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خالصه
بتن غلتکی یکی از انواع بتنهای بدون اسالمپ است که برای تراکم نیاز به اعمال نیروی خارجی دارد .علت عدم روانی این بتن نسبت به بتن
معمولی مقدار خمیر کمتر و حجم سنگدانه بیشتر آن میباشد .یکی از کاربردهای بتن غلتکی در ساخت روسازیهای بتنی است .این قبیل
روسازیها معموال توسط فینیشرهای آسفالت (با تغییراتی در شمشه ،مخزن و  )...جایدهی شده و با غلتکهای سنگین فلزی و چرخ الستیکی متراکم
میشوند .یکی از مشکالت اجرائی این نوع رویهها بروز ترک پس از اجرا و تراکم آن میباشد که به دالیل مختلفی به وجود میآید .یکی از
فرضیههای موجود این است که اگر از الیاف در مخلوط این نوع بتنها استفاده شود ،امکان کاهش و یا حتی حذف اینگونه ترکها میسر خواهد
شد .با این دیدگاه مطالعه حاضر تاثیر استفاده از الیاف در طرح مخلوط بتنهای غلتکی را در قالب یک برنامة آزمایشگاهی بررسی مینماید .بدین
منظور  3طرح مخلوط بتن غلتکی با استفاده از الیاف های پلی الفین و پلی پروپیلن ساخته و آزمایش های مکانیکی مقاومت فشاری و مقاومت
خمشی ،فیزیکی و دوامی جذب آب ،نفوذ پذیری و سایش انجام گردید که مشخص شد که استفاده از الیاف باعث بهبود خواص مکانیکی و دوامی
بتن غلتکی میگردد.
كلمات كليدي :بتن غلتکي،الياف پلي الفين،الياف پلي پروپيلن

 .1مقدمه
یکی از انواع روسازیهای بتنی ،رویههای بتن غلتکی ( )RCCPاست که از انواع بتنهای بدون اسالمپ میباشد که برای کاربردهایی همچون
سدسازی و یا راهسازی مورداستفاده قرار میگیرد .این بتن به دلیل ساختار ،دارای درصد بیشتری سنگدانه بوده که این موضوع روی خواص بتن غلتکی
و بخصوص مقاومت ،جمع شدگی ،طاقت ،تراکمپذیری و سهولت در اجرا ،بشدت تأثیرگذار میباشد .استفاده از روسازیهای بتن غلتکی در کشورهای
دیگر بسیار متداول است ،اما در کشور ما علیرغم وجود مصالح کافی ،به دلیل ارزان بودن قیر ،معرفی نشدن گزینههای مناسب جایگزین و در مواردی
نبود دانش فنی  -اجرایی و بعضی تجهیزات خاص ،اجرا و ساخت این نوع روسازیها متداول نشده است .با توجه به وضعیت تولید سیمان در کشور و
شرایط اقلیمی ،این نوع روسازیها میتواند در بسیاری از راههای اصلی و فرعی کشور مورداستفاده قرار گیرد .با توجه به آزاد شدن حاملهای انرژی و
افزایش قیمت ناشی از حذف یارانهها ،مزیت اقتصادی این نوع روسازیها نسبت به روسازیهای آسفالتی انکارناپذیر است و در بسیاری از کشورهای
توسعهیافته بهطور موفقیتآمیزی اجرا گردیده است و در حال حاضر نیز تحقیقات وسیعی در این رابطه در حال انجام است ].[3- 1
علیرغم تدوین راهنمای این نوع روسازیها در کشور ،اما به دلیل اهمیت مسائل اجرایی ،روشهای طرح مخلوط ،بحث دوام و همچنین کنترل
کیفی ،الزم است تا براساس فنّاوری موجود در کشور و همچنین شرایط اقلیمی کشور ،نکات اجرایی و مراحل کنترل کیفی و عملکرد این نوع
روسازیها بررسی گردد .از سوی دیگر امروزه انواع الیاف منجمله الیاف پلیمری بهطور گستردهای در صنعت بتن برای بهبود خواص مهندسی و
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عملکردی آن کاربرد گستردهای پیداکرده است .الیافهایی نظیر الیاف پلی اُلفین و پلیپروپیلن کاربرد زیادی در صنعت بتن دارند و استفاده از این نوع
الیافها تأثیر مثبتی در رفتار مکانیکی شامل مقاومت فشاری ،مقاومت خمشی و بهویژه جذب انرژی دارد [ 4و  .]5عالوه بر این استفاده از الیاف در کنترل
ترکهای ناشی از جمع شدگی بتن در حالت تازه و پس از خشک شدن تأثیرگذار است .استفاده از الیاف در بتنهای معمولی در برنامههای تحقیقاتی
مختلفی موردبررسی قرارگرفته و اغلب تأثیر این نوع الیاف بر بتن معمولی مشخصشده است ،لیکن اثر الیاف بر خواص بتن غلتکی بهصورت علمی و
جامع مورد تحلیل قرار نگرفته و تجربهی زیادی در این زمینه وجود ندارد .این دیدگاه مطالعه حاضر تاثیر استفاده از الیاف در طرح مخلوط بتنهای
غلتکی را در قالب یک برنامة آزمایشگاهی بررسی مینماید .بدین منظور  3طرح مخلوط بتن غلتکی با استفاده از الیاف های پلی الفین و پلی پروپیلن
ساخته و آزمایش های مکانیکی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی ،و دوامی جذب آب ،نفوذ پذیری و سایش انجام گردید که مشخص شد که استفاده
از الیاف باعث بهبود خواص مکانیکی و دوامی بتن غلتکی میگردد.

