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ساخت چنذ ساسه الیاف سیمانی با استفاده اس کاغذ تحزیز
*

مجیذ اولیایی ، 1هذایت اله امینیان ، 2وحیذ وسیزی ،2فزشیذ فزجی

2

1داًشجَی وبرشٌبعی ارشذ فزآٍردُ ّبی چٌذعبسُ چَثی ،داًشگبُ گٌجذ وبٍٍط،
 2اعتبدیبر گزٍُ طٌبیغ چَة ٍ وبغذ ،داًشگبُ گٌجذوبٍٍط
ًَیغٌذُ هغئَلmajidoliaey@gmail.com :

چکیذه
در ایي تحمیك ،اس الیبف وبغذ تحزیز ثبعلِ در عبخت وبهپَسیتّبی الیبف  -عیوبى اعتفبدُ شذً.غجت الیبف ثِ عیوبى
در دٍ عغح ( 90ثِ  10درطذ ٍ 80ثِ  20درطذ) ٍ ولزیذ ولغین ثِ ػٌَاى هبدُ افشٍدًی تغزیغ وٌٌذُ گیزایی در دٍ
عغح(  5/5 ٍ 2/5درطذ) ثزاعبط ٍسى خشه عیوبى ثِ ػٌَاى ػَاهل هتغیز ًظز گزفتِ شذ .پظ اس عبخت تختِّب،
هذٍل گغیختگی ٍ هیشاى ٍاوشیذگی ضخبهت عجك اعتبًذارد  ENارسیبثی شذً .تبیج ًشبى داد وِ اعتفبدُ اس ًغجت
عیوبى ثِ الیبف  90ثِ  10ثب هظزف  5/5درطذ ولزیذ ولغین دارای ثیشتزیي همبٍهت خوشی ٍ ووتزیي هیشاى
ٍاوشیذگی ضخبهت در  24عبػت غَعِ ٍری ثَدُاًذ.
واصه های کلیذی :وبغذ تحزیز ،الیبف ،عیوبى ،ولزیذ ولغین ،هذٍل گغیختگیٍ ،اوشیذگی ضخبهت
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مقذمه
تَعؼِ طٌؼتی ٍ تىبهل جَاهغ اًغبًی ّوگبم ثب افشایش جوؼیت ،تمبضب ثزای فزآٍردُّبی چَثی را در عغح جْبًی افشایش
دادُ اعت .ثِ ّویي عجت ٍ ثب تَجِ ثِ ووجَد هٌبثغ علَلشی در وشَر ،تَلیذ فزآٍردُّبی چَثی هتٌَع ٍ جذیذ ثب خَاص
وبرثزدی ثْتز ٍ ػوز هظزف ثیشتز ،اهزی اجتٌبة ًبپذیز اعت .چٌذعبسُّبی ثب اتظبل عیوبًی ًظیز پبًلّبی الیبف -عیوبى
اسجولِ فزآٍردُّبی عبختوبًی ّغتٌذ وِ در همبیغِ ثب عبیز چٌذعبسُّبی چَثی ثب اتظبل دٌّذُّبی چغتّبی هظٌَػی دارای
پبیذاری اثؼبدی ثْتز ،همبٍهت در ثزاثز آتش ثیشتز ٍ همبٍهت ثبالتز در ثزاثز حولِ لبرچّب ،ػذم اًتشبر گبس فزم آلذئیذ ،ثز خالف
چٌذ عبسُّبی ثب اتظبل هظٌَػی هیثبشٌذ .ػالٍُ ثز تَلیذ پبًل ّبی هغغح در پزط ّبی هؼوَلی ،ثب اعتفبدُ اس لبلت ّبی هٌبعت
هیتَاى هحظَالت دیگز اس لجیل ثلَنّبی عیوبًی ،آجز ٍ لغؼبت فزم دار را ًیش تَلیذ وزد .پبًلّبی چَة عیوبى وِ ثِ طَرت
طفحبت ثشرگی تَلیذ هیشًَذ ،در حذ ٍعیؼی ،در احذاث ٍاحذّبی هغىًَی ٍ تجبری هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزًذ.
ثٌتَر ٍ ّوىبراى ( )1990ثیبى ًوَدًذ ،الیبف آسثغت ثب خویز عیوبى عبسگبر ثَدُ ٍ ثِ ػلت همبٍهت ٍ هذٍل االعتیغیتِ ثبال
اعتحىبم سیبدی در وبهپَسیت عخت شذُ ایجبد هیًوبیٌذ .ثِ ػالٍُ ایي ًَع اس الیبف در هحیظ للیبیی عیوبى پبیذار ثَدُ ٍ در
ًتیجِ وبهپَسیت تَلیذ شذُ ثبدٍام هیثبشذ.
