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  چکیده

ی سیمانی الیافی نسبت هاتیکامپوزی باالی ریپذانعطاف.  به دلیل شودیمی نو در صنعت ساختمان محسوب ادهیای سیمانی الیافی هاتیکامپوزاستفاده از 

بررسی رفتار و خواص  برخوردار است.  بنابراین زیخزلزلهدر مناطق  ژهیوبهی از جذابیت زیادی اسازهی هاالمانبه بتن معمولی، استفاده از این نوع مصالح در 

سیمانی  یهاتیکامپوز. در این پژوهش نوع جدیدی از رسدیمطراحی و استفاده در صنعت ساختمان امری ضروری به نظر  درروندتسهیل  منظوربهها آنشکست 

ه از استفاد یطیمحستیزمنفی  کاهش اثرهای منظوربه . در این نوع کامپوزیتی قرار گرفتموردبررسی کرنشی شوندگسختبا رفتار  لنیپروپیپلدارای الیاف 

ی و مقاومت فشاری و خمشی کم در سنین پایین ریرگیدعلیرغم اثرات مثبت آن باعث  این نوع پوزوالن . استفاده ازشد استفاده یگدازآهنی سیمان، از سرباره

سیمانی  یهاتیکامپوزدر رفتار شکست  سیلیس نانواز استفاده  ریتأثدر این پژوهش  به خمیر سیمان، این مشکل رفع گردید. سیلیس نانوکه با افزودن  گرددیم

ی هاشیآزماساخته شد.  سیلیس نانودرصد  ۴-1ی حاوی هاطرحطرح اختالط شامل طرح بدون نانو سیلیس و  ۵. در همین راستا گرفت قرار یموردبررسالیافی 

ی مکانیکی و شکست انجام شد. رفتار شکست و گسترش ترک در این کامپوزیت سیمانی الیافی با استفاده  از هایژگیومقاومت فشاری و خمشی جهت تعیین 

ی گسترش ترک )در حالت نحوهی و همچنین خوردگترکبر طاقت شکست در زمان شروع  سیلیس نانو ریتأثروش ضریب شدت تنش دوتایی تحلیل شد و 

از  ی اولیهخوردگترکی ترک و بار نظیر انهدهبازشدگی  یبهمحاس برای، و کرنش ییجاجابه یریگاندازهمتداول  زاتیجهناپایدار( بررسی شد. به دلیل محدودیت ت

شده و اری و مقاومت خمشی( باعث بهبود رفتار مکانیکی )شامل مقاومت فش سیلیس نانودرصد  ۳استفاده شد. نتایج نشان داد که افزودن  پردازش تصویرروش 

 الیاف و کاهش تردی کامپوزیت سیمانی الیافی را در پی دارد.  افزایش طاقت پل زدنهمچنین 
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 مقدمه  -1

جدیدی با عنوان  مصالح ساختمانیدر صنعت ساختمان،   شدهانجاماخیر با گسترش و پیشرفت تحقیقات  یهادههدر 

را های سیمانی الیافی ی از کامپوزیتی خاصها دسته. این بتناندشدهیمعرف( 1HPFRCCهای سیمانی الیافی توانمند )کامپوزیت

 یشوندگسختخوردگی رفتار یت سیمانی الیافی، در بارگذاری پس از اولین ترکدهند که برخالف بتن معمولی و کامپوزتشکیل می

 . ]۲و1[( 1دهند )شکل متعدد را قبل از تمرکز ترک و گسیختگی نهایی از خود نشان می یهایخوردگترککرنشی همراه با 

مسلح الیافی توانمند هستند که از های سیمانی از کامپوزیت یفردمنحصربه( نوع ۲ECCشده )های سیمانی مهندسیکامپوزیت

پذیری، ظرفیت جذب شوندگی کرنشی، شکل( به رفتار سخت۳FRCها در مقایسه با بتن الیافی معمولی )های بارز آنترین ویژگیمهم

، این نوع ذکرشده یهایژگیو. عالوه بر ]۳[توان اشاره کرد و دوام زیاد می دانهدرشتهای نهسنگداانرژی، وزن پایین به علت حذف 

در  ریتأخمیکرومتر( عالوه بر ایجاد  1۰۰های معمولی )عرض ترک کمتر از نسبت بتن سیمانی با کنترل عرض ترک به یهاتیکامپوز

، بتنی شدن کاور پوستهپوستهماهیت خوردگی فوالد و مقاومت در برابر  در رییتغتماس عوامل مهاجم با میلگردهای فوالدی، ایجاد 

 ودترمیم شوندگی نیز دارند. خاصیت خ

های های بتنی، ساختمانروسازی، دالساخت به استفاده از این نوع کامپوزیت الیافی در  توانیم ECCهای ترین کاربرداز مهم

ها را کاهش دهد. تواند ابعاد آنتا حد زیادی می یاسازههای در ساخت المان  ECCها اشاره کرد. استفاده از سازه تعمیربلندمرتبه و 

افزایش دوام و جلوگیری از  منظوربهآرمه های بتنی محافظ برای سازهالیه عنوانبهتوان از آن می ECCای بر کاربردهای سازهعالوه 

توان از آن ، مییخوردگترکال در برابر و مقاومت با ECCبه جذب انرژی باالی  توجه باگردها نیز استفاده کرد. همچنین خوردگی میل

 . ]۴[المان جاذب انرژی در سازه استفاده کرد  عنوانبه

  

 [۲] شدهشده با الیاف و کامپوزیت سیمانی مهندسیتغییر شکل بتن معمولی، بتن تقویت - یمحورتکمنحنی تنش کششی :  1 شکل 

Fig. 1. Schematic uniaxial tensile stress vs. deformation curves of plain concrete, FRCC, and ECC [2] 

در انتخاب طرح مخلوط،  سمیمکان کرویمتأکید بر استفاده از اصول  منظوربه( (ECC شدهیمهندسنام کامپوزیت سیمانی 

. شودیمی باالی آن  استفاده به دلیل مدول االستیسیتهنل الکل از الیاف پلی وی طورمعمولبه ECCساخت در  .]۵[است شدهانتخاب

سیمانی الیافی  یهاتیکامپوز، آرامید، شیشه و بازالت بر رفتار شکست لنیپروپیپلاستفاده از الیاف  ریتأثمظلوم و میرزامحمدی بر 

در دماهای متفاوت از خواص مکانیکی و  لنیپروپیپلالیاف  سیمانی حاوی یهاتیکامپوزاین مطالعه مشخص شد که  مطالعه کردند. در 

بر خواص  بامطالعه. همچنین کریم پور و مظلوم ]۵[سیمانی حاوی سایر الیاف برخوردار هستند یهاتیکامپوزشکست بهتری نسبت به 

 ۲نشان دادند که افزایش حجم الیاف تا  لنیپروپیپلسیمانی الیافی دارای الیاف  یهاتیکامپوز کیمکان کرویمشکست و پارامترهای 

                                                           
1 High performance fiber reinforced cementitious composites 
2 Engineered cementitious composite 
3 Fiber reinforced concrete 

یتنش کشش  

بتن تغییر شکل  



۳ 

 

یمسیمانی الیافی  یهاتیکامپوز کیکرومکانیمباعث بهبود خواص شکست و خواص  متریلیم 1۲درصد و افزایش طول الیاف تا 

 .]۶[گردد

ا بتن معمولی ها اجتناب شده است که حاصل آن مخلوطی با مقدار مواد سیمانی بیشتر در مقایسه بدانهاز کاربرد درشت ECCدر 

شود و همچنین، برای بهتر الیاف در آن میموجب کنترل مقدار کارایی برای توزیع هرچه  ECCمقدار زیاد مواد سیمانی در  .]۷[است

ترکیبی از  ECC، مواد درواقع .]۷[ی پساترک ضروری استدر ناحیه خمیر سیمانیشونده و افزایش چقرمگی  بروز رفتار کرنش سخت

با  هاست که در مقایس مترمکعبکیلوگرم در هر  1۲۰۰تا  ۸۳۰ی ریزدانه است و عیار سیمان آن، یا مالت با مواد پرکنندهر سیمان خمی

بنابراین یکی از رویکردهای  .]۸[ هستمتوسط دو تا سه برابر،  طوربهدارای مقدار سیمان بیشتری،  یتوجهقابلطور بتن معمولی، به

تسهیل هر چه بیشتر استفاده از این نوع کامپوزیت سیمانی  منظوربه یطیمحستیز ریوبهرهی تولید و افزایش مهم در کاهش هزینه

 .]۶[شودجایگزین بخشی از وزن سیمان عنوان می عنوانبهدر صنعت ساختمان، استفاده از مصالح پوزوالنی و در دسترس 