 .2مواد و مصالح و طرح مخلوط
بتنهای غلتکی موردبررسی در این تحقیق دارای دو اندازه مختلف سنگدانه میباشند 55 :میکرومتر تا  4/55میلیمتر و  4/55تا  11میلیمتر که به ترتیب
مربوط به الکهای  #022و  #4میباشند .مشخصات این سنگدانهها در جدول شماره  1ذکرشده است .نمودار دانهبندی بهینه بر اساس توصیه  PCAو
منحنی فولر– تامپسون با توان %45در شکل  1ارائه شده است ] .[6سیمان پرتلند مصرفی در این پروژه از نوع  1- 405و محصول کارخانه سیمان دلیجان
بوده که مشخصات مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی به ترتیب در جداول  0تا  4ارائه شده است .آب مصرفی در ساخت نمونهها از آب شرب شهری تهیه
شده است .در این مطالعه دو نوع الیاف شامل الیاف میکرو پلیپروپیلنی و ماکرو پلی الفین استفاده شده است [،]5که مشخصات آنها در جداول  5و 6
ارائه شده است.
جدول  -مشخصات سنگدانههاي استفادهشده (شن و ماسه)
جذب آب ()%

چگالی در حالت اشباع با سطح خشک ((gr/cm3

مدول نرمی

حداکثر قطر سنگدانه ()mm

ماسه

3/11

0/55

3/05

4/55

شن(مخلوط)

0/65

0/60

-

11

سنگدانه

شکل – منحني دانهبندي سنگدانه مصرفي
جدول  -مشخصات مکانيکي سيمان مصرفي
حداقل مقدار مجاز

سیمان پرتلند

(مگا پاسکال)

405-1

ردیف

ویژگی مکانیکی

1

مقاومت فشاری  3روزه

04/5

0

مقاومت فشاری  5روزه

36/1

3

مقاومت فشاری 02روزه

40/5

2
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جدول  -مشخصات فيزیکي سيمان مصرفي
ویژگیهای فیزیکی

ردیف
1

مقدار مجاز

سیمان پرتلند

0222

3155

سطح مخصوص بهدستآمده از آزمایش بلین

0

انبساط در آزمایش اتوکالو (درصد)

حداکثر مقدار مجاز

2/2

)(ISIRI
312
311

3

زمانگیرش اولیه بهدستآمده از آزمایش با سوزن ویکات (دقیقه)

حداقل مقدار مجاز

45

102

310

4

زمانگیرش نهایی بهدستآمده از آزمایش با سوزن ویکات (دقیقه)

