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علی خیرالدین
استاد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان

چکیده
کامپوزیتهای سیمانی الیافی بهصورت موادی مرکب با دو مؤلفه اصلی شامل الیاف و مالت تعریف میشوند .الیاف و مالت به سبب وجود
پیوستگی با یکدیگر کار میکنند که منجر به تشکیل یک کامپوزیت قوی میگردد .کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند ()HPFRCC
یک نوع خاص از کامپوزیتهای سیمانی الیافی هستند که عالمت مشخصهی آنها رفتار سختشوندگی کرنش درکشش پس از اولین
ترکخوردگی است .هدف از این مقاله درک بهتر رفتار سختشوندگی کرنش در کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند تحت بارهای
فشاری تکمحوری ،خمش چهار نقطهای و برش خالص است .پارامترهای مؤثر در این پژوهش نوع الیاف و مسیر بارگذاری است .در
این آزمایشها از سه نوع الیاف شامل الیاف فوالدی قالبدار ،الیاف فوالدی موجدار ،الیاف پلیپروپیلن ،بهصورت الیاف تنها و ترکیبی با
میزان حجمی  %1/5در مخلوط مالت استفاده شده است .جهت دستیابی به رفتار سختشوندگی کرنش قابلقبول نسبتهای اختالطی
مختلفی موردبررسی قرار گرفته است و بهترین طرح اختالط معرفی گردیده است .مسیرهای بارگذاری انتخابشده شامل بارگذاری
فشاری تکمحوری ،خمش چهار نقطهای و برش خالص است .خصوصیات مکانیکی در فشار با استفاده از نمونههای استوانهای تعیین شده
است .آزمایشهای خمش چهار نقطهای بر روی نمونههای منشوری بدون شکاف و آزمونهای برش مستقیم بر روی نمونههای شکاف دار
(جهت کاهش سطح مقطع با گسیختگی اجباری) انجام شده است .نتایج بهدستآمده از آزمایشها ،جهت ارزیابی تأثیر نوع الیاف ،بر
طاقت خمشی ،برشی و شکلپذیری در فشار مورد آنالیز بیشتر قرارگرفتهاند .نتایج نشان میدهد که خصوصیات مکانیکی ،HPFRCC
افزایش قابلتوجهی نسبت به بتن معمولی در آنها ایجاد میگردد .استفاده از  HPFRCCبا توجه به عملکرد مناسب در فشار ،کشش و
برش میتواند بهعنوان راهکاری بهمنظور جلوگیری از تراکم آرماتور ،کاهش میزان زیاد آرماتورهای عرضی در اتصاالت تیر به ستون و
افزایش ظرفیت برشی و شکلپذیری اعضا باشد.

واژههای کلیدی:

کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند ( ،)HPFRCCسخت شوندگی کرنش ،ضریب طاقت خمشی ،ضریب طاقت

برشی.
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مشترک در کامپوزیتهای سیماني الیافي )FRCC( 2اثر زیادی بر

 -1مقدمه

کامپوزیتهای سیماني الیافي توانمند )HPFRCC( 0نوعي از مشخصات مکانیکي دارد [ .]0مقاومت پیوستگي فصل مشترک
کامپوزیتهای سیماني الیافي است که در صورت اعمال کشش بهطور قابلمالحظهای متأثر از نسبت آب به سیمان و مقدار سیمان
مستقیم از خود پاسخ سختشوندگي کرنش پس از است [.]2
ترکخوردگي نشان ميدهند .هنگاميکه این کامپوزیتها تحت
رفتار سختشدگي قرار ميگیرند ،پیش از بازشدگي ترک،
ترکهای متعددی ایجاد ميگردد[ .]0مزایای  HPFRCCدر
قیاس با بتن معمولي و بتن الیافي متعارف )FRC( 4شامل
شکلپذیر ی ،دوام و ظرفیت جذب انرژی باال است.
در  HPFRCCبه دلیل عدم وجود درشتدانهها و میزان زیاد الیاف
با توزیع مناسب منجر به تأمین خاصیت سختشوندگي کرنش و
افزایش شکلپذیری سازه ميگردد .همچنین مشکالت ناشي از
خاصیت شکنندگي بتنهای متعارف نظیر خردشدگي ،قلوهکن
شدن و گسیختگي پیوند بتن ميتواند مرتفع گردد .خاصیت کرنش

شکل  – 0نمونه پاسخ تنش – کرنش درکشش برای
کامپوزیتهای ]0[ HPFRCC

کششي کامپوزیتهای  HPFRCCنهتنها باعث بهبود رفتار پس از در دههی  ،0592رامولدی 9و همکاران بررسي تأثیر الیاف فوالدی
ترکخوردگي ميگردد ،بلکه باعث افزایش پیوند تماسي بتن و بر کاهش شکنندگي بتن را در دستور کار قراردادند [ .]9این روند
آرماتورها ميگردد.

