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  پروپيلن  پلي وياف فوالدي مسلح به اليديبري هيافيبتن ال

  ٭ ii پانته آ رشيدداداش; i رمضانيانپورعلي اكبر 

  چكيده
ا ين مزاياز جمله ا.افته استيمسلح گسترش  ري آن نسبت به بتن غيايل مزاي به دليافيامروزه كاربرد بتن ال

 ين ترك، بهبود مقاومت خمشيجاد اوليه بعد از ايدر ناحر رفتار بتن ي باال، بهبود چشمگيانرژزان جذب يتوان م يم

ك ينكه كاربرد يبا توجه به ا.  را نام برديشدگ  جمعيها جاد و گسترش تركي از ايري ضربه و جلوگبهمقاومت  و

 يديبري هيافيبخشد، امروزه كاربرد بتن ال ي محدود بهبود مگستره را در شده گفتهاف خواص مطلوب ينوع ال

  .ته استافيگسترش 

.  قرار گرفته استي مورد بررسيديبري هيافي در بتن الپروپيلن ياف پليش درصد الياثر افزاژوهش  ين پدر ا

 يكي خواص مكاندرپايان،. ن شده استيگزي جاي فوالديافالحجمي % ١ در پروپيلن پلياف يسه درصد مختلف ال

با  مقاومت به ضربه  وي مقاومت خمشخمشي،اقت  شامل طپروپيلن پلي _ ي فوالديديبري هيافيال  بتنيها نمونه

  .سه شده استيگر و بتن شاهد مقايكدي

 اثرها را داشته و  زتركي ريزدن بر رو ت پلي قابلپروپيلن ياف پليدهنده آن است كه ال  نشانها شيج آزماينتا

ياف  از اليشتري درصد ب باياف فوالديهرچه ال. ن ترك را دارنديجاد اولي بر بهبود رفتار بتن بعد از ايزيناچ

  .ابدي يكاهش م مقاومت به ضربه  وي جذب انرژي،زان مقاومت خمشين شود، ميگزي جاپروپيلن پلي

  كلمات كليدي 

  پروپيلن ياف پلي، الياف فوالدي الي، مقاومت ضربه،، طاقت خمشيديبري هيافيبتن ال

Polypropylene _ Steel Fiber Reinforced Concrete 
Ali.A.Ramezanianpour and P.RashidDadash 

ABSTRACT 
Fiber reinforced concrete (FRC) has been used widely due to its advantages over plain concrete such 

as high energy absorption, post cracking behavior, flexural and impact strengths, arresting shrinkage 
crack.  

This research discusses the effect of increasing the percentage of polypropylene fiber on flexural 
toughness and strength of FRC. Three percentages of polypropylene fiber were substituted in 1% steel 
fiber reinforced concrete (SFRC). Finally, the mechanical properties of three types of hybrid fiber 
reinforced concretes were compared with each other and with steel fiber reinforced concrete by 
measuring their flexural toughness and flexural strength. A four-point bending test was adopted to 
determine the effect of hybrid fibers on crack arresting and post crack behavior.  

The research results show that the more the percentage of polypropylene fiber which is substituted in 
SFRC is, the less the amount of energy absorption and flexural toughness with FRC will be. 

KEYWORDS 
Hybrid fiber reinforced concrete, Flexural strength, Flexural toughness, steel fiber, polypropylene 

