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چکیده
در این مطالعه به بررسی آثار ناشی از افزودن الیاف فوالدی با دو درصد وزنی بر پارامترهای جریان پذیری و خواص سخت شده ی بتن
خودتراکم سبک حاوی سبکدانه های اسکوریا پرداخته شده است .بدین منظور الیاف فوالدی با طول  30میلی متر به میزان 30و 10
کیلوگرم در مترمکع ب به طرح اختالط شاهد اضافه شده و سپس آزمایش های بتن تازه شام
شک

و آزمایش های بتن سخت شده شام

جریان اسالمپ ،قیف Vشک

و جعبه L

اندازه گیری چگالی ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی ،اندازه گیری سرعت عبور امواج

اولتراسونیک ،مقاومت خمشی ،طاقت خمشی و جذب آب انجام گرف ت .نمونه ها در شرایط مرطوب عم

آوری شده و نتایج آزمایش

های بتن سخت شده در سنین  13 ،38 ،41 ،7و  30روزه ارائه شده اند .نتایج نشان می دهند که نسبت به طرح شاهد ،با افزایش حجم
الیاف ،جریان اسالمپ و درصد  H2/H1کاهش یافته و مقادیر  ،T50زمان خروج کام بتن از قیف Vشک  ،افزایش می یابد .همچنین با
افزودن مقادیر الیاف ،افزایش در مقاومت کششی و خمشی را شاهد بوده ایم اما افزایش محسوسی در مقاومت فشاری نمونه های الیافی
مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :بتن خودتراکم سبک ،خواص بتن سخت شده ،خواص بتن تازه ،الیاف فوالدی ،اسکوریا.
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ضـعف و شـکنندگی سـنگدانههای سـبک نقایصی را در خواص

در ســالهای اخیر با افزایش ســرعت احداث ســاختمان های بلند مکانیکی بتن ســبکدانه ســخت شــده همچون کاهش در مقاومت
مرتبه و با دهانههای بزرگ در کالن شهرها نیاز به تولید بتنهای با خمشـــی و کشـــشـــی بـه وجود میآورد] . [6بنابراین بهبود در
عملکرد و مقاومت باال که از وزن کم و شــکل پذیری قابل قبولی شـــکنندگی نکتهای کلیدی در گســـترشـــکاربردهای بتن ســـبک
برخوردار باشــند ،بیش از پیش ضــرورت یافته اســت .اســتفاده از است] .[1استفاده از الیان در بتن میتواند راه حل مناسبی جهت
سـبکدانه های طبیعی و مصنوعی در ساخت بتن عالوه بر کاهش بهبود شکل پذیری آن باشد].[7
وزن بتن و بـه تبع آن صـــرفــه جویی در میزان میلگرد مورد نیــاز،
کـاهش ابعـاد پی ســـاختمـان ،کاهش هزینه حمل و نقل ،کاهش
هزینــه در قــالــب بنــدی و مهــاربنــدی در حین اجرای مقــاطع،
ایزوالسیون حرارتی و جذب بیشتر صوت ،مقاومت بیشتر در برابر
آتش و عملکرد بهتر در چرخه های ذوب و انجماد را در مقایســه
با بتن معمولی به همراه دارند].[1,2
بتن خودتراکم ،نود جدیدی از بتن های با عملکرد باال اســـت که
می تواند بدون جداشـدگی و انسداد ،تحت وزن خود و بدون نیاز
به لرزاندن خارجی به محل مورد نظر جریان یابد و قالب را پرکند.
پـایـداری بتن تازه به وســـیله مقاومت در برابر آب انداختگی ،ته
نشـینی و جداشدگی توصیف می شود و به چسبندگی و گرانروی
مخلوط وابسته است ].[3,4
ساخت بتن خودتراکم سبک امکان استفاده همزمان از مزایای بتن
هـای ســـبـکدانه و ویژگیهای خمیری بتن خودتراکم را امکان
پــذیر میکنــد .یکی از نگرانیهــای عمــده در اجرای بتنهــای
ســبکدانه خطر روزدگی و شــناوری ســبکدانه ها در فرایندحمل،
جـایدهی و تراکم این بتن هـاســـت کـه همواره بهکارگیری تیم
اجرایی بـا تجربـه را ضـــروری میکنـد .بـا ارائـه ی طرح اختالط
مناسب بتن خودتراکم و حذن مرحله تراکم و آسانی انتقال ،نیاز
بــه نیروی کــار مــاهر متراکم کننــده بتن از بین رفتــه و گــامی در
سهولت اجرای بتن های سبک در پروژه ها برداشته خواهد شد.
شکنندگی بتن های سبکدانه

