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ویژگیهای بتن فوقتوانمند و رفتار ترکخوردگی نمونههای کششی بتن مسلح

حسینعلی رهدار ،1منصور

قلعهنوی*2

 -1دانشجوی دکتری مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشیار ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
بتن بهعنوان پر مصرفترین مصالح ساختمانی مدتهاست جوابگوی نیازهای روبه گسترش جامعه بشری است .انواع بتن معمولی و بتن
با عملكرد باال مدت زمان زیادی است که تشكیلدهنده اصلی سازههای بتنی بودهاند ،اما نیاز به ساخت سازههای مرتفعتر ،مقاومتر و
دارای المانهای سازهای با ابعاد کوچکتر و عمرطوالنیتر  ،محققان را وادار به جستجو و تحقیق برای ساخت بتن مقاومتر و با دوامتر
نموده است .تحقیقات دانشمندان طی دو دهه اخیر منجر به پیدایش نوع جدیدی از بتن با خواص فوقالعاده و مقاومت فشاری بسیار
باالشدهاست ،که این بتن تحت عنوان بتن فوق توانمند شناخته میشود این نوع بتن دارای مقاومت فشاری بیشتراز  120مگاپاسكال است
و در برابر عوامل مهاجم همچون یون کلر و سیكلهای یخبندان از دوام فوقالعاده برخوردار است .در این تحقیق پس از به دست آوردن
طرح اختالط مناسب سایر ویژگیهای مكانیكی این نوع بتن با آزمایشهایی بر اساس استانداردهای مربوطه بهدستآمده است و با انجام
آزمایش کشش بر روی نمونههای استوانهای به طول  850میلیمتر که با یک میلگرد فوالدی در مرکز مسلح شدهاند تأثیر نوع میلگرد ،قطر
میلگرد و اثر نسبت ضخامت پوشش بتن روی میلگرد به قطر میلگرد بر رفتار ترکخوردگی بتن فوق توانمند در کشش اعضای بتن مسلح
بررسیشده است .با بررسی رفتار نمونهها پس از مرحله ترکخوردگی برای متوسط ،حداقل و حداکثر فاصله ترکها روابطی ارائه
شدهاست که نتایج سایر محققان را بهبود دادهاست و با نتایج حاصل از آزمایش نیز همخوانی بسیار خوبی دارد.
کلمات کلیدی :بتن فوق توانمند ،مقاومت کششی بتن ،مدول االستیسیته ،عضو کششی مسلح.

*نویسنده مسئول :منصور قلعهنوی
پست الكترونیكیghalehnovi@um.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله ،1394/10/12 :تاریخ پذیرش مقاله1395/05/14 :
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 -1مقدمه
بتن فوق توانمند دسته جدیدی از بتن است که در سالهای اخیر ،با رشد فنهای تولید مواد سیمانی ریز توسعه یافته است .اگرچه
میان گونههای مختلف بتن فوقتوانمند تفاوتهایی در نحوه ساخت ،مقدار مقاومت فشاری و سایر مشخصات مكانیكی وجود دارد ،اما بین
تمامی آنها شباهتهای کلی قابل تشخیص است .حداکثر اندازه دانهها در این نوع بتن 0/6 ،میلیمتراست .مقاومت فشاری بتن فوقتوانمند
بیشتر از  120مگا پاسكال است و مقاومت خمشی آن حداکثر تا  50مگا پاسكال میرسد .بعالوه طرح اختالط این نوع بتن نسبت آب به
مواد سیمان بسیار پایینی دارد و میزان روانی آن برای کارا بودن بتن بایستی با فوق روان کننده تأمین شود .در مقایسه با سایر مصالح با پایه
سیمان معمولی ،مشخصات ساختاری بتن فوقتوانمند مانند یكنواختی اندازه ذرات ،تخلخل و ساختارهای میكروسكوپی بهبود یافته است.
این نوع بتن به دلیل تخلخل و مویینگی کم ،تقریباً غیرقابل نفوذ است و همین امر باعث شده است تا بسیاری از ضعفهای بتن معمولی
مانند ضعف در برابر سیكلهای یخبندان ،خوردگی آرماتور و حمله یونهای کلر در بتن فوقتوانمند اصالح شود [.]1
یكی از کاربردهای بتن فوقتوانمند استفاده از این نوع بتن در ناحیه اتصال قطعات پیشساخته برای اجرای سریع پلها است زیرا
با توجه به خصوصیات ویژه این نوع بتن ،میتوان طول وصله (طول مهاری فوالد مسلح کننده) را به نحو قابل توجهی کاهش داد .عالوه بر
این ،با مشخص شدن سایر خصوصیات مؤثرفوق توانمند مانند پیوستگی بین بتن و آرماتورهای مسلح کننده ،میتوان از این نوع بتن در
کاربردهای مختلف چون تیرهای اصلی پلها بهرهجویی نمود .پایداری بسیار باالی آن در برابر یخزدایی بانمک ،آن را بهعنوان یک گزینه
مناسب برای استفاده در سطوحی که بهطور متناوب در معرض یخزدایی با نمک قرار میگیرند ،معرفی نموده است.

