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  هقاٍهت تاالتاهکاًیکی تتي  تاثیراستفادُ ازالیاف کرتي ترخَاص

 
 2هحوذ تَاًا 1 علی جْاًیاى

 داًطجَی وارضٌاسی ارضذ عوزاى گزایص ساسُ -1
 ساسُگزایص  عوزاى ارضذ داًطجَی وارضٌاسی -2

Alijahanian3284@gmail.com)) 
 

 

 

 :چکیذُ 

هتزاون ، ّوگي ٍ دارای ٍیضگی ّای هٌْذسی تْثَد یافتِ ٍ تا دٍام ًسثت تِ تتي هعوَلی  (HSCتتي تا هماٍهت تاال)

استحىام در غٌعت ساخت ٍ ساس تِ طَر گستزدُ ای هَرد استفادُ لزار گزفتِ است.  HSCهی تاضذ. در سالْای اخیز 

 HSC داًِ ّای جاهذ خزد ضذُ ٍ آب است تا ایي تفاٍت وِ َلی هاًٌذ سیواى،تاالی ایي تتي تا هَاد هطاتِ تتي هعو

ًیاس تِ همذار سیادی سیواى ٍ ّوچٌیي ًسثت آب ووتزی دارد. تا تَجِ تِ ایٌىِ افشایص هیشاى سیواى سثة افشایص 

ها هیتَاى تا استفادُ ا ،تیطتز ّیذراتاسیَى ٍ اًمثاؼ تیطتز در خطه ضذى را تِ ّوزاُ داردّشیٌِ هیطَد وِ گزهایص  

اس افشٍدًی ّای هعذًی هاًٌذ خاوستز تادی، سزتارُ آّي گذاسُ داًِ ای ضذُ ٍ غیزُ آى را واّص داد. در تحمیمات 

ًَار پلیوز در غذ( جایگشیي هی ضَد ٍ 10همذار سیواى تا درغذ ثاتتی اس خاوستز تادی ) HSCحاضز، تزای هخلَط 

لزار  هیلیوتز( 80تا 0تا عزؼ ًَار هتفاٍت ) یِ ّای هختل  )ته، دٍ ٍ سِ الیِ(در ال (CFRP)الیاف وزتي تمَیت ضذُ 

تز رٍی  (1)رگزسیَىلزار گزفتِ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل  هَرد تزرسی HSCهی گیزد. خَاظ هىاًیىی تتي سخت ضذُ 

یه هادُ تمَیت تحمیمات تجزتی اًجام ضذُ است. اس ایي هطالعِ ًتیجِ هی ضَد وِ الیاف وزتي هی تَاًٌذ تِ غَرت 

 استفادُ ضًَذ. (HSC) وٌٌذُ خَاظ هىاًیىی در تتي تا هماٍهت تاال
 

 الیاف وزتي، استحىام وططی، تتي تا هماٍهت تاال کلیذي:  کلوات

 

 
 : ِهقذه -1

ًیَتي تز هیلیوتز هزتع یا  60 ( یه ًَع خاغی اس تتي است وِ دارای هماٍهت فطاری هطخع ضذHSCُتتي تا هماٍهت تاال )

تیطتزاست. تتي تا هماٍهت تاال یه تتي التػادی است ٍ در ستَى ّای ساختواى ّای تلٌذ، پارویٌگ گاراصّا، عزضِ پل ّا ٍ 

هعوَال هَاد افشٍدًی پَسٍالًی ٍ  HSCسایز تاسیسات هَرد ًیاس تزای افشایص لذرت چگالی فطاری استفادُ هی ضَد. در 

ضزٍری است. تتي تا هماٍهت تاال تِ  اتی تِ همذار آب ون تِ ًسثت هَاد سیواًیضیویایی هَرد استفادُ لزار هی گیزد ٍ دستی

 عٌَاى یه هادُ ًسثتا تزد ٍ ضىٌٌذُ ، تحت فطار لَی ٍ تحت تٌص وططی یا خوص ضعی  است.

