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چکيده
در چند دههي اخير ،سيستم حمل و نقل ريلي براي عبور و مرور انسانها به عنوان يکي از راحتترين و کمهزينهترين
سيستمهاي حمل و نقل رايج ،گسترش يافته است .با توجه به اينکه يکي از مهمترين عناصر تشکيلدهندهي خطوط ريلي،
تراورس بتني ميباشد ،لذا ،مسئلهي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري از اين سيستم از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين
تحقيق ،به کمک افزودن همزمان الياف فوالدي و پليپروپيلن به بتن تراورس (توليد شده در کارخانهي توليد تراورس کرج)،
مقاومت بتن بهبود بخشيده شده است .مجموعاً تعداد  021عدد نمونهي استوانهاي و منشوري جهت انجام تستهاي مقاومت
فشاري ،کششي و خمشي در هشت طرح مختلف ،که مجموع درصد الياف بهکار رفته در هر طرح  %0بود ،ساخته شد .با توجه
به نتايج بهدست آمده ،بهترين طرح براي مقاومت فشاري و کششي ،طرح شمارهي  %0( 8الياف فوالدي ،بدون الياف
پليپروپيلن) و براي مقاومت خمشي ،طرح شمارهي  1/6( 6درصد الياف فوالدي و  1/4درصد الياف پليپروپيلن) ميباشد.
همچنين ،وجود الياف در بتن تراورس ميتواند تا حدود  %41از مقدار آرماتورهاي پيشتنيده در آن کاسته و باعث جلوگيري از
وقوع ترکهاي عميق در آن شود.
واژههاي کليدي :بتن تراورس ،الياف فوالدي ،پليپروپيلن ،مقاومت فشاري ،مقاومت کششي ،مقاومت خمشي

 .0مقدمه

مسئلهي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري از اين سيستم

در چند دههي اخير سيستم حمل و نقل ريلي براي

از اهميت ويژهاي برخوردار است .يکي از شکلهاي

عبور و مرور انسانها به عنوان يکي از راحتترين و کم

خرابي تراورسهاي بتني ،ترکهاي ناشي از بارگذاري

هزينهترين سيستمهاي حمل و نقل رايج ،گسترش يافته

تکراري چرخ و ترکهاي ناشي از تغييرات دما است.

است .با توجه به اينکه يکي از مهمترين عناصر تشکيل

اگرچه ،خوردگي آرماتورها در محيطهاي خورنده و

دهندهي خطوط ريلي ،تراورس بتني ميباشد ،لذا

داراي يونهاي مضر نيز از ديگر مسائلي است که
تراورسهاي بتني را با مشکل جدي مواجه ميکند .در
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سالهاي اخير ،در کشور ايران ،ساالنه بيش از 033

تنشهاي کششي ايجاد ميشود (سانجوان و موراگس،

کيلومتر خط ريلي جديد احداث ميشود که در حدود

 .)0660با وجود اينکه الياف فوالدي در کنترل ترک

 033هزار عدد تراورس بتني در آن استفاده ميشود.

تحت تنشهاي وارده به بتن مؤثر هستند ،اما در

قيمت هر تراورس بستگي به کيفيت و نحوهي کاربرد

تنشهاي زياد ،توانايي جلوگيري از رشد بيش از حد

آن دارد .اما بهطور تقريبي ،قيمت هر تراورس را ميتوان

ترکها را ندارند (کيان و استروون.)3333 ،

حدود  303333تومان تخمين زد و ميتوان گفت ساالنه

يائو و همکاران ( )3332بتن حاوي الياف فوالدي،

بيش از  333ميليارد تومان در اين بخش سرمايهگذاري

کربني و پليپروپيلن با درصدهاي مختلف را مورد

ميشود .حال اگر حدود  %03اين تراورسها نيازمند

آزمايشِ مقاومت خمشي قرار دادند .نتايج آزمايشها

تعمير يا تعويض باشند ،مالحظه ميشود که هزينههاي

نشان داد که در هر صورت ،اضافه کردن الياف ،بتن را

مرتبط با اين بخش نيز مقدار قابل مالحظه خواهد بود.

نسبت به بتن معمولي مقاومتر و شکلپذيرتر ميسازد.

از اين رو ،مديران راهآهن در ايران و ديگر کشورها در

بيشترين مقاومت خمشي مربوط به الياف فوالدي است

صدد افزايش مقاومت و دوام تراورسها از طريق به-

که اين مسئله نشاندهنده خواص مناسب اين نوع الياف

کارگيري روشهاي نوين و مواد و مصالح نوين

است .در حالي که الياف ديگر ،مثل الياف فوالدي ،تغيير

ميباشند.

اساسي در مشخصات بتن ايجاد نکردند .نتايج نشان داد

بتن يک مادهي ساختماني است که در کشش
عملکرد ضعيفي داشته و اين مسئله باعث وقوع ترک و

که ترکيب الياف فوالدي با الياف کربني منجر به بيشترين
مقاومت شده است.

