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جایگزینی آن با الیاف فوق ،بر اساس دستورالعمل  ASTMC1609و شرایط پذیرش الیاف فوق مبتنی بر ACI 318 − 2011

بتن الیافی

گسیختگی خمشی است .یکی از روشهای جلوگیری از آن در سطح کم نیروهای برشی تامین خاموت حداقل است .از راهکارهای
جایگزین برای تامین خاموت حداقل به دلیل مشکالت اجرایی آن در بعضی مواقع استفاده از الیاف میباشد .این تحقیق به بررسی

تاثیر ترکیب الیاف فوالدی موجدار با قالب انتهایی و پلیپروپیلن اصالح شده بر رفتار برشی تیرهای بتنآرمه با مقاومت معمولی

پرداخته است .نتایج بهدست آمده با رفتار برشی مقطع مسلح شده به آرماتور برشی حداقل در شرایط مشابه مقایسه شده و امکان

کلمات کليدي:

-مورد ارزیابی قرار گرفته است .بدین منظور  16تیر بتن آرمه با مقیاس و نسبت دهانه برش به ارتفاع مؤثر برابر  2/6در سه گروه

الیاف فوالدی موجدار

هشت نمونه دیگر بدون خاموت برشی با بتن الیافی ترکیبی با نسبت  0/75%الیاف فوالدی (موجدار با قالب انتهایی) و 0/25%

الیاف ترکیبی

ساخته شد .چهار نمونه اول فاقد الیاف و خاموت برشی بوده ،چهار نمونه دوم فاقد الیاف و مسلح به خاموت برشی حداقل بوده و

مقاومت برشی

الیاف پلیپروپیلن و همچنین  1%الیاف فوالدی و  0/25%الیاف پلیپروپیلن میباشد .در ادامه تاثیر آرماتور طولی با درصدهای 2/5

آرماتور برشی حداقل.

و  4بر رفتار برشی تیرها مورد بررسی قرار گرفت .بعد از اعمال بارگذاری چهار نقطهای تیرهای فوق با ترکیب الیاف فوق مشاهده
شد الیاف فوق میتواند جایگزین مناسبی برای آرماتور برشی حداقل باشد .در انتها ،با استفاده از نتایج آزمایشگاهی این تحقیق،

رابطهای برای پیش بینی مقاومت برشی بتن مسلح به الیاف پیشنهاد شد که از دقت مناسبی برخوردار است.

الیاف یا کنده شدن الیاف میباشد [ .]8خواص الیاف مصرفی نقش

 1مقدمهاستفاده از بتنهای معمولی به دلیل هزینه پایین و در دسترس

بسیار مهمی در نوع خرابی ماکروسکوپی اعضای ترکخورده بتن

بودن مصالح آن بسیار رایج میباشد .در مقابل آن معایبی نظیر

الیافی ایفا میکنند [ .]10 ,9الیاف ممکن است از جنس فوالد،

مقاومت کششی پایین و ظرفیت کرنشی کم که منجر به ضعف آن

شیشه ،مصنوعی و الیاف طبیعی انتخاب گردند [ .]11الیاف فوالدی و

در برابر بازشدگی و توسعه ترک میشود در آنها مشاهده میشود

الیاف پلیپروپیلن را میتوان در دو گروه فلزی و غیرفلزی تقسیمبندی

[ .]4-1اضافه نمودن الیاف در مخلوط بتن که به صورت یکنواخت

نمود [ .]12الیاف پلیمری به دلیل داشتن مدول االستیسیته پایین

در ماتریسهای سیمانی پخش میشوند ،رشد و توسعه ریزترکها را

و نسبت طول به ضخامت باال و افزایش مقدار الیاف مصرفی در واحد

کاهش داده و همچنین چقرمگی ،شکلپذیری و مقاومت کششی بعد

حجم ثابت از توسعه و گسترش میکروترکها جلوگیری مینماید و

از ترکخوردگی مقاطع را افزایش میدهند [.]7-5

در نتیجه باعث دوام مخلوطهای بتنی در مقابل نفوذ عوامل محیطی

تاثیر مقاومتی الیاف در ماتریسهای بتنی بوسیله عمل پلزدن

میشود .اضافه نمودن الیاف فوالدی به بتن در محل ترک ،جهت

الیاف در سطوح ترک مشاهده میشود .مکانیزم خرابی متداول الیاف

انتقال تنش کمک نموده و در نتیجه باعث سالمت سازه خواهد شد.

در ماتریسهای بتنی به صورت بیرون کشیده شدن الیاف ،گسیختگی

الیاف فوالدی در بتن باعث افزایش خصوصیات مکانیکی بتن میگردد

* نویسنده عهدهدار مکاتباتm.nematzadeh@umz.ac.ir :

که این خصوصیات بستگی به مقدار الیاف ،نسبت طول به ضخامت
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الیاف ،درصد آرماتور طولی ،مقاومت کششی الیاف و مقاومت فشاری
بتن دارد [.]7
اضافه نمودن مقدار کافی الیاف فوالدی به تیرهای بتنی باعث
میشود تا شکست ترد برشی تبدیل به رفتار شکلپذیر گردد .افزایش
ظرفیت برشی و شکلپذیری تیرهای بتنی حاوی الیاف فوالدی به علت
تحمل مقاومت کششی بعد از ترکخوردگی میباشد .همچنین ،این
افزایش مقاومت باعث کاهش اندازه ترکها و فاصله ترکها میشوند.
اساسا استفاده از الیاف فوالدی برای بتنهای با مقاومت باال که رفتار

مقاومت فشاری بتن b ،عرض مقطع d ،ارتفاع مؤثر مقطع و  V cنیروی
برشی مقاوم مقطع تیر در سیستم  SIمیباشد.
رابطهی مذکور بر اساس نتایج تجربی بهدست آمده برای
نمونههایی با ارتفاع موثر مقطع بین  254تا  375 mmمیباشد .سایر
محققان آزمایشهایی بر روی نمونههایی با ارتفاع بزرگتر انجام دادند
که از نتایج آنها میتوان دریافت که با افزایش ارتفاع مقطع ،ظرفیت
برشی مقطع کاهش پیدا میکند .در نتیجه رابطه فوق برای محاسبه
ظرفیت برشی مقاطع با ارتفاع زیاد قابل قبول نمیباشد.

ترد دارند مناسب بوده و حتی میتواند استفاده از خاموتهای عرضی

شیویا و همکاران با انجام تستهایی بر روی نمونههایی با

باال در مخلوطهای بتنی میتواند سبب کاهش کارایی و افزایش هزینه

 d > 508mmمقدار ظرفیت برشی را کمتر از مقدار پیشبینی
شده توسط  ACI 318مشاهده نمودند .به عنوان مثال برای مقطع با

را محدود نماید [ .]14 ,13استفاده از الیاف فوالدی با درصد حجمی
شود و همچنین میتواند باعث ایجاد فضای خالی در بتن در حین
بتنریزی در قالب به دلیل پایین بودن اسالمپ شود .ولی استفاده از
الیاف فوالدی و الیاف پلیپروپیلن به طور همزمان سبب بهبود خواص
بتن تازه نظیر کاهش ترکهای اولیه برای بتن تازه ریخته شده در
قالب و همچنین بهبود خواص بتن سخت شده نظیر مقاومت فشاری،
شکلپذیری و چقرمگی با هزینه پایین خواهد شد [.]12 ,7
استفاده از الیاف با مدول االستیسیته پایین و باال از توسعه میکرو
و ماکرو ترکها جلوگیری خواهند نمود .اضافه نمودن همزمان الیاف
فوالدی و پلیپروپیلن به بتن ،مقاومت کششی [ ،]15مقاومت خمشی
و چقرمگی اعضاء بتنی را به دلیل جلوگیری از توسعه ترک ،در مقایسه
با اضافه نمودن فقط یک نوع از الیافها افزایش میدهد [-16 ,10
.]18
در این خصوص ،اگر به میزان  0/1%حجمی الیاف فوالدی و الیاف
پلیپروپیلن به مقاطع خمشی بتن الیافی اضافه شود میتوان شاهد
کرنش سختشوندگی مناسبی بعد از جاری شدن آرماتور اصلی بود
[.]19
با مطالعه  ACI 318 − 2011تحقیقات موجود میتوان دریافت
که مطالعات چندانی بر روی رفتار برشی اعضای بتنی حاوی الیاف
ترکیبی در دسترس نمیباشد .در نتیجه نیاز به مطالعات بیشتری

 d = 991mmو ماکزیمم بعد سنگدانه  mm10و  mm25ظرفیت
برشی مقطع به ترتیب  48%و  58%مقاومت برشی ارائه شده توسط
آییننامه  ACI 318اندازهگیری شد [ .]21با توجه به دالیل ذکر
شده ،آییننامه  ]20[ ACI 318 − 2011برای جلوگیری از شکست
ترد برشی و عدم قطعیت رابطه ارائه شده برای محاسبه ظرفیت
برشی ،طراحی آرماتور برشی حداقل را برای فواصلی از تیر که در
آن  ϕ Vc / 2 < Vu < ϕ Vcمیباشد را ضروری میداند .بر اساس این
آییننامه استفاده از الیاف فوالدی با درصد حجمی بیش از 0/75%
حجمی به شرطی که الزامات مقاومت خمشی را بر اساس دستورالعمل
 ]22[ ASTMC1609رعایت نماید میتواند جایگزین خاموت
برشی حداقل شود .به منظور ارزیابی این موضوع ،پارامونتیسینس

1

[ ]23مقاومت برشی بیش از  147نمونه تیر بتن الیافی با
 180mm ≤ d ≤ 750mmو نسبت دهانه برشی  1 < a / d < 6و
مقاومت فشاری بتن بین  17 / 8 MPa < fc′ < 103 / 8 MPaرا مورد
برسی قرار داد و مشاهده نمود میتوان از الیاف فوالدی در نواحی
که  ϕ Vc / 2 < Vu < ϕ Vcبه عنوان جایگزین خاموت برشی حداقل
استفاده شود .همچنین مشاهده کرد با اضافه نمودن  %0/75حجم
الیاف فوالدی ،مقاومت برشی به طور محافظهکارانه بیشتر از

0 / 3 f c′

خواهد بود که تقریبا دو برابر مقدار مقاومت برشی بتن پیشنهادی

در خصوص تاثیر درصد حجمی الیاف فوالدی و پلیپروپیلن بر روی

توسط  ACI 318است .یو و همکاران ]24[ 2با انجام تستهایی بر

[ ]20برای محاسبه مقاومت برشی تیرهای بتن معمولی (فاقد الیاف)

2

مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح میباشد .مدل ارائه شده توسط
بدون خاموت برشی به صورت

V c = 0/167 f c′ bd

میباشد

که f c′

روی شش نمونه تیر با مقیاس  1و نسبت دهانه برشی به ارتفاع
Parra-Montesinos
Yoo et al.

1426

1
2

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،4سال  ،1400صفحه  1425تا 1442

با نسبت آرماتورهای طولی مختلف ،درصد الیاف فوالدی متفاوت و
مقدار ثابت الیاف پلیمری ساخته شده و تحت بارگذاری استاتیکی
یکنواخت قرار گرفته است .نتایج آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح
حاوی الیاف (فاقد خاموت) با تیرهای بتن معمولی دارای خاموت
شکل  :1شکل ظاهری الیاف فوالدی موجدار با قالب انتهایی و الیاف پلیپروپیلن اصالح
شدهالیاف
انتهایی و
شکل  .1شکل ظاهری الیاف فوالدی موجدار با قالب
Fig. 1. Shape of hooked-end steel fibers and modified polypropylene fibers
پلیپروپیلن اصالح شده

برشی حداقل (فاقد الیاف) و نیز با تیرهای بتن معمولی فاقد الیاف و
خاموت برشی مقایسه شدهاند .در نهایت ،هدف اصلی از این مطالعه:
)1

Fig. 1. Shape of hooked-end steel fibers and modified

ترکیبی.

polypropylene fibers

 3/2که سه نمونه آن بتن الیافی فوالدی و سه نمونه آن بر اساس
 ACI 318مسلح به خاموت برشی حداقل بودند و بتن آن نیز مقاومت
باال بود ،مشاهده نمودند که با افزایش ارتفاع مقطع از  181به 887
میلیمتر مقدار مقاومت برشی در حالت استفاده از بتن الیافی حدود
 129درصد کاهش یافته است .دین و همکاران ]25[ 1بیان نمودند

)2

نمودند با استفاده از درصد حجمی الیاف فوالدی بیشتر از  1%میتوان
مود خرابی را از حالت برشی به خمشی تغییر داد.
بنابراین ،در این تحقیق به منظور دسترسی به ظرفیت و رفتار
برشی تیر بتن مسلح حاوی الیاف ترکیبی فوالدی و پلیپروپیلن ،یک
برنامه آزمایشگاهی تنظیم شدهاست که در آن 16

ارزیابی مقاومت برشی ،مکانیزم خرابی و همچنین

شکلپذیری تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف ترکیبی.
)3

کنترل نمودن امکان جایگزینی الیاف ترکیبی با خاموت

برشی حداقل بر اساس آییننامه . ACI 318

میتوان  %0/75الیاف فوالدی را با اطمینان مناسب جایگزین خاموت
برشی حداقل نمود و مقاومت برشی حداقل برابر  0 / 3 fc′خواهد
بود .همچنین دین و همکاران و آئود و همکاران ]26 ,25[ 2مشاهده

ارزیابی خواص مکانیکی بتن الیافی با استفاده از الیاف

 2برنامه آزمایشگاهی 1- 1مواد و طرح اختالطدر این مطالعه از سیمان پرتلند نوع  2کارخانه فراز فیروزکوه
استفاده گردید .همچنین از مصالح سنگی ریزدانه با مدول نرمی 2/8
و چگالی  2/61و جذب آب  1/7%و حداکثر اندازه مصالح سنگی mm

 4/75مورد استفاده قرار گرفت .الزم به توضیح میباشد ارزش ماسهای
مصالح ریزدانه مورد استفاده مطابق با استاندارد ASTMD 2419

[ ]27برابر با  91/3%محاسبه شد .ضمنا از مصالح سنگی درشتدانه

تیر با مقیاس 1
2
جدول  .1مشخصات الیاف مصرفی
جدول  :1مشخصات الیاف مصرفی
Table 1. Characteristics of fibers

Table. 1. Characteristics of fibers

الیاف فوالدی موجدار با قالب انتهایی
1

الیاف فوالدی

>0011

نام

مقاومت کششی ((MPa
انبساط طولی )(%

<3

طول )(mm

01

نسبت طول به ضخامت

26/0

ASTM A820, EN14889-1

پلیپروپیلن اصالح شده

استاندارد

الیاف پلیمری

33-05

نام

طول )(mm

مقاومت کششی )(MPa

501-311

مدول االستیسیته )(MPa

3011-0111

نقطه ذوب )(°C

≥021-001

1 Dinh et al.
2 Aoude et al.
جدول  :2طرح اختالط بتن
شماره
طرح

مشخصه طرح

درصد حجمی الیاف

پلیمری

فوالدی

Table. 2. Mix proportions of concrete

نسبت
آب به

سیمان

آب
1427
 kg 
 3
m 

سیمان

ماسه

شن

 kg 
 3
m 

 kg 
 3
m 

 kg 
 3
m 

درصد فوق روانکننده
مصرفی

(درصد وزن سیمان)

مقاومت کششی )(MPa

501-311

مدول االستیسیته )(MPa
3011-0111
1442
تا
1425
صفحه
،1400
سال
،4
شماره
،53
دوره
امیرکبیر،
عمران
مهندسی
نقطه ذوب )(°C
≥021
نشریه-001

جدول  .2طرح اختالط بتن
جدول  :2طرح اختالط بتن
Table 2. Mix proportions of concrete
شماره

مشخصه طرح

0
6
3

بتن معمولی
بتن الیافی
بتن الیافی

طرح

درصد حجمی الیاف

پلیمری

فوالدی

1/60
1/60

1/00
0/1

Table. 2. Mix proportions of concrete

نسبت
آب به

سیمان
1/530
1/530
1/530

آب

سیمان

ماسه

شن

 kg 
 3
m 

 kg 
 3
m 

 kg 
 3
m 

 kg 
 3
m 

مصرفی

602/5
602/5
602/5

016
016
016

0110/0
0110/0
0110/0

200/31
200/31
200/31

1/6
1/00
1/2

با چگالی  2/67و حداکثر اندازه اسمی  12/5 mmاستفاده گردید.
الیاف مورد استفاده در این تحقیق محصول گروه تولیدی مفتول
عرفان میباشد که هم فرم موجدار و هم فرم قالب انتهایی در یک

درصد فوق روانکننده
(درصد وزن سیمان)

بر اساس  ]28[ ASTMC 39انجام شد .برای صحت نتایج از هر طرح
سه نمونه استوانهای به قطر 150 mmو ارتفاع  300 mmساخته شد
و سرعت بارگذاری نمونهها  4 / 4 KN / Sانتخاب شد.

نمونه الیاف طراحی شد تا از هر دو حالت ظرفیت قالبدار و موجدار

اندازهگیری مقاومت خمشی برای نمونه بتن الیافی با استفاده

بودن بتوان استفاده نمود .همچنین برای جلوگیری از به وجود آمدن

از آزمایش چهار نقطهای بر روی نمونههای تیر خمشی با توجه به

ریزترکها در مراحل اولیه بارگذاری ،تغییر رطوبت ،تغییرات درجه

دستورالعمل  ]22[ ASTMC1609انجام شد .با توجه به این
دستورالعمل و طول الیاف مصرفی برای هر طرح اختالط سه نمونه

فوالدی استفاده شد .شکل هندسی و خواص الیافها به ترتیب در

تیر بتنی به ابعاد  150 ×150 × 500mmآماده شد .پس از چیدمان

شکل  1و جدول  1ارائه شدهاست.

وسایل آزمایش ،نمونهها تحت بارگذاری به روش کنترل تغییر مکان

حرارت از الیاف پلیپروپیلن اصالح شده به صورت ترکیب با الیاف

در این تحقیق از فوق روانکننده محصول شرکت همگرایان تولید

با نرخ ثابت  0 /1mm / minتا رسیدن تغییر مکان وسط دهانه به

( )CAPCOبر پایه پلیکربوکسیالت اتر 1با نام تجاری  SPC10با

طول دهانه ،تحت بارگذاری قرار گرفتند .مطابق استاندارد

چگالیcm 3 09

 1/ grدر مخلوطهای بتن به صورت درصد وزنی از

میزان

1

150
 ASTMبه منظور

کاهش اثرات راستای بتنریزی ،نمونه حول محور

کل مواد سیمانی مورد استفاده قرار گرفت.

طولی  90درجه چرخانده شده و سپس روی تکیهگاه قرار گرفت .برای

با توجه به استاندارد  ]20[ ACI 318 − 2011که بیان میکند اگر
درصد حجم الیاف فوالدی بیش از  0/75%حجم بتن باشد با رعایت

اندازهگیری تغییر مکان وسط دهانه دو تغییر مکانسنج که در طرفین
تیر در قسمت میانی طول دهانه نصب شده بود ،دادههای خروجی را

ضوابط مربوطه میتواند مقاومت برشی در تیرهای بتنی از خود بروز

به دستگاه مرکزی ثبت دادهها 2منتقل کرد.

دهد ،در این تحقیق ،الیاف فوالدی در دو کسر حجمی  0/75%و

باید توجه داشت که براساس استاندارد ACI 318 − 2011

 0/1%به کار برده شد .مشخصات طرح اختالط تیرها مطابق جدول

[ ]20اگر کسرحجمی الیاف فوالدی بیش از  %0/75باشد و عالوه

 2میباشد.

بر آن بر اساس دستورالعمل آزمایش  ]22[ ASTMC1609اگر
مقاومت خمشی نمونه به ازای خیز برابر با  1طول دهانه بیشتر از
300

 1- 2آزمایشات مشخصات مکانیکی بتن الیافی مصرفیبه منظور ارزیابی خواص مکانیکی بتن معمولی و الیافی ،نمونههای
استوانهای و تیرخمشی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت .پارامترهای
اصلی که مورد ارزیابی قرار گرفت مقاومت فشاری نمونههای استوانهای
و مقاومت خمشی نمونههای تیر بتنی بود .آزمایش مقاومت فشاری

 90%مقاومت در لحظه اولین ترک و مقاومت خمشی نمونه به ازای
خیز برابر با

1

150

طول دهانه بیشتر از  75%مقاومت در لحظه اولین

ترک باشد ،در چنین حالتی میتوان این کسر حجمی الیاف فوالدی را
جایگزین آرماتور برشی حداقل در تیرهای بتنی نمود.

نمونههای بتن معمولی و بتن الیافی پس از  28روز مراقبت و نگهداری
Polycarboxylate ether

1

1428

Data Logger

2
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1- 3-چیدمان آزمایش تیرهای بتن مسلح

در ظرفیت باربری مشاهده شود تحت بارگذاری قرار گرفتند.

شکل  2وضعیت بارگذاری خمشی و چیدمان آزمایش را نمایش

 1- 4-جزئیات تیرهای بتن مسلح

میدهد .تیرهای ساخته شده با مقیاس  1به روش بارگذاری چهار
2

نقطهای مورد آزمایش قرار گرفتند و بار متمرکز به طور یکنواخت
در نقاط  1دهانه به تیر بتنی از طریق تیر فوالدی مرکب  Iشکل
3

منتقل شد .در ابتدا و انتهای تیر از پینهای فوالدی به

فاصله cm10

از انتها به عنوان تکیهگاه استفاده شد .از یک جک بتنشکن 100
تنی برای اعمال بارگذاری یکنواخت استفاده گردید .یک لودسل به
منظور اندازهگیری مقدار نیرو و سه عدد جابجایی سنج ()LVDT
جهت ثبت تغییر مکان وسط دهانه و دو تکیهگاه تیر استفاده شد.
سرعت بارگذاری وارد بر تیر به میزان  0 / 6mm / minانتخاب
گردید .نمونهها تا مرحله خرابی به صورتی که یک کاهش چشمگیر

جدول ( )3مشخصات تیرهای بتن مسلح مورد آزمایش را ارائه
میدهد .در مجموع ،شانزده تیر بتنی مسلح به عرض  220 mmو
ارتفاع  300 mmو طول  2270 mmساخته شدند و تا مرحله خرابی
تحت آزمایش خمشی قرار گرفت .در آزمایش مربوط به تیرها ،تاثیر
درصد الیاف و درصد آرماتور طولی بررسی شد و عالوه بر این ،رفتار
و ظرفیت برشی آنها و توسعه ترک در آنها در حالت مقطع با بتن
معمولی ،بتن الیافی و مقطع با خاموت حداقل مورد بررسی قرار گرفت.
تیرهای بتنی در سه گروه تقسیمبندی شدند .گروه  Aمربوط به
حالتی میباشد که از بتن معمولی و بدون خاموت تهیه شده ،گروه B

جدول  .3مشخصات تیرهای بتنی
جدول  :3مشخصات تیرهای بتنی
Table 3. Specifications of concrete beams

گروه تیر

شماره تیر
A0-0

گروه A

A0-6
A6-0
A6-6
B0-0

گروه B

B0-6
B6-0
B6-6

گروه C

Table. 3. Specifications of concrete beams

درصد الیاف

درصد آرماتور طولی

-

6/0
6/0
5
5
6/0
6/0
5
5

C0-0

6/0

C0-6

6/0

C6-0

5

C6-6

5

C3-0

6/0

C3-6

6/0

C5-0

5

C5-6

5

-

الیاف فوالدی 1/00%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 1/00%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 1/00%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 1/00%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 0%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 0%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 0%
+الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی 0%
+الیاف پلیمری 1/60%

گروه  =Aتیرهای بدون خاموت برشی و الیاف گروه  =Bتیرهای دارای خاموت حداقل
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خاموت برشی
-

خاموت حداقل
خاموت حداقل
خاموت حداقل
خاموت حداقل

گروه  =Cتیرهای فقط دارای الیاف

-
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(الف)

(ب)تیرها (ب) چیدمان شماتیک تست
شکل ( .2الف) چیدمان اجرایی تست
Fig. 2. (a) Test
Schematic
setupتست
 ofشماتیک
Beamsدمان
)(bرها (ب) چی
تست تی
overviewچیدمان اجرایی
 of test setupشکل ( :2الف)
Fig. 2. (a) Test setup of Beams (b) Schematic overview of test setup

مربوط به حالتی میباشد که از بتن معمولی به همراه خاموت برشی
حداقل تهیه شده و گروه  Cمربوط به حالتی میباشد که از بتن الیافی
و بدون خاموت تهیه شدهاست .الزم به توضیح میباشد برای کنترل

 8 mmبا =  Fy = 310MPaو  Fu = 490MPaبه عنوان میلگرد
2

صحت نتایج از هر تیر دو عدد نمونه مشابه ساخته شد.
مطابق جدول  ،3آرماتور طولی در دو مقدار  2/5و  ،4%نسبت

دهانه برش به ارتفاع مؤثر )  ( aبرابر با  2/6و الیاف ترکیبی در دو
d

حالت  1%/0الیاف فوالدی به همراه  0/25%الیاف پلیمری و نیز
 0/75%الیاف فوالدی به همراه  0/25%الیاف پلیمری انتخاب شدند.
از آرماتور طولی با قطر  22 mmکارخانه کویر یزد با Fy = 540 MPa

و  Fu = 680MPaبه عنوان میلگرد طولی و خاموت عرضی با قطر

1430

برشی در تیرهای موردنظر در این مطالعات استفاده گردید .مقدار

خاموت حداقل برشی با توجه به استاندارد ACI 318 − 2011
[ ]20به صورت
مقدار

bw . s
3 fy

=

bw . s
fy

f c′

1

16

=

( Aدر واحد  )SIمیباشدکه نباید از

V ,min

 Aکمتر باشد ،که در ان AV , min ،مقدار مساحت حداقل

V ,min

خاموت برشی s ،فاصله بین خاموتها و  f yتنش تسلیم خاموت
مصرفی میباشد .همچنین باید توجه داشت که به دلیل اینکه هر
ترک در راستای  45درجه بتواند یک خاموت برشی را قطع کند،
فاصله بین خاموتها باید نصف ارتفاع موثر یا  ،600 mmهر کدام
که کمتر است ،انتخاب گردد .عالوه بر این ،خاموت برشی حداقل را
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نام

f c

درصد

نمونهها

الیاف

F0

بتن معمولی

F

الیاف فوالدی 0%
+الیاف پلیمری
1/60%

F6

جدول  .4نتایج مقاومت فشاری و خمشی
جدول  :4نتایج مقاومت فشاری و خمشی
Table 4.
Results
of compressive and flexural strength
Table. 4. Results of compressive and flexural strength

الیاف فوالدی 1/00%
+الیاف پلیمری
1/60%

نکتهc :

)(N/mm2

First
peak
()kN

D
P300

()kN

D
P150

()kN

pL
2

= f1

0 / 75 p peak

0 / 9 p peak

شرایط

پذیرش

35/2

50/0

32

33/2

33/3

bd
)(N/mm2
0/6
0/02

30/6

-

30/0

OK

55/0

53/6

55/0

05

0/6

36/5

33/3

OK

56/3

 = fمقاومت  63روزه نمونه سیلندری

-

-

 =First Peakاولین ماکزیمم نیروی ترکخوردگی

D
 = P150نیروی متناظر با تغییر مکان وسط دهانه برابر با  1طول دهانه

150

-

D
 = P300نیروی متناظر با تغییر مکان وسط دهانه برابر با  1طول دهانه
300

 = f 1مقاومت خمشی نمونه بتن بر اساس ازمایش ASTM C1609

در مقطعی که نیروی داخلی برشی تیر تحت اثر بارهای خارجی بین
3نتایج آزمایشگاهی1تیرهابارگذاری
 ϕ V / 2 < V < ϕ Vباشد ،میتوان از آن استفاده نمود .در جدول 5
آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی نمونهها
نهایت :،نتایج 5-
c
u
c
Table. 5. Test results of beams
آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی نمونههای بتنی پس از 28
با توجه به این که در حد فاصل بین دو نقطه بارگذاری بر روی تیر
آرماتور
فشاری تی
شماره تیر
فقط خمشگروه تیر
این
درصد در
سعیر و تالش
مقاومتتمام
وجود دارد،
خالص ضعیف

طولی
fc( N
)
2
mmخارج از  1میانی تیر و
فاصله
تحقیق بر این بود که شکست تیر در

بر اساس

 ASTMC1609انجام
اساس استاندارد
روز بر
ASTMCیممو بار وارده
39برشی ماکز
خاموت
درصد الیاف
)Pu (kN

شد .در آزمایش خمشی با محاسبه اولین مقدار ماکزیمم نیروی

بار وارد بر مقطع()kN

6/0
30/2
A0
3
5
33/0
 Aبرشی A6
گروه
اتفاق بیفتد.
شکست
6/0
30
B0
5
33/6
B6
گروه B
الیاف فوالدی1/00%
6/0
30/0
C0
الیاف پلیمری 1/60%
322
الیاف فوالدی1/00%
5
32/2
C6
ترک با عرض
الیاف پلیمری 1/60%
()2mm
گروه C
503
الیاف فوالدی0%
6/0
51/0
C3
الیاف پلیمری 1/60%
531
الیاف فوالدی0%
5
30/6
C5
الیاف پلیمری 1/60%
گروه  =Cتیرهای فقط دارای الیاف شروع ترک
ترکاف گروه  =Bتیرهای دارای خاموت حداقل
اولینو الی
گروه  =Aتیرهای بدون خاموت برشی
خمشی ()40kN

بار وارد بر مقطع()kN

خاموت حداقل
خاموت حداقل
-

060
002
666
631
330

خمشی ()55kN

خیز وسط دهانه ()mm

خیز وسط دهانه ()mm

بار وارد بر مقطع()kN

شروع ترک
خمشی ()60kN

بار وارد بر مقطع()kN

ترک با عرض
()2mm

ترک با عرض
()2mm

شروع ترک
خمشی ()50kN

خیز وسط دهانه ()mm

خیز وسط دهانه ()mm

دهانه تیر
مکانمکان
بار-تغییر
شکل
وسطتیر
وسط دهانه
هایبار-تغییر
یهای
منحنی
شکل :3.3منحن

Fig. 3. Midspan
load-displacementcurves
curves ofof
beam
specimens
Midspan
load-displacement
beam
specimens
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Fig. 3.

خیز وسط دهانه ()mm

خیز وسط دهانه ()mm

شکل  :3منحنیهای بار-تغییر مکان وسط دهانه تیر
Fig. 3. Midspan load-displacement curves of beam specimens
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خرابیی از نمونه
شکلی تعداد
شکل خراب
ترک
فرایندتوسعه
 :.4فرایند
شکل 4
تعدادیهااز نمونهها
ترهاکوها و
توسعه
شکل
Fig. 4. Process of crack development and failure mode

Fig. 4. Process of crack development and failure mode

3

D
 P300که برابر با میزان نیروی متناظر با تغییر
ترکخوردگی 1و
1
D
 P150برابر با نیروی
طول دهانه و
مکان وسط دهانه به مقدار
300
1
طول دهانه بر اساس
متناظر با تغییر مکان وسط دهانه به مقدار
150
استاندارد  ASTMC1609میباشد ،شرایط پذیرش ترکیب الیاف

فوق به عنوان آرماتور برشی حداقل بر اساس ACI 318 − 2011
[ ]20مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ازمایشات فشاری و خمشی
نمونههای غیر مسلح در جدول ( )4ارائه گردیده است.
نکته = f c′ :مقاومت  28روزه نمونه سیلندری =First Peak
اولین ماکزیمم نیروی ترکخوردگی D
 = P300نیروی متناظر با
تغییر مکان وسط دهانه برابر با  1طول دهانه D
 = P150نیروی
300

متناظر با تغییر مکان وسط دهانه برابر با  1طول دهانه f 1
150

= مقاومت خمشی نمونه بتن بر اساس ازمایش ASTMC1609
1- 6منحنی بار -تغییر مکان وسط دهانه تیرهای بتن مسلحشکل  3منحنیهای تغییر مکان وسط دهانه در مقابل بار وارد
بر تیرهای بتن مسلح مربوط به هشت گروه از نمونههای مورد بحث
را نمایش میدهد .همچنین ،نتایج ظرفیت باربری تیرها در جدول
 5ارائه شدهاست .همانطور که مشاهده میشود بدون در نظر گرفتن
تأثیر وجود الیاف فوالدی و پلیپروپیلن و یا حضور خاموت ،همه
تیرها در یک مود خرابی برشی به مرحله خرابی رسیدند که به صورت
First peak

1
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کاهش شدید ظرفیت بار وارد بر تیر بدون تغییر چندان در خیز وسط
دهانه میباشد .اگر چه وجود الیاف فوالدی باعث ایجاد ترکهای
متعدد و بازشدگی ترکها در مقطع شد ولی در عمده موارد خرابی به
صورت آنی و با صدای مهیب همراه بود.
 1- 7رشد و توسعه ترکها در تیرشکل خرابی و روند رشد و توسعه ترکها در تعدادی از
نمونهها مطابق شکل  4نمایش داده شدهاست .وضعیت خرابی و توسعه
ترک نمونههای دیگر نیز مشابه همین اشکال میباشد .جهت ارائه بهتر
توسعه ترک با توجه به افزایش مقدار نیرو از تنوع رنگ متناسب با
مقادیر نیرو استفاده گردید .همچنین ،برش بحرانی ،مشخصات ترک و
خیز ماکزیمم نمونهها مطابق جدول  6میباشد.
 1- 8مود خرابی تیرهاشکل  5مود شکست تعدادی از نمونههای تیر را نمایش میدهد.
با کمی دقت در اشکال می توان دریافت که ترکهای برشی قطری در
زاویه حدود  45اتفاق افتاد .همانطور که از قبل فرایند شکست برشی


برای نمونههای بتن مسلح با خاموت پیشبینی شده بود ،اتفاق افتاد و
یک ترک اصلی در حین خرابی در نمونههای بتن مسلح مشاهده شد.

D
 = P150نیروی متناظر با تغییر مکان وسط دهانه برابر با  1طول دهانه

 = f 1مقاومت خمشی نمونه بتن بر اساس ازمایش ASTM C1609
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جدول  :5نتایج بارگذاری تیرها

تیرها
بارگذاری
of.5beamsنتایج
جدول
Table.
5. Test
results

Table 5. Test results of beams
گروه تیر

شماره تیر

مقاومت فشاری تیر
)

mm 2

fc( N

درصد الیاف

درصد آرماتور
طولی

خاموت برشی

ماکزیمم بار وارده
)Pu (kN

خاموت حداقل
خاموت حداقل
-

060
002
666
631
330

6/0
30/2
A0
5
33/0
A6
گروه A
6/0
30
B0
5
33/6
B6
گروه B
الیاف فوالدی1/00%
6/0
30/0
C0
الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی1/00%
5
32/2
C6
الیاف پلیمری 1/60%
گروه C
الیاف فوالدی0%
6/0
51/0
C3
الیاف پلیمری 1/60%
الیاف فوالدی0%
5
30/6
C5
الیاف پلیمری 1/60%
گروه  =Aتیرهای بدون خاموت برشی و الیاف گروه  =Bتیرهای دارای خاموت حداقل گروه  =Cتیرهای فقط دارای الیاف

 4بررسی نتایج آزمایشگاهی 1- 9-مقاومت فشاری و خمشی

503
531

بستگی دارد؛ هر چند ،در حالت کلی هدف از افزودن الیاف به مخلوط

مطابق جدول  ،4در حالت استفاده از الیاف فوالدی نسبت به
بتن معمولی یک افزایش در مقاومت فشاری مشاهده میشود که
برای نمونههای  F 2و  F 3به ترتیب  1%2و  28%میباشد .مقدار
افزایش مقاومت فشاری به دلیل استفاده از الیاف به پارامترهایی نظیر

جنس الیاف ،مشخصات الیاف ،کسر حجمی الیاف ،طرح اختالط،
توالی عناصر طرح اختالط ،طریقه ریختن بتن در قالب و ویبره نمودن

-4-3

322

بتن افزایش مقاومت فشاری نمیباشد.
همچنین ،بر اساس نتایج جدول فوق اضافه نمودن الیاف فوالدی به
مقدار  1%/0یا  0/75%حجم بتن ،مقاومت خمشی و مقاومت فشاری
و مقاومت بعد از ترکخوردگی را افزایش میدهد .الزم به توضیح است
در طی فرایند بارگذاری توسط جک بتنشکن در آزمایش فشاری،
به دلیل مکانیزم پلزدن الیاف ،نمونههای بتن الیافی دچار خرابی
کامل نشدند و جداشدگی در اجزای بتن مشاهده نشد بلکه نمونهها

C2-2

A2-1

C3-2

B2-2

C1-2

C4-2

شکل  .5مود خرابی در نمونههای تیر
در نمونههای ت
 ofخرابی
beamمود
specimensشکل :5
FailureیرFig. 5.
mode
Fig. 5. Failure mode of beam specimens
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جدول  .6مشخصات عمومی شکست تیرها

Generalرها
ی شکست تی
 :6ofمشخصات عموم
جدول
Table 6.
specifications
beam failure
نام
نمونه

بار ماکزیمم
مقاومت
خرابی
فشاری تیر
()kN
f c( N
)
2

Table. 6. General specifications of beam failure

فاصله
ترکها
()mm

محل اثر شروع
ترک بحرانی از
تکیهگاه
()mm

زاویه
ترک
بحرانی
(درجه)

A1-1
A2-1
B1-2

30/2
33/0
30

060
002
666

1/030
1/600
1/303

00-00
00-02
00-00

تکیهگاه راست301-
تکیهگاه چپ331 -
تکیهگاه راست331-

60
30
31

B2-2

33/6

631

1/353

2-05

تکیهگاه چپ511 -

31

C1-2

30/0

330

1/05

0-00

تکیهگاه چپ511 -

36

C2-2
C3-2
C4-2

32/2
51/0
30/6

322
503
531

1/020
1/02
1/20

0/0-3
0-2
5-0

تکیهگاه چپ331 -
تکیهگاه چپ511 -
تکیهگاه راست331 -

31
31
63

mm

V test
b.d f c

)0/ 5

mm 2

(N

زاویه ترکها در
وسط ارتفاع تیر
(درجه)
عمدتا خمشی50 ،
عمدتا خمشی01 ،
عمدتا خمشی-
برشی50،
عمدتا خمشی-
برشی50 ،
عمدتا خمشی-
برشی50 ،
خمشی -برشی30 ،
خمشی -برشی31 ،
عمدتا خمشی-
برشی60 ،

شکست نمونهها در این حالت به زمان بیشتری نیاز داشت .شرایط

 0/25%حجم الیاف پلیمری ،میتوان از الیاف فوق به عنوان جایگزین

فوق پذیرفته شدند .در نتیجه میتوان از الیاف فوالدی استفاده شده

خاموت برشی حداقل استفاده نمود .از شکل  3میتوان دریافت که

در این تحقیق (در کسرهای حجمی  )1%/0 ،0/75%الیاف فلزی در

سختی تیرهای با خاموت وقتی ظرفیت به  40تا  50درصد ظرفیت

مناطقی از تیر که نیاز به استفاده از آرماتور برشی حداقل باشد از آن

جدول  .7مشخصات رشد و توسعه ترک تیرها در حین بارگذاری
جدول  :7مشخصات رشد و توسعه ترک تیرها در حین بارگذاری
Table 7. Characteristics
of growth
and and
development
of during
cracks
during loading
Table. 7. Characteristics
of growth
development of cracks
loading

A1-1

060

A2-1

012

B1-2

661

B2-2

661

C1-2

620

C2-2

302

اولین ترک خمشی در بار
 01KNاتفاق افتاده و به
صورت ترد در بار نهایی
شکست
اولین ترک خمشی در بار
 00kNاتفاق افتاد

31/3
36/05
33

فوالد برشی حداقل با مقطع شامل  0/75%حجم الیاف فوالدی و

 ]20[ ACI 318 − 2011مورد بررسی قرار گرفته ،و الیاف ترکیبی

نام نمونه

30/0

بر اساس نتایج جدول  5و مقایسه ظرفیت برشی مقطع دارای

با توجه به نتایج جدول  3به عنوان آرماتور حداقل برشی بر اساس

)(KN

30/2

 1- 10-منحنی بار -تغییر مکان وسط دهانه تیرها

پذیرش ترکیب الیاف فلزی موجدار با قالب انتهایی و پلیپروپیلن

مقدار بار ماکزیمم در
خیز )1-3( mm

2/6
00/0
63

به عنوان جایگزین آرماتور برشی میتوان استفاده نمود.

انرژی داخلی بیشتری را تا انتهای آزمایش به همراه داشتند و فرایند

وضعیت ترک در خیز mm
()1-3

خی ز
ماکزیمم
()mm

مقدار بار ماکزیمم در خیز
)3-02( mm

وضعیت ترک در خیز
)3-02( mm

مقدار خیز ماکزیمم
در زمان خرابی
()mm

-

2/6

)(KN
002 KN

اولین ترک خمشی تیر در
بار  51kNمشاهده شد و
در این محدوده عرض ترک
تا  3mmپیش رفت

666

اولین ترک خمشی تیر در
بار  50kNمشاهده شد و
در این محدوده عرض ترک
تا  3mmپیش رفت
اولین ترک خمشی تیر در
بار  50kNمشاهده شد و
در این محدوده عرض ترک
تا  3mmپیش رفت
عرض ترک تا 0mm
مشاهده شد

خرابی تیر بصورت آنی
در اثر برش و فشار اتفاق
افتاد.
عرض ترک تا حدود
 3/0mmاضافه شد

00/0
63

631

عرض ترک تا حدود
 5mmدر حین خرابی
اضافه شد

30/2

300

در این محدود عرض
ترک تا  3mmمشاهده
شد

30/0

322

عرض ترک تا 0/0mm
مشاهده شد

31/3

C3-2

303

عرض ترک تا 0mm
مشاهده شد

503

عرض ترک تا 0/0mm
مشاهده شد

36/05

C4-2

320

عرض ترک تا 1/0mm
مشاهده شد

531

عرض ترک تا 1/00mm
مشاهده شد

33
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جدول  .8خالصهای از فرمولهای ارائه شده جهت پیشبینی مقاومت برشی مقطع
جدول  :8خالصهای از فرمولهای ارائه شده جهت پیشبینی مقاومت برشی مقطع
Table 8. A summary of formulas presented to predict shear strength
Table. 8. A summary of formulas presented to predict shear strength

فرمول

توضیحات

میانگین تنش برشی در تیرهای بتن الیافی در لحظه خرابی V u 
مقاومت فشاری بتن f c 
نسبت عمق موثر به دهانه برش d / a 
0/ 5
 0 / 79f cمقاومت کششی سیلندری در بتن f t 

1
d
a

2/ 8

a
d  2 / 8

فاک تور عم ل کرد ق و سي
a  2 / 8
d

م قاومت ک ش شي س ي ل ندري

2 d
S harma[29]:V u  f t( )0/25
3 a

d

Narayanan and Darwish [30]:V
u e [0 / 24f spfc  80 ] V b
a


e

f cuf
=  0 / 7  1 / 0 F f spfc 
) (20  F
مقاومت نمونه مکعبی بتن الیافیf cuf  ،

Lf
=F 
df V
. f .Df

ف اک تور ال ياف

 رد
ال ياف گ
0/ 5 

ف اک تور ب ان د
ياف موج دار
=  Df ال 
0 / 75 

1
ياف ق الب دار
ال 
درصد آرماتور طولی  
V b 0 / 41   F
مقاومت برشی باند  
1  5 / 08
= da  
ف اک تور ت اث ير ان دازه ال ياف
(1  d a ) / 25d a
ف اک تور آرمات ور طول ي

ماکزیمم اندازه دانه سنگی d a 

ف اک تور ال ياف

ف اک تور ب ان د



 0/ 44
w 
 275
f c
a 

( )5 
d 


0 / 6 3 w

Imam
et . al .[31]:V u

  (1  4F )  
Lf
F

df V
. f .Df

ال يافصاف
ياف موج دار
=  Df ال 
ياف ق الب دار
ال 






0/ 5
0/ 9
1

فاکتور عملکرد سهمی e 

مقاومت کششی سیلندری f spfc 
درصد آرماتور طولی  
نسبت عمق موثر به دهانه برش d

a
، V b  0 / 41 .F
میانگین مقاومت باند  
نسبت دهانه برش به عمق موثر a

d
مقاومت فشاری بتن f c 
Lf
=F 
ف اک تور ال ياف

d
2/ 3

( . )1/ 3  0 / 8V b
Kwak
et . al .[27]:V u 3 / 7.e .f spfc
a

a
معادله (الف) 1/ 3
3
) d  2 / 5 V u (2 / 11 f c V F )( d /a
Ashour et . al .[32]: 
2/5
a
 a  2
) V b (2 / 5 
معادله(الف) / 5 V u
d
a /d
d

df V
. f .Df
درصد آرماتور طولی  

نسبت عمق موثر به دهانه برش d

a
، V b  0 / 41 .F
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میانگین مقاومت باند  

مقاومت کششی سیلندری f sp 
ف اک تور ال ياف

Lf
=F 
df V
. f .Df
درصد آرماتور طولی  

نسبت عمق موثر به دهانه برش d

a
، V b  0 / 41 .F
میانگین مقاومت باند  
1
d
3
a

2/5

a
d  2 / 5

فاک تور عم ل کرد سهمي
a  2 / 5
d

 1ال ياف ق الب دار و موجدار ف والدي
 2ال ياف ب ا م قطع داي ره اي در ب تن م عمول ي
3

d
a
V u 0 / 19f sp  93  ( )  0 / 834V b
d  3 
a
Shin et al .[33]: 
 a  3 V  0 / 22f  217  (d )  0 / 834V
u
sp
b
d
a

Lf
) f c
df

Khuntia et al .[34
]:V u (0 / 167  0 / 25 V f





فاکتور درصد حجمی الیاف V f 

ف اک تور ش کل ال ياف و ن وع ب تن


= 

طول الیاف Lf 

قطر الیاف d f 

مقاومت فشاری بتن f c 

نهایی میرسد ،کاهش قابل توجهی مییابد در حالی که برای نمونههای

 1- 11-رشد و توسعه ترکها

بتنی حاوی الیاف ،سختی در طول مدت بارگذاری تا نقطه اوج کاهش

مطابق با شکل  4میتوان به طور وضوح مشاهده نمود که شکل

کمتری پیدا میکند .این واقعیت اساسا با توجه به شکل و عرض

توسعه ترک برای رسیدن به مرحله خرابی برای بتن معمولی و بتن

ترکهای قطری برشی در تیرهای دارای خاموت و تیرهای حاوی الیاف

الیافی تا حد زیادی مشابه یکدیگر میباشد؛ با این حال ،در تیرهای

اتفاق میافتد ،همانطوری که در ادامه مشاهده میشود خاموتهای

با بتن الیافی تعداد بیشتری از ترکهای خمشی و خمشی -برشی در

فوالدی که به صورت منظم در تیر جایگذاری میشوند میتوانند تنش

مقایسه با بتن معمولی مشاهده شد که این مورد از نتایج تحقیق ائود

کششی را در محل ترک حتی با پیدایش ترکهای بزرگ انتقال دهند.

و همکاران [ ]26نیز میباشد.

1

به همین دلیل شیب منحنی ظرفیت بار در نمونههای با خاموت بعد از

علت عمده برای پیدایش ترکهای متعدد در بتنهای الیافی به

نقطه ماکزیمم بار -تغییر مکان به نسبت سایر نمونههای دیگر مالیمتر

دلیل عملکرد پلزدن الیاف بوده که ضمنا از توسعه ترک نیز جلوگیری

میباشد .این در حالی است که در مقاطع مسلح شده به الیاف از

مینماید .همانطور که در اشکال توسعه ترکها در تیرهای بتن الیافی

بازشدگی ترک توسط مکانیزم پل زدن الیاف جلوگیری میشود ولی

مشاهده میشود با اضافه نمودن حداقل  0/75%الیاف فوالدی به

وقتی تنش کششی اصلی در محل ترک بحرانی از مقدار مقاومت

مخلوط بتن ،ترکهای خمشی و خمشی -برشی کنترل شدهاند .ضمناً

کششی ترک بیشتر شود ،ترک شروع به باز شدن نموده و الیاف شروع

در نمونه فوق ،ترکها به سمت منطقه فشاری تیرها نیز توسعه یافتند

به بیرون کشیده شدن مینماید ،که در نهایت منجر به کاهش ظرفیت

که بیانگر هدایت عمق تار خنثی به سمت باالی مقطع در اثر عملکرد

برشی مقطع میشود .مطابق با نمودارهای بار -تغییر مکان در شکل

مناسب الیاف میباشد.

 ،3تغییر مکان وسط دهانه متناظر با مقدار بار ماکزیمم که توسط

به طور مشخص در حین بارگذاری در مراحل ابتدایی بارگذاری

نمونههای با خاموت برشی تحمل شد در حدود  5mmثبت شد ولی

فقط ترکهای خمشی در حدود بار  5 tonدر همه تیرها مشاهده

برای نمونههای بتنی حاوی الیاف ،تغییر مکان وسط دهانه متناظر

شد و با افزایش بارگذاری خارجی ،تیرها دچار خیز شده و باعث

با مقدار بار ماکزیمم در حدود  10mmثبت شد که میتواند بیانگر

پیدایش ترکهای خمشی جدید و افزایش عرض ترکها شدند .در

افزایش شکلپذیری و انرژی مستهلک شده توسط تیرهای با بتن

این حالت کمی چرخش در تیر ایجاد شده و باعث ایجاد ترکهای

الیافی در مرحله خرابیباشد.

قطری خمشی -برشی در دهانههای برشی خواهد شد .همزمان با
Aoude et al.
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1- 12-مود خرابی نمونهها

افزایش بار خارجی ترکهای قطری برشی بیشتری در جان تیرها بین
تکیهگاه و نقطه بارگذاری ایجاد خواهند شد و در نهایت با افزایش

ترک اصلی که در حین خرابی برای نمونههای بتن حاوی الیاف

عرض ترکهای قطری مقطع گسیخته خواهد شد .در خرابی برشی،

ترکیبی فوالدی و پلیپروپیلن مشاهده شد مشابه با نمونههای بتن

ترک بحرانی معموال در امتداد میلگرد طولی از انتهای تیر به طرف

مسلح با خاموت بوده ولی در این مورد ترکهای برشی دیگری

محل اثر بارگذاری در نوک تیر امتداد مییابد .پروسه فوق تقریبا

با عرض ترک کمتر در نمونه تیر مشاهده شد و ترکهای فوق به

برای همه تیرها مشابه بوده و بستگی زیادی به حضور آرماتور برشی

صورت خیلی نزدیک به هم و به طرف ترک اصلی توسعه پیدا نمودند.

یا الیاف نداشته در حالی که فواصل و عرض ترکهای قطری برشی

همانطور که مشاهده شد با افزایش درصد الیاف ترکیبی فوالدی و

به مقدار زیادی به آنها بستگی دارد .برای تیرهای با بتن معمولی

پلیپروپیلن تعداد ترکهای برشی به دلیل مکانیزم پلزدن توسط

و بدون خاموت مطابق با نتایج شیویا و همکاران ]21[ 1فاصله بین

الیاف توسعه یافتند .به عنوان مثال در نمونه تیرهای  C4و  C3در

ترکها در وسط ارتفاع تیر حدود  0/5 hمیباشد و همچنین برای

مرحله خرابی در مقایسه با نمونههای  C2 ، B1 ، B2و  C1تعداد

تیرهای با بتن الیافی با درصد الیاف بین  0/5تا  0/75درصد بر اساس

زیادی ترک البته با عرض خیلی کمتر مشاهده شد .ضمنا با توجه

کواک و همکاران ]29[ 2مشاهده شد که فاصله بین ترکها نسبت

به نتایج جدول  7مشاهده شد که با افزایش درصد الیاف ترکیبی

به بتن معمولی  % 38کمتر میباشد .رشد و توسعه ترک در حین

فوالدی و پلیمری تغییر چندانی در مقاومت فشاری نمونههای با الیاف

بارگذاری تیرهای مورد آزمایش با توجه به مقدار خیز مطابق جدول

و بدون الیاف به جز یک مورد که باز هم بستگی به شرایط مصالح و

 7ارائه شدهاست.

نمونه داشت مشاهده نشد .در نمونههای الیافی رفتار مناسبتری بعد

در تحقیق حاضر مطابق با نتایج شکست تیرها و بررسی تمامی
ترکهایی که در وسط ارتفاع تیر زوایایی بین  0تا  75درجه با محور
طولی تیر داشتند فاصله بین ترکها برای حالت تیر با بتن معمولی
و خاموت برشی بین  9تا  15میلیمتر و برای بتن الیافی با 0/75%
الیاف فوالدی بین  5تا  11 mmو برای بتن الیافی با  1/0%الیاف
فوالدی بین  4تا  7 mmمشاهده شد.
معموال استفاده از خاموت برشی باعث به وجود آمدن ترکهای
قطری با عرض بازشدگی بیشتر در مقایسه با استفاده از الیاف در
مرحله خرابی شدهاست که علت آن تحمل بیشتر نیروی کششی
توسط خاموتهای منظم در مرحله خرابی تیر نسبت به الیافهایی
است که به صورت نامنظم در تیر پخش شده اند .مطابق جدول ()6
تنش برشی نرماالیز از فرمول

V

f c′

b.d

=τ

محاسبه شدهاست که در

آن  Vنیروی برشی وارد بر مقطع b ،عرض مقطع d ،عمق مؤثر تیر
و  fc′مقاومت فشاری بتن نمونه سیلندری میباشد .ماکزیمم مقدار
تنش برشی نرماالیز در حالت استفاده از  1/0%الیاف فوالدی به
برشی
همراه  0/25%الیاف پلیمری نسبت به حالت استفاده از خاموت
ِ
حداقل

0 / 61
= 1 / 75
0 / 348

میباشد؛ به عبارت دیگر ،مقدار تنش برشی

از ترکخوردگی در فشار و خمش در نمونهها مشاهده شد و ظرفیت
باربری باالتری تا مرحله خرابی برای آنها بهدست آمد.
5مقایسه مقاومت برشی آزمایشگاهی با نتایج پیشبینیشده توسط سایر محققان و ارائه مدل پیشنهادی مقاومت
برشی
همانطور که بیان شد الیاف فوالدی با توجه به اینکه در حجم
تیر پخش میشوند ،در محل ایجاد ترکهای قطری به دلیل تحمل
مقاومت کششی باعث افزایش ظرفیت برشی مقطع خواهند شد .هفت
مدل آزمایشگاهی جهت پیشبینی مقاومت برشی مطابق جدول 8
ارائه شدهاست [.]24
نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از فرمولهای پیشنهادی سایر
محققین در شکل ( )6و جدول ( )9نمایش داده شدهاست .دادههای
اولیه بر اساس نتایج پارا مونتی سینس [ ]23ارائه شدهاست .دادههای
آزمایشگاهی و نتایج مدلهای پیشنهادی در محدوده وسیعی قرار
گرفته است .مدلهای ارائه شده توسط شرما ]30[ 3و کانتیا و همکاران

4

[ ]31عموما نظیر مدل ارائه شده توسط نارایانان و درویش،]32[ 5

مقطع حدود  75%افزایش یافته است.
Shioya et al.
Kwak et al.

Sharma
Khuntia et al.
Narayanan et al.

1
2
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هایی پیشنهادی
فرمولها
نتایج
شگاهوی و
نتایج نتایج آزمای
مقایسهمقایسه
شکل .6شکل :6
پیشنهادی
حاصلاز ازفرمول
حاصل
نتایج
آزمایشگاهی

6. Comparison
experimental results
andand
predicted
resultsresults
of proposed
equations equations
Fig. 6.Fig.
Comparison
ofofexperimental
results
predicted
of proposed
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مقاومتبرشی
پیشنهادیمقاومت
مدلپیشنهادی
آزمایشگاهیبا بامدل
نتایجآزمایشگاهی
مقایسهنتایج
جدول:9مقایسه
جدول:9
برشی
9. Comparison
of experimental
resultswith
withproposed
proposed model
TableTable.
9. Comparison
of experimental
results
modelofofshear
shearstrength
strength

Khuntia
et al.

Shine
et al.

مقاومت برشی نمونه آزمایشگاهی
مقاومت برشی مدل پیشنهادی
Narayanan
Imam Kwak Ashour
and Darvish
et al.
et al.
et al.

Sharma

نتایج آزمایشگاهی نام نمونه
مقاومت برشی
()MPa

0/30

1/23

0/53

0/62

1/232

0/30

0/63

3/62

0/22

1/06

0/36

0/6

1/060

0/05

0/30

3/32

0/22

0/103

0/25

0/50

0

0/56

0/05

5/10

0/32

1/05

0/02

0/3

0/63

1/23

3/23

0/52

C1-2
C2-2
C3-2
C4-2

2

پارامتر ضریب خطا ( )Mبه وسیله نویل و همکاران ]36[ 4به صورت

[ ]34و شین و همکاران ]35[ 3دقیق نبودند ولی محدوده وسیعی را

رابطه )

پیشنهاد گردید که
=
M

تحت پوشش قرار دادند .همه مدلها به جز مدل امام و همکاران []33

در آن )  S0 (t , t0برابر با مقدار مقاومت برشی مشاهده شده در آزمایش

اثر ابعاد مقطع را در مدل پیشنهادی خود مشاهده نکردند ،به این

و )  S p (t , t0برابر با مقاومت برشی پیشنهادی Save (t , t0 ) ،میانگین

دلیل نتوانستند مدل دقیق برای پیشبینی مقاومت برشی ارائه نمایند.

مقاومتهای برشی مشاهده شده در آزمایش برای نمونهها و  nتعداد

به منظور بررسی میزان کمی خطا در مدلهای پیشنهادی دیگران،

نمونهها میباشد .بر اساس تحقیقات محققان قبلی تا مقدار  0/15برای

امام و همکاران ،]33[ 1کواک و همکاران [ ،]29آشور و همکاران

1
2

n −1

2
]) p (t , t0

1

( ∑ [ S (t , t ) − S
) (t , t
0

0

0

S ave

پارامتر ضریب خطا مدل پیشنهادی ،مقاومت برشی از دقت خوبی
5

3
2
1

()1
5

2
3
4
مقادیر آزمایشگاهی )(MPa

1

0

در انتها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی این تحقیق و با بررسی

مقادیر پیش بینی )(MPa

4

برخوردار میباشد [.]37 ,36
پارامترهای حساس در روابط پیشنهاد شده توسط سایر محققین،
رابطه زیر برای پیش بینی مقاومت برشی بتن مسلح به الیاف پیشنهاد
می شود که از دقت مناسبی برخوردار است ): ( R 2 = 0.98
()1

0

lf

d
= Vu
(0 / 167 + 0 / 664V f
) f c + 13 / 17(  )0/ 857
df
a

مقایسه نتایج آزمایشگاهی در مقابل نتایج پیش بینی بهدست

شکل  :7مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج پیش بینی حاصل از رابطه پیشنهادی ()1
شکل  :7مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج پیش بینی حاصل از رابطه
and predicted results of proposed equatio
 Fig.از
7. Comparison of experimental resultsآمده
پیشنهادی ()1
Fig. 7. Comparison of experimental results and predicted
مالحظه
results of proposed equation (1)m

رابطه ( )1در شکل  7نشان داده شدهاست .همانطور که
می شود نتایج پیش بینی از دقت قابل قبولی در برابر داده

های آزمایشگاهی برخوردار است.

Imam et al.
Ashour et al.
Shin et al.

 6-نتیجهگیری

1
2
3

بر اساس نتایج مطالعات انجام شده بر روی رفتار برشی هشت
سری تیر بتن آرمه با نسبتهای مختلف از درصد آرماتور طولی و
Naville et al
1439
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الیاف و همچنین در حالت مسلح شده فقط با خاموت حداقل برشی و
بدون خاموت برشی نتایج ذیل حاصل شد:
 -1با اضافه نمودن الیاف فوالدی و پلی پروپیلن ،مقاومت کششی
بعد از ترکخوردگی بوسیله انتقال نیروی کششی توسط الیاف افزایش
مییابد.
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