را در هیاى هیشاى ّا الیاف وزتي اس لحاظ پایذاری ضیویایی ، چگالی پاییي ٍ اس لحاظ ًسثت لذرت تِ چگالی یىی اس تاالتزیي  

هَاد ّوگي ٍ وِ اًَاع فیثزّا دارد. فیثز وزتي استحىام وططی ٍ هذٍل تسیار تاالیی دارد. افشٍدى فیثز تِ تتي سثة هی ضَد 

 را تِ یه رفتار هجذٍر تثذیل وٌذ. ایشٍتزٍپیه ایجاد ضَد ٍ ضىٌٌذگی

ایي هطالعِ گشارش هی وٌذ وِ ٌّگام تزن خَردگی تتي فیثزّا تِ طَر تػادفی در تزن ایجاد ضذُ گستزش هی یاتٌذ ٍ در 

 هی تاضذ. (تحلیل رگزسیَى یه فزآیٌذ آهاری تزای تخویي رٍاتط تیي هتغییزّا1)       

تِ ترتیة ًَیسنٌذااى  

ٍ اساهی تَجِ فرهاییذ 

ًَیسنننننٌذااى  ا د  

سایت ًینس تنِ ّونیي    

 ترتیة ٍا د ًواییذ.
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ل در دهای تاال تَلیذ ًَیتزیتا وزتي وزدى ًخ پلی آوزیل. ایي الیاف وزتي ًتیجِ سثة افشایص لذرت ٍ اًعطاف پذیزی هی ضًَذ

فیثز وزتي هثتٌی تز پلی  افیت حاغل اس آى تَسط فزایٌذی تِ ًام وطص گزم ایجاد هی ضَد.هی ضَدٍ سپس وزیستال ّای گز

،فیثز وزتي تا پایِ  1980هَرد استفادُ لزار ًوی گیزد. در اٍایل دِّ  FRCآوزیلًَیتزیل تِ علت ّشیٌِ تاال تِ طَر هعوَل در

در تتي استفادُ ضذ. تىٌیه پزاوٌذگی فیثزّای وزتٌی تِ  ارساى لیوت ٍ وَتاُ تز تَسعِ یافت ٍ تِ عٌَاى هَاد تمَیت وٌٌذُ

ىی اس ایي هَارد ، تزویة فیثزّا تا اجزا هی ضَد. یطَر تػادفی در تزویة تتي تِ غَرت دٍ رٍش در تىٌَلَصی تتي آرهِ وزتي 

در آب تا اتیل ضٌاختِ هی ضَد. در رٍش دٍم اتتذا الیاف را    Dry Mixسیواى  ٍ داًِ در حالت خطه است وِ تِ رٍش 

 "هخلَط هزطَب"ٍ ولزیذ تِ رٍش  هخلَط وزدُ ٍ سپس هَاد را تا دٍغاب سیواىدرغذ ٍسى سیواى(6/0سلَلَس ّیذرٍوسی )

پَدر هی وٌٌذ. رٍش دٍم تزای پزاوٌذگی فیثز ّای وزتٌی هثتٌی تز فیثز ّای وَتاُ در تىٌَلَصی تتي هسلح تسیار ٍیضُ تز 

پزاوٌذُ تا آب استفادُ ضَد. در ثز تزای پزاوٌذگی الیاف وزتي است؛ چٌاًچِ هَاد ضیویایی است. هخلَط هزطَب تٌْا رٍش هَ

%( فیثز وزتي جایگشیي هی ضَد. ًَار ّای پلیوز 10تا درغذ ثاتت اس خاوستز تادی ) HSCایي هطالعِ ، هحتَای سیواى در هخلَط 

هیلیوتز( لزار هی گیزًذ.  80تا  0ٍ ٍ سِ الیِ( تا عزؼ هتفاٍت ًَار )در الیِ ّای هختل  )ته الیِ، د (CFRP)تمَیت ضذُ تا فیثز وزتي 

 هَرد تزرسی لزار گزفتِ ٍ ًتایج تجزتی تا استفادُ اس تحلیل رگزسَى تاییذ ضذُ است. HSCخػَغیت سخت ضذُ 

 

 :هَاد -2

 ادُ لزار هی گیزد.هَرد استف 292ٍ رطَتت  3.15تا ٍسى هخػَظ  53( درجOPCِهعوَلی ) سیواى پزتلٌذ سیواى: -2-1