خزش ميشود .ترکها اغلب با گذشت زمان و افزايش

کورشي و همکاران ( )3330خواص بتن با مقاومت

تنشها ،بيشتر شده و در عمق بتن نفوذ ميکنند.

زياد را با افزودن الياف فوالدي بررسي کردند .نتايج

بنابراين ،براي جلوگيري از رشد بيش از حد ترکها از

آزمايش آنها نشان داد که با افزايش الياف فوالدي،

الياف فوالدي استفاده ميشود (گرزيبووسکي و شاه،

مقاومت کششي به صورت خطي افزايش مييابد و

0663؛ پادرون و زولو .)0663 ،بهعلت ترکيب شدن

سرعت افزايش در  5روز اول بيشتر ميباشد.

الياف بهصورت يکنواخت در بتن ،در همهي جهات در

زيمل و همکاران ( )3339در استراليا در

بتن قرار ميگيرند .وقتي که بتن سخت ميشود ،بين

بررسيهاي خود نشان دادند که چگونه الياف

الياف و ذرات بتن پل زده شده که از رشد ريزترکها

پليپروپيلني رفتار خردشدگي بتن درجا را بهبود

جلوگيري ميشود .البته عالوه بر الياف فوالدي ،الياف

ميبخشند .نتايج به دست آمده ديدگاهي از نظر

پليمري و کربني نيز در بتن بهکار ميرود .در ميان الياف

خردشدگي بتن با مقادير مختلف الياف پليپروپيلني را

پليمري ،الياف پليپروپيلن يکي از رايجترين و

ارائه ميدهد.

محبوبترين الياف در ميان محققين است (بياسي و

بانتيا و همکاران ( )0660و شاه ( )0660بتن اليافي

زنگ0660 ،؛ سروشيان و همکاران0660 ،؛ زولو و

از دو دسته از الياف با جنس يکسان و اندازههاي

هيس0660 ،؛ وانگ و همکاران3330 ،؛ بياسي و داهري،

مختلف را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه

3333؛ مو و همکاران.)3333 ،

رسيدند که الياف کوچکتر بين ترکهاي کوچک پل زده

مقاومت کششي بتن در حدود  %03مقاومت فشاري

و رشد ريزترکها را کنترل کرده و از بههمپيوستن آنها

آن ميباشد .بنابراين ،اغلب ترکها در بتن تحت

جلوگيري نموده و به ميزان قابل توجهي باعث بهبود
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مقاومت خمشي ميشود.

 .2برنامه آزمايشگاهي

پژوهش ديگري روي بتن اليافي از دو دسته الياف

در اين تحقيق ،تعداد  033عدد نمونه استوانهاي و

با يک اندازه و دو جنس مختلف نشان داد که الياف

منشوري حاوي درصدهاي مختلف از الياف فوالدي و

سختتر و با مدول االستيسيتهي باالتر منجر به مقاومت

پليپروپيلن بهصورت توأم ساخته و روي هر يک از

در برابر اولين ترک و مقاومت نهايي شده و نوع ديگر

نمونهها آزمايشهاي مقاومت فشاري ،کششي و خمشي

که تقريباً انعطافپذير است منجر به بهبود مقاومت

انجام شده است .در ادامه ،به مشخصات و نتايج اين

خمشي بعد از اولين ترک ميشود (وانگ و همکاران،

آزمايشها پرداخته ميشود.

.)3330
هوانگ

و

همکاران

()3300

تراورسهاي

پيشتنيدهي  SFRCبا  3/00درصد حجمي الياف
فوالدي به طول  23ميليمتر طراحي کردند .بارگذاري
انجام شده مطابق روش ( AREMAاستاندارد
 )3339 ،AREMAصورت پذيرفت .نتايج نشان داد که
تراورسهاي  SFRCتحت  2ميليون سيکل بارگذاري
بدون شکست بوده و مقاومت بااليي از خود نشان
دادند .اما آنها در تحقيقات خود چنين آزمايشي را
روي بتنهاي تراورس معمولي انجام ندادند که نيازمند
تحقيقات بيشتري در اين زمينه است.
صادقي و همکاران ( )3309به بررسي تأثير افزودن
الياف فوالدي و کابلهاي پيشتنيده به مقدار صفر،3/2 ،
 3/0 ،3/0و  0درصد حجمي بتن بر مشخصات مکانيکي
بتن تراورس پرداختند .نتايج نشان داد که استفاده از
الياف فوالدي در بتن تراورس باعث بهبود مقاومت
خمشي ،ظرفيت استهالک انرژي و مقاومت در برابر
ترک ميشود.