با کاربرد سایر انواع الیاف ادامه یافت و در سالهای اخیر ترکیب

در شکل  0مقایسه کیفي پاسخ تنش-کرنش  FRCو  HPFRCCانواع الیاف با طولهای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
نشان داده شده است .با توجه به (شکل  )0مالحظه ميگردد که گسترش دانش در خصوص چگونگي تأثیر الیاف بر مالت ،منجر
در  FRCپس از رسیدن به مقاومت ترکخوردگي کامپوزیت

به تدوین توصیههایي در مورد طراحي سازهای توسط موسسه

در کرنشهای  %2/9یا بیشتر پاسخ سخت شدگي پس از

بهمنظور درک بهتر رفتار سختشوندگي کرنش HPFRCC

(  ،)σfcنرمشدگي حاصل ميگردد .برخالف آن در  RILEM HPFRCCگردید [ .]9در سال  4202سیریجارونچای 9و همکاران

ترکخوردگي تا حداکثر تنش  σpcمشاهدهميشود .این تحت بارهای فشاری تکمحوری ،دومحوری و سه محوری،
ویژگي هاتوانمند منجر به افزایش استفاده از  HPFRCCبهمنظور آزمایشهایي انجام دادند .نتایج آزمایش حاکي از آن است که
دستیابي به بهبود دوام در سازههای زیربنایي و افزایش عملکرد استفاده از الیاف کوتاهتر ميتواند بهطور عمدهای مقاومت و
سازها ی تحت بارهای شدید شده است [.]4

شکلپذیری را تحت مسیرهای بارگذاری تکمحوری و

بهمنظور دستیابي به رفتار سختشوندگي کرنش کششي با دومحوری افزایش دهد .همچنین نتایج نشان ميدهد که اثرات
استفاده از مقادیر کم الیاف ،مقاومت پیوستگي در فصل مشترک محصورشدگي بهواسطه الیاف در آزمایشهای فشاری سه محوری
بین الیاف و مخلوط کامپوزیت (سطح تماس) بسیار مهم است .که در آنها فشارهای محصورشدگي خارجي نسبتاً باالیي هست،
مقاومت پیوستگي فصل مشترک بهطور قابلتوجهي متأثر از اندک است [ .]7در سال  4204کانگ 7و همکاران به بررسي اثرات
ویژگيهای ناحیه انتقالي فصل مشترک )ITZ( 0بین الیاف و اندازه ذرات سنگدانهها بر رفتار  HPFRCCپرداختند .چهار نوع
مخلوط کامپوزیت است .ازاینرو ویژگيهای ناحیه انتقالي فصل سنگدانه با اندازه ذرات مختلف با استفاده از طرح اختالط مشابه
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حاوی  %4حجمي الیاف قالب شکل و پیچشي مورد ارزیابي قرار الکل )PVA( 0و پلياتیلن ،)PE( 2الیاف پليپروپیلن )PP( 9نرمتر،
گرفته است .نتایج نشان ميدهد مقاومت فشاری در سنگدانههای ارزانتر بوده و همچنین سریعتر پخششده که منجر به کارایي بهتر
ریزتر بهطور قابلتوجهي بیشتر بوده است[ .]8در سال  4209آنها ميگردد .عالوه بر این با توجه به طبیعت آبگریزی و غیر
«چوی» 0و همکاران مطالعات آزمایشگاهي درباره ویژگيهای قطبي الیاف  ،PPمصالح  PP-HPFRCCدوام بهتری در محیطهای
کامپوزیتهای پایه سیماني و روبارههای گدازهای

