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چکیده
در این تحقیق ،خواص مکانیکی مخلوطهای پایه سیمانی مسلح شده با الیاف شیشه موردبررسی قرارگرفته و با مخلوط شاهد که
فاقد هرگونه الیاف میباشد ،مقایسه شده است .در مخلوطهای موردمطالعه سیمان پرتلند و کلسیم آلومینات بهعنوان عامل چسباننده
در ساختار استفادهشدهاند .بهمنظور بررسی مخلوطهای موردمطالعه از آزمون مقاومت فشاری ،مقاومت نهایی خمشی چهار نقطهای،
چقرمگی و ضربه بر نمونههای حاوی  ۲و  ۴درصد (درصدی از حجم کل مخلوط) الیاف شیشه که نسبت قطر به طول آن برابر 5/550۲
میباشد ،استفادهشده است .بر اساس آزمونهای صورت گرفته ،نتایج حاکی از آن است که مخلوطهای مسلح شده با الیاف بهمراتب
مقاومت خمشی بیشتری نسبت به مخلوط شاهد (مخلوط فاقد الیاف) داشتهاند و افزایش درصد الیاف شیشه ،افزایش مقاومت خمشی را
به همراه داشته است و این در حالی است که الیاف در ساختار مخلوطها تأثیر ناچیزی بر مقاومت فشاری نسبت به مخلوط شاهد
داشتهاند .همچنین مشاهده گردید که با افزودن الیاف ،میزان چقرمگی و مقاومت در برابر ضربه نمونهها بهبود یافت.

کلمات کلیدی :سیمان پرتلند ،سیمان کلسیم آلومینات ،الیاف شیشه

1

دهمين كنفرانس ملي بتن
5317  مهر ماه51  و51
 مسکن و شهرسازی،مركز تحقيقات راه

Investigating the effect of glass fiber on the mechanical properties of cement
composites
Sarvenaz moetamed¹, seyed hesam madani²
1- M.Sc in Hydraulic Structures engineering, Graduate University of Advanced Technology,
kerman, iran, sarvenazmoetamed@gmail.com
2- Assistant professor, Faculty Member of Civil Engineering and Geodesy, Graduate University
of Advanced Technology, kerman, iran, h.madani@kgut.ac.ir

sarvenazmoetamed@gmail.com

Abstract
In this research, the mechanical properties of cement based mixtures with glass fiber were compared with
plain blend. In this study, a type II portland cement and a calcium aluminate cement have been used. In order
to investigate the mechanical characteristics, the tests including compressive strength, the flexural strength,
toughness and impact resistance of the mixtures were evaluated at ages from 28 days to 90days. Glass fiber
was incorporated in the mixes at replacement levels of 2 and 4 percent (percent of the total volume of the
mixture). Based on the results, the fiber-reinforced mixtures had higher flexural strengths compared to the
plain mixture (fiber-free mixture) and by increasing the percentage of glass fiber, the final flexural strength
was increased, however the glass fibers had little effects on the compressive strength compared to the plain
mixture. It was also observed that by adding fibers the toughness and impact resistance of the specimens were
also improved.