 -2تاریخچه تحقیقات درباره بتن فوق توانمند
 ]2[ Trettin, Korpaاستفاده از سیلیس کلوئیدی مصنوعی را در ساخت بتن مقاومت باال و بتن فوقتوانمند مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آزمایشگاهی خاطر نشان میکنند ،استفاده از سیلیس کلوئیدی به همراه خاکستر بادی مزیت بیشتری نسبت به میكروسیلیس دارد.
همچنین  ]3[ Rougeau, Borysاز اجزاء پوزوالنی دیگری مانند خاکستر بادی ،پرکنندههای ریز سنگ آهكی یا افزودنیهای آلومیناسلیكات
در ساخت بتن فوقتوانمند استفاده کردند.
 ]4[ Graybealبرای ساخت نمونههای بتن فوقتوانمند عالوه بر مصرف حجم میكروسیلیس باال ،از حجم سیمان زیادی نیز
استفاده کردند .این بتن دارای نسبت آب به سیمان کمتر از  0/2میباشد و در آن از افزودنیهای کاهنده آب (بر پایه پلیکربوکسیالت) برای
دستیابی به کارایی (اسالمپ) مورد نظر استفاده شده است .در طرح اختالط این بتن از دانهبندی زبر و درشت استفاده نشده است و توسط
الیافهای فوالدی بلند مستقیم با طول  13میلیمتر که در حدود  2درصد حجم بتن را اشغال میکردند ،مسلح شده بود .مطالعات متعددی
در رابطه با ترکیب ،مشخصات مكانیكی و دوام بتن فوقتوانمند مطالعات متعددی انجام گرفته است [.]6 ,5
 ]7[ Yaziciتأثیر شرایط عملآوری و افزودنیهای معدنی با حجم زیاد را بر خصوصیات مكانیكی ترکیبات مختلف بتن فوق
توانمند مورد بررسی قرار داد .در این نمونهها سیمان با استفاده از خاکستر بادی با نسبتهای مختلف جایگزین شده است .همچنین از
میكروسیلیس و پودر کوارتز با خصوصیات معین و ثابت در تمام ترکیبها استفاده شده است .در این نمونهها سیمان و میكرو سیلیس نقش
چسباننده را ایفا میکردند ،بهعالوه از بازالت و کوارتز با حداکثر اندازه به ترتیب  4و  0/1میلیمتر نیز استفاده شده است Baena .و همكاران
[ ]13رفتار ترکخوردگی و سخت شدگی کششی در اعضای کششی مسلح شده با  FRPرا بررسی کردهاند.
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 -3اجزاء تشکیلدهنده بتن فوق توانمند
اجزاء تشكیلدهنده بتن فوق توانمند عبارتاند از :سیمان پرتلند ،میكروسیلیس ،پودر کوارتز (گرد کوارتز نیز نامیده میشود) ،شن،
فوق روان کننده و آب .ازآنجاکه هریک از اجزاء تشكیلدهنده بتن فوقتوانمند ،در بهینه کردن ویژگیهای این نوع بتن مؤثرند ،در ادامه به
بررسی اثر هر یک از این مصالح پرداخته میشود.
 1-3سیمان پرتلند
سیمان پرتلند چسبانندهای است که مصالح تشكیل دهنده این نوع بتن را به یكدیگر میچسباند .سیمان پرتلند عمالً مانع به حداقل
رساندن تخلخل میگردد زیرا با افزایش آب به مخلوط تخلخل داخلی سیمان افزایش مییابد .به همین دلیل در برخی موارد برای باال بردن
چگالی و کاهش تخلخل در بتن فوقتوانمند نیاز به اعمال فشار برای عملآوری بتن وجود دارد .اندازه دانههای موجود در سیمان دارای قطر
میانگین تقریبی  0/015میلیمتر هستند.
 2-3میکروسیلیس
چگالی بتن با استفاده از ذرات ریزدانه که بهخوبی در سرتاسر ماتریكس قرار میگیرد ،افزایش مییابد .ذرات کروی برای به حداکثر
رساندن تراکم مخلوط ،دارای مشكل هستند درنتیجه عمدتاً از مواد کروی در بتن استفاده نمیشود .محققان این مشكل را با استفاده از
میكروسیلیس بهعنوان یكی از اجزاء بتن فوقتوانمند ،برطرف کردند .میكرو سیلیس ریزترین جزء بكار برده شده در بتن فوقتوانمند است
که قطر آن به اندازهای کوچک است که فضای خالی بین سیمان و پودر کوارتز را پر میکند .همچنین ،به دلیل شكل کروی ذرات میكروسیلیس،
روی هم حرکت کردن سایر اجزای این نوع بتن بهبود یافته و در نتیجه پروسه اختالط راحتتر انجام میشود .اجزاء کروی میكروسیلیس
منافذ میان اجزاء بزرگتر را پر کرده و سبب افزایش تراکم میگردند.
 3-3پودر کوارتز
پودر کوارتز یا گرد کوارتز یكی از عناصر اصلی بتن پودری است که نام بتن پودری از آن ناشی میشود .پودر کوارتز کریستالی
خردشده یک عنصر حیاتی در اختالط بتن پودری و بتن فوق توانمند به شمار میرود که ذرات آن دارای قطر میانگین  0/01میلیمتر هستند.
ازجمله مزایای استفاده از کوارتز میتوان به دسترسی آسان و ارزانی آن اشاره کرد .این مصالح یک ماده سخت است که خواص ماتریكس را
بهبود میبخشد.
 4-3شن کوارتز
استفاده از دانهبندی درشت در مخلوط بتن فوق توانمند توصیه نشده است بنابراین شن بزرگترین ذرات موجود در ماتریكس را
تشكیل میدهد .اندازه ذرات شن بر اساس دستیابی به یک مخلوط همگن بهینه تعیین میشود .در بتن فوق توانمند ،اندازه ذرات شن به 0/8
میلیمتر محدود میشود که البته نمیتواند از  0/15میلیمتر کمتر شود [ .]8در مرجع دیگری تأکید شده است که شن نرم با اندازه دانههای
بین  0/15تا  0/6میلیمتر ،به عنوان بزرگترین اندازه ذرات بكار رفته در بتن فوقتوانمند استفاده شود [ .]9این شن نرم از شن خردشدهای
که الک میشود به دست میآید که به آن ،شن مصنوعی نیز گفته میشود .البته میتوان شن با اندازه ذرات مورد نظر را از معدن شن طبیعی
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نیز به دست آورد .با توجه به اینکه شن طبیعی غالباً به شكل کروی است و به آب کمتری نیاز دارد ،بنابراین نسبت به شن مصنوعی دارای
مزیت است [ .]8شن کوارتز دارای مزایایی مانند سختی زیاد و دسترسی آسان است.
 5-3فوق روان کننده
یكی از خصوصیات منحصر بهفرد بتن فوقتوانمند آن است که در اختالط آن از کمترین مقدار آب استفاده میشود ،درنتیجه کارایی
(اسالمپ) آن کاهش مییابد .این کاهش کارایی ناشی از به وجود آمدن تعداد زیادی بار الكتریكی اشباع نشده در سطح ذرات سیمان در
نتیجه آسیاب کردن است [ .]10هنگامیکه این بارهای الكتریكی اشباع نشده در تماس با آب قرار گیرند ،باعث لخته شدن اجزاء سیمان
میگردند که برای جلوگیری از لخته شدن به فوق روان کننده نیاز است .قاعدتاً به علت استفاده از حداقل مقدار آب در اختالط ،مقدار فوق
روان کننده مورد نیاز افزایش مییابد.

