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بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگهای مصنوعی و مطالعهی
ساختار آنها با استفاده از SEM
اکبر جعفرآذری 1،علی ارومیه ای* ،2محمدرضا نیکودل
دریافت مقاله97/06/22 :
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پذیرش مقاله97/12/24 :

چکیده:
سنگ مصنوعی ترکیبی از سنگ دانههای طبیعی و مواد افزودنی مانند صمغهای صنعتی (رزین) ،سیمان و دیگر مواد پلیمری میباشد .در این پژوهش
سنگ مصنوعی با مواد افزودنی و رزینهای متفاوت به منظور دستیابی به ظرفیت خمشی باال با طرح اختالط % 84 ،سنگدانه % 10 ،رزین و % 6
مواد افزودنی به روش کامال دستی بدون نیاز به سیستم خالء و فشار ساخته شد .برای تعیین ریز ترکها ،عناصر ،اتمهای سازنده ،درصد وزنی و
چگونگی قرارگیری و در هم تنیدگی مواد افزودنی مصرف شده در ساخت سنگهای مصنوعی ،تصاویر  FESEMاز نمونهها گرفته شد .برای تعیین
شکلپذیری و ارزیابی کیفیت سنگهای مصنوعی توسط توانایی آنها در برابر مقاومت به ایجاد ترک یا ناهمواریهای سطحی دیگر در طول یک
دورهی خمشی مداوم ،سنگهای مصنوعی ساخته شده با مواد افزودنی (الیاف شیشه ،الیاف کربن ،رزین پلیاستر و وینیلاستر) آزمایش خمش
سهنقطهای صورت گرفت .بر اساس آزمایش خمشسه نقطهای نمونه ساخته شده با رزین ویلیناستر و الیاف کربن بیشترین مقاومت خمشی و
نمونه ساخته شده با رزین ویلیناستر و الیاف شیشه بیشترین کرنش را در طول خمش تحمل کردند .همچنین نوع شکست و ترکها در سنگهای
تقویت شده به ترتیب ،شکننده و خمشی و در سنگهای بدون تقویت ،شکلپذیر و خمشی برشی است.

کلمات کلیدی :سنگمصنوعی ،مواد افزودنی ،الیاف شیشه و کربن ،رزین پلیاستر و وینیلاستر ،خمش
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 .1مقدمه

مصنوعی برای پوشاندن دیوارها و سقفها با استقبال بازار

سنگ مصنوعی ترکیبی از سنگ دانههای طبیعی و مواد افزودنی

مواجه شده است (.)Peng and Qin, 2018

مانند صمغهای صنعتی ،سیمان و دیگر مواد پلیمری میباشد.

