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چکیده
در چند سال اخیر استفاده از بتنهای مسلح شده با الیاف رشد زیادی داشته است .بهبود خصوصیات مکانیکی ،افزایش میزان جذب انرژی،
افزایش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت در برابر ضربه بخشی از تأثیر الیاف بر بتن است .الیاف به دلیل خاصیت پل زدن بر روی
ریزترکها ،باعث بهبود رفتار بتن بعد از ایجاد اولین ترک میشوند .الیاف پلی وینیل الکل ) (Polyvinyl alcohol fiberبه علت مقاومت
کششی و مدول االستیسیته زیاد و عدم آالیندگی محیط زیست یکی از بهترین انواع الیاف برای تسلیح بتن میباشد .در این پژوهش به
بررسی تأثیر الیاف پلی وینیل الکل ) (PVAبر مشخصات مکانیکی بتن پرداخته میشود .به این منظور پنج مخلوط با مقادیر مختلف PVA
(0/52 ،0/2 ،0/52 ،0و  1درصد حجم بتن) با طول  15میلیمتر تهیه و آزمایش شد .نتایج حاصل از آزمایشها ،جهت ارزیابی تأثیر درصد
حجمی الیاف بر مشخصات مکانیکی بتن بررسی گردید .این نتایج نشان داد که با افزایش درصد الیاف  PVAمقاومت خمشی ،مقاومت
کششی و میزان جذب انرژی بتن افزایش یافته اما در صورت استفاده از الیاف بیشتر از  0/2درصد حجم بتن ،مقاومت فشاری بتن کاهش
مییابد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که استفاده از درصد بهینه الیاف معادل  0/2درصد حجمی بتن ،باعث بهبود مقاومت
فشاری به میزان  12درصد و مقاومت خمشی و کششی به میزان  52درصد میگردد .لذا با توجه به عملکرد مناسب بتنهای حاوی الیاف
 PVAدر فشار ،کشش و خمش می توان از این روش در افزایش شکل پذیری و جذب انرژی استفاده نمود.

واژههای کلیدی:

بتن الیافی ،پلی وینیل الکل ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی ،مقاومت خمشی.
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 -1مقدمه

محیط زیست به طور کامل تجزیه شده و فاقد آلودگی میباشد [.]4

بتن مادهای ترد با مقاومت فشاری زیاد و مقاومت کششی ناچیز مقاومت کششی و مدول االستیسیته باال و دوام خوب از دیگر
است .رفتار بتن در فشار بهگونهای است که فاقد ظرفیت تحمل خصوصیات این ماده است که کمتر در دیگر الیاف از قبیل الیاف
کرنش زیاد پس از رسیدن به مقاومت فشاری حداکثر میباشد .این پلیپروپیلن ،4نایلون 5و پلیاتیلن 9مشاهده میشود [ .]5-9همچنین
ویژگی بتن باعث میشود که پس از رسیدن به مقاومت فشاری  PVAدر محیط سیمانی با  PHزیاد از دوام خوبی برخوردار است.
حداکثر ،بتن بصورت ترد دچار خرابی گردد [ .]0شرایط نگهداری سطح آبدوست 1این الیاف با مصالح سیمانی پیوند شیمیایی
نامناسب و بارگذاری بیش از ظرفیت باعث ایجاد ریزترک در بتن برقرارکرده ،لذا الیاف  PVAکه معموالً سختتر از خمیر سیمان
شده و به هم پیوستن این ریزترکها در نهایت باعث خرابی و انهدام است پیوند محکمی با خمیر سیمان برقرار میکند [.]1
بتن میگردد .یکی از بهترین روشها برای بهبود رفتار پس از در چند سال گذشته استفاده از این ماده در ساخت کامپوزیتهای
مقاومت حداکثر و ایجاد شکلپذیری مناسب در بتن ،افزودن الیاف سیمانی مهندسی (ECC) 9رشد چشمگیری داشته است [.]1-02
به آن است .هدف اصلی استفاده از الیاف در بتن کنترل گسترش کامپوزیتهای سیمانی مهندسی ) (ECCنسل جدید بتن بوده که
ترک است ،بهگونهای که مقطع پس از تشکیل اولین ترکها توانایی عموماً از ترکیب سیمان ،مصالح سنگی ریز دانه ،آب ،افزودنیهای
تحمل تغییر شکل و نیروی بیشتری را داشته باشد .الیافی که کاهنده آب ،الیاف و خاکستر بادی 8ساخته شده و بر خالف بتنهای
بصورت تصادفی درون مخلوط بتن توزیع میشود در عرض معمولی مقاومت کششی و شکل پذیری آنها بسیار زیاد است ،به
ترکها پل زده ،گسترش آنها را کنترل کرده و از بهم پیوستن آنها گونهای که کرنش نهایی کششی آنها چند صد برابر کرنش نهایی
جلوگیری مینماید .در این حالت الگوی تشکیل و رشد ترک کششی بتنهای معمولی و در حدود  0تا  1درصد میباشد [.]1
عامل گسیختگی ،از یک ترک بزرگ به تعدادی ترک ریز تغییر کامپوزیت  ECCبر خالف بتن معمولی فاقد مصالح درشت دانه
میکند .پل زدن الیاف روی ریز ترکها و جلوگیری از تشکیل میباشد .در این ترکیب امکان استفاده از دوده سیلیس 01نیز همراه
ترکهای بزرگ ،باعث افزایش شکلپذیری و توانایی جذب انرژی یا بجای خاکستر بادی بصورت جایگزین با بخشی از سیمان مورد
بتن میشود [ .]0اولین مطالعات در خصوص استفاده از الیاف در استفاده در مخلوط وجود دارد .عملکرد خوب این کامپوزیتها
بهبود رفتار بتن در دهه  0891میالدی انجام گرفت که این تحقیقات ناشی از پیوستگی بین الیاف و مالت است .مقاومت کششی و
منجر به معرفی بتن الیافی (FRC) 0شد [ .]2به این منظور محققان خمشی کامپوزیت  ECCبا نوع و مقدار الیاف مورد استفاده،
از الیاف مختلفی از قبیل الیاف طبیعی ،الیاف شیشه ،الیاف فوالدی مقاومت سنگدانه و مشخصات خمیر سیمان ارتباط مستقیم دارد.
و الیاف مصنوعی دارای کربن (SNFRC) 2استفاده نمودند [.]0