استفاده از الیاف فوالدی
در بتنهای الیافی ،هزاران الیان کوتاه بهطور تصــادفی در بتن در
حین اختالط پراکنـده و توزیع میشـــونـد و خواص بتن در همه
راســتاها را بهبود میبخشــند] .[8افزایش اســتفاده از بتن الیافی در
ســازههای ســاختمانی به این دلیل اســت که تقویت بتن با الیان،
چقرمگی ،مقاومت خمشـی ،مقاومت کشـشی ،مقاومت ضربه ای،
مـود شـــکســــت بـتـن و عـمـر مـفـیــد ســــاختمــان را بهبود
میبخشـــد] ACI 544.4R-88 .[9,10خواص مکانیکی بتن
هـای حاوی الیان فوالدی را متأثر از نود الیان ،نســـبت طول به
قطر الیان ،مقدار الیان ،مقاومت ماتری  ،اندازه ،شــکل و روش
آماده سازی نمونهها و اندازه ی سنگدانه ها میداند ].[11
مطالعات پیرامون استفاده از الیان پلی پروپیلن در بتن سبکدانه ی
خودتراکم نشـــان داده اســـت که این الیان تأثیر قابل توجهی بر
مقاومت فشـاری و مدول االستیسیته بتن سبک نداشته اما مقاومت
کشـشـی و مدول گسـیختگی بتن را بهبود میبخشد] .[9همچنین
کاهش شدید در کارایی بتن تازه ی خودتراکم در اثر افزودن این
الیان در بتن سـاخته شده با سنگدانه های طبیعی و سبک گزارش
شده است].[12,9
 El-Diebو همکــارانش جهــت بررســـی اثر الیــان فوالدی بر
خواص بتن تـازه خودتراکم نســـبـت های طول به قطر متفاوت از
الیان را با سه درصد حجمی مختلف به طرح شاهد اضافه کردند.

خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبکدانه به شدت به سنگدانه های مورد افزایش در ضـریب الیان ،که از حاصل ضرب درصد حجمی در
اســـتفاده به ویژه به چگالی آن ها وابســـته اســـت .عموما چگالی بیشـــتر نسـبت طول به قطر الیان به دست میآمد ،افزایش در زمان تخلیه
ســـنگـدانه ها مقاومت مواد را بهبود میبخشـــد اگر چه موجب افزایش قیف  Vو کاهش در جریان اسالمپ و درصد پرکنندگی جعبه را
وزن آن ها میشــود .به هرصــورت آشــکارترین محدودیت در اســتفاده موجب شــد] .[12این محقق در مطالعه دیگری افزایش مقاومت
سازه ای این مواد شکنندگی آن هاست که عاملی تأثیر گذار است] ،[5فشـــاری و کشـــشـــی بتن های پرمقاومت حاوی الیان فوالدی را
مقاومت فشاری باالتر ،شکنندگی بیشتری را به همراه دارد].[1
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گزارش کرد .در این پژوهش به بررسی اثر مقادیر متفاوت الیان

بررسی تأثیر الیان فوالدی بر خواص تازه .....

فوالدی بر خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم سبک حاوی آمده اســت .آب مصــرفی جهت ســاخت بتن و همچنین عمل
آوری نمونـههــا ،آب آشـــامیـدنی بوده کــه ضـــوابط 1129

سبکدانههای رس منبسط شده پرداخته شده است ].[13

 ASTM Dرا برآورده می نماید .همچنین ماســه ی مصـرفی با
برنامه آزمایشگاهی:

قطر ذرات بین 4تا  0/57و از نود رودخانه ای بوده که وزن

در بخش آزمایشـگاهی این پژوهش ابتدا به ساخت بتن خودتراکمی که مخصــوص ظاهری در حالت  SSDو جذب آب آن به ترتیب
محدوده های تعیین شده  [14] EFNARCبرای پارامترهای بتن تازه  6/37و  1/3درصد می باشد.
را تأمین کند پرداخته شــد و ســپ

با آزمون های مکرر طرح اختالط با

به منظور کســب روانی مطلوب جهت ســاخت بتن خودتراکم از

وزن مورد قبول در آیین نــامــه  ACI 213R-87برای بتن ســـبــک فوق روان کننده  GLENIUM 51Pاســتفاده شــده اســت که
انتخـاب گردیـد .وزن مخصـــوص اندازه گیری شـــده برای نمونه های مشـــخصـــات آن در جدول  6آمده اســـت .الیان فوالدی مورد
از بازکردن قالب کمتر از

ســـاختـه شـــده از طرح اختالط شـــاهد پ
 6444Kg/m3اندازه گیری شده است].[15

اسـتفاده در این تحقیق محصول شرکت مفتول فوالدی زنجان می
باشـد .مشـخصـات الیان فوالدی در جدول  6آمده است .در این
مطالعه به منظور ساخت بتن سبک از سبکدانه اسکوریا ،تهیه شده

مصالح مورد استفاده:

از منابع غرب کشـور استفاده شده که مشخصات آن در جداول 0

سیمان مورد استفاده در این تحقیق از نود پرتلند نود  6تولید شده و  7آمده است .اسکوریای مصرفی در این تحقیق با دو دانه بندی
3
در کارخانه سیمان هگمتان بوده که دارای تودهی ویژه  Kg/ mریزدانه و درشـــت دانه در طرح اختالط بتن ســـبک بهکار گرفته

 6174و سـطح مخصـوص  6644 cm2/grمی باشد .همچنین از

شـدند که دانه بندی دانه های ریز و درشت به ترتیب در محدوده

دوده ی ســیلی تولید شــده در کاخانه ی صــنایع فرو آلیاژ ایران ی  6/63-6/7میلی متر و  6/7-16میلی متر قرار میگیرنــد .نتـایج
(ازنا) به عنوان مواد پوزوالنی در همه طرح ها اسـتفاده شده است .دانـه بنـدی هرکـدام از محـدوده هـا نشـــان داد که هیچ کدام در

3
توده ی ویژه ی دوده ی سیلی استفاده شده  6164 Kg/ mمی محـدوده تعیین شـــده  ASTMقرار نمیگیرند ولی ترکیب وزنی
باشـدکه مشـخصـات شـیمیایی سیمان و دوده سیلی در جدول  1مناسب از این دو در محدوده  ASTMقرار گرفت.