شکل 1سنگهای مصنوعی و طبیعی را به لحاظ کیفیت و کاربرد

موادی که برای خط تولید سنگهای مصنوعی بکار میروند

مقایسه میکند .لیو ( )Liu, 2006با استفاده از فن آوری تقسیم-

طوری انتخاب میشوند که برای کارهای داخلی و خارجی

بندی تصویر و تکنولوژی تشخیص لبه تصویر واقعی ساختار

ساختمان چه در کف و چه در نما ایدهآل باشد .دو کشور ایتالیا

سنگ را به دست آورد و به تجزیه و تحلیل سنگ در مراحل

و آمریکا در صدر تولیدکنندگان سنگ مصنوعی میباشند .در

مختلف پرداخت (.)Gong and Li, 2010

ایران به طور عمده و چشمگیر در استانهای اصفهان ،کرمان و

کوارتز یکی از رایجترین کانیها در طبیعت است که بلورهای

لرستان و به طور جزیی در چند استان دیگر سنگ مصنوعی

آن در طی دگرریختی ،تغییرشکل مییابند و بنابراین بهعنوان

تولید میگردد که مواد اولیه این کارخانهها ضایعات سنگبریها

یک کانی شاخص برای بررسی ریزساختارها بهکار میرود

بوده که بعد از خردایش به ابعاد مورد نظر طی تکنولوژی خاص

( .)Passchier and Trouw, 2005هدف از این پژوهش ارزیابی

به سنگ مصنوعی تبدیل میشود (بابا آدم و همکاران.)1394،

تاثیر الیاف کربن و شیشه بر مقاومت خمشی سنگهای

سنگهای مصنوعی در مقابل فشار ،نور ،اشعه ماورا بنفش و

مصنوعی و تعیین دقیق ریز ترکها ،عناصر ،اتمهای سازنده،

تغییرات جوی به طور کلی مقاوم بوده و رفتاری مشابه با سنگ-

درصد وزنی و چگونگی قرارگیری و در هم تنیدگی مواد

های طبیعی دارند .همچنین نگهداری این محصوالت آسان بوده

افزودنی مصرفشده در ساخت سنگهای مصنوعی با استفاده

و با صیقل دادن قابل استفاده مجدد میباشند .از دیگر

از )Emission Scanning Electron Microscope( FESEM

خصوصیات این سنگها میتوان به تک الیه بودن آنها اشاره

میباشد .به همین منظور تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی

کرد ( .)Cruz et al., 2010سنگهای طبیعی دارای انعطاف

و قدرت تفکیک باال در حد نانومتر ،تهیه آنالیز نیمه کمی توسط

پذیری پایین ،مقاومت ،ضریب جذب آب و تخلخل باال می-

آناالیزر  )Energy Dispersive X ray( EDXبر روی نمونهها

باشند ( )Gomes et al., 2018از این رو اندیشه استفاده از سنگ

صورت گرفته است.

شکل  .1مقایسه سنگ مصنوعی با سنگ طبیعی()Stefunidou et al., 2015
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 .2مواد و روشها

تجهیزات مبلمان و تجهیزات ورزشی ،روز به روز بیشتر شود

.1.2معرفی مواد افزودنی به کار رفته در ساخت سنگ

(زیدآبادی نژاد.)1394 ،

مصنوعی:

 )FRP( Fiber Reinforced Polymerکاربردهای متفاوتی در

.1.1.2الیاف کربن

صنعت ساخت و ساز دارد .بیشترین کاربرد  FRPدر ترمیم و

الیاف کربن نخستین بار درسال  1879میالدی زمانی که توماس

تقویت و مقاوم سازی سازههای بتنی است .الیاف  FRPبا قرار

ادیسون از این ماده به عنوان رشته پرمقاومت در ایجاد روشنایی

گرفتن و نصب بر روی سطوح بتنی از قبیل دالها ،تیرها،

الکتریکی استفاده کرد ،پای به عرصه علم و فن آوری گذاشت.