قلیایي4

قلیایي از خود نشان ميدهند [ .]00ویژگيهای الیاف بهکاررفته در

( )GGBSمسلح با الیاف پلياتیلن با مقاومت باال انجام دادند که (جدول  )0ارائه شده است .این سه نوع الیاف در میزان حجمي،
بهمنظور تعیین ویژگيهای مکانیکي کامپوزیت ،مجموعهای از برابر  %0/9حجم بتن در نظر گرفته شده است و در حالتهای
آزمایشها شامل آزمایش تعیین چگالي ،فشار و کشش ترکیبي دو نوع الیاف ،به نسبت  %2/79از هر الیاف و درمجموع
تکمحوری انجام شده است .نتایج آزمایشها حاکي از آن است  %0/9حجمي الیاف استفاده شده است .جهت دستیابي به رفتار
که کامپوزیت  GGBSنسبت به کامپوزیت پایه سیماني ظرفیت سختشوندگي کرنش قابلقبول نسبتهای اختالطي مختلفي
کرنش کششي باالتری با عرض و فواصل ترکهای کمتر از خود موردبررسي قرار گرفته است و بهترین طرح اختالط مالت نمونهها
نشان داده است [ .]5دهقاني و ناطق الهي در سال  4202به طراحي ،با نسبت اختالط وزني مطابق جدول  4مخلوط شده است.
ساخت و بررسي ویژگيهای کششي ،فشاری و خمشي جهت ساخت نمونههای  HPFRCCابتدا آب ،سیمان و ماسه را
کامپوزیتهای سیماني توانمند با الیاف پلي ونیل الکل پرداختند ،در همزن به مدت  9دقیقه مخلوط ميگردد .پس از شکلگیری
نتایج نشاندهندهی رفتار منحصربهفرد این ماده درکشش ،خمش و واکنش هیدراتاسیون سیمان تقریباً نیمي از مواد فوق روان کننده به
ظرفیت کرنشي بسیار زیاد ناشي از ترکخوردگي متعدد است مخلوط اضافه ميگردد و به مدت  9دقیقه دیگر مصالح مخلوط
] .[02تحقیقات گذشته بهطور خاص بر روی درک پاسخهای ميشوند ،در مرحله بعد میکروسیلیس و مابقي فوق روان کننده به
کششي و فشاری کامپوزیتهای سیماني متمرکز است و مطالعات مخلوط اضافه ميگردد تا مالت با کارایي مناسب ایجاد گردد ،در
بسیار کمتری در خصوص پاسخ برشي و خمشي  HPFRCCانجام مرحله آخر الیاف بهآرامي با مقادیر کم به مالت اضافه ميگردد.
شده است .همچنین مطالعات کمي بر تأثیر الیاف ترکیبي بر رفتار

با توجه به ثابت بودن طرح اختالط تنها تفاوت بین نمونههای

 HPFRCCموجود است .هرچند  HPFRCCدارای ویژگيهایي  HPFRCCنوع و درصد الیاف بکار رفته است .مطابق جدول ،0
است که در بتن معمولي و  FRCوجود ندارد اما به علت مسائل از هر مخلوط 4 ،نمونه منشوری به ابعاد  092×022×022میليمتر،
اقتصادی و اجرایي ،کاربرد آنها بیشتر به امور تحقیقاتي و  0نمونه منشوری به ابعاد  492×79×79میليمتر و  4نمونه استوانهای
به قطر  022و ارتفاع  422میليمتر ،تهیه گردیده است .نمونهها 42

کاربردهای خاص محدود گشته است.

ساعت پس از بتنریزی قالب برداری شدهاند و تحت شرایط
 -2برنامه آزمایشگاهی

کنترلشده در دمای  40 ∓ 0درجه سانتيگراد و رطوبت 022

 -1-2پارامترهای آزمایشگاهی و مشخصات نمونه

درصد طي  47روز نگهداری شدهاند.

مهمترین پارامترهای آزمایشگاهي در این مطالعه عبارتاند از :نوع بهمنظور تسهیل در شناسایي ،هر یک از نمونهها بهصورت
الیاف و مسیر بارگذاری ،همچنین سه نوع الیاف بهصورت تنها و منحصربهفرد با استفاده از یک نام شامل دو بخش در نظر گرفته
ترکیبي مورد استفاده قرارگرفتهاند که عبارتاند از  )0الیاف شده است .مؤلفه اول نمایانگر شرایط بارگذاری ( UXCبرای
فوالدی قالب شکل )4 ،الیاف فوالدی موجدار  )0الیاف فشار تکمحوری نمونه استوانهای 4PBT ،9برای خمش چهار
پليپروپیلن .در مقایسه با الیافهای پلیمری دیگر نظیر پلي ونیل نقطهای DST ،7برای برش خالص )8است .مؤلفه دوم در نام نمونه
1
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2
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Ground-Granulated Blast Furnace Slag
3
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4
Polyethylene
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7
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8
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نمایانگر نوع الیاف ( Hبرای الیاف فوالدی دو انتها قالب S ،برای تکمحوری است .از طرفي دیگر 4PBT-H-PP ،معرف نمونه
الیاف فوالدی موجدار PP ،برای الیاف پليپروپیلن و  NCبرای ترکیبي  HPFRCCبا  %2/79الیاف فوالدی دو انتها قالب و
بتن معمولي) است .بهطور مثال  ،UXC-Hمعرف نمونه استوانهای  %2/79الیاف پليپروپیلن تحت آزمایش خمش چهار نقطهای
 HPFRCCبا الیاف فوالدی دو انتها قالب تحت آزمایش فشار هست.
جدول  -0مشخصات اصلي الیاف استفادهشده در این مطالعه
چگالي

مقاومت

مدول

(کیلوگرم بر

کششي

االستیسیته

متر مکعب)

(مگاپاسکال)

(گیگاپاسکال)

7892

0022

404

2/8

7892

0022

404

2/8

09

502

822

02

2/208

04

شکل

قطر

طول

(میلي متر)

(میلي متر)

09

الیاف
فوالدی دو
انتها قالب
فوالدی
مارپیچ
پلي پرویلن

نام

H
S
PP

جدول  -4طرح اختالط مالت HPFRCC

شن

ماسه

آب

میکروسیلیس

سیمان

مواد افزودني (فوق روان کننده)

