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چکیده
هدف اصلی از تحقیق حاضر ،بررسی امکان ساخت بتن غلتکی جهت ساخت روسازی راه با مقاومت و توانایی باربری کافی و همزمان پایدار
در برابر شرایط یخبندان براساس آزمون های غیر مخرب میباشد .بدین منظور از الیاف پلی پروپیلن که نسبت به عوامل خورنده و فعال
محیط دارای حساسیت کمتر و مقاومت باالتری میباشند استفاده شده است .الیاف پلی پروپیلن به میزان  0/5 ،0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1و 0/6
درصد حجمی به نمونههای بتن غلتکی افزوده شده و خصوصیات مکانیکی آن در مناطق سردسیر ارزیابی شده است .در تحقیق حاضر،
آزمونهای آزمایشگاهی مقاومتهای فشاری ،کششی غیر مستقیم ،خمشی ،دوام (سیکل های ذوب و یخبندان) ،جذب آب و سرعت امواج
اولتراسونیک انجام گرفته است .نتایج بدست آمده نشان میدهد ،افزودن  0/3درصد الیاف پلی پروپیلن توانایی باربری نمونههای بتن غلتکی
را افزایش داده و همچنین این مقدار الیاف پلی پروپیلن میزان درصد افت وزنی در نمونههای بتن غلتکی در سیکلهای ذوب یخبندان به
کمترین میزان رسانده است .همچنین ،بین نتایج حاصل از آزمون سرعت امواج اولتراسونیک و دیگر آزمایشها هماهنگی مناسب وجود
داشته و امکان پیش بینی رفتار نمونههای بتن غلتکی با استفاده از این آزمون موجود است .بطوریکه سرعت اولتراسونیک نمونههای بتن
غلتکی با افزایش تعداد سیکلهای ذوب و یخبندان بدلیل باال رفتن درصد افت وزنی کاهش یافته است.

واژههاي کلیدي :بتن غلتکی ،روسازی راه ،الیاف پلی پروپیلن ،مناطق سردسیر ،سرعت امواج اولتراسونیک
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به روشهای غیر مخرب موسوم میباشند .از میان روشهای غیر

مقدمه

2

3

در سالهای اخیر کاربرد روسازی بتن غلتکی

مخرب موجود ،استفاده از امواج اولتراسونیک

در بزرگراهها،

عالوه بر اینکه

امکان سختی سنجی در مورد سازه واقعی را بدست میدهد ،برخی

باندهای فرودگاه و پایانه های کاال به دلیل اجرای آسان ،ظرفیت

از عیوب خطر ساز را نیز میتواند آشکار کند .به طور کلی زمان

توانایی باربری باال و امکان بهره بردای سریع از راه جهت عبور

عبور ،میان تضعیف و محتوای فرکانسی امواج گذرانده از داخل

وسائط نقلیه ،کاال و مسافر نسبتاً افزایش یافته است .بتن غلتکی

مواد ،همبستگی نزدیکی با خواص االستیکی آنها دارد [Nissoux,

مشابه با بتنهای معمولی از سیمان ،آب و سنگدانهها تشکیل شده

] .1987استفاده از بتن غیر مسلح به جهت کیفیت شکنندگی آن

است .با این تفاوت که میزان نسبت آب و سیمان کمتر بوده و مقدار

عمدتا ،در سازههای وزنی کاربرد زیادی دارد .این عیب اساسی در

اسالمپ برابر صفر میباشد .از دیگر امتیازات بتن غلتکی میتوان

عمل با تسلیح آن با استقرار میلگردهای فوالدی در جهت نیروهای

به این مورد اشاره کرد که به قالب بندی و آرماتور گذاری جهت

کششی برطرف میگردد .بررسیهای بعدی نشان دادند که در

مسلح سازی نیاز نداشته و سطح آنرا همانند بتن معمولی میتوان

محیطهایی با تهاجم کلریدی با نفوذ یون کلر به درون بتن ،فوالد

بصورت مسطح و صاف اجرا نمود .الیههای روسازی در این نوع

بتدریج خورده شده و با افت میزان درصد فوالد باعث کاهش

روسازی با استفاده از غلتکهای ارتعاشی قابل اجرا میباشد

مقاومت و دوام سازه میگردد .یکی از راه حلهای مناسب برای

] .[Vahedifard, Nili and Meehan, 2010بنابراین،

کاهش خوردگی و آسیب های ناشی از تهاجم اسیدی ،خوردگی

وضعیت بتن غلتکی باید طوری باشد که بتواند در عین حال که

کلریدی ،تهاجم سولفاته ،کربوناسیون و واکنشهای قلیایی استفاده

وزن غلتک را تحمل میکند ،میزان رطوبت بین مصالح نیز بگونهای

از مواد و مصالحی است که نسبت به عوامل خورنده و فعال محیط

بایستی باشد تا سیمان مورد نیاز را جهت چسباندن سنگدانهها

حساسیت کمتر و مقاومت باالتری داشته باشند و الیاف پلیمری از

بتواند منتقل نماید .در بتنهای معمولی میزان توانایی باربری تابعی

جمله الیاف پلی پروپیلنی میتوانند انتخاب مناسب و موجهی در

از میزان هیدراتاسیون سیمان میباشد در حالیکه در بتن غلتکی

این مورد باشند ].[Brown, Shukla and Natarajan, 2002

توانایی باربری همزمان متاثر از تراکم و هیدراتاسیون سیمان است.

از سوی دیگر ،از آنجا که اکثر روسازیهای بتن غلتکی در معرض

زیرا ،افزایش اصطکاک بین مصالح مخلوط در بتن بدلیل تراکم و

عوامل جوی و به خصوص رطوبت ،یخبندان و بارهای ناشی از

کاهش فضای خالی میتواند در توانایی باربری بتن غلتکی موثر

ترافیک قرار میگیرند به مرور زمان دچار استهالک شده و بروز

بوده و همچنین تراکم کافی و حداکثر چگالی در رسیدن به حداکثر

خرابی در آنها اجتناب ناپذیر میشود .در این تحقیق سعی شده

مقاومت و توانایی باربری بتن غلتکی میتواند تاثیرگذار باشد

است ابتدا ،الیاف پلی پروپیلن 1به نمونههای بتن غلتکی افزوده شده

] .[Chohrn, Hong and Lee , 2017امروزه به منظور تعیین

تا تاثیرگذاری آن در خصوصیات مکانیکی نمونههای بتن غلتکی

مقاومت فشاری بتن غالبا از روش مغزه برداری استفاده میشود.

مناطق سردسیر که تحت شرایط ذوب و یخبندان قرار میگیرند

این روش سازه را دچارآسیب میکند و سازه بازسازی شده مقاومت

ارزیابی شود .در ادامه ،تالش شده است تا با انجام آزمایش

اولیه خود را باز نخواهد یافت .روشهای دیگری نیز وجود دارند

اولتراسونیک ارتباطی مناسب بین ویژگیهای نمونههای بتن غلتکی

که بدون ایجاد آسیب فیزیکی و شیمیایی در سازه بتنی برخی از

و سرعت امواج در مناطق سردسیر تعیین شود تا بتوان تا حدودی

خواص االستیک از جمله مقاومت فشاری آن را تخمین میزنند که

رفتار روسازیهای بتن غلتکی را با استفاده از آزمایش های غیر
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مخرب در میدان پیش بینی نمود .در ادامه به شرح مراحل انجام

مورد رفتار بتن غلتکی تحت اثر شرایط ذوب و یخبندان توسط

تحقیق پرداخت شده است.

غفوری و کای ،واحدی فرد و همکاران و الهوسیک و روئسلر

.2

انجام یافته نشان دهنده آن است که نمونههای بتن غلتکی که در

مرور مطالعات گذشته

انتهای  111سیکل به مدول دینامیکی  01درصد و باالتر میرسند

امروزه با توسعه شبکه حمل و نقل ،بخش اعظمی از درآمد کشورها

[Ghafoori and Cai, 1998, Vahedifard, Nili and
].Meehan, 2010, La Hucik and Roesler, 2018

صرف تعمیر و نگهداری راهها میشود .روسازیهای آسفالتی عالوه
بر اجرای آسان آن ،معایبی از قبیل تغییر خواص آن با دما و تغییر

همچنین ،دالته و استوری درمطالعات خود مشاهده نمودند در

شکلهای دائمی در سطح روسازی دارد .در مقابل ،روسازیهای

نمونههای بتن غلتکی با عیار سیمان  123کیلوگرم بر متر مکعب

بتنی هزینههای تعمیر و نگهداری کمتری در مقایسه با روسازیهای

در انتهای  111سیکل بیشترین افت وزنی بوقوع پیوسته است

آسفالتی داشته و عمر مفید استفاده از آن به مراتب بیشتر است.

] . [Delatte and Storey, 2005همچنین مردانی آقابگلو و

بنابراین ،روسازی بتن غلتکی یکی از اقتصادی ترین و با دوام ترین

همکاران ،چتان هزاره و همکاران در تحقیقات خود به این نتیجه

انواع روسازی است که در سطح گسترده ای در روسازیهای با

رسیدند در نمونههای بتن غلتکی با عیار سیمان  451کیلوگرم بر

ترافیک سنگین مورد استفاده قرار میگیرد ،با توجه به اینکه

متر مکعب ،بعد از  111سیکل میزان مدول االستیسیته دینامیکی

روسازیهای بتن غلتکی از سرعت باالتر اجرایی و هزینههای به

کمتر از  01درصد شده است [Mardani-Aghabaglou,

مراتب کمتری در مقایسه با روسازیهای بتنی معمولی برخوردار

Cakir and Ramyar, 2013; Hazare, Ceylan and
] .Wang, 2011همچنین ،چتان هازاره و همکاران در مطالعه

بوده و نیاز به حداقل تعمیر و نگهداری را دارند ،لذا میتوانند

تحقیقی دیگری ،خاصیت موئینگی را که نقش مهمی در رفتار بتن

جایگزین خوبی برای روسازی آسفالتی بوده و از هزینههای دولت
برای تعمیر و نگهداری راهها بکاهند [Taherkhani and

در برابر سیکل یخبندان و ذوب دارد را با لحاظ نمودن متغیرهای

] .Sazgar, 2019بتنهای غلتکی با توجه به اینکه دارای میزان

مقدار سیمان ،نسبت آب به سیمان ،پرداخت سطحی هنگام بتن
ریزی و سن بتن غلتکی مورد بررسی قرار داده و دریافتند رابطه

آب کمتری است و در مقایسه با بتنهای معمولی دارای درجه تراکم

معنا داری بین متغیرهای مذکور و مقاومت بتن در برابر یخبندان و

باالیی میباشد ،بنابراین انتظار میرود از نظر مقاومت در برابر

ذوب وجود دارد .بطور کلی مقدار جذب سطحی با باال رفتن نسبت

شرایط ذوب و یخ رفتاری مشابه و یا بهتر از بتن معمولی داشته

آب به سیمان افزایش یافته و با عملیات هیدراتاسیون سیمان و

باشد ] .[La Hucik and Roesler, 2018از آنجا که اکثر

افزایش سن روند افزاینده خواهد داشت .پرداخت سطحی اثر

روسازیهای بتن غلتکی در معرض عوامل جوی و بخصوص

زیادی در جذب سطحی یا عدم وقوع آن نخواهد داشت

رطوبت ،یخبندان و بارهای ناشی از ترافیک قرار میگیرند به مرور

] .[Hazare, Ceylan and Wang, 2011الکساندره و راموس

زمان دچار استهالک شده و بروز خرابی در آنها اجتناب ناپذیر

مقایسهای بین واکنش بتن با مقاومت نرمال و بتن با مقاومت باال در

میشود .در حالت کلی ،برای پیشگیری خرابی ناشی از یخ زدگی

مقابل سیکلهای یخبندان و ذوب در جایگزینی افزودنیهای نرم با

در بتن ،استفاده از مواد هوازا در مخلوط بتن امری متداول است.

تکههای بتن بازیافتی انجام دادهاند که در آن خصوصیات زبری

مواد افزودنی هوازا کاربرد عملی محدودی در مخلوطهای بتن

سطح ،تغییر طول و سرعت امواج اولتراسونیک در درصدهای متنوع

غلتکی داشتهاند ] .[Yang, 1994مطالعات گذشته انجام یافته در
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جایگزینی سنجیده شد .نتیجه تحقیق در این مورد حاکی از کاهش

] .2009ولی تعیین طرح اختالط نمونه های بتن غلتکی با الیاف

مقاومت در اثر این جایگزینی در هردو بتن نرمال و بخصوص در

هنوز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد .بویژه هنگامیکه از این

بتن با مقاومت باال بود .افزودنیهای حباب زا اثر کمی در مقاومت

الیاف استفاده میگردد باعث بهبود دوام ،توانایی باربری و مقاومت

بتن در برابر سیکل یخبندان و ذوب 4در بتنهای با مقاوت باال دارند

خمشی میگردد [Neocleous et al, 2011; Lin et al,

] .[Alexandre and Ramos, 2016پورعبدا ...و دبیری در

2013; Karadelis and Yougui, 2015; Fakhri,
] .Amoosoltani and Aliha, 2017اگرچه عملکرد الیاف در

مطالعه خود ،تاثیر دوده سیلیسی به همراه ماده هواساز در

بتن غلتکی تابع میزان درصد حجمی ،نوع ،اندازه و مقاومت کششی

خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی در مناطق سردسیر

آنها میباشد .الیاف مصنوعی از نظر جنس به چهار حالت آرامید،

مطالعه نمودند .نتایج بدست آمده نشان داد هنگامیکه  1درصد دوده

پلی الفین ،آکریلک و کربنی تقسیم می شوند .از نقطه نظر کاربرد و

سیلیسی به همراه  %2ماده هوازا به مصالح بتن غلتکی افزوده می-

اندازه الیاف به دو بخش فرعی میکرو به طول ( 5تا  11میلیمتر) و

شود براساس نتایج آزمایشات ذکر شده بهترین کارایی را دارد

ماکرو به طول ( 11تا  31میلیمتر) تقسیم میگردند .از الیاف میکرو

] .[Pourabdollah and Dabiri, 2017از سوی دیگر ،استفاده

بیشتر برای کاهش انقباضها و ترکها استفاده میگردد .در حالیکه

از بتن غیر مسلح به جهت کیفیت شکنندگی آن ،عمدتا در سازههای

از الیاف ماکرو برای بهبود مقاومت در برابر کشش و رفتار پس از

وزنی و روسازیهای بتنی و بویژه بتن غلتکی کاربرد دارد .این عیب

ترک خوردگی بتن مورد استفاده قرار میگیرد [Rooholamini,

اساسی بتن ،در عمل با تسلیح آن با استقرار میلگردهای فوالدی در

] . Hassani and Aliha, 2018در زمینه کاربرد الیاف ماکرو

جهت نیروی کششی برطرف میگردد .بتنهای مسلح در محیط-

در روسازیهای بتنی و بویژه بتن غلتکی میتوان به مطالعات انجام

هایی با تهاجم کلریدی ،با نفوذ یون کلر به درون بتن ،فوالد بتدریج

یافته توسط مدح خان و همکاران  ،الهوسیک و همکاران در سال

خورده شده و با افت میزان درصد فوالد ،باعث کاهش مقاومت و

2132

دوام سازه میگردد .راه حل مناسب و بهتر برای کاهش خوردگی و

و آلگین و گرگینجی اشاره نمود [Madhkhan,

Azizkhani and Harchegani, 2012; La Hucik and
] . Roesler, 2018; Algin and Gerginci, 2020در زمینه

آسیب های ناشی از تهاجم اسیدی ،خوردگی کلریدی ،تهاجم
سولفاته ،واکنشهای قلیایی استفاده از مصالحی است که نسبت

استفاده از الیاف میکرو در بتن غلتکی مطالعات مختلفی انجام گرفته

عوامل خورنده و فعال محیط حساسیت کمتر و مقاومت باالتری

است .فروغی و نادری با افزودن الیاف پلی پروپیلن به نمونههای

داشته باشند و الیاف پلیمری از جمله الیاف پلی پروپیلنی میتوانند

بتن غلتکی مشاهده کردند مقاومت فشاری و کششی غیر مستقیم

انتخاب مناسب و موجهی در این مورد باشند .الیاف بصورت درصد

نمونهها به میزان  21درصد افزایش یافته است [Foroughi and

حجمی از بتن ،مورد استفاده قرار میگیرد و الیاف در کاهش جمع

] . Naderi, 2012سبحانی و همکاران در مطالعات خود دریافتند

شدگی پالستیک اولیه بتن نقش موثری دارند .درصورتیکه الیاف به

افزودن الیاف پلی پروپیلن باعث بهبود خواص مکانیکی ،فیزیکی و

مقدار مناسب به بتن افزوده شود ،مقاومت ترک خوردگی افزایش

مقاومت سایشی روسازی بتن غلتکی شده است [Sobhani et

یافته و عرض ترک نیز کاسته میشود [La Hucik and

] .al, 2018علی و همکاران به بررسی مزایای اقتصادی و زیست

] .Roesler, 2018عموما ،طرح اختالط نمونههای بتن غلتکی بر

محیطی الیاف فلزی ،شیشه و میکرو پلی پروپیلن در قطعات سیمانی

اساس آئین نامه های  154نشریه سازمان برنامه و بودجه یا ACI

الیافی مورد استفاده در روسازیهای بتنی درزدار ساده پرداخته و

 325انجام میگیرد [ACI 325.10, 2000; Code.354,
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بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن ( )FRPبر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر
نتیجه گرفتند با استفاده از الیاف و مقدار مصرف مناسب در قطعات

شرایط مرطوب و یخبندان پژوهشهای مختلف صورت گرفته

سیمانی الیافی ،میتوان روسازیهای اقتصادی تر و سازگار تر با

نشان میدهد که استفاده از مواد هوازا به میزان  2درصد وزنی سیمان

محیط زیست ،احداث کرد اشاره نمود [Ali, Qureshi and

به همراه دوده سیلیسی را به صورت توام امکان پذیر بوده و سبب

] .Kurda, 2020با مشاهده تحقیقات صورت گرفته میتوان

بهبود رفتار بتن میگردد .طبق استاندارد  ACI C325این ترکیب

دریافت تاثیر شرایط مناطق سردسیر و ذوب و یخبندان بر روی

برای حداقل مقاومت فشاری  20روزه مورد نیاز برای مخلوطهای

نمونههای بتن غلتکی حاوی الیاف میکرو پلی پروپیلن مطالعه

بتن غلتکی مناسب می باشد .ماده هوازا  3بکار رفته در این تحقیق

نگردیده است که از نوع آوریهای تحقیق حاضر میباشد .همچنین

از نوع  Conplast AEAشرکت فسراک ] [FOSROCاست.

در این مطالعه سعی شده تا با انجام آزمایش سرعت امواج

این ماده بصورت مایع به جهت مخلوط شدن یکنواخت تهیه شده

اولتراسونیک یک ارتباط منطقی بین نتایج آزمونهای غیر مخرب و

و بر اساس استاندارد  ASTM C260که برای بتن معمولی بوده

خصوصیات بتن غلتکی در منطق سردسیر ارائه نمود که در ادامه به

در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته و مشخصات این ماده در

شرح آن پرداخته شده است.

جدول( )4ارائه گردیده است.

.3

مواد و مصالح

جدول  .1خصوصیات شیمیایی سیمان پرتلند نوع  2مورد استفاده

در ساخت نمونههای این تحقیق از سیمان پرتلند نوع  2که از
کارخانه سیمان صوفیان تهیه شده استفاده گردیده است.
خصوصیات شیمیایی سیمان پرتلند نوع  2طبق جدول( )3ارائه شده
است .همچنین ،آب مور نیاز از شبکه آبرسانی شهر تبریز تامین
گردیده است .یکی از شیوههای متداول برای کاهش خرابی ناشی
از ذوب و یخبندان در بتن غلتکی ،استفاده از افزودنی اصالح کننده
چسبنده سیمانی در طرح اختالط مخلوط بتن غلتکی است .یکی از
این نوع افزودنیها دوده سیلیسی است که هدف از اضافه کردن آن،
کاهش نفوذپذیری آب به داخل مخلوط بتن است و اینکه خطر
رسیدن مخلوط به حد اشباع بحرانی کاهش یابد .درصورتیکه بتن

خصوصیات شیمیایی

سیمان پرتلند نوع 2

SiO2
Al2 O3
Fe2 O3
MgO
K2O
Na2 O
CaO
TiO2
MnO
C3 S
C2 S
C3 A
C4 AF

21.7
5.22
3.74
2.22
0.58
0.22
1.23
48.48
26.65
7.49
10.55

جدول  .2آنالیز فیزیکی دوده سیلیسی مصرفی [Betonshimi

غلتکی تا حد بحرانی اشباع نشود ،در معرض خرابی ناشی از

]Mahan

یخبندان قرار نمیگیرد .در این پژوهش ،پودر دوده سیلیسی تولیدی

ساختار

بی شکل

شکل ذرات

کروی

گردیده و با استاندارد  5 ASTM C618مطابقت دارد .مشخصات

دانه بندي ذرات

 1/2-1/1میکرون

دوده سیلیسی در جدولهای ( )2و ( )1قابل مشاهده است .برای

چگالی فله اي

 211کیلوگرم بر متر مکعب

از شرکت شیمی بتن ماهان()Betonshimi Mahan

تهیه

پیشگیری خرابی ناشی از یخ زدگی در بتن ،استفاده از مواد هوازا
در مخلوط بتن امری متداول است .در مناطق سردسیر و دارای
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)52بهار 3413
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 0 325.10Rانتخاب شده است .مصالح مورد استفاده دارای ارزش

جدول  .3آنالیز شمیایی دوده سیلیسی مصرفی [Betonshimi
]Mahan
ترکیب

درصد

C

1/3-3/5

MnO

1/3-1/7

Al2O3

1/5-3/0

SiO2

05-75

CaO2

2-2/1

Fe2O3

1/4-2

ماسهای برابر  0/1درصد بوده و مدول نرمی آن برابر  1/33برآورد
گردید که نشان میدهد دارای ریزدانه کافی نیست .بنابراین با
افزودن فیلر به میزان  34درصد حجمی ریزدانه به مخلوط ،طبق
نشریه  154مدول نرمی به  2/7کاهش داده شد .منحنی دانه بندی
مصالح طبق نمودارهای شکل ( )3قابل مشاهده بوده و مشخصات
فیزیکی مصالح مصرفی در جدول( )5ارائه گردیده است.
100
90
80

جدول .4مشخصات هوازا [FOSROC] Conplast AEA

درصد عبوري )(%

70
60

شکل ظاهري

مایع کهربایی رنگ

وزن مخصوص

 1/70تا  3/11گرم در سانتیمتر مکعب

عدد قلیایی

 31/5تا 32/5

مقدار کلر

فاقد کلر

درجه اشتعال

غیر آتشزا

درجه انجماد

 1درجه سانتیگراد

50
40

Lower limit

30

Main

20

Upper limit

10
0

100

1

10

0.1

اندازه ذرات )(mm

شکل  .1منحنی دانه بندي مصالح مورد استفاده در تحقیق حاضر

مصالح سنگدانه مصرفی از معدن تل ماسه تبریز تهیه گردیده و طبق
طبق نشریه  154سازمان برنامه و بودجه ایران و استاندارد ACI

جدول  .5مشخصات فیزیکی مصالح در تحقیق حاضر
وزن مخصوص در
حالت SSD
()gr/cm3

رطوبت در حالت
)gr/cm3( SSD

وزن مخصوص در
حالت SSD

مصالح درشت دانه

()gr/cm3

2/53

3/303

شن نخودی

2/33

1/07

شن بادامی

2/5

2/5

ماکادام

2/31

رطوبت در حالت
)gr/cm3( SSD

مصالح ریز دانه

2/3

ماسه

2/31

فیلر

2/43

-

دوده سیلیسی

1/31

-

سیمان

همچنین ،الیاف پلی پروپیلن 1مورد استفاده در تحقیق حاضر از

طول الیاف مورد استفاده برابر  37میلیمتر بوده و خصوصیات فنی

کارخانه فورتا ( )Forta-FI HMAتهیه گردیده است که بمنظور

آن طبق جدول( )3میتوان مشاهده نمود.

تثبیت رویههای آسفالتی در مناطق سرد مورد استفاده قرار میگیرد.
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بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن ( )FRPبر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر
ثابت انتخاب گردیده و الیاف پلی پروپیلن به میزان ،1/1 ،1/2 ،1/3

جدول  .6خصوصیات مکانیکی الیاف پلی پروپیلن مورد استفاده
][Forta-FI HMA
توصیف

 1/5 ،1/4و  1/3درصد حجمی در نظر گرفته شده است .بنابراین

خصوصیات

مقدار سیمان از  111تا  202کیلوگرم در مترمکعب در تعیین شده

پلی پروپیلن

مواد

3/45

چگالی ویژه

1111

مقاومت کششی ()MPa

37/15

طول ()mm

عالی

مقاومت در برابر محیط های

است .همچنین براساس مطالعات موجود ،اگر مقدار سیمان بسیار
کم و از سوی دیگر نسبت آب به سیمان بسیار باال بدست آید ،بتن
توسط عوامل نامناسب موجود در هوا مورد تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت و در برابر سیکل ذوب و یخبندان و اثرات ناشی از

اسیدی و بازی

کربناسیون دچار آسیب میشود [Neville, 1981; Waddell

< 451

دمای تجزیه ( ͦ )C

] . et al, 1993در روند اختالط ابتدا سنگدانه و سپس سیمان و

33

قطر ()micron

در نهایت ماده هوازا که با آب اضافه شده به مخلوط اثر داده شده

در تحقیق حاضر ،طرح اختالط مورد استفاده براساس نشریه 154

است .طرح اختالط مورد مطالعه در تحقیق حاضر طبق جدول()0

سازمان برنامه و بودجه تعیین گردیده و میزان نسبت آب به سیمان

قابل مشاهده است.

جدول  .7نسبتهاي اختالط بتن غلتکی در تحقیق حاضر

.4

کد نمونه

آب ()kG/m3

سیمان ()kG/m3

C-100
C-FRP 0.1%
C- FRP 0.2%
C- FRP 0.3%
C- FRP 0.4%
C- FRP 0.5%
C- FRP 0.6%

118
118
118
118
118
118
118

300
297
294
290
288
285
282

نسبت آب به سیمان

درصد دوده سیلیسی

سنگدانه ترکیبی

()w/c

افزوده

( )kG/m

0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39

0
1
2
3
4
5
6

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

3

و یک وسیله اندازه گیری زمان الکترونیکی برای اندازهگیری فاصله

برنامه آزمایشگاهی

زمانی بین شروع حرکت یک پالس تولید شده در مولد فرستنده و

در این تحقیق ،به منظور بررسی کارایی طرح اختالطها ،آزمایش

رسیدن آن به مولد گیرنده میباشد .تجهیزات باید توانایی اندازه-

وی بی( )Vebeطبق استاندارد  ASTM C1170و نشریه 154

گیری انتقال زمان بیشتر از طول موج در محدوده از حدود 311

انجام گردید .زمان وی بی برابر  15ثانیه تعیین شده که پیشنهاد

میلیمتر تا حداکثر ضخامت را با دقت  ±%3داشته باشند .معموال

استاندارد زمانی بین  11تا  45ثانیه است .در ادامه ،آزمایش سرعت

مولدها باید در محدوده فرکانس  21الی  351کیلوهرتز باشند.

موج اولتراسونیک ( )UPVبراساس استاندارد ASTM C597-

فرکانس کمتر از  31کیلوهرتز ممکن است برای بتن با طول مسیر

 16صورت گرفت .تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش سرعت

خیلی بلند استفاده شود ،و فرکانس بیش از یک مگاهرتز برای مالتها

امواج اولتراسونیک ،یک جفت مبدل ،یک آمپلیفایر (تقویت کننده)

و گروتها یا برای طول مسیر کوتاه استفاده میشود .پالسهای با
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فرکانس باال خیلی خوب شروع میشوند ،اما با عبور در بتن خیلی

مخصوص نمونه بتن غلتکی بوده که واحد آن ( )Kg/m3و ،V

سریعتر از پالسهای با فرکانس پایین تر تضعیف میشوند .پس می-

سرعت موج امواج اولتراسونیک با واحد ( )Km/secمیباشد.

توان نتیجه گرفت از مولدهای تولید کننده فرکانس باال برای طول

در ادامه ،آزمایش مقاومت فشاری بر اساس استاندارد ASTM

مسیر کوتاه و از مولدهای تولید کننده فرکانس پایین برای طول

 C39با سرعت بارگذاری  1/1 MPa/secانجام شده است .در

مسیر بلند استفاده نمود .مولدهای با فرکانس  51الی  31کیلوهرتز

این آزمایش از یک دستگاه آزمایش فشاری دیجیتال با ظرفیت

مناسب برای اکثر کاربردهای معمول میباشند .آزمون سرعت امواج

 3111کیلونیوتن استفاده شد .مقاومت فشاری بر اساس رابطه()1

اولتراسونیک برای ارزیابی مقاومت بتن به یکی از سه روش انتقال

محاسبه گردید که در آن 𝜎𝑐 ،مقاومت فشاری P ،حداکثر نیروی

مستقیم ،انتقال نیمه مستقیم و انتقال غیر مستقیم (سطحی) انجام

فشاری تحمل شده توسط نمونه و  Aسطح مقطع نمونه است

میگیرد .دراین مطالعه ،آزمون مذکور با استفاده از دستگاه پاندیت

(شکل -2ب).
P
() 1
𝐴
آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم بر اساس  ASTM C496با

و با فرکانس  54کیلوهرتز به روش انتقال مستقیم (آرایش مولدها

= 𝑐𝜎

در دو وجه روبرویی نمونه ها) انجام گرفت و سرعت موج در این
آزمایش از طریق رابطه ( )3محاسبه گردید.
() 3

سرعت بارگذاری  1/15 MPa/secصورت گرفت .مقاومت
کششی نمونهها بر اساس رابطه ( )4محاسبه شده که در آن𝜎𝑡 ،

V=L/t

که در آن V ،سرعت موج بر حسب  L ،Km/secفاصله بین دو

مقاومت کششی P ،نیروی اعمال شده D ،قطر و  Lطول نمونه

مبدل برحسب  mmو  tزمان انتقال موج بر حسب  μsecمیباشد

استوانهای میباشد (شکل -2ج).
2P
() 4
𝐷 𝜋. 𝐿.
آزمایش خمش سه نقطهای مطابق با  ASTM C1609انجام گرفته

(شکل -2الف).

= 𝑡𝜎

یکی از نتایج مهم حاصل از آزمون امواج اولتراسونیک در نمونه
های بتنی مورد مطالعه مدول االستیسیته دینامیکی میباشد .از این

و مقاومت خمشی تیرها با استفاده از رابطه ( )5محاسبه گردید که

پارامتر جهت ارزیابی و کیفیت و همسانی نمونههای بتنی مورد

در آن 𝜎𝑓 ،مقاومت خمشی F ،نیروی خمشی اعمال شده L ،طول

استفاده قرار میگیرد .مقادیر مدول االستیسیته دینامیکی نمونههای

دهانه b ،عرض و  hارتفاع تیر میباشد (شکل -2د).

مکعبی بتن غلتکی که حاوی الیاف پلی پروپیلن میباشند و در مدت

𝐿3F
() 5
= 𝑓𝜎
2𝑏. ℎ2
همچنین ،به منظور ارزیابی دوام یخ زدن و آب شدن نمونهها در

 20روز عمل آوری شدهاند براساس رابطه ( )2که توسط توپجو
] [Topcu, 2006و توپجو و همکاران ][Topcu et al, 2009

آب بر اساس استاندارد  ASTM C666روش  Aکه شامل یخ

برآورد شده است.
() 2

زدن و آب شدن سریع در آب میباشد انجام گرفته و نمونههای

) V .c 2 .(1   ).(1  2
Ed 
) (1  

منشوری شکل با ابعاد  0/5×31×41سانتیمتر ساخته شدند .در این

در رابطه فوق ،Ed ،مدول االستیسیته دینامیکی که واحد آن

روش نمونهها در هر دوره در حالت غرقاب از  4به  -30درجه

( ،μ ،)GPaضریب پواسون است که عموما مقدار آن برای نمونه

سانتیگراد یخ زده و بالعکس یخزدگی نمونهها از دمای  -30تا 4

های بتن غلتکی برابر  1/21در نظر گرفته میشود ،ρ .جرم

درجه در مجاورت هوا آب میشوند .مدت زمان هر دوره یخ زدن
و آب شدن  1ساعت در نظر گرفته شده است .منشورها پس از هر
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 15دوره یخ زدن و آب شدن توزین شدند و نتایج در مقایسه با

گردیدند .برای برآورد مقاومت خمشی نمونهها تیر بتنی به طول 12

نمونه اولیه قبل از آزمون محاسبه و درصد کاهش وزن ناشی از

سانتیمتر ،عرض  3سانتیمتر و ارتفاع 0سانتیمتر تهیه گردید .تمامی

سست شدن و از دست رفتن تکههای نمونه در اثر یخ زدن و آب

نمونهها بعد از مدت  24ساعت از قالب جدا شده و بمدت ،1 ،3

شدن مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون ذوب و

 20 ،34 ،0و  71روز در حوضچه آب عمل آوری شدند و سپس

یخبندان در برابر دورههای یخ زدن آب شدن در ،315 ،01 ،15

تحت آزمایش قرار گرفتند .در انتها ،بر روی نمونههای مورد مطالعه

 201 ،231 ،245 ،305 ،341و  111سیکل ارائه شده است (شکل

آزمایش چگالی بتن طبق استاندارد  ASTM C1170و آزمون

 -2و) .البته در این مطالعه ،نمونههای ساخته شده شامل نمونههای

جذب آب براساس استاندارد  ASTM C642انجام گردید .نتایج

مکعبی به ابعاد  35×35×35سانتیمتر برای انجام آزمون تعیین

بدست آمده به شرح ذیل بیان میگردد.

مقاومت فشاری ،نمونههای استوانهای به قطر  35سانتیمتر و ارتفاع
 11سانتیمتر برای آزمون برآورد مقاومت کششی غیر مستقیم آماده
الف

ب

د

ج

و

شکل  .2تصاویر دستگاههاي مورد استفاده در تحقیق حاضر ،الف -تعیین سرعت امواج اولتراسونیک ،ب -تعیین مقاومت فشاري ،ج -تعیین مقاومت
کششی غیر مستقیم ،د -تعیین مقاومت خمشی ،و -بررسی رفتار نمونه در سیکل هاي ذوب و یخبندان

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)52بهار 3413

3010

سعید توتونچی ،روزبه دبیري ،صمد دیلمقانی

.5

500

نتایج و بحث
 1-5نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاري

300

نتایج بدست آمده از آزمون مقاومت فشاری نمونههای بتن غلتکی

C-100
C-FRP-0.1%
C-FRP-0.2%
C-FRP-0.3%
C-FRP-0.4%
C-FRP-0.5%
C-FRP-0.6%

مورد مطالعه حاوی الیاف پلی پروپیلن با درصدهای ،1/1 ،1/2 ،1/3
 1/5 ،1/4و  1/3درصد در شکل( )1ارائه شده و مقادیر سرعت
امواج اولتراسونیک نمونههای فوق در شکل( )4میتوان مشاهده

200

مقاومت فشاري )(kG/cm2

400

100
0

نمود .با توجه به نمودارهای شکل( )1میتوان دریافت اوال ،در

90

80

60

70

50

40

30

20

10

0

مدت زمان عمل آوري (روز)

تمامی نمونهها با افزایش مدت زمان عمل آوری مقاومت فشاری
افزایش یافته و زمانیکه  1/1درصد الیاف به آنها افزوده میشود،

شکل  .3تاثیر مدت زمان عمل آوري و الیاف پلی پروپیلن بر روي

مشاهده گردید مقاومت فشاری نمونهها در تمامی مدت زمانهای

مقاومت فشاري نمونههاي مورد مطالعه

عمل آوری بطور میانگین  21درصد افزایش یافته است .هنگامیکه،

C-100
C-100-FRP-0.1%
C-100-FRP-0.2%
C-100-FRP-0.3%
C-100-FRP-0.4%
C-100-FRP-0.5%
C-100-FRP-0.6%

میزان الیاف در نمونهها به 1/3درصد میرسد مقاومت فشاری روند

10

سرعت )(Km/sec

کاهندگی طی نموده و بطور میانگین  22درصد کاسته شده است.

12

8

با توجه به شکل( )4میتوان مشاهده کرد ،سرعت امواج

6

اولتراسونیک در نمونههای بتن غلتکی حاوی  1/1درصد الیاف

4

دارای بیشترین میزان بوده و مدت زمان عمل آوری نیز بر میزان

2

سرعت امواج تاثیر گذار است .بطوریکه ،میزان سرعت در این

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

شرایط بطور میانگین  17درصد افزایش یافته و هنگامیکه 1/3

مدت زمان عمل آوري (روز)

درصد الیاف به نمونه افزوده میشود ،مقدار سرعت امواج

شکل  .4تاثیر مدت زمان عمل آوري و الیاف پلی پروپیلن بر روي

اولتراسونیک به میزان  25درصد کاهش مییابد .براساس این نتایج

سرعت امواج اولتراسونیک نمونههاي مقاومت فشاري مورد مطالعه

میتوان بیان نمود علت افزایش مقاومت فشاری با حضور 1/1

مطابق شکل( )5نتایج حاصل از آزمونهای مقاومت فشاری نمونه-

درصد الیاف پلی پروپیلن ناشی از کاهش ترک خوردگی و افزایش

های مکعبی  20روزه و آزمون اولتراسونیک مورد مقایسه قرار

مقاومت آن در اثر اتصالی است که توسط الیاف در مالت بتن

گرفتند .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود  1/1درصد

بوجود آمده میباشد .البته با افزایش میزان درصد الیاف ،مشاهده

الیاف پلی پروپیلن بیشترین تاثیر را بر روی نمونههای بتنی دارد.

گردید پدیده جمع شدگی بوقوع پیوسته که سبب ایجاد ناپیوستگی

اگرچه تغییرات مقاومت فشاری در مقایسه با سرعت امواج

و فضای خالی گردیده و الیاف در یک طرف مالت جمع شدهاند.

اولتراسونیک با شیب تند تری انجام میگیرد .بنابراین میتوان نتیجه
گیری کرد مقدار بهینه الیاف برابر  1/1درصد میباشد .زیرا باال رفتن
میزان الیاف درنمونههای مورد مطالعه باعث ایجاد فضای خالی
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ناشی از جمع شدگی گردیده و نتیجه آن کاهش میزان سرعت موج

 1/5 ،1/4 ،1/1و  1/3درصد الیاف پلی پروپیلن که در دمای 25

اولتراسونیک و توانایی باربری شده است.

درجه سانتیگراد عمل آوری شدهاند در شکلهای( )0و ( )0قابل

مقاومت فشاري )(Kg/cm2

350

9

300

8

250

7

200
6

150
100

)Velocity (Km/sec

50

Compressive strength

5

0
0.6

0.5

0.1

0.2
0.3
0.4
درصد الیاف پلی پروپیلن

پروپیلن به نمونههای بتن غلتکی اضافه میشود ،مقاومت کششی

سرعت )(Km/sec

400

10

مشاهده است .در این حالت نیز هنگامیکه  1/1درصد الیاف پلی

غیر مستقیم نمونهها در تمامی مدت زمانهای عمل آوری بیشترین
میزان را دارد 1/1 .درصد الیاف پلی پروپیلن تقریبا مقاومت کششی

4

غیر مستقیم را در تمامی مدت زمانهای عمل آوری بطور میانگین

3

 50درصد بهبود بخشیده است .ولی با افزایش میزان الیاف پلی

0

پروپیلن مقاومت کششی غیر مستقیم یک روند نزولی را طی نموده

شکل  .5تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاري و سرعت امواج

است .همچنین در شکل( )0دیده میشود حضور  1/1درصد الیاف

اولتراسونیک نمونههاي مورد مطالعه  22روزه

پلی پروپیلن بر میزان سرعت امواج اولتراسونیک میتواند تاثیر

تاثیر مدت زمان عمل آوری بر روی مقاومت فشاری و سرعت

گذار باشد و مقدار سرعت موج را بطور میانگین در تمام مدت

امواج اولتراسونیک نمونههای بتن غلتکی حاوی میزان بهینه الیاف

زمانهای عمل آوری را بطور میانگین  10درصد افزایش داده است.

پلی پروپیلن  1/1درصد در شکل( )3قابل مشاهده است .با توجه

این نتایج نشان میدهد که مقدار بهینه  1/1درصد الیاف پلی پروپیلن

نمودار میتوان دریافت باال رفتن مدت زمان عمل آوری تاثیر غیر

باعث عدم افزایش ترکها درنمونه شده و یکپارچگی مناسب بین

قابل پیش بینی بر روی نمونه بتنی دارای الیاف نداشته و یک

مالت و مصالح بوجود آورده است.

هماهنگی مناسب بین نتایج دو آزمون موجود مشاهده میشود.
10

400

سرعت )Km/sec

8

300
6
250
4
2

Compressive strength

200

Veocity

150

0

مقاومت فشاري )(Kg/m2

350

50
40
C-100
C100-FRP-0.1%
C100-FRP-0.2%
C100-FRP-0.3%
C100-FRP-0.4%
C100-FRP-0.5%
C100-FRP-0.6%

100
90

80

70

30 40 50 60
مدت زمان عمل آوري (روز)

20

10

30
20
10

0

مقاومت کششی غیر مستقیم )(kG/cm2

12

450

60

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
مدت زمان عمل آوري (روز)

شکل  .6تاثیر مدت زمان عمل آوري بر روي مقاومت فشاري و

0

سرعت امواج اولتراسونیک نمونه بتن غلتکی حاوي 0/3درصد الیاف

شکل  .7تاثیر مدت زمان عمل آوري و الیاف پلی پروپیلن بر روي

پلی پروپیلن

مقاومت کششی غیر مستقیم نمونههاي بتن غلتکی مورد مطالعه

 2-5نتایج حاصل از آزمون مقاومت کششی غیر مستقیم
نتایج آزمونهای مقاومت کششی غیر مستقیم و اندازه گیری سرعت
امواج اولتراسونیک بر روی نمونههای بتن غلتکی حاوی ،1/2 ،1/3
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8

شکل  .9تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر روي مقاومت کششی غیر

7

مستقیم و سرعت امواج اولتراسونیک نمونه هاي بتن غلتکی مورد

C-100
C-100-FRP-0.1%
C-100-FRP-0.2%
C-100-FRP-0.3%
C-100-FRP-0.4%
C-100-FRP-0.5%
C-100-FRP-0.6%

5

)Vs (Km/sec

6

مطالعه عمل آوري شده  22روزه

با توجه نمودارهای شکل( )31میتوان دریافت با افزایش مدت

4

زمان عمل آوری نمونه بتن غلتکی حاوی  1/1درصد الیاف تغییر

3

محسوسی در رفتار مکانیکی آن مشاهده نمی گردد و یک هماهنگی

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
مدت زمان عمل آوري (روز)

مناسب بین نتایج دو آزمون موجود می باشد.

6

50

5

45

4

40

سرعت )(Km/sec

سرعت امواج اولتراسونیک نمونه هاي بتن غلتکی مقاومت کششی

7

55

غیر مستقیم مورد مطالعه

3

همانطور که در شکل( )7دیده میشود ،بین نتایج هر دو آزمایش

35
Splitting tensile strength

2

مقاومت کششی غیر مستقیم و سرعت امواج اولتراسونیک هماهنگی

1

30
25

Velocity

0

مناسب موجود بوده و 1/1درصد الیاف پلی پروپیلن میتواند تاثیر

20
90

مناسبی بر روی مقاومت نمونههای بتن غلتکی در مدت زمان عمل

80

30 40 50 60 70
مدت زمان عمل آوري (روز)

20

10

مقاومت کششی غیر مستقیم)(Kg/cm2

شکل  .2تاثیر مدت زمان عمل آوري و الیاف پلی پروپیلن بر روي

8

60

0

آوری  20روزه ارائه نماید .زیرا ،همانطور که در بخش گذشته اشاره

شکل  .10تاثیر مدت زمان عمل آوري بر روي مقاومت کشش غیر

گردید ،هنگامیکه میزان الیاف درنمونهها تا  1/1درصد میرسند

مستقیم و سرعت امواج اولتراسونیک نمونه بتن غلتکی حاوي 0/3

یکپارچگی و همگنی نسبی بین مصالح و مالت بوجود میآید که

درصد الیاف پلی پروپیلن در مدت زمان عمل آوري  22روزه

نتیجه آن بهبود رفتار مکانیکی در نمونهها میباشد .البته با باال رفتن

 3-5نتایج حاصل از آزمون مقاومت خمشی

میزان حضور الیاف ،عکس این روند مشاهده شده و از توانایی

نتایج آزمونهای مقاومت خمشی و اندازهگیری سرعت امواج

باربری کاسته میشود.

اولتراسونیک بر روی نمونههای بتن غلتکی حاوی ،1/1 ،1/2 ،1/3

60

مقاومت کششی غیر مستقیم )(Kg/cm2

7.5

 1/5 ،1/4و  1/3درصد الیاف پلی پروپیلن که در دمای  25درجه

7

50

6.5

40

سرعت )(Km/sec

6

سانتیگراد عمل آوری شدهاند در شکلهای ( )33و ( )32ارائه شده

5.5

30

5

20

است .همانند حالتهای قبل هنگامیکه  1/1درصد الیاف پلی
پروپیلن به نمونههای بتن غلتکی افزوده میگردد ،مقاومت خمشی

4.5
)Velocity (Km/sec

10

4

در تمامی مدت زمانهای عمل آوری دارای بیشترین مقدار بوده و

3.5

Splitting tensile strength

3

0
0.6
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درصد الیاف پلی پروپیلن

0.1

تقریبا بطور میانگین  00درصد بهبود بخشیده است .ولی با افزایش

0

درصد الیاف پلی پروپیلن ،مقاومت خمشی یک روند نزولی را طی
نموده است .همچنین طبق شکل ( )33مشاهده میشود ،حضور 1/1
درصد الیاف پلی پروپیلن بر میزان سرعت امواج اولتراسونیک تاثیر
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بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن ( )FRPبر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر
گذار بوده و مقدار سرعت موج را بطور میانگین در تمام مدت زمان

مطابق شکلهای ( )31و ( ،)34میتوان مشاهده نمود بین نتایج

های عمل آوری بطور میانگین  51درصد افزایش میدهد .براساس

آزمونهای مقاومت کششی غیر مستقیم و سرعت امواج

نتایج بدست آمده میتوان مشاهده نمود وجود الیاف پلی پروپیلن

اولتراسونیک نمونه حاوی  1/1درصد الیاف پلی پروپیلن ارتباط و

به میزان بهینه  1/1درصد در نمونههای مورد مطالعه سبب شده

هماهنگی مناسب وجود دارد .بطوریکه با کاسته شدن فضای خالی

است در هنگام انجام آزمون ترکها به سختی باز شده و یکپارچگی

بین مصالح در اثر حضور الیاف تا  1/1درصد میزان سرعت موج

و چسبنگی بین مصالح با مالت بصورت مناسب حفظ شود و در

اولتراسونیک به بیشترین مقدار خود رسیده است.

نتیجه آن مقاومت و توانایی باربری افزایش یابد .ولی در ادامه ،با
مقاومت خمشی )(kG/cm2

مصالح افزایش یافته که باعث کاهش مقاومت گردیده است.

مقاومت خمشی )(kG/cm2
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شکل  .13تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر روي مقاومت خمشی و سرعت
امواج اولتراسونیک نمونه هاي بتن غلتکی مورد مطالعه عمل آوري
شده  22روزه
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شکل  .11تاثیر مدت زمان عمل آوري بر روي مقاومت خمشی نمونه
سرعت )(Km/sec
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2
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افزایش مقدار درصد الیاف و وقوع جمع شدگی ،فضای خالی بین
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شکل  .14تاثیر مدت زمان عمل آوري بر روي مقاومت خمشی و

0

سرعت امواج اولتراسونیک نمونه بتن غلتکی حاوي  0/3درصد الیاف
پلی پروپیلن در مدت زمان عمل آوري  22روزه

شکل  .12تاثیر مدت زمان عمل آوري بر روي سرعت امواج
اولتراسونیک نمونههاي مورد مطالعه

 4-5نتایج حاصل از آزمون دوام در برابر سیکلهاي
ذوب و یخبندان
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سعید توتونچی ،روزبه دبیري ،صمد دیلمقانی
نتایج حاصل از آزمون ذوب و یخبندان نمونههای بتن غلتکی مورد

10

الف

مطالعه حاوی  1/5 ،1/4 ،1/1 ،1/2 ،1/3و  1/3درصد الیاف پلی

8

)Vs (Km/sec

پروپیلن بعد از عمل آوری  20روز به شرح شکل ( )35ارائه شده
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است .براساس نمودارهای رسم شده میتوان دریافت ،وجود 1/1
درصد الیاف پلی پروپیلن باعث تاثیرگذاری مثبت در کاهش درصد
افت وزنی دارد .بعبارت دیگر ،میزان  1/1درصد الیاف سبب شده

4
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35 cycle
0

است تا با تشکیل یکپارچگی مناسب بین مالت و مصالح تشکیل
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دهنده نمونههای بتنی ،در اثر سیکلهای ذوب و یخبندان ترکهای

8

ب

بیشتری ایجاد نشده و در نتیجه آن افت وزنی بیشتری بوجود نمی

6

آید .در ادامه ،با افزایش درصد حضور الیاف در نمونهها بدلیل ایجاد
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وزنی بیشتری اتفاق میافتد .در نمودارهای شکل( -33الف و ب)
تاثیر مدت زمان عمل آوری بر روی مقادیر سرعت امواج
اولتراسونیک برای نمونههای حاوی الیاف پلی پروپیلن که به تعداد

سرعت امواج اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی ،الف -بعد از 35

سرعت موج اولتراسونیک و کمترین افت وزنی است.

سیکل ذوب و یخبندان ،ب 300 -سیکل ذوب یخبندان
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FRP=0.4%
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در ادامه ،بمنظور مقایسه بهتر بین مقادیر سرعت موج اولتراسونیک
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و درصد افت وزنی نمونههای بتن غلتکی حاوی الیاف پلی پروپیلن

8
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300
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درصد افت وزنی )(%

 22روزه
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شکل  .16تاثیر مدت زمان عمل آوري و الیاف پلی پروپیلن بر روي

بتنی حاوی  1/1درصد الیاف پلی پروپیلن دارای بیشترین مقدار

150

300 cycles
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مدت زمان عمل آوري (روز)

قابل مشاهده است .در این شرایط نیز مشاهده میگردد نمونههای

100

2

0

سیکل های  15و  111تحت تاثیر ذوب و یخبندان قرار گرفتهاند

FRP=0.1%
FRP=0.3%
FRP=0.5%

)Vs (Km/sec

ناپیوستگی باال و فضای خالی گسترده در بین مصالح و ذرات ،افت

4

در اثر شرایط  15و  111سیکل ذوب و یخبندان که در مدت 20
روز عمل آوری شدهاند ،نمودارهایی مطابق شکلهای(-30الف

2

وب) قابل مشاهده میباشد .همانطورکه در شکل(-30الف) میتوان

0

مشاهده نمود ،زمانیکه درصد الیاف پلی پروپیلن تا  1/1درصد

0

افزایش مییابد ،سرعت موج اولتراسونیک نیز یک روند افزایشی را

تعداد سیکل

طی مینماید و همزمان بعد  15سیکل آزمایش ذوب و یخبندان

شکل  .15تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر درصد کاهش وزن ناشی از

افت وزنی نیز در نمونه ها با شیب مالیم بوقوع میپیوندد .در ادامه،

سیکلهاي یخبندان و ذوب نمونههاي بتن غلتکی  22روزه

با افزایش درصد الیاف سرعت امواج اولتراسونیک کاهش و درصد
افت وزنی در نمونهها با شیب تندی افزایش مییابد .این شرایط
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بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن ( )FRPبر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر
بیان کننده آن است که وجود  1/1درصد الیاف باعث ایجاد

حاوی الیاف مطابق شکل ( )30میتوان دریافت هنگامیکه نمونه-

چسبندگی مناسب بیان ذرات بتن شده و فضای خالی بین ذرات را

های بتن غلتکی وارد سیکل های ذوب و یخبندان میشوند و در

به حداقل رسانده که نتیجه آن باال رفتن میزان سرعت موج و پایین

آنها افت وزنی بوقوع میپیوندد ،سرعت موج اولتراسونیک در آنها

آمدن میزان درصد افت وزنی میباشد .در شکل (-33ب) نیز

کاهش مییابد .اگرچه با افزایش حضور الیاف تا  1/1درصد تا

مشاهده میگردد ،بعد از  111سیکل ذوب و یخبندان نمونه بتونی

حدودی سبب بهبود سرعت موج و درصد افت وزنی گردیده ولی

 20روزه الیاف رفتارهای افت وزنی و سرعت امواج اولتراسونیک

در نهایت با افزایش درصد الیاف پلی پروپیلن بدلیل وقوع

معکوس یکدیگر هستند .از سویی ،در این حالت نیز مخلوط کردن

ناپیسوستگی بین مصالح و ایجاد ترکهای بیشتر مقدار سرعت موج

 1/1درصد الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش درصد افت وزنی و باال

اولتراسونیک همزمان با باال رفتن تعداد سیکل های ذوب و یخبندان

رفتن سرعت امواج اولتراسونیک میگردد.

کاهش

8

مییابد.
10

3

 20روزه 15 -سیکل
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شکل  .12تاثیر تعداد سیکلهاي ذوب و یخبندان بر سرعت امواج

0

14

اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی  22روزه حاوي الیاف پلی

8

ب

12

پروپیلن

 20روزه 111 -سیکل
7

درصد افت وزنی )(%

سرعت )(Km/sec
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 5-5نتایج حاصل از آزمون چگالی

6

8

همچنانکه در بخشهای گذشته اشاره گردید ،آزمایش چگالی بتن

5
6

طبق استاندارد  ASTM C1170بر روی نمونههای مختلف بتن

4

4

Velocity

2

Percent weight lost
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درصد الیاف پلی پروپیلن
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3

غلتکی حاوی درصدهای  1/5 ،1/4 ،1/1 ،1/2 ،1/3و  1/3درصد

2

حاوی الیاف پلی پروپیلن انجام گرفت و ارتباط آن با سرعت امواج

0

اولتراسونیک همان نمونههای  20روز عمل آوری شده در شکل

شکل  .17تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر درصد افت وزنی و سرعت

( )37ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،حضور 1/1

امواج اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی  22روزه  ،الف -بعد از 35

درصد الیاف باعث کاهش فضای خالی بین ذرات شده و با ایجاد

سیکل ذوب و یخبندان ،ب -بعد از  300سیکل ذوب و یخبندان

یکپارچگی بین مالت بتن و مصالح سبب تراکم پذیری بیشتر
گردیده و در نتیجه آن سبب بوجود آمدن باالترین چگالی شده

بهمنظور بررسی تاثیرگذاری سیکلهای ذوب و یخبندان بر روی

است .با توجه به این شرایط ،بیشترین سرعت موج اولتراسونیک

تغییرات مقادیر سرعت امواج اولتراسونیک نمونههای بتن غلتکی
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)52بهار 3413
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سعید توتونچی ،روزبه دبیري ،صمد دیلمقانی
در نمونه بتن غلتکی حاوی  1/1درصد الیاف قابل مشاهده است.
10

 7-5مدول االستیسیته دینامیکی

2460

9

2440

 20روزه

8

در تحقیق حاضر ،مقادیر مدول االستیسیته دینامیکی نمونههای
مکعبی بتن غلتکی که حاوی الیاف پلی پروپیلن میباشند و در مدت
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Velocity

چگالی )(Kg/m3
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2400

 20روز عمل آوری شدهاند اندازه گیری شده و نتایج آن در
شکل( )23ارائه شده است .براین اساس میتوان دریافت ،زمانیکه
 1/1درصد الیاف پلی پروپیلن در نمونه بتن غلتکی موجود است

2340
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میزان مدول االستیسیته دینامیکی و سرعت موج دارای حداکثر میزان

2300
0.6

0.5

0.1

0.2
0.3
0.4
درصد الیاف پلی پروپیلن

0

بوده است .این شرایط بیان کننده آن است  1/1درصد الیاف باعث
میگردد که تغییرشکل های برشی در نمونه بتن غلتکی به حداقل

شکل  .19تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر چگالی و سرعت موج

میزان برسد.

اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی با مدت زمان عمل آوري  22روزه

10

 6-5نتایج حاصل از آزمون جذب آب بتن

8

سرعت )(Km/sec

براساس استاندارد نمونهها به مدت  24ساعت درون گرمخانه در
دمای  315±5درجه سانتیگراد خشک شده و سپس به وسیله ترازو
وزن خشک( )Wdآنها ثبت میشود .سپس نمونهها به مدت 24

سرعت )(Km/sec
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افت وزنی نمونههای بتنی غلتکی حاوی الیاف با مدت زمان عمل
آوری  20روزه و مدول االستیسیته دینامیکی را برای  15و 111
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Dynamic Elastic Modulus
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پروپیلن ،میتوان مطابق شکل (-22الف وب) ارتباط بین درصد

2
Water absorbtion
Velocity

3

االستیسیته دینامیکی نمونههای بتن غلتکی حاوی الیاف پلی

3
4

4

بهمنظور بررسی تاثیر گذاری شرایط مناطق سردسیر بر میزان مدول

4
6

100

روزه

درصد جذب آب )(%
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5

5

سرعت موج اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی با عمل آوري 22

= )𝑊𝐴(%
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6

شکل  .21تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مدول االستیسیته دینامیکی و

رابطه ( )3محاسبه میشود.

6

150

0.6

آنها ( )Wsاندازهگیری میشود .در نهایت میزان جذب آب طبق

() 3

7

0

ساعت در آب  21درجه سانتیگراد قرار داده میشوند و وزن اشباع

× 100

200

)Ed (GPa

 C642بر روی نمونه های بتن غلتکی مورد مطالعه انجام گردید.

𝑑𝑊

 20روزه

9

در این تحقیق ،آزمون جذب آب بر اساس استاندارد ASTM

𝑑𝑊𝑊𝑠 −

250

سیکل ذوب و یخبندان را مشاهده نمود .با توجه به نمودارها می-

0

توان دریافت ،اوال با افزایش تعداد سیکلهای ذوب و یخبندان به

شکل  .20تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر میزان جذب آب و سرعت

دلیلی باال رفتن درصد افت وزنی ،مقدار مدول االستیسیته دینامیکی

امواج اولتراسونیک نمونههاي بتن غلتکی  22روزه
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بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن ( )FRPبر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر
کاهش مییابد .ثانیا ،حضور  1/1درصد الیاف تاثیر مثبت در شرایط

در خصوصیات مکانیکی نمونههای بتن غلتکی مناطق سردسیر که

درصد افت وزنی و مقدار مدول االستیسیته دینامیکی دارد.

تحت شرایط ذوب و یخبندان قرار میگیرند ارزیابی شود و در

3
Elastic modulus
2.5

 20روزه 15 -سیکل

Weight lost

2

120

اولتراسونیک ارتباطی مناسب بین ویژگیهای نمونههای بتن غلتکی

100
80

1.5
60
1
0.5
0

و سرعت امواج در مناطق سردسیر تعیین شود تا بتوان تا حدودی

)Ed (GPa

درصد افت وزنی )(%

الف

140

ادامه ،تالش گردید تا با انجام آزمایش غیر مخرب سرعت امواج

رفتار روسازیهای بتن غلتکی را با استفاده از آزمایش مذکور در

40

میدان پیش بینی نمود .نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر به شرح

20

موارد ذیل میباشد:

0
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

-3

0

درصدالیاف پلی پروپیلن

 1/1درصد الیاف سبب افزایش توانایی برابری نمونههای بتن

14

ب

12

120

غلتکی به میزان  21درصد بطور میانگی در تمامی مدت زمانهای

100

عمل آوری گردیده است .همچنین ،در نمونههای مشابه سرعت

80

موج اولتراسونیک بطور میانگین  17درصد افزایش یافته است.

8
60
6

2

)Ed (GPa

درصد افت وزنی )(%

10

4

-2

40
20

پروپیلن سبب شدهاند میانگین توانایی باربری در تمام مدت زمان

0

عمل آوری به مقدار  50درصد افزایش یافته و مقدار سرعت

Weigth lost

0
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

درصد الیاف پلی پروپیلن

امواج اولتراسونیک در همان شرایط مشابه بطور میانگین 10
درصد روند افزایشی طی نماید.

شکل  .22تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر درصد افت وزنی و مدول

-1

االستیسیته دینامیکی نمونههاي بتن غلتکی  22روزه  ،الف -بعد از 35

یکی از آزمونهای مهم در روسازی های بتن غلتکی،

آزمایش مقاومت خمشی است .نتایج این آزمون نشان داده است

سیکل ذوب و یخبندان ،ب -بعد از  300سیکل ذوب و یخبندان

.6

با توجه به نتایج حاصل از آزمون مقاومت کششی غیر

مستقیم نمونههای بتن غلتکی حاوی  1/1درصد الیاف پلی

Elastic modulus

 20روزه 111 -سیکل

نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری نشان داده وجود

که مخلوط کردن  1/1درصد الیاف پلی پروپیلن در نمونهها سبب

جمع بندي و نتیجه گیري

افزایش مقاومت خمشی بطور میانگین به میزان  00درصد و
سرعت موج اولتراسونیک به مقدار  51درصد گردیده است.

امروزه با توسعه شبکه حمل و نقل ،بخش اعظمی از درآمد کشورها
صرف تعمیر و نگهداری راهها میشود .روسازیهای بتنی همچون

-4

روسازی بتن غلتکی هزینههای تعمیر و نگهداری کمتری در مقایسه

غلتکی حاوی الیاف میکرو پلی پروپیلن که در  20روز عمل

با روسازیهای آسفالتی داشته و عمر مفید استفاده از آن به مراتب

آوری شده اند نشان داده است که  1/1درصد الیاف مذکور باعث

بیشتر است .در این تحقیق سعی شده است ابتدا ،الیاف پلی پروپیلن

وقوع کمترین افت وزنی در نمونهها شده و نتایج بدست آمده از

به میزانهای  1/5 ،1/4 ،1/1 ،1/2 ،1/3و  1/3درصد حجمی بطول

ارتباط بین سرعت امواج اولتراسونیک و دوام بیان کننده آن است

 37میلیمتر به نمونههای بتن غلتکی افزوده شده تا تاثیرگذاری آن

مقادیر سرعت بعد از سیکل های ذوب و یخبندان نسبت به
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نتایج حاصل از آزمون دوام بر روی نمونههای بتن

سعید توتونچی ،روزبه دبیري ،صمد دیلمقانی
5- American society for testing and materials
6- air-entraining admixture
7- American concrete institute

حالت قبل از آزمایش کاسته شده است .بعبارتی ،هرچه میزان
درصد افت وزنی افزایش یابد ،مقدار سرعت موج اولتراسونیک
در نمونهها کاهش یافته است.

.2

با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان نمود مقادیر بدست آمده
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1- Roller compacted concrete
2- Ultrasonic pulse velocity
3- Fiber reinforced polymer
4- Freezing and thaw cycle
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سعید توتونچی ،روزبه دبیري ،صمد دیلمقانی

سعید توتونچی ،درجه کارشناسی در رشته عمران را در سال 3107از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و
درجه کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای در سال  3104را از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی اخذ نمود .در سال  3174موفق به ورود به دوره دکتری در
رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گردید .زمینههای
پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مربوط به تکنولوژی بتن ،روشهای تولید بتن ،مصالح جایگزین سیمان
در بتن و مباحث برنامه ریزی تولید بوده و در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری است.
روزبه دبیری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران -عمران را در سال  3107از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -مهندسی زلزله در سال  3102را از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمود .در سال  3100موفق به کسب درجه دکتری
در رشته مهندسی عمران -ژئوتکنیک از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران گردید.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان ژئوتکنیک لرزهای ،بهسازی خاکها ،اصالح مصالح الیههای
روسازی راه ،ژئوتکنیک زیست محیطی ،مهندسی پی و ابنیههای ژئوتکنیکی بوده و در حال حاضر عضو
هیات علمی با مرتبه استادیار (پایه  )34در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز است.
صمد دیلمقانی ،درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران را در سال  3141از دانشگاه
فنی استانبول ترکیه اخذ نموده و درسال  3155موفق به کسب درجه دکترا ( )Ph.D.در رشته ترابری و
برنامهریزی محیط از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان عمدتا
در رابطه با تکنولوژی نوین بتن و فیزیک خاک بوده و در حال حاضر با مرتبه استادی بازنشسته دانشگاه-
های تبریز و آزاد اسالمی واحد تبریز است.
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