ستونها ،دیوارهای بتنی و فونداسیون بتنی میتواند باعث

الیاف کربن که به عنوان مواد تقـویتی بـه کـار میروند دارای

افزایش مقاومت بتن شوند (غالمی و همکاران.)1391 ،

خواصی مانند مقاومت بـاال ،وزن کـم ،نـسبت مقاومت به وزن

فیبر شیشه مدول کششی پایین و وزن مخصوص باال نسبت به

باال ،سرعت عملیـات اجـرا ،مقـاوم در برابـر شـرایط جـوی و

الیاف کربن دارند و همین مسئله سبب میشود تا مهندسین سازه

خـوردگی ،عـدم نیـاز بـه ماشـینآالت و تجهیزات خاص می-

جهت مقاوم سازی ساختمانها بیشتر رغبت به استفاده از الیاف

باشد .مواد کامپوزیتی از دو جزء اساسـی تشکیل میشوند؛ فایبر

کربن به جای الیاف شیشه داشته باشند .همچنین از الیاف کربن

(الیـاف) و رزیـن (مـاده چـسباننده) .فایبرها که اصو اال

به دلیل باال بودن مدول کششی باال میتوان در فضاهای

االستیک ،ترد و بسیار مقاوم هستند ،جـزء اصلی باربر در مادة

زیرزمینی ،نیروگاههای هستهای و پناهگاهها که سقف بیشتر

کـامپوزیتی محـسوب مـیشـوند .رزیـن اصو اال به عنوان یک

متاثر نیروهای کششی است استفاده گردد( Zanjani et al.,

محـیط چـسباننده عمـل مـیکنـد کـه فایبرها را در کنار

.)2018

یکدیگر نگاه میدارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،

شیشه متداولترین محصول برای مقاوم سازی ،تقویت و

.)1385

بهسازی انواع سازهها در صنعت ساختمان بوده ،همچنین این

شکل ( )a -2الیاف کربن بکار برده شده در ساخت سنگ

مصالح برای حفاظت اجزای مختلف در محیطهای خورنده و

مصنوعی این تحقیق را نشان میدهد به منظور طرح اختالط و

شیمیایی و ایزوله کردن لولههای فلزی و حفاظت شیمیایی در

پوشش همه جانبه سنگ الیاف کربن به اندازههای  3سانتیمتری

محیطهای خورنده با pH

خیلی باال یا کم ،نیز کاربرد

خرد شد و مورد استفاده قرار گرفت.

گستردهای دارند (.)Zhu et al., 2007

.2.1.2الیاف شیشه

برای تولید این الیاف مخلوط مذاب حاصل از مواد اولیه

رشته الیاف شیشه (Glass Fiber Reinforced )GFRP

تشکیلدهنده الیاف تحت فشار باال از سوراخهایی با قطر بسیار

 Polymerاز فیبرهای شیشهای تشکیل میشوند که تارهایی به

کم خارج شده و پس از آغشته شدن به مواد روان کننده ،بر

ضخامت حدود  10میکرون هستند .مقاومت کششی و

روی قرقره چرخان پیچیده میشوند تا در مراحل بعدی برای

شیمیایی بسیار باالی الیاف باعث شده تا استفاده از آنها در

تولید محصوالت متنوع الیاف شیشه مورد استفاده قرار گیرند

ساخت قطعات صنایع هوافضا ،خودرو ،دریایی و ساختمانی،

(شاهدیفر و همکاران .)1389 ،شکل ( )b -2الیاف شیشه
استفاده شده را نشان میدهد.
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............
شکل  .2الیاف کربن استفاده شده در ساخت سنگ مصنوعی ( .)aالیاف شیشهی استفاده شده در سنگ مصنوعی()b

.3.1.2رزینهای پلیاستر و وینیلاستر
رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که تحت شرایطی سخت
میشود .معموالا در الکل قابل حل است اما در آب حل نمیشود
مانع نفوذ آب میشود به همین دلیل سنگها میزان تخلخل
پایینی نشان میدهند .رزینهای پلیاستر( )Polyester Resinو
وینیلاستر ( )Vinylester Resinبه علت مقاومت شیمیایی و
حاللی خود بسیار مورد توجهاند (.)Quantum- Quartz. 2013
این دو رزین چسبندگی خوبی بر روی سطوح مختلف دارند،
اگرچه بیشترین کاربرد آنها بر روی فوالد و بتن است .نوع
مواد اولیه مصرفی در ساخت پلیاستر و وینیلاستر ،تعیین کننده
میزان مقاومت مکانیکی ،شیمیایی و پایداری حرارتی آنها است
(.)Carvalho et al., 2018
رزین وینیلاستر از واکنش رزین اپوکسی با اکریلیک اسید یا
متاکریلیک اسید حاوی گروه وینیلی ساخته میشود که استفاده
از اپوکسی نوواالک در ساخت آن خواص نهایی مطلوبتری
را ارائه میدهد ( .)Kandelbauer et ai., 2014از کاربرد این
دسته پوششها می توان به مقاوم سازی مخازن ،مقاوم سازی
کف زمین ،پوشش سازههای فوالدی ،دیوار و سقف اشاره کرد.
اصلیترین چسب آلی که مورد استفاده قرار میگیرد رزین
پلیمری اشباع با فرمولی مناسب برای تولید محصوالت سنگ
مصنوعی است .آنچه بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد "
اورتوفتالیک "رزین نیمه سختی با حداقل واکنش میباشند.