 -4طرح اختالط
طرحهای اختالط زیادی برای تهیه بتن فوق توانمند در مراجع مختلف وجود دارد .اگرچه محققان و سازندگان به دنبال نوآوری
برای ارائه یک طرح اختالط بهینه هستند ،اجزاء اصلی بهکارگیری شده در طرحهای اختالط مشابه هستند .این اجزاء اصلی عبارتاند از
سیمان پرتلند ،میكروسیلیس ،پودر کوارتز ،شن کوارتز ،فوق روان کننده و آب.
در این تحقیق پس از انجام آزمون فشاری بر روی نمونههای ساخته شده از طرحهای اختالط مختلف ،طرح با بیشترین مقاومت
فشاری جهت انجام سایر آزمایشها انتخاب شده است .میزان مصالح مصرفی در این طرح برای ساخت یک مترمكعب بتن در جدول  1ارائه
شدهاست.
روند اختالط در بتن فوقتوانمند نسبت به روند اختالط در بتن معمولی طوالنیتر است .برای اختالط بتن فوقتوانمند الزم است
ترتیب مشخصی برای اضافه کردن عناصر و زمان معینی برای اختالط اجزاء بهکار گرفته شود .بهعالوه ،برای تعیین مقدار دقیق هر عنصر ،به
وسایل اندازهگیری با دقت مطلوب نیاز است .زیرا تغییر در مقدار هر یک از عناصر میتواند تأثیر قابل توجهی بر خصوصیات مكانیكی این
نوع بتن داشته باشد .آسانترین روش برای تهیه و حمل بتن فوقتوانمد استفاده از یک مخلوط کننده مرکزی در کارخانه است .با این حال
مطالعات مختلف نشان میدهند که در صورت لزوم میتوان از تراک میكسر استفاده کرد [.]12 ,11
عموماً روندهای اختالط در طرحهای مختلف یكسان هستند .ابتدا پودرهای خشک تا زمانی که یک مخلوط همگن به دست آید،
با یكدیگر مخلوط میشوند .این بخش می تواند چندین دقیقه به طول انجامد .سپس بخشی از آب و نیمی از فوق روان کننده به اختالط
اضافه میشود .مخلوط کردن تا زمانی ادامه مییابد که مایع کامالً ترکیب شود .سپس باقیمانده آب و فوق روان کننده به مخلوط اضافه
میشود.
جدول : 1طرحهای اختالط موردبررسی برحسب کیلوگرم برای یك مترمکعب
مصالح
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مقدار (کیلوگرم)

سیمان

670/0

میكرو سیلیس

200/0

پودر کوارتز

285/0

ماسه سلیسی

1020/0

فوق روان کننده ()%3

20/1

آب (لیتر)

178/0

45

انجمن مهندسی سازه ایران

نشریه علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت »
 -5بررسی ویژگیهای مکانیکی بتن فوق توانمند

ویژگیهای بتن نظیر مقاومت کششی نمونه استوانهای (مقاومت برزیلیSplitting Tensile Strength of Cylindrical ،
 ،)Concrete Specimensمقاومت کششی نمونه هشتی شكل ( ،)briquette tension testمدول االستیسیته بتن و مقاومت فشاری بر
اساس استانداردهای مربوط به دست آمده است که در بخشهای بعدی شرح داده شده است.
 1-5آزمون مقاومت کششی نمونه استوانهای(مقاومت کششی آزمون برزیلی)
مقاومت کششی بتن فوق توانمند از طریق روش استاندارد  ACTM C496برای نمونههای استوانهای بتن اندازهگیری شده است.
این آزمون اغلب به نام آزمون تقسیم استوانه یا آزمون برزیلی معرفی میشود ،در این آزمایش با تحت فشار قرار دادن نمونه از طریق یک
خط بار در راستای طولی آن بهصورت غیرمستقیم مقاومت کششی نمونه اندازهگیری میشود (شكل  .)1این نوع بارگذاری سبب ایجاد یک
تنش کششی جانبی در سرتاسر نمونه در جهت عمود بر راستای بارگذاری میشود این امر سبب میشود تا یک میدان تنش کششی نسبت ًا
یكنواخت در بیش از  75درصد قطر نمونه استوانهای در امتداد صفحه بارگذاری ایجاد شود و حداکثر تنش کششی در مرکز سیلندر رخ دهد
(شكل  .)1بر اساس  ASTM C496تنش کششی حداکثر میتواند بر اساس معادله ( )1محاسبه میشود.
𝑃2
𝐷𝐿𝜋

()1

= 𝜃𝑓

در این معادله P ،بار اعمالشده به سیلندر L ،و  Dبه ترتیب طول و قطر نمونه و  fθتنش کششی است .وقتی بتن به مقاومت
کششی خود برسد نمونه دچار شكست میشود بنابراین ،اوج بار حمل شده توسط سیلندر را میتوان برای تعیین مقاومت کششی از طریق
معادله ( )1استفاده نمود .نتایج حاصل از آزمون مقاومت کششی استوانهای در جدول  2آورده شده است.
جدول : 2مقاومت کششی حاصل از آزمایش شکافت نمونهها در سنین مختلف
ضریب

انحراف

میانگین مقاومت کششی آزمایش شكافت نمونه )(fsp

مقاومت کششی آزمایش شكافت نمونه )(fsp

سن نمونه

پراکندگی

معیار

(مگاپاسكال)

(مگاپاسكال)

(روز)