fibers
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٧٦ 

  مقدمه ‐١

 بتن بردرکا وزهر ام ترد است،اي مادهينکه بتن با توجه به ا

 را اديز يها رشکلييتغ بتواند كه يا به گونه باالتر ينرم با يافيال

 نين و مهندسي محققتوجه مورد د،ينما تحمل شکست بدون

 مختلف افيال با بتن در الزم ينرم نيتأم بارهدر قاتيتحق .ستا

هدف . است انجام حال در ،آرماتور حذف برخي موارد دريحت و

  و بتنيزان جذب انرژي مشيافزا بتن در افيال کاربرد از يکل

 يهابار مقابل در بتواند يبتن قطعه تا است ترک گسترش کنترل

 پس را يشتريب يها شکل رييتغ ،خورده ترک مقطع کي در وارده

 در تعددم افيال مسلح به بتن .نمايدن ترک تحمل يجاد اوليا از

 ها، فرودگاه و ها هرا يسازور چون يها هساز در رياخ يها سال

 يبتن پوشش در ژهيو به و اديز يها شکل رييتغ با ميعظ يها يپ

زان قابل ياف به بتن به ميافزودن ال. است رفته کار به ها تونل

، ي آن را از جمله طاقت و مقاومت خمشيکي خواص مکانيتوجه

  ].٢‐ ١[بخشد يرا بهبود مي و مقاومت به ضربه مقاومت کشش

 اعم از يافيال بتنياف به بتن، خواص ک نوع اليافزودن 

ک بازه محدود بهبود ي را در غيرهشکل و ريي ترک، تغيبازشدگ

و ) لوني و ناپروپيلن  پلي(ياف آليلب اي ترکيتمز.بخشد يم

 مقاومت آوردن بدست)  غيره شه، آزبست، کربن ويش(ي معدن

ش ي سال پ٣٠ که ي باالتر استشتر و طاقت خمشي بيکشش

  .]٣[ قرار گرفتيتوسط والتون و مجومدار مورد بررس

ا و زو، درباره خواص ي از جمله بانتياريپژوهشگران بس

جه ين نتي و به ااند نمودهق ي تحقيديبري هيافي و بتن اليافيبتن ال

 منجر به يديبريک مخلوط هيح يطرح اختالط صحاند كه  دهيرس

 يافيال  عملکرد بتنيجهنت دراف شده ويکنش مثبت ال هم   بر

اف بهبود يک نوع الي ي حاويافيال  را نسبت به بتنيديبريه

اف يال از دو دسته يديبري هيافيا و شاه بتن اليبانت]. ٤[بخشد يم

 ي قرار دادندبررس مختلف را مورد يها كسان و اندازهيبا جنس 

 کوچک پل يها    ن ترکياف کوچکتر بي الرسيدند؛جه ينتبه اين و 

وستن آنها يپ هم  و از بهنمايد يها را کنترل م زترکي و رشد رزده

جاد و گسترش يا تر از اف بزرگيو النمايد  ي ميريجلوگ

 سبب يريزان چشمگيکند و به م ي ميري بزرگ جلوگيها ترک

ا بر ي از بانتيگريپژوهش د]. ٥و٦[شود يبهبود طاقت شکست م

ك اندازه و دو ياف با ي از دو دسته اليديبري هيافي بتن اليرو

 تهيسياالست مدول با و تر سخت افيجنس مختلف نشان داد، ال

 يينها مقاومت و ترک نياول برابر در مقاومت به منجر باالتر

 بهبود به منجر است ريپذ انعطاف بايتقر كه گريد نوعشده و 

 .]٥[شود يم ترک نياول از بعد يکرنش تيظرف و يطاقت خمش

ي ديبري هيافيخواص بتن الروي قات كوان بر ي تحقچنين هم

د آسانتر ي تولمانند خواص بتن تازه ،افيک نوع الينشان داد كه 

گر يوع دبخشد و ن يک را بهبود مي پالستيشدگ و کاهش جمع

  ]. ٧[بخشد ي بتن را بهبود ميکيخواص مکان

 را در يا ژهي امروزه توجه وياف فوالديبتن مسلح به ال

طول ي اف فوالديال .ن به خود اختصاص داده است يان محققيم

ن پس از ي بنابرا.ديته باال دارسياد و مدول االستي زيبلند، نرم

 از گسترش  بزرگ پل زده ويها  ترکين ترک بر رويجاد اوليا

ي ريپذ ش شکليب سبب افزاين ترتيند بدينما ي ميريآنها جلوگ

ضربه مقاومت به  و ي مقاومت خمشخمشي،، طاقت بتن

اف، ين دسته الين وجود از جمله مشکالت کاربرد ايبا ا. دشو يم

 ي،، زنگ زدگيسي و مغناطيکي الکتريها داني از ميرياثرپذ

 بتن ياز طرف .است ي بتنش وزن سازهي افزاچنين هممت باال و يق

 از يکچ ي سبک بوده و هپروپيلن ياف پلي مسلح به اليافيال

   .]٨[ را نداردي فوالديافيوب مذکور بتن اليع

% ١ ينيگزيق، جاين تحقيبا توجه به موارد فوق، هدف از ا

 و ارائه پروپيلن  پليافي با سه درصد مختلف الياف فوالديال

 ‐ي فوالديديبري هيافين الک مخلوط بتينه يطرح اختالط به