راپَپَرت ٍ ّوىبراى ( )2005هغبلؼِای ثز رٍی عیوبى تمَیت شذُ ثب الیبف علَلشی ،هالت ٍ ثتي اًجبم دادًذً .تبیج ًشبى داد
افشایش الیبف علَلشی ،شجىِ هَاد عیوبًی را عفتتز هیوٌذ ،ضوي آى وِ عجت وبّش چشوگیزی در پٌْبی تزنّبی حبطل اس
ّوىشیذگی هیشَدّ .وچٌیي پزاوٌذگی الیبف ثز تٌش تغلین ٍ خظَطیبت رئَلَصیىی شجىِ تأحیز خبطی ًذارد ٍ ّیچ ارتجبعی را
ثیي تٌش ٍ ّوىشیذگی حبطل اس خشه شذى تختِّب ًشبى ًویدّذ .ایي هَضَع ثیبًگز آى اعت وِ همبدیز سیبدتز الیبف ،دیگز
ًمشی تمَیتی ًخَاٌّذ داشت.
ًبًه ٍ ویوجزلی ( )2005ثیبى ًوَدًذ وِ اتظبل الیبف ثب یىذیگز ٍ ولَخِ شذى آىّب ،ثز فشزدُعبسی هالت تأحیزگذار ثَدُ ٍ
در ًتیجِ ،حجن فضبّبی خبلی در چٌذ عبسُ افشایش هییبثذ ،وِ تیوبر شیویبیی الیبف ثَعیلِ هَاد وَردیٌِوٌٌذُ هیتَاًذ هَجت
تفىیه الیبف اس یىذیگز ٍ ثْجَد پزاوٌش الیبف ٍ در ًتیجِ ثْجَد اتظبل آى ّب ثب هالت پیزاهَى شبى شَد.
یَعفی ٍ ّوىبراى ( )1999ثیبى وزدًذ وِ افشایش ًغجت هیىزٍعیلیظ ثِ عیوبى ،در پبًل ّبی الیبف -عیوبى حبٍی  %10الیبف
علَلشی وِ در وَرُ ثخبر ػول آهذُاًذ ،عجت افشایش همبٍهت خوشی هیشَد.
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مواد و روش ها
در ایي تحمیك ػَاهل هتغیز شبهل الیبف وبغذ تحزیزدر دٍ عغح  20 ٍ 10درطذ ٍ ولزیذولغین ثِ ػٌَاى هبدُ افشٍدًی در
دٍعغح  5/5 ٍ 2/5درطذ (ثزاعبط ٍسى عیوبى) ثَدُ اعت .عبیز ػَاهل تحمیك شبهل ضخبهت چٌذعبسُ الیبف – عیوبى(
16هیلیوتز) ،فشبر پزط 2هگبپبعىبل ،سهبى پزط  2دلیمِ ٍ پزط عزد ثزای توبم تیوبرّب حبثت در ًظز گزفتِ شذ .وبغذ تحزیز ،ثِ
اًذاسُّبی وَچه ثزیذُ ٍ خزد ٍ ثِ هذت  24عبػت در آة غَعِ ٍر شذًذ .ثزای جذاعبسی ،الیبف وبغذ خیغبًذُ ٍ ثَعیلِ
هخلَط وي آسهبیشگبّی ّوشدُ شذًذ ٍ عپظ ،آثگیزی الیبف ثبسیبفتی ثز رٍی تَریّبی عیوی اًجبم ٍ در شزایظ آسهبیشگبّی
خشه شذًذ .اثتذا ولزیذ ولغین در آة حل گزدیذُ ٍ هحلَل ولزیذ ولغین ثز رٍی الیبف ثبسیبفتی اعپزی شذ  .پظ اس آى عیوبى
پزتلٌذ ًَع  1ثب الیبف ثبسیبفتی ثزاعبط همذار هَرد ًظز ثِ عَر وبهل ثب یىذیگز هخلَط گزدیذ .ثزای تشىیل ویه ،هخلَط تْیِ
شذُ در داخل لبلتّبیی ثب اثؼبد  40 × 40عبًتی هتز ریختِ شذ .ثؼذ اس تشىیل ویه ،لبلتّب ثزداشتِ شذُ ٍ شبثلًَْبیی ثِ
ضخبهت  16هیلی هتز در دٍ عزف ویه لزار دادُ شذ ٍ تب ضخبهت هَرد ًظز پزط گزدیذ .پظ اس پزط تختِ ّب ثِ هذت 24
عبػت در شزایظ لیذگذاری شذُ ثبلی هبًذًذ .ثؼذ اس  24عبػت لِیذّب ثزداشتِ شذُ ٍ ثزای گیزایی ًْبیی تختِّب ثِ هذت 28
رٍس در اتبق ولیوبتیشُ (دهب  23درجِ عبًتیگزاد ٍ رعَثت ًغجی هحیظ  50درطذ) لزار دادُ شذًذ.

