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چكيده

امروزه استفاده از سازهﻫاي بتني در دنيا به طور گسترده رواج يافته و به عنوان يكي از سازه ﻫاي پر كاربرد شناخته مي شوند .در كنار
تمام مزايايي كه مي توان براي المان ﻫاي بتني برشمرد ،معايبي نيز به چشم مي خورد كه ﻫمين امر محققين را به رفع اين معايب
مجاب ميكند .يكي از رويكردﻫايي كه تا به امروز به طور جدي مورد توجه محققين قرار گرفته است استفاده از بتنﻫاي با قابليت شكل
پذيري ،انعطاف پذيري و افزايش ظرفيت كششي آنﻫا است كه استفاده از بتنﻫاي اليافي در انواع مختلف و بتنﻫاي كامپوزيت سيماني
مهندسي ) (ECCبيشتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين مقاله به بررسي جامعي از بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي پرداخته
شده است كه بر پايه مطالعات آزمايشگاﻫي انجام شده توسط محققين ميباشد .بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي يكي از ايدهﻫاي
نو و جذاب در صنعت بتنﻫاي سبك است كه كليد اصلي آن استفاده از سنگدانه ﻫاي ريز با قطر حداكثر  ١٠ميلي متر بجاي سنگدانه
ﻫاي درشت دانه در بتنﻫاي معمولي است .ﻫمچنين به جهت افزايش قابليتﻫاي آن از اليافﻫاي پلي وينل الكل ) (PVAاستفاده
ميشود .اين نوع بتن با وزن كمتر و انعطاف پذيري بيشتر و كنترل عرض ترك به مقادير قابل توجه به نسبت بتنﻫاي معمولي به طور
جدي مورد توجه در صنعت ساختمان سازي قرار گرفته است .اين نوع بتن با توجه به ﻫزينة قابل توجهي كه دارند بيشتر در بحﺚ
بهسازي و مقاوم سازي سازهﻫاي بتني مورد استفاده قرار خواﻫند گرفت .به دليل عملكرد سازه اي مطلوبي كه بتن  ECCدر بارگذاري
چرخه اي از خود نشان داده است ،اين نوع بتن به عنوان يكي از بهترين تكنولوژيهاي موجود در زمينه ساخت بتن ﻫاي نوين معرفي
شده است.
كلمات كليدي :شكل پذيري ،بتﻦﻫاي اليافي ،بتﻦﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي.PVA ،ECC ،
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المانﻫاي بتني عﻼوه بر مزاياي بسيار زيادي كه دارند با معايبي نيز ﻫمراه خواﻫند بود كه از جملة آن ميتوان به ضعف در برابر
كشش ،تردي ،شكل پذيري محدودتر و  ...اشاره كرد .از اين رو محققين در دﻫهﻫاي اخير به دنبال تكنولوژي پيشرفتهاي جهت
رفع معايب ذكر شده بودهاند كه ماحصل برخي از اين تحقيقات را ميتوان به بتنﻫاي اليافي ١در انواع مختلف و بتنﻫاي كامپوزيت
سيماني مهندسي ٢اشاره كرد كه به طور جدي در حال حاضر نيز مورد بررسي در رفتارﻫاي لرزه اي آنﻫا در المانﻫاي سازهاي
قرار دارند.
توسعة بتنﻫاي اليافي ) (FRCدر چندين مرحله توسط محققين مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است .در دﻫة ١٩٦٠
ميﻼدي تحقيقات نسبت ًا گستردهاي توسط رومولدي و ﻫمكاران ] [٢ ,١انجام گرفت كه در ذيل تحقيقات صورت گرفته ،اثر
بخشي اليافﻫاي فوﻻدي كوتاه در كاﻫش تردشكني بتنﻫا بررسي گرديد .ﻫمين رويكرد در تحقيقات بعدي نيز به كمك اليافﻫايي
با جنﺲﻫاي متنوع نظير شيشه ،اليافﻫاي كربني ،اليافﻫاي مصنوعي و طبيعي و در سالﻫاي اخير استفاده از اليافﻫاي ﻫيبريدي
كه با ساير اليافﻫا و با طولﻫاي مختلف تركيب ميشود مورد بررسي قرار گرفت .با افزايش تحقيقات بر روي رفتار سازهاي
بتنﻫاي اليافي ،استاندارد  [٣] Rilem TCاستفاده از آنﻫا را به عنوان يك روش نوين جهت طراحي سازهﻫاي بتني پيشنهاد
كرده است .با توجه به تحقيقات صورت گرفته بر روي بتنﻫاي اليافي مشخص شده است كه اين نوع بتنﻫا با رفتاري شبه -ترد٣
و نرم شدگي ٤ﻫمراه خواﻫند بود كه نمونة آزمايش انجام شده بر روي اين نوع بتنﻫا در شكل  ١نمايش داده شده است .با صرف
نظر از شاخة نرم شدگي ،بتنﻫاي اليافي  FRCحتي با الياف استفاده شده با حجم كم ،تركﻫاي ناشي از جمع شدگي بتن را به
خوبي كنترل ميكنند ] .[٤در آغاز دﻫة  ١٩٨٠ميﻼدي محققين عﻼقمند به بهبود رفتار كششي بتنﻫاي اليافي  FRCبودند .در
بتنﻫاي اليافي  FRCسختي مصالح افزايش مييابد ليكن ﻫيچگونه تغييري در شكل پذيري ديده نميشود .طبق تعريف ،شكل
پذيري ظرفيت تغيير شكل كششي )كرنشﻫا( با مشاركت آرماتورﻫا در يك عضو بتني است .تﻼشﻫاي اوليه جهت دستيابي به
شكل پذيري كششي توسط اوستون و ﻫمكاران ] [٥و پﺲ از آن توسط كرنچل و استنگ ] [٦انجام شد كه در نتيجة تحقيقات
آنﻫا مشخص شد كه چنانچه از اليافﻫاي پيوسته و منظم استفاده شود ،شكل پذيري اين نوع بتنﻫا تا  ١٠٠برابر بتنﻫاي
معمولي قابل دستيابي است .از جملة اليافﻫاي پيوسته تقويت كننده مدرن امروزه ميتوان به اليافﻫاي نساجي اشاره كرد كه
گاﻫاً ميتوان آنﻫا را پيش تنيده نيز كرد ] .[٨ ,٧ﻫمچنين براي اين منظور تحقيقات بسيار گستردهاي جهت بهبود رفتار بتنﻫاي
اليافي  FRCانجام شده است.
با استفاده از مصالح مختلف جهت بهبود رفتار بتنﻫاي اليافي  FRCممكن است انواع مختلفي از بتنﻫا را با رفتار متفاوت
تهيه كرد كه عمدة اختﻼف رفتاري آنﻫا شكل پذيري كششي و اغلب ﻫمراه با سخت شدگي كرنشي بر خﻼف رفتار نرم شدگي
پﺲ از تسليم ميباشد .نعمان و رينهارت ] [٩ﻫمچين مصالحي را به نام بتن كامپوزيتﻫاي سيماني اليافي (HPFRCC) ٥طبقه
بندي كردند .اين نوع بتنﻫا فاقد مصالح درشت دانه ﻫستند كه بنابراين بايد به الياف كه نقش چسبنده يا مﻼت تقويتي دارد
توجه ويژهاي شود چراكه رفتار عضو بتني شديداً وابسته به آنﻫا خواﻫد بود ].[٤
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Normal Concrete