 خمش و مقاومت به ضربه يها شي آزمايمبنا  برپروپيلن پلي

 .است

  ها شها و آزماي  نمونهساخت ‐٢

  مصالح ‐۱‐۲

ق از معدن متوساک ين تحقيدر ارفته   بکاريها سنگدانه

 وزن چنين  هم.است )۱( جدول طبق سنگدانه يبند دانه .هستند

 ۲۵۱۰ و۲۵۷۰ب يتها به تر زدانهيها و ر مخصوص درشتدانه

 ۲پ يمان تي، سيمان مصرفيس .استلوگرم بر متر مکعب يک

 و خواص ييايميبات شيدرصد ترک،  آناليز شيميايي.استک يآب

 آورده )۴(و ) ۳( ،)۲(ب در جداول يترت مان بهي مالت سيکيمکان

   .شده است

  سنگدانه يدانه بند): ۱ (جدول

 يعبوري وزن درصد اندازه الک
٤/٣ in. (١٩ mm) ‐ 

٢/١ in. (١٢mm) ۱۰۰ 

٨/٣ in. (١٠mm) ۹۶ 

) ٤نمره   ٧٥/٤ mm) ۷۵ 

) ٨نمره   ٤/٢ mm) ۵۵ 

)٢/١  ١٦نمره   mm) ۳۷ 

٣٠نمره    ( ٦٠٠ µm) ۲۵ 

)  ٥٠نمره   ٣٠٠ µm) ۱۱ 
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  آناليز شيميايي سيمان): ٢ (جدول

  

   سيمانشيمياييتركيبات ): ۳ (جدول

C3S C2S C3A C4AF 
۶۸/۴۸  ۳۳/۲۰ ۸۲/۲  ۹۹/۱۱  

 

 خواص مکانيکي مالت سيمان): ۴(جدول 

 مگاپاسکال  يکيخواص مکان
 ۲۵/۳۱  روزه۲۸ يمقاومت فشار
 ۶/۲  روزه۲۸يمقاومت خمش

يان، راني اBASFاز شرکت شده  تهيه ي مصرفياف فوالديال

 يکي و مکانيکيزي خواص ف))۳(شكل (.است قالبدار يانتهاداراي 

   . آورده شده است)۵( در جدول ياف فوالديال

  

  
   الياف فوالدي مصرفي:)۴ (شکل

  

  خواص فيزيکي و مکانيکي الياف فوالدي): ۵(جدول 

  طول

(mm) 
/L (mm)قطر

D 
 کششي  مقاومت

(MPa) 
  چگالي

(kg/m3) 
۳۶ ۸/۰ ۴۵ ۱۲۰۰> ۷۸۵۰ 

  

 ))۲ (شکل(متر  ميلي ۱۲ به طول ي مصرفپروپيلن پلياف يال

  .ت اس)۶(جدول  ي طبقکي و مکانيکيزي خواص فداراي

  .استک يليه کربوکسي پاکننده از نوع روان فوق

 
  ي مصرفپروپيلن ياف پلي ال:)۲ (شکل

  پروپيلن ياف پلي اليکي و مکانيکيزيخواص ف: )۶(جدول 

 (mm)طول مقطع
مقاومت 

 کششي
(MPa) 

افزايش 

 طول
 (kg/m3)چگالي

 ۹۱۰ %۱۲ ۴۰۰ ۱۲ دايره

  روش اختالط ‐۲‐۲

 كه در ابتدا است ن صورتيکردن مصالح به ا روش مخلوط

 .ه با هم مخلوط شدندي ثان۳۰ها به مدت  ها و درشتدانه زدانهير

 آب اختالط به مخلوط اضافه شده و به يک سوم وزنيسپس 

ک سوم يمان و يدر ادامه س .ه با هم مخلوط شدندي ثان۳۰مدت 

قه ي دق۲ به مخلوط اضافه شده و به مدت پروپيلن ياف پليال

 به مخلوط پروپيلن ياف پليه آب و اليبق در پايان. مخلوط شدند

ن ي تام براي.قه مخلوط شدندي دق۵/۱اضافه شده و به مدت 

، )هي ثان۱۰ ي ال۳ن ي بV_Bش يمدت زمان آزما(يي كارا

بتن تازه در . زان الزم به مخلوط اضافه شديكننده به م روان فوق

 يها  و قالبمتر ميلي ۵۰۰×۱۰۰×۱۰۰ به ابعاد ي منشوريها قالب

 هر طرح ي عدد برا۳، به تعداد متر ميلي ۲۰۰×۱۰۰ ييا ستوانها

ز يها با استفاده از م تراکم بتن در قالب. شود ياختالط پر م

 بتن در دو ، تراكمبراي ايجاد. شگاه انجام شديبره آزمايو

 بتن تازه، يريگ پس از قالب .خته و متراکم شديمرحله در قالب ر

 يشگاه قرار داده شده و روي آزمادر بتن تازه ي حاويها قالب

 يآور ده شد تا عمليلون کشي تر ناي گوني تر و رويآنها گون

 بتن پس از يها  نمونهيها قالب. انجام شودها بطور کامل  نمونه

محلول آب آهک  در ي ساعت باز شده و پس از نامگذار۲۴

 ي منشوريها  نمونهدر پايان. ه داشته شدند روز نگ۲۸اشباع تا 

 پس از يا  استوانهيها  و نمونهيا  نقطه۴ش خمش يتحت آزما

طرح اختالط و درصد  .اند ش ضربه قرار گرفتهيحت آزماتبرش 

  . است)۸( و )۷(جايگزيني الياف طبق جداول 

 براي يحيش اسالمپ روش صحينکه آزمايبا توجه به ا

 . بکارگرفته شدB‐Vش ي، آزمايست نيافي بتن اليين کاراييتع

شد تا  به مخلوط اضافه يزانيکننده به م وانر ب فوقيترت نيبد

  .]۹ [ه باشدي ثان۱۰ تا۳ در بازه B ‐Vش يزمان آزمامدت 

  