رزینهای پلیاستر محصوالتی با کاربرد زیاد هستند .بهعلت
وجود اجزای تکنیکی در آنها ،این نوع رزین در کاربردهای با
تکنولوژی باال مانند :اتومبیل سازی و علوم وابسته به ساختمان-
ها و صنایع ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند ( Zhu et al.,
.)2007

در تکنولوژی سنگهای مصنوعی به منظور تولید بلوکها این
اجازه داده می شود تا هم از چسبهای آلی (رزینهای سا
ختاری) و هم از چسبانندههای غیرآلی (سنیمان پرتلند) بدون
هیچ تغییری در طرح تولید استفاده شود .البته هر چسباننده
ویژگیهای خاص خود را به محصول خواهد داد .ترکیبات
رزین میتوانند از محدوده وسیعی از رزینهای ترمواستاتیکی
انتخاب شوند .به عنوان مثال میتوان از آکرلیک ،رزین
متاکریلیک ،رزین پلیاستری اشباع ،رزین وینیلاستر و یا دیگر
رزینهای پلیمری استفاده کرد .اگر میزان رزین مصرفی بیش از
 80درصد باشد سنگ مصنوعی تبدیل به یک پالستیک شده و
نمیتوان آن را سنگ نامید و اگر میزان رزین کم باشد سنگ
مصنوعی ایجاد شده بسیار ترد و شکننده خواهد بود ( Sakai

.)et al., 2001

 . 2.2مراحل ساخت سنگ مصنوعی
سنگ مصنوعی محصولی ساختمانی است که از ترکیب سنگ-
دانههای طبیعی و یک ماده چسباننده مانند سیمان و یا مواد
پلیمری (رزین) و یا هر دو ،و افزودن سایر افزودنیها تحت
شرایط خاص ساخته میشود.
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شکل  3مراحل ساخت سنگ مصنوعی در این تحقیق را بترتیب

خالء و فشار ساخته شد و در مرحله آخر آزمایشات خمش

نشان میدهد که شامل مراحل؛ آمادهسازی ،طرح اختالط،

سهنقطهای با رعایت استانداردهای مربوطه انجام گرفت. .

شرایط فرآوری و انجام آزمایش است .در مرحله آماده سازی،

 .3کانی شناسی سنگ گرانیت تکاب با میکروسکوپ

سنگ گرانیت (تکاب) با توجه به اینکه سنگهای گرانیتی

پالریزان و آنالیز XRD

دارای مقاومت باال هستند و همجنین بیشترین کوپدهی معادن

گرانیت تکاب درمعدن گرانیت گچیقلعهسی در اطراف

را سنگهای گرانیتی دارند انتخاب شد .و با دستگاه سنگ خرد-

شهرستان شاهیندژ واقع در آذربایجانغربی است .کانیهای

کن ( )Crasherکه میتواند سنگدانههایی با اندازههای متفاوت

موجود در این سنگ عبارت از :آلبیت ،البرادوریت ،ارتوکالز،

و مورد نیاز برای طرح اختالط فراهم آورد خرد شد و با الک

کوارتز ،مگنزیو هورنبلند و موسکوویت است که در مقطع

کردن و انجام آزمایش دانهبندی با استناد بر منحنیهای دانهبندی

میکروسکوپی آن (شکل  ،)4بلورهای آلکالی فلدسپار در

موجود برای ساخت بتن با کمترین میزان تخلخل مشبندی شد

قسمت باالی عکس و دانههای ریز کوارتز در قسمت پایین و

و خردهسنگها در محدوده دانهبندی خوب قرار گرفت .در

دانههای بیوتیت در عکس دیده میشوند .نتایج آنالیز XRD

مرحله دوم ،درصدهای ترکیبی که مهمترین اصل در استحکام

وجود کانیهای آلبیت ،البرودوریت ،ارتوکالز ،کوارتز،

و مقاومت سنگهای مصنوعی است اختالط گردید.

هورنبلند و مسکوویت را نشان میدهد بر اساس مطالعات

جدول  1درصد مواد بکار رفته در ساخت  6نمونه سنگ

کانیشناسی گرانیت تکاب از لحاظ زمینشناسی میلونیت-

مصنوعی را نشان میدهد .در مرحله سوم سنگهای مصنوعی

گرانیت نام گذاری شد.