شكل  -١نمودار تنش -كرنش تك محوره براي بتنﻫاي معمولي ،بتن  FRCو [٤] HPFRCC

در شكل  ١تفاوت بين رفتار كششي اعضاي ساخته شده با بتنﻫاي معمولي ،بتنﻫاي اليافي ) (FRCو بتنﻫاي كامپوزيت
سيماني اليافي ) (HPFRCCكه نمونهﻫا تحت تنش كششي تك محوره قرار گرفتهاند نمايش داده شده است .ﻫمانطور كه در
اين شكل مشخص است ،رفتار تردشكني بتن معمولي به شبه -ترد براي بتن اليافي و سپﺲ به رفتار شكل پذير توسط بتنﻫاي
كامپوزيت سيماني اليافي تبديل ميشود .ﻫمچنين رفتار ترد شكني بتن معمولي به رفتار نرم شدگي توسط بتنﻫاي اليافي و
سپﺲ به رفتار سخت شوندگي بعد از تسليم توسط بتنﻫاي كامپوزيت سيماني اليافي تبديل ميشود.
ﻫمانطور كه از شكل  ١پيداست ،بتن معمولي تحت تنش كششي تك محوره پﺲ از تسليم دچار گسيختگي ميشود و شكل
پذيري بسيار محدودي خواﻫد داشت .اما در بتنﻫاي اليافي  FRCبعد از تسليم با رفتار نرم شدگي ﻫمراه بوده و در نهايت با باز
شدن ترك گسيختگي در يك ناحية ضعيف اتفاق خواﻫد افتاد .اما در بتنﻫاي كامپوزيت سيماني اليافي ﻫمانطور كه مشخص
است پﺲ از تسليم بر خﻼف بتنﻫاي اليافي با سخت شدگي كرنشي مواجه شده و ﻫمين مسئله موجب افزايش شكل پذيري
چندين برابر عضو و مانع از باز شدن عرض ترك )يا تركﻫا( ميشود و به اصﻼح ريزتركﻫايي در عضو به وجود خواﻫد آمد ].[٤
در سالﻫاي اخير دو نوع از بتنﻫاي  HPFRCCظهور پيدا كرده است كه از جملة آنﻫا ميتوان به بتنﻫاي داكتال ١اشاره
كرد .بتن داكتال داراي مقاومت كششي باﻻيي تا  12MPaو انعطاف پذيري )شكل پذيري(  ٠/٠٢تا  ٠/٠٦درصد است ].[١٠
ﻫمچنين نوع ديگري از اين بتنﻫا ميتوان به بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي  ECCاشاره كرد .اين نوع بتنﻫا كه اولين
بار در دانشگاه ميشيگان امريكا توسعه يافت به طور متوسط داراي مقاومت كششي بين  4تا  6MPaبوده و در مقابل نيز داراي
شكلپذيري بسيار باﻻ بين  ٣تا  ٥درصد ميباشد ] .[١٢ ,١١در شكل  ٢نمودار تنش -كرنش براي اين دو نوع بتن نمايش داده
شده است .براي بتن داكتال از نمونهﻫاي مكعبي به ابعاد  70×70×160 mmاستفاده شد ] [١٠كه در شكل -٢الف نمودار تنش-
تغيير شكل براي آن نمايش داده شده است .ﻫمچنين در مدل بتن كامپوزيت سيماني مهندسي  ECCاز نمونه مكعبي به ابعاد
 76×13×305 mmاستفاده شد ] [١٢كه نمودار تنش -كرنش آن در شكل -٢ب نمايش داده شده است.
توسعه و گسترش تحقيقات در زمينة بتنﻫاي  ECCبه علت مزاياي منحصر به فردي كه دارند ﻫمچنان جزئي از كارﻫاي
برتر دنيا در زمينه مهندسي سازه و زلزله شمرده ميشوند .تعدادي از سازهﻫاي كاربردي ساخته شده با اين نوع بتن با مقياس
واقعي توسط كشورﻫايي نظير ژاپن ،كشورﻫاي اروپايي و امريكا مورد آزمايش قرار گرفته شدهاند .در اين مقاله به صورت خﻼصه
به مطالعات انجام شده بر روي بتنﻫاي  ECCپرداخته ميشود كه عﻼوه بر اينكه خصوصيات بنيادي بتنﻫاي  ECCشرح داده
خواﻫد شد ،در يك بخش به رفتار سازه اي المانﻫاي بتن مسلح كامپوزيت سيماني مهندسي  R/ECCو در يك بخش به دوام و
مقاومت بتنﻫاي  ECCو  R/ECCخواﻫيم پرداخت.
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شكل  -٢نمودار رفتاري بتنﻫاي نوين ،الف( بتنﻫاي  ،Ductalب( بتنﻫاي ECC
 -٢خصوصيات عمومي بتنهاي ECC