0/074

0/33

4/463

0/034

0/28

8/123

0/039

0/36

9/157

0/015

0/16

10/68

4/10
4/39

3

4/90
8/46
7/78

7

8/13
9/62
8/74

14

9/11
10/56
10/78
10/49

28

10/89
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نتایج موجود در جدول باال نشان میدهد که این نوع بتن در در سن  3روز  40درصد مقاومت نهایی کششی خود را نشان میدهد
و برای سن  14روز به نزدیک  85درصد مقاومت کششی نهایی خود میرسد این رشد سریع مقاومت ناشی از درصد سیمان باال و واکنش
پودری مصالح استفاده شده در ساخت این نوع بتن میباشد.
 2-5آزمون کششی نمونه هشتی شکل
یكی دیگر از روشهای تعیین مقاومت کششی بتن آزمون کشش نمونه هشتی شكل ( )briquette tension testاست .این روش
آزمون ،در  AASHTO T132شرح داده شده است ،به طور معمول شامل آزمون کشش مستقیم از نمونههایی به شكل هشت التین از
مصالح بدون درشتدانه (مالت) است .با توجه به اینكه بتن فوق توانمند دارای دانهبندی بسیار ریزی است این آزمون برای به دست آوردن
مقاومت کششی مستقیم این نوع بتن مناسب است .نمونههای به شكل هشت التین ( )dogbone-shapedو به طول  762میلیمتر()3 in
و ضخامت  254میلیمتر ( )1 inاست .در قسمت میانی سطح مقطع نمونه  508در  254میلیمتر ( )2*1 inبوده و دستگاه آزمون بهگونهای
طراحی شده است که در این سطح مقطع توزیع بار یكنواخت باشد .آزمون توسط یک دستگاه با ظرفیت کششی  12کیلو نیوتن انجام
شدهاست (شكل  .)2نتایج حاصل از انجام تست کشش مستقیم بر روی نمونههای هشتی شكل در جدول  3آورده شده است.

شکل : 2نمونه و دستگاه آزمون کشش نمونه هشتی شکل

شکل : 1نمونه و دستگاه آزمون کششی برزیلی

جدول : 3نتایج حاصل از آزمایش کششی مطابق استاندارد AASHTO T132
ضریب پراکندگی

انحراف معیار

میانگین مقاومنت کششی (مگاپاسكال)

0/116

1/021

8/8

مقاومت کششی (مگاپاسكال)
9/4
10/1
9/8
8/3
7/8
7/4

نتایج بدست آمده از آزمایش برای نمونهها با سن  28روز پراکندگی زیادی از هم دارند که این امر به دلیل کوچک بودن سطح
مقطع عضو و حساسیت باالی این نوع بتن می باشد .همچنین نتایج بدست آمده از این روش مقدار مقاومت کششی بتن فوق توانمند را
حدود  15درصد کمتر از مقادیر بدست آمده از آزمایشات شكافت (آزمایش برزیلی) نشان میدهد با توجه به اینكه در این روش بتن مستقیم ًا
تحت کشش قرار میگیرد این کاهش منطقی به نظر میرسد.
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 3-5محاسبه مقاومت فشاری و مدول االستیسیته بتن

در این آزمایش دو عدد رینگ در باال و پایین نمونه قرار میگیرد و از حسگر اندازهگیری جابجایی در راستای عضو برای
اندازهگیری تغییر شكل محوری نمونه استفاده شده است (شكل  .)3انجام این آزمایش بر اساس استاندارد  ASTM C469انجام شده است.
مشخصات مكانیكی این نوع بتن با انجام آزمایش برای بر روی پنج نمونه ساخته شده بر اساس استاندارد مطابق با آزمایشهای
شرح داده شده در بخشهای باال به دست آمده است که در جداول  4و 5مقادیر بدست آمده از آزمایش برای مقاومت فشاری نمونه در سنین
مختلف و مدول االستیسیته بتن برای نمونههای مورد آزمایش آورده شده است.

شکل : 3نمونه و دستگاه آزمون مدول االستیسیته
جدول : 4مقاومت فشاری نمونهها در سنین مختلف برحسب مگاپاسکال
ضریب پراکندگی

انحراف معیار

میانگین مقاومت فشاری (مگاپاسكال)

0/10

5/91

56/10

0/04

3/97

95/77

0/05

5/91

110/99

0/13

15/32

120/21

0/12

15/61

131/33

مقاومت فشاری (مگاپاسكال)

سن نمونه (روز)

49/29
55/30

3

63/71
91/36
94/97

7

100/98
103/38
111/80

14

117/80
138/24
132/231
108/20

28

102/18
105/78
132/23
140/65

56

146/66

با توجه به جدول  4میتوان دریافت که مقاومت فشاری نمونههای بتن فوقتوانمند در  7روز ابتدایی به سرعت رشد نموده است
و حتی به میزان  80درصد مقاومت فشاری  28روزه نیز رسیده است .این واقعیت میتواند ناشی از مقدار زیاد سیمان و میكروسیلیس مورد
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استفاده همراه با مقدار کم  W/Cباشد .رشد مقاومت فشاری نمونههای  UHPCدر سن  14روزه به  92درصد بالغ میگردد که رشدی
بیشتر از بتنهای معمولی دارد.
جدول : 5مدول کشسانی بتن فوقتوانمند بر اساس نتایج آزمایشها
ضریب پراکندگی

انحراف معیار

میانگین مدول الستیسیته (مگاپاسكال)

0/004

0/163

41/18

مدول االستیسیته (مگاپاسكال)
40/96
41/41
41/25
41/15
41/32
41

 -6تحلیل ترکها در اعضای کششی مسلح شده با میلگرد فوالدی
1-6روش آزمایش
نمونهها در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شده و پس از بیست و هشت روز عملآوری ،تحت آزمایش کششی قرار گرفتند ،در این
آزمایش میزان سرعت جابجایی جک کششی  0/7میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شده است .میزان جابجایی میلگرد و بتن توسط چهار عدد
جابجاییسنج با دقت مناسب که در باال و پایین نمونه بر روی میلگرد و بتن قرار داده شدهاند ،ثبت میگردد .میزان نیرو وارده بر نمونه نیز
توسط یک دستگاه نیروسنج ) (load cellبا ظرفیت  200کیلو نیوتن و دقت 0/01کیلو نیوتن در هر لحظه ثبت شده و مجموعه داده توسط
کارت داده نصب شده بر روی یک دستگاه رایانه جهت آنالیز و بررسی آماده گردیده است (شكل .)4برای ثبت رفتار ترکهای به وجود آمده
بر روی نمونه مورد آزمایش در لحظات مختلف از نمونه عكس برداری گردیده است تا مراحل گسترش و پیشرفت ترکها بهخوبی قابل
مطالعه و بررسی باشد.