key words :Portland cement,Calcium aluminate cement,Glass fiber
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 .1مقدمه
در بتن ،الیاف برای بهبود خواص مکانیکی ،شکلپذیری و کنترل الگوهای ترکخوردگی استفاده میشوند] .]1-۴الیاف های
متعددی در صنایع بتنی مورد استفاده قرار می گیرد که در این بین الیاف های فولادی ،شیشه ،کربن ،آرامید و پلی پروپیلن از
شناخته ترین الیاف ها محسوب می گردند .الیاف به هم متصل میشوند و یک ترکیب یکپارچه و کمتر مستعد جدا شدگی
ایجاد می کند].]0استفاده از الیاف در بتن و ساخت بتن الیافی بهعنوان یک گام مؤثر در جلوگیری از انتشار ریزترکها و ترکها
محسوب میشود .مهمترین مشخصه بتنهای الیافی ،خاصیت جذب انرژی ،انعطافپذیری و مقاومت آن در مقابل ضربه است و
به همین دلیل امروزه استفاده از الیاف نقش بسیار جدی در پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا کرده است] 6و .[7
یکی از الیافهایی که در بتن کاربرد فراوانی دارد الیاف شیشه میباشد .بتن الیافی با الیاف شیشه به دو صورت ،اسپری
کردن (الیاف شیشهبر روی ملات اسپری میشود و با غلطک های مخصوص فشرده میشود) و مخلوط کردن (اضافه کردن الیاف
شیشه به ملات در زمان هم زدن مواد ).تولید می شود.
بتن و ملات ممکن است از انواع گوناگونی از سیمانها و مواد افزودنی تولید گردد .بخشی از این مخلوطها باسیمان های
آلومینات کلسیم ساخته میشوند .برخی از خواصی که با استفاده از سیمانهای کلسیم آلومینات به دست میآیند ،ازجمله
سخت شدن سریع و کسب مقاومت زودهنگام در سنین پایین ،مقاومت در برابر ضربه و سایش میباشد .از این مخلوط پایه
سیمانی در مواردی از قبیل استفاده در کارهای تعمیراتی (به دلیل خاصیت زودهنگام در سنین پایین) و همچنین در ساخت
دیواره تونلها استفاده می شود [.]8 -01
در این مقاله به بررسی خواص مکانیکی ملات های مسلح شده با الیاف شیشه پرداختهشده است .تا کنون استفاده از الیاف
شیشه در مخلوط های ساخته شده با سیمان کلسیم آلومینات مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا میتوان با استفاده و کاربرد
الیاف گوناگون در ساختار مخلوطهای پایه سیمانی خواص مکانیکی را بهبود بخشید و نوآوری ویژهای در صنایع تولید مصالح
پایه سیمانی (ملات ،بتن و گروت) انجام داد .در این تحقیق از مخلوط کردن الیاف شیشه به میزان  ۲و  ۴درصد از حجم کل
مخلوط استفادهشده است و آزمونهای مقاومت فشاری ،مقاومت خمشی ،چقرمگی و ضربه برای بررسی خواص انجام شده است.
 .2مواد و مصالح
 .1.2سیمان
در این پژوهش از دو نوع سیمان پرتلند و کلسیم آلومینات بهصورت مجزا استفادهشده است .سیمان پرتلند و کلسیم
آلومینات مصرفی به ترتیب از نوع تیپ  IIکرمان و کلسیم آلومینات  IRC-40می باشد که آنالیز شیمیایی این دو سیمان
مطابق جدول  1است.
جدول -1آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند تیپ  ΙΙو کلسیم آلومینات
Ti₂o%

Cao%

Mgo%

So₃%

Fe₂o₃%

Al₂o₃%

Sio₂%

نوع
سیمان

7

37/20
52

5.31
5/2

0.02
-

7..3
51/1

5..1
71

05.12
5

پرتلند

3

کلسیم
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 .2.2سنگدانه
در طرح اختلاط موردبررسی ،جنس سنگدانه سیلیسی بوده و از معدن کهبد کرمان زمین تهیهشده است .دانهبندی و
مشخصات فیزیکی سنگدانه های مصرفی به ترتیب در جدول  ۲و  3نشان دادهشده است .شکل شماره  1بیشترین سازگاری
(بهترین فیت شدگی) بین دانهبندی سنگدانه موجود با منحنی فانک و دینگر با توان  5/3را نشان میدهد که نسبت هرکدام از
 3دانه بندی ماسه سیلیسی مورداستفاده در این پژوهش با ابعاد ذرات  5/6تا  5/5۴ ،۲/36تا  5/0و کوچکتر از  5/510میلیمتر،
به ترتیب برابر  ۲5۴ ،۴۸۴و  3۲۴میباشند تا این فیت شدگی مطابق با منحنی فانک ایجاد شود.