در اين بخش به برخي از خصوصيات عمومي بتنﻫاي كامپوزيت مهندسي سيماني  ECCپرداخته ميشود كه در ذيل آن ميتوان
آگاﻫي بيشتري را نسبت به اين نوع بتنﻫا كسب كرد .براي اين منظور در ادامه به صورت جداگانه به برخي از اين خصوصيتﻫا
پرداخته ميشود.
 ١-٢خانوادة مصالح بتنهاي ECC

بتنﻫاي  ECCرا ميتوان به عنوان يك خانواده از مصالح با طيف گستردهاي از مقاومت كششي و شكل پذيري دانست كه ميتواند
به واسطة تقاضاي ساختمانﻫاي مورد نياز ﻫر يك از آنﻫا را انتخاب كرد .ﻫمچنين بتنﻫاي  ECCنماينده يك خانواده از مصالح
با عملكردﻫاي مختلف و خصوصيات مشترك با شكل پذيري خيلي زياد كششي )كرنشي( و تركﻫاي خيلي ريز محسوب ميشوند.
در اين نوع بتنﻫا بر خﻼف بتنﻫاي معمولي ،عرض تركﻫا تحت بارگذاريﻫاي وارده به طور قابل توجهي كوچكتر خواﻫند بود.
بتنﻫاي خود متراكم  ECCكه از جمله نمونة آن ميتوان به بتن  ECC-M45اشاره كرد ،براي ساخت و ساز با مقياسﻫاي بزرگ
طراحي و برنامه ريزي شده است ] .[١٤ ,١٣بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي مقاومت اوليه باﻻ ١كه به اختصار به آن بتنﻫاي
 HES-ECCمي گويند براي كاربردي كردن آنﻫا در زيرساختﻫاي حمل و نقلي طراحي شده است كه به بازگشايي و راه اندازي
آنﻫا براي عبور و مرور ماشينﻫاي عمومي در كمترين زمان نياز است ] .[١٥بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي سبك وزن٢
كه به اختصار به آن بتنﻫاي  LW-ECCنيز ميگويند براي مكانﻫايي كه به بار مردة حداقل نياز است طراحي و مورد استفاده
قرار ميگيرند ] .[١٦بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي سبز ٣كه به اختصار به آن  G-ECCمي گويند براي به حداكثر رساندن
سبكي سازه و پايداري زيرساختﻫا طراحي شده است ] .[١٨ ,١٧بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي خود ترميم شونده ٤كه
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به اختصار به آن  SH-ECCميگويند ،يكي ديگر از خانوادة اين نوع بتنﻫا محسوب ميشوند و براي بازسازي خصوصيات مكانيكي
بعد از تجربة خسارت مورد استفاده قرار ميگيرند ].[٢٠ ,١٩
بتنﻫاي  ECCبا استفاده از تركيب مصالح محلي در برخي از كشورﻫا نظير ژاپن ،كشورﻫاي اروپايي و افريقاي جنوبي و به
عﻼوه در امريكا به طور موفقيت آميزي در حال ساخت است ] .[٤در جدول  ١خﻼصهاي از مشخصات فيزيكي و مكانيكي از
بتنﻫاي  ECCنمايش داده شده است.
جدول  -١مشخصات فيزيكي و مكانيكي بتنﻫاي [٤] ECC
مقاومت ﺍوﻟﻴﻦ ﺗﺮﮎ

مﻔاومت ﻧﻬاﻳﻲ ﮐششﻲ

مقاومت فشار
)(MPa

)(MPa

)(MPa

ﻧﻬاﻳﻲ ﮐششﻲ(%) ،

20-95

3-7

4-12

1-8

ﮐﺮﻧﺶ ﻧﻈﻴﺮ مقاومت

مﺪوﻝ ﺍﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ

مقاومت ﺧﻤشﻲ

)(GPa

)(MPa

18-34

10-30

 ٢-٢خصوصيات كششي بتنهاي ECC

ﻫمانطور كه قبﻼً اشاره شد ،يكي از مهمترين خصوصيت بتنﻫاي  ECCشكل پذيري كششي باﻻي آنﻫا ميباشد كه توسط يك
منحني تنش -كرنش تك محوره نشان داده ميشود كه نمونة ديگري از اين منحني عﻼوه بر شكل  ،٢در شكل  ٣نيز نمايش
داده شده است .رفتار اين نوع بتنﻫا در برابر تنشﻫاي كششي كه مشابه رفتار فوﻻدﻫا است ،يك خصوصيت نقطه تسليم در
انتهاي حالت اﻻستيك را نمايش ميدﻫد .نقطة تسليم در اين بتنﻫا متناظر با تشكيل اولين ريزترك ١در نمونه خواﻫد بود.
ﻫمانطور كه از شكل  ٣نيز مشخص است ،افزايش تغيير شكل بر خﻼف بتنﻫاي معمولي با افزايش بار مواجه است و اين بيانگر
كرنش سخت شدگي در اين نوع بتنﻫا ميباشد .شكست نهايي نمونه زماني رخ ميدﻫد كه يكي از ريزتركﻫا در يك سطح
گسترش كامل پيدا كند و گسيختگي سطحي ايجاد نمايد .در خارج از محدودة حداكثر باربري ،بتنﻫاي  ECCرفتاري مشابه با
بتنﻫاي اليافي  FRCخواﻫند داشت.