 

تِ غَرت هحلی تْیِ ٍ تاییذ ضذُ است . ٍسى هخػَظ  ضي ٍهاسِ هَرد استفادُ تزای تزًاهِ آسهایطیهصالح  یس داًِ:  -2-2

 تَد.ویلَگزم در هتز هىعة 1600ٍ چگالی تَدُ  2.58ریشداًِ 
 
هیلیوتزدر واراستفادُ ضذُ  12.5اًذاسُ  تِ غَرت هَضعی خزد ضذُ ٍ تِ غَرت ساٍیِ ای تا حذاوثز داًِ: هصالح د شت -2-3

 ویلَگزم در هتز هىعة است.1553ٍ چگالی تَدُ 2.90است. ٍسى هخػَظ داًِ 

 

هَرد استفادُ  2.2خاوستز تادی اس ًیزٍگاُ ّای حزارتی تِ عٌَاى هادُ جایگشیي سیواى تا ٍسى هخػَظ  خاکستر تادي:  -2-4

 لزار گزفتِ است.

 

 4137 وزتي هىعة است ٍ استحىام وططی ایي فیثز هتز ویلَگزم در 1800 ي هَرد استفادُ دارای تزاونفیثزوزت فیثر کرتي: -2-5

 ًیَتي تز هتز هزتع است.

 

 تزای تْیِ ًوًَِ ّا اس آب ضیزیي استفادُ ضذُ است. آب: -2-6

 

 FOSROC،Bangaloreی است وِ اسهَاد ضیویای 430conplast spوٌٌذُ هَرد استفادُ  فَق رٍاى فَق  ٍاى کٌٌذُ: -2-7

 .تذست هی آیذ

 

 FOSROCّیذرٍاوسی اتی سلَلش هَرد استفادُ در ایي آسهایص اس هَاد ضیویایی : (HEC)سّیذ ٍ اکسی اتی سلَل -2-8

 % است.4.75درجِ ساًتیگزاد  20تذست آهذُ ٍ ٍیسىَسیتِ آى در آب در دهای 

 تذست هی آیذ. FOSROCاس هَاد ضیویایی  اپَوسی عاهل تاًذیٌگ هثتٌی تز رسیي است وِ اپَکسی: -2-9
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ایي وار تَسیلِ آسهایص اًجام هی ضَد ٍ  % سیواى تَسط خاوستز تادی جایگشیي ضذُ است.10 ،تحمیك حاضز هخلَطًسثت در

اًجام ضذُ است .همذار هخلَط تزای یه هتز هىعة تتي در  60Mتزای تتي تا درجِ  ACIطزاحی هخلَط تِ رٍش طزاحی

 ِ ضذُ است.ارای( 1)جذٍل

 
 [3]ًسثت هخلَط تراي یک هتر هکعة تتي (:1جذٍل )

 
 

 

 

 

 

 

 

سیواى، خاوستز، داًِ تا تَسیي ضي ٍ هاسِ ٍ سیواى ٍ آب جْت تْیِ تتي اًجام ضذُ است.  ّای السم در همایسِ هزالثت

خزد ضذُ در ضزایط خطه هخلَط ضذًذ. سپس داًِ ّای درضت اضافِ ٍ هخلَط گزدیذًذ تا تَسیع آًْا تِ طَر یىٌَاخت ّا

فَق رٍاى وٌٌذُ اس%تالی هاًذُ 30سپس ي تَدى تزسذ ٍ ّوگتِ %آب تِ هخلَط خطه اضافِ ضذ تا 70. در اتتذا اًجام ضَد

ایي وار اداهِ یافت. فیثز وزدى در اًذاسُ ّای اضافِ ضذُ ٍ هخلَط ضذ ٍ تزای تِ دست آٍردى تزویة ّوگي آب تْیِ ضذُ در

هیلی 150درغذ استفادُ ضذُ است.ًوًَِ ّای هىعثی تا اًذاسُ  50،40،30،20،10،0ٍ60تا درغذ، هیلی هتزی 30ٍ  20، 10

هیلی هتز تزای تعییي هماٍهت 300هیلی هتز ٍ ارتفاع  150زای تعییي هماٍهت فطاری ٍ ًوًَِ ّای استَاًِ ای تِ لطزهتزی ت