يب ترک

 شيميايي
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO So3 Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 LOI 

(%) ۹۰/۱۹  ۵۸/۳  ۹۴/۳  ۹۰/۵۹  ۰۸/۳ ۰/۵  ۰۵/۰ ۸۴/۰ ۳۵/۰ ‐‐‐ ۰۶/۰ ۵۱/۲ 
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٧٨ 

  ک متر مکعب بتنياف در ي اليدرصد حجم): ۷(جدول 

شماره 

 مخلوط
 نوع الياف

درصدحجمي 

 (%) الياف

SP0 - ۰ 
 ۲۵/۰ الياف فوالدي

SP1 
 ۷۵/۰ پروپيلن پلي الياف

 ۵۰/۰ الياف فوالدي
SP2 

 ۵۰/۰ پروپيلن پلي الياف
 ۷۵/۰ الياف فوالدي

SP3 
 ۲۵/۰ پروپيلن  پليالياف

 ۱ الياف فوالدي
SP4 

 ۰ پروپيلن  پلي الياف

  طرح اختالط بتن): ۸(جدول 

مانيس افيال

(kg/m3) 
آب

(kg/m3) 
شن (kg/m3) ماسه

(kg/m3) 
 ۵۴۶ ۱۲۷۴ ۱۸۰ ۴۵۰ ريمتغ

   نقطه ايي۴آزمايش خمش  ‐ ۳‐۲

 يافي بتن اليرهايي، تا  نقطه۴م آزمايش خمش براي انجا

 ي و بر مبناگرفته قرار ي نقطه ا۴ ي تحت بارگذار)۳(  شکلطبق

، ميزان طاقت خمشي يافي بتن اليها رير مکان تييتغ   _نمودار بار

تا . شود محاسبه مي )ن ترکيتنش متناظر اول(و مدول شکست 

ني تحت يرهاي بت طاقت خمشي ت،ني محقق۲۰۰۶قبل از سال 

  ASTM C 1018 استانداردي را برمبنااي  نقطه۴بارگذاري 

 که در تعيين ي وجود مشكالتليکن به دليل. نمودند محاسبه مي

ن استاندارد ي اشت،مكان متناظر اولين ترك وجود دا دقيق تغيير

 تعيين برايپژوهش هاي اخير  در. شد منسوخ ۲۰۰۶در سال 

                      ASTM C 1399اردهايندطاقت خمشي از استا

در اين . شود به عنوان جايگزين استفاده مي ASTM C 1609 و

              ي از استانداردهاين طاقت خمشيي تعبرايتحقيق 

ASTM C 1018 و   ASTM C 1609ج ياستفاده شده است تا نتا

 ي با دقت باالتريابيل شده و ارزيبا استفاده از هر دو روش تحل

  .]۱۰[انجام شود

[  

  اي  نقطه۴ دستگاه بارگذاري :)۳ (شکل

  
، مدول ين طاقت خمشيي تعبراير مکان ييتغ‐نمودار بار :)۴ (شکل

  ASTM C 1018  ي طاقت برمبنايها سيت و اندکسش

              تعيين طاقت خمشي بر مبناي استانداردبراي

ASTM C 1018مبناي نقاط مشخصه  هاي طاقت بر  انديس

 :شدند و روابط زير تعيين )۴( در شكل شده تعيين
I5=SOACD/SOAB                                                 )۱(  