جدول ( :)1آنالیز شیمیایی سیمان و دوده سیلی
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36/15
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15/15
51/5

جدول ( :)6مشخصات فوق روان کننده

سیمان
دوده ی سیلیس

جدول ( :)6مشخصات الیان

فون روان کننده

Glenium 51p

الیاف

فوالدی

نود

پلی کربوکسیلیک اتر اصالح شده

طول ()mm

50

مشخصات ظاهری

مایع غلیظ قهوه ای رنگ

قطر()µm

1000

وزن مخصوص ()g/cm3

)1.06-1.08 (20oc

وزن مخصوص ()g/cm3

7.85

PH

6.6

مقاومت کششی()Mpa

1000

یون کلر

وجود ندارد

مشخصات ظاهری

قالب دار

جدول ( :)0چگالی اسکوریا (کیلوگرم بر مترمکعب)
SSD

Oven
وزن مخصوص فضایی

وزن مخصوص فضایی

غیرمتراکم

متراکم شده با میله

6/63-6/7

736/6

378/6

1376

6/7-16

767/8

317

1034

اندازه دانه

توده ویژه

وزن مخصوص

وزن مخصوص فضایی

فضایی غیرمتراکم

متراکم شده با میله

561/6

816/6

1566

377/6

537/7

1706

توده ویژه
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جدول ( :)7جذب آب سبکدانه اسکوریا (درصد)
اندازه دانه

 64دقیقه

 1ساعت

 60ساعت

 56ساعت

6/63-6/7

16/7

10/6

16/86

66/47

6/7-16

14/80

16/56

15/06

16/53

شکل( : )1اسکوریا و الیان مصرفی
طرحهای اختالط و آماده سازی نمونه ها:

دیگری از آب به همراه فوق روان کننده به مخلوط اضافه گردید.

در این پروژه نســبت آب به مواد ســیمانی در همهی طرح ها ثابت و در نهایت ماسـه و پودر سـنگ به داخل مخلوط کن ریخته شده و
برابر  4.66در نظر گرفته شده و به میزان  14درصد از مواد سیمانی با باقیمانده آب در حین اختالط مصــالح اضــافه شــد .در طرح های
دوده ســـیلی

جـایگزین شـــده اســـت .پ

از دســـتیـابی به بتن حـاوی الیـان فوالدی ،این الیــان بــه آرامی بــه مخلوط در حــال

خودتراکم شاهد با استفاده از سبکدانه های اسکوریا ،الیان فوالدی چرخش پاشــیده شــد تا پراکندگی و یکنواختی مطلوب الیان در
بــا طول  74میلی متر یکبــار بــه میزان  64و یــک بــار بــه میزان  04کل بتن به دســـت آید .عملیات اختالط به گونه ای انجام گرفت
کیلوگرم در متر مکعـب بتن به طرح اختالط شـــاهد اضـــافه شـــد .که در پایان حدود  64دقیقه از مرطوب شــدن سبکدانه ها گذشته
اختالط بتن خودتراکم الیـافی معموال بـه دو گونه متفاوت توســـط و آب معادل جذب آب نیم ساعته ی مصالح که قبال اندازه گیری
محققّین انجـام میگیرد .بعضـــی ابتـدا به اختالط خشـــک الیان با شده است ،جذب مصالح گردد.
مصـــالح ســـنگی و ســـپ

افزودن مواد ســـیمـانی و آب پرداختــه آزمونهای بتن تازه خودتراکم بالفاصـــله پ

از این مرحله برای

اند] ،[16,17اما بعضــی دیگر ابتدا به ســاخت بتن خودتراکم بدون هر یـک از طرح هـای اختالط انجام گرفت .پ

از ســـاخت بتن

الـیــان پـرداخـتــه و در پــایــان ،الـیــان را بــه مخلوط اضــــافــه مطـابق الگوی فوق ،عملیات نمونه گیری جهت بررســـی خواص
میکنند].[18,19

مکانیکی انجام شد و پ

در این پژوهش ،ترتیب اختالط مصــالح برای ســاخت بتن ها این

 20±2 °Cدر محیط آزمایشــگاه به مدت  60ســاعت نگهداری

از پر کردن قالب ها ،نمونه ها در دمای

گونه بود که ابتدا سـبکدانه های خشـک با قسمتی از آب اختالط شـــده و بعد از گذشـــت این زمان و باز کردن قالب ها نمونه ها تا
مخلوط شــده که جهت پیش مرطوبی ســبک دانه ها این مرحله تا زمـان آزمـایش تحت عمل آوری مرطوب در دمای آزمایشـــگاه
 17دقیقه به طول انجامید .سـپ
دوده ســیلی

مواد سـیمانی که شـامل سیمان و قرار گرفتند.