تیزّای اًذاسُ وططی ٍ هذٍل وطص در تتي هَرد استفادُ لزار گزفتٌذ. استحىام وططی تتي اس طزیك آهادُ ساسی ًوًَِ ّای 

در الیِ  CFRP،ًَار الیِ  CFRPییي ًسثت خوطی ٍ اًحزاف تار اس تیزّای هیلی هتز اًذاسُ گیزی ضذ.تزای تع 100*100*500

 هیلی هتز استفادُ ضذ. 80ٍ  60،  40،  20ّای ته، دٍ ٍ سِ الیِ تا عزؼ هتفاٍت 

 

  خَاص هکاًیکی:-3

 قذ ت فشا ي-3-1

در هماتل ذرت فطاری لتغییزات  1ضىل ًطاى دادُ ضذُ است. 2لذرت فطاری تا فیثزّای وزتي در جذٍل  ًتایج آسهایص

هطاّذُ هی ضَدوِ هماٍهت فطاری تا طَل فیثز افشایص هی یاتذ. افشایص لذرت  1فیثز وزتي را ًطاى هیذّذ. اس ضىل هحتَای 

هیلی هتزی ًطاى دٌّذُ لذرت 30تزای هحتَای فیثز، فیثزّای طَلی هیلی هتزی تیطتز است.   30تزای تزای فیثزّای طَلی 

 4.5هیلی هتز،هماٍهت 30%ٍ طَل 0.6هیلی هتزی است.در هحتَای فیثزّای 20ٍ 10سِ تا فیثزّای در همای تاالتز فطاری

%، افشایص لذرت 0تا هحتَای  درغذی سثة افشایص لذرت فطاری هی ضَد در حالی وِ در همایسِ تا تتي تا هماٍهت تاال تا فیثز

 است. هیلی هتز 20هیلی هتز ٍ  10%تزای 2.81%ٍ 2.11فطاری آى تِ تزتیة 

 

 همذار                

 )ویلَ گزم در هتز هىعة(

 خػَغیات

 %فسفز(10%سیواى+09هَاد سیواًی)       645

 هػالح ریش داًِ 694

 آب 169

 هػالح درضت داًِ 1050

 فَق رٍاى وٌٌذُ 8.19
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 (:هقاٍهت فشا ي ٍ فیثر کرتي1شکل)

 

 

 استحکام کششی تقسین شذُ -3-2

اس  ًیشتزسین ضذُ است. 2ًطاى دادُ ضذُ است ٍ در ضىل 2تا فیثزّای وزتي در جذٍل  HSCًتایج آسهایص استحىام وططی 

در تزاتز طَل است. ّواى طَر وِ در هماٍهت  هماٍهت هطاّذُ هی ضَد وِ استحىام وططی ًطاى دٌّذُ افشایص 2ضىل 

 20ٍ  10هیلی هتزی، افشایص تیطتز هماٍهت وططی را ًسثت تِ الیاف طَلی  30فطاری هطاّذُ هی ضَد، فیثز ّای طَلی 

 هیلی هتزی ًطاى هی دٌّذ

 

 
 (:استحکام کششی ٍ فیثر کرتي2شکل شوا ُ)

 

 

 

 استحکام خوشی -3-3
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ًیش تزسین ضذُ است وِ ًطاى دٌّذُ تْثَد لاتل  3ارایِ ضذُ است ٍ در ضىل  2ل ًتایج آسهایص ّای اًعطاف پذیزی در جذٍ

% در هماٍهت خوطی در هحتَای 20.49حذاوثزی  افشایص تا افشٍدى الیاف وزتي هی تاضذ. HSCتَجْی در لذرت خوطی 

 % الیاف هطاّذُ هی ضَد.0ت خوطی تتي تا هماٍهت تاال تا هیلی هتزی در همایسِ تا هماٍه 30%در فیثز طَلی 0.6

 

 
 (:استحکام خوشی ٍ فیثر کرتي3شکل )

 

 هذٍل االستیسیتِ -3-4

ًطاى هی دّذ وِ اضافِ وزدى الیاف  4ٍ تزسین ضذُ در ضىل  2تذست آهذُ تزای هذٍل االستیه در جذٍلًتایج آسهایطات 

ذ خَاظ هماٍهت، هذٍل االستیسیتِ ًیش تا افشایص طَل فیثز ٍهحتَای فیثز وزتي ًطاى دٌّذُ افشایص در وطص است. ّواًٌ

 افشایص یافتِ است.