شكل  - ٣نمودار تنش -كرنش تك محوره براي يك نمونه بتن [٤] ECC

تشكيل ريز تركﻫاي متعدد براي دستيابي به شكل پذيري كششي باﻻ ضروري است .بين كرنش ترك خوردگي )حدود ًا
 ٠/٠١درصد( و  ١درصد بازشدگي ريزتركﻫا از صفر به تقريباً  60mافزايش مييابد .با افزايش بارگذاري در خارج از محدودة

Microcrack
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كرنش  ١درصد ،عرض ريز تركﻫا ﻫمانطور كه از شكل  ٣نيز مشخص است تقريباً ثابت و برابر  60mخواﻫد بود .اين خصوصيت
بارز بتنﻫاي  ECCبه دليل اندركنش بين اليافﻫا و ماتريﺲﻫاي بتن براي دوام نيز مهم است ].[٤
 ٣-٢خصوصيات خمشي بتنهاي ECC

در ادامه به بررسي خصوصيات خمشي بتنﻫاي  ECCپرداخته ميشود .توصيف رفتار خمشي اين نوع بتنﻫا منعكﺲ كنندة
شكل پذيري كششي است ] .[٢٢تحت لنگر خمشي وارد شده ريز تركﻫاي متعددي در تير به جهت تحمل انحنا خيلي بزرگ
به وجود ميآيد كه به آن بتن انعطاف پذير ١مي گويند .مقاومت خمشي )يا مدول گسيختگي 10-15MPa (٢به راحتي قابل
دستيابي است كه با يك تغيير شكل سخت شوندة بزرگ ﻫمانند نمودار نمايش داده شده در شكل -٤الف ﻫمراه است .تغيير
شكل سخت شونده ٣يك خصوصيت ذاتي از بتن  ECCاست كه ﻫيچگونه وابستگي به شكل ﻫندسي نخواﻫد داشت .در شكلﻫاي
-٤ب فرم تغيير شكل زياد تير ساخته شده با بتن  ECCنمايش داده شده است .ﻫمچنين بتنﻫاي  ECCدر بحﺚ خستگي نيز
تفاوت رفتاري قابل مﻼحظهاي به نسبت بتنﻫاي معمولي دارند .مطابق مطالعات جامعي كه در مرجع ] [٢٣انجام شده است،
طبق نتيجه گيري آنﻫا ،مقاومت خستگي ناشي از بارگذاري خمشي بتنﻫاي  ECCبيشتر از بتنﻫاي معمولي خواﻫد بود.

)ﺏ(

)ﺍﻟﻒ(

شكل  - ٤تير  ECCتحت آزمايش خمشي ،الف( نمودار خمش -جابجايي ،ب( شكل نمونه مورد آزمايش ][٢١
 -٤طرح اختﻼط بتنهاي ECC

براي ساخت بتنﻫاي  ECCتكلنولوژيﻫاي متعددي توسط محققين ارائه شده است .بر خﻼف بتنﻫاي معمولي ،براي ساخت اين
نوع بتنﻫا بايد دقت و حساسيت بيشتري را به خرج داد .به عنوان مثال در جدول  ٢يك نمونه از طرح اختﻼط بتن  ECCاز نوع
 M45نمايش داده شده است كه ﻫمگي با فرض خشك بودن مصالح خواﻫند بود .ﻫمچنين اين تركيب با توجه به نوع و اندازه
اليافﻫا به گونه اي انتخاب شده است كه قابليت كنترل عرض ترك را داشته باشند .بتن  ECCداراي ماسه سيليسي ٤ريز با
نسبت ماسه به بيندر برابر  0.36جهت حفظ سختي و پايداري حجم ميباشد .ﻫمچنين براي بتن  ECC-M45نسبت آب به
بيندر برابر  0.26در نظر گرفته ميشود تا تعادل خوبي بين مواد تازه و سخت به وجود آيد .ماسه سيليسي داراي ابعاد حداكثر
برابر  250mكه ابعاد متوسط آن برابر  110mميباشد ].[١٢
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جدول  -٢طرح اختﻼط براي بتن  ECC-45بر اساس وزن ﻫر مصالح ][٤
ﻧﻮﻉ ﺑﺘﻦ

ﺳﻴﻤاﻥ )(kg

ﺧاﮐﺴﺘﺮﺑاد )(kg

ماﺳﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ )(kg

ﺁﺏ )(kg

ﺍﻟﻴاﻑ )ﺣﺠﻢ(% ،

ECC-M45

1.0

1.2

0.8

0.56

0.02

در حالي كه انواع مختلفي از اليافﻫا در توليد بتن  ECCاستفاده شده است ،در بتن  ECC-M45كه در حال حاضر داراي
بيشترين دادهﻫاي تجربي ﻫستند ،از الياف پليوينل الكل ١استفاده كرده است .اين الياف داراي  12mmطول و  39mقطر
ميباشد كه مقاومت كششي اسمي ،سختي و چگالي آنﻫا نيز به ترتيب برابر  40GPa ،1600MPaو  1300kg/m3خواﻫد بود.
شايان ذكر است كه اليافﻫاي  PVAبا يك عامل روغن اختصاصي ) ١/٢درصد وزن( به جهت كاﻫش سطح پيوند الياف و ماتريﺲ
تهيه ميشوند ].[٤
 -٥رفتار المانهاي سازه اي ساختﻪ شده با بتن ECC