حداکثر مقدار مجاز

362

002

310

جدول  -مشخصات شيميایي سيمان مصرفي
ترکیبات شیمیایی

سیمان نوع 1_405

3/56

03/11

دلیجان درصد

63/25

3/01

45/00

1/31

1/632

32/26

2/66

2/11

12/21

3/25

جدول  - 5مشخصات الياف ميکرو پليپروپيلني
مشخصه

ویژگی مواد

استاندارد

ساختمان شیمیایی

%122پلیپروپیلنی

%122پلیپروپیلنی

سطح مقطع

) 02

دایرهای (قطر

 022تا )02

دایرهای (قطر

وزن مخصوص

 2/11گرم بر سانتیمتر مکعب

 2/1تا  2/15گرم بر سانتیمتر مکعب

مدول االستیسیته)(GPa

3/5±2/25

 3/5تا 15

مقاومت کششی )(MPa

362±05

 022تا 562

طول )(mm

10

 3تا 52

تعداد در کیلوگرم

<122222222

--

نسبت طول به قطر

622

--

جدول  - 6مشخصات الياف ماكرو پلي اُلفين
مشخصه

ویژگی مواد

استاندارد

ساختمان شیمیایی

اُلفین اصالحشده

 %25پروپیلن و اتیلن

سطح مقطع

دایرهای (قطر

)2/3

دایرهای (قطر2/3mm

)

وزن مخصوص

 2/11گرم بر سانتیمتر مکعب

 2/1تا  2/10گرم بر سانتیمتر مکعب

مدول االستیسیته )(GPa

5

 3/5تا 15

مقاومت کششی )(MPa

602

344

طول )(mm

52

 10تا 65

تعداد در کیلوگرم

53222

--

نسبت طول به قطر

113

--

3
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جدول  - 7طرح مخلوط بتن غلتکي شاهد و اليافي
واحد وزن

شناسه

نوع الیاف

نسبت آب به سیمان

RF

شاهد

./32

352

FC-PO2

الیاف ماکرو

./32

352

0

FC-PP2

الیاف میکرو

./32

352

0

سیمان

الیاف

آب

سنگدانه

2

130/5

1123

130/5

1123

130/5

1123

 .3آزمونها و روشها
در این مطالعه ،آزمایش های مکانیکی مقاومت فشاری [ ]2و مقاومت خمشی [ ،]1و دوامی جذب آب [ ،]12نفوذ پذیری [ ]11و سایشی [ ]10بر روی
نمونههای تهیه شده به ترتیب مطابق با استانداردهای  ،BS-EN 12390-8 ، BS-1881-122 ،ASTM C 78 ،BS-EN 12390-4و
 EN-1338-2003انجام گردید.
 .4نتايج و تفسير
 1-4مقاومت فشاري
نتایج آزمایش مقاومت فشاری در سن  02روز ،برای 3طرح مخلوط ساختهشده در شکل  0ارائه شده است .با توجه به شکل  0مشاهده میشود که در هر
دو نوع الیاف میکرو (پلیپروپیلن) و ماکرو (پلی اُلفین) در مقدارهای مصرف  0کیلوگرم با افزایش کم مقاومت فشاری روبهرو هستیم ،که میتوان علت
این افزایش در مقاومت فشاری را به دالیل زیر نسبت داد.
در رابطه با الیاف میکرو (پلیپروپیلن) میتوان چنین بیان کرد که این الیافها به دلیل تعداد بسیار باال و نحوهی جهتگیری در بتن میتوانند تمرکز تنش
در نوک ترکها را کاهش دهند ،بنابراین باعث کاهش ترکخوردگی و افزایش مقاومت ترکخوردگی یا دوخت و دوز ترکهای به وجود آمده در
بتن شوند که این موضوع میتواند به افزایش مقاومت فشاری کمک کند .البته الزمهی این موضوع استفاده از مقدارهای مصرف کافی میباشد (البته باید
توجه شود که در مقدار مصرفهای باال از پدیدهی توپی شدن ) (ballingجلوگیری شود) .در رابطه با الیاف ماکرو (پلی الفین) میتوان چنان اظهار
داشت که این الیاف به دلیل داشتن مدول االستیسیته باال و بافت سطحی زبری که دارد ،باعث افزایش مقاومت فشاری میشود و زمانی که در مقدار زیاد
استفاده میشود ،عملکردی مشابه الیاف فوالدی دارد بنابراین ممکن است بتوانند مقدار بیشتری از فشار را تحمل کنند و با انسجام بهتری که به ماتریس
بتن غلتکی میبخشند باعث افزایش مقاومت فشاری شوند.
FC-PO2

F C-PP2

RF

70.0

60.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

مخلوط

شکل  -مقاومت فشاري نمونههاي بتن غلتکي اليافي و شاهد
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 2- 4مقاومت خمشي (مدول گسيختگي)

