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 چکیده

 ساختار نیابم یدر فضا ی. در اغلب مصالح ساختماندآییم دیمقدار رطوبت در داخل بتن پد رییتغ لیاست که به دل یندیبتن فرآ یشدگجمع

 نیو ا دهدیخ مر دگیشدر آنها جمع شوندیکه خشک م یو زمان ابندییحجم م شیوجود دارد که در مجاورت با رطوبت افزا یخلل و فرج یمولکول

 یناش یمع شدگج زانیبر م ح شدهاصال لنیپروپ یپل افیاستفاده از ال راتیمقاله، تاث نی. در اباشدیدر آنها م یبروز ترک خوردگ لیدل نیتر مدهمورد ع

و  5/1ریاداصالح شده با مق لنیوپپر یپل افینوع ال 2مطالعه،  نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس یشگاهیمطالعه آزما کیاز خشک شدن بتن در قالب 

مع جروزه و  28 روزه و 7 یهادوره یبرا یقرار گرفته است. مقاومت فشار یدر مخلوط بتن مورد بررس 400 مانیس اریبر متر مکعب با ع لوگرمیک 5/2

 ،بتن هصالح شده با لنیوپپر یپل افین القرار گرفته است. مشاهده شد که افرود یمتفاوت مورد بررس یزمان یهادوره یاز خشک شدن برا یناش یشدگ

 یه بر رو. مطالعماندنترلی باقی میو مقدار آن در محدوده مقاومت فشاری بتن ک دهدیمن تغییری کنترلیبتن  یهابا نمونه سهیرا در مقا یمقاومت فشار

 .هددیع کاهش متن مرجبرا نسبت به  یجمع شدگ زانیم به بتن افیها نشان داد که افزودن الطول آزمونه راتییاز خشک شدن و تغ یناش یجمع شدگ

 یاز خشک شدن، مقاومت فشار یناش یاصالح شده، جمع شدگ لنیپروپ یپل افیبتن مسلح شده با الکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

 یب شامل سطحصل یروساز کی [.1ت ]مصالح ساخت و ساز در جهان اس نیو پر مصرف تر ردیگیتن بتن مورداستفاده قرار م اردیلیم 25از  شتریساالنه ب

که سبب  دریرار گق یشکستگ تیو در نها یبه صورت ترک خوردگ عیسر یدگید بیممکن است در معرض آس راساسیاساس و ز یهاهیو ال یبتن هیبا رو

 و یمت کم در برابر خستگبا مقاو یمانیبتن س شکنندگی به علت رفتار رخداد عمدتا   نی. اگرددیم یامن شدن رانندگ و نا سیکاسته شدن از سطح سرو

دن مصالح بتن له مخلوط کرحده در مربه طور معمول، به طور پراکن افیکاهش داد. ال افیبا استفاده از ال توانیمضرات را م نیحال ا نی. با اباشدیم یسخت

طالعات م افیه با التن مسلح شدب یکیمورد عملکرد مکان رد ریاخ ی. در دهه هاشودیگفته م افیکه به اصطالح به آن بتن مسلح شده با ال شوندیم افزوده

از باز شدن  بود بخشند ورا به انمیس سیماتر یو چقرمگ یدوام، مقاومت کشش یبه طور قابل توجه توانندیم افیکه ال رسدیانجام شده است. به نظر م یادیز

 یز خشک شدن و جمع شدگا یناش یمثل جمع  شدگ یمتعدد یفاکتورها [.3و2د ]کنن یریجلوگ یمانیس یتهایو کامپوز یترکها و رشد آنها در قطعات بتن

 [.4شده و مقاومت بتن را در مقابل مواد مضر کاهش دهند ] یسبب بروز ترک خوردگ تواندیم کیپالست

 افیال رشیها به پذتوجه رشتیب رایاخ [.6و5] به بتن است افیافزودن ال یایاز مزا یو مقاومت خمش یریشکل پذ تیقابل شیافزا قات،یاساس تحق بر

 لن،یپروپ یپل افیال ن،یا الوه براختصاص داده شده است. ع ییو کارا یسبک ،ییایمیبه ثبات ش ژهیآنها نسبت به فلزات با توجه و یتهایمز لیبه دل یمریپل

را کاهش  یمانیس سیاترب داخل مفشار آ لن،یپروپ یپل افیباال، ال ی. در دماشودیم دهینام یکه اغلب ضدپوسته شدگ بخشندیبتن را بهبود م یمقاومت نسب