در اين بخش به بررسي مطالعات انجام شده بر روي المانﻫاي سازه اي ساخته شده با بتن  ECCپرداخته ميشود .برنامهﻫاي
آزمايشگاﻫي متعددي جهت ارزيابي عملكرد المانﻫاي سازه اي براي دو رفتار لرزهاي و غير لرزهاي انجام شده است .اين آزمايشﻫا
درك رفتاري در مورد چگونگي عملكرد بتنﻫاي  ECCدر پاسخ سازه را افزايش ميدﻫند كه در ادامه به طور نسبت ًا جامع به اين
مطالعات پرداخته ميشود.
 ١-٥المانهاي خمشي

در اين بخش به برخي از مطالعات انجام شده بر روي المانﻫاي خمشي ساخته شده با بتن  ECCپرداخته ميشود .در سال
 ٢٠٠٢ميﻼدي مطالعات آزمايشگاﻫي توسط فيچر و لي ] [٢٤بر روي يك اتصال  -Tشكل ساخته شده با بتن كامپوزيت سيماني
مهندسي مسلح شده به آرماتور با نام اختصاري  R/ECCانجام شد .جزئيات دستگاه آزمايشگاﻫي و نمونهﻫاي ساخته شده توسط
آنﻫا در شكل  ٥و  ٦نمايش داده شده است .اين محققين براي فراﻫم شدن بستر مناسب جهت ارزيابي بتنﻫاي R/ECC
نمونهﻫاي ساخته شده با بتنﻫاي معمولي مسلح شده  R/Cرا نيز تهيه و مورد آزمايش قرار دادند.

)ﺍﻟﻒ(
ﺷﮑﻞ  ۵دﺳﺘﮕاﻩ ﺁﺯماﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ فﻴﭽﺮ و ﻟﻲ ][۲۴

)ﺏ(

ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﻤﻮﻧﻪﻫا ﺁﺯماﻳشﮕاﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ فﻴﭽﺮ و ﻟﻲ ][۲۴

ﻫمانطور كه از شكل  ٦مشخص است ،دو نوع نمونه توسط اين محققين ساخته شده است .در شكل -٦الف نمونه اتصال
ساخته شده با بتن  R/ECCرا نمايش ميدﻫد كه در آن نيز از ﻫيچ خاموتي استفاده نشده است .در شكل -٦ب نيز نمونه اتصال

)Poly-Vinyl-Alcohol (PVA
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ساخته شده با بتن معمولي  R/Cرا نمايش ميدﻫد كه در سراسر طول تير از خاموت استفاده شده است .در شكل  ٧حلقهﻫاي
ﻫيسترزيﺲ ناشي از تاريخچة بارگذاري چرخهاي ١وارده به اتصال را نمايش ميدﻫد.

)ﺏ(

)ﺍﻟﻒ(

شكل  -٧حلقة ﻫيسترزيﺲ ناشي از تاريخچه بارگذاري ،الف( براي اتصال ساخته شده از  ،R/ECCب( اتصال ساخته شده از [٢٤] R/C

ﻫمانطور كه از شكل  ٧مشخص است ،حلقهﻫاي ﻫيتسرزيﺲ حاصل شده از نتايج آزمايشگاه براي نمونه اتصال ساخته شده
با بتن كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده به آرماتور  R/ECCبسيار پايدار و با حجم بيشتر و چاقتر به نسبت اتصال ساخته
شده با بتن معمولي مسلح  R/Cميباشد .در شكل  ٨خسارت وارده شده به دو اتصال در دريفت  ١٠درصد )انتهاي بارگذاري
براي اتصال ساخته شده با بتن معمولي( نمايش داده شده است .ﻫمانطور كه از شكل  ٨مشخص است ،در دريفت  ١٠درصد،
ﻼ از بين رفته و اتصال در اين
اتصال ساخته شده با بتن معمولي  R/Cدر محل تشكيل مفصل پﻼستيك بتن ناحية فشاري كام ً
ناحيه ناپايدار شده است .در مقابل اتصال خمشي ساخته شده با بتن  R/ECCدر اين ميزان دريفت تنها تعدادي ريزترك در
ﻼ حفظ و ﻫمچنان قابليت انقال بار را دارد.
اطراف ناحية مفصل پﻼستيك ديده ميشود و پايداري اتصال كام ً

)ﺏ(
)ﺍﻟﻒ(
شكل  -٨خسارت وارده به اتصال در دريفت  ١٠درصد ،الف( براي اتصال ساخته شده از  ،R/ECCب( اتصال ساخته شده از [٢٤] R/C

در سال  ٢٠٠٤كيم و ﻫمكاران ] [٢٥رفتار المانﻫاي خمشي ساخته شده از  R/ECCرا براي بررسي خستگي تحت بارگذاري
چرخه اي را مورد آزمايش قرار دادند .مطالعات آنﻫا بر روي يك عرشه پل كه با يك دال رويه از جنﺲ  R/ECCساخته شده
است انجام شد .در شكل  ٩جزئيات نمونة ساخته شده توسط اين محققين نمايش داده شده است كه دال بتني متصل شده به
شاهتير فوﻻدي توسط برشگير صورت گرفته بود.
براي انجام اين آزمايش سه نمونه ساخته شد .نمونه اول كه با بتن معمولي مسلح شده ساخته شده بود و با نام  LS-1و دو
نمونه ديگر با بتن  R/ECCو با جزئيات آرماتورگذاري متفاوت با نامﻫاي  LS-2و  LS-3ساخته شد .در طي بيش از  ١٠٠ﻫزار
Reversed Cyclic Loading
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چرخة بارگذاري ﻫيچگونه زوال سختي در ﻫيچ كدام از نمونهﻫا ديده نشد .ﻫمانطور كه از جزئيات نمايش داده شده در شكل ١٠
مشخص است ،عرض ترك در نمونه ساخته شده با بتن معمولي در آخرين چرخة بارگذاري تا حدوداً برابر  0.6mmرشد كرده
است )نمونه  LS-1در شكل  ،(١٠اين در حالي است كه در دو نمونة  LS-2و  LS-3ساخته شده با  R/ECCعرض تركﻫا به
 50mمحدود شده است.