شکل : 4جزئیات و مشخصات نمونههای بتنی مورد آزمایش.
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 2-6معرفی مشخصات نمونههای مورد آزمایش

تعداد  12نمونه از بتن فوق توانمند و تسلیح فوالدی ساخته شده و مورد آزمایش قرارگرفته است .هرنمونه آزمایشگاهی دارای
مقطع دایرهای است که در مرکز آن یک میلگرد فوالدی به عنوان مسلح کننده قرار گرفته است .طول نمونهها  850میلیمتر درنظر گرفته شده
و میلگرد تسلیح از دو طرف آن به میزان  150میلیمتر جهت مهار در دستگاه آزمون کششی خارج شده است .جهت بررسی اثر قطر میلگرد
از دو قطر  12و  16میلیمتر شده و برای اعمال اثر ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد (نسبت  )c/dو نسبت تسلیح ( )ρبرای نمونهها،
قطرهای  100 ،65و 150میلیمتر انتخاب شده است ،همچنین برای اعمال تأثیر ویژگیهای تسلیح نظیر مقاومت و مدول کشسانی بر رفتار
سخت شدگی کششی عضو بتنی از دو نوع میلگرد فوالدی  AIII,AIIاستفاده شده است.
نامگذاری نمونههای بتنی بهصورت کلی  X-Y-Mاست که در این نامگذاری حرف  Xمعرف قطر نمونه بتنی ،حرف  Yمعرف
قطر میلگرد تسلیح و حرف  Mمعرف جنس و نوع میلگرد تسلیح است ،بهعنوان مثال عبارت  100 -12-AIIمعرف نامگذاری یک نمونه
بتنی به قطر  100میلیمتر است که با یک میلگرد فوالدی به قطر  12میلیمتر و از جنس  AIIدر مرکز نمونه مسلح شده است.
در این بخش برای همه نمونهها نیروی پیدایش ترک و محدوده گسترش ترکها آورده شده است و در پایان برای هر نمونه مقادیر
فاصله ترکها با هم مقایسه شده است .برای نمونه  100-12-AIIاولین ترک در نیروی  24/6کیلو نیوتن ایجاد شده است .سایر ترکها در
این نمونه در نیروهای  30 ،29 ،27 ،26و  37کیلو نیوتن اتفاق افتاده است ،گسترش و تولید ترکها تا نیروی  46تا  50کیلو نیوتن ادامه
داشت ،حداقل و حداکثر فاصله ترکها در این نمونه به ترتیب  44و  89میلیمتر است و متوسط فاصله ترکها  50میلیمتر است (شكل .)5
در نیروی  15کیلونیوتن اولین ترک در نمونه  65-12-AIIایجاد شد وترکهای بعدی در نیروهای  23 ،20 ،19 ،17و  26کیلو
نیوتن ،اتفاق میافتاد و در فاصله نیروی  40تا  47کیلو نیوتن گسترش و بازشدگی ترکها اتفاق افتاده است ،برای این نمونه متوسط فاصله
ترکها  50میلیمتر است.
برای نمونه  150-12-AIIدر نیروی  35کیلو نیوتن بهیکباره تعدادی ترک اتفاق افتاد و بعد از آن با افزایش نیرو در  48کیلو
نیوتن ترکهای بعدی به وجود آمد ،مرحله تولید و گسترش ترک در این نمونه تا نیرو  52کیلو نیوتن ادامه داشت .در این نمونه حداکثر و
حداقل فاصله ترکها به ترتیب  96و  130میلیمتر است .متوسط فاصله ترکها برای این نمونه  102میلیمتر بهدست آمده است.

شکل5الف  :مقایسه ترکهای موجود در نمونهها با میلگرد قطر  12از نوع (AIIنیروها برحسب کیلوگرم).

150-12-AII

100-12-AII

65-12-AII

شکل5ب  :نمونهای از بازشدگی ترک در نمونهها.
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مطابق شكل  6برای نمونه  150-16-AIIاولین ترک در  32کیلو نیوتن ایجاد شد وترکهای بعدی در نیروهای 54 ،51 ،49 ،44
و  64کیلونیوتن به وجود آمده است ،در محدوده نیروهای  70تا  78کیلو نیوتن گسترش و بازشدگی ترک رخ داده است و بعد از این نیرو
مرحله پایداری ترک اتفاق افتاده است .متوسط فاصله ترکها  90میلیمتر است درحالیکه حداقل و حداکثر فاصله ترکها در این نمونه به
ترتیب  70و  115میلیمتر است .برای این نمونه فاصله ترک از لبههای نمونه برابر با  80میلیمتر است.
در نیروی  19/5کیلو نیوتن اولین ترک برای نمونه  65-16-AIIاتفاق افتاد و سپس ترکها بعدی در نیروهای  35 ،28 ،26 ،23و
 40کیلونیوتن رخ داد .در محدوده نیروی  43تا  51کیلو نیوتن ترکها گسترش یافته و کامل شدهاند و در نیروی  60کیلو نیوتن یک ترک
کوچک قائم در راستای نمونه ایجاد شد .در این نمونه متوسط فاصله بین ترکها  61میلیمتر به دست آمده است درحالیکه حداکثر فاصله
ترکها  83میلیمتر است.

شکل6الف  :مقایسه ترکهای موجود در نمونهها با میلگرد قطر  16از نوع ( AIIنیروها برحسب کیلوگرم)

150-16-AII

100-16-AII

65-12-AII

شکل6ب  :نمونهای از بازشدگی ترک در نمونهها

شكل  6نشان میدهد که اولین ترک در نمونه  100-16-AIIدر نیروی محوری  24/8کیلو نیوتن اتفاق افتاده است و ترکهای
بعدی در نیروهای  36 ،32 ،31 ،26و یک ترک در نیروی  70کیلو نیوتن اتفاق افتاده است .در محدوده نیروهای  51تا  68کیلو نیوتن ترکها
گسترش یافته و کامل شده است ،در این نمونه در نیروی  73کیلو نیوتن بازشدگی ترکها به خوبی مشاهده گردیده است .در نیروی  75کیلو
نیوتن در باالی نمونه بین ترکهای دوم و سوم (یک سوم باالی نمونه) در راستای نمونه یک ترک طولی به وجود آمده است .در این نمونه
حداقل و حداکثر فاصله به ترتیب  55و  85میلیمتر است که متوسط فاصله ترکها  63میلیمتر بهدستآمده است.