میباشــد به مخلوط اضــافه شــده و بعد از آن مقدار
جدول ( :)3اجزای طرح های اختالط (کیلوگرم بر متر مکعب)
دوده سیلی

اسکوریا

اسکوریا

درشت دانه

ریزدانه

674

664

164

364

664

164

364

137

664

164

364

137

کد طرح

سیمان

SC0

074

74

SC20

074

74

674

SC40

074

74

674
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پودر سنگ

ماسه

آب

روان کننده

الیان

137

8/35

4

14

64

11/0

04
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جزییات نمونهها و آزمایشهای انجام شده

به روش دو نیم شـدن ،سرعت امواج اولتراسونیک ،طاقت خمشی

خواص بتن تازه

و جـذب آب بر روی نمونـه های عمل آوری شـــده در شـــرایط

آزمایشهای بتن تازه خودتراکم شـامل جریان اسالمپ ،قیف  ،Vمرطوب انجام گرفت.
جعبه ی  )H2/H1( Lبر روی طرح های اختالط بالفاصله پ از نمونههای منشــوری جهت بررســی مقاومت خمشــی بر روی
پایان مراحل اختالط انجام گرفت.
دسـتگاه سنجش خیز با سرعت  4.47 mm/minو به صورت
خواص بتن سخت شده

دو ســر ســاده و با طول دهانة  64ســانتیمتر بارگذاری شــده اند.

جهـت بررســـی خواص مکانیکی طرح های اختالط ارائه شـــده خالصه ای از نود ،ابعاد نمونه ها و روش های آزمایش در جدول5
آزمایش های مقاومت فشـاری ،مقاومت خمشی ،مقاومت کششی آمده است.
جدول (:)5خالصه ی آزمایش های بتن سخت شده
نوع آزمون

ابعاد آزمونه

تعدادآزمونه

عنوان طرح

سن آزمایش

مقاومت فشاری

50×50×50

6

مقاومت خمشی

50×50×10

6

SC0, SC20, SC40
SC0, SC20, SC40

 18 ،82 ،41 ،7و 09روزه
 18 ،82 ،41 ،7و 09روزه

مقاومت کششی(برزیلی)

Φ51 × 60

1

SC0, SC20, SC40

 18 ،82 ،41 ،7و 09روزه

طاقت خمشی

50×50×10

5

SC0, SC20, SC40

 82روزه

)UPV(m/s

50×50×50

6

SC0, SC20, SC40

 18 ،82 ،41 ،7و 09روزه

جذب آب

50×50×50

6

SC0, SC20, SC40

 82روزه

)(cm

نتایج آزمایش ها:

طرح هـا ،ابتـدا بـا ثـابت نگه داشـــتن میزان روان کننده ،الیان به

نتایج آزمایش های بتن تازه:

مخلوط اضــافه شــد و میزان جریان اســالمپ اندازه گیری شــد که

در این قســـمت نتایج بدســـت آمده در آزمایش های بتن تازه ی نتایج حاکی از عدم رعایت محدوده مورد نظر بود .در مرحله بعد
خودتراکم ارائه شده است.
بـا افزایش میزان روان کننـده ،میزان جریـان اســـالمپ طرح های
جدول ( :)8نتایج آزمایشهای بتن تازه ی خودتراکم
کد طرح جریان اسالمپ

L-box

V funnel

الیافی به محدوده مورد نظر رسانده شدند شکل  6نحوه تأثیر الیان
را بر روی میزان جریان اسـالمپ را نشان می دهد .حالت  Bنتایج
میزان جریان اسالمپ با حفظ محدوده مورد نظر و حالت  Aمیزان

SC0

38

0/55

2/3

SC20

15/1

0/25

55/6

جریان اســالمپ با ثابت نگه داشــتن فوق روان کننده را نشــان می

SC40

52

0/81

52/5

دهد.
شکل  6نشان میدهد که حضور الیان باعث کاهش مقادیر جریان

آزمایش جریان اسالمپ

اسالمپ در حالت  Aگردیده است به طوری که با افزایش الیان

آیین نـامـه  EFNARCمیزان قـابـل قبول برای آزمـایش جریان از  4به  64و  04کیلوگرم ،کاهش اسالمپی در حدود  %11/6و
اســالمپ را بین  774تا  874میلی متر بیان می کند .در این تحقیق  %66/6اندازه گیری شده است.
ســعی شــد میزان جریان اســالمپ بین  374تا  544میلی متر حفظ در شکل  6همچنین روند افزایش میزان فوق روان کننده را جهت
گردد .همچنین عالوه بر اندازهگیری قطر اسالمپ ،مخلوط از نظر ثابت نگه داشتن میزان اسالمپ ،در طرحهای مختلف نشان داده
آب انداختگی و جداشــدگی ســبکدانه ها ،به صــورت چشــمی شده است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش الیان از  4به 64
کنترل شـد .طرح های مناسـب به صورت منظم و بدون هیچگونه و  04کیلوگرم ،به میزان فوق روان کننده مصرفی در حدود %17/7
جداشــدگی بر روی تخته اســالمپ پخش شــدند .برای هریک از و  %66افزوده شد.
تحقیقات بتن ،سال هشتم ،شمارۀ اوّل 07 /
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شکل ( :)6تغییرات جریان اسالمپ میزان فوق روان کننده
کـه تمـامی طرح هـا در کالس  VF2طبقه بندی می شـــوند .طرح