I10=SOAEF/SOAB                                           )۲(  

I20=SOAGH/SOAB                                           )۳(  

I30=SOAMN/SOAB                                          )۴(  

  که در آن؛

SOAB =ن ترکيرمکان متناظر اولييتغ‐ر نمودار باريسطح ز 

SOACD =ن ي برابر اول۳رمکان متناظر ييتغ‐ر نمودار باريسطح ز

 ترک

SOAE =ن ي برابر اول۵/۵متناظر  رمکانييتغ‐ر نمودار باريسطح ز

 ترک

SOAGH =برابر ۵/۱۰رمکان متناظر ييتغ‐ر نمودار باريسطح ز 

 ن ترکياول

SOAMN =برابر ۵/۱۵رمکان متناظر ييتغ‐ر نمودار باريسطح ز 

 ن ترکياول

              دمبناي استاندار  تعيين طاقت خمشي بربراي

ASTM C 1609،از سطح زير نمودار، ميزان طاقت خمشي   

 و آمدهبدست L /۱۵۰ زاني شکل به مرييتغيير مكان تا تغ‐بار

تغييير مكان تا نقطه مشخصه ‐ ير نمودار بارمبناي سطح ز بر

 بدست )۵( رابطه طبق يمذكور، ضريب مقاومت خمش

  :]۱۱[آيد مي

)۵(   

  ضريب مقاومت خمشي =

= (mm) Lطول دهانه  

  L /۱۵۰ متناظرميزان طاقت خمشي تا نقطه  =
  مدول گسيختگي =

  نه عرض نمو=

   ارتفاع نمونه=
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  آزمايش ضربه سقوط وزنه ‐۴‐۲