شكل  -٩جزئيات مدل آزمايشگاﻫي توسط كيم و ﻫمكاران ][٢٥

شكل  -١٠نتايج حاصل از آزمايش انجام شده توسط كيم و ﻫمكاران،
سختي و عرض ترك در مقابل تعداد سيكل بارگذاري ][٢٥

در سال  ٢٠١٧ژيان و ﻫمكاران ] [٢٦تيرﻫاي ﻫمبند در ديوارﻫاي برشي پيشساخته كه به كمك بتنﻫاي  R/ECCبه
ديوارﻫا متصل شده و ﻫمچنين تيرﻫاي ﻫمبند ساخته شده با بتنﻫاي معمولي به صورت درجا مورد ارزيابي قرار دادند .جزئيات
دستگاه آزمايش اين محققين و نمونه آزمايشگاﻫي در شكل  ١١نمايش داده شده است.
مسير بارگذاري چرخه اي
ديوار تكيهگاه

ﺗﻴﺮ ﻫﻤبنﺪ ﺑﻪ صﻮرت
پﻴﺶ ﺳاﺧﺘﻪ

شكل  -١١جزئيات دستگاه و نمونه آزمايشگاﻫي تير ﻫمبند توسط ژيان و ﻫمكاران ][٢٦

اين محققين دو نمونه از ديوار برشي و تير ﻫبمند پيشساخته دو طبقه مشابه جزئيات نمايش داده شده در شكل  ١١را مورد
بارگذاري چرخه اي استاتيكي )با سرعت ثابت( قرار دادند .در يكي از نمونهﻫا تير ﻫمبند با استفاده از بتن معمولي  R/Cتهيه و
نمونه ديگر تير ﻫمبند پيش ساخته را با استفاده از بتن  R/ECCبه ديوار متصل كرده بودند .پﺲ از بارگذاري نمونهﻫا تحت بار
چرخهاي ،نمودار ﻫيسترزيﺲ آنﻫا ﻫمانند شكل  ١٢ميباشد.
ﻫمانطور كه از شكل  ١٢مشخص است ،با اينكه نمونه تير ﻫبمند پيشساخته به وسيلة بتن  R/ECCبه ديوار برشي متصل
شده است ،ليكن نمودار ﻫيسترزيﺲ حاصل شده از آن حتي بهتر از نمونه با تير ﻫمبند با بتن معمولي است و بيانگر رفتار بسيار
خوب اين نوع بتنﻫا حتي در محل اتصال دو عضو پيشساخته ميباشد.

٩

دهمين كنفرانس ملي بتن
 ١٥و  ١٦مﻬر ماه ١٣٩٧

مركز تحقيقات راه ،مسكن و شﻬرسازي

)ﺏ(

)ﺍﻟﻒ(

شكل  -١٢نمودار ﻫيسترزيﺲ نتيجه شده در آزمايش ،الف( ديوار برشي با تير ﻫمبند با بتن  ،R/Cب( ديوار برشي با تير ﻫمبند پيش
ساخته متصل شده با بتن [٢٦] R/ECC
 ٢-٥المانهاي برشي

در اين بخش به مطالعات انجام شده به صورت آزمايشگاﻫي بر روي المانﻫاي تحت نيروي برشي پرداخته ميشود .فوكوياما و
ﻫمكاران در سال  [٢٧] ٢٠٠٠مطالعات آزمايشگاﻫي بر روي المانﻫاي تحت برش را به صورت بارگذاري چرخهاي انجام داد .پﺲ
از اتمام بارگذاري چرخه اي ،حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ نتيجه شده براي نمونه ساخته شده با بتن  ECCو نمونه ساخته شده با بتن
معمولي  R/Cﻫمانند شكل  ١٣ميباشد .ﻫمانطور كه از اين شكل پيداست ،حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ نتيجه شده براي نمونهﻫاي
ساخته شده با  ECCچاق تر ،پايدارتر و با زوال مقاومت بسيار كمتر به نسبت نمونه ساخته شده با بتن معمولي برخودار است.