 .0-2مشخصات مصالح مصرفي
در اين تحقيق ،از مصالح ساخت بتن در کارخانهي
توليد تراورس کرج استفاده گرديد .بنابراين ،کليه مصالح
از قبيل شن درشتدانه و ريزدانه و ماسه از نوع طبيعي
بوده و دانهبندي مصالح مطابق نشريه ( 230نشريه ،230
 )0201براي ساخت بتن تراورس انتخاب شده است .در
نشريه مذکور ،براي دانهبندي مصالح از ضوابط
استاندارد ( DIN EN 13230-2استاندارد )3332 ،DIN
آلمان استفاده شده است.
الياف فوالدي بهکار رفته در اين پژوهش از شرکت
صنايع مفتولي زنجان و روان کنندهي مورد استفاده
(فوقروانساز کربوکسيالتي )BC20 ،از شرکت بتن
شيمي خاتم ميباشد .مشخصات فيزيکي و مکانيکي
الياف فوالدي و پليپروپيلن در جدول  0آورده شده
است.
جدول  .0خواص فيزيکي و مکانيکي الياف مصرفي

با توجه به مطالعات انجام شدهي قبلي ،مالحظه
گرديد که مطالعه در مورد بتن تراورس و با درصدهاي
مختلف الياف پليپروپيلن و فوالدي و در حالت ترکيبي

خصوصيات الياف

الياف فوالدي

الياف پليپروپيلن

مقطع

دايره

دايره

طول (ميليمتر)

03

29

قطر (ميليمتر)

3/0

بسيار ناچيز

قطر/طول

93/03

-

>0333

133

0003

603

093

2/0 – 2/6

تاکنون بهصورت جدي صورت نپذيرفته است .لذا ،در

مقاومت کششي

اين مقاله به بررسي و دستيابي به درصد بهينهي اين

(مگاپاسکال)

الياف پرداخته ميشود.

چگالي (کيلوگرم بر متر
مکعب)
مدول االستيسيته
(گيگاپاسکال)
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جدول  .3درصدهاي حجمي استفاده همزمان الياف

 .2-2طرح اختالط بتن مصرفي

فوالدي و پليپروپيلن

مطابق جدول  ،3نسبت آب به سيمان مورد استفاده در
اين پژوهش برابر با  3/20در نظر گرفته شد .همچنين،
ماسه استفاده شد و نحوهي اختالط همزمان الياف
فوالدي و پليپروپيلن به نسبت حجمي کل بتن مطابق
جدول  2صورت گرفت .آزمايشها در آزمايشگاه

درصد

تکنولوژي بتن دانشگاه سمنان انجام گرديد.

حجمي
الياف

جدول  .2نسبتهاي اختالط بتن مصرفي در
آزمايشها
شن ريزدانه (کيلوگرم)

شن درشتدانه (کيلوگرم)

3/10

ماسه (کيلوگرم)

0

سيمان (کيلوگرم)

3/00

آب (کيلوگرم)

3/33

سيمان/آب

3/20

()%

پليپروپيلن()%

0

3

3

3

3

0

2

3/3

3/0

1

3/1

3/9

0

3/0

3/0

9

3/9

3/1

0

3/0

3/3

0

0

3

شماره طرح

از مجموع سنگدانهها (شن و ماسه) %00 ،شن و %10

3/03

الياف فوالدي

الياف

همچنين ،آزمايشهاي شيميايي روي آب مصرفي
در بتن در آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان البرز
انجام شده که نتايج آن در جدول  1آورده شده است.

جدول  .4نتايج آزمايشهاي شيميايي روي آب مصرفي در بتن
pH

هدايت الکتريکي

سختي کل

سولفات

کلريد

نيترات

نيتريت

سديم

پتاسيم

کلسيم

مواد معلق

قلياييت کل

0/10

-

-

033

09

-

-

1/0

3/3

-

03

9/3

 .3-2روش آزمايش

تدريج آن را به بتن افزوده و بهطور کامل مخلوط شود.

با توجه به اينکه يکي از اهداف اين تحقيق ،بررسي اثر

به علت منفک بودن الياف فوالدي از يکديگر ،پديدهي

افزودن الياف بر خواص بتن توليدي تراورس کرج

جمعشدگي در اين الياف رخ نخواهد داد.

ميباشد ،لذا تغييري در طرح اختالط بتن توليدي داده

با توجه به اين که هدف ،انجام آزمايشهاي

نشد .جهت افزودن الياف پليپروپيلن ،ابتدا رشتههاي

مقاومت فشاري ،کششي و خمشي روي بتنهاست ،لذا

اين الياف بهطور کامل از هم جدا شده (باقري و

با توجه به حالتهاي اختالط همزمان الياف در بتن ،از

پرهيزکار )0200 ،تا در هنگام اختالط با بتن دچار

هر نمونه تعداد  0عدد ساخته شد .براي نمونههاي

جمعشدگي و گلوله شدن نشود .همچنين ،مطابق آيين-

فشاري و کششي ،قالب استوانهاي به قطر  03سانتيمتر

نامه ( ACIآييننامه  )0660 ،ACIحدود يک دقيقه پس

و ارتفاع  33سانتيمتر و براي نمونههاي خمشي ،قالب

از افزون الياف ،همچنان بايد روند مخلوط شدن ادامه

منشوري به ابعاد  03*03*03سانتيمتر انتخاب گرديد.