شکل : 7مقایسه ترکهای موجود در نمونهها با میلگرد قطر  16از نوع( AIIIنیروها برحسب کیلوگرم).
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برای نمونه  65-12-AIIIاولین ترک در نیروی  17کیلو نیوتن آغاز شد و تولید و گسترش ترکها تا نیروی  31کیلو نیوتن ادامه
پیدا کرد .برای این نمونه حداقل و حداکثر فاصله ترک به ترتیب  31و  83میلیمتر و متوسط فاصله ترکها  54میلیمتر است (شكل .)8
نیروی ترک آغازین برای نمونه  26 ،100-12-AIIIکیلو نیوتن است و پیدایش و گسترش ترکهای بعدی تا نیروی  38کیلو نیوتن ادامه
یافتهاست .حداقل و حداکثر فاصله ترکها در این نمونه به ترتیب  63و  110میلیمتر است و متوسط فاصله ترکها  82میلیمتراست (شكل
 .)8برای نمونه  65-16-AIIIدر نیروی  18کیلو نیوتن اولین ترک به وجود آمد .تولید و گسترش ترکها تا نیروی  50کیلو نیوتن ادامه
یافت و در نیروی  53کیلو نیوتن یک ترک عمودی از آخرین ترک در باالی نمونه منشعب شد .برای این نمونه حداقل و حداکثر فاصله
ترکها به ترتیب  35و  75میلیمتر و متوسط فاصله ترکها  57میلیمتر است؛ و درنهایت برای نمونه  100-16-AIIIاولین ترک در نیروی
 27کیلو نیوتن افتاده است و گسترش ترکها تا نیروی  70کیلو نیوتن ادامه داشت در این نمونه حداقل و حداکثر فاصله ترک برای این نمونه
به ترتیب  58و  109میلیمتر است که متوسط فاصله ترک برای این نمونه  79میلیمتر است (شكل  .)7برای بررسی بهتر ،نتایج آنالیز ترکها
که شامل نیروی آغاز ترکخوردگی و متوسط فاصله ترکها است در جدول  3آورده شده است.

شکل : 8مقایسه ترکهای موجود در نمونهها با میلگرد قطر  12از نوع ( AIIIنیروها برحسب کیلوگرم).

بررسی رفتار ترک در نمونههای مورد آزمایش نشان میدهد که در کلیه نمونهها با افزایش ضخامت پوشش روی میلگرد ،نیروی
ترک آغازین در نمونهها افزایش یافته است .در نمونههای با قطر مشابه افزایش قطر میلگرد که منجر به افزایش درصد تسلیح نمونه میشود
سبب گردیده است تا نیرویی که باعث ایجاد ترک نخستین در نمونه می شود افزایش یابد .از سوی دیگر برای نمونهها با قطر مشابه تغییر
نوع میلگرد بر نیروی پیدایش اولین ترک تأثیر کمی داشته است .همچنین افزایش ضخامت پوشش روی میلگردها سبب افزایش متوسط
فاصله ترکها و کاهش تعداد ترکها شده است .افزایش درصد تسلیح (افزایش قطر میلگرد) برای نمونهها با قطر مشابه باعث شد تا متوسط
فاصله ترکها افزایش یابد .هرچند که مدول کشسانی دو نوع میلگرد  AII ,AIIIباهم تفاوت چندانی ندارد ولی تغییر نوع میلگرد در
نمونههای مشابه سبب شده است تا میزان متوسط فاصله ترکها به مقدار کمی افزایش پیدا کند.

 -7رابطه سازی برای رفتار ترکخوردگی بتن فوق توانمند در اعضای کششی مسلح
 1-7بررسی فواصل حداقل و حداکثر ترکها
در آزمایش کششی نمونه بتن مسلح ،نیروی وارده بر میلگرد ،بهتدریج بهوسیله تنشهای پیوستگی به بتن منتقل میشود .با افزایش
بار وارده ،نیروی کششی انتقال یافته به بتن در یک فاصله معینی از انتهای نمونه به مقاومت کششی بتن رسیده و از آن تجاوز میکند در این
لحظه یک ترک عرضی در آن محل از نمونه بتنی اتفاق می افتد .اگر طول به وجود آمده بین ترک جدید و انتهای نمونه ،بزرگتر از فاصله
ترک پایدار (فاصله مربوط به آخرین ترک) باشد ،همانند وضعیت قبلی ترکهای جدیدی در نمونه به وجود میآید؛ بنابراین نمونه اصلی
تبدیل به چندین قطعه با طولهای متغیر خواهد شد .لذا میتوان گفت که فاصله به وجود آمده بین ترکها ،طبیعتی کامالً تصادفی دارند.

سال سوم ،شماره  ،2تابستان 1395

52

انجمن مهندسی سازه ایران

نشریه علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت »

نتایج آزمایشگاهی به دست آمده برای حداقل فاصله بین ترکها ) ،(Sminحداکثر فاصله بین ترکها ) (Smaxو متوسط فاصله ترکها
) (Smدر جدول  3ارائه شده است .مقایسه مقادیر حداکثر و حداقل فاصله ترکها با مقدار متوسط فاصله ترکها بیانگر این نكته میباشند که
فاصله بین ترکها بهصورت تصادفی در یک محدودهای بین  Smaxو  Sminاتفاق میافتد .نتایج حاصل از آزمایش نشان میدهد که با افزایش
متوسط فاصله ترکها ،مقادیر حداکثر و حداقل فاصله بین ترکها نیز افزایش مییابند .همچنین مالحظه میشود که تغییرات حداکثر فاصله
ترکها دارای شیب تندتری نسبت به تغییرات حداقل فاصله ترکها است.
جدول : 3مقایسه نیروهای عضو بتن مسلح برای آغاز ترک و متوسط فاصله ترکها
نیروی آغاز ترک