 

 
 االستیسیتِ ٍ فیثر کرتي (: هذٍل4شکل )

 تا استفادُ از فیثر کرتي HSCخَاص سخت شذُ (: 2جذٍل )
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 هذٍل االستیسیتِ
N/mm2 

 استحىام خوطی

N/mm2 

 استحىام وططی
N/mm2 

 لذرت فطاری
N/mm2 

غذ فیثز در

 وزتي

 طَل فیثزوزتي
mm 

     







 

     
     
     

     
     

     
     







 

     
     
     

     
     
     

     







 

     
     
     
     
     
     

 

 

 (CFRPاستحکام کششی )تراي تیر  -3-5

ًطاى  5ر ضىل ًوَدار تزسین ضذُ د ارایِ ضذُ است ٍ 3درجذٍل  CFRPًتایج آسهایطات تذست آهذُ استحىام وططی تیز 

(است وِ تیاًگزافشایص تذریجی در هماٍهت خوطی CFRPدٌّذُ رفتار تتي تا هماٍهت تاال تا پلیوز تمَیت ضذُ ٍ فیثز وزتي )

هَثز تز تَدُ است . در حالی وِ ًَار  "دٍ الیِ"ٍ  "ته الیِ"هیلی هتزی در الیة  20ًَارّای عزضی  است. فیثز ٍ تعذاد الیِ ّا

هتزی در الیِ  دٍ  ٍ  سِ الیِ ، افشایص لاتل تَجْی در هماٍهت در هماٍهت خوطی تتي تا هماٍهت تاال  هیلی 80ّای عزضی 

 .دارًذ

 

 CFRP ریت يترا ی(: استحکام کشش3جذٍل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعذاد فیثز در         CFRP(mm)عزؼ ًَار 

 20 40 60 80 الیِ ّا

5.12 5.12 5.12 5.12 0 

6.54 6.06 5.79 5.54 1 

8.06 7.07 6.63 5.95 2 

9.42 8.07 7.34 6.42 3 
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 ٍ تعذاد فیثر کرتي د  الیِ ّا CFRP(:استحکام کششی تیر 5شکل )

 

 ٍاکٌش اًحراف تا  د  تا ایري خوشی -3-6

، ًطاى دٌّذُ اًحزافات تیطتز لثل اس ضىست  6اًحزاف تارتحت تارگیزی خوطی تا اضافِ وزدى الیاف وزتي در ضىل ٍاوٌص 

 20ٍ  10هیلی هتزی، افشایص هیشاى اًحزاف در همایسِ تا افشٍدى الیاف تا لطز  30 یلتیزّا است. تا اضافِ وزدى الیاف طَ در

هیلی هتز اًجام  12.12%، افشایص اًحزاف 0.6هیلی هتزی تا هحتَای  30هیلی هتز تیطتز ضذُ است. تا افشٍدى فیثز ّای طَلی 

 %تیطتز است.50.3ع ، هی ضَد وِ در همایسِ تا تزویة هزج

 

 
 کرتي ثریاًحراف تا  ٍ هقذا  ف ساىی(: ه6شکل)

 

  تحت تا  اذا ي خوشی CFRPاًحراف تا  تراي تیر ٍاکٌش -3-7

ًطاى دٌّذُ  7 ًطاى دادُ ضذُ است. ًوَدار تزسین ضذُ در ضىل 4در جذٍل  CFRPًتایج آسهایطات پاسخ اًحزاف تار تیز 

تیطتزی  اًحزاف افشایص عزؼ ٍ تعذادالیِ ّا فیثز، تاا افشایص عزؼ فیثز ٍ تعذاد الیِ ّا است. افشایص تذریجی هیشاى اًحزاف ت

درغذ ٍ تزای  39.68هیلی هتزی تا سِ الیِ ، افشایص اًحزاف  20تزای ًَارّای عزضی . ًطاى هیثیٌین  CFRPرا در تیز 
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 CFRPسثت تِ اًحٌای تیزّای تتٌی فالذ ًَارّای هی تاضذ وِ ً درغذ 62.10هیلی هتزی افشایص اًحزاف  80فیثزّای عزؼ 

 تسیار تیطتز است.