خرابی  ECCناشی از اندرکنش بین الیاف و ماتریس سیمانی بوده

در میان الیاف مصنوعی دارای کربن ) ،(SNFRCالیاف پلی وینیل و عموماً بعلت لغزش الیاف از داخل خمیر سیمان رخ میدهد [.]00
الکل (PVA) 0یکی از بهترین مصالح در بهبود رفتار بتن میباشد .لی 00با مطالعه ریز ساختار کامپوزیت  ECCساخته شده با الیاف
پلی وینیل الکل یک پلیمر سنتزی با خواص عالی به شمار میآید که  PVAنشان داد که چگونه الیاف  PVAباعث افزایش شکلپذیری
در صنایع مختلف از قبیل نساجی ،پزشکی و محصوالت غذایی مورد بتن  ECCمیگردد [ .]02کونگ 02و همکاران به بررسی کامپوزیت
استفاده قرار میگیرد .این محصول در حالت خشک پایدار ،بدون  ECCخودتراکم ساخته شده با الیاف  PVAپرداخته و فرموالسیون
بو ،غیرسمی و دوستدار محیط زیست بوده و در زمان کوتاهی در طرح اختالط بهینه آن را ارائه نمودند [ .]00سهماران 00نشان داد که
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Fiber-reinforced concrete
Synthetic fibers including carbon fibers
3 Polyvinyl alcohol fiber
4 Polypropylene ﬁber
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6 Polyethylene ﬁber
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کامپوزیت  ECCساخته شده با الیاف  PVAدر محیط قلیایی کامالً بررسی رفتار کامپوزیت  ECCساخته شده با الیاف  PVAمتمرکز
با دوام می باشد [ .]04-05با افزایش بیش از حد حجم الیاف ،با وجود بوده و مطالعات خاصی در خصوص تأثیر الیاف  PVAبر بتن
اینکه به علت خاصیت پل زدن الیاف بر روی ترک مشخصات ترک معمولی انجام نگرفته است .همانطور که اشاره شد کامپوزیت
بسیار بهبود مییابد ،اما کارایی کامپوزیت  ECCکاهش یافته و  ECCبر خالف بتن معمولی فاقد مصالح درشت دانه بوده و در
حجم هوای داخل مخلوط زیاد میشود .افزایش حجم هوای ساخت آن از خاکستر بادی استفاده میشود ،بهگونهای که مصالح
محبوس در بتن باعث کاهش مقاومت ،دوام و عمر بهرهبرداری بتن و فرآیند تهیه آنها با بتن معمولی متفاوت میباشد .در بسیاری از
حاوی الیاف میگردد [ .]09جهت رفع این مشکل در ساخت  ECCسازههای بتنی با کاربریهای ویژه که تحت تأثیر بارهای ضربهای
یا انفجاری هستند نیاز به بتن با قابلیت جذب انرژی و شکلپذیری

از فوق روان کننده استفاده میشود [.]9

ونگ 0و همکاران به بررسی مشخصات مکانیکی کامپوزیت زیاد وجود دارد ،اما به دالیل مختلف از قبیل کمبود و هزینه باالی
 ECCساخته شده با الیاف  PVAپرداختند .نتایج تحقیقات آنها تهیه خاکستر بادی و دوده سیلیس مورد نیاز ،امکان بکارگیری و
نشان داد که مقاومت کششی ،خمشی و فشاری این کامپوزیت به استفاده از بتنهای توانمند با عملکرد باال وجود ندارد .بنظر میرسد
ترتیب بیشتر از  05 ،5و  11مگاپاسکال بوده و همچنین سرعت در این شرایط میتوان با اضافه کردن الیاف به بتن معمولی تا
کسب مقاومت اولیه آن باال میباشد [ .]01نوشینی 2و همکاران به حدودی به شرایط مد نظر دست یافت .لذا در این تحقیق به بررسی
بررسی مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف  PVAتأثیر الیاف  PVAبر بتن معمولی (بتن دارای درشتدانه و فاقد
پرداختند .الیاف  PVAمورد استفاده دارای قطر  09میکرون و خاکستر بادی و دوده سیلیس) پرداخته میشود .به این منظور پنج
طول  9و  02میلیمتر بود .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که در طرح اختالط شامل یک نمونه شاهد و چهار ترکیب با درصدهای
صورت استفاده از  1/25درصد حجمی الیاف  ،PVAمقاومت متفاوت الیاف  PVAساخته شده و مشخصات مکانیکی آنها از
فشاری  29روزه مخلوط حدود  02درصد رشد میکند [ .]09قبیل مقاومت فشاری ،مقاومت کششی ،مقاومت خمشی ،میزان
همچنین در مخلوطهای حاوی الیاف با طول کمتر ،افزایش بیشتری جذب انرژی و منحنی تنش-کرنش آنها با هم مقایسه میگردد .در
در مقاومت فشاری مخلوط مشاهده گردید [ .]09علت این موضوع انتها درصد بهینه الیاف مصرفی بهگونهای تعیین میگردد که
مشخصات مکانیکی بتن بهبود یابد.

مشکل بودن تراکم در مخلوطهای با الیاف طویلتر میباشد.
تاثیر قطر و طول الیاف  PVAبر مقاومت خمشی و بازشدگی دهانه

ترک توسط احمد 0مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق  -5برنامه آزمایشها
نشان داد که مخلوطهای حاوی الیاف  PVAنازکتر ،مقاومت  -1-5مصالح مصرفی
خمشی بیشتری از خود نشان میدهند ،زیرا عموماً الیاف نازکتر سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش بر اساس استاندارد
از مقاومت و مدول االستیسیته بیشتری نسبت به الیاف ضخیمتر  ASTM C33انتخاب شدند [ .]20ماسه مورد استفاده از نوع
برخوردار هستند .همچنین در مخلوطهای حاوی الیاف نازکتر ،شکسته با چگالی  2/50 gr/cm3و میزان جذب آب  0/8درصد و