يابد تا رشتههاي الياف به خوبي در سرتاسر بتن پراکنده

هر قالب ،در سه مرحله بتنريزي و در هر بار با 30

شوند .اما براي افزودن الياف فوالدي ،فقط کافيست به

ضربه بهصورت حلزوني به کمک ويبراتور دستي ،ويبره
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گرديد .پس از مدت حداکثر  31ساعت ،قالبها باز و

پليپروپيلن بسيار بيشتر از الياف فوالدي است ،لذا

داخل حوضچهي آب (دماي حدود  30درجهي

افزايش مقاومت چشمگير نبوده و تقريباً با نمونهي

سلسيوس) قرار داده و نمونهها پس از مدت  30روز از

شاهد (طرح شمارهي  )0مقاومت يکساني دارند.

داخل حوضچهي آب خارج گرديدند .عملآوري

همچنين ،در طرح شمارهي  1که  3/9درصد الياف

استاندارد )3300 ،INSO581( ISIRI581

پليپروپيلن و  3/1درصد الياف فوالدي دارد ،بهعلت

انجام شد .با توجه به هزينهبر بودن و عدم فضاي کافي

اينکه مقدار الياف پليپروپيلن زياد و مقدار الياف

مناسب براي عملآوري در شرايط بخار آب ،در

فوالدي کم است ،لذا بتن رفتار خوبي از خود نشان

کارخانه توليد تراورس بتني کرج بيشتر نمونهها در

نداده و باعث کاهش مقاومت نسبت به نمونههاي ديگر

شرايط حوضچهي آب عملآوري ميشوند .همچنين،

شده است .البته ميتوان اين مسئله را با تحقيقات بيشتر

با توجه به وزن بسيار زياد تراورسهاي بتني ،امکان

در اين رابطه بهطور مجزا بررسي نمود .با توجه به نتايج

انباشتن آنها در فضاي محدود اتاق بخار آب بسيار

بهدست آمده از مقاومت فشاري نمونهها ،طرح شمارهي

مشکل ميباشد .با توجه به اينکه هدف اصلي اين

 0بهترين نتيجه و طرح شمارهي  1ضعيفترين نتيجه را

تحقيق ،بررسي رفتار بتن ميباشد ،بنابراين وجود

از خود نشان داده است.

نمونهها مطابق

رطوبت براي بتن جهت عملآوري کفايت ميکند و چه
در محيط بخار آب و چه در حوضچهي آب ،تفاوت
چنداني در نتايج و مقاومت بتن ندارد.

 .3انجام آزمايشها و بررسي نمونهها
پس از خارج کردن نمونهها از داخل حوضچهي آب و
خشک شدن آب سطحي نمونهها پس از گذشت يک
ساعت ،مقاومت فشاري ،کششي و خمشي نمونهها

(الف)

اندازهگيري شد.

 .0-3مقاومت فشاري
آزمايش مقاومت فشاري بر روي نمونههاي استوانهاي
توسط جک هيدروليک با ظرفيت  2333کيلونيوتن و
سرعت بارگذاري  3/0مگاپاسکال بر ثانيه ،نشان داده
شده در شکل  0انجام شد.
شکل  3مقاومت فشاري نمونههاي مختلف را نشان
(ب)

ميدهد .همانطور که از شکل  3مشخص است ،با
افزايش مقدار الياف فوالدي در بتن (کاهش الياف

شکل  .0آزمايش مقاومت فشاري نمونهها :الف) نحوهي

پليپروپيلن) ،مقاومت فشاري افزايش يافته است .در

قرارگيري نمونه در زير جک و ب) ترک در نمونه پس از

طرحهاي شماره  2 ،3و  1بهدليل اينکه مقدار الياف

انجام آزمايش
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شکل  .2مقاومت فشاري طرحها

 .2-3مقاومت کششي
نحوهي انجام آزمايش مقاومت کششي روي نمونههاي
استوانهاي در شکل  2نشان داده شده است .مقاومت
کششي به روش تست برزيلي انجام شد.
شکل  1مقاومت کششي نمونهها با توجه به
تغييرات درصد الياف فوالدي و پليپروپيلن را نشان
ميدهد .همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود ،با
توجه به درصد اختالط سنگدانههايي که در بتن
تراورس استفاده ميشود ،طرح شماره  %0( 3الياف
پليپروپيلن) کمترين مقاومت را در بين ساير طرحها از
خود نشان داده است .اما در طرحهاي شمارهي  2الي 0
با شيبهاي متغيري همواره بر مقاومت کششي افزوده
شده است ،که اين پديده را ميتوان به نقش عمدهي

شکل  .3آزمايش مقاومت کششي و نحوهي قرارگيري
نمونهها در زير جک

الياف فوالدي در بتن وابسته دانست .بهطوري که با
افزايش الياف فوالدي تا مقدار  %0حجمي بتن ،پيوسته
بر مقاومت کششي آن افزوده شده است .بهطور کلي ،با

 .3-3مقاومت خمشي (مدول گسيختگي)

توجه به نتايج کليهي طرحهاي انجام شده ،ميتوان بيان

براي انجام آزمايش مقاومت خمشي ،از تست

کرد که مقاومت کششي تا حدود  0/0برابر نسبت به

چهارنقطهاي استفاده شد .نحوهي انجام آزمايش و

نمونهي شاهد افزايش مييابد .لذا ،با توجه به نتايج

نحوهي شکست نمونهها در شکل  0نشان داده شده

بهدست آمده از مقاومت کششي نمونهها ،طرح شمارهي

است .شکل  9مقاومت خمشي نمونهها با توجه به

 0بهترين نتيجه و طرح شمارهي  3ضعيفترين نتيجه را

تغييرات درصد الياف فوالدي و پليپروپيلن را نشان

از خود نشان داده است.