 
 CFRP ریت ي(:اًحراف تا  ترا4جذٍل)

 

 

 

 

 

 

 
 ٍ هقذا  فیثر کرتي CFRPاى اًحراف تیر (: هیس7شکل )

 

 (1)" ارسیَى"تجسیِ ٍ تحلیل  -4

 قذ ت فشا ي -4-1

 اس تحلیل رگزسیَى ًتایج آسهَى، تْتزیي هعادلِ چٌذ جولِ ای تِ غَرت سیز است:
FL (1)                                                                                                 

*434000+F*0343+8433=fck  

 است. -5تا  1.2غذ خطا تیي +وِ در

 

 استحکام کششی-4-2

   تْتزیي هعادلِ چٌذ جولِ ای تزای استحىام وططی تِ غَرت سیز است: ،اس تحلیل رگزسیَى ًتایج آسهَى
FL(2)                                                                                                 

*4344000+F*0300+8300=fst 

 است. -5.3تا  1.2وِ درغذ خطا تیي +

 هعادلِ چٌذ جولِ ای تزای هماٍهت خوطی تِ غَرت سیز است: اس تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى ًتایج آسهَى، تْتزیي
                                                                                          (3)            FL*43400+F*03.0+030.= 

ffs 

همذار فیثز  CFRP(mm)عزؼ ًَار 

 20 40 60 80 وزتي

1.55 1.55 1.55 1.55 0 

2.45 2.34 2.14 1.84 1 

3.22 3.05 2.65 2.19 2 

4.09 3.94 3.17 2.57 3 
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 است. -1.4تا  2.9درغذ خطا تیي +وِ 

 

 هذٍل االستیسیتِ -4-3

 تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى ًتایج آسهَى، تْتزیي هعادلِ چٌذ جولِ ای تزای هذٍل االستسیتِ تِ غَرت سیز است:اس 
                                                                                                     (4) FL*3030+F*0008+0804.=E 

 است. -1تا  2.1وِ درغذ خطا تیي +

 

 (CFRPاستحکام کششی)تراي تیر  -4-4

 تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى ًتایج آسهَى، تْتزیي هعادلِ چٌذ جولِ ای تزای لذرت خوطی تیزتِ غَرت سیز است:اس
                                                                                            (5) FW*434030+Fly*43.40+030.=ffs 

 لزار دارد. -7.7تا  16.6وِ درغذ خطا تیي +

 

 ًشاًِ ّا

=fck ر هماٍهت فطاری دN/mm
2 

=fst استحکام کششی درN/mm
2

  

=ffs هماٍهت خوطی درN/mm
2 

=Eتِ در هذٍل االستسیN/mm
2 

=FL طَل فیثز درmm 

=Fدرغذ حجن فیثز 

=FLY ًَار CFRPدر الیِ ّا 

=FW عزؼ ًَار  CFRP  درmm 

 
     

 :ًتیجِ ایري

درغذ خاوستز تادی ًطاى دٌّذُ تْثَد خَاظ هىاًیىی  10تا  HSCوزدى فیثزوزتي تِ عٌَاى هَاد تمَیت وٌٌذُ در  اضافِ

ًسثت تِ تتي فالذ فیثز وزتي هیلی هتز، هماٍهت خوطی ٍ وططی  80تاعزؼ  CFRPار تتي است. در تتي تا هماٍهت تاال تا ًَ

افشایص یافتِ است.تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى خَاظ هىاًیىی ًطاى هیذّذ وِ راتطِ تیي هماٍهت پیص تیٌی ضذُ تتي ًسثت 

 تْتز است. یلتتي تاالتز تَدُ ٍ هعادالت پیطٌْاد ضذُ تزای سادگی تجشیِ ٍ تحل تِ هماٍهت آسهایطی
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