آزمایش قیف  Vشک

این آزمـایش بـه عنوان معیـاری جهـت تعیین قـابلیـت پرکنندگی و  SC40بـا وجود قرار گیری در محـدوده قابل قبول ،EFNARC
لزجـت خمیری بتن مورد اســـتفـاده قرار میگیرد .همچنین هرگونه در هنگام خروج از دهانه قیف کمی دچار انسداد گردید.
انسداد و گرفتگی بتن در زمان خروج از دهانه قیف باید مورد توجه همانطور که از نمودار مشـــاهده می شـــود حضـــور الیان باعث
قرار گیرد .طبق  EFNARCمیزان زمــان قــابــل قبول برای خروج افزایش زمـان خروج بتن از قیف گردیـد بـه طوری که با افزایش
بتن زیر  8ثـانیـه برای کالس  VF1و بین  6تـا  67ثانیه برای کالس الیــان از  4بــه  64و  04کیلوگرم ،افزایش زمــان خروج بتن در
 VF2در نظر گرفته شـده اسـت .نتایج بدست آمده نشان می دهند حدود  %04و  %164بدست آمد.

شکل( :)6نمودار تغییرات زمان خروج بتن و میزان h2/h1

آزمایش جعبه  Lشک

شـکل  6تغییرات میزان  h2/h1در حضـور دو میلگرد را نشـان می

این آزمـایش بـه منظور بررســـی قـابلیت جریان بتن تازه و پدیده دهد .مطابق نتایج ،تمامی طرح ها به جز  SC40در کالس PA1
انسداد ناشی از حضور میلگردها طراحی شده است EFNARC .قرار میگیرند که با توجه به ســطح خشــن دانه ها و حضــور حجم
دو کالس را برای طبقـه بنـدی نتـایج آزمـایش جعبـه  Lارائه می باالی الیان ،قابل انتظار بود.
کنـد .کالس  PA1که میزان  h2/h1را در هنگام اســـتفاده از دو همانطور که از نمودار مشاهده میشود حضور الیان باعث کاهش
میلگرد حداقل  4/8بیان می کند و کالس  PA2که میزان حداقل میزان  h2/h1گردید به طوری که با افزایش الیان از  4به  64و 04
 4/8را در هنگام استفاده از سه میلگرد قابل قبول می داند.
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نتایج آزمایش های بتن سخت شده تا سن  30روز

نتیجه میدهد که امکان ساخت بتن سبک سازهای با  04کیلوگرم

چگالی

بر متر مکعب الیان امکانپذیر است.

نمودار نشـــان می دهـد کــه حضـــور الیـان بـاعــث افزایش وزن
مخصــوص بتن می گردد که این به دلیل چگالی ویژه بســیار زیاد مقاومت فشاری
الیـان فوالدی میباشـــد] . [19ولی تمامی طرح ها در محدوده نتایج نشـان می دهند که در هر سه طرح می توان به مقاومت سازه
مجاز وزنی (زیر  6444کیلوگرم بر متر مکعب) قرار دارند .بنابراین ای حداقل دست یافت.

شکل( :)0تغییرات چگالی

شکل( :)7تغییرات مقاومت فشاری تا سن  64روز
بـا توجـه به نمودارها مشـــاهده میشـــود که الیان فوالدی باعث افزایش مقاومت و کرنش تحت بار حداکثر خواهد شـــد] .[19با
افزایش مقاومت فشـاری نمونهها میشود .البته افزایش الیان تأثیر توجه به بعد سنگدانهها و طول  7سانتیمتری الیان ،امکان این بود
کمی بر افزایش مقاومت فشـــاری داشـــت به طوری که با افزایش کـه نمونه های  14×14×14معرن خوبی برای ســـنجش مقاومت
الیـان از  4به  64و  04کیلوگرم در متر مکعب ،افزایشـــی حدود فشــاری نباشــند به همین جهت نمونه های  17×17×17نیز ســاخته
 %5/61و  %18بـدســـت آمـد .تـأثیر نـاچیز افزایش الیان بر روی شـــد .نمونـه های  17×17×17در ســـنین  68 ،10و  06روز مورد
مقاومت فشـــاری در کارهای مطالعاتی دیگران نیز گزارش شـــده آزمایش قرار گرفتند که نتایج آن ها در شـکل  3نشـان داده شــده
است ] .[19, 20, 2افزایش مقاومت فشاری تحت تأثیر الیان را انـد .مقـادیر بـدســـت آمـده نشـــان میدهند که نتایج نمونه های
می توان بدین صورت توجیه نمود که وجود الیان باعث به تأخیر  17×17×17مقادیر حاصـــل از آزمایش نمونه های  14×14×14را
افتـادن رشـــد ریز ترک هـا در بتن میگردد کـه در نتیجـه باعث تأیید میکند و تأثیر افزایش الیان مشابه میباشد.
تحقیقات بتن ،سال هشتم ،شمارۀ اوّل 05 /
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سرعت امواج اولتراسونیک

به  7دسته عالی ،خوب ،مشکوک ،ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم

در این تحقیق همانند بررسـی روند تغییرات مقاومت فشاری روند شـده است .میزان سرعت امواج اولتراسونیک به ترتیب  0744متر
تغییرات سـرعت امواج اولتراسونیک نیز در طرح های مختلف در بر ثــانیــه و بــاالتر 0744-6744 ،متر بر ثــانیــه 6744-6444 ،متر بر
سنین  06 ،68 ،10 ،5و  64روز برای نمونه های  14×14×14مورد ثـانیه 6444-6444 ،متر بر ثانیه و  6444متر بر ثانیه و پایینتر برای
بررسـی قرار گرفتند .نتایج ســرعت امواج اولتراسـونیک در ســنین دسـته بندی ذکر شـده ارائه شـده است .با توجه به این طبقه بندی
مختلف در شـکل  5آورده شـده است Whitehurst .پیشنهادی تمامی طرح ها در محدوده خوب و دو طرح نیز در محدوده عالی
را جهت طبقه بندی بتن از نظر کیفیت ارائه داده اســـت] .[21بتن قرار میگیرند.