کامال بصورت دستی و بدون نیاز به هر نوع وسیله و سیستم

جدول  . 1درصد مواد بکار رفته در نمونه سنگ های مصنوعی ساخته شده با الیاف کربن ،الیاف شیشه و فاقد افزودن
%Aggregate

Hardanger

Ployester

Wheelinaster

Carbon

Glass

Takab Granite

&cobalt Acid

Ployester without additive

10/66

0

0

0

89/34

0/04

Wheelinaster without additive

0

10/66

0

0

89/34

0/04

Glass fiber ployester

10

0

0

5/96

84

0/04

Wheelinaster with glass fiber

0

10

0

5/96

84

0/04

Ployester with carbon fiber

10

0

5/96

0

84

0/04

Caqrbon fiber wheelinaster

0

10

5/96

0

84

0/04

Samples

% Fiber

% Resin

برای شکستنگاری و بررسی مورفولوژی جزئیات منافذ بین-

سنگهای مصنوعی ساخته شده تصاویر  SEMگرفته شد تا

دانهای و چگونگی در هم تنیدگی مواد افزودنی و همچنین برای

مکمل و تایید کننده بخش مقطع نازک باشد.

شناسایی عناصر و نامگذاری سنگ گرانیت تکاب در نمونه
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2

1

3

Preparation

Mix phan

• select rock
• crushing the stone
• squeeze 20

•84 %aggregate

• preparation of aggregate

• 10 %polymer resin
• 5/99 %additives
• 0/01 %Organic compound

4

processing
• pour in the form
• mix
• pressure
• drain the template

Doing an experiment
sample drying
• polishing
• sample preparation
• testing

 مراحل ساخت سنگ مصنوعی در این تحقیق به ترتیب شماره.3شکل

. بیوتیت و کوارتز در آن دیده میشود، تصویر میکروسکوپی از گرانیت تکاب که بلورهای آلکالی فلدسپار.4 شکل

بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگهای مصنوعی و مطالعهی ساختار آنها با استفاده از SEM
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 .4تجزیه و تحلیل ساختار سنگهای مصنوعی با SEM

نهایت شکل( )F- 5تصویر  SEMسنگ مصنوعی ساخته شده

زمین شناسان در حال حاضر با معرفی سیستمهای SEM

با رزین وینیلاستر و بدون افزودنی همراه با قطر منافذ ،بافت و

( )Scanning electron microscopeو Energy ( EDX

آرایش مجدد دانههای کوارتز را که دانهها بصورت کامال طبیعی

 ،)Dispersive X rayقادر به رفتن به یک مرحله فراتر از تجزیه

و با بیشترین قفل شدگی در کنار هم قرار گرفتند را نشان می-

و تحلیل بخش مقاطع نازک و نگاه کردن به منافذ هستند که

دهد .قطر الیاف شیشه  15µmاست و الیاف کربن بخاطر سختی

اقدام به شناسایی کوچکترین مواد معدنی بوده و توزیع آنها را

کم هنگام برش و آماده سازی نمونه تغییر بافت داده و بهصورت

بررسی میکنند.

یک ماده ،جزئی از بافت سنگ شده است که این امر باعث

شکل( )a- 5آنالیز صفحهای حاصل از الیاف کربن( رنگ قرمز)

افزایش خواص کششی و انعطافپذیری باالی سنگ مصنوعی

و دیگر عناصر در زمینه سنگ مصنوعی را نشان میدهد که

شده است.

بصورت کامال یکپارچه بافت سنگ را در برگرفته است .شکل

جدول ( )2درصد وزنی و اتمی عناصر تشکیل دهنده سنگهای

( )b- 5آنالیز صفحهای سنگ مصنوعی ساخته شده با الیاف

مصنوعی ساخته شده را با آناالیزر  EDSنشان میدهد .شکل

شیشه همراه با سایر عناصر موجود در آن را نشان میدهد .شکل

( EDX )6سنگهای مصنوعی ساخته شده را نشان میدهد.