جایگزین بخشی از  عنوانبه ۲گدازیی آهنی کورهو سرباره 1یباد خاکستری گذشته، از مواد افزودنی معدنی، مانند دهه در چند

های اخیر استفاده از این مواد است. در سال شدهاستفادهسیمانی  هایداشتن مزایا و آثار مثبت بر بتن و فراورده لیدل بهوزن سیمان، 

باعث کاهش گدازی ی آهنسربارهو  یباد خاکستراست. جایگزینی بخشی از سیمان با  قرارگرفتهپژوهشگران  موردتوجهنیز  ECCدر 

 همراه است.  ۳دیاکسیدتولید سیمان با تولید کربن  چراکهشد خواهد  ستیزطیمحمصرف سیمان و به دنبال آن اثرات مثبت بر 

ی سرباره.  شودیمجایگزین اصلی سیمان محسوب  عنوانبه استید آهن که یکی از محصوالت جانبی در تولگدازی ی آهنسرباره

به علت میکرو ساختار شبیه به شیشه که دارای ساختاری مونوسلیکاتی است پتانسیل واکنش پوزوالنی دارد و با ترکیب با گدازی آهن

که یکی از محصوالت هیدراتاسیون سیمان است  ۴سیمان پرتلند، هیدراتاسیون سیمان پرتلند را شتاب بخشیده و با کلسیم هیدروکسید

 دهدیمولی مطالعات نشان  شودیمباعث کاهش مقاومت در سنین اولیه گدازی ی آهنسربارهاگرچه افزودن . ]۹و۶[دهدیمواکنش 

ی سربارهفزودن پودر ا. ]1۰[بتن ندارد یروزه ۲۸اثر منفی بر روی مقاومت فشاری  ،درصد ۷۰تا گدازی ی آهنسربارهجایگزینی 

و شتاب نفوذ یون کلر را  بخشدیممقاومت در برابر حمله سولفاتی را بهبود  مثالعنوانبهتواند دوام بتن را بهبود بخشد میگدازی آهن

 کهآنتر صورت بگیرد. به دلیل توزیع الیاف یکنواخت شودیمباعث  گدازیی آهنسربارهعالوه بر این افزودن پودر  .]1۲و11[کندیمکم 

[ کامپوزیت سیمانی الیافی حاوی ۴1] ۵. لیم و همکاران[۳1] کنندیمبرای توزیع الیاف ایجاد ای نیروی دافعه گدازیآهنذرات سرباره 

 یجابهگدازی ی آهنسربارهمشاهده شد که با افزایش جایگزینی پودر در این مطالعه، . قراردادند موردمطالعهگدازی را آهنپودر سرباره 

، کیمکان کرویمها توانستند با استفاده از اصول یابد. آنیت کرنش کششی افزایش میدرصد جایگزینی(، ظرف ۷۰تا  ۵۰سیمان )بین 

میکرومتر طراحی کنند. آدنیسا  ۵۷با عرض ترک  پاسکال مگا ۳۸ یروزه۲۸درصد و مقاومت فشاری  ۳/۳کرنش کامپوزیتی با ظرفیت 

حذف استفاده از سیمان  منظوربه، شده با کربنات سدیمفعال یگدازآهن ی[ کامپوزیت سیمانی الیافی با استفاده از سرباره۵1] ۶داس و

 ۹/۴و  پاسکال مگا 1/۲، پاسکال مگا ۶/۳۸پرتلند را توسعه دادند.  مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی به ترتیب برابر با 

  [.1۵]دیسریمبه نظر  قبولقابلی اه به حذف کامل مواد سیمانی نتیجهکه با توج بود پاسکال مگا

، تحقیقات و باالی پوزوالن  طبیعی و غیرطبیعیالیافی حاوی مقادیر  یهاتیکامپوزو  هابتندرگیرش  ریتأخدر راستای رفع مشکل 

ی پوزوالن در جهت برطرف معدنی به مالت حاوی مقادیر باال یهاماده نانوافزودن برخی  ریتأثو  شدهانجاممطالعاتی در سالیان اخیر 

دارای چهار عملکرد  ،با توجه به ابعاد بسیار ریز و ساختار شیمیایی خود ذرات نانو است. قرارگرفته یموردبررس شدن این مشکل

باشند و از میان انواع نمی ای هر چهار قابلیتبسیاری از نانو ذرات دار . البته بایستی توجه داشت کههستندیمانی خمیر سجداگانه در 

باشند که شدت این عملکردها به سطح تنها نانو ذرات سیلیس قابلیت عملکرد چهارگانه را دارا می تاکنون ،شدهگرفتهبکار  ذرات نانو

 :[1۷و 1۶]از  اندعبارتمانی خمیر سیهای سطحی نانو ذرات سیلیس بستگی دارد. عملکرد چهارگانه نانو ذرات در ویژه، شکل و ویژگی
                                                           
1 Fly ash (FA) 
2 Blast furnace slag (BFS) 
3 Carbon dioxide (CO2) 
4 Calcium hydroxide Ca(OH)2 
5 Lim et al. 
6Adesina and Das 
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توانند یا برقراری واکنش با می ۲سیلیکاوالنی نظیر در طی واکنش پوزوالنی: اجزای پوز 1یم سیلیکات هیدراتتولید کلس  -الف

 منجر گردند. متراکم هیدراتلسیم سیلیکات بلورهای کلسیم هیدروکسید به تولید ک

های سیمانی )ذرات آالیت و بالیت( توسعه واکنش هیدراسیون از طریق عملکرد بذری: نانو ذرات با قرارگیری بر روی سطح دانه -ب

تر شدن سطح ذرات سیمان شده و بر همین اساس در ساعات اولیه پس از شروع و به سبب سطح ویژه باال و فعال منجر به فعال

 توانند حجم محصوالت تولیدی توسط واکنش ذرات سیمان و آب را افزایش دهند.هیدراسیون می

نظیر  توانند در خلل و فرج نانومتری محصوالت هیدراسیونبه سبب ابعاد دانه بسیار ریز میاثر نانو پرکنندگی: نانو ذرات  -پ

 ها کمک نمایند.قرار گیرند و از این طریق به افزایش استحکام آنکلسیم سیلیکات هیدرات 

در طی واکنش  دشدهیتولهای توانند بر روی و در میان بلورمی خمیر سیمانیبا توزیع مناسب در  ذرات نانوکنترل رشد بلوری:  -ت

 .ها جلوگیری نمایندآنفشار بر بلورهای مضر از رشد سریع و با اشغال فضاهای خالی و ایجاد  قرارگرفتههیدراسیون 

 آن با محلول به دلیل سطح مخصوص باالیکه  گرددبه مخلوط بتن باعث می سیلیس نانو افزودنگفت که  توانیمخالصه  طوربه 

 باعث تیدرنهانامحلول تولید نماید و کیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم آزاد موجود در منافذ موئین بتن تر کلسیمهیدروکسید 

افزایش  ازجمله ییهاتیمزها منجر به ایجاد این ویژگی. یری و افزایش مقاومت بتن گرددنفوذپذتراکم ساختار خمیر سیمان و کاهش 

جلوگیری از نفوذ  ،نفوذپذیری بتن توجهقابل، کاهش زایش مقاومت بتن در برابر فرسایشاف، ی و کششی بتنمقاومت فشاری و خمش

 و سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن گردد. هاسولفاتیون کلر و 

 منظوربهاست که در آن  شدهارائهی کرنشی شوندگسختهای سیمانی الیافی با رفتار در این پژوهش نوع جدیدی از کامپوزیت

است.  شدهاستفاده یگدازآهن یسربارهی استفاده از سیمان، از مواد پوزوالنی جایگزین سیمان مانند طیمحستیزاهش اثرات منفی ک

در مقایسه با سیمان معمولی مقاومت  شودیمدارد که سبب  تریطوالنی رشیگزمان(، یگدازآهن یسربارهاین نوع پوزوالن ) البته

استفاده  یسنجامکانهدف از این پژوهش ی در سنین اولیه در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی داشته باشد. ترنییپافشاری و خمشی 

ی هاتیکامپوزدر رفتار شکست  سیلیس نانواستفاده از  ریتأث. از همین رو هست جهت برطرف شدن این مشکلدر  سیلیس نانواز 

ی سیمانی الیافی که موضوعی هاتیکامپوزی تولید این کاهش هزینه منظوربهاست. همچنین  قرارگرفتهی موردبررسسیمانی الیافی 

ی الیاف پلی وینل جابه ۳لنیپروپیپلهای سیمانی در صنعت ساختمان است از الیاف در استفاده از این نوع کامپوزیت کنندهنییتع