ميدهد.
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(الف)

(ب)
شکل  .5نحوهي انجام آزمايش خمش روي نمونهها :الف) جزئيات بارگذاري و ب) نحوهي انجام آزمايش
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شکل  .6مقاومت خمشي (مدول گسيختگي) طرحها
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با توجه به شکل  9ميتوان مشاهده نمود که در

بهطور کلي ،بجز طرحهاي  3و  ،2در مابقي طرحها

طرحهاي  3و 2که بيشترين مقدار الياف پليپروپيلن را

مقاومت تا  %20نسبت به نمونهي شاهد افزايش يافته

دارا هستند ،مقاومت خمشي نمونهها نسبت به نمونهي

است .لذا ،در بين کليهي طرحهاي آزمايش شده،

شاهد (طرح  )0کاهش مييابد .البته ممکن است در

بيشترين و کمترين مقاومت به ترتيب مربوط به

بتني با طرح اختالط متفاوت (بجز بتن تراورس) ،منجر

طرحهاي  9و  2ميباشد.

به نتايج متفاوتي شود .در طرحهاي  0 ،1و  9بهعلت
اينکه درصدهاي بهکار رفته از الياف فوالدي و

 .4-3جابجايي نمونهها

پليپروپيلن تقريباً نزديک به هم هستند ،لذا الياف

با توجه به اينکه تستهاي مقاومت فشاري ،کششي و

پليپروپيلن با پل زدن و الياف فوالدي با تحمل مناسب

خمشي نمونهها توسط جک هيدروليک با قابليت تعيين

خمشي ،باعث افزايش مقاومت ميشوند .اما در

مقادير جابجاييها و رسم نمودار انجام گرديد ،لذا

طرحهاي  0و  0بهعلت اينکه حضور الياف پليپروپيلن

مقادير ميانگين جابجاييها در هر طرح و هر تست در

کمتر شده ،لذا پديدهي پل زدن کمتر رخ داده و با وجود

شکل  0نشان داده شده است.

توانمندي الياف فوالدي در برابر خمش ،اما از مقاومت
آنها در مقايسه با طرحهاي  0 ،1و  9کاسته شده است.
جابجایی خمشی جابجایی کششی
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شکل  .7مقايسه جابجايي نمونههاي فشاري ،کششي و خمشي
طرح ( 1نمونه شاهد)

طرح 6

بار -کیلونیوتن

بار شکست
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تغییرمکان  -میلی متر

شکل  .8مقايسه طاقت خمشي طرح  6با طرح ( 0نمونه شاهد)
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با مقايسهي مقادير حاصل از جابجايي نمونهها در

نمونهي شاهد ميباشد را نشان مريدهرد .همرانطور کره

آزمايش مقاومت فشاري ،با توجه به اينکه در هر طرح

مشاهده ميشود ،سطح زير نمودار بار -تغييرمکان طررح

ميزان استفاده از الياف فوالدي و پليپروپيلن متفاوت

 9برابر  2/0کيلونيوتن.ميليمتر و براي طرح  0برابر با 0

ميباشد ،بنابراين مقادير جابجايي آنها نيز متفاوت

کيلونيوتن.ميليمتر ميباشد .اين بدان معناست که طررح

خواهد بود .بهطوري که طرحهاي  3و  9بيشترين

 9که برهعنروان بهتررين طررح برراي مقاومرت خمشري

جابجايي را از خود نشان دادهاند.

انتخاب گرديد ،طاقت خمشي برتن شراهد را  2/0برابرر

با توجه به نتايج جابجايي بهدست آمده از آزمايش

افزايش داد .همچنين ،طبرق شرکل  ،0در طررح  ،9برتن

مقاومت کششي نمونهها ،بيشترين مقدار جابجايي در

رفتار نرمتري نسبت به نمونهي شاهد از خود نشان داده

طرح شمارهي  9و کمترين آن در طرح شماره ( 0نمونه

و نرمتر ميشکند .پارامتر ديگري که ميتروان بره کمرک

شاهد) بهدست آمده است.

بار -تغييرمکان بررسي نمود ،بار شکست ميباشرد .برار

با توجه به مقادير بهدست آمده از جابجايي نمونهها

شکست ،لحظهاي است که نمرودار هنگرام طري نمرودن

در آزمايش خمش ،جابجايي در طرحهاي  3 ،0و 2

سير نزولي خود دچار شکستگي ناگهاني در خرود مري-

تقريباً مقادير يکساني دارند و بهطور مشابه در طرحهاي

شود .بنابراين ،بار شکست طرحهراي  9و  0بره ترتيرب

 0 ،1و  9نيز چنين مسئلهاي مشاهده ميشود .اما در

 1/20و  3/03ميباشد.

