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 خمشی بتن-بررسی تاثیر ساختار الیاف برمقاومت فشاری

 
 

 چکیده:

 
ًَع الیاف پلیوزی  تا عاختار خطی ٍ هغطح تِ تتي تَد.الیاف  ّذف اس ایي پضٍّش تزرعی تفاٍت تیي اثز افشٍدى دٍ

خطی ٍ هغطح اس یه جٌظ پلیوزی در ًغثت هشخض ٍ یىغاى تِ تتي افشٍدُ شذ.ًتایج حاطل اس تزرعی ّای 

خوشی شذًذ اها هیشاى –هَجة افشایش هماٍهت فشاری خوشی ًشاى داد وِ ّز دًٍَع الیاف  هماٍهت فشاری ٍ

 افشایش ّزدًٍَع هماٍهت هماٍهت فشاری ٍ خوشی در الیاف ًَع هغطح تیشتز اس الیاف ًَع خطی تَد.

 

 مقدمه:

 
در طی  عالْای اخیز ضوي افشایش وارتزد الیاف در تتي،اًَاع هتٌَػی اس الیاف ٍارد تاسار شذُ اعت.شایذ تتَاى در یه 

تِ عِ دعتِ فلشی،شیشِ ای ٍ پلیوزی تمغین وزد،اها اس تمغین تٌذی ولی،الیاف هَرد اعتفادُ درتتي را اس ًظز جٌظ 

 تٌذی عِ گاًِ اوتفا وزد.لحاظ شىل،اتؼاد ٍعاختار ًوی تَاى تِ ایي دعتِ 

یىی اس ادػاّای هشتزن تواهی ػزضِ وٌٌذگاى الیاف،تْثَد خَاص هىاًیىی ٍافشایش هماٍهت تتي اعت.تا درًظز 

داشتي ایي ٍیضگی هشتزن،تایذ پاراهتزّای تاثیزگذار دیگز ًیش در اًتخاب ٍ وارتزد الیاف هٌاعة ّز پزٍصُ تزرعی 

َاهل هختلفی اس لثیل ًَع،درطذ،ًغثت تِ لطز هؼادل،هماٍهت سهیٌِ،اًذاسُ شَد.خَاص هىاًیىی تتي الیافی تِ ػ

ٍشىل هظالح تغتگی دارد.در ایي پضٍّش تِ همایغِ تاثیز دًٍَع الیاف پلیوزی تا عاختار  خطی ٍهغطح تز هماٍهت 

 خوشی تتي پزداختِ شذُ اعت .-فشاری
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 مواد و روش آزمایش:
الیاف پلیوزی عادُ تا عاحتار خطی ٍالیاف پلیوزی تا عاختار هغطح طثك  الیاف هَرد هطالؼِ در ایي پضٍّش شاهل

 (تَد.2(ٍ)1تظاٍیز)

 

 الیاف پلیوزی تا عاختار هغطح ٍ تاتیذُ -2شىل                  الیاف پلیوزی تا عاختار خطی ػاجذار -1شىل   

 
 350 3     ًَع الیاف فَق تز خَاص هىاًیىی تتي،اتتذا یه ًوًَِ تتي تا ػیار عیواى تِ هٌظَر تزرعی تاثیز افشٍدًذٍ

اًذاسُ گیزی هماٍهت فشاری ٍ خوشی تا   cm 4×6×16 تؼٌَاى ًوًَِ هزجغ عاختِ شذ ٍ عِ ًوًَِ هٌشَری تا اتؼاد 

تْیِ شذ.عپظ تا حفع طزح اختالط تتي هزجغ،دٍ ًوًَِ تتي حاٍی الیاف پلیوزی ًَع خطی ٍ ًَع هغطح ریش عاختِ 

 شذ.

 3الی  5/0در فاس هطالؼاتی،هیشاى هٌاعة پیشٌْادی تزای افشٍدى الیاف هَرد هطالؼِ اس طثك تزرعی ّای تؼول آهذُ 

هتغیز تَد.تا تَجِ تِ ایٌىِ ّذف ایي پضٍّش تزرعی ًَع عاختار الیاف در شزایط هشاتِ تَد،در ّز دٍ  طذ ٍسًی عیواىدر

تِ شذُ ًیش تطَر جذاگاًِ ٍسًی عیواى الیاف اضافِ شذ.اس ّزیه اس تتي ّای الیافی عاخ درطذ 2تتي عاختِ شذُ هیشاى 

 عِ ًوًَِ هٌشَری تْیِ شذ.

 رٍسُ اًذاسُ گیزی شذ. 3ٍ7ٍ28در عٌیي  عپظ هماٍهت فشاری ٍ خوشی ًوًَِ ّا

 (اعتفادُ شذ.1تزای اًذاسُ گیزی هماٍهت خوشی اس دعتگاُ تارگذاری عِ ًمطِ ای ٍ راتط)

 
 (پارهتزّا ػثزتٌذ  اس :1در فزهَل)
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:Rf هماٍهت خوشی تز حغة هگاپاعىال 

b: اتؼاد همطغ هزتؼی هٌشَر تزحغة هیلی هتز 

Ff: اػوال شذُ تزرٍی هٌشَر در سهاى شىغت تز حغة ًیَتَى  تار 

L:  تىیِ گاُ یا دّاًِ تارگذاری تزحغة هیلی هتزفاطلِ هزوش تا غلطىْای 

پظ اس اًذاسُ گیزی هماٍهت خوشی،ّزیه اسًیوِ ّای هٌشَر تحت تارگذاری فشاری لزار گزفتِ ٍهماٍهت فشاری ًوًَِ 

 ّا ًیش اًذاسُ گیزی شذ.

 نتایج وبحث:
رٍسُ اًذاسُ گیزی ٍ ًتایج آى درجذٍل  3ٍ7ٍ28اس دٍرُ ػول آٍری،هماٍهت فشاری ٍ خوشی ًوًَِ ّا در عٌیي  پظ

 (ارایِ شذُ اعت.1)

 
 (ًتایج هماٍهت فشاری ٍ خوشی تتي حاٍی الیاف1جذٍل)

 وذ

 ًوًَِ
 ًَع الیاف

 هماٍهت فشاری هماٍهت خوشی

 رٍس28ُ رٍس7ُ رٍس3ُ رٍس28ُ رٍس7ُ رٍس3ُ

RC 1/33 6/28 1/26 8/4 9/2 5/2 تذٍى الیاف 

LC 8/36 8/29 2/28 1/6 4/3 9/2 ػاجذار الیاف خطی 

SC 3/44 5/32 4/31 2/8 3/4 8/3 تاتیذُ الیاف هغطح 

 
ًتایج هماٍهتْای فشاری ٍخوشی ًشاى داد وِ الیاف ًَع هغطح ًمش تیشتزی در افشایش ّز دًٍَع هماٍهت فشاری ٍ 

درطذ ٍ هماٍهت 27تِ تتي هماٍهت خوشی را تا ػاجذار الیاف تا عاختار خطی خوشی دارد.تِ گًَِ ای وِ افشٍدى 

تظَرت   تاتیذُ حدرطذ افشایش دادُ اعت