نوع بتن

-

0

2/48

2/0

0

 %2/09وزن سیمان

HPFRCC

جدول  -0برنامه آزمایش
آزمون فشاری

آزمون برشي

آزمون خمشي

422×022

492×79×79

092×022×022

ابعاد نمونه

ASTM C39

JSCE-G-553-199

ASTMC1609 and JSCE SF-4

استاندارد آزمایش

 4نمونه در هر ترکیب

 0نمونه در هر ترکیب

 4نمونه در هر ترکیب

تعداد نمونهها

 -3اهمیت تحقیق

است .در این تحقیق پاسخ فشاری  HPFRCCبا استفاده از نمونههای

اگرچه تحقیقاتي درباره مقاومت فشاری و خمشي بتن الیافي و استوانهای ،آزمونهای خمش بر روی نمونههای منشوری بدون شکاف
 HPFRCCانجام شده است ،اما تحقیق در مورد مقاومت برشي و آزمونهای برش بر روی نمونههای دارای شکاف انجام شده است.
 HPFRCCبسیار محدود صورت گرفته است .بهطوریکه بررسي میزان الیاف مورداستفاده در این تحقـــیق براساس حداکثر مقادیر
تمامي ویژگيهای مقاومت برشي ،خمشي و فشاری  HPFRCCدر توصیهشده در تحقیقات قبلي [ ]04بوده و برابر  0/9درصد است.
کنار هم تاکنون صورت نپذیرفته است .همچنین مطالعات بسیار
محدودی در رابطه با تأثیر نوع الیاف بر این مشخصات صورت گرفته  -4هندسه نمونهها و نحوه آزمایش
است .در ضمن مطالعات خصوصیات رفتاری کامپوزیتهای سیماني با  -1-4آزمایشهای فشار استوانهای
الیاف پليپروپیلن بسیار محدود انجام شده است و خصوصیات رفتاری نمونههای استوانهای به قطر  022میليمتر و ارتفاع  422میليمتر طبق
کامپوزیتهای سیماني با الیاف ترکیبي موردبررسي محدودقرارگرفته استاندارد  ASTM C39/C39M-10مورد آزمایشهای فشار
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تکمحوری قرارگرفتهاند [ .]00در این پژوهش برای محاسبه کرنش

در مرحله قبل از حداکثر بار متوسط کرنش با تقسیم متوسط

نمونهها از مطالعات مرجع [ .]7استفاده شده است .بهمنظور اندازهگیری تغییر مکان های دو  LVDTبر طول گیج  LVDTبه دست آمده
تغییر شکل طولي تا حداکثر بار ،دو دستگاه  LVDTدر امتداد وجه

است .در مرحله پس از حداکثر بار ،متوسط کرنش با تقسیم

نمونه مطابق شکل 4نصب شده است .بهمنظور جلوگیری از

تغییر شکل دستگاه بر ارتفاع کلي نمونه به دست آمده است.

آسیبدیدگي  LVDTناشي از افزایشهای سریع تغییر مکان فراتر از

متوسط تنش مستقیماً با تقسیم بار دستگاه بر سطح مقطع استوانه

حداکثر بار ،دستگاههای  LVDTبرداشتهشده و تغییر مکان پس از بار به دست آمده است .حداقل دو نمونه از هر طرح اختالط مورد
حداکثر با استفاده از تغییر مکان دستگاه اندازهگیری شده است .سپس آزمایش قرار گرفته است که در این مقاله متوسط نتایج ارائه
شده است.

پاسخ کلي تنش -کرنش با اتصال دو رکورد به دست آمده است.

ب) نحوه انجام آزمایش فشار تکمحوری

الف) نمونههای استوانهای کالهکگذاری
شده

شکل  -4آزمایش فشاری تکمحوری

 -2-4آزمایشهای خمش
همانگونهکه در شکلهای  0و  2نشان داده شده است ،نمونه
آزمایش خمش و نحوه آزمایش مطابق با ASTM Standard

 .]02[ C1609/C 1609M- 05در نظر گرفته شده است .جزئیات
انجام آزمایش در  ASTM standard C1609ارائه شده است.
مطابق با شکل  ،0یک دستگاه  LVDTدر یک جعبه آلومینیومي
نصبشده است و تغییر مکان مرکز نمونه اندازهگیری شده است.
پارامترهای رفتار خمشي کامپوزیت  HPFRCCنیز در شکل 2
نشان داده شده است ،نقطهای که پاسخ غیرخطي آغاز ميگردد،
حد تناسب )LOP( 0نقطه حداکثر بار خمشي ،مدول

گسیختگي4

شکل  -0نحوه آزمایش خمش چهار نقطهای

( )MORنامیده ميشود.

Limit of Proportionality

1

Modulus of Rupture point

2
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شکل  -2نحوه آزمایش و هندسه نمونه خمشي
تنش خمشي معادل با استفاده از معادله  0مطابق با استاندارد جابهجایي ميباشند .روش ارائهشده توسط  JSCEدر مقایسه با
 ASTMتعیین گردیده است.