ر دهت استفاده ج دوارکنندهیما یفناور کی لنیپپرو یپل افیکه بتن مسلح شده با ال شودیامر سبب م نی. اکنندیم  یریجلوگ یو از ترک خوردگ دهندیم

 ییعملکرد باال وساز هستند  وساخت  یابر یمصالح جذاب نکهیبر ا وهعال لنیپروپ یپل افیبتن مسلح شده با ال جه،یباشد. در نت یدر راهساز هایها و گالرتونل

 [.8و7دارند ] زین ییباال یمنیا راتیدارند، تاث



 
 

 كنفرانس ملي بتن دهمين

 1397ماه  مهر 16 و 15

 مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

2 

 وستهیپ به هم یوارهان ایو  یدسته ا ،یبه صورت تک رشته ا توانیشده و آنها را م دیتول یدر اشکال و ابعاد گوناگون لنیپروپ یپل افیال امروزه،

با  افیال شودیم عثبابا بتن،  سب آنهامنا یکیمکان وندیپ قت،یاما در حق کنند،یم جادیا یمحدود ییایمیش وندیبا بتن، پ لنیپروپ یپل افی. اگرچه الدکردیتول

است که  یتن فاکتورب یسطح ریتبخ [.15را داشته باشند] یکشش یختگیامکان گس رند،یگر میمعمول در بتن مورد استفاده قراکه بطور  متریلیم 50تا  20طول 

کردند که  دیران تاکو همکا ملی[. ز5] شودیدر بتن م یتنش کشش یریشکل گ جادیو باعث ا شودیدر بتن م یاز جمع شدگ یناش یمنجر به ترک خوردگ

درصد  3-1در بتن معموال  در محدود لنیپروپ یپل افیال یحجم نسبت[. 9بتن شود ] یمنجر به بهبود رفتار پوسته شدگ تواندیم لنیپروپ یپل افیاستفاده از ال

نشان  نیمحقق قاتیتحق جیتان[. 16] ستین زاین افیخاطر حجم الهاختالط ب یدر برآورد نسبتها یمحاسبه اضاف چیمعموال به ه ن،ییحجم نسبتا  پا نیاست. در ا

سته بتن کا یواناز ر کهیدر حال ابدییم شیافزا یو مقاومت خمش یمقاومت کشش ،یارمقاومت فش لنیپروپ یپل افیال یدرصد حجم شیکه با افزا دهدیم

ا کاهش شک شدن بتن راز خ یناش یجمع شدگ زانیم یجهابل توبطور ق لنیروپیپ یپل افیکه استفاده از ال افتندیثابت و همکاران در افروغ [.14-10] شودیم

 [.17] دهدیم

 

 

 قيروش انجام تحق -2

 
 ه، مسکن و شهرسازی انجام شده است.در آزمایشگاه بتن مرکز تحقیقات را های مربوط به مصالح و بتنآزمایش

 

 مواد و مصالح و طرح مخلوط -2-1  

 

 مانيس -2-1-1  

 
 نیا یکیزیو ف ییایمیمشخصات ش بیبه ترت 3و  2و  1 هایتهران است. در جدول مانیپرتلند نوع دو کارخانه س مانیپروژه س نیامورداستفاده در  مانیس

د استاندار الزاماتمطابق با  مانیس نیا یکیزیو ف ییایمیمشخصات ش هیمطابق جداول کل ارائه شده است. رانیاملی  389مات استاندارد الزابا  سهیدر مقا مانیس

 .  باشدینوع دو م مانیدر خصوص س

 ی: مشخصات مکانیکی سیمان مصرف1جدول 

 2 نوع حدود تعيين شده )%( نتايج شیمیایی ویژگی

SiO2 42/21 )%(00/20 حداقل 

Al2O3 51/4 )%(00/6 حداکثر 

Fe2O3 38/4 )%(00/6 حداکثر 

MgO 40/1 )%(00/5 حداکثر 

CaO 25/63 - - 

SO3    

C3A<8% 
 حداکثر)%( 50/2

00/3 

C3A>8%  

 00/3 حداکثر)%( 18/1 کسر وزن در اثر سرخ شدن

 75/0 حداکثر)%( 67/0 مانده نامحلولباقی

C3S 01/51 )%(حداکثر - 

C2S 93/22 )%(حداقل - 

C3A 54/4 )%(00/8 حداکثر 
C4AF+2C3A 

 یا

C4AF+C2F 
 - حداکثر)%( 41/22
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 یمان مصرفی: مشخصات مکانیکی س2جدول 