از، براساس يبراي انجام اين آزمايش، تجهيزات مورد ن

كننده استاندارد به   چكش متراكم؛ شاملACI-544.2Rاستاندارد 

متر، كره فوالدي به قطر   ميلي۴۵۷ كيلوگرم و قطر ۵۴/۴وزن 

 به قطر يبتنمتر، يك صفحه فوالدي مسطح، نمونه   ميلي۵/۶۳

در اين آزمايش . استمتر   ميلي۵/۶۳متر و ضخامت   ميلي۱۵۲

 ۵/۶۳ و ضخامت ۱۵۲بتني به قطر  شكل هاي ديسكي  ابتدا نمونه

 ۳۰۰ × ۱۵۰اي  هاي استوانه   و يا از نمونهشدهمتر ساخته  ميلي

ها در   نمونه. شود كه حالت دوم ترجيح دارد استاندارد بريده مي

هاي  ديسك. گرفتند روز مورد آزمايش قرار ۹۰ و ۲۸ ، ۷سنين 

سازي سطوح باربر، در سطح زيرين به  بتن اليافي پس از آماده

از فوم براي ايجاد مانع بين . شدندصفحه فوالدي متصل 

  .شدهاي ديسك و قاب فوالدي كناري استفاده  كناره

پيچ  صفحه فوالدي نيز بايد به پايه يا فونداسيون صلب 

 و ضربات شدهمتري آغاز  ه از ارتفاع نيمسقوط وزن. شود

اولين (خوردگي  تكراري تا رسيدن به سطح مشخص از ترك

 اولين ترك، ديدنپس از . يابد ادامه مي) ترك و گسيختگي نهايي

 و گسيختگي نهايي براي بازشدگي شدهفوم محافظ برداشته 

ترك تا حدي كه قطعات بتن اليافي به سه يا چهار قاب فوالدي 

         بق دستورالعملط. شود  تعريف مييابندي تماس كنار

ACI 544 2R.89۳۵/۶ش ضربه به ضخامت ي آزمايها ، نمونه 

متر بريده  يلي م۳۰۰ × ۱۵۰اي   از نمونه استوانه، بايدمتر سانتي

  . ]۹[شودشده انجام گفته شود و آزمايش ضربه طبق روش 

تاندارد شگاه بتن به دستگاه اسيبه علت مجهز نبودن آزما

، انجام  سقوط وزنه، با كمي تغيير در ابعاد نمونه و ابعاد گوي

ها در برابر  آزمايش با استفاده از دستگاه مقاومت سنگدانه

 ۳۵/۶جاي گوي به قطر  ب بهيترت بدين. انجام شدضربه 

متر    سانتي۷/۴قطر حدود  آنجلس به هاي لس متر از گوي سانتي

 ۴۲×۱۰۰ به ابعاد ييونه ها نميش بر رويآزما. استفاده شد

 ۴/۲ استاندارد نسبت قطر به ارتفاع آنها برابر طبق متر که يليم

ده شده يمتر بر يلي م۲۰۰×۱۰۰  از نمونه هاي استوانه اي واست

سازي   مشابهبرايچنين  هم. انجام شد روز ۲۸اند، در سن 

 كيلوگرمي از ۵/۴ وزنه ،نيروي ضربه در آزمايش استاندارد

از وزنه دستگاه به اين منظور، . شدمتر رها   سانتي۷۲/۴۵ارتفاع 

 ۶/۱۳وزنه شد و ها در برابر ضربه استفاده  مقاومت سنگدانه

  .شدها رها   نمونهيمتر رو  سانتي۱۵كيلوگرمي از ارتفاع 

ارتفاع 

  سقوط

وزنه دستگاه × h=  دوزنه استاندار ×

   سنگدانه مقاومت

  برابر ضربه در

(cm) ۱۵ h =    h  (kg) ×۶/۱۳=  (cm) ۷۲/۴۵ ( kg) ×۵/۴  

 انجام آزمايش با استفاده از دستگاه مقاومت براي

متر باال   سانتي۱۵ وزنه تا ارتفاع ،ها در برابر ضربه سنگدانه

، )۵( شکل طبقگاه  هيتک .شدآورده شد و سپس روي گوي رها 

 متر که بر يلي م۸ به ضخامت ي تحتانيک ورق فوالديشامل 

متر به فاصله  يلي م۸عدد ورق به ضخامت  آن چهار يرو

ن مقاومت يي تعبراي. استمتر جوش شده،  ي سانت۴/۱۰ يداخل

 تعداد ضربات  تا ايجاد اولين ترک و گلولهتعداد ضرباتضربه، 

ل شود و ينکه نمونه به سه قطعه از چهار قطعه تبدي ايالزم برا

ش  شمارد، مربعي برسگاه زمايش به سه ضلع از تکيهآنمونه 

سازي  يط آزمايش شبيهنکه ابعاد نمونه و شرايبا توجه به ا. دش

شده در بخش  ، اعداد گزارشنيستبق استاندارد شده و کامال ط

قايسه با يکديگر بوده و به عنوان مقاومت به  مبراي فقطج ينتا

 شده آزمايش يساز هيدستگاه شب. نيستقابل استناد ضربه 

 .ت نشان داده شده اس)۵( ضربه در شکل
 

   
 زمايش براي آگاه ساخته شده  دستگاه و تکيه نمايش:)۵ (شکل

 ضربه

  بررسي نتايج ‐۳

هاي خمش و ضربه تحليل و  در اين بخش نتايج آزمايش

  .اند بررسي شده

  مدول شكست و طاقت خمشي ‐۱‐۳

 و مدول ي شامل طاقت خمشيا  نقطه۴ش خمش يج آزماينتا

مکان ريي تغ‐روينمودار ن. شدل ين بخش تحليشکست در ا

پروپيلن   پلي‐  بتن اليافي فوالد وي فوالديافي بتن اليها نمونه

  .است )۶(بق شکل ط
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٨٠ 

  
  ر شکليي تغ‐روينمودار ن :)۶ (شکل

 
 بر مبناي استاندارد،  طاقتيها سيمدول شکست و اند): ۹(جدول 

ASTM C 1018  

  

  طاقت خمشي و ضريب طاقت بر مبناي استاندارد): ۱۰(جدول 
ASTM C 1609  

  