 ASTM C1609نسبتاً از خطای انساني کمتری برخوردار است

p.l

()0

b.h2

که در این تحقیق از روش JSCEاستفادهشده است.

=f

بهطوریکه  fمقاومت خمشي معادل P ،بار اعمالي L ،طول دهانه
نمونه b ،عرض نمونه و  hارتفاع نمونه است.
بااستفاده از منحني بار تغییرمکان ،بهمنظور اندازهگیری جذب
انرژی بر اساس روش انجمن مهندسان عمران ژاپن،(JSCE) 0
ضریب طاقت خمشي (FTδ،) 4مطابق رابطه  4مورد آنالیز قرار
گرفته است.

l

T

است Tb,δ .مساحت زیر منحني از تغییر مکان صفر تا  δتغییر مکان
تیر L ،دهانه b ،عرض تیر و  dعمق تیر است .تغییر مکان  δتیر
بهصورت رابطه  0تعریف ميشود که در آن  mیک عدد ثابت
()0

ارجحیت دارند ،اما تنشهای بزرگ کششي در انتهای محلهای
انتشار ترک در نمونه  Zشکل فشاری وجود دارد که نشان ميدهد

است (شکل  .)9بدین منظور JSCE ،روشي برای تعیین مقاومت
برشي بتن الیافي با استفاده از آزمایش برش مستقیم پیشنهاد نموده
است .تنش ایجادشده در این آزمایش ،تنها به علت برش خالص
است و مد ترکیبي در آن ایجاد نميشود .برای ایجاد صفحه
شکست برشي در این روش ،باید مقطع بین زوج نیروی برشي
بهوسیلهی ایجاد شکاف و بریدگي ضعیف گردد .ایجاد شیار در

l

δ=m

L

شکل فشاری به جهت سادگي در بارگذاری و آنالیز دادهها

در یک مد مختلط است که دربرگیرنده مدهای برشي و بازشدگي

که در آن  FTδضریب طاقت خمشي در تغییر مکان  δتیر

است.

بهمنظور ارزیابي ویژگيهای  HPFRCCدربرش ،نمونههای Z

رشد ترکها در آزمایشها تنها تحت مد برش خالص نیست بلکه

b,δ
𝑑𝑏𝛿 = 𝛿𝑇𝐹
2

()4

 -3-4آزمایشهای برش مستقیم

مقطع برشي ضامن ثابت ماندن و یکنواختي تنش برشي بیشینه در

تغییر مکان  150توسط  JSCEاغلب به علت اینکه خیلي بزرگتر سطح مقطع ميگردد .لذا نمونه در حالت نزدیک به برش خالص
از حدود تغییر مکان سرویسدهي است ،موردانتقاد است .خواهد بود .گاهي درروش پیشنهادی  ،JSCEترک اغلب از مسیر

بنابراین FTδ ،برای محدوده وسیعي از این نسبت،

موردنظر منحرف ميگردد و به همین جهت برای پیشبیني صفحه

 ،m=092،422،022برای نمونههای محاسبه شده است ،هرکدام از گسیختگي «میرسیاه» و همکاران [ ]09ایجاد یک شکاف سطحي
این شاخصها بیانگر سطوح متفاوتي از سرویسدهي برحسب گرد را پیشنهاد دادهاند.
Japan Society of Civil Engineers
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1

Flexural Toughness Factor

2

تعیین آزمایشگاهي خصوصیات مکانیکي کامپوزیتهای سیماني ...

منحنيهای باربرشي -لغزش بهدست ميآید و برای تعیین مشارکت
الیاف ضریب طاقت برشي (STF) 0نمونهها محاسبه ميشود.
) (STFبیانگر توانایي  HPFRCCبرای جلوگیری از شکست ترد
برشي در اعضای سازهای است .ضریب طاقت برشي پیشنهادشده
توسط محققین [ ]09جهت ارزیابي ظرفیت جذب انرژی
 HPFRCCاستفاده شده است .این ضریب با مساحت زیر منحني
آزمایشگاهي باربرشي– لغزش بهصورت زیر حاصل ميشود:
()2

شکل  -9نمونه بتني و نحوه بارگذاری نمونه  Zشکل []09

ɸ

ℎ
𝑛( 𝑛 )𝑊𝑛 ℎ
𝑚

= 𝐹𝑇𝑆

که در آن  ɸطاقت برشي برابر مساحت زیر منحني باربرشي –

در این مطالعه مطابق شکل  9ساخت دستگاه و تجهیزات آزمایش لغزش (برحسب نیوتن در میليمتر) تا تغییرمکان  h( h/mبرحسب
برش مستقیم جهت آزمون ،به روش استاندارد  mm JSCEG533یا  )inاست.
بهبودیافته انجام گرفته است .نتایج آزمایش برش مستقیم بهصورت