به علت افزایش سطح تماس بین الیاف و بتن نیروی منتقل شده به شن نیز از نوع شکسته با چگالی  2/59 gr/cm3و میزان جذب آب
الیاف بیشتر است [ .]08هاموش 4به بررسی میزان جابجائی تیرهای  0/5درصد میباشد .مشخصات دانهبندی سنگدانههای مورد
بتنی مسلح شده با الیاف  PVAپرداخت .نتایج آزمایش خمشی استفاده در جدول  0ارائه شده است.
نشان دهنده افزایش مقاومت و شکلپذیری نمونههای دارای الیاف در این پژوهش از سیمان پرتلند نوع دو استفاده شده که ترکیب
 PVAبود [ .]21اگر چه پژوهشهای زیادی در زمینه استفاده از شیمیایی و مشخصات فیزیکی آن در جدول  2ارائه گردیده است.
الیاف  PVAانجام شده است ،اما اکثر تحقیقات گذشته روی با توجه به نتایج تحقیقات گذشته جهت اطمینان خاطر از انتقال
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مناسب تر نیرو از بتن به الیاف [ ،]08از الیاف  PVAبه طول  02میزان آب مصرفی ،کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی
میلیمتر و قطر  09میکرون استفاده گردید که مشخصات فیزیکی و مخلوطهای ساخته شده ،در طرح اختالط از فوق روان کننده پایه
مکانیکی آن در جدول  0نشان داده شده است .آب مورد استفاده کربوکسیالتی فاقد یون کلر استفاده شده است .این فوق روان
در طرح اختالط از نوع آب قابل شرب میباشد .جهت کاهش کننده بصورت مایع و با چگالی  0/0gr/cm3میباشد.
جدول  -0مقایسه دانه بندی استاندارد  ASTM C33و دانه بندی سنگدانههای مصرفی
حداکثر اندازه سنگدانه )(mm
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نسبت حجمی مختلف (1/15 ،1/5 ،1/25و  0درصد) الیاف PVA

جدول  -2ترکیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان
ترکیب شیمیایی

()%

ساخته شد .این نسبت حجمی بر اساس تعدادی نمونه پیش ساخته

SiO 2

21/91

و بصورت آزمون و خطا تعیین شد .بر اساس بررسی آزمونههای

Al 2 O 3

4/20

Fe 2 O 3

4/02

اولیه ،استفاده از نسبت حجمی الیاف  PVAبیشتر از  0درصد،

CaO

92/15

MgO

0/19

SO 3

2/29

مخلوط کردن آن وجود نداشت .لذا حداکثر الیاف مورد استفاده

Na 2 O
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در این تحقیق  0درصد انتخاب گردید .بمنظور بررسی تأثیر الیاف

K 2O

1/95

 PVAبر خواص مکانیکی بتن ،سایر مشخصهها در طرح اختالط

Others

2/95

ثابت نگه داشته شد .مقدار سیمان مصرفی و نسبت آب به سیمان

باعث کاهش شدید کارایی بتن و گلولهای شدن 0آن گردید .در
این حالت الیاف تمایل به متمرکز شدن در یک نقطه داشته و امکان

مشخصات فیزیکی
سطح ویژه )(cm2 /gr

2801

چگالی ) (gr/cm3

0 /0

در کلیه مخلوطها پس از آزمون و خطا بصورت ثابت برابر با
 451Kg/m3و 1/45در نظر گرفته شد.
از آنجا که انتظار میرفت با افزودن الیاف  PVAکارایی بتن
کاهش یابد و بررسی پیش نمونههای ساخته شده نیز این موضوع

جدول  -0مشخصات الیاف پلی وینیل الکل
مقاومت

مدول

کرنش

را تأیید نمود ،در طرح اختالط از فوق روان کننده استفاده گردید.

کششی

االستیسیته

نهایی

میزان فوق روان کننده مصرفی بگونهای با فرآیند آزمون و خطا

)(GPa

)(%

تعیین شد که اسالمپ آزمونهها همیشه در محدوده  11±21میلیمتر

09

1

قرار گیرد .مقادیر و نسبت اجزای سازنده مخلوطهای مورد بررسی

طول

قطر

چگالی

)(mm

)(mm

gr / cm 3

MPa

02

1/109

0 /0

0911

در پژوهش ،در جدول  4ارائه شده است .در شکل  0نمونهای از

 -5-5طرح اختالط

طرح اختالط بر مبنای مقاومت فشاری  29روزه برابر با  01الیاف مورد استفاده مشاهده میشود.
مگاپاسکال بوده و بر اساس روش وزنی معرفی شده در استاندارد به منظور تسهیل در شناسایی ،هر یک از آزمونههای دارای الیاف
 ACI 211.1میباشد [ .]22در مجموع پنج آزمونه بتنی شامل  PVAبصورت منحصر بفرد با استفاده از یک نام شامل دو بخش
یک آزمونه بدون الیاف ( PVAآزمونه شاهد) و چهار آزمونه با معرفی شده است .بخش اول شامل عبارت  PVAبوده و بخش

Balling

 / 001تحقیقات بتن ،سال دوازدهم ،شمارۀ دوم

1

بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل الکل بر ...

یادداشت پژوهشی

دوم نسبت درصد حجمی الیاف مورد استفاده در طرح (بصورت شده و به مدت  01ثانیه دیگر با هم مخلوط شدند .در ادامه سیمان
درصد) را نشان میدهد .بعنوان مثال مخلوط  PVA-0.5دارای نیم مورد نیاز به همراه باقیمانده آب و مقداری فوق روان کننده در دو
درصد حجمی الیاف  PVAدر هر متر مکعب بتن میباشد.