 (MPa) نتايج آزمايش مقاومت فشاري
 الزامات

 2نوع  حدود تعيين شده

 - حداقل - روزه 2

 10 حداقل 4/18 روزه 3

 5/17 حداقل 6/24 روزه 7

 5/31 حداقل 1/35 روزه 28

 
 های فیزیکی سیمان مصرفی: ویژگی3جدول 

 الزامات نتيجه مشخصه فيزيکی

 2800 داقلح 2810 (cm2/grسطح مخصوص )

 80/0 حداکثر 78/0 (٪انبساط به روش اتوکالو )

 45 حداقل  198 زمان گيرش اوليه )دقيقه(

 360 حداکثر  250 زمان گيرش انتهايی )دقيقه(

 

 

 يمصالح سنگ -2-1-2
 اریهرن در منطقه شصالح سنگی از معدامل ماسه، شن نخودی و شن بادامی است. این مشای و صورت رودخانهکار رفته در این پروژه بهسنگی به مصالح

آب  ذبشن نخودی دارای چگالی و جت. همچنین، درصد اس 82/2و  44/2 ،50/3ترتیب برابر با تهیه شده است. مدول نرمی، چگالی و جذب آب ماسه به

بندی ماسه نشان داده شده است. با توجه دانه 1شکل  درصد هستند. در 9/1و   55/2درصد و شن بادامی دارای چگالی و جذب آب برابر با  5/2و  50/2برابر با 

و بادامی  ینخود ایهبندی شندانه 2است. همچنین در شکل 4977 ایران شماره د ملیبندی ماسه مورد مصرف در محدوده مجاز استانداربه این شکل، دانه

 بندیدانه محدوده در شن دو آن ترکیب بندیدانه که ه استشد انتخاب ایگونه ( به20و نخودی:  80ادامی: های این دو شن ) بنشان داده شده است. نسبت

 گرفته است. قرارده استاندارد شن ترکیبی در محدو بندیدانه است مشخص 2 شکل در طورکههمان. گیرند قرار 4977 ایران شماره ملی استاندارد
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 دانه درشتبندی سنگ: دانه2شکل 

 

 بآ -2-1-3

 
 آب شرب شهری تهران استفاده شد. ها ازدر این پروژه برای ساخت نمونه

 

 

 

 فوق روان كننده -2-1-4

 
 کربوکسیالت است.کننده مورد مصرف با پایه پلیروانفوق

 

 

 الياف پليمری-2-1-5

 
ی و شیمیایی این الیاف ارائه شده مشخصات فیزیک 4جدول در . ه استمورد استفاده قرار گرفتاز نوع پلی پروپیلن نوع الیاف پلیمری  دودر این مطالعه، 

 است.

 

 
 پلی پروپیلن اصالح شده مشخصات الیاف - 4جدول 

 FIBER1 FIBER2 مشخصه
 خاکستري خاکستري رنگ

 6000 5600 (MPa)اوليهمدول 

 27/0 44/0 درصد ازدياد طول تا حد گسيختگی

 128 31 (N)حداکثر نيروي گسيختگی 

 167/0 174/0 (٪ش )کرن

 47/3 41/4 (mm)طول 
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 طرح مخلوط-2-2

 
سیمان  ، نسبت آب بهدر طرح مخلوطدهد. را نشان می های حاوی الیاف با اسالمپطرح مخلوط مورد استفاده در این مرحله از مطالعه برای بتن 5جدول 

گرم در هر متر مکعب در  2500 و 1500نوع الیاف با مقادیر  2ه بر بتن مرجع، کیلوگرم در هر متر مکعب استفاده شده است.  عالو 400، عیار سیمان 45/0

 مخلوط مورد استفاده قرار گرفته است.های طرح 

 

 اوی الیاف طرح مخلوط بتن اسالمپ دار ح -5جدول 

عيار  نام طرح

 سيمان

نسبت آب 

 به سيمان

آب 

 )ليتر(

 ماسه

(kg) 

شن 

 نخودي

(kg) 

شن 

 بادامی

(kg) 

 روان کننده

 )درصد(

 نوع الياف
 مقدار الياف

 )کيلوگرم(

control 400 45/0 180 993 139 555 6/0 . 0 

EM 1 400 45/0 180 993 139 555 8/0 FIBER1 5/1 

EM 2 400 45/0 180 993 139 555 84/0 FIBER1 5/2 

KO 1 400 45/0 180 993 139 555 8/0 FIBER2 5/1 

KO 2 400 45/0 180 993 139 555 84/0 FIBER2 5/2 

 