تهیه نمونه های آسمونی
تختِ ّب ثزای تْیِ ًوًَِّبی هَرد ًیبس ثزای تؼییي هذٍل گغیختگیٍ ،اوشیذگی ضخبهت ،همذار رعَثت ٍ داًغیتِ ثزاعبط
اعتبًذارد  ENثزیذُ شذًذ .ثزرعی آهبری ًتبیج هزثَط ثِ ٍیضگیّبی هىبًیىی تختِّب تَعظ آسهَى فبوتَریل در لبلت عزح
وبهال تظبدفی ٍ ثب اعتفبدُ اس تىٌیه تجشیِ ٍاریبًظ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل ٍالغ ٍ تَعظ آسهَى داًىي هیبًگیي ّب گزٍُ ثٌذی
شذًذ.
بحث و نتایج
مقاومت خمشی
ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ هشخض شذ وِ ثیي همبدیز هزثَط ثِ تبحیز عیوبى ثز هذٍل االعتیغتِ تختِّبی الیابف -عایوبى
ّبی عبختِ شذُ ،در عغح 95درطذ تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد داردّ.وبى عَر وِ در شىل  1هالحظِ هیشَد ثب افشایش عایوبى اس
 80درطذ ثِ  90درطذ ٍسى خشه تختِ ،همبٍهت خوشی تختِ ّب افشایش یبفتِ اعت.
ثب تَجِ ثِ تبحیز افشایش عیوبى ثز افشایش همبٍهت خوشی تختِ الیبف عیوبًی عبختِ شذُ ،ثِ ًظز هی رعذ احتوبال ثاب افاشایش
عیوبى همذار ثیشتز اتظبل دٌّذُ عیوبى پزتلٌذ در هخلَط الیبف عیوبى در عی فزایٌذ ّیذراعیَى ٍدر ًْبیت ایجبد اتظبالت ثیشاتز
ٍ لَی تز ثیي الیبف ٍ عیوبى هی شَد .دلیل دیگز آى اعت وِ ثب ّوىشیذگی الیبف عییوبى در ٌّگبم خشه شذى ٍ توزواش تاٌش
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در عغح هشتزن ثیي عغح الیبف ٍ عیوبى ،تزن ریش ایجبد هی شَد وِ ثب افشایش همذار الیبف ،ایي تزنّب ًیش افشایش ٍهمبٍهت ّاب
وبّش هی یبثٌذ.
الزین ٍ ّوىبراى ( )1999در تحمیمبت خَد هشبّذُ وزدًذ ،ثب افشایش هیشاى هَاد لیگٌَ علَلشی ٍ در ًتیجِ وبّش هیشاى عیوبى
در ویه ًْبیی ،همبٍهت خوشی وبّش هییبثذ .ایي هحممایيً ،تیجاِ گزفتٌاذ ثاب افاشایش هاَاد لیگٌَعالَلشی ثاِ عایوبى ،الگاَی
ّیذراعیَى عیوبى ثیشتز دچبر اختالل هیشَد ٍ اتظبالت ضؼیفی ثِ ٍجَد هیآیذ ٍ در ًتیجِ همبٍهت وبّش هی یبثذ .وِ ثب ًتابیج
ٍلی سادُ ( )1382هغبثمت دارد.
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نسبت سیمان به الیاف
شکل  -1اثز مستقل نسبت سیمان به الیاف بز مقاومت خمشی

ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ هشخض شذ وِ احز ولزیذ ولغین ثز همبٍهت خوشی در عغح 95درطذ هؼٌی دار اعتّ .وبى
عَر وِ در شىل  2هشبّذُ هی شَد ،افشایش ولزیذ ولغین ثز ایي طفت احز هخجتی دارد ٍ همبٍهت خوشی ًوًَِ ّب را افاشایش دادُ
اعت .ثب افشایش ولزیذ ولغین اس  2/5ثِ  5/5درطذ ثزاعبط ٍسى خشه عیوبى همبٍهت خوشی تختِ ّب افشایش هی یبثذ.
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عَالعتیٌیٌگشی ( )1998در هَرد احز ولزیذ عذین در عبخت چٌذ عبسُ ّبی ثبهجَ عیوبى در عغح  5 ٍ 2/5درطذ ًیش ثِ ًتبیج
هشبثْی رعیذُ اعت.
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شکل  -2اثز مستقل مقذار کلزیذ کلسیم بز مقاومت خمشی