مرحله به مخلوطکن اضافه شده و کامال با هم مخلوط شدند .در
انتهای کار الیاف  PVAپس از مجزا کردن با دست ،به آرامی و
بصورت تدریجی به ترکیب بتن در حال مخلوط شدن اضافه
گردید .سریع اضافه کردن الیاف باعث میشود که الیاف به سمت
هوا منتشر شود .بعد از اتمام اضافه کردن الیاف به بتن ،مخلوط کن
حدود سه دقیقه با سرعت کم مشغول ترکیب مصالح شده و در این
حین جهت رسیدن به کارایی مناسب فوق روان کننده به میزان الزم
به مخلوط اضافه شد.
پس از پایان عملیات اختالط ،اسالمپ مخلوطها اندازهگیری و
آزمونهها قالبگیری شدند .برای آزمایش مقاومت فشاری از قالب
استاندارد مکعبی 051×051×051میلیمتری ،برای آزمایش مقاومت
کششی از قالب استاندارد استوانهای  011×051میلیمتری و برای
آزمایش مقاومت خمشی از قالب مکعبی 411×011×011میلیمتری

شکل  -0الیاف  PVAمورد استفاده

استفاده شد .پس از قالبگیری ،آزمونهها روی میز ویبره متراکم
شدند .در ادامه آزمونههای ساخته شده در حدود  24ساعت درون

 -3-5ساخت و عملآوری بتن

برای ساخت آزمونهها ابتدا ریز دانه و درشت دانه بطور دقیق توزین قالب باقی مانده و در این مدت بطور دائم سطح آنها مرطوب نگه
شده و در مخلوطکن بصورت خشک به مدت  01ثانیه با هم داشته شد .پس از باز کردن قالب ،آزمونهها تا سن مورد نظر جهت
مخلوط گردیدند .سپس بخشی از آب الزم در طرح به آن اضافه آزمایش در داخل حوضچه آب عملآوری گردید.
جدول  -4مشخصات طرح اختالط
کد آزمونه

نسبت اختالط ) (kg / m 3

سیمان

ماسه

شن

آب

فوق روان کننده

الیاف PVA

Control

451

985

151

212

0 /0

1

PVA-0.25

451

985

151

212

2 /0

0/25

PVA-0.50

451

985

151

212

2 /1

9 /5

PVA-0.75

451

985

151

212

0 /0

8/15

PVA-1.0

451

985

151

212

4 /0

00

 -4-5آزمایشها

آزمایش مقاومت فشاری روی آزمونههای مکعبی 05×05×05

آزمایشهای بتن تازه شامل آزمایش تعیین اسالمپ ،آزمایش تعیین

سانتیمتری  1و  29روزه و بر اساس استاندارد BS EN 12390-3

درصد هوا و آزمایش وزن مخصوص بتن تازه است .آزمایش انجام شد [ .]29جهت تعیین مقاومت فشاری از دستگاه کشش و
اسالمپ قبل از ریختن مخلوطها در قالب بر اساس استاندارد فشار  UTMاستفاده گردید.
 ASTM C143انجام گرفت [ .]20وزن مخصوص بتن تازه بر در شکل -2الف نحوه انجام این آزمایش مشاهده میگردد .اعمال بار
اساس استاندارد  ASTM C138اندازهگیری شد [ .]24آزمایش به آزمونه توسط این دستگاه ،بصورت کنترل شونده توسط جابجایی
تعیین درصد هوای بتن مطابق  ASTM C231انجام شد [.]25

بوده و سیستم بارگذاری توانایی ثبت همزمان نیروی اعمال شده و
تحقیقات بتن ،سال دوازدهم ،شمارۀ دوم 000 /

یادداشت پژوهشی

مهدی اسفندی سرافراز ،محمد سجاد مسعودی ،ایوب کریمی

جابجایی را دارد .با این کار منحنی تنش-کرنش آزمونه در فشار نیز مقاومت خمشی بتن ،با آزمایش بارگذاری سه نقطهای تعیین
بدست میآید .مقاومت کششی بتن یا روش غیر مستقیم برزیلی تعیین میشود .این آزمایش بر روی نمونه مکعبی 411×011×011
میگردد .این آزمایش روی نمونههای استوانهای با ابعاد 011×051میلیمتری و بر اساس استاندارد  ASTM C293انجام میگیرد
میلیمتری در سنین  1و  29روزه و بر اساس استاندارد  .]29[ ASTMدر این حالت نمونه بر روی دو تکیه گاه دستگاه  UTMبا
 C496انجام میگیرد [ .]21به این منظور ،نمونه استوانهای بصورت فاصله  05سانتیمتر بصورت متقارن قرار گرفته و بار نقطهای فشاری
افقی در زیر جک قرار گرفته و بار فشاری از طریق دو تیغه در باال و در وسط آن با استفاده از دستگاه بارگذاری بصورت کنترل شونده
پایین به آن اعمال میشود .سپس نیروی فشاری به تدریج افزایش یافته توسط تغییر مکان تا خرابی نهایی اعمال میگردد .سیستم
ودر جهت عمود بر امتداد فشار ،کشش ایجاد شده و نمونه گسیخته بارگذاری توانایی ثبت همزمان نیروی اعمال شده و جابجایی وسط
میشود .در این حالت باری که باعث گسیختگی میشود قرائت شده دهانه را دارد .در شکل -2ج نحوه انجام این آزمایش مشاهده
و با روابطی به تنش گسیختگی کششی تبدیل میگردد .در شکل  -2میشود .مدول االستیسیته بتن  1و  29روزه بر اساس استاندارد
 ASTM C469اندازهگیری میشود [.]28

ب روش انجام این آزمایش نشان شده است.

الف :آزمایش مقاومت فشاری

ج :آزمایش مقاومت خمشی

ب :آزمایش مقاومت کششی
شکل  -2جزئیات انجام آزمایشها

 -3نتایج آزمایشها
 -1-3آزمایشهای بتن تازه

با مراجعه به جدول  5مشاهده میگردد که برای حفظ اسالمپ در

در جدول  5نتایج حاصل از آزمایشهای بتن تازه شامل مقدار آزمونه  PVA-1.0در محدوده طرح ( 21±11میلیمتر) ،نسبت به
اسالمپ ،وزن مخصوص و درصد هوای بتن تازه به همراه مقدار آزمونه شاهد حدود  4برابر فوق روان کننده استفاده شده است .لذا
فوق روان کننده مورد استفاده در آزمونهها ارائه شده است .مشخص است که با افزایش حجم الیاف مصرفی مقدار اسالمپ و
تغییرات میزان اسالمپ در تمام مخلوطها در جدول  5ارائه شده کارایی بتن کاهش مییابد .کاهش کارایی بتن دارای الیاف در
است .همانگونه که مشاهده میگردد اسالمپ در تمام آزمونهها در تحقیقات انجام شده توسط سایر محقققان نیز گزارش شده است
محدوده  95تا  95میلیمتر قرار دارد .با بررسی نتایج مندرج در [ .]09میزان درصد هوای بتن تازه و نسبت فوق روان کننده به سیمان
جدول  5مشاهده میگردد که با افزایش حجم الیاف ،مقدار مصرفی در جدول  5و شکل  0مشاهده میگردد .با توجه به شکل 0
اسالمپ بتن کاهش یافته و همچنین جهت حفظ اسالمپ در مشخص است که با افزایش حجم الیاف مصرفی ،هم میزان فوق