طرحهاي  0و  0به تدريج از مقدار جابجايي کاسته شده
است .بهطور کلي ،با تقريب مناسبي ميتوان گفت در

 .6-3بررسي و تفسير نتايج آزمايشها

کليهي طرحها با افزايش درصد الياف فوالدي ،نمونهها

نتايج کلي حاصل از انجام آزمايشهاي مقاومت فشاري،

بهصورت نرم شکسته و جابجايي آنها بيشتر ميشود.

کششي و خمشي روي نمونهها در جدول  0آورده شده

اما در طرحهاي  0و  0بهعلت اينکه مقادير الياف

است .با توجه به اين نتايج ،بيشترين مقاومت فشاري،

پليپروپيلن در بتن خيلي کم است ،الياف فوالدي

کششي و خمشي نمونهها به ترتيب مربوط به طرحهاي

بهصورت يک جانبه نقش تحمل خمش را بر عهده

شماره  0 ،0و  9ميباشد .همچنين ،کمترين مقاومت

دارند.

فشاري ،کششي و خمشي نمونهها به ترتيب مربوط به
طرحهاي شماره  3 ،1و  2ميباشد .لذا بهطور کلي،

 .5-3طاقت خمشي
با توجه به اينکه مهمترين اثرر اليراف برر برتن ،افرزايش
شکلپذيري ميباشرد ،انردازهگيرري طاقرت خمشري در
کارهاي اکثر محققين مورد توجه قرار داشرته اسرت .بره
همين جهت ،در اين مطالعه نيز نمونههاي منشروري کره
تحت آزمايش خمش قرار گرفتند ،نمودار بار-تغييرمکان
براي آن ها رسرم مري گرردد .سرطح زيرر نمرودار برار-
تغييرمکان به عنوان طاقت خمشي تعيين ميشود .شرکل
 0منحنرري بررار -تغييرمکرران بررراي طرررح شررماره  9کرره
بيشترين مقاومت خمشي را داشته و طرح شرماره  0کره

ميتوان نتيجه گرفت که در بتنهاي حاوي همزمان
الياف فوالدي و پليپروپيلن ،افزايش مقدار الياف
فوالدي عملکردي مطلوبتري نسبت به افزايش الياف
پليپروپيلن در بهبود مقاومت بتن دارد .اما بايد گفت که
عملکرد مناسب الياف پليپروپيلن در درصدهاي کم در
پل زدن بين سنگدانهها و سيمان و آب نقش بهسزايي
در بهبود مقاومت بتن دارند.
همچنين ،با توجه به نتايج بهدست آمده از تست
مقاومت فشاري نمونهها ،بهطور کلي ،با افزودن مقدار
الياف فوالدي در بتن تراورس ،بر ميزان مقاومت فشاري
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افزوده شد .با توجه به اينکه نقش اصلي الياف

استفاده از الياف پليپروپيلن و کمترين مقدار استفاده از

پليپروپيلن در بتن ،ايجاد پيوستگي مناسب بين

الياف فوالدي را دارند ،مقاومت خمشي نسبت به

سنگدانهها و خمير سيمان بوده ،لذا ميتوان از اين الياف

نمونهي شاهد کمتر شده و در طرحهاي بعد افزايش

به عنوان الياف مکمل با مقادير کم در کنار الياف

يافت .بهطوري که با توجه به اثر اين دو نوع الياف با

فوالدي استفاده نمود .چرا که کاربرد عمدهي استفاده از

يکديگر در ترکيب با بتن در طرح شماره  9به بهترين

الياف فوالدي در بتن تراورس ،بهبود مقاومت آن

وجه ممکن صورت پذيرفته و باعث بيشترين افزايش

ميباشد.

مقاومت نسبت به نمونهي شاهد گرديد .همچنين ،طبق
نتايج بهدست آمده ،طرح شماره  9تا  2/0برابر طاقت

طبق نتايج بهدست آمده از تست مقاومت کششي

خمشي بتن تراورس را افزايش ميدهد.

نمونهها ،بهطور کلي با کاهش مقدار استفاده از الياف
پليپروپيلن و همچنين افزايش مقدار استفاده از الياف

شکلهاي  6الي  00نمودارهاي بيبعد شدهي

فوالدي در بتن تراورس ،بهطور پيوسته بر مقاومت

مربوط به مقاومت فشاري ،کششي و خمشي نمونهها

کششي بتن افزوده شد .الزم به ذکر است که افزايش

نسبت به نمونهي شاهد و همچنين خط برازش آنها را

مقاومت بتن ناشي از کاهش استفاده از الياف

نشان ميدهند.

پليپروپيلن در بتن ،روند مناسبتري نسبت به تست

با توجه به نتايج آزمايشهاي انجام شده ،ميتوان

مقاومت فشاري داشته و با شيب مناسبي رو به بهبود

با برازش خطوط درجه  ،0به پيشبيني مقاومت فشاري،

ميباشد.

کششي و خمشي نمونهها با توجه به نوع طرح مربوطه
پرداخت.