نتایج آزمایش خمشی جهت تعیین مدول گسیختگی در شکل  3ارائه شده است .نتایج حاکی از آن است که الیاف های میکرو به دلیل طول کوتاه
نتوانسته اند تغییری در مقاومت خمشی ایجاد کنند و بهبودی نسبت به نمونهی شاهد حاصل نشده است ،ضمنا مشاهده میشود الیاف ماکرو پلی اُلفینی در
مقایسه با الیاف میکرو پلیپروپیلنی نقش مؤثرتری را در افزایش مدول گسیختگی داشته است .علت این امر مدول االستیسیته و تنش کششی بیشتر الیاف
پلی اُلفینی نسبت به الیاف پلیپروپیلنی (تقریباً  0برابر) میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،تنش کشی و مدول الیاف ،عالوه بر طول الیاف عامل مؤثر
بر میزان مدول گسیختگی میباشد.
FC-PO2

F C-PP2

RF

7.0

6.0

4.0

3.0

مقاومت خمشي( مگاپاسکال)

5.0

2.0

1.0

0.0

مخلوط

شکل  -مقاومت خمشي نمونههاي بتن غلتکي اليافي و شاهد

 3- 4آزمايش جذب آب كوتاه و بلندمدت

نتایج آزمایش جذب آب کوتاه مدت ( 32دقیقه) و بلندمدت ( 04ساعته) در سن  02روز ،برای  3طرح مخلوط در شکلهای  4و  5ارائه شده است .با
توجه به این شکلها مشاهده میشود که الیافهای ماکرو (پلی اُلفین) نسبت به نمونهی شاهد جذب آب کمتر و الیافهای میکرو (پلیپروپیلن) نسبت به
نمونهی شاهد جذب آب بیشتری داشتهاند.
در بتن غلتکی به دلیل نسبت آب به سیمان کم و درنتیجه خشک بودن بتن و نداشتن شیره و همچنین به دلیل تعداد بسیار زیاد الیاف میکرو شاهد افزایش
تخلخل در بتن هستیم که این افزایش تخلخل در بتن باعث جذب آب لولههای موینهی بیشتری شده است و به دلیل تعداد بسیار زیاد این الیافها اثر
پدیدهی تخلخل نسبت به پدیدهی کاهش ترکخوردگی مشهودتر است و اثر بیشتری برجذب آب داشته است .از طرفی شاید این موضوع که با افزایش
مقدار الیاف جذب آب بیشتر شده را بتوان به شرایط آمادهسازی نمونه پیش از انجام آزمایش نیز نسبت داد .ازآنجاکه نمونهها قبل از انجام آزمایش به
مدت چند روز در آون با دمای  112درجه سلسیوس قرارگرفتهاند ،احتماالً این قرارگیری در معرض شرایط دمایی شدید بتواند باعث ترکخوردگی بتن
شود و ازآنجاکه ناحیه انتقال این الیافها مستعد ترکخوردگی در گرادیانهای شدید حرارتی میباشد با افزایش مقدار الیاف و درنتیجه ناحیههای انتقال
بیشتر نفوذ آب به داخل نمونهها بیشتر شده است.
FC-PO2

F C-PP2

RF

2.5

1.5

1.0

0.5

0.0

مخلوط

شکل  -جذب آب نيم ساعته نمونههاي بتن غلتکي

5

www.SID.ir

جذب آب نيم ساعته (درصد)

2.0

Archive of SID

نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران 12 ،و  11اردیبهشت ماه 2931
دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران
FC-PO2

F C-PP2

RF

6.0

5.0

ساعته (درصد)

3.0

جذب آب

4.0

2.0

1.0

0.0

مخلوط

شکل  - 5جذب آب
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 4- 4آزمايش نفوذپذيري تحتفشار آب

نتایج آزمایش نفوذپذیری تحتفشار آب در سن  02روز ،برای  3طرح مخلوط ساخته شده در شکل  6ارائه شده است .با مشاهدهی نتایج آزمایش
در مییابیم که بهطورکلی نفوذپذیری آزمونهای بتنی با استفاده از الیاف کاهش مییابد .با توجه به شکل مشاهده میشود که الیاف میکرو و ماکرو در
مقدار مصرف  0کیلوگرم در مترمکعب میتواند نفوذپذیری بتن غلتکی را به میزان قابلتوجهی تا حدود  02درصد کاهش دهد .احتماالً بتوان علت این
کاهش در نفوذپذیری را به دالیل هماهند کاهش ترکخوردگی ناشی از مصرف الیاف و جلوگیری از گسترش ترکها و به هم پیوستن ترکها و در
نتیجه ایجاد ترکهای عمیق و عریض نسبت داد .همچنین الیاف باعث برقراری پلی بین ترکهای ایجادشده میشود و عملکرد بتن را در بلندمدت بهبود
میبخشد با توجه به این عملکردها ،الیاف میتواند نفوذپذیر ی بتن را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد و بدین ترتیب دوام آن را افزایش دهد.
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 5- 4آزمايش تعيين مقاومت سايشي