ب) هندسه نمونه
الف) نحوه انجام آزمایش
شکل  -9آزمایش برش بر اساس استاندارد JSCE-G
-5بررسی نتایج آزمایشگاهی

 0/5برابر ،نمونه با الیاف فوالدی موجدار ( 4/0 )UXC-Sبرابر،

1- 5پاسخ فشاری تکمحوری

نمونه با الیاف ترکیبي فوالدی دوانتها قالب و الیاف پليپروپیلن

پاسخهای تنش-کرنش فشاری تکمحوری بتن معمولي و ( )UXC-H-PPو نمونه با الیاف ترکیبي فوالدی موجدار و الیاف
نمونههای  HPFRCCدر شکلهای  7و  8نشان داده شده است و پليپروپیلن ( 0/74 )UXC-H-PPبرابر و نمونه با الیاف
بهصورت خالصه در جدول  2ارائه شده است .حداکثر مقاومت و پليپروپیلن ( 0/98 )UXC-PPبرابر نسبت به حداکثر مقاومت
کرنش متناظر در نمونههای  HPFRCCبهوضوح بیشتر از مقادیر استوانهای نمونه بتن معمولي افزایشیافته است .درحاليکه کرنش
نمونههای بتن معمولي است ،بهطوریکه حداکثر مقاومت متناظر در حداکثر تنش فشاری در نمونه با الیاف فوالدی دوانتها
استوانهای نمونه با الیاف فوالدی دوانتها قالب ( )UXC-Hتقریباً قالب ( )UXC-Hتقریباً  0/29برابر ،نمونه با الیاف فوالدی

Shear toughness factor

1
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موجدار ( 4/90 )UXC-Sبرابر ،نمونه با الیاف ترکیبي فوالدی افزایش فشار محصورشدگي باعث بهبود مقاومت و شکلپذیری
دوانتها قالب و الیاف پليپروپیلن ( 0/29 )UXC-H-PPبرابر و شده است .همچنین ضریب کشساني نمونههایي که از الیاف ترکیبي و
نمونه با الیاف ترکیبي فوالدی موجدار و الیاف پليپروپیلن پليپروپیلن استفاده شده است بهطور قابلتوجهي از ضریب کشساني بتن
( 4/74 )UXC-S-PPبرابر و نمونه با الیاف پلـــيپروپیلن ( UXC-معمولي کمتر است ،علت این پدیده را ميتوان به کوچک بودن اندازه
 4/95 )PPبرابر مقادیر متناظر بتن معمولي افزایشیافته است .سنگدانه استفادهشده نسبت داد ،اگرچه حضور الیاف فوالدی باعث
برحسب پاسخ پس از حداکثر بار ،کاهش تدریجي بیشتری در تنش افزایش ضریب کشساني ميگردد ،بهطوریکه ضریب کشساني
و افزایش ظرفیت کرنش در نمونههای  HPFRCCمشاهده شده نمونههای با الیاف فوالدی تقریباً برابر بتن معمولي است .کوچک بودن
است .بهبود مقاومت ،حداکثر کرنش و شکلپذیری ميتواند به ذرات ماسه یکي از پارامترهای مهم کامپوزیت در بروز رفتار
دلیل ممانعت الیافهای توزیعشده از انبساط حجمي که بهواسطه سختشوندگي است .الگوی ترکخوردگي نمونههای استوانهای
آن فشار محصورشدگي افزایشیافته است باشد ،بهطوریکه فشاری در شکل  5ارائه شده است.

شکل -7پاسخهای فشار تکمحوری (استوانهای)

الف) مقاومت فشاری

ب) کرنش نهایي

شکل  -8مقایسه مقاومت فشاری و کرنش نهایي نمونهها در آزمایش فشاری تکمحوری
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شکل -5الگوی ترکخوردگي فشار تکمحوری استوانهای (نمونه )UXC-H
جدول  -2خالصه پارامترهای کلیدی در خصوص نتایج آزمایش فشاری تکمحوری
نقطه حداکثر
کرنش نهایي

کرنش

بعد از بار حداکثر

()%

𝒄 (𝒇/مگاپاسکال)