طبق نتايج بهدست آمده از تست مقاومت خمشي
نمونهها ،در طرحهاي شماره  3و  2که بيشترين مقدار

جدول  .5بهترين و ضعيفترين طرحها
نوع آزمايش

ضعيفترين طرح

بهترين طرح

مقاومت فشاري

 %0( 0الياف فوالدي–  %3الياف پليپروپيلن)

 3%/1( 1الياف فوالدي–  %3/9الياف پليپروپيلن)

مقاومت کششي

 %0( 0الياف فوالدي–  %3الياف پليپروپيلن)

 %3( 3الياف فوالدي–  %0الياف پليپروپيلن)

مقاومت خمشي  %3/9( 9الياف فوالدي –  %3/1الياف پليپروپيلن)  %3/3( 2الياف فوالدي–  %3/0الياف پليپروپيلن)

y = 0.08x + 1.04
R² = 0.4442

1
0.5
0
10

8

6

4

2

فشاری نمونه ها

1.5

نسبت بی بعد شده ی مقاومت

2

0

شماره طرح

شکل  .9خط برازش نمودار بيبعد شدهي مقاومت فشاري نمونهها
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y = 0.13x + 0.59

1.5

R² = 0.697

0.5

نمونه ها

1

0
10

8

6

2

4

0

نسبت بی بعد شده ی مقاومت کششی

2

شماره طرح

شکل  .01خط برازش نمودار بيبعد شدهي مقاومت کششي نمونهها

y = 0.07x + 0.69

10

8

6

4

2

0

نمونه ها

R² = 0.4648

نسبت بی بعد شده ی مقاومت خمشی

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شماره طرح

شکل  .00خط برازش نمودار بيبعد شدهي مقاومت خمشي نمونهها

شکل  .02مشخصات هندسي تراورس بتني توليد شده در کارخانهي کرج
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شکل  .03مشبندي بتن تراورس به همراه آرماتورهاي پيشتنيده

 .4مقايسهي نتايج عددي با نتايج آزمايشگاهي

نميتوان به طور کامل از حضور آرماتورهاي پيشتنيده

به منظور درک بهتر از نتايج بهدست آمده از

در آن صرفنظر نمود .اما استفاده از الياف (الياف

نمونههاي آزمايشگاهي ،نمونههاي تراورس ساخته شده

فوالدي– الياف پليپروپيلن) در تراورس بتني ،ميتواند

در کارخانهي تراورس کرج با همان مشخصات بتن و

مقدار قابل توجهي از آرماتورهاي پيشتنيده را کاسته و

سيستم پيشتنيدگي در آن ،به کمک نرمافزار ANSYS

سبب بهبود رفتار بتن در تحمل تنشهاي فشاري،

مدلسازي شده و تست مقاومت خمشي روي آن

کششي و خمشي از جانب قطار گردد .با توجه به اينکه

صورت گرفته است .جزئيات نمونههاي تراروس بتني و

مسئلهي ترک و مودهاي شکست در تراورس بتني ،به

مشبندي آن در شکلهاي  03و  02نشان داده شده

لحاظ مسائل تعمير و نگهداري ،از اهميت ويژهاي

است.

برخوردار بوده ،لذا حضور الياف در بتن ،به همراه

از آنجايي که در سيستم حمل و نقل و ريلي ،ميزان
تنشهاي وارد بر ريل ،پابند و تراورس (بتني ،فلزي،

آرماتورهاي پيشتنيده ميتواند سبب بهبود خواص
مقاومتي تراورس بتني گردد.

چوبي) بسيار زياد بوده ،و هدف اصلي در اين تحقيق

در شکل  ،01نتايج حاصل از تست مقاومت خمشي

بررسي مقاومت تراروسهاي بتني ميباشد ،بنابراين

(تست ممان منفي) نمونهي واقعي تراورس بتني

آرماتور به تنهايي پاسخگوي تنشهاي وارده نميباشد.

پيشتنيده ،مدل ساخته شده در نرمافزار

در نتيجه بايد از کابلهاي پيشتنيده جهت تحمل

(تراورس بتني پيشتنيده) ،نمونهي بتني بدون الياف و

تنشهاي زياد استفاده نمود .از آنجايي که طبق تحقيقات

آرماتور و همچنين نمونهي خمشي ساخته شده با الياف

اخير ،بهکار بردن الياف در بتن سبب بهبود مشخصات

(بهترين طرح خمشي = طرح شماره  3/9( 9درصد الياف

مقاومتي آن ميشود ،اما در رابطه با تراورسهاي بتني

فوالدي–  3/1درصد الياف پليپروپيلن))

به علت تنشهاي بسيار زياد وارده از طرف قطار روي

مقايسه شده است.

ANSYS

با يکديگر

آنها ،حتي با افزودن درصدي از الياف مختلف نيز
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با توجه به نتايج بهدست آمده از شکل  01ميتوان

ايدهآل که ميتواند ترکيبي از الياف و آرماتور پيشتنيده

دريافت که اختالف بين مقادير حاصل از تست مقاومت

در بتن باشد ،پيشنهاد شد .با توجه به اين مطلب ،منحني

خمشي تراورس بتني پيشتنيده در آزمايشگاه و

ايدهآل تحت بار حدود  133کيلونيوتن جابجايي معادل

شبيهسازي عددي بسيار ناچيز بوده و لذا ميتوان از

با  6ميليمتر خواهد داشت.