()KN

حداکثر فاصله ترکها ()mm

حداقل فاصله ترکها ()mm

81

28
31
44

شماره

نام نمونه

1

65-12-AII

15/0

2

65-12-AIII

17/0

83

3

100-12-AII

24/6

89

4

100-12-AIII

26/0

110

63

5

150-12-AII

39/0

130

96

6

150-12-AIII

39/5

158

75

7

65-16-AII

19/5

83

37

8

65-16-AIII

18/0

75

35

9

100-16-AII

24/8

85

55

10

100-16-AIII

27/0

109

58

11

150-16-AII

24/0

115

70

12

150-16-AIII

38/0

148

81

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش به روش کمترین مربعات ،روابط زیر (واحد برحسب میلیمتر) بین حداقل ،حداکثر و متوسط
فاصله ترکها بهدست آمده میآید.
()2

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.7864𝑆𝑚 − 4.9687

()3

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1.0357𝑆𝑚 + 25.347
قلعهنوی و شایان فر [ ]15با انجام آزمایش برای حداکثر ،حداقل و متوسط فاصله ترکها در نمونههای کششی مسلح روابط زیر

را ارائه دادهاند.
()4

𝑚𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.72

()5

𝑚𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1.35
در شكلهای  9و  10مقادیر حاصل از نتایج آزمایشها و روابط ارائهشده توسط نگارنده این مقاله و روابط ارائهشده توسط قلعهنوی

و شایانفر مقایسه شده است.
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شکل : 9مقایسه مقادیر حداقل فاصله ترکها بهدست آمده از نتایج آزمایش و روابط ارائه شده.

شکل : 10مقایسه مقادیر حداکثر فاصله ترکها بهدست آمده از نتایج آزمایش و روابط ارائه شده.

مقایسه نتایج حاصل از آزمایشها و روابط ارائه شده (شكلهای  10و  )9نشان میدهد که برای مقادیر حداکثر و حداقل فاصله
ترکها روابط ارائه شده در این پژوهش (روابط  2و  )3با نتایج آزمایش همخوانی بهتری دارد ،درحالیکه مقادیر بهدست آمده از روابط ارائه
شده توسط قلعهنوی برای حداکثر فاصله ترکها در نسبتهای تسلیح کم مقادیر دست باالتر و در نسبتهای تسلیح زیاد مقادیر دست
پایینتری نسبت به نتایج آزمایش ارائه میدهد.
 2-7بررسی فاصله متوسط ترکها
با انجام آزمایش بر روی نمونههای معرفی شده در بخشهای قبلی میزان نیروی پیدایش اولین ترک و فواصل ترکهای مختلف که
در طول نمونه در حین انجام آزمایش اتفاق افتاده ،اندازهگیری شده است و میزان حداقل فاصله ترک ،حداکثر فاصله ترک و نیروی پیدایش
اولین ترک در جدول  3ارائه شده است .متوسط فاصله ترکها از تقسیم طول نمونه بر تعداد ترکها بعالوه یک بدست آمده است که از
تحلیل عددی نتایج به دست آمده در ارتباط با فاصله متوسط ترکها ) (Smمیتوان موارد زیر را عنوان نمود:


برای نمونهها با قطر میلگرد ) (dیكسان هرچه میزان ضخامت پوشش بتن ) (Cبزرگتر میشود (بهعبارت دیگر نسبت  c/dو d/ρ

بزرگتر باشند) ،تعداد ترکهای عرضی کمتر و در نتیجه فاصله ترکها بیشتر میشود.


برای نمونهها با قطر یكسان هرچه قطر میلگرد کوچکتر باشد ،تعداد ترکهای عرضی کمتر و در نتیجه فاصله ترکها بیشتر
میشود.
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برای نمونهها با درصد فوالد یكسان هرچه قطر میلگرد بزرگتر ،تعداد ترکهای عرضی بیشتر و در نتیجه فاصله ترکها کمتر
میشود.
با استفاده از مالحظات فوق میتوان متوسط فاصله ترکها ) (Smرا تابعی از اندازه قطر میلگرد ) ،(dضخامت پوشش بتنی روی

میلگرد ) (cو نسبتهای  c/dو  d/ρدر نظر گرفت .کمیته اروپایی  ]16[ CEB-FIPبرای تعیین فاصله متوسط ترکها رابطه  6را ارائه
نموده است:

𝜌𝑆𝑚 = 2𝐶 + 0.1 𝑑⁄

()6

آقایان  ]17[ Rizkalla and Hwangبا استفاده از آزمایشهای انجام شده بر روی قطعات بتنآرمه رابطه (رابطه  )7زیر را ارائه
نمودهاند:
𝜌𝑆𝑚 = 5(𝑑 − 7.11) + 0.08 𝑑⁄

()7

قلعهنوی و همكاران [ ]15نیز با انجام آزمایش بر روی نمونههای ساخته شده از بتن  C26برای متوسط فاصله ترکها رابطه زیر
را ارائه نموده است:
𝐶𝑆𝑚 = 0.6(𝑑 + 40) + 0.09 𝑑⁄𝜌 + 0.21

()8

در این تحقیق نیز بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمایشهای انجام شده بر روی نمونههای مختلف با روش رگرسیون چند متغیره
رابطه  9با اعمال تمامی عوامل مؤثر بر متوسط فاصله ترکها ارائهشده است:
𝑑𝑆𝑚 = 4.434 + 12.238𝑛𝜌 + 3.811 𝑑⁄𝜌 + 0.308𝐶 + 1.453

()9

در شكل  11نتایج حاصل از آزمایش و روابط ارائه شده جهت مقایسه آورده شدهاست.