مقاومت

حجم
نام نمونه

نوع الیاف

الیاف
()%

0/97

2/79

92/20

UXC-H

0/9

فوالدی دو انتها قالب

2/59

2/98

99/97

UXC-S

0/9

فوالدی موجدار

2/50

2/79

29/42

UXC-H-PP

0/9

فوالدی دو انتها قالب -پليپروپیلن

2/79

2/92

29/48

UXC-S-PP

0/9

فوالدی موجدار -پليپروپیلن

2/89

2/97

22/02

UXC-PP

0/9

پليپروپیلن

2/09

2/44

49/42

UXC-NC

-

بتن معمولي

 -2-5پاسخ خمش چهار نقطه ایی

مقاومت خمشي در حد تناسب ( 𝑃𝑂𝐿 )fبرای الیاف فوالدی دو انتها

شکل  02منحنيهای تنش خمشي معادل و بار برحسب تغییر مکان در قالب شکل  ،%97الیاف فوالدی موجدار  ،%70/59الیاف ترکیبي
هر یک از مجموعههای آزمایش را نشان ميدهد منحني متوسط از فوالدی دو انتها قالب و الیاف پليپروپیلن  ،%95الیاف ترکیبي فوالدی
حداقل دو نمونه بهدستآمده است .از ابتدای آزمایش ،تنشها تا موجدار و الیاف پليپروپیلن  %98و الیاف پليپروپیلن  %92مدول
مشاهده اولین ترک افزایش ميیابد .آنگاه همزمان با اولین ترک ،گسیختگي خود ،بهدستآمده است .مدول گسیختگي ناشي از
الیاف وارد کارشده و پل زدگي الیاف سبب افزایش باربری و رفتار آزمایش خمش چهار نقطهای 4PBT-H- ،4PBT-S ،4PBT-H
سختشوندگي ميگردد ،در ادامه بارگذاری با رشد ترک و متمرکز  4PBT-S-PP ،PPو  4PBT-PPبه ترتیب ،%57 ،%092 ،%052
شدن ترکها در ناحیه نرم شدگي نمودار بار -تغییر مکان ،همراه  %92 ،%98درصد افزایش نسبت به مدول گسیختگي بتن معمولي داشته
ميگردد .در شکل  00الگوی ترکخوردگي ،رشد ترک و پل زدگي است .مدول گسیختگي برای حالت الیاف فوالدی با انتهای قالب
الیاف تحت آزمایش خمش چهار نقطهای نشان داده شده است.

شکل عملکرد خمشي بهتری نسبت به الیاف فوالدی موجدار و سایر

متوسط مقادیر عددی پارامترهای متعدد مربوط به پاسخ خمشي الیاف از خود نشان ميدهند.
کامپوزیتهای  HPFRCCنظیر تنش خمشي معادل ،تغییر مکان و بهمنظور تحلیل بیشتر منحنيها و تعیین تأثیر پیوند الیاف ،ضریب طاقت
سختي در حد تناسب و مدول گسیختگي بهصورت خالصه در جدول خمشي FTδ ،محاسبه گردیده است و برای تغییرمکان
 9ارائه شده است.
و  4میليمتر) در شکل  04ترسیم شده است.

L

m

(0/9 ،0
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شکل  -02منحنيهای بار -تغییرمکان ،تنش-تغییرمکان ناشي از خمش چهار نقطه ای

شکل  -00رشد و ایجاد ترک به همراه پل زدگي الیاف در  HPFRCCتحت آزمایش خمش چهار نقطه ای
جدول  -9متوسط مقادیر پارامترهای خمشي
مدول گسیختگي

حد تناسب

Modulus of rupture

Limit of proportionality

تنش

تغییرمکان

تنش

تغییرمکان

(مگاپاسکال)

(میليمتر)

(مگاپاسکال)

(میليمتر)

نام نمونه

نوع الیاف

7/99

0/22

2/79

2/09

4PBT-H

دو انتها قالب

9/88

2/8

2/59

2/07

4PBT-S

موجدار

9/02

2/95

0/95

2/0

4PBT-H-PP

دو انتها قالب -پليپروپیلن

2/04

2/00

4/82

2/49

4PBT-S-PP

موجدار -پليپروپیلن

0/5

2/0

4/90

2/40

4PBT-PP

پليپروپیلن
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شکل  -04تغییرات ضریب طاقت نمونههای HPFRCCبا نسبتهای مختلف L/m
مطابق (شکل  ،)04از مقایسه بین نمونههای  HPFRCCو بتن معمولي که مقاومت ترکخوردگي ،مقاومت برشي حداکثر و رفتار سخت
نشان ميدهد که طاقت بتن ميتواند به میزان زیادی با افزوده شدن شدگي کرنش دربرش همگي تحت تأثیر نوع الیاف ميباشند و سبب
الیاف به بتن بهبود یابد .بهطوریکه بتنهای الیافي قادر به تحمل بار بهبود این خصوصیات شدهاند .میانگین بار حداکثر ثبتشده برای
قابلتوجهي پس از ترک خوردن بافت الیاف بوده و انرژی بار -ترکیبات مختلف با تقسیم آنها بر سطح مقطع به مقاومت برشي
تغییرمکان توسط پلزني الیاف مستهلکشده و بدینوسیله طاقت بهبود تبدیلشده است و نتایج در جدول  9ارائهشدهاند.
ميیابد .همچنین در تغییرمکان