درستي تحليل حاصل از شبيهسازي تراورس اطمينان

وجود الياف پليپروپيلن در بتن باعث پل زدن در

حاصل نمود .همچنين ،با توجه به نمودارهاي رسم شده

بين سنگدانهها و سيمان شده و از وقوع ترکهاي عميق

از نمونهي شاهد و طرح شمارهي  9که بيشترين

جلوگيري خواهد کرد .لذا ،اين مطلب نيز به خودي

مقاومت خمشي را داشته ،و با توجه به مقادير تراورس

خود حائز اهميت است که نياز به تحقيقات بيشتر در

بتني پيشتنيده ،در نهايت منحنياي در قالب منحني

اين زمينه دارد.

شکل  .04مقايسهي نتايج حاصل از نمونههاي آزمايشگاهي و شبيهسازي شده

 .5نتيجهگيري

بهطور کلي ،با افزايش مقدار الياف فوالدي ،مقاومت

در اين تحقيق ،روي  033عدد نمونهي بتن تراورس

کششي تا  %003افزايش يافته و فقط در برخي از

توليدي کارخانهي کرج حاوي الياف فوالدي و

طرحها ،مقاومت کششي کمتر از نمونهي شاهد شد.
با توجه به نتايج حاصل از آزمايش مقاومت خمشي

پليپروپيلن بهصورت همزمان ،آزمايش مقاومت
فشاري ،کششي و خمشي انجام شد که در مجموع 0

نمونهها ،بين طرحهاي  2الي  ،9مقاومت افزايش يافته و

طرح با درصدهاي مختلف الياف ساخته و نتايج زير

بين طرحهاي  0الي ( 2صفر الي  3/1درصد الياف

بهدست آمد:

فوالدي) و  9الي  3/9( 0الي  0درصد الياف فوالدي)

از مجموع  0طرح مختلف ،در آزمايشهاي مقاومت

مقاومت کاهش مييابد .اما بهطور کلي ،با افزايش مقادير

فشاري ،با افزايش تدريجي الياف فوالدي و به تبع آن

الياف فوالدي ،روند افزايش مقاومت سير صعودي

کاهش الياف پليپروپيلن ،مقاومت فشاري نمونهها تا

داشته است.

 %01افزايش يافت.
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در بين کليهي طرحها ،بهترين طرح براي مقاومت

پليپروپيلن) بيشترين جابجايي و طرح  %0( 0الياف

فشاري ،کششي و خمشي به ترتيب طرحهاي  0 ،0و 9

فوالدي–  %3الياف پليپروپيلن) کمترين جابجايي را

بود .اين بدان معناست که هنگام اختالط همزمان الياف

دارا بودند.

فوالدي و پليپروپيلن براي رسيدن به مقاومت بيشينه،

وجود الياف در بتن باعث جلوگيري از وقوع

بايد مقدار الياف فوالدي در بتن بيشتر از مقدار الياف

ترکهاي عميق در بتن شده و پيوستگي در بتن را

پليپروپيلن باشد.

افزايش ميدهد .همچنين ،الياف باعث بهبود خواص

در بين کليهي طرحها ،ضعيفترين طرح براي

مقاومتي در تراورس بتني شده و لذا به کمک نتايج

مقاومت فشاري ،کششي و خمشي به ترتيب طرحهاي

بهدست آمده ميتوان به طور تقريبي در حدود  %13از

 3 ،1و  2ميباشد .اين بدان معناست که بهطور کلي ،اگر

آرماتورهاي پيشتنيده در بتن کاسته و الياف را

مقدار استفاده از الياف پليپروپيلن در بتن بيشتر از

جايگزين آن نمود.

الياف فوالدي باشد ،نتيجهي مطلوبي حاصل نشده و

استفادهي همزمان از الياف فوالدي و پليپروپيلن تا

مقاومت آن کاهش مييابد .اما با اين وجود ،تأثير خوب

 2/0برابر طاقت خمشي بتن تراورس را افزايش ميدهد.

الياف پليپروپيلن در پل زدن بين سنگدانههاي بتن غير
قابل انکار است.

 .6سپاسگزاري

از منحنيهاي برازش شدهي بهدست آمده ميتوان

بدين وسيله از جناب آقاي مهندس مازني که در فراهم

دريافت که بيشترين شيب منحني برازش به ترتيب در

آوردن و هماهنگي گزارشها و آزمايشهاي بتن

آزمايشهاي کشش ،فشار و خمش حاصل شده است.
با توجه به نتايج بهدست آمده از مقادير جابجايي
نمونهها ،طرح  %3/9( 9الياف فوالدي–  %3/1الياف

تراورس کارخانهي توليد تراورس کرج کمک شاياني در
پيشبرد اين تحقيق کردند ،صميمانه قدرداني ميگردد.
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