)ﺏ(
)ﺍﻟﻒ(
شكل  -١٣حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ ،الف( نمونه ساخته شده با بتن  ،ECCب( نمونهﻫاي ساخته شده با بتن معمولي [٢٧] R/C

)ﺍﻟﻒ(

)ﺏ(
شكل  -١٤خسارت وارده به نمونهﻫا در آخرين سيكل بارگذاري ،الف( براي نمونه با بتن معمولي ،R/Cب( براي نمونه با بتن [٢٧] ECC

در نتايج بدست آمده براي سيكلﻫاي آخر بارگذاري ،براي نمونه ساخته شده با بتن معمولي ﻫمانطور كه در شكل -١٤الف
نيز نمايش داده شده است با منهدم شدن بخشي از بتن و ريزش پوشش روية آرماتورﻫا و بروز تركﻫاي قطري طويل مواجه شده
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است ،ليكن براي نمونه ساخته شده با بتن  ECCخسارت وارده به طور قابل مﻼحظهاي كمتر از نمونه با بتن معمولي است و
عﻼوه بر عدم ريزش پوشش بتن ،عرض تركﻫا نيز محدود و صرف ًا ريزتركﻫايي ﻫمانند شكل -١٤ب در نمونه آزمايش شده
مشاﻫده گرديد.
 ٣-٥المان ستون

رفتار ستونﻫاي ساخته شده با بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده به آرماتور  R/ECCو ساخته شده با بتن مسلح
معمولي  R/Cدر سال  ٢٠٠٠توسط فوكوياما و ﻫمكاران ] [٢٧مورد بررسي قرار گرفت .در شكل  ١٥منحني ﻫيسترزيﺲ براي
دو نمونه ساخته شده با  R/ECCو بتن مسلح معمولي  R/Cنمايش داده شده است .ﻫمانطور كه مشخص است ،در نمونة ساخته
شده با بتن كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ پايدارتر ،چاق تر ،با زوال مقاومت كمتر و با قابليت
جذب انرژي بيشتر به نسبت ستون ساخته شده با بتن معمولي برخوردار ﻫستند.

ﺷﮑﻞ  ۱۵ﺣﻠقﻪﻫا ﻫﻴﺴﺘﺮﺯﻳس ﮐﺴب ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺘاﻳج ﺁﺯماﻳشﮕاﻩ ][۲۷

در طي بارگذاري اعمال شده به نمونهﻫا ،اين محققين مشاﻫده كردند كه در نمونه ساخته شده با بتن معمولي  R/Cعﻼوه بر
بروز تركﻫاي با عرض زياد ،شكست برشي در مقطع ستون قبل از اينكه آرماتورﻫاي طولي آن تسليم شوند اتفاق افتاد ،در صورتي
كه در نمونة ساخته شده با بتن  R/ECCصرفاً ريزتركﻫا رخ داده و ﻫيچگونه شكست برشي در مقطع ستون رخ نداده است.
 ٤-٥اتصال تير بﻪ ستون بتني

يكي ديگر از چالشﻫاي پيش روي مهندسين ،چشمة اتصال در سازهﻫاي بتني خواﻫد بود .از اين رو كارﻫاي تحقيقاتي گسترده
اي نيز جهت بهبود رفتار اين ناحيه و يا حتي جهت مقاوم سازي سازهﻫاي موجود ارائه شده است .به عنوان مثال در سال ٢٠٠٠
ميﻼدي مطالعات تحقيقاتي نبستاً جامعي توسط پارا و وايت ] [٢٨بر روي رفتار اتصال تير به ستون و به طور خاص در چشمة
اتصال انجام شد .جزئيات نمونه و دستگاه آزمايش اين محققين در شكل  ١٦نمايش داده شده است.
اين محققين نمونة ساخته شده بتن معمولي ﻫمراه با خاموت را در نظر گرفتن و براي نمونة ساخته شده با بتن كامپوزيت
سيماني مهندسي از آرماتور برشي استفاده نكردند كه ﻫمين مسئله يكي از چالشﻫاي پيش روي استفاده از اين نوع بتنﻫا خواﻫد
بود .چراكه محققين معتقدند كه در صورت استفاده از بتنﻫاي  ECCمقاومت برشي مقطع به نسبت بتنﻫاي معمولي افزايش
قابل مﻼحظهاي خواﻫد داشت .در شكل  ١٧كه منحني ﻫيسترزيﺲ براي بارگذاري چرخهاي بر روي نمونهﻫا را نمايش ميدﻫد
به خوبي اين نتيجه را دارد كه در نمونهﻫاي ساخته شده با بتن  R/ECCبا اينكه ﻫيچگونه خاموتي در چمشه اتصال به كار گرفته
نشده است ،اما حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ آن به طور قابل توجهاي به نسبت نمونه ساخته شده با بتن معمولي و به ﻫمراه خاموت
پايدارتر ،چاق تر و با قابليت جذب انرژي بيشتر و ﻫمچنين بدون ﻫيچگونه زوال سختي و مقاومت ﻫمراه است.
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ﺷﮑﻞ  ۱۶ﺟﺰﺋﻴات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺗﺼاﻝ و دﺳﺘﮕاﻩ ﺁﺯماﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ پارﺍ و وﺍﻳت ][۲۸

)ﺏ(

)ﺍﻟﻒ(

شكل  -١٧منحني ﻫيسترزيﺲ نتيجه شده براي چشمه اتصال ،الف( نمونه ساخته شده با  ،R/ECCب( نمونه ساخته شده با [٢٨] R/C
 ٥-٥المان ديوار برشي

براي ديوارﻫاي برشي ساخته شده با بتنﻫاي  ECCنيز تحقيقاتي انجام شده است .در سال  ٢٠٠٥ميﻼدي كِسنر و بيلينگتون
] [٢٩مطالعات آزمايشگاﻫي بر روي ديوارﻫاي برشي ساخته شده با بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده  R/ECCو
بتنﻫاي مسلح معمولي  R/Cانجام دادند كه جزئيات نمونه و دستگاه آزمايش بارگذاري چرخه اي آنﻫا در شكل  ١٨نمايش داده
شده است.