( )c- 5آنالیز صفحهای سنگ مصنوعی ساحته شده با رزین

نتایج نشان میدهد که نمونه ساخته شده با الیاف شیشه درصد

وینیلاستر و بدون هر نوع الیافی با عناصر موجود در آن را نشان

 Siبیشتر و نمونه ساخته شده با الیاف کربن دارای  Cبیشتر

میدهد .تصاویر  FESEMقطر منافذ و الیاف های بکار برده را

نسبت به نمونههای دیگر ساخته شده است که خاصیت کششی

نشان میدهد .بزرگترین منفذ ،قطر  324µmرا دارد شکل (- 5

و انعطاف پذیری به نمونهها میدهد .همچنین نمونه فاقد مواد

 )dتصویر  SEMسنگ مصنوعی ساخته شده با الیاف کربن و

افزودنی نیز با توجه به کانیهای موجود در سنگ با توجه به

رزین پلیاستر همراه با قطر منافذ را نشان میهد شکل ()E- 5

نتایج  XRDدارای  Siبیشتر میباشد.

تصاویر  SEMسنگهای مصنوعی ساخته شده با الیاف شیشه

جدول 3نام تجاری و زمینشناسی ،ترکیب کانیشناسی و نتایج

و رزین وینیلاستر همراه با قطر منافذ را نشان میدهد .و در

آنالیز  XRDو  SEMرا نشان میدهد.

جدول  .2درصد وزنی و اتمی عناصر موجود در سنگهای مصنوعی ساخته شده با الیاف کربن ،الیاف ششه ،فاقد افزودن
Atomic %
NO add-on

Atomic %
Carbon fiber

Atomic %
Glass fiber

Wt%
NO add-on

Wt%
Carbon fiber

Wt%
Glass fiber

49/18
27/65

48/31
27/83

3/67
8/41

3/29
8/66

59/97
24/15
0/79
3/19
9/21
0/11
2/25
0/23
0/10

32/75
24/53

31/23
23/97

5/49
13/03

4/77
13/10

45/69
24/51
1/15
5/46
16/41
0/25
5/58
0/59
0/35

2/72
3/62
4/29
0/46
100/00

3/15
4/66
3/37
0/72
100/00

100/00

5/90
11/21
5/79
1/23
100/00

6/64
14/02
4/41
1/85
100/00

100/00

Element
C
O
Na
Al
Si
Cl
K
Ca
Fe
Mg
Ti
Total:
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a

b

c

d

E

F

شکل  .5تصویر آنالیز صفحهای  SEMسنگهای مصنوعی ساخته شه با الیاف کربن ( )aالیاف شیشه (  )bفاقد افزودنی ( )cو تصاویر  SEMو اندازه
منافذ سنگهای مصنوعی ساخته شده با الیاف کربن ( )dالیاف شیشه ( )Eو فاقد افزودنی ()F

بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگهای مصنوعی و مطالعهی ساختار آنها با استفاده از SEM
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Carbon fiber

No add-on

Glass fiber

شکل  EDX .6نقطهای تهیه شده از نمونه سنگهای مصنوعی ساخته شده با الیاف شیشه ،الیاف کربن و بدون افزودنی با درصد
عنصری تشکیلدهنده آنها
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جدول  .3نتایج آنالیز  XRDو  SEMنام زمین شناسی و ترکیب کانی شناسی گرانیت تکاب
Analaze of SEM & XRD
،quartz ،orthocracy ،labradorite ،albite
muscovite ،hornblade

Mineralogical composition
،biotite ،quartz ،Alkali feldspar
serist ،colorite

Name of geology

Brand

Granite -Milonite

Takab Granite

جدول ( )4میزان تخلخل و چگالی سنگهای مصنوعی ساخته

چگالی نمونههایی که با الیاف شیشه ساخته شدهاند از سایر

شده با مواد افزودنی را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد سنگ-

نمونهها کمتر میباشد .این حاکی از آن است که الیاف شیشه

های مصنوعی ساخته شده با الیاف شیشه نسبت به نمونههای

هنگام اختالط با رزین (پلی استر و وینیل استر) مانند یخ زدن

فاقد افزودنی  2/2برابر و نسبت به نمونههایی که با الیاف کربن

آب افزایش حجم پیدا میکند و مانع تراکم میشود.