نتایج آزمایش سایش در سن  02روز برای  3طرح مخلوط ساختهشده در شکل  5ارائه شده است .ازآنجاکه مقاومت در برابر سایش مانند مقاومت
فشاری یک ویژگی مربوط به حجم نیست بلکه ویژگی مربوط به سطح است عوامل مؤثر در عملآوری سطح مانند عملآوری مرطوب و یا پرداخت
سطح تأثیر بسیار زیادی بر روی این مشخصه بتن دارند و همانطور که از نتایج پیداست درمییابیم که استفاده از الیافهای پلیمری خیلی تأثیری بر
کاهش و یا افزایش این مشخصهی بتن غلتکی ندارد .با توجه به شکل شاهده میشود که الیاف ماکرو (پلی اُلفین) نسبت به الیاف میکرو (پلیپروپیلن)
عملکرد نسبی بهتری داشته است (و در رده ( 0سایش متوسط کفپوش بتنی) طبق استاندارد  BS EN 1338قرار میگیرند در این رده مقدار سایش
باید بین  02تا  03میلیمتر قرار گیرد ).که احتماالً بتوان این موضوع را به بافت سطحی بهتر الیاف ماکرو و ایجاد تخلخل کمتر در سطح بتن نسبت داد.
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 .5نتيجهگيري
براساس مطالعات صورت گرفته و با در نظر گرفتن این مطلب که این نتایج منحصراً مربوط به مواد و روشهای بهکاررفته در این پروژه
آزمایشگاهی بوده و در بسیاری موارد جهت اظهارنظر قطعی نیاز به برنامه آزمایشگاهی گستردهتر ی وجود دارد ،موارد زیر قابل استنتاج و نتیجهگیری
است:


برای افزایش مقاومت و تراکم بهتر بتن غلتکی ،استفاده از سنگدانههای خوب دانهبندی شده (شامل طیف گسترده از اندازهها) پیشنهاد
میشود و درنهایت هر جه بتوان به منحنی دانهبندی فولر  -تامپسون ،توان  2/45نزدیکتر شد مخلوط متراکمتری خواهیم داشت.



استفاده از الیاف برای افزایش مقاومت فشاری گزینهی مناسبی نیست.



نتایج آزمایش خمش نشاندهندهی این موضوع است که در مخلوطهای بتن الیافی ماکرو (پلی اُلفین) و مخلوط بتن الیافی میکرو
(پلیپروپیلن) ،الیاف ماکرو نقش مؤثرتر ی را در افزایش مدول گسیختگی نسبت به الیاف میکرو ایفا نموده است .درواقع دو فاکتور
مؤثر بر میزان مدول گسیختگی تنش کششی الیاف و طول الیاف تواما میباشد.
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 انعطافپذیری و،بهطورکلی فاکتورهای مؤثر بر میزان جذب انرژی و طاقت خمشی بتنهای الیافی نوع الیاف (میزان مدول االستیسیته



. طول و نسبت ظاهر الیاف و شکل الیاف میباشد، درصد الیاف، )...
. درصد کاهش دهد02 استفاده از الیاف (پلی اُلفین و پلیپروپیلن) میتواند نفوذپذیری را تا حدود



استفاده از الیاف تغییر محسوسی در مقاومت سایشی نمونهها ایجاد نکرد با اینوجود مطابق با مشاهدات آزمایشگاهی استفاده از الیاف



 درصد کاهش مقاومت سایشی نسبت به نمونهی2  درصد افزایش و استفاده از الیاف میکرو (پلیپروپیلن) موجب4 )ماکرو (پلی اُلفین
.شاهد شده است
بتن غلتکی الیافی ماکرو (پلی اُلفین) نسبت به نمونهی شاهد جذب آب کمتر و الیافی میکرو (پلیپروپیلن) نسبت به نمونهی شاهد جذب



.آب بیشتری داشتهاند
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