جدول  -۲دانهبندی سنگدانه ها

جدول  -3مشخصات فیزیکی سنگدانه

شکل  -1همپوشانی و سازگاری دانه بندی ترکیبی با منحنی فانک و دینگر با توان 5/3

۴
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 .3.2الیاف
در این تحقیق از الیاف شیشه با طول  ۲0میلیمتر استفادهشده و از کارخانه دیسمان تهیهشدهاند .سایر مشخصات آن در
جدول شماره  ۴قابلمشاهده است.
جدول -۴مشخصات الیاف بکار گرفتهشده در این تحقیق
شیشه

نوع الیاف

1٫7

مقاومت کششی ()GPa

۸5٫۴

مدول الاستیسیته ()GPa

۲0

طول ()mm

5/513

قطر ()mm

5/3

جذب آب ()۴

 .4.2آب و روانساز
در این بررسی از آب شرب شهر کرمان و فوق روان کننده مایعبر پایه پلی کربوکسیلات اتر استفادهشده است که  PHآن
برابر  6و وزن مخصوص آن  1/5۸gr/cm3میباشد.

 .3طرح اختلاط
در این تحقیق ،نمونه های ملات بر اساس حجم واحد با عیار سیمان  ۸05کیلوگرم بر مترمکعب و نسبت آب به سیمان
 5/3۸بر پایه سیمان پرتلند و کلسیم آلومینات بهصورت مجزا ساختهشدهاند .بهمنظور ثابت نگهداشتن نسبت آب به سیمان،
میزان آب موجود در روانساز از میزان آب مصرفی کم شده و الیاف شیشه به میزان  ۲و  ۴درصد از حجم کل مخلوط
استفادهشده است .در این طرح اختلاطها ،الیاف افزودهشده بهعنوان جایگزینی از وزن ماسه محسوب شده است به همین دلیل
مقادیر دانهبندی در نمونههای حاوی درصدها ی مختلف الیاف و نمونه کنترل با یکدیگر متفاوت میباشد .طرح اختلاط
نمونههای ساختهشده مطابق جدول  0میباشد.
جدول  -۵طرح مخلوط نمونهها برحسب حجم واحد
الیاف

روانساز

3۲3

5٫3۸
5٫3۸
5٫3۸

CACcontrol
PCcontrol
CG-4%

ماسه

ماسه

ماسه

نوع ()3

نوع ()2
)(Kg/m³

نوع ()1

-

5٫۴0

3۲3٫۲۲

۲5۲٫51

۴۸۴٫۸3

۸05

-

5٫3

313٫۲

1۹0٫70

۴6۹٫۸

۸05

3۲3

15۴

۲

۲۹5٫03

1۸1٫0۸

۴30٫۸

۸05

3۲3

شیشه

0

سیمان

W/C

کد طرح
اختلاط

آب آزاد
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0۲

1

356٫۸7

1۹1٫7۹

۴65٫31

۸05

3۲3

5٫3۸

CG-2%

15۴

10٫۴3

۲۸5٫0

170٫31

۴۲5٫76

۸05

3۲3

5٫3۸

PG-4%

0۲

0٫37

۲۹6٫۸0

1۸0٫03

۴۴0٫۲۸

۸05

3۲3

5٫3۸

PG-2%

 .4عملآوری
نمونه ملات های شاهد و نمونه ملات های الیافی پس از ساخت ،قالبگیری شده و توسط میز لرزاننده متراکم شدند .پس از
 ۲۴ساعت نمونهها از قالب خارجشده و به مدت  7روز در آب تحت عمل آوری مرطوب و بعدازآن در محیط اتاق ،خارج از آب و
در دمای  ۲0درجه سانتی گراد تحت عملآوری خشک قرار گرفتند.