 

 های آزمایشروش -2-3

 

 مت فشاریآزمایش مقاو -2-3-1

 
 ASTMبارگذاری و نرخ آن مطابق با استاندارد . روش شدمتر استفاده میلی 150ی مکعب مستطیلی به ابعاد های از نمونهگیری مقاومت فشاربرای اندازه

C39  ذکر است سه آزمونه مکعبی از هر طرح اختالط، آزمایش و متوسط ی بتنی انجام شد. الزم بههاروز بر روی نمونه 28انجام گردید. این آزمایش در سن

 عنوان نتیجه گزارش شد.مقادیر به

 

 

  از خشک شدن  يناش يجمع شدگ شیآزما -2-3-2

                                                    
دن قرار ، تحت خشک شترل شدهکن یطیمح طیدر شرا شیمورد آزما افیاز هر نوع ال یافیال تنینه و سه نمو یافیاساس سه نمونه بتن بدون ال نیبر ا  

 در نظر گرفته شده است.  ASTM C157بر اساس استاندارد  شیانجام آزما طی. در پژوهش حاضر، شراگرددیم سهیآنها با هم مقا یگجمع شد زانیگرفته و م
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 طول رييروش محاسبه تغ -2-3-2-1

 
 : گرددیمحاسبه م زیرمطابق فرمول  یهر نمونه و در هر سن یطول برا راتییتغ

 
 

( ΔLx طول نمونه در هر سن راتییتغ ،CRD و مرجع در هر سن لهیقرائت نمونه و م نیاختالف بG  یم متر یلیم 25 جیطول گ.)باشد 

 

 

 شاتیآزما جینتا-3

 

 های بتن تازهآزمایش  -3-1

 
 شگاهیماه شده در آزن ساختموجود در بت یهوا زانیم نییبتن جهت تع یدرصد هوا نییتع شیبتن تازه و آزما یروان زانیم نییاسالمپ جهت تع شیآزما

 بدست آمد. 6موجود در جدول  ریانجام گرفت و مقاد

 

 تمامی طرح هااسالمپ و درصد هوای  -6جدول 

بتن                       نوع   
   آزمايش

 رصد هوا ) درصد (د )ميلی متر(  اسالمپ

Control 110 4/1 

EM1 95 6/1 

EM2 90 8/1 

KO1 100 7/1 

KO2 85 9/1 

 

 

  یمقاومت فشار-3-2
اخته س یمقاومت فشار هایونهنم بدست آمده از شکست  جیبا توجه به نتادهد. یمها را نشان نمونه یروزه تمام 28 روزه و 7 یمقاومت فشار 7 جدول

 دنمایینم جادیا یتن معمولبا ب سهیدر مقا یفشار قاومتدر مقدار م یمحسوس رییاصالح شده به بتن تغ لنیپروپ یپل افیکه افزودن ال ودشیم یریگ جهیشده نت

بتن  رد ـافیال لهیشده به وسـ جادیا یفضای خال یمنف رینشان دهنده تأث تواندیمکه این مساله ، کاهدمی یمقاومت فشار و افزایش مقدار الیاف کمی از

 .ی ماندم یباق یبتن کنترل یدر محدوده مقاومت فشار افیبا استفاده از ال یمقاومت فشار در کلباشد.
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 وزه تمامی طرح هارروزه  28روزه و  7مقاومت فشاری  -1نمودار 

 

 جمع شدگي ناشي از خشک شدن-3-3
زمان و در  با گذشت آمده است اما متفاوتی بدست لیه نتایجهای اودر قرائتمختلف،  نیدر سن یجمع شدگ زانیم سهیو مقا 3و 2با توجه به نمودار شماره 

، EM1 ،EM2ای هنمونهبرای  شود. مقادیر کاهش طولهای حاوی الیاف بیشتر میهای بتن کنترلی نسبت به نمونهروزه روند کاهش طول نمونه 14 قرائت

KO1  وKO2  روزه  56درصد، در قرائت  18 و 16، 14و 6روزه  28درصد، در قرائت  32و  31، 12، 3ترتیب  روزه به 14در مقایسه با بتن کنترلی در قرائت

 گردد.درصد می 14و  12، 10، 6روزه  112درصد و در قرائت  18و  16، 13، 9

ست اح شده این وپیلن اصالپرهای مرجع و مسلح شده با الیاف پلی از خشک شدن در بتن ناشینتیجه گیری نهایی از روند تغییرات طول و جمع شدگی 