نام 

 مخلوط
  خمشي طاقت

)J( 
  گسيختگي مدول

)(MPa 
ضريب مقاومت 

 يخمش

SP1 ۷۰/۱۳ ۷۳/۴ ۴۲/۰ 

SP2 ۸۳/۱۶ ۷۷/۴ ۵۱/۰ 

SP3 ۴۳/۱۷ ۰۳/۵ ۵۳/۰ 

SP4 ۳۱/۱۹ ۰۵/۵ ۵۷/۰ 

هاي  هاي طاقت نمونه  مدول شكست و انديس)۹(در جدول 

 ارائه شده ASTM C 1018 استاندارد طبقبتن اليافي هيبريدي 

ش ي شود، با افزاي مديده )۹(طور که در جدول  همان. است

زان يلن ميپروپ ياف پلي با الياف فوالدي الينيگزيدرصد جا

 يب مقاومت خمشين ضريچن هم. ابدي يمدول شکست کاهش م

الياف % ۱هاي اليافي هيبريدي و نمونه مسلح به  در نمونه

اف يبا توجه به طول كوتاه ال. است ۵/۰ک به يبا نزديفوالدي، تقر

نع از ها ما ترک زي ريزدن رو رود که با پل يلن، انتظار ميپروپ يپل

 ديدهنگونه نبوده و ياما عملکرد ا. شوندرشد و گسترش آنها 

 يته و تنش کششيسي به علت مدول االستياف فوالديشود ال يم

اف يش از سه برابر الي بياف فوالدي اليتنش کشش(باالتر 

ل شکست  را در بهبود مدوي نقش موثرتر)استلن يپروپ يپل

 ي اصلعوامل که شود ياط منگونه استنبين ايبنابرا .اند ايفا نموده

ي عالوه بر طول الياف، افي اليش مدول شکست بتن هايدر افزا

  . است يسته باال و مدول االستتنش کششي

هاي بتن اليافي  ت نمونههاي طاق  انديس)۹( در جدول

، )۱۰( و در جدول ASTM C 1018 هيبريدي طبق استاندارد

بق استاندارد  ط طاقت خمشي نمونه هاي بتن اليافي هيبريدي،

ASTM C 1609كه با دهند نشان مينتايج .  ارائه شده است 

 ي،ديبري هيافي بتن الي در نمونه هاياف فوالديش درصد اليافزا

ش يآمده از هر دو روش فوق، افزا  بدستيزان طاقت خمشيم

ل طول بلند ي به دلياف فوالدي است که الآنن امر يعلت ا .ابدي يم

 يها  ترکي و با رشد ترك، بر رون ترکيجاد اوليپس از ا

بزرگ پل زده و به دليل مقاومت كششي باال، مانع از رشد و 

 يش طاقت خمشيب سبب افزايترت نيها شده و بد گسترش ترك

لن يپروپ ياف پليگر، الياز طرف د . بتن شده استيريپذ و شکل

 بزرگ را يها  ترکيزدن بر رو ت پليل طول کوتاه قابليبه دل

ه دليل مقاومت كششي پايين قابليت جلوگيري از نداشته و ب

ه يرشد ترك را نداشته و بنابراين در بهبود رفتار بتن در ناح

اف ين اليچن هم.  دارنديزيار ناچي بساثرن ترک يجاد اوليپس از ا

 يوستگيپ)  قالبداريانتها(ل شکل خاص خود ي به دليفوالد

ه بعد از يناح در ربهت عملکرد  با خمير  داشته که منجر بهيبهتر

  در حقيقت شکل ناصاف و قالبدار.ن ترک شده استيجاد اوليا

اف ي اليدگيکش رونياف سبب شده است که تنش بي اليانتها

 موثر بر تنش عواملجمله  از. شودشتر ي بيفوالد

 يطورکل به .استاف ي طول و شکل ال،افي اليدگيکش رونيب

 يها  بتني و طاقت خمشيزان جذب انرژي موثر بر معوامل

ته و يسيزان مقاومت كششي، مدول االستيم( افي نوع الي،افيال

اف ي، طول و نسبت ظاهر ال، درصد الياف) غيره  ويريپذ انعطاف

 . استاف يو شکل ال

  مقاومت به ضربه ‐ ۲‐۳

ش ي انجام آزمابرايشده   ساختهاي هاي استوانه نمونه

  بههاي ز توسط دستگاه برش به استوانه رو۲۸ضربه در سن 

ش ضربه در يج آزماينتا .شود يده ميمتر بر ي سانت۴۲ارتفاع 

  . آورده شده است)۱۱(جدول 

  

  

 نام

 مخلوط
I۵ I۱۰ I۱۵ I۲۰ 

مدول 

  شکست

(MPa) 
SP0  ‐   ‐   ‐   ‐ ۵۳/۴ 

SP1 ۷۲/۳ ۹۷/۵ ۰۲/۸ ۳۲/۱۰ ۷۳/۴ 

SP2 ۸۸/۳ ۶۷/۶ ۲۵/۹ ۰۲/۱۰ ۷۷/۴ 

SP3 ۷۹/۴ ۶۸/۷ ۱۱/۱۰ ۵۲/۱۲ ۰۳/۵ 

SP4 ۸۵/۴ ۳۷/۸ ۵۶/۱۳ ۷۹/۱۶ ۰۵/۵ 
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  مقاومت به ضربه نمونه هاي آزمايش): ۱۱(جدول 

نام 

 مخلوط
تعداد ضربات الزم 

 يي شکست نهايبرا
تعداد ضربات الزم 

 ن ترکيجاد اولي ايبرا

SP0 ۸ ۶ 

SP2 ۳۵ ۸ 

SP3 ۳۹ ۹ 

SP4 ۴۴ ۱۱ 

ن تعداد يشود ب ي مديده )۱۱(ر که در جدول طو همان

 شاهد و يها ن ترک در نمونهيجاد اولي ايضربات الزم برا

 ،افيدر واقع ال . وجود نداردزيادي تفاوت ي،افي بتن اليها نمونه

فا نموده و تعداد ي اين ترک نقش موثرتريجاد اوليبعد از ا

 ۴ دود حيافي بتن اليها  نمونهيي شکست نهايبراالزم ضربات 

حقيقت بعد از ايجاد اولين  رد .است برابر نمونه شاهد ۵/۵ يال

ها مانع از گسترش ترک شده و   ترکيزدن رو اف با پلي الترک،

 يي شکست نهاشيوه. دشو يمافزايش مقاومت به ضربه سبب 

 شاهد در يها نمونه .است متفاوت ، با بتنيافي بتن اليها نمونه

  در کهيل شدند در حاليتبد به سه قطعه مجزا ييشکست نها

 . نمونه را حفظ کرده استيوستگياف پي الي،افي بتن اليها نمونه
جاد ي اين تعداد ضربات الزم براي ب، شاهديها در نمونه