ثب ثزرعی ًتبیج حبطل اس تجشیِ ٍ تحلیل ّبی آهبری هشخض شذ وِ تأحیز هتمبثل ًغجت الیبف -عیوبى ٍ هیشاى ولزیذ ولغین احز
هؼٌی داری رٍی هذٍل گغیختگی تختِ ّب ًذارد.
خواص فیشیکی
حجبت اثؼبدی فزآٍردُ هزوت چَثی اس جولِ رشتِ چَة عیوبى یىی اس شبخض ّبی هْن در ارسیبثی ویفیت فزآٍردّابی هزوات
چَثی هیثبشذ .سیزا ایي فزآٍردُ در هىبىّبی داخلی ٍ خبرجی اعتفبدُ هیشَد ٍ ثبیذ حجبت اثؼبدی ثبالیی داشتِ ثبشٌذ.
ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ هشخض شذ وِ ثیي همبدیز هزثَط ثِ تبحیز عیوبى ثز ٍاوشیذگی ضخبهت ثؼذ اس  24عبػت تختِ
ّبی الیبف -عیوبى عبختِ شذُ ،در عغح 95درطذ تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد داردّ .وبى عَر وِ در شاىل  3هشابّذُ های شاَد،
ثیشتزیي ٍاوشیذگی ضخبهت ،هزثَط ثِ تختِای اعت وِ اس درطذ الیبف ثیشتز ،یب ثِ ػجبرتی ،اس درطذ عایوبى ووتازی ثزخاَردار
اعت .ثِ ػجبرت دیگز ،هی تَاى ًتیجِ گزفت ،ثیشتزیي ٍاوشیذگی ضخبهت هزثَعِ ثِ تختِ ثب ًغجت عایوبى ثاِ الیابف  80ثاِ 20
درطذ اعت.
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نسبت سیمان به الیاف
شکل  -3اثز مستقل سیمان به الیاف بز واکشیذگی ضخامت بعذ اس  24ساعت غوطه وری

ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ هشخض شذ ،احز ولزیذ ولغین ثز ٍاوشیذگی ضخبهت  24عبػت ،در عغح 95درطذ هؼٌای دار
اعتّ .وبى عَر وِ در شىل  2هشبّذُ هی شَد ،ثیشتزیي ٍاوشیذوی ضخبهت هزثَعِ ثِ تختِای اعت وِ ثاب  2/5درطاذ ولزیاذ
ولغین عبختِ شذُ اعت ،وِ ثب ًتبیج عَالعتیٌیٌگشی ( )1998هغبثمت دارد.
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شکل  - 4اثز مستقل مقذار کلزیذ کلسیم بز واکشیذگی ضخامت بعذ اس  24ساعت غوطه وری

ثب ثزرعی ًتبیج حبطل اس تجشیِ ٍ تحلیل ّبی آهبری هشخض شذً ،غجت الیبف -عیوب ى ٍ هیشاى ولزیذ ولغاین احاز هتمبثال هؼٌای
داری ثز هذٍل گغیختگی تختِ ّب ًذارًذ.
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نتیجه گیزی
در ایي تحمیك وِ اس الیبف ثبسیبفتی وبغذتحزیز ثبعلِ ثِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ در عبخت پبًل ّبی الیبف -عیوبى اعتفبدُ شذً ،تبیج
ًشبى دادً ،غجت الیبف ثِ عیوبى احز هؼٌی داری ثز رٍی هذٍل گغیختگی ٍ ٍاوشیذگی ضخبهت تختِ ّب داردّ .وچٌیيّ ،وِ
خَاص چٌذ عبسُ الیبف-عیوبى ثِ عَر لبثل تَجْی تحت تأحیز همذار ولزیذولغین لزار گزفتِ اعت ٍ افشایش هیشاى ولزیذولغین اس
عغح  2/5درطذ ثِ  5/5درطذ ثبػج ثْجَد هذٍل گغیختگی ٍ ٍاوشیذگی ضخبهتی تختِ ّب شذ .الجتِ ،هیشاى ثْیٌِ تزویت هَادخبم
ثزای تَلیذ چٌذعبسُ ّبی الیبف  -عیوبى در ایي هغبلؼِ ًغجت الیبف ثِ عیوبى  10ثِ  90درطذ ٍ همذار  5/5درطذ ولزیذولغین ثَدُ
اعت ،اگزچِ هذٍل گغیختگی ایي فزآٍردُ ّب ًغجت ثِ هیشاى اعتبًذارد پبییي اعت ،اهب ثب تَجِ ثِ پبیذاری اثؼبدی ثبالی ایي فزآٍردُ
(ووتز اس حذ اعتبًذارد) ،اعتفبدُ اس ایي ًَع فزآٍردُ ّب ثِ هٌظَر وبرثزد در عبختوبى ،ثِ ػٌَاى پَشش دیَارّب ،پشت ثبم ٍ ًوبوبری
ّب تَطیِ هی شَد.
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