حتی کمی بیشتر از  1ی الیاف نوع و بتن کنترلی است و در بتن حاو 1کمتر از بتن حاوی الیاف نوع  2در سنین اولیه جمع شدگی در بتن حاوی الیاف نوع  که

ح شده به بتن بر روپیلن اصالاف پلی پت مثبت افزودن الیدهنده تاثیرااما با گذشت زمان تغییرات طول در بتن کنترلی بیشتر شده و این نشان بتن کنترلی است

از ابتدا از میزان  2ما الیاف نوع شوند اشدگی میروزه سبب کاهش جمع 14از سن  1گیریم که الیاف نوع باشد. بنابراین نتیجه میمی     شدگی میزان جمع

است که این مساله  1ای نوع هکمتر از نمونه 2حاوی الیاف نوع  های بتننمونهدر مجموع میزان جمع شدگی در  کاهند.جمع شدگی ناشی از خشک شدن می

عب کیلوگرم در مترمک5/2بین مقادیر  هانهنمو با مقایسه تغییر طولباشد.  1نسبت به الیاف نوع  2سانتی متری طول الیاف نوع  94/0تواند به دلیل بیشتر بودن می

های حاوی الیاف ه شد که در بتنمشاهد 2و نوع  1های مختلف بین دو نوع طرح بتن برای هر یک از الیاف نوعقرائتکیلوگرم در متر مکعب الیاف در  5/1و 

  .باشدمی یابد و این موضوع نشان دهنده تاثیر مقدار الیاف بر میزان جمع شدگی حاصل از خشک شدنبیشتر میزان جمع شدگی کاهش می

 

 روز 112ونه ها نسبت به بتن کنترلی پس از درصد تغییرات طول تمامی نم -7جدول 

 درصد تغییرات نسبت به بتن کنترلی مقدار جمع شدگی )درصد( طرحنام 

Control 51/0- - 

EM1 48/0- 6 

EM2 46/0- 10 

KO1 45/0- 12 

KO2 44/0- 14 
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 در تمامی سنین هامقایسه تغییرات طول نمونه - 2نمودار

 

 

 ها در تمامی سنینات طول نمونهمقایسه تغییر -3نمودار 

 

 نتيجه گيری -4

از  کیلوگرم 5/2به مقدار  افیدار المق شیو با افزا کندینم یمحسوس رییتغ لنیپروپ یپل افیبتن با افزودن ال یمقاومت فشار یشگاهیآزما هایدر نمونه -

افزودن  لجاد شده در بتن است و در کتاثیر فضای خالی ای دهندهنشانامر   ن و ای شودیکاسته مکیلوگرم الیاف  5/1نسبت به بتن حاوی  یمقاومت فشار زانیم

 دارد.را در محدوده مقاومت فشاری بتن کنترلی نگه میبی تاثیر است و مقدار آنالیاف بر مقاومت فشاری بتن 

ی بر ثیرات متفاوتتا هیاول نینسدر وپیلن اصالح شده پلی پر افیال دو نوع که استفاده از دهدیاز خشک شدن نشان م یناش یجمع شدگ شیآزما جینتا -

روزه  14 نیت زمان و از سناما با گذشهای کنترلی است حتی بیشتر از نمونه 1نوع جمع شدگی ناشی از خشک شدن دارد و جمع شدگی در بتن حاوی الیاف 

های را در مقایسه با نمونه روزه مقدار آن 112و در سنین  شوندمیسبب کاهش جمع شدگی و هر دو  شودیم انگرینما افیالافزودن هر دو نوع  راتیتاث

وی های حار بتنن جمع شدگی ددهند و این امر سبب کاهش میزادهند. الیاف پلی پروپیلن مقاومت کششی بتن را افزایش میدرصد کاهش  می 14کنترلی تا 

 شود.الیاف پلی پروپیلن می

سانتی متری  94/0 واند بزرگتر بودنتشود که علت آن میجمع شدگی کمتری مشاهده می 1مقایسه با الیاف نوع در  2های حاوی الیاف نوع در بتن -

 باشد.  1نسبت به الیاف نوع  2طول الیاف نوع 
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حاوی  هایدر بتن هشده است ک مختلف مشاهده های. در قرائتتاثیر دارد یجمع شدگ زانیمپلی پروپیلن مورداستفاده در بتن بر  افیال یمقدار وزن -

 .یافته استکاهش  یجمع شدگ زانیمکیلوگرم الیاف  5/1های حاوی کیلوگرم الیاف در مقایسه با بتن 5/2
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