شكل  - ١٨جزئيات نمونه و دستگاه بارگذاري چرخه اي توسط كِسنر و بيلينگتون ][٢٩

حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ حاصل شده از نتايج آزمايش اين محققين در شكل  ١٩نمايش داده شده است .ﻫمانطور كه واضح
است در صورت استفاده از بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده  R/ECCميتوان به ظرفيت بيشتر ،قابليت جذب
انرژي به مراتب باﻻتر ،بهبود زوال مقاومت و پايداري بيشتر به نسبت ديوارﻫاي ساخته شده با بتن معمولي  R/Cدست يافت.
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شكل  -١٩حلقهﻫاي ﻫيسترزيﺲ ناشي از بارگذاري چرخه اي براي ديوار برشي ساخته شده با بتن  R/ECCو بتن معمولي [٢٩] R/C
 -٦خﻼصﻪ و نتيجﻪ گيري

بتنﻫاي  ECCداراي خصوصيات منحصر به فردي ﻫستند .از جمله مهمترين اين خصوصيات ميتوان به شكل پذيري تا ١٠٠
برابر بتنﻫاي معمولي اشاره كرد ،در حالي كه مقاومت فشاري آنﻫا اختﻼف قابل توجهي با بتنﻫاي معمولي و بتنﻫاي مقاومت
باﻻ ندارد .رفتار بتنﻫاي  ECCﻫمانند فوﻻدﻫا يكي ديگر از خصوصيات بسيار مهم اين نوع بتنﻫا در برابر تنشﻫاي كششي به
شمار ميآيد .اگرچه بتنﻫاي  ECCرا ميتوان با حجمﻫاي مختلف اليافﻫا ساخت ،اما در صورت استفاده از حجم متوسط الياف
) ٢درصد يا كمتر به نسبت حجم بتن( ميتوان از اين بتن به راحتي براي اجراي پروژهﻫاي اجرايي استفاده كرد .بتن  ECCثابت
كرده است كه به دليل انعطاف پذيري كه دارد قابليت خود متراكمي را براي اجرا در محل نيز دارند.
شكل پذيري كششي زياد بتنﻫاي  ECCاجازة سازگاري و انتقال سازوكار تﻼشﻫاي بيشتري را به آرماتورﻫا ميدﻫد .بنابراين
آرماتورﻫاي موجود در بتنﻫاي كامپوزيت سيماني مهندسي مسلح شده با نام  R/ECCدر عملكرد سازهﻫا بهتر به كار گرفته
ميشوند .ضمناً به دليل كنترل تركﻫا و محدود شدن تركﻫا در بتنﻫاي  ،ECCحفاظت از آرماتورﻫا به مراتب بهتر از بتنﻫاي
معمولي انجام ميشود و اين بيانگر كنترل دوام بهتر بتنﻫاي  ECCبه نسبت بتنﻫاي معمولي ميباشد.
در سالﻫاي اخير ،تعداد كثيري از پروژهﻫاي با مقياس واقعي در كشورﻫاي مختلفي با استفاده از بتنﻫاي  ECCانجام شده
است .يكي ديگر از مهمترين آنﻫا ميتوان به استفاده از بتن  ECCبه صورت پيش ساخته در تيرﻫاي ﻫمبند ديوار برشي در دو
ساختمان بلند مرتبه در ژاپن اشاره كرد .ﻫدف مهندسين طراح ژاپني از به كار بردن اين تكنولوژي در ساختمانﻫاي بلند مرتبه،
افزايش قابليت بازدﻫي و عملكرد مناسب لرزه اي ساختمانﻫا در يك كشور بسيار لرزه خيز ميباشد .ديگر برنامهﻫاي كابردي
قابل توجه ميتوان به اتصال دال بتن ريزي شده در محل بر روي عرشة پل در امريكا و ايتاليا ،تير كامپوزيت در عرشة پل در
ژاپن ،شاتكريت كردن بتن  ECCدر تونلي در كره جنوبي ،بازسازي سد ميتاكا ١در ژاپن و بازسازي كانالﻫاي آبياري در ژاپن و
مواردي از اين قبيل اشاره كرد .پروژهﻫاي زيادي در ساختمان سازي و ﻫمچنين در صنايع انرژي و ﻫستهاي از بتنﻫاي ECC
استفاده كردهاند.
بتنﻫاي  ECCبه دليل انعطاف پذيري بسيار زيادي كه دارند ،در رفتار لرزهاي عملكرد بسيار مطلوبي را از خود به نمايش
ميگذارند كه در بخشﻫاي قبلي به تفصيل به آنﻫا پرداخته شد .تحت بارﻫاي چرخهاي اين نوع بتن در مقايسه با بتنﻫاي
معمولي مسلح شده رفتاري مناسبتر و با كنترل خسارت در المانﻫاي سازه اي از خود به نمايش ميگذارند و ﻫمين مسئله
موجب افزايش بهره وري ساختمان ،افزايش قابليت جذب انرژي در سازهﻫا ،افزايش قابليت اعتماد و افزايش شكل پذيري كل
سازه ميشود .ﻫمچنين بتنﻫاي  ECCبه دليل اندركنش بين ماتريﺲﻫا و اليافﻫا و جلوگيري از جدا شدن بتن با تركﻫا عريض،

Mitaka Dam
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 لذا از اين خاصيت،مقاومت برشي بسيار مناسبي را حتي در صورت عدم حضور آرماتورﻫاي برشي از خود به نمايش ميگذارند
ميتوان حتي جهت بهسازي و مقاوم سازي ساختمانﻫاي موجود استفاده كرد كه از جملة مهمترين آنﻫا ميتوان به بهسازي
 شكست برشي در محل، چرا كه يكي از خطرناكترين شكستﻫا در سازهﻫاي بتني.چشمة اتصال در سازهﻫاي بتني اشاره نمود
 اقدام به بهسازي و مقاومECC چشمه اتصال در صورت ضعف آرماتوگذاري برشي ميباشد كه ميتوان با استفاده از بتنﻫاي
.سازي آنﻫا كرد
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