شکل( :)5تغییرات سرعت عبور امواج اولتراسونیک
نمودار نشــان میدهد که ســرعت امواج اولتراســونیک با گذشــت مقایســـه با طرح شـــاهد در تأیید نتایج حاصـــل از رشـــد مقاومت
زمـان افزایش پیدا کرده اســـت .این امر را می توان به روند رو به فشـــاری بتن الیافی نســـبت به بتن ســـبک خودتراکم بدون الیان
رشـد هیدراتاسـیون خمیر سیمان و پر شدن حفرات و منافذ مویینه اســـت .از آنجـایی کـه الیـان فوالدی در واکنشهای شـــیمیایی
از محصوالت واکنشهای سیمانی و در نتیجه متراکم شدن بتن در مصـــالح ســـیمانی شـــرکت نمیکنند] ،[66لذا تأثیر گذر زمان بر
گذر زمان نســبت داد .البته نرخ افزایش ســرعت امواج نســبت به عملکرد الیان فوالدی صرفاً با افزایش مقاومت ماتری  ،که منجر
مقاومت فشاری نرخی کندتر مشاهده شد .حضور الیان نیز باعث به بهبود پیوستگی با الیان می گردد ،در ارتباط است.
افزایش ناچیز مقدار ســرعت امواج گردید به طوری که با افزایش
الیان از  4به  64و  04کیلوگرم بر متر مکعب افزایشـــی درحدود نتایج آزمایش مقاومت کششی به روش دو نیم شدن
 %6/56و  %6/36بدســت آمد .تأثیر کم الیان روی ســرعت امواج آزمایش مقاومت کششی برای تعیین مقاومت کششی بتن به روش
اولتراســـونیـک در مطالعه  Sahmaranو همکاران نیز گزارش دو نیم شدن نمونه های استوانه ای انجام شد .نمونه ها در سنین ،5
شـد ] .[16رشـد سرعت ام واج عبوری برای بتن حاوی الیان در  06 ،68 ،10و  64روز مورد آزمایش قرار گرفتند.

شکل( :)8تغییرات مقاوت کششی
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نمودار شـــکل  8نشـــان می دهد که حضـــور الیان باعث افزایش مقاومت کشـشی در حدود  %61برای بتن سبک حاصل شد].[23
مقاومت کششی بتن میگردد به طوری که با افزایش الیان از  4به آنچه که به هنگام افزایش مقاومت کشــشــی در نتیجه اســتفاده از
 64و  04کیلوگرم در متر مکعــب افزایشـــی در حــدود  %16/0و الیان فوالدی اتفاق میافتد را میتوان بدین صـورت تشریح کرد
 %13/03بـدســـت آمـد .با افزایش ســـن به علت افزایش مقاومت که الیان به هنگام شکافته شدن در بین بخشهای شکافته شده از
ماتری  ،پیوســتگی بین الیان و ماتری

بیشــتر شــده و عملکرد مـاتری  ،از طریق انتقــال تنش هــا از مــاتری

بــه الیــان ،کرنش

الیـان در بهبود مقـاومت کشـــشـــی افزایش می یابد ،اما به علت کشـشی بزرگتری را تحمل میکنند .در نتیجه افزایش در مقاومت
کــاهش رونــد افزایش مقــاومــت ،این افزایش کنــدتر میگردد .کششی مشاهده میشود.
افزایش مقاومت کششی تحت تأثیر حضور الیان در کار محققین
دیگر نیز دیده شــده اســت Chen .و  Liuافزایش  %67مقاومت مقاومت خمشی
کشـــشـــی بتن ســـبک حاوی  EPSتحت تأثیر حضـــور الیان را آزمـایش مقاومت خمشـــی برای تعیین مدول گســـیختگی بتن به
گزارش نموده اند] .[1در تحقیق  Kayaliو همکاران نیز افزایش روش سه نقطه ای روی نمونه های منشوری انجام شد.

شکل( :)6تغییرات مقاومت خمشی
همانطور که انتظار میرفت حضـــور الیان باعث افزایش مقاومت میکروســکوپیک به ماکروســکوپیک جلوگیری کنند .همچنین به
خمشـی گردید .البته این تأثیر با گذشت زمان کمتر شد به طوری هنگام کشــش در نمونه با افزایش بار ،برخورد الیان با ترک های
کـه در ســـن  5روز با افزایش الیان از  4به  64و  04کیلوگرم در به وجود آمده بیشــتر میگردد و الیان با مقاومت کشــشــی خود،
متر مکعب افزایش مقاومتی در حدود  %66/0و  %86/6و در ســـن گسـترش ترک و انفصـال بتن را تا رسیدن به حد مقاومت کششی
 64روز افزایش مقاومتی در حدود  %5و  %66/6بدست آمد.