کمي ديده مي شود که به  تفاوت يين ترک و شکست نهاياول

 تعداد ي،افي بتن اليها  و حال آنکه در نمونهعلت تردي بتن است

بات الزم  برابر تعداد ضر۵/۴ شکست حدود يبراضربات الزم 

 ياف بر رويزدن ال علت آن پلبراي ايجاد اولين ترک است که 

سه يدر مقا. است آنها از گسترش ترک يريها و جلوگ ترک

 ديده ي فوالديافي و نمونه بتن اليديبري هيافي بتن اليها نمونه

ت الزم  تعداد ضرباي،اف فوالديش درصد الي با افزا کهشود يم

لن به يپروپ ياف پليواقع ال ابد، دري يش مي افزاييشکست نهاي برا

ن، ييته پايسي و مدول االستيل طول کوتاه و مقاومت کششيدل

 که يدر حال .هستنداثر  يبا بيتقرمقاومت به ضربه ش يدر افزا

 يها  ترکيزدن بر رو ت پلي قابل بلند،ل طولي به دليفوالداف يال

 يل مقاومت کششيرا داشته و به دل) متر يت سان۳حدود (بزرگ 

ش مقاومت به ضربه يته باال سبب افزايسيو مدول االست

 يانتها (ياف فوالدي شکل خاص ال از طرف ديگر.شوند يم

شتر با بتن شده و از عوامل مهم ي بيوستگيسبب پ ،)قالبدار

 بتن يها ان مخلوطيدر م .گذار بر مقاومت به ضربه است اثر

% ۲۵/۰ – ياف فوالديال%  ۷۵/۰ ي مخلوط حاويديربي هيافيال

  . درا دارپروپيلن بيشترين مقاومت به ضربه  الياف پلي

  ها ژوهش مقايسه نتايج با ساير پ ‐۳‐۳

شده در  زارشان شد، اعداد گي ب۴‐۲طور که در بخش  همان

ر يج سايسه با نتايه قابل مقابخش نتايج آزمايش ضرب

ده از نتايج آزمايش آم ستج بدينتا .يست مربوطه نيها پژوهش

سه يها مقا قير تحقيج ساي با نتا)۱۲( در جدول اي  نقطه۴خمش 

  . استشده

ش يشود، با افزا ي مديده )۱۲(طور که در جدول  همان

 اثر ، ميزانافي الي، نسبت ظاهر و مقاومت کششيدرصد حجم

 ينيگزيب جايترت نيبد. شود يشتر مي بيطاقت خمش آنها بر

 ثابت يک درصد حجميلن در يپروپ ياف پليا ال بياف فوالديال

 يافين بتن الي و بنابراشده ياف، منجر به کاهش طاقت خمشيال

اف ي ال۷۵/۰ (ياف فوالديشتر الي مسلح به درصد بيبريه

هاي   نمونهر ينسبت به سا) لنيپروپ ياف پلي ال۲۵/۰ و يفوالد
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  گيرينتيجه  ‐۴

گرفتن اين مطلب  نظر گرفته و با در اساس تحقيقات صورت بر

رفته در  کار هاي به که اين نتايج منحصرا مربوط به مواد و روش

اين پروژه آزمايشگاهي بوده و در بسياري موارد جهت اظهار 

تري وجود دارد،  نظر قطعي نياز به برنامه آزمايشگاهي گسترده

  :گيري است قابل نتيجهموارد زير 

 شد که الياف ديده خواص بتن تازه يدر بررس.١

 در مقايسه با الياف فوالدي در كاهش كارايي پروپيلن پلي

  .موثرتر واقع شده اند

 يافي بتن اليها  در نمونهياف فوالديش درصد اليبا افزا. ۲

عوامل  يطورکل به .يافتش ي افزايزان طاقت خمشي ميديبريه

 نوع يافي اليها  بتني و طاقت خمشيان جذب انرژزيموثر بر م

، ) غيرهته، مقاومت كششي ويسيزان مدول االستيم( افيال

  .استاف ياف و شکل الياف ، طول و نسبت ظاهر اليدرصد ال

، تنش يافي اليش مدول شکست بتن هاي مهم در افزاعوامل.۳

  .استاف يته اليسي، طول و مدول االستيکشش

ن ترک يجاد اولياف بعد از اي ضربه، الدر بهبود مقاومت. ۴

ن تعداد ي شاهد بيها در نمونه. ندينما يفا مي اينقش موثرتر

 تفاوت يين ترک و شکست نهايجاد اولي ايضربات الزم برا

 تعداد يافي بتن اليها که در نمونه يحال در. شود ي مکمي ديده

 برابر تعداد ضربات ۵/۴ حدود يي شکست نهايضربات الزم برا

  .باشد ين ترک ميجاد اولي ايزم براال
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