ساخته شدهاند  3/3برابر تخلخل بیشتر دارند با توجه به اینکه
جدول  . 4درصد تخلخل و چگالی سنگهای مصنوعیساخته شده با الیاف شیشه ،کربن و بدون افزودنی
Rock

Additives

% Porosity

Granite -Milonite

Glass fiber
Carbon fiber
NO add-on

2/79
0/83
1/26

 .5آزمایش خمش سه نقطهای
آزمایش خمش ( )Three point flexural testراهی ساده در
تعیین شکلپذیری و ارزیابی کیفیت مواد ،توسط توانایی آنها

) 𝟑𝒎𝒄Density (gr/
1/89
1/96
2/02

خمش در هر لحظه از زمان خمش و مدول خمش قابل محاسبه
است.
)1

2𝑏𝑑 2 𝑆11
𝐿3

=𝑃

)2

𝑚 𝐿3
4𝑏𝑑 3

= 𝐵𝐸

در برابر مقاومت به ایجاد ترک یا ناهمواریهای سطحی دیگر

در این رابطهها  bو  dبه ترتیب عرض و ضخامت نمونههاسنگ

در طول یک دورهی خمشی مداوم میباشد .برای تعیین

مصنوعی L ،فاصلهی فکهای زیرین P ،نیروی خمش𝑆11 ،

مقاومت خمش سهنقطهای ،سنگهای مصنوعی در قالب

تنش طولی در هر لحظه از زمان خمش و  mشیب نمودار تنش

 4*4*16ساخته شد (شکل .)7با روابط  1و  2بهترتیب نیروی

– کرنش در قسمت االستیک میباشند.

شکل  . 7سنگ مصنوعی ساخته شده در قالب خمش سهنقطهای و فکهای دستگاه خمش

بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگهای مصنوعی و مطالعهی ساختار آنها با استفاده از SEM
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شکل  . 8نتایج آزمایش خمش سهنقطهای بر روی سنگهای مصنوعی ساخته شده با رزین وینیلاستر و پلیاستر با الیاف کربن و
شیشه

 .6بحث و بررسی نتایج

وینیلاستر نسبت به نمونه ساخته شده با رزین پلیاستر تقریبا

آنالیز  SEMمکمل برای بخش مقطع نازک با توجه به

 3/1برابر است .نمونههای ساخته شده با رزین ویلیناستر و

بزرگنمایی باال ،تعیین درصد وزنی و اتمی عناصر سازنده و

فاقد الیاف نسبت به نمونههای مشابه ساخته شده با رزین پلی-

همچنین اندازهگیری قطر منافذ است .با توجه به ظرفیت خمشی

استر تقریبا  1/5برابر مقاومت خمشی بیشتری دارند و نمونه-

باالی سنگهای مصنوعی و تعیین آن ،که آنها را نسبت به

هایی که با رزین ویلیناستر و الیاف کربن ساخته شدهاند نسبت

سنگهای طبیعی ارجحیت میدهد آزمایش خمش سهنقطهای

به نمونههایی که از رزین پلیاستر ساخته شدهاند به علت

صورت گرفت .نتایج آزمایش خمش سهنقطهای نشان میدهد

خاصیت کششی باالی الیاف کربن ،کرنش بیشتری را تحمل

که نمونــههــای تقویــت شــده با الیاف شیشه مقاومت

میکند چرا که الیاف کربن ضریب االستیک نسبتاا باالیی

خمشی استفاده شده از رزین ویلیناستر نسبت به نمونه ساخته

درمقایسه با الیاف شیشه دارد و زنجیر اصلی اپوکسی سازنده

شده با رزین پلیاستر تقریبا  1/1برابر است .نمونههای تقویت

وینیل استر ،موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول کششی و

شده با الیاف کربن ،مقاومت خمشی استفاده شده از رزین

تحمل تنش باالتر آن میشود .نوع شکست در سنگهای

پاییز  ،1397جلد یازدهم ،شماره 3
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مصنوعی بدون تقویت ،آزمایش شده در این تحقیق ،از نوع