اصـــالح میکنند .بدین طریق یک مکانیزم جذب انرژی اضـــافی

مکانیزم افزایش مدول گسیختگی در اثر استفاده از الیان فوالدی ایجـاد میکننـد و منجر به کاهش تنشها در ناحیه ریز ترک های
را میتوان بدین صــورت تشــریح کرد :اســتفاده از الیان به معنی نزدیک رأس ترک ها میشـــوند و با کاهش عمق ترک ها مدول
اتصـال بسـیار وسیع و فاصله کم الیان میباشد ،لذا پ

از اعمال گسیختگی نیز افزایش مییابد.

بــار و بروز ترکهــای بســـیــار ریز در بــافــت بتن (ترک هــای

 Jianmingو همکـاران ] ، [24با افزایش الیان فوالدی تا %6

میکروسـکوپیک) ،الیان قادر خواهند بود از گسترش ترک ها به حجم بتن ،میزان افزایش مدول گسـیختگی بتن سبک با مقاومت
ترک های ماکروســـکوپیک جلوگیری کرده و با انتقال تنش بین باال را تا  %64بیان می کند که این میزان به درصد استفاده از الیان
لبه های ترک از میزان تنش موجود در نوک ترک ها کاسته و از و نسـبت طول به قطر الیان بستگی داشته است .البته  Duzgunو
این طریق ،از افزایش عر

ترک هـا و تبدیل شـــدن ترک های  ،[19] Gulافزایش  %164/6مقاومت خمشــی را برای نمونه های
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ملک محمد رنجبر  ،سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد  ،شاهین چرختاب ،محمد ابراهیم ذاکری ،محمد آرایشگر ،سروش عیسی پور

بتن سـبک حاوی  %1/7الیان فوالدی با نسـبت طول به قطر  74را طاقت خمشی
گزارش میکند Semsi .و همکاران نیز ] ،[25با اضـــافه کردن از آنجا که مهمترین اثر الیان بر روی بتن ،افزایش شــکل پذیری
 %1/7الیان فوالدی با نسبت طول به قطر  ،07افزایش  84درصدی میباشـــد ،اندازه گیری طاقت خمشـــی در کارهای اکثر محققین
را ثبت نموده اســت .همچنین  Shafighو همکاران افزایش  %61مورد توجه قرار داشـــته اســـت .به همین جهت در این مطالعه نیز
مقاومت خمشـی در سن  68روز را به ازای اضافه کردن  %1الیان نمونه های منشـــوری  74×14×14در ســـن  68روز مورد آزمایش
فوالدی به طرح شــاهد ،گزارش نمودند] Libre .[2و همکاران خمش قرار گرفته و نمودار بار تغییر شــکل وســط دهانه برای آنها
نیز اثر الیان فوالدی و پلی پروپیلن را بر روی بتن ســبک بررســی رسـم میگردد .ســطح زیر نمودار بار-تغییر شــکل به عنوان طاقت
کردند که افزایش  %168مقاومت خمشــی را در حضور  %1الیان خمشـــی تعیین میشـــود .مقادیر اندازه گیری شـــده در جدول 6
فوالدی و  %75را در حضـــور  %4/0الیــان پلی پروپیلن گزارش آورده شـــده اســـت .شـــکل  16نتایج آزمایش را برای طرح های
شاهد و الیافی نشان میدهند.

کردند].[20

جدول ( :)6نتایج آزمایش طاقت خمشی
کد طرح

بار حداکثر
()KN

بار شکست
()KN

تغییر مکان در بار حداکثر
()mm

طاقت خمشی
()KN mm

SC0

56/3

5/15

0/2

1/11

SC20

51/1

5/35

5/55

53/2

SC40

53/5

55/01

5/15

80/6

شکل( :)14نمودار نیرو -تغییرمکان
همـانطور کـه نمودار نشـــان میدهنـد ،حضـــور الیـان باعث افزایش شــــده را از  376نیوتن میلیمتر بــه  68871و  76667نیوتن بر میلیمتر
چشـمگیر سطح زیر نمودار میگردد .به طوری که با افزایش الیان از افزایش میدهــد .همچنین تــأثیر الیــان پلیپروپیلن بر روی طــاقــت
 4بـه  64و  04کیلوگرم در متر مکعب ،میزان طاقت خمشـــی از  7/76خمشـی کمتر گزارش شـده اسـت به طوریکه حضــور %4/6و %4/0
بــه  13/8و  54/6کیلونیوتن -میلیمتر میرســــد .وقتی در بتن الیــان الیـان پلی پروپیلن باعث افزایش انرژی از  376نیوتن میلیمتر به 1056
وجود داشـــته باشـــد ،ترک بدون افزایش طول و یا رها شـــدن الیان و  0366نیوتن میلیمتر گردید].[20
نمیتوانـد گســـترش یـابد ،در نتیجه قبل از اینکه در بتن گســـیختگی
کـامـل پیش بیـاید ،انرژی قابل مالحظهای برای گســـیختگی و یا رها جذب آب
شدن الیان الزم است Libre .و همکاران گزارش میکنند که اضافه جذب آب به عنوان حرکت مایعات در منافذ موجود در جرم های
کردن  %4/7و  %1الیـان فوالدی به طرح شـــاهد ،میزان انرژی جذب جامد به علت کشـش سـطحی در منافذ مویینه تعریف میشـود .به
 / 74تحقیقات بتن ،سال هشتم ،شمارۀ اوّل

بررسی تأثیر الیان فوالدی بر خواص تازه .....