طرح مخلوط، روش مشخصات مصالح، ایی و معرفی در این مقاله پس از معرفی روش ضریب شدت تنش دوت است. شدهاستفاده  ۴الکل

نانو سیلیس بر پتانسیل جریان، رفتار مکانیکی و مکانیک شکست  ریتأثبه بررسی و تحلیل  و محاسبات شیساخت، روش انجام آزما

 است.  شدهپرداختهکامپوزیت سیمانی الیافی 

 سیمانی الیافی  یهاتیکامپوزبرای تحلیل رفتار شکست  روش ضریب شدت تنش دوتایی -۲

های مدل . شودیمدر مواد شبه ترد  یتوجهقابلآمدن رفتار غیرخطی  وجود بهنوک ترک باعث  یدهیدبیآسی وجود منطقه

 روش [1۹] ۵ژو و رینهارت. [1۸]است  شدهارائهسیمانی  یهاتیکامپوزبتنی و  یهاسازهشروع و رشد ترک در  ینیبشیپمتعددی برای 

و  یریگشکلدر مطالعات خود سه مرحله برای  هاآنی  شکست بتن ابداع کردند. نحوه یرا برای مطالعه ضریب شدت تنش دوتایی

مدلی جدید  ها. آن۸ناپایدار ترک گسترش و ،۷، گسترش پایدار۶یخوردگترکاز شروع  اندعبارتکه رشد ترک در بتن در نظر گرفتند 

گسترش شکست ناپایدار سازه را بررسی کند  تواندیم تنهانههای قبلی بتنی ارائه دادند که برخالف مدل هایبرای تحلیل شکست سازه

                                                           
1 Calcium silicate hydrate (C3S2H3) 
2 Silicon dioxide (SiO2) 
3 Polypropylene (PP) 
4 Polyvinyl alcohol (PVA) 
5 Xu and Reinhardt 
6 Initial cracking 
7 Stable crack propagation 
8 Unstable crack propagation 
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 ی هندسه و ابعاد از مستقل پارامتر دو آزمایشگاهی، نتایج بررسی با هابینی کند. آنپیش تواندیمرا  یخوردگترکبلکه هر سه مرحله 

 کردند. مطرح را نمونه

ini

ICK: بارگذاری تحت ترک ایجاد از جلوگیری در ماده توان ذاتی (اولیه یخوردگترک طاقت(  
un

ICKبا زیر رابطه طبق روش ضریب شدت تنش دوتاییپارامترهای  .)بحرانی شرایط در کل ماده توان (ناپایدار شکست : طاقت 

 :دارندارتباط  یکدیگر

(1) un ini C

IC IC ICK K K  

Cفوق،  یکه در رابطه

ICK بتن تردی بعدیب پارامتر . همچنیناست 1چسبندگی تنش توسط ایجادشده بحرانی تنش شدت ضریب 

 بود. خواهد یک و صفر بین عددی تردی پارامتر فوق رابطه گردید. در تعریف زیر صورتبه شکست روش دو پارامتری از ستفادها با

(۲) 
ICK

1
C

IC
B un un

n

IC

i

IC

i K

K K
    

نمونه دارای رفتار  OBی در ناحیه  ،۲است. مطابق شکل  شدهداده نمایش ۲در شکل  ی بتنیدر نمونه ایجاد و رشد ترک فرآیند

 رفتار غیرخطی خواهد داشت و خطوط مماسی در این منطقه از خط مماسی اولیه  BC یبتن در منطقهی نمونهخطی است. االستیک 

نوک  دهیدبیآس یدر منطقه ۲سنگدانه ها یزنپلغیرخطی مربوط به عملکرد  یانحراف خواهد داشت. این منطقه OB یدر ناحیه

سیمانی است. خمیر گیری ترک موضعی در نوک ترک و شکل دهیدبیآسی گیری منطقهی شروع شکل، نقطهB ی. نقطههست  ۳ترک

و بازشدگی نوک ترک در این منطقه صفر است. با این فرضیه  رشد. ماده رفتاری االستیک و خطی دارد ، Bینقطه پیش از رسیدن به

اولیه  یخوردگترکطاقت متناظر با این نقطه، تنش  و ضریب شدت یخوردگترکبار شروع   B یبار متناظر با نقطه
ICKini شناخته می

 شود.

 

  ییشدت تنش دوتا بیضرروش ترک و مراحل شکست سازه در  یبازشدگی دهانه –نمودار بار :  ۲ شکل 

Fig. 2. Graphical representation of points on the P-CMOD or P-δ curve in the double -k model 

. این نقطه جایی است که هم طول ترک و هم میزان بازشدگی نوک ترک به مقدار شودیممشاهده  بیشینهرشد ناپایدار ترک در بار 

شکست  ، رشد ترک پایدار و فرآیند یخوردگترکشروع  تواندیم روش ضریب شدت تنش دوتایی. بنابراین معیار رسندیمبحرانی خود 

اولیه  یخوردگترک، دو پارامتر تحت عنوان طاقت مطابق با این معیاربینی کند. ناپایدار را پیش
ICKini  شکست ناپایدار  طاقتو

ICKun 

   .[۲۰] دنکنمی ینیبشیپمراحل شکست بتن را 

 یهافرمولبا استفاده از  ۵اولیه ترک طول و ۴خوردگی اولیهمستقیم با استفاده از بار ترک صورتبهاولیه  یخوردگترکطاقت پارامتر 

و  شودیماد نیز شناخته تحت عنوان چقرمگی ذاتی مو هیاول یخوردگترکطاقت . دنشویم محاسبه ۶ک خطیمکانیک شکست االستی

                                                           
1 Cohesive stress 
2 Aggregate bridging action 
3 Fracture Process Zone (FPZ) 
4 Initial cracking load 
5 Initial crack length 
6 Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) 
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آمدن ترک ماکرو به  وجود بهها بدون خوردگی در آنو ترک کنندیماالستیک رفتار  صورتبهحالتی است که مواد  یدهندهنشان

ند سدهای بتنی های مهم ماندر سازه  هیاول یخوردگترکطاقت .  پارامتر شودیممیکرو در مقیاس کوچک محدود  یهایخوردگترک

بار  لهیوسبهاز اهمیت زیادی برخوردار است. پارامتر طاقت شکست نهایی  یاهستهو سازه رآکتورهای  فشارتحتهای بتنی وزنی، لوله

ز ا 1.  ژو و رینهارت[۲۰] شودیمکست االستیک خطی پیدا متناظر با آن با استفاده از فرموالسیون مکانیک ش مؤثراکثر و طول ترک حد

که مقادیر  ندنتایج آزمایشگاهی نتیجه گرفت
ICKini  و

ICKun  در . همچنین ستامستقل از شکل و ابعاد نمونه بوده و تابعی از خواص ماده

تفاوت معناداری در مقادیر  هانمونهمشاهده شد که ضخامت این پژوهش 
ICKini  و

ICKun  عددی برای  یهافرمول هاآن. کندینمایجاد

آن است که در این روش نیازی به   ۲روش دو پارامتریبه  روش ضریب شدت تنش دوتاییاستفاده در این مدل را توسعه دادند. مزیت 

پیدا کردن بار البته در این روش نیست.  ۳ی بستهسیستم آزمایش حلقهنیازی به  جهیدرنتو  ستینمتعدد  یهایبارگذارباربرداری و 

 یریگاندازهبرای  ،رینهارت توسط ژو و شدهانجامدر مطالعات  و اولیه و طول ترک بحرانی از پیچیدگی برخوردار است یخوردگترک

 ۵با استفاده از تداخل سنجی لیزری تیدرنهااست و  شدهاستفادهسنج و نصب کرنش ۴رشد ترک از روش پوشش دهی فتواالستیک

 . [1۹] است شدهبرداشت ازیموردناطالعات 

  ، روش انجام آزمایش و محاسباتروش ساخت ،طرح مخلوطمصالح،  مشخصات -3

ت، کربوکسیالی پلیی آب بر پایهو فوق کاهنده کننده وانکارخانه سیمان تهران، فوق ر یک نوعدر این پژوهش از سیمان پرتلند 

 یاندازهبهپودری با ذراتی  صورتبه سیلینانو ساست.  شدهاستفادهاصفهان  آهنذوب یکارخانهی آهن و سرباره آهکسنگپودر 

 شد.  ستفادههای سیمانی ابررسی تأثیر آن بر خواص مکانیکی و شکست کامپوزیت منظوربهنانومتر  ۲۰±۵متوسط تقریبی 

، نشان سیلینانو سمربوط به  (SEM) ۷میکروسکوپی تصویر ۴و در شکل  (XRD) ۶ی ایکسپراش اشعه آنالیز ینتیجه ۳در شکل

شخصی را م یابلورههای پیک سیلینانو ساشعه ایکس در ذرات ، الگوی پراش شودیماهده مش ۳که از شکل  طورهماناست.  شدهداده

و  1دارند. مشخصات فیزیکی مصالح پودری در جدول  ۸یابلوره ریغ ماهیتی سیلینانو سهد ذرات ددهد که نشان مینشان نمی

و  ۳در جدول  کننده به ترتیبفوق روان و  لنیپروپیپل افیال مشخصات. همچنین شده استارائه ۲ها در جدول مشخصات شیمیایی آن

 یگدازآهنسیمانی الیافی و کاهش هزینه از پودر سرباره  یهاتیکامپوزافزایش پایداری  منظوربهپژوهش این . در است مشاهدهقابل ۴

 آهکسنگبه سیمان و پودر  یگدازآهن یسربارهپودر  ینهیبهنسبت  [ 1۲]ژو و همکاران پژوهش  استفاده شد. در آهکسنگو پودر 

مطالعات آزمایشگاهی و عددی،  بر اساس [۶] آمد. همچنین در پژوهش کریم پور و مظلوم به دست ۳۳/۳و   ۳۳/۲به سیمان به ترتیب 

 به کارنسبت مواد  ۵جدول .  درصد حجمی پیدا شد ۲و  متریلیم1۲به ترتیب  لنیپروپیپلطول و حجم الیاف  ینهیبهمقدار 

، مقدارهای متفاوت شدهارائههای دهد. در طرح مخلوطان میالیافی حاوی پودر نانو سیلیس را نش یهاتیکامپوزدر ساخت  شدهگرفته

گذاری است. در نام شده اضافه ی کامپوزیت سیمانی الیافیدهندهلیتشکسیمان به سایر مواد بر اساس درصدی از  سیلینانو س

 . ستا سیلینانو سدرصد  یدهندهنشان NSها، حرف مخلوط

 راهکیفرآیند اختالط مواد،  شدهانجامسیمانی الیافی دارد. طبق تحقیقات  یهاتیکامپوزفرآیند اختالط مواد تأثیر بسزایی بر رفتار  

بهبود در پراکنده شدن یکنواخت الیاف است. ژو و  جهیدرنتو  خمیر سیمانی بیشتر یحل مناسب برای دستیابی به ویسکوزیته

شود و   داشتهنگهدر هنگام اضافه کردن الیاف  خمیر سیمانی یتوصیه کردند که مقداری از آب برای باال بردن ویسکوزیته  ۹همکاران

                                                           
1 Xu and Reinhardt 
2 Two parameter fracture model (TPFM) 
3 Closed-loop 
4 Photo elastic coating 
5 Laser interferometry 
6 X-Ray Diffraction (XRD) 
7 Scanning Electron Microscope (SEM) 
8 Amorphous 
9 Zhou et al. 
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ط مواد ممکن است ساده به نظر همگن مخلوط شدند، بقیه آب به آن اضافه شود. این تغییر در توالی اختال طوربهالیاف  نکهیازاپس

توزیع الیاف در  لیوتحلهیتجزدهد. قرار می ریتأثچشمگیری تحت  طوربهکامپوزیت سیمانی الیافی را  یبرسد، اما ظرفیت کرنش کشش

ز فرآیند بین بهبود پراکندگی الیاف و افزایش ظرفیت کرنش کششی با استفاده ا یداریمعنارتباط  یدهندهنشانها سطح مقطع نمونه

 .[۲1] بود ،یشنهادیپاختالط 

توزیع نانو مواد ناهمگون  یهاروشبا نانو است.  شدهاصالح یهاتیکامپوزهای ضروری فرآیند تولید یکی از جنبه مواد نانوپراکندگی 

به دلیل نیروهای باالی  نانو مواددر  1آگلومره شدن یپدیده .شود های پژوهشیدر یافته لمنجر به اختال تواندیم سیمانیخمیر در 

داخل محلول و  )اولتراسونیکشن( به ۲. تابش امواج فراصوتشودمی نانو مواده سبب کاهش عملکرد رایج است ک هاآنی واندروالس

متکی بر ارتعاشات اولتراسونیکشن شود. برای پراکندگی ذرات، ها اغلب برای پراکندگی مواد نانو استفاده می ۳نتاستفاده از سورفکت

ی شیمیایی بین ها با افزایش دافعهکند اما سورفکتنتس باال( تولید میفرکانمکانیکی است که سطوح باالیی از انرژی )ارتعاشات با 

ها ممکن است بر خواص شیمیایی و کنند. شایان توجه است که  استفاده از سورفکتنتیجلوگیری م نانو ذراتذرات از تجمع مجدد 

و  سیلینانو سر این پژوهش برای اطمینان از پراکندگی [. د۲۲تأثیر بگذارد ] خمیر سیمانیبر عملکرد آن در  جهیدرنتفیزیکی ماده و 

 سازهمگندستگاه  ۵شکل در . استفاده شد ۴ساز اولتراسونیکدستگاه همگندر خواص فیزیکی و شیمیایی مواد از  رییتغعدم

 . است شدهدادهنشان درصد  ۸۰با پروب تیتانیومی و توان  ،اولتراسونیک

است که ابتدا مواد  صورتنیبدها اند. روند پیشنهادی آنکلی را برای ترکیب مواد پیشنهاد داده یهیروکی ۵ال نجار و همکاران

ی بعد باید آب به مواد پودری اضافه شود. . در مرحلهشوندیممخلوط  کامالا  همزندر  آهکسنگپودری شامل سیمان و سرباره و پودر 

 ۵لتراسونیک به مدت وا سازهمگناز فوق روان کننده در دستگاه  چهارمکیو  ماده نانوبرای طرح اختالط به همراه  ازیموردنتمام آب 

مخلوط  همزندر  کامالا  قبالا این محلول به مواد خشک که  چهارپنجمدقیقه مخلوط شده تا محلول همگن نانو حاصل شود. سپس 

ای و به هم چسبیده خارج از حالت گلوله را الیافر این مرحله تا یک خمیر کامپوزیت یکدست حاصل شود. د شودیماضافه  اندشده

 یالیاف برای جلوگیری از پدیده تدریجیاضافه شدن  .میکنیمم به خمیر سیمان اضافه ک یهاحجمدر  رشتهرشته صورتبهکرده و 

ی و سپس فوق روان کننده شدهافزودهمحلول نانو به کامپوزیت  یماندهیباقسیمان ضروری است. در پایان  گلوله شدن الیاف در خمیر

 [.۲۳]شودیم افزوده همزنمانده در صورت نیاز به کامپوزیت نهایی در باقی

 
 سیلینانو س  XRD ی آنالیز: نتیجه 3 شکل 

Fig. 3. The XRD pattern of nano-silica  

                                                           
1 Agglomeration 
2 Ultra Sonication 
3 Surfactant 
4 Ultrasonic Homogenizer 
5 Al-Najjar  et al. 
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 سیلینانو سبرابر بزرگنمایی از  50000میکروسکوپ الکترونی با  لهیوسبه شدههیته: تصویر  4 شکل 

Fig. 4. SEM image of nano-silica at magnification 50000x 

 

 لتراسونیکوا سازهمگنیک  یلهیوسبه سیلینانو س آب و ترکیب:  5 شکل 

Fig. 5. Mixing water and nano-silica using an ultrasonic homogenizer 

 

 گدازی. خواص فیزیکی سیمان و سرباره آهن 1 جدول

Table 1. The physical properties of cement and GGBFS 
  (Kg/m3) وزن مخصوص3 (cm2/gr) نرمی2 حالت غیر بلورهای1

٪۹۰  ۳۸۰۰ ۵۸/۲  پودر سربارهی آهنگدازی 

- ۳۳۰۷ 1۵/۳  سیمان 

                                                           
1 Amorphous phase 
2 Fineness 
3 Specific gravity 
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 آهکسنگو پودر  سیلینانو سگدازی و . آنالیز شیمیایی سیمان، سرباره آهن ۲ جدول

Table 2. Chemical properties of cement, GGBFS, nano-silica, and limestone powder 
L.O.I* SO3(%) K2O(%) Na2O(%) MgO(%) Cao(%) Fe2O3(%) Al2o3 

(%) 

Sio2(%) مواد پودری 

۴/۲  ۰۹/۲  ۷1/۰  ۴۲/۰  ۴۴/۳  ۰۲/۶۲  ۹۶/۲  ۸۳/۳  ۳۲/۲1 مانیس   

1/۲  ۸۵/۰  ۳۵/۰  ۵/۰  ۲۵/1۰  ۳۵-۳۷  ۸۵/۰  ۳۶/1۰  ۰۵/۳۵  یپودر سرباره 

یگدازآهن  

۷۳/۴۲  ۰۵/۰  ۰/۰  ۰۷/۰  1۳/۰  ۹/۵۶  ۰۲/۰  ۰/۰  ۰۷/۰ آهکسنگپودر    

- ۰/۰  ۰/۰  ۰۹/۰  ۲1/۰  ۰/۰  ۰۲/۰  ۳۸/۰  1۷/۹۹  نانو سیلیس 
 * کاهش جرم در برابر دمای باال1

 

 لنیپروپیپل. خواص الیاف  3 جدول

Table 3. The properties of polypropylene fibers 

۹1/۰  (MPa) مقاومت کششی  ۴۰۰-۳۰۰ (gr/cm3) وزن مخصوص 

 (GPa) مدول االستیسیته ۵/۳-۳ (mm) طول 1۲

۰۳۵/۰  (%) ۲کشیدگی ۲۰ (mm) قطر 

 مقاومت در برابر اسید و قلیا عالی رنگ  سفید

1۷۰-1۶۰  جذب آب ندارد (Co) نقطهی ذوب 

 

 ABAPLAST SRT – 2912 ی. مشخصات فوق روان کننده 4 جدول

Table 4. Properties of superplasticizer manufactured by 

ABAPLAST company called SRT-2912 

 ی روشناقهوهمایع  شکل ظاهری

 1/1 (gr/cm3وزن مخصوص )

 ندارد یون کلر

PH ۵- ۶  

زاآتشغیر  درجه اشتعال  

+۳ درجه انجماد  

 

  

                                                           
1 Loss on Ignition 
2 Elongation 
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  برحسب کیلوگرم  مترمکعبوزن مصالح در یک  بر اساس سیلینانو س. طرح مخلوط کامپوزیت سیمانی الیافی دارای مقادیر متفاوت  5 جدول

Table 5. Mixtures of fiber-reinforced cementitious composites containing different amounts of nano-silica 

(material weight per 1m3 of composite) 

نانو 

سیلیس  

یپلالیاف 

لنیپروپ  

روان 

 کننده

نسبت آب به 

 مواد پودری

 یسربارهپودر 

یگدازآهن  

آهکپودر سنگ مانیس   نام طرح 

۰/۰  ۲/1۸  ۲/۱۸  ۲۶/۰  ۵/۷۹۹  11۴۲ ۳۴۲.۶ NS-0 

۴۳/۳  ۲/1۸  ۲/۱۸  ۲۶/۰  ۵/۷۹۹  11۴۲ ۳۴۲.۶ NS-1 

۸۵/۶  ۲/1۸  ۲/۱۸  ۲۶/۰  ۵/۷۹۹  11۴۲ ۳۴۲.۶ NS-2 

۲۸/1۰  ۲/1۸  ۲/۱۸  ۲۶/۰  ۵/۷۹۹  11۴۲ ۳۴۲.۶ NS-3 

۷/1۳  ۲/1۸  ۲/۱۸  ۲۶/۰  ۵/۷۹۹  11۴۲ ۳۴۲.۶ NS-4 

 

 تعیین خواص کامپوزیت سیمانی الیافی در حالت تازه  

بر   ۲(  از آزمایش جریان اسالمپ 1با نانو پیش از گیرش ) خواص تازه شدهاصالحبرای بررسی روانی کامپوزیت سیمانی الیافی 

با  شدهاصالحهای کامپوزیت سیمانی الیافی بر ویژگی سیلینانو ساستفاده شد. برای بررسی اثر  ASTM C1611Mاساس استاندارد 

ها یکسان در نظر گرفته شد. پس از توقف نانو در حالت تازه و سخت شده، میزان آب به مواد سیمانی و مقدار افزودنی در همه طرح

 شودیم یریگاندازهدو قطر متعامد جرم کامپوزیت سیمانی الیافی تازه ب، ی الیافی بر روی صفحه غیر جاذجاری شدن کامپوزیت سیمان

 جریان اسالمپ برابر با میانگین دو قطر است. (. ۶)شکل

 

 : آزمایش جریان اسالمپ کامپوزیت الیافی در حالت تازه 6 شکل 

Fig. 6. The flow slump test of fiber-reinforced cementitious composite at the fresh state 
 تعیین خواص کامپوزیت سیمانی الیافی در حالت سخت شده  

 ×)عرض  ۳۵۰×1۰۰×1۰۰با ابعاد دارای شکاف تیر  1۵های سیمانی الیافی، ، برای بررسی خواص شکست کامپوزیتدر این تحقیق

یلیم ۲۵و ارتفاع  متریلیم ۳به ضخامت  یاصفحهدر وسط طول نمونه با استفاده از  هانمونهساخته شد. شکاف  متریلیمطول( ×ارتفاع 

ای با قطر استوانه ینمونه، سه اختالطبرای یافتن مقاومت فشاری برای هر طرح  ایجاد شد. همچنین هانمونهدر هنگام ساخت  متر

                                                           
1 Fresh properties 
2 Slump flow 
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گراد درجه سانتی ۲۰±۲، در دمای یآورعمل منظوربهروز  ۲۸ها به مدت متر ساخته شد. تمام نمونهمیلی ۲۰۰متر و ارتفاع میلی 1۰۰

 آب قرار گرفتند. یداخل حوضچه
 سیمانی الیافی یهاتیکامپوز( در تحلیل شکست DICتصویر دیجیتال ) یبستگهمروش  

جابجایی است که امروزه کاربرد فراوانی در تحقیقات  یریگاندازه اپتیکی (، یک روشDICتصویر دیجیتال ) یبستگهمروش 

. پیش هستتحت بارگذاری  یهانمونهمتوالی از  صورتبه شدهگرفتهتصاویر  یسهیمقامهندسی یافته است. رویکرد این روش بر اساس 

در  یگذارنقطهمهیا شود. الگوی  زارافنرمشوند تا امکان ردیابی نقاط برای  یگذارنقطهبایستی به نحو تصادفی  هانمونهاز انجام تست 

از  دونقطهاست که فاصله  یکاف ،افزارنرمتوسط  شدهلیتحلبندی تصاویر  اسیمق یبرااست  ذکرانیشااست.  شدهدادهنمایش  ۷شکل 

 ریسا یابیارز یبرا یاریمع دونقطه نیبا استفاده از فاصله ا افزارنرمشود.  یمعرف افزارنرم( به گاههیتکفاصله دو  مثالا) شدهنییتع شیپ

 .سازدیم هافاصله

 

 

 الگوی نقاط تصادفی بر روی نمونه آزمایشگاهی :  7 شکل 

Fig. 7. The pattern of random points on the beam's surface 
ی با توجه ربرداریتصواستفاده شد. سرعت   هااز نمونه DSLR 1برداری متوالی در حین آزمایش، از یک دوربین عکاسیجهت عکس

شده در این پژوهش پذیری باالی کامپوزیت بررسیمتفاوت باشد. با توجه به شکل تواندیمی کامپوزیت ریپذشکلبه تردی و یا 

یحتعمود بر نمونه باشد تا  کامالا ی دوربین بایستی ریقرارگاست که محل  ذکرانیشاثانیه انجام شد.  1 ی زمانیفاصله بابرداری عکس

ی انقطهی تحت آزمایش خمش چهار هانمونهدر تصاویر جلوگیری شود. دستگاه یونیورسال،  ۲آمدن خطای اعوجاج وجود بهاز  کاناالم

 است.   مشاهدهقابل ۸جهت ثبت تصاویر، در شکل  مورداستفادهو تجهیزات 

                                                           
1 Digital single-lens reflex camera 
2 Distortion 
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 ی متوالی از نمونه حین بارگذاریبردارعکسجهت  مورداستفادهی و تجهیزات انقطه: نمایی از دستگاه آزمایش خمش چهار  8 شکل 

Fig. 8. The four-point bending test setup and the camera for taking consecutive pictures 
 ۲یخوردگترکمتناظر با بارگذاری و بار نظیر شروع  1ی دهانه ترکبازشدگ، میزان DIC افزارنرمها با استفاده از برای تحلیل داده

 قایل مشاهده است.  DICمیزان شدگی دهانه ترک با استفاده از تکنیک ۹پیدا شد. در شکل

 
 متناظر با بارگذاری ی دهانه ترکبازشدگنمایش میزان :  9 شکل 

Fig. 9. The amount of crack opening displacement due to specific loading 

  3 دوتاییروش ضریب شدت تنش  محاسبه پارامترهای شکست با 

متر مورد آزمایش میلی ۳۰۰آزاد  یبا دهانه تیرهای دارای شکاف روش ضریب شدت تنش دوتاییبرای تعیین خواص شکست به 

 .ستفاده شدکنترل بوده و از دستگاه یونیورسال برای این منظور اگرفته جابجایی ـ انجام هاشیآزما. قرار گرفتند یانقطهخمش چهار 

تغییر  ،این استانداردبر اساس  در نظر گرفته شد. ASTM C1609استاندارد متر بر دقیقه مطابق با یمیل1/۰نرخ بارگذاری دستگاه 

 متریلیم ۲که این نقطه در این مطالعه برابر با  شودیمنقطه پایان آزمایش برای بتن الیافی تلقی  عنوانبه 150L/شکلی برابر با 

ها زمانی پایان یافت که شده با الیاف در مقایسه با بتن الیافی، آزمایشاما به دلیل ظرفیت باالی کامپوزیت سیمانی تقویت [.۲۴]است

کامپیوتر متصل به دستگاه حین بارگذاری توسط  خودکارصورت به تغییر مکاندرصد عمق تیر رسید. منحنی بار ـ  ۸۰طول ترک به 

ها با استفاده از پردازش برای تحلیل داده آزمایشگاهی، هایتستهای آزمایشگاهی و انجام مونهیونیورسال ثبت شد. بعد از ساخت ن

 پیدا شد.  ۵یخوردگترکمتناظر با بارگذاری و بار نظیر شروع  ۴ترکدهانه  یبازشدگتصویر میزان 

                                                           
1 Crack mouth opening (CMOD) 
2 First crack load 
3 Double-K Fracture Method (DKFM) 
4 Crack mouth opening (CMOD) 
5 First crack load 
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ضریب  درروشخوردگی مواد است. برای تعیین پارامترهای طاقت شکست تری کمی برای ارزیابی مقاومت ترکپارام 1شکستطاقت 

 ۲شدت تنش بحرانی مثالعنوانبه، شدت تنش دوتایی
ICKun شد. برای  استفاده [1۹]توسط ژو و رینهارت  شنهادشدهیپ، از روش

های منحنی بر اساس های زیربا فرمول توانیمرا  شدت تنش دوتایی روش ضریبهای شکست ای ، پارامترتیرهای خمشی چهار نقطه

ی ضریب شدت تنش بحرانی [.  رابطه۰۲]محاسبه کرد ۳ترکدهانه  بازشدگی –بار
ICKun  بیشینهبا بار UP۴و طول ترک بحرانی ca 

  :از عبارت است

(۳)    un

IC NK D k  

که در آن  k   هستنمونه و بارگذاری  یضریبی تجربی و متناسب با هندسه. 

(۴) 
 

  

  

2

3

2

1.99 1 2.15 3.93 2.97

1 2 1
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 است :  شدهارائهرک در حالت بحرانی روابط زیر و بازشدگی نوک ت ترکدهانه  یبازشدگبرای محاسبه 
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iniی  شود با این تفاوت که در محاسبهاستفاده می ۵-۳اولیه از روابط  یخوردگترکطاقت  یبرای محاسبه  

ICK ،iniP P  و

0αهمچنین  
a

D
 0 خواهد بود کهa است. طول ترک اولیهiniP که از روش پردازش تصویر  هستخوردگی ولین ترکنظیر ا ربا

 . شودیماستخراج 

 

 نتایج آزمایشگاهی  -4

 سیلینانو س دارای سیمانی الیافی یهاتیکامپوزنتایج آزمایش جریان اسالمپ  در   

پخش  ۶آورده شده است. مطابق با جدول  ۶مختلف در جدول  یهاطرحدر  یشدگپهنگیری میزان قطر متوسط نتایج اندازه

است که با شرایط خود متراکمی سازگار است. نتایج نشان داد که  متریلیم ۷۵۰تا  متریلیم ۶۸۵در محدوده  هامخلوطاسالمپ برای 

                                                           
1 Fracture toughness 
2 Critical stress intensity factor 
3 Load-CMOD curve 
4 Critical crack length 
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و همکاران  سنفدر حالت تازه و کاهش جریان اسالمپ شد.  1به کامپوزیت الیافی  باعث افزایش چسبندگی سیلینانو سافزودن ذرات 

ذرات نانو  ازآنجاکه .گزارش کردند سیلینانو سدرصد ذرات  ۵/۲تا  1با افزودن  شدهاصالح خمیر سیمانی[ روند مشابهی را برای ۲۵]

 منظوربهشیمیایی  یهایافزودنسیمانی نیاز به افزودن آب بیشتر یا  یهامخلوطبه  هاآنباالیی دارند، افزودن  یژهیوسیلیس سطح 

 .[۲۸-۲۶]دارد  الیافی سیمانی کامپوزیتحفظ کارایی 

نانو متفاوت  یدرصدهابا  ییهامخلوطپخش اسالمپ برای . 6 جدول

 سیلیس

Table 6. The results of Slump flow test for the mixtures 

containing different percentages of nano-silica 

شدگی اسالمپقدار پهنم  نام طرح 

S* 

(mm) 

d2 

(mm) 

d1 

(mm) 

۷۵۰ ۷۴۸ ۷۵۲ NS-0 

۷۳۵ ۷۳۴ ۷۳۶ NS-1 

۷۲۲ ۷۲۰ ۷۲۴ NS-2 

۷11 ۷۰۹ ۷1۳ NS-3 

۶۸۵ ۶۸۳ ۶۸۷ NS-4 

* 1 2

2




s s
S  

 

 سیلینانو سالیافی دارای  یهاتیکامپوزمقاومت فشاری   

 بر اساساست.  شدهدادهنشان  1۰در شکل  سیلینانو سالیافی دارای مقادیر متفاوت  یهاتیکامپوز یروزه ۲۸مقاومت فشاری 

درصد  ۶/۲۸سیمانی تا  یهاتیکامپوزدرصد وزن سیمان، باعث افزایش مقاومت فشاری  ۳تا  سیلینانو سافزودن  ،آمدهدستبهنتایج 

درصد در  1/۵درصد، مقاومت فشاری به میزان  ۴درصد به  ۳از  سیلینانو سشد. با افزایش مقدار  سیلینانو سی بدون نسبت به نمونه

تواند ، میسیلینانو سزایی مرتبط با  اثر واکنشکاهش یافت. اثر پرکنندگی و همچنین  سیلینانو سدرصد  ۳ی دارای مقایسه با نمونه

توانند ی نانو مییک پرکننده عنوانبه به دلیل ابعادی که دارند نانو ذرات درواقعدلیل افزایش مقاومت کامپوزیت الیافی سیمانی باشد. 

با هیدروکسید کلسیم  سیلینانو سواکنش پوزوالنی  جهیدرنترا پر کنند. عالوه بر این،  کلسیم سیلیکات هیدراتفضای بین ذرات ژل 

شود که استحکام و دوام ماده را افزایش سیمانی میخمیر یابد که منجر به چگالی بیشتر افزایش می هیدرات کاتیلیسکلسیم مقدار 

ناشی از مشکل در پراکندگی یکنواخت و  توانیمرا  سیلینانو سدرصد  ۴[. افت مقاومت فشاری کامپوزیت الیافی با ۳۰و۲۹دهد ]می

یمرا نشان  فشارتحت یااستوانه یهانمونهشکست  یهاحالت 11در  کامپوزیت سیمانی الیافی دانست. شکل  نانو ذراتآگلومره شدن 

ایجاد  موازی صورتبهها یاف، ترکبه دلیل اثر پل زدن ال ای تحت بار فشاری،استوانههای در نمونهشود که مشاهده می طورهمان. دهد

 . ندشد

                                                           
1 Cohesiveness 
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 سیلینانو سای دارای درصدهای مختلف های استوانهمقاومت فشاری نمونه : 10 شکل 

Fig. 10. The amounts of compressive strength in samples with different percentages of nano-silica 
 

 

 

 

 ای تحت بار فشاری های استوانه: مودهای شکست نمونه 11 شکل 

Fig. 11. The failure modes of compressive samples 
 دارای ترک اولیه رفتار خمشی تیرهای   

ار گرفت. قرای نقطه ۴تحت آزمایش خمش  0aای به طول رای ترک اولیهاتیر د ۳هر طرح  یکه اشاره شد برا طورهمان

دیجیتال  تصویر استفاده از روش همبندی است. با مشاهدهقابل 1۲ی تیر در شکل های  میانگین بار ـ تغییر شکل وسط دهانهمنحنی

(DIC بار نظیر اولین )به دستی ترک نظیر بار بیشینه ی ترک نظیر آن و همچنین بازشدگی دهانهدهانه یبازشدگو  یخوردگترک 

 1۳از شکل  دهد.را نشان می سیلینانو سدهای مختلف دارای درص یهاطرحمقاومت خمشی بیشینه و  یروین ریمقاد ۷جدول آمد. 

 افتهیشیافزا درصد 1۶/۴۳به میزان  سیلینانو سدرصد  ۳ی خمشی دارای توسط نمونه ی تحمل شدهتوان دریافت که بار بیشینهمی

 . است داکردهیپ درصد کاهش 11 به میزان سیلینانو سدرصد  ۴ی خمشی دارای و در نمونه است

نانو درصد  ۳با افزودن ی خمشی دارد. ندی مشابه بار بیشینهرو مقاومت خمشی نیز که شودیم، مشخص 1۴با توجه به شکل 

درصد  ۳۶/۲۷تا  ،سیلینانو سدرصد  ۴ابد و سپس با افزایشیدرصد افزایش می ۴۲/ ۵تا  ، مقاومت خمشیبه خمیر سیمانی سیلیس

و  سیلینانو سدرصد  ۳های دارای در نمونه یدگیکش رونیبی الیاف با گسیختگهمراه بودن  توانیمابد.  علت این مسئله را یکاهش می

نانو ،  افزایش شدهانجاممطالعات  طبقدانست.  سیلینانو سدرصد  ۴دارای  یهانمونهدر  هاآنگسیختگی الیاف همراه با پاره شدن 

بر رفتار خمشی   یمانیس سیشکست ماتر یچقرمگ زانیم. شودیمباعث افزایش چقرمگی شکست ماتریس سیمانی  سیلیس

چقرمگی شکست ماتریس  ازحدشیببا افزایش  کهیطوربهاست.  مؤثر، بسیار درکشش هاآنسیمانی الیافی همانند رفتار  یهاتیکامپوز

افزایش  درواقعباعث پارگی الیاف شود.  تواندیمکه  کندیماف نیز افزایش پیدا سیمانی، اندرکنش اصطکاکی ماتریس سیمانی و الی

یممیل  تردشاندارد که بیش از آن رفتار کامپوزیت سیمانی الیافی به سمت  یانهیبهاندرکنش ماتریس سیمانی و الیاف مقدار 

 .[۳1]کند
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 اینقطه 4 خمش در آزمایش سیلینانو سدارای مقادیر متفاوت  یهانمونهجابجایی -نیرو یهایمنحن:   1۲ شکل 

Fig. 12. The load vs displacement curves of specimens containing different percentages of nano-silica 

 در طرح های مختلف  یمقاومت خمشبیشینه و  بار ریمقاد . 7 جدول

Table 7. the amounts of maximum load and flexural strength in the mixtures 

containing different percentages of nano-silica 

Flexural Strength (MPa) pmax نام طرح 

۳۳/۴ ۸1۲۰ NS-0 

۹۵/۴ ۹۲۸۰ NS-1 

۲۶/۵ ۸/۹۸۶۴ NS-2 

۲۰/۶ ۴/11۶۲۴ NS-3 

۵۴/۵ ۴/1۰۳۸۳ NS-4 

 

 اینقطه 4در آزمایش خمش  سیلینانو سدارای مقادیر متفاوت  یهانمونهی تحمل شده نیروی بیشینه : 13 شکل 

FIG. 13. The amounts of maximum loads in the four-point bending tests on samples containing different 

percentages of nano-silica 
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 اینقطه 4 خمش  در آزمایش سیلینانو سهای دارای مقادیر متفاوت نمونهمقاومت خمشی  : 14 شکل 

FIG. 14. The amounts of flexural strength in the four-point bending tests on samples contaning different 

percentages of nano-silica 

 تنش دوتاییروش ضریب شدت الیافی با استفاده از  یهاتیکامپوزرفتار شکست   

این نوع  یریپذشکلبر خواص شکست و  سیلینانو سافزودن ذرات  ریتأثبررسی طاقت شکست کامپوزیت سیمانی الیافی و  منظوربه

خمیر در  یخوردگترکبهره گرفته شد. در این روش الزم است که بار نظیر اولین  روش ضریب شدت تنش دوتاییاز  هاتیکامپوزاز 

 یاست که در همه شنهادشدهیپ یخوردگترکمتعددی برای تعیین بار نظیر اولین  یهاروشسیمانی و بازشدگی نظیر آن تعیین شود. 

در این پژوهش از روش پردازش  رونیازا [.۳۲]الیافی شمول کافی ندارند  یهاتیکامپوز خصوصبهسیمانی و  یهاتیکامپوزانواع 

خوردگی اولیه، مقدار بازشدگی دهانه ترک متناظر با بار مقدار بار نظیر ترک مشخص کردنویر دیجیتال برای همبندی تصتصویر و 

یمدیگر متمایز  یهاروشاست. آنچه این روش را از  شدهاستفادهاولیه و مقدار بازشدگی دهانه ترک متناظر با بار بیشینه  یخوردگترک

عدم استفاده از پردازش  در صورت در نقاط مختلف نمونه، تعیین جابجایی .هستی کم باالی روش در عین سادگی و هزینه دقت کند

مراحل تشکیل و رشد ترک  1۵است. شکل برای تعیین کرنش و جابجایی  مکانیکی و الکترونیکی نیازمند استفاده از ابزار دقیق تصویر

 دهد.را در قسمت میانی تیر با ترک اولیه، با کمک روش همبندی تصویر دیجیتال نمایش می
    

maxp 0.2 p  p first crackp   maxp p   P 0.4  post peak

maxp  

 (DIC) دیجیتال ویری تصنددر طول بارگذاری با استفاده از تکنیک همب هاترک رشد ینحوهو  خوردگی ترک شروع مراحل :  15 شکل 

Fig. 15. monitoring the crack initiation and the growing stages of crack growth using the digital image correlation 

(DIC) technique 
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 1۷تا  یخوردگترکسیمانی الیافی بار نظیر اولین  یهاتیکامپوزبر  سیلینانو سکه با افزودن دریافت  توانیم ۸با توجه به جدول 

 توانیمو الیاف  خمیر سیمانیسیمانی و افزایش اصطکاک در اندرکنش  خمیراست. دلیل این موضوع را قوی شدن  افتهیشیافزا درصد

 دانست.  

در شد و مقدار طول بحرانی ترک پیدا  ۶ یدادن با رابطه شینه و مساوی قرارنظیر بار بی بازشدگی ترکمقدار  شدنبا مشخص 

اولیه و  یخوردگترکهمچنین با داشتن بار نظیر . در حالت ناپایدار محاسبه شدطاقت نظیر شکست  ۵-۲ادامه با استفاده از روابط 

قادیر پارامترهای شکست در جدول ن الیاف محاسبه شد. ممقدار جابجایی متناظر با آن مقدار طاقت شکست اولیه و طاقت نظیر پل زد

un یعنیشکست ) با توجه به ارتباط بین سه پارامتر. است شدهارائه ۸ ini C

IC IC ICK K K  )،  این  روند تغییرات یدهندهنشان ۶1شکل

درصد بر چقرمگی  ۳میزان از این نمودار مشهود است که با افزایش درصد نانو سیلیس به است.  سیلینانو سفزودن ابا  سه پارامتر

 ۴۴/۴1. این افزایش به ترتیب برابر شودیمالیاف افزوده  نشکست در حالت ناپایدار ، چقرمگی شکست اولیه و چقرمگی ناشی از پل زد

اولیه و طاقت شکست ناشی از پل  یخوردگترکطاقت شکست در حالت  برای طاقت شکست در حالت ناپایدار، درصد ۵۸/۵۰و ۷۶/11، 

 جهیدرنت توانیمکه آن را  هستالیاف  نکه مشهود است بیشترین افزایش مربوط به طاقت ناشی از پل زد طورهمان. هستزدن الیاف 

 سیلیس نانوشود که افزایش مشاهده می 1۶پروپیلن دانست. با توجه به شکل و الیاف پلی خمیر سیمانیک در اندرکنش افزایش اصطکا

و همچنین چقرمگی شکست ناپایدار داشته است. همچنین  با افزایش نانو سیلیس از  ن الیافبیشتری بر چقرمگی ناشی از پل زد ریتأث

درصد  نسبت به  ۳۶/1۲و  ۸۶/۸الیاف به ترتیب  یزنپلست ناپایدار و چقرمگی ناشی از درصد مقدار چقرمگی شک ۴درصد به  ۳

 یاین نکته است که افزایش بیش از مقدار بهینه یدهندهنشان . این مسئلهکاهش یافت سیلینانو سدرصد  ۳کامپوزیت الیافی دارای 

 های الیافی خواهد شد.  مت در برابر رشد ترک در کامپوزیتباعث افت مقاو سیلینانو س

 هاآننظیر  ترک یدهانه یبازشدگ بار بیشینه و،یخوردگترکاولین  بار ریمقاد . 8 جدول

Table 8. The amounts of the first cracking load, the maximum load, and their 

corresponding crack mouth opening displacement 
CM0DC 

(mm) 
CM0Dini 

(mm) pmax Pini 
 نام طرح

۶۹/11 ۷۵/۳ ۸1۲۰ ۲۹۰۰ NS-0 

۵۳/1۲ ۰۷/۴ ۹۲۸۰ ۳۰۰۰ NS-1 

۳۶/1۳ ۵۴/۴ ۸/۹۸۶۴ ۳1۵۰ NS-2 

۶۹/1۳ 1۷/۵ ۴/11۶۲۴ ۳۲۵۰ NS-3 

۲۰/1۴ 1۶/۵ ۴/1۰۳۸۳ ۳۴۰۰ NS-4 
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  خواص شکست کامپوزیت سیمانی الیافی با استفاده از روابط روش دو پارامتری شکستمقادیر .  9 جدول

Table 9. The amounts of fracture properties of fiber-reinforced cementitious  composites using the 

double-K fracture model 

ICK
n

in

B u

i

ICK
   KIC

C KIC ini KIC
UN 

CT0DC 

(mm) 
ac/D a0/D 

 نام طرح

۲۲۲/۰  1۸/1  ۳۴/۰  ۵۲/1  ۷۳/۷  ۶۰۳/۰  ۲۵/۰  

NS-0 

۲۰۲/۰  ۳۸/1  ۳۵/۰  ۷۳/1  ۲۷/۸  ۵۹۹/۰  ۲۵/۰  

NS-1 

1۹۸/۰  ۴۹/1  ۳۷/۰  ۸۵/1  ۸۵/۸  ۶۰۶/۰  ۲۵/۰  

NS-2 

1۷۶/۰  ۷۸/1  ۳۸/۰  1۵/۲  ۹۹/۸  ۵۹۲/۰  ۲۵/۰  

NS-3 

۲۰۲/۰  ۵۶/1  ۴۰/۰  ۹۶/1  ۴۲/۹  ۶1۰/۰  ۲۵/۰  

NS-4 

 

 

ini برحسب چقرمگی شکست اولیه چقرمگی شکست ناپایدار   : 16 شکل 

ICKچسبندگی  تنش توسط ایجادشده بحرانی تنش شدت و  ضریب
C

ICK سیلینانو سدارای مقادیر متفاوت  یهانمونه 

Fig. 16. The amounts of unstable fracture toughness, initial fracture toughness, and cohesive toughness in 

specimens containing  different amounts of nano-silica 
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 سیلینانو سدارای مقادیر متفاوت  یهانمونهتردی  بعدیب پارامتر:   17 شکل 

Fig. 17. Dimensionless brittleness number of specimens containing different percentages of nano-silica 
آن است که کامپوزیت الیافی  یدهندهنشانباشد  ترکینزدبه صفر  هرچقدرو و یک است  ضریب تردی عددی بین صفر

محاسبه شد  سیلینانو سبا درصدهای مختلف  یهاطرحبرای  ۲ی ابطهبا استفاده از رضریب تردی بیشتری دارد.  مقادیر  یریپذشکل

درصد باعث کاهش ضریب  ۳به مقدار  سیلینانو سکه افزایش  شودیممشاهده 1۷آورده شده است.  با توجه به شکل  ۹که در جدول 

 ۷۷/1۴( ضریب تردی به مقدار  سیلینانو سدرصد  ۴درصد ) یعنی  ۳درصد شده است. همچنین با افزایش بیش از  ۷۲/۲۰تردی تا 

و با  یریپذشکلتا مقدار بهینه باعث افزایش  سیلینانو سز اهمیت است که افزایش این نکته بسیار حائ درواقعاست.  رسیدهدرصد 

 پذیری و افزایش تردی خواهد شد. افزودن بیش از مقدار بهینه باعث کاهش شکل

 یریگجهینتو  یبندجمع -5

 . حاصله به شرح زیر است نتایج شدهانجام یهاشیآزما بر اساس

دلیل این  شد.اسالمپ  انیدر حالت تازه و کاهش جر یچسبندگ شیباعث افزا  یافیال تیبه کامپوز سیلیافزودن ذرات نانو س . 1

به  ی الیافیمانیس کامپوزیت به مخلوطضافه کردن پودر نانو سیلیس ااست. با  سیلیذرات نانو سی باال یژهیسطح ومسئله 

 هست.  ازینیی منظور حفظ کارابه ییایمیش یهایافزودن ای شتریافزودن آب ب

مقاومت  ،سیلینانو سدرصدهای بیشتر  در. روزه شد ۲۸در سن  باعث بهبود مقاومت فشاری درصد ۳تا  سیلینانو سافزودن  . 2

 .باشد در خمیر سیمانی سیلیسنانو شدن ذرات  یاتودهناشی از انباشتگی و د توانمی. این مسئله فشاری کاهش یافت

 .شدسیمانی باعث بهبود نیروی حداکثر تحمل شده در خمش و مقاومت خمشی  خمیردرصد در  ۳تا  سیلینانو سافزودن  . 3

درصد نیروی  ۳بیش از  سیلینانو سبا افزودن تواند دلیل بهبود رفتار خمشی باشد. می و الیاف بهبود اندرکنش خمیر سیمانی

 .یافتکاهش  و مقاومت خمشی ی تحمل شده در خمشبیشینه

الیاف و طاقت شکست در  نطاقت شکست اولیه و طاقت نظیر پل زدبه  ،در خمیر سیمانی درصد ۳تا  سیلینانو سبا افزودن  . 4

واقع افزایش الیاف بیشتر از طاقت شکست اولیه است. در ن. البته نسبت افزایش طاقت ناشی از پل زدشدحالت ناپایدار افزوده 

بهبود  یدهندهنشانالیاف دانست. این مسئله  ناقت پل زدناشی از افزایش ط عمدتاا توان طاقت شکست نهایی را می

و رشد  نمونه، گسیختگی خمیر سیمانی. با بهبود اندرکنش الیاف و سیمانی استخمیر با  لنیپروپیپلیاف اندرکنش سطوح ال

 . افتداتفاق نمی پارگی الیافو  بود اه خواهدربا بیرون کشیدگی الیاف هم ماکرو ترک

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

𝛽
𝐵

ی 
رد

ب ت
ری

ض

(%) نانو سیلیس



۲1 

 

افزایش  یدهندهنشان . کاهش ضریب تردی،یافت، ضریب تردی کاهش به خمیر سیمان درصد ۳تا  سیلینانو سبا افزودن  . 5

 ،درصد نانو سیلیس ۳.  با افزودن بیش از ستا سیمانی و الیافخمیر د اندرکنش پذیری کامپوزیت سیمانی در اثر بهبوشکل

افزایش  .سیمانی باشدخمیر سختی  ازحدشیبناشی از افزایش  دتوانمیافزایش ضریب تردی ضریب تردی افزایش یافت. 

  باشد.رشد ترک با پارگی الیاف همراه  شود کهباعث می قرار داده و الشعاعتحتالیاف را  نزداثر پل سختی خمیر سیمانی 
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ABSTRACT  

 

Considering that fiber-reinforced cementitious composites have been developed in recent years, it seems 

necessary to determine their fracture behavior, fix the possible defects of these materials, and facilitate their 

use in the construction industry. In this study, a new cementitious composite with strain-hardening behavior 

has been developed. Granulated blast furnace slag has been used as supplementary cement material to reduce 

the side effects of excessive consumption of cement on the environment. Moreover, nano-silica has been used to 

increase hydration at early ages due to the low rate of hydration of pozzolanic materials, which leads to low 

strength at early age. Therefore, in this study, the effect of adding nano-silica on the fracture behavior of 

cementitious composites has been discovered. The double-k fracture method (DKFM) has been used to analyze 

the fracture behavior at different stages of specimen failure, i.e., crack initiation and stable and unstable crack 

propagation. In addition, the digital image correlation technique has been used to find the initial crack load and 

the crack opening displacement at different loading stages. This study's results revealed that adding nano-silica 

to the amount of 3 wt% of cement improves the mechanical behavior (including compressive strength and 

bending strength), increases the cohesive toughness, and reduces the brittleness of the fiber-reinforced 

cementitious composite. Increasing cohesive toughness could be interpreted as an increase in embedded fibers' 

interfacial frictional bond strength. 

 

 

KEYWORDS  

Fiber-Reinforced Cementitious Composites, Fracture Mechanics, Nano-silica, Image Processing, Digital 

Image Correlation (DIC) 

 

                                                           
 Corresponding Author: Email:  mazloom@sru.ac.ir 