L

300

(معادل  0میليمتر) مطابق با

مطابق جدول  9نمونه الیاف فوالدی موجدار  0/54برابر ،نمونه الیاف

 JSCEبیانگر سطح سرویسدهي جابهجایي و ترکخوردگي است .قالبدار  0/9برابر ،نمونه ترکیبي الیاف فوالدی موجدار و پليپروپیلن
مقدار خیلي کمطاقت برابر  2/9مگاپاسکال برای نمونه بتن معمولي به  4/99برابر ،نمونه ترکیبي الیاف فوالدی قالبدار و پليپروپیلن 4/0
علت ترکخوردگي و شکست ترد است .همچنین نمونههای فوالدی برابر و نمونه پليپروپیلن  4/08برابر مقاومت برشي بتن معمولي را نشان
دو انتها قالب مطابق آزمایش فشاری تکمحوری که دارای داده است .شکل  02نحوه آزمایش و گسیختگي برشي نمونه را مطابق
مناسبترین رفتار بود دارای بیشترین طاقت در بین نمونههای

 JSCEنشان ميدهد.

 HPFRCCاست.

بهمنظور درک تأثیر پیوند الیافها ،بهویژه بر روی اتالف انرژی تحت

 -3-5پاسخ برش مستقیم
نتایج نمونهها از برنامه آزمایش برش مستقیم بهصورت منحني تنش
برشي-لغزش (تغییرمکان) در شکل  00نمایش داده شده است .این
مقادیر عددی نیز حداقل از سه نمونه برای هر حالت بهدستآمده
است .رفتار ترد و شکننده بتن ساده از ظرفیت تغییرمکان پایین و
مقاومت برشي کم آن مشهود است .این موضوع بیانگر این است که،
نمونه بتن معمولي هنگاميکه مقاومت برشي زیادی مورد انتظار است،
ازلحاظ کاربردی نامناسب است .در عوض نمونههای HPFRCC

رفتار شکلپذیر بیشتری ،از طریق تغییرمکان های بزرگتر پس از نقطه
حداکثر ،از خود نشان داده است .منحنيهای شکل  00نشان ميدهند

h h

برش مستقیم ،انرژی جذبشده برای تغییرمکان برشي، ،

و

h

30 40 50

( hارتفاع نمونه مقطع برشي برحسب میليمتر) در شکل  09ترسیم
شده است.
جدول  -9مقاومتهای برشي نمونههای مختلف
تنش برشي (مگاپاسکال)
02/02
02/22
05/59
40/29
08/59
8/97

نمونهها
DST-H
DST-S
DST-H-PP
DST-S-PP
DST-PP
NC
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شکل  -00متوسط منحنيهای تنش برشي -لغزش(تغییرمکان)

شکل  -02نمونه از مقطع شکست  HPFRCCدر آزمایش برش بر اساس JSCE-G

شکل  -09مقادیر انرژی جذبشده در مقادیر تغییرمکان مختلف با استفاده از منحني های بار برشي -لغزش
 -6نتیجهگیری

حداکثر مقاومت نمونهها با الیاف فوالدی قالب شکل تقریباً  0/5و

تحت آزمایش فشار تکمحوری ،وجود الیاف تأثیر کمي بر پاسخ متوسط کرنش متناظر در حداکثر بار حدوداً  0/29برابر مقادیر
قبل از بار حداکثر داشته است اما این تأثیر بر پاسخهای بار حداکثر متناظر بتن معمولي افزایشیافته است .بهبود مقاومت و رفتار
و پس از بار حداکثر قابلمالحظه بوده است .برای مثال ،متوسط مشخص نرم شدگي تدریجي مربوط به ممانعت الیاف از انبساط
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Abstract
High Performance Fiber Reinforced Cementitious composites (HPFRCCs) are basically
integrated with two main components including fiber and mortar. These two ingredients are
interactively affected due to interfacial bonding which develop a strong composite. HPFRCCs are
specific kinds of Fiber Reinforced cementitious composites which can undergo strain hardening
behavior after initial cracks.
In the present study, it is aimed to understand the strain hardening behavior of HPFRCCs under
uniaxial compression, four-point flexural loads and pure shear. The types of fibers and loading
path are the effective parameters in this study. Three types of fibers including Hooked end steel
fibers, wavy steel fibers and Poly propylene fibers have been solely used or compounded 1.5%
by volume of fibers in mortar mixtures. Different mix ratios have been evaluated to achieve the
acceptable strain hardening behavior and the best mix ratio has been introduced. Uniaxial
compression, four-point flexural loads and pure shear have been chosen as loading paths. The
four-point flexural tests on splitless prisms and direct shear tests on split specimens (to decrease
the non-optional failure cross section) have been applied. The test results have been more
evaluated to assess the effects of types of fibers on shear and flexural toughness and ductility
under compression. It is revealed that the mechanical properties of HPFRCCs have been
considerably enhanced rather than normal concretes. HPFRCCs can be applied as an appropriate
technique to restrain the reinforcement congestion, decrease the high value of transverse
reinforcements at beam-column joints and also improve the shear capacity and ductility of the
members.
Keywords: HPFRCC, Strain hardening, Flexural Toughness Factor, Shear toughness factor.
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