طور کلی در بتن با سـنگدانه های سبک میزان جذب آب باال می کاهش داد .کیفیت بتن توســط  [27] CEBبه ســه رده ضــعیف،
باشــد که در اکثر موارد توســط محققین باالی  %14گزارش شــده متوســط و خوب به ترتیب بر مبنای جذب آب  7درصــد و باالتر،
اسـت] ،[26ولی با اسـتفاده از دوده سیلی

میتوان این مقدار را بین  6تا  7درصد و کمتر از  6درصد تقسیم بندی شده است.

شکل ( :)11تغییرات میزان جذب آب
حضـــور الیـان نیز بـاعـث افزایش مقدار جذب آب گردید زیرا افزودن الیان به میزان  64و  04کیلوگرم ،کاهش در میزان h2/h1
حضور الیان تا حدودی بر خودتراکمی بتن تأثیر گذاشته و باعث در حدود  %10و  %66نسبت به طرح شاهد سبب شد.
افزایش تخلخل میگرددباوجود این  ،بر اســـاس رده بندی تعیین  -6حضور الیان باعث افزایش چگالی بتن می گردد .با این وجود
شــده توســط  CEBتمامی نمونهها در محدوده خوب طبقه بندی تمامی طرح های بتن ســـبک ،دارای وزن مخصـــوص پایین تر از
 6444کیلوگرم بر متر مکعب میباشـــند که این نشـــان دهنده این

میشوند.

مقادیر مناسـب جذب آب طرحهای اختالط را میتوان به استفاده اســت که اضــافه کردن  04کیلوگرم در متر مکعب الیان فوالدی
از دوده ســـیلی

نســـبــت داد .دوده ســـیلی

بــا محصـــوالت بـه طرح بتن ســـبـک بـا رعـایت محدوده وزنی مجاز (زیر 6444

هیدراتاسیون سیمان واکنش داده و منافذ ساختار بتن را پر نموده و کیلوگرم بر متر مکعب) ،امکان پذیر میباشد.
بتنی با تراکم بیشتر تشکیل میدهد].[68

 -0تمامی طرح ها مقاومت فشـــاری حداقل ( 15مگاپاســـکال) را
کسب نمودهاند .حضور الیان باعث افزایش ناچیز مقاومت فشاری

نتیجه گیری

گردید ،به طوریکه با افزایش الیان از  4به  64و  04کیلوگرم در

 -1با ثابت نگه داشتن میزان فوق روان کننده ،افزایش الیان باعث متر مکعب ،افزایش مقاومت فشـــاری حدود  %5/61و  %18اندازه
کاهش شدید میزان جریان اسالمپ گردید به طوری که این عدد گیری شد.
در طرحهـای حـاوی  64و  04کیلوگرم الیان در حدود  %11/6و  -7ســرعت عبوری امواج اولتراســونیک نمونههای  64روزه برای
 %68/0کاهش یافته و از محدوده  37تا  54سانتی متر خارج شدند هرســه طرح در محدوده خوب قرار گرفت .حضــور الیان باعث
کـه به منظور حفظ جریان اســـالمپ در محدوده مورد نظر میزان افزایش نـاچیز ســـرعت عبوری امواج اولتراســـونیک میگردد به
فوق روان کننــده در طرح هــای حــاوی  64و  04کیلوگرم الیــان طوری که با افزایش الیان از  4به  64و  04کیلوگرم بر متر مکعب
 %17/7و  %66نسبت به طرح شاهد افزایش یافت.

افزایشی در حدود  %6/56و  %6/36حاصل شد.

 -6حضور الیان باعث افزایش زمان خروج بتن از قیف گردید به  -3حضـــور الیان باعث افزایش مقاومت کشـــشـــی میگردد به
طوریکه با افزایش الیان از  4به  64و  04کیلوگرم ،افزایش زمان طوری کــه بــا افزایش الیــان از  4بــه  64و  04کیلوگرم در متر
خروج بتن در حدود  %04و  %164افزایش یافت .به صورت مشابه مکعب افزایشی در حدود  %16/0و  %13/03بدست آمد.
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Abstract
This paper evaluates the impacts of the addition of steel fibers with two different percentage by
weight, on flow ability parameters and hardened properties of self-compacted lightweight
concrete containing lightweight aggregate of Scoria. For this purpose, was used from the steel
fibers with a length of 50mm the amount 20&40 kg/m3.With a good mix design, fresh and
hardened properties of each plans was evaluated. Fresh properties such as slump flow, V-funnel,
and L-box and physical properties such as, density measurements, compressive strength, splitting
tensile strength, flexural strength, ultrasonic pulse velocity (UPV), flexural toughness, and dry
unit weight were determined in hardened conditions. The samples were stored in water until the
age 7, 14, 28, 42 and 90 days.
From the result, it is clear that fibers decrease flow ability of fresh concrete, however mixes were
in the acceptable range of EFNARC. The results of hardened concrete indicate, all mixes are in
the range of structural lightweight concrete too. Moreover, the addition of fibers significantly
increases tensile strength, flexural strength and flexural toughness.
Keywords: self-compacting concrete, hardened properties, fresh properties, steel Fiber, Scoria.
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