محدوده  11±21میلیمتر میزان مواد کاهنده آب (فوق روان کننده) روان کننده مصرفی و هم درصد هوای بتن افزایش مییابد .درگیری
افزایش مییابد ،بگونهای که بیشترین مقدار اسالمپ مربوط به الیاف  PVAبا سنگدانهها باعث پیچیده شدن الیاف در اطراف
آزمونه شاهد و کمترین مقدار اسالمپ اندازهگیری شده مربوط به سنگدانهها شده که این موضوع باعث کاهش کارایی بتن میگردد.
آزمونه  PVA-1.0میباشد.
جهت رفع این مشکل نیاز به استفاده بیشتر از فوق روان کننده وجود
 / 002تحقیقات بتن ،سال دوازدهم ،شمارۀ دوم

بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل الکل بر ...

یادداشت پژوهشی

دارد .همچنین مولکولهای هوا در فاصله بین الیاف و سنگدانهها گیر مییابد ،بگونهای که بیشترین چگالی مربوط به آزمونه شاهد و
افتاده و سبب افزایش میزان هوای بتن میشود [ .]09به علت کم بودن کمترین چگالی مربوط به آزمونه ( PVA-1.0دارای بیشترین حجم
چگالی الیاف  ،PVAبا افزایش حجم الیاف چگالی بتن کاهش الیاف) میباشد .چگالی آزمونهها در جدول  5مشاهده میشود.
جدول  -5نتایج آزمایشهای بتن تازه
فوق روان کننده

نسبت فوق روان کننده به سیمان

اسالمپ

چگالی

درصد هوا

) (kg / m 3

()%

)(mm

) (kg / m 3

)(%

Control

0 /0

1/25

95

2405

0 /0

PVA-0.25

2 /0

1/52

91

2420

0 /1

PVA-0.50

2 /1

1/91

15

2419

0 /8

PVA-0.75

0 /0

1/10

11

2082

0 /9

PVA-1.0

4 /0

1/89

95

2018

2 /0

کد آزمونه

آزمونه شاهد کاهش یافته است .یعنی در صورتیکه حجم الیاف
مصرفی از مقدار مشخصی بیشتر شود ،الیاف  PVAنه تنها تأثیری
در افزایش مقاومت فشاری بتن ندارد ،بلکه سبب کاهش مقاومت
میشود .نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان نیز این تیجه
را تائید مینماید [ .]1لی 0نشان داد که با افزایش حجم الیاف PVA
در کامپوزیتهای سیمانی ،ابتدا مقاومت فشاری افزایش یافته و
سپس کم میشود .در صورت اضافه کردن الیاف  PVAبه مخلوط
بتن ،الیاف روی ریز ترکها پل زده و به این وسیله باعث تأخیر در به
شکل  – 0نمودار تغییرات درصد هوا و مصرف فوق روان کننده
با افزایش مصرف الیاف PVA

هم پیوستن ریز ترکها و ایجاد ترکهای طویلتر شده و مانع خرابی
زود رس بتن میگردد که این امر افزایش مقاومت فشاری را به دنبال
دارد .با افزایش حجم الیاف مصرفی ،الیاف بصورت غیر یکنواخت

 -5-3آزمایشهای بتن سخت شده

در داخل بتن توزیع شده و میزان تخلخل بتن افزایش مییابد .تخلخل

 -1-5-3آزمایش مقاومت فشاری

بتن ناشی از تأثیر نامناسب الیاف در تراکمپذیری بتن و افزایش

در تمام مخلوطها آزمایش مقاومت فشاری در سنین  1و  29روزه درصد هوای آن میباشد .لذا میزان درگیری الیاف با خمیر سیمان
انجام شد .نتایج حاصل از این آزمایش در جدول  9ارائه شده است .کمتر میشود .در این حالت کاهش مقاومت فشاری ناشی از
این مقادیر ،میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه هستند .در شکل  4تخلخل ،بیشتر از افزایش مقاومت فشاری ناشی از خاصیت پل زدن
نمودار تغییرات مقاومت فشاری بتن با افزایش حجم الیاف  PVAالیاف بوده و در مجموع مقاومت فشاری بتن کاهش مییابد [.]1
مشاهده میشود .بر اساس این نتایج مقاومت فشاری  29روزه آزمونه همچنین خاصیت پل زدن الیاف باعث میشود حالت خرابی فشاری
 PVA-0.25حدود  8درصد و مقاومت فشاری  29روزه آزمونه بتن از حالت ترد به حالت شکلپذیر تغییر یافته و بتن پس از رسیدن
 PVA-0.50حدود  04درصد نسبت به آزمونه شاهد افزایش یافته به مقاومت حداکثر قادر به حفظ انسجام و یکپارچگی خود باشد .در
است .مقاومت فشاری  29روزه آزمونههای  PVA-0.75و شکل -5الف آزمونه پس از پایان بارگذاری فشاری مشاهده
 PVA-1.0به ترتیب حدود  0و  4درصد نسبت به مقاومت فشاری میگردد.
Li

1

تحقیقات بتن ،سال دوازدهم ،شمارۀ دوم 000 /

یادداشت پژوهشی

مهدی اسفندی سرافراز ،محمد سجاد مسعودی ،ایوب کریمی

جدول  -9نتایج آزمایش مقاومت فشاری ،مقاومت کششی و مدول االستیسیته
کد آزمونه

مقاومت فشاری (مگا پاسکال)

مدول االستیسیته (گیگا پاسکال)

مقاومت کششی (مگا پاسکال)

کرنش معادل تنش

 5روزه

 52روزه

 5روزه

 52روزه

 5روزه

 52روزه

فشاری حداکثر

Control

08/9

28/9

29/8

00/0

2/ 4

0/ 0

1/11210

PVA-0.25

08/8

02/0

21/0

01/2

2/ 4

4/ 2

1/11088

PVA-0.50

08/9

00/1

29/2

29/5

2/ 4

4/ 0

1/11209

PVA-0.75

08/0

28/5

24/9

29/1

2/ 0

0/ 8

1/11211

PVA-1.0

09/9

29/0

20/5

24/9

2/ 2

0/ 9

1/1120

در شکل  9نسبت مقاومت فشاری آزمونههای دارای الیاف به مقاومت
فشاری آزمونه شاهد در دو سن  1و  29روزه مشاهده میگردد .با توجه
شکل  9مشاهده میشود که در صورت استفاده از الیاف ،PVA
سرعت کسب مقاومت در سنین اولیه کاهش یافته ولی سرعت کسب
مقاومت  29روزه افزایش مییابد .این موضوع به این دلیل است که
اتصال و پیوند کامل بین الیاف  PVAو خمیر سیمان فرآیندی زمانبر
بوده و در حوالی سن  29روزه به میزان قابل قبول میرسد [ .]1با توجه
شکل  -4نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن با درصد الیاف
مختلف

به جدول 9و شکل  9مشاهده میگردد که درصد بهینه الیاف برای
افزایش مقاومت فشاری  29روزه معادل  1/5درصد حجمی میباشد،
بگونهای که در صورت استفاده از این مقدار الیاف  ،PVAمقاومت
فشاری  29روزه بتن حدود  04درصد افزایش مییابد.

الف :بارگذاری فشاری

شکل  -9نسبت مقاومت فشاری آزمونههای دارای الیاف به آزمونه
شاهد
 -5-5-3نمودار تنش-کرنش
در شکل  1نمودار تنش-کرنش آزمونهها تحت آزمایش مقاومت
فشاری ارائه شده است .از آنجا که مقاومت فشاری بتن مندرج در
ب :بارگذاری کششی

جدول  9میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه میباشد ،نمودار

شکل  -5آزمونهها پس از پایان بارگذاری

تنش-کرنش آزمونهای در شکل  1ارائه شده است که نزدیکترین
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ال افزایش یافته و تا مقدار 1/10
مقاومت فشاری را به مقدار میانگین داشته و دارای کمترین انحراف از  1/5درصد ،کرنش نهایی کام ً
معیار باشد .با توجه به شکل  1مشاهده میگردد که حالت خرابی زیاد میشود .همچنین سطح زیر منحنی تنش-کرنش که نشان
آزمونه شاهد بصورت ترد بوده ،اما نمونههای دارای الیاف  PVAدهنده میزان انرژی جذب شده توسط آزمونه میباشد نیز در
دارای حالت خرابی شکلپذیر میباشند ،بگونهای که شاخه کاهش آزمونههای با درصد الیاف بیشتر از  ،1/5بصورت محسوس افزایش
مقاومت منحنی تنش-کرنش ،با شیب کم به سمت خرابی پیش یافته است .یعنی حداقل مقدار الیاف برای بهبود در منحنی تنش-
میرود و با افزایش حجم الیاف  ،PVAاین شیب کمتر میشود .کرنش برابر با  1/5درصد میباشد.
همچنین در نمونههای دارای الیاف  PVAدر حین خرابی
ترکهای ریز زیادی مشاهده میگردد .نتایج تحقیقات انجام گرفته  -3-5-3آزمایش مقاومت کششی
توسط سایر محققان نیز مؤید این مسئله است .میدا0نشان داد که مقاومت کششی آزمونهها بصورت غیر مستقیم با روش تست برزیلی
استفاده از الیاف باعث جلوگیری از شکست ترد و ناگهانی بتن شده تعیین گردید [ .]21نتایج حاصل از این آزمایش در جدول  9و شکل
و قابلیت جذب انرژی و طاقت 2بتن را افزایش میدهد [ 9 .]00مشاهده میشود .با توجه به شکل  1مشخص است که در صورت
همچنین بر اساس شکل  9مشخص است که کرنش معادل مقاومت استفاده از الیاف  PVAدر مخلوط ،مقاومت کششی آزمونهها به
فشاری حداکثر در آزمونه شاهد تقریباً برابر با  1/112بوده که این نحو چشمگیری افزایش مییابد .علت این موضوع خاصیت پل زدن
مقدار در آزمونههای دارای الیاف  PVAبه مقدار جزئی افزایش الیاف روی ریزترکها و افزایش توانایی جذب انرژی بتن میباشد.
مییابد .این موضوع می تواند به علت حضور الیاف  PVAدر بیشترین مقاومت کششی در آزمونه  PVA-0.25با حدود 21
ناحیه انتقال میان سطحی (ITZ) 0و ایجاد ساختار یکپارچه بین درصد افزایش مشاهده شد و با افزایش درصد استفاده از الیاف
خمیر سیمان و سنگدانهها باشد .کرنش معادل تنش حداکثر در سن  PVAدر مخلوطها ،مقاومت کششی کمتری نسبت به آزمونه
 PVA-0.25ثبت گردیده است .علت این امر میتواند افزایش

 29روزه در جدول  9ارائه شده است.

تخلخل در بتن با افزایش حجم الیاف مصرفی باشد .همچنین مشخص
است که سرعت کسب مقاومت کششی در سنین اولیه کم بوده و با
افزایش سن بتن ،افزایش مییابد .مشابه این رخداد قبالً در آزمایش
مقاومت فشاری نیز گزارش شده است .در شکل -5ب آزمونه پس
از پایان آزمایش کششی مشاهده میگردد.

شکل -1نمودار تنش-کرنش بتن
با توجه به شکل  1و نمودار تنش-کرنش مشخص است که در
آزمونه شاهد کرنش نهایی بتن در شاخه کاهش مقاومت حدود
 1/110است که این مقدار در صورت استفاده از الیاف PVA
بیشتر میشود .در آزمونه  PVA-0.25کرنش نهایی تا مقدار

شکل  -9نتایج آزمایش مقاومت کششی بتن با درصد الیاف

 1/115افزایش مییابد .در آزمونههای با درصد حجمی الیاف بیشتر

مختلف

1 Meda

transition zone

3 Interfacial

2 Toughness
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 -4-5-3آزمایش مدول شکست خمشی

روی ترکها و افزایش ظرفیت تحمل نیرو میباشد .بیشترین مقدار

مقاومت خمشی آزمونهها با استفاده از آزمون سه نقطهای و مدول مقاومت خمشی در آزمونه  PVA-0.75با حدود  01درصد
گسیختگی آنها بر اساس استاندارد  ASTM C293تعیین گردید افزایش مشاهده میگردد .نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر
[ .]29نتایج مربوط به آزمایش بارگذاری خمشی آزمونهها از قبیل مدول محققان نیز مؤید این موضوع است [.]08
گسیختگی و میزان جذب انرژی در جدول  1و شکل  8ارائه شده است .در شکل  01نمودار نیرو-جابجایی وسط دهانه در آزمونهها تحت
هر کدام از مقادیر ذکر شده در جدول  1نشان دهنده مقدار میانگین آزمایش خمش مشاهده میگردد .در آزمونه شاهد ،خرابی نهایی
بدست آمده از آزمایش انجام شده روی سه آزمونه بوده است .با توجه بعد از رسیدن به ظرفیت بار نهایی بصورت کامالً ترد و ناگهانی رخ
به شکل  8مشاهده میگردد که مقاومت خمشی آزمونهها (مدول داده و نمودار نیرو-جابجایی بالفاصله بعد از رسیدن به ظرفیت
شکست خمشی) در صورت استفاده از الیاف  PVAافزایش مییابد.
جدول  -1نتایج آزمایش خمشی آزمونه ها بر اساس استاندارد
]29[ ASTM C293
مدول گسیختگی خمشی

انرژی جذب شده

(مگا پاسکال)

(ژول)

Control

9 /4

4/81

PVA-0.25

1 /0

9/82

PVA-0.50

9 /1

01/49

PVA-0.75

9 /0

01/99

PVA-1.0

9 /2

02/59

کد آزمونه

حداکثر سقوط میکند .در آزمونههای دارای الیاف  PVAمنحنی
نیرو-جابجایی رفتار متفاوت با آزمونه شاهد داشته و مقاومت نهایی
و جابجایی بیشتری از خود نشان میدهد.

شکل  - 01نمودار نیرو-جابجایی وسط دهانه
شیب نمودار نیرو-جابجایی نشان دهنده سختی خمشی آزمونه
است .با توجه به شکل  01مشاهده میشود که سختی خمشی بتن
دارای الیاف  PVAاز سختی خمشی آزمونه شاهد کمتر میباشد.
به عبارت دیگر بتن دارای الیاف  PVAنسبت به بتن معمولی در
یک میزان نیروی وارده مشخص ،از قابلیت جابجایی بیشتری
شکل  -8نتایج آزمایش مقاومت خمشی بتن با درصد الیاف
مختلف

برخوردار بوده و لذا شکلپذیری بیشتری دارد.
میزان جذب انرژی در آزمونههای مختلف در جدول  1ارائه شده
است .برای تعیین مقدار جذب انرژی ،سطح زیر منحنی نیرو-

مدول گسیختگی آزمونههای حاوی الیاف  PVAبین 00تا  01جابجایی حاصل از آزمون خمش سه نقطهای ارائه شده در شکل
درصد نسبت به آزمونه شاهد افزایش یافته است ،بگونهای که با  01محاسبه میشود .هر کدام از مقادیر ذکر شده در شکل ،01
افزایش الیاف مصرفی تا درصد حجمی  1/15درصد ،مدول میانگین بدست آمده از آزمایش سه نمونه میباشد .با مراجعه به
گسیختگی بیشتر شده و بعد از آن مقداری کم میشود ولی در هر جدول  1مشاهده میگردد که با افزایش درصد الیاف  PVAدر
حال مقاومت خمشی بتن حاوی الیاف  PVAاز مقاومت خمشی آزمونهها ،سطح زیر منحنی نیرو-جابجایی و در نتیجه میزان جذب
بتن معمولی بیشتر است .علت این موضوع قابلیت پل زدن الیاف بر انرژی افزایش مییابد.
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میزان جذب انرژی آزمونههای حاوی الیاف  PVAبین  91تا  -4 051حجم الیاف بهینه
درصد نسبت به آزمونه شاهد افزایش یافته است ،بهگونهای که با در انتخاب طرح اختالط و درصد بهینه الیاف  PVAمصرفی ،کلیه
افزایش حجم الیاف مصرفی میزان جذب انرژی بیشتر میشود .پارامترهای مورد بررسی بتن تازه و سخت شده مؤثر میباشند.
علت این موضوع این است که الیاف  PVAبر روی اولین ترکهای بهینهترین طرح اختالط ترکیبی است که دارای بهترین کارائی،
ایجاد شده پل زده و به دلیل مقاومت کششی باالمانع از رشد و کمترین درصد هوا و بیشترین مقاومت فشاری و خمشی و کششی
گسترش ترکها شده و به این وسیله انرژی ناشی از بارگذاری باشد .بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،درصد
مستهلک میگردد .بیشترین میزان جذب انرژی مربوط به آزمونه بهینه استفاده از درصد الیاف  PVAحدود  1/5درصد حجمی
 PVA-1.0با  0درصد حجمی الیاف میباشد .تحقیقات انجام میباشد .نتایج آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که در صورت
شده توسط سایر محققان نیز این نتیجه را تأیید میکند .آریسو 0و استفاده از  1/5درصد حجمی الیاف  ،PVAمقاومت فشاری بتن
وو 2در تحقیقات خود نشان دادند در کامپوزیتهای  ECCحاوی به حداکثر مقدار خود رسیده و حدود  04درصد زیاد میشود .در
خاکستر بادی و دوده سیلیس و  0/5درصد حجمی الیاف  ،PVAاین حالت مقاومت کششی  24درصد ،مدول گسیختگی خمشی
شکل پذیری تا حدود  51برابر و مدول گسیختگی خمشی تا حدود  25درصد و میزان جذب انرژی حدود  001درصد افزایش نشان
 2برابر افزایش مییابد [ .]02خاصیت جذب انرژی زیاد بتن حاوی میدهد.
الیاف  ،PVAمیتواند به نحو مطلوبی خطر خرابی سازههای بتنی
تحت بارهای لرزهای را کاهش دهد.
 -2-5-3مدول االستیسیته
نتایج حاصل از آزمایش تعیین مدول االستیسیته در دو سن  1و 29
روزه در جدول  9و شکل  00ارائه شده است .با توجه به شکل 00
مشاهده میگردد که با افزایش درصد الیاف  ،PVAمدول
االستیسیته بتن کاهش مییابد .علت این امر میتواند افزایش
تخلخل در بتن با افزایش حجم الیاف مصرفی باشد .نتایج تحقیقات
انجام شده توسط سایر محققان نیز مؤید این موضوع است.
کرینالدسی 0در تحقیقات خود نشان داد اضافه کردن هر نوع الیاف
به بتن خود تراکم در حجم کم ،تغییر چندانی در مدول االستیسیته
بتن ایجاد نمیکند ،اما افزایش درصد الیاف مصرفی باعث کاهش
زیاد در مدول االستیسیته بتن خود تراکم میگردد [ .]00همچنین
بر اساس نتایج تحقیقات گذشته مشخص است که مدول االستیسیته
در بتن متناسب با مقاومت فشاری و درصد هوا میباشد ،به گونهای
که با افزایش مقاومت فشاری و کاهش درصد هوای بتن ،مدول
االستیسیته افزایش مییابد [ .]04-05نتایج این تحقیق نیز نشان
میدهد که مدول االستیسیته بتن حاوی الیاف  PVAنیز از این
قاعده پیروی میکند.
Arisoy
Wo

1

شکل  -00نتایج آزمایش تعیین مدول االستیسیته بتن با درصد
الیاف مختلف
 -2نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر استفاده از الیاف  PVAبر مشخصات
مکانیکی بتن تازه و سخت شده مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
آزمایشهای انجام شده موارد زیر قابل استنتاج و نتیجهگیری است:
 استفاده از الیاف  PVAباعث کاهش کارایی و اسالمپ بتن
میشود ،بگونهای که هرچه درصد استفاده از الیاف PVA
بیشتر شود اسالمپ بتن کمتر شده و نیاز به مصرف فوق روان
کننده بیشتر میشود.

Corinaldesi

3

2
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 از وزن مخصوصPVA  وزن مخصوص بتن حاوی الیاف
 با افزایش درصد استفاده از الیاف.بتن معمولی کمتر است
. میزان کاهش وزن مخصوص بتن بیشتر میشود،PVA

 مقاومت فشاری بتن زیاد،PVA  در صورت استفاده از الیاف
 این افزایش مقاومت بگونهای است که با افزایش.میشود
 ابتدا مقاومت فشاری مخلوط افزایشPVA حجم الیاف
 درصد بهینه الیاف برای افزایش.یافته و سپس کم میشود
 درصد است و در صورت استفاده1/5 مقاومت فشاری معادل
 روزه بتن29  مقاومت فشاری،PVA از این مقدار الیاف
. درصد افزایش مییابد04 حدود
 شیب شاخه کاهش مقاومت،PVA  در صورت استفاده از الیاف
کرنش کاهش یافته و بتن رفتار شکلپذیری پس-در منحنی تنش
.از رسیدن به مقاومت حداکثر از خود نشان میدهد

 کرنش معادل مقاومت فشاری حداکثر و کرنش نهایی در
. افزایش مییابدPVA کرنش در الیاف-منحنی تنش
 نیز1/10 کرنش نهایی در آزمونههای دارای الیاف تا
.میرسد

 مقاومت کشش برزیلی بتن حاوی الیاف نسبت به بتن معمولی
PVA-  بیشترین مقاومت کششی در آزمونه.افزایش مییابد
 درصد افزایش بوده و با افزایش درصد21  با حدود0.25
. مقاومت کششی کمتر میشودPVA استفاده از الیاف

 مقاومت خمشی بتن حاوی الیاف، مشابه مقاومت کششی
 بیشترین مقاومت.نسبت به بتن معمولی افزایش مییابد
 درصد افزایش01  با حدودPVA-0.75 خمشی در آزمونه
 درPVA بوده و با افزایش درصد استفاده از الیاف
. مقاومت خمشی کمتر میشود،مخلوطها
 میزان جذب، در بتنPVA  در صورت استفاده از الیاف
 در این حالت بتن رفتار شکلپذیر.انرژی بتن افزایش مییابد
.از خود نشان میدهد

 مدول االستیسیته بتن، در بتنPVA  با افزایش حجم الیاف
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Abstract
Concrete is a brittle material and the deficiencies of concrete such as low tensile strength, small
ultimate strain and shrinkage are greatly limited the application of concrete. Fiber-reinforced
concrete (FRC) is concrete containing fibrous material which increases its structural integrity. It
contains short discrete fibers that are uniformly distributed and randomly oriented. Polyvinyl
alcohol (PVA) fiber is as one of the most appropriate polymeric fibers to be used for fiberreinforced concrete. This research demonstrates the effects of PVA fibers on the mechanical
properties of concrete mixtures. This paper presents an experimental study on the properties of
fresh and hardened concrete that was built with Polyvinyl alcohol fiber. For this purpose, five
ﬁber fractions of PVA (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1%) were used in the mixtures. The tests include
slump, density, compressive strength, splitting tensile strength, flexural strength, and modulus of
elasticity. Test results showed that after the addition fibers, the workability Property of concrete
was reduced. Also, it was seen that PVA fiber meaningfully increase the static properties of
concrete as well as improving its post-peak response and ductile behavior. Moreover, high ratios
of PVA fiber in the concrete mixture caused negative effects on the compressive strength of
concrete. Finally, the optimum percentages of PVA fiber corresponding to the most signiﬁcant
increases in the mechanical properties were presented.
Keywords: Fiber reinforced polymer concrete, Polyvinyl alcohol fiber, Compressive strength,
Tensile strength, Flexural strength.
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