تایید کننده همین امر است .بر اساس آزمایش خمشسه نقطهای

شکست شکننده و در سنگهای مصنوعی تقویت شده از نوع

نمونه ساخته شده با رزین ویلیناستر و الیاف کربن بیشترین

شکست شکلپذیر میباشد .در نمونههای بدون تقویت و الیاف

مقاومت خمشی و نمونه ساخته شده با رزین ویلیناستر و

شیشه ،آزمایش شـده در ایـن تحقیـق ترکها از نوع خمشی-

الیاف شیشه بیشترین کرنش را در طول خمش تحمل کردند.

برشی و در نمونههای تقویت شده بـا الیـاف کربن ترکها از

همچنین نوع شکست و ترکها در سنگهای تقویت شده به

نوع خمشی میباشد.

ترتیب شکننده و خمشی و در سنگهای بدون تقویت شکل-
پذیر و خمشی برشی است.

 .7نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات الیاف کربن و الیاف
شیشه بر افزایش ظرفیت خمشی سنگهای مصنوعی و مطالهی
ساختار آنها با استفاده از  SEMمیباشد .برای دستیابی به
این اهداف نمونه سنگهای مصنوعی با رزینهای پلیاستر و
ویلیناستر ،با الیاف شیشه ،الیاف کربن و فاقد افزودنی ساخته
شدند .نتایج آنالیز  SEMنشان میدهد که سنگ مصنوعی
ساخته شده با الیاف شیشه دارای منافذ بزرگتری نسبت به سایر
نمونهها میباشد و آزمایشات فیزیکی بخاطر اینکه نمونه

قدردانی
در پایان از مسئول آزمایشگاه دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت
مدرس خانم میرجلیلی ،گروه زمینشناسی مهندسی دانشگاه
تربیت مدرس ،همچنین از مسئول آزمایشگاه معدن دانشگاه
تربیت مدرس آقای مهندس شیخانی ،اپراتور  SEMدانشگاه
شریف مهندس صفاری و خانمها وقایعنگار و باباآدم به پاس
تمام حمایتها و همراهی سخاوتمندانهشان طی مراحل انجام
این تحقیق ،کمال تشکر و قدردانی دارم.

سنگهای ساخته شده با الیاف شیشه تخلخل بیشتری دارند
منابع
باباآدم ،ن .1394 ،.تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ دانه های سیلیسی بر ویژگی های مهندسی سنگ مصنوعی ،پایان نامه کارشناسی
ارشد زمین شناسی مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
زیدآبادی نژاد ،م ،1394،.بررسی تراکم بافت بر استحکام کامپوزیت تهیه شده از پارچه الیاف شیشه تقویت شده با رزین اپوکسی ،کنفرانس بین
المللی علوم و مهندسی  10آذر ،دبی -امارات
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .1385 ،راهنمـای طراحی و ضـوابط اجرایـی بهـسازی سـاختمانهای بتنـی موجود با استفاده از مصالح
تقویتی  ، FRPنشریه شـماره .345
شاهدی فر ،و ،.حاجی حسینی ،م ،.امیری ،ا .1389 ،خواص و عملکرد کامپوزیت بر پایه رزین اپوکسی ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،گروه
کامپوزیت ،تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجله علوم و تکنویوژی پلیمر ،شماره  ،3صفحه  ،203-211سال بیست و سوم
غالمی ،ع ،.اعالیی ،ح .1391 ،.تأثیر الیاف کامپوزیتی کربن در افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتن مسلح با بتن ضعیف ،پژوهشنامه زلزله شناسی و
مهندسی زلزله ،سال پانزدهم ،شماره اول
Carvalho, E. A. S., Vilela, N. D. F., Monteiro, S. N., Vieira, C. M. F., & Silva, L. C. D., 2018. Novel Artificial
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