 .۵اصول و روشهای آزمون
 .1.۵مقاومت فشاری
آزمون مقاومت فشاری ،آزمونی رایج و بسیار مهم در مباحث مربوط به خواص مکانیکی ملات میباشد .این آزمون بر روی
نمونههای با ابعاد  05میلیمتر مطابق با استاندارد  ]11[ASTM C109انجامگرفته است .این آزمون برای نشان دادن تأثیر
الیاف شیشهبر مقاومت فشاری ملات ها صورت گرفته است و بخشی از رفتار الیاف شیشه در ساختار مصالح پایه سیمانی را
نشان میدهد .بدین منظور برای انجام این آزمون از جک هیدرولیکی و نمایشگر دیجیتالی با سرعت بارگذاری  035کیلوگرم بر
ثانیه استفادهشده است.
 .2.۵مقاومت خمشی نهایی
برای بررسی مقاومت خمشی نمونهها از قالبهای منشوری  165*۴5*۴5میلیمتری مطابق با آییننامه ]1۲[ EN 196
استفادهشده است .نمونههای خمشی در سنهای  ۲۸و  ۹5تحت آزمایش خمشی چهار نقطهای (نمونهها در دونقطه روی
تکیهگاه قرارگرفته و نیرو نیز در دونقطه به نمونه اعمال میشود) قرارگرفتهاند .سرعت بارگذاری بر روی نمونهها برابر
با 59555516۹3متر بر ثانیه بوده است.
 .3.۵بررسی چقرمگی خمشی معادل با اولین ترک
چقرمگی خاصیتی از یک جسم است که مقاومت اجسام ترد را در برابر شکست نشان میدهد .چقرمگی شکست ،یک روش
محاسباتی برای شکست ترد است زمانی که در ماده ترک وجود داشته باشد .اگر چقرمگی شکست یک ماده کم باشد ،آن ماده
بهصورت ترد میشکند و هر چه چقرمگی شکست بالاتر رود احتمال شکست نرم افزایش مییابد.
چقرمگی خمشی مساحت زیر منحنی خیز-نیرو میباشد که میزان انرژی جذبشده را توسط نمونههای بتنی نشان میدهد.
بررسی چقرمگی مخلوطهای ساختهشده مطابق آییننامه  ]13[ ASTM C1018-97انجامگرفته است.
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 .4.۵مقاومت ضربهای
آزمون مقاومت ضربهای باهدف تعیین میزان مقاومت نمونههای بتنی تحت اعمال ضربه انجام میگردد .این آزمون بر
اساس استاندارد  ]1۴] ACI 544.2R-89انجامشده و روند انجام این آزمایش به صورتی است که یک پلیت با ابعاد
 ۲55*۲55میلیمتر در یکپایه بتنی جای گرفته سپس سطح پلیت را با وازلین و یا گریس چرب کرده تا از حرکت نمونه
بر ورق خودداری گردد ،سپس نمونه استوانهای با قطر  10۲میلیمتر و ضخامت  6390میلیمتر در دستگاه قرارگرفته و
اطراف آن توسط یک فوم الاستومریک تا ایجاد اولین ترک در نمونه پوشانده شده است .پس از جایگذاری نمونه در دستگاه
یک توپ استیل سخت با قطر  6390میلیمتر در مرکز نمونه قرار میگیرد تا بار ضربه اعمالی را از کوبه به نمونه منتقل کند
و سپس کوبه  ۴/0کیلوگرمی را از ارتفاع  ۴07میلیمتری بر روی نمونه رها کرده و تعداد ضرباتی که سبب ایجاد اولین
ترک در ساختار نمونه شده یادداشت میشود؛ سپس فوم الاستومریک را از اطراف نمونه برداشته و این آزمون را ادامه داده
تا نمونه کاملاً شکسته شده و به سه جداره یا چهار جداره اطراف نمونه تماس برقرار کند سپس تعداد ضربات را یادداشت
کرده و بهعنوان عدد گسیختگی نهایی در نظر گرفته میشود.

 .6نتایج نمونهها و بحث

 .1.6مقاومت فشاری
نمودار مقاومت فشاری نمونهها که در شکل  3نشان دادهشده است میانگینی از سه نمونه شکسته شده در سنین ۲۸ ،7 ،1
و  ۹5میباشد.

شکل  -۴مقاومت فشاری نمونهها در سنین  ۸8 ،۷ ،0و ۰1
7
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همانطور که مشاهده میشود استفاده از الیاف شیشه سبب کاهش مقاومت میگردد .با توجه به شکل و جهتگیری الیاف
شیشه ،تراکمپذیری ماتریس سیمان در بتن کاسته میشود و این خود باعث کاهش مقاومت میشود همچنین در ساخت
طرحهای حاوی الیاف شیشه روانساز بیشتری استفادهشده است ،با افزایش میزان روانساز ،به دلیل تولید حباب هوا مقاومت
فشاری با کاهش همراه خواهد بود .البته این کاهش مقاومت نسبت به طرح بدون الیاف چشمگیر نمیباشد .مخلوط شاهد
کلسیم آلومینات در سن  1روز مقاومتی برابر با  ۸0مگاپاسکال داشته و مخلوط شاهد سیمان پرتلند نیز مقاومتی برابر با ۲6
مگاپاسکال داشته که مشاهده می شود ،مقاومت فشاری  1روزه نمونه شاهد سیمان کلسیم آلومینات  3/۲7برابر مقاومت
فشاری سیمان پرتلند در سن  1روز می باشد و این نتیجه ،سخت شدگی سریع و کسب مقاومت زود هنگام در سنین پایین
سیمان کلسیم آلومینات را نشان می دهد.
 .2.6مقاومت خمشی نهایی
در این بررسی نمونههای ملات آمادهشده با ابعاد  ۴5*۴5*165میلیمتر تحت آزمون مقاومت خمشی نهایی قرار گرفتند.
طی این آزمون در  ۲۸و  ۹5روز برای هر طرح 3 ،نمونه با ابعاد مذکور تحت خمش قرار گرفتند و مقاومت میانگین بهعنوان
مقاومت خمشی نهایی مبنا در نظر گرفتهشد .شکل  ۴نشان میدهد که برخلاف مقاومت فشاری با اضافه کردن الیاف مقاومت
خمشی نهایی ملات نسبت به نمونه ملات ساده افزایش مییابد .الیافها در برابر انتشار ترکها مقاومت میکنند و تمایل به
شکست ناگهانی ساختار بتن را کاهش میدهند و بنابراین باعث افزایش ظرفیت باربری بتن میشوند [ 10و  .]16استفاده از
الیاف شیشه به میزان  ۲درصد در نمونه حاوی سیمان کلسیم آلومینات در سن  1/5۲ ،۲۸برابر مقاومت خمشی آن بیشتر از
نمونه حاوی سیمان پرتلند می باشد ،همچنین نمونه  CG-2%در سن  ۲۸روز نسبت به نمونه شاهد  ۴3۲افزایش مقاومت
خمشی مشاهده می شود.

شکل -0نمودار مقاومت خمشی آزمونهها در سنین  ۲۸و  ۹5روز
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 .3.6چقرمگی خمشی معادل با اولین ترک
در شکل شماره  6چقرمگی خمشی (مساحت زیر منحنی خیز  -نیرو معادل با اولین ترک ایجادشده) در سن  ۲۸و  ۹5روز
مشاهده میگردد .با افزودن الیاف شیشه چقرمگی تا حد مطلوبی افزایش مییابد .چقرمگی بیشتر وابسته به مقاومت ماتریس
بتنی میباشد و ازآنجاکه با استفاده از الیاف مقاومت ترکخوردگی افزایش مییابد ،میزان جذب انرژی (چقرمگی) نیز با افزایش
همراه است .همچنین با افزایش سن نمونهها چقرمگی خمشی نیز افزایش مییابد و چقرمگی نمونه های شاهد کمتر از نمونه
های الیافی می باشد.

شکل  -6چقرمگی خمشی در سن  ۲۸و  ۹5روز

 .4.6مقاومت ضربهای
در آزمون مقاومت ضربهای دو پارامتر ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه و گسیختگی نهایی که وابسته به تعداد ضربات وارده بر
سطح نمونه میباشد ملاک عمل قرارگرفته است .نتایج آزمون مقاومت ضربهای که در سن  155روز بر روی نمونههای
اصلاحشده با الیاف شیشه و نمونههای کنترل انجامشده است در شکل  7مشهود میباشد .مطابق این شکل مشاهده میگردد که
ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه و گسیختگی نهایی برای نمونه کنترل حاوی سیمان کلسیم آلومینات در شانزدهمین و
پانزدهمین ضربه و برای پرتلند در دومین و ششمین ضربه صورت گرفته است .در بررسی ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه و
گسیختگی نهایی نمونههای  CG-4%و  PG-4%مشاهده میشود که افزایش الیاف شیشه سبب بهبود در آزمون مقاومت
ضربهای شده است به صورتی که ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه در این نمونهها با تعداد  ۲۸۴و  ۴۹5ضربه انجامشده است.
این امر تأثیر الیاف در مخلوطهای پایه سیمانی را نشان داده بهگونهای که درنهایت میتوان بیان نمود افزایش الیاف شیشه در
ساختار پوشش ملات ،بهبود مقاومت ضربهای مخلوط در برابر ایجاد اولین ترک بر سطح نمونه و گسیختگی نهایی را تحت تأثیر
قرار میدهد .همچنین مشاهده میشود که نمونههای الیافی حاوی سیمان پرتلند نتایج بهتری نسبت به کلسیم آلومینات از
خود نشان داده است.
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شکل  -7مقاومت ضربهای نمونهها در سن  155روز

 .7نتیجهگیری
با توجه به بررسیها و ارزیابیهای صورت گرفته بر روی ملات های حاوی الیاف شیشه نتایج زیر حاصلشده است:
 )۲افزودن الیاف در ساختار ملات در تمامی سنین در درصدهای مختلف الیاف سبب کاهش مقاومت فشاری میگردد .با
توجه به شکل و جهتگیری الیاف شیشه ،تراکمپذیری ماتریس سیمان در بتن کاسته میشود به همین دلیل مقاومت
کاهش پیدا میکند .همچنین روانساز در طرحهای حاوی الیاف شیشه بیشتر استفادهشده و با افزایش میزان روانساز به
دلیل تولید حباب هوا مقاومت فشاری با کاهش همراه خواهد بود .البته این کاهش مقاومت نسبت به طرح بدون الیاف
چشمگیر نمیباشد .همچنین نمونههای حاوی سیمان کلسیم آلومینات در سنین اولیه مقاومت فشاری بیشتری نسبت
به پرتلند دارا میباشند و این نشاندهنده این میباشد که سخت شوندگی در سیمانهای کلسیم آلومینات سریعتر از
پرتلند صورت میگیرد.
 )3افزودن الیاف شیشه در ساختار ملات ها میتواند سبب افزایش مقاومت خمشی نهایی نمونهها در سنین  ۲۸و ۹5
گردد .الیاف بسیار باریک شیشه بهخوبی در ماتریس سیمان جای گرفتهاند و جلوی ایجاد ترک در بتن را گرفتهاند
درنتیجه بتن میتواند نیروهای بیشتری را تحمل کند .اثر الیاف شیشه در سیمانهای کلسیم آلومینات به دلیل ناحیه
انتقالی بهتر و منسجمتر از پرتلند ،بیشتر میباشد.
 )۴افزودن الیاف بهطور چشمگیری سبب بهبود چقرمگی خمشی تیرهای بتنی شده است .چقرمگی خمشی بیشتر وابسته
به مقاومت ماتریس بتنی میباشد و ازآنجاکه با الیاف مقاومت ترکخوردگی افزایش مییابد ،میزان جذب انرژی
(چقرمگی) نیز با افزایش همراه است.
 )0یکی از خواص الیاف شیشه افزایش مقاومت نمونههای اصلاحشده با الیاف در برابر ضربات اعمالی میباشد .در این
پژوهش مشاهده گردید که الیاف شیشه سبب افزایش مقاومت نمونههای اصلاحشده با الیاف در برابر ایجاد اولین ترک
15
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بر سطح نمونه و نیز مقاومت اینگونه مصالح در برابر گسیختگی نهایی میباشد .در این آزمون ،نمونههای حاوی ۴
درصد الیاف شیشه بیشترین مقاومت ضربهای را تحمل کردهاند .همچنین نمونههای الیافی باسیمان پرتلند مقاومت
بیشتری نسبت به کلسیم آلومینات از خود نشان دادند.
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