شکل : 11مقایسه مقادیر متوسط فاصله ترکها بهدست آمده از نتایج آزمایش و روابط ارائه شده.
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بررسی نتایج آورده شده در شكل  11نشان میدهد که روابط ارائهشده توسط قلعهنوی (رابطه  )8و Rizkalla and Hwang
(رابطه  )7برای اکثر نمونههای مورد آزمایش نتایج بسیار دست پایینی ارائه میدهند ،این دو رابطه در نسبتهای تسلیح باال یعنی جایی که
قطر نمونه و ضخامت پوشش بتن کم میشود مقداری نزدیک به نتایج ارائه میدهند .مقادیر ارائه شده توسط رابطه  CEB-FIPبا نتایج
حاصل از آزمایش به مقدار زیادی همخوانی دارد و به مقدار کمی برای نسبتهای تسلیح کم (ضخامت پوشش بتن زیاد) مقادیر دست باال
و برای نسبتهای تسلیح زیاد (ضخامت پوشش بتن کم) مقادیر دست پایین ارائه میدهد .رابطه ارائه شده توسط این پژوهش (رابطه  )9بر
نتایج حاصل از آزمایش انطباق بسیار خوبی دارد بهگونهای که در نسبتهای تسلیح باال (ضخامت پوشش بتن کم) بر نتایج حاصل از آزمایش
منطبق است و در نسبتهای تسلیح کم (ضخامت پوشش بتن باال) اختالف مقادیر به دست آمده با نتایج نسبت به سایر روابط کمتر و قابل
صرفنظر کردن است.
 3-7بررسی تنش کششی پیدایش آغازین ترک
در فرآیند انجام آزمایش با افزایش نیرو در عضو ،تنشها توسط پیوستگی بتن و میلگرد از میلگرد به بتن منتقل میشود و در
محلهای ی که تنش موجود در بتن به مقاومت کششی بتن برسد ترک اتفاق میافتد و سبب باز توزیع نیرو در عضو میگردد این فرآیند تا
مرحله پایداری ترک ادامه پیدا میکند .از آنجایی که در مراجع مختلف تنش کششی بتن را مضربی از 𝑐𝑓√ تعریف مینمایند با توجه به
مقادیر نیروی پیدایش ترک آغازین در جدول  3به روش رگرسیون چند متغیره یک رابطه (رابطه  )10برای نسبت تنش کششی پیدایش اولین
ترک به جذر مقاومت فشاری بتن بر اساس پارامترهای تأثیرگذار بر آن ارائه شده است.
𝜌= −0.367 + 0.390𝑛𝜌 + 0.409 𝐶⁄𝑑 − 0.0818 𝑑⁄

()10

𝑡𝑓
𝑐𝑓√

در این رابطهها  nنسبت مدول االستیسیته بتن به مدول االستیسیته فوالد ρ ،نسبت تسلیح d ،قطر میلگرد و  Cضخامت پوشش بتن
روی میلگرد (کاور) است.
در شكل  12مقادیر حاصل از آزمایش و دادههای به دست آمده از رابطه با هم مقایسه شده است .بررسی شكل  12نشان میدهد
که رابطه ارائه با نتایج آزمایشها همخوانی بسیار خوبی دارد.

شکل : 12مقایسه مقادیر نیروی پیدایش آغازین ترک بهدست آمده از نتایج آزمایش و رابطه ارائه شده.
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 -8نتیجهگیری
در این تحقیق ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترکخوردگی نمونههای کششی مسلح با انجام آزمایش مورد مطالعه قرار
گرفت .برای بررسی ویژگیهای مكانیكی این نوع بتن با انجام  36آزمایش مطابق استانداردهای ارائه شده ویژگیهای مكانیكی بتن مورد نظر
به دست آمده است ،از سوی دیگر در این تحقیق با انجام آزمایش کشش مستقیم بر روی  12نمونه بتنی با مقطع دایرهای به طول 850
میلیمتر ساخته شده از بتن فوقتوانمند که با یک عدد میلگرد در مرکز نمونه مسلح شده است ،رفتار ترکخوردگی این نوع بتن را بررسی
کرده است .برای انجام آزمایشها سرعت جابجایی جک کششی  0/7میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد و میزان جابجاییها و نیروهای وارد
شده بر نمونه در هر لحظه ثبت شد .بر اساس اطالعات به دست آمده از انجام آزمایشها نتایج زیر حاصل شده است:


در مرحله پایداری ترک ،متوسط فاصله ترکها برای نمونههای دارای میلگرد نوع  AIIنسبت به نمونههای دارای میلگرد نوع AIII

کمتر است که این موضوع سبب میشود تا تعداد ترکها در نمونههای دارای میلگرد نوع  AIIنسبت به نمونههای دارای میلگرد
نوع  AIIIبیشتر شود که این افزایش تعداد ترکها باعث افت بیشتر میزان اثر سخت شدگی کششی در این نمونهها میشود.
همچنین افزایش نسبت  c/dمنجر به افزایش نیروی موردنیاز برای آغاز مرحله ترکخوردگی میشود.


برای نمونهها با قطر میلگرد ) (dیكسان هرچه میزان ضخامت پوشش بتن ) (Cبزرگتر میشود (بهعبارت دیگر نسبت  c/dو d/ρ

بزرگتر باشند) ،تعداد ترکهای عرضی کمتر و در نتیجه فاصله ترکها بیشتر میشود.


برای نمونهها با قطر یكسان هرچه قطر میلگرد کوچکتر باشد ،تعداد ترکهای عرضی کمتر و در نتیجه فاصله ترکها بیشتر
میشود.



برای نمونهها با درصد فوالد یكسان هرچه قطر میلگرد بزرگتر ،تعداد ترکهای عرضی بیشتر و در نتیجه فاصله ترکها کمتر
میشود.



رابطه ارائه شده برای متوسط فاصله ترکها با رابطه ارائه شده از سوی کمیته اروپایی  CEB-FIPهمخوانی بسیار خوبی دارد و بر
نتایج حاصل از آزمایش منطبق است.



روابط ارائه شده برای حداقل و حداکثر فاصله ترکها در بتن با نتایج حاصل از آزمایش و روابط پیشنهادی سایر محققان همخوانی
بسیار خوبی دارد.



رابطه پیشنهادی برای نسبت تنش کششی پیدایش اولین ترک به جذر مقاومت فشاری بتن توسط این پژوهش با دقت بسیار خوبی
نیروی اولین ترکخوردگی در نمونه را محاسبه مینماید .متوسط نسبت )  ft/√(fcبرای دادههای حاصل از آزمایش  0/313و برای
دادههای بدست آمده از رابطه پیشنهادی  0/323میباشد که با مقادر  0/33که توسط که توسط  ACI224ارائه شده است نزدیكی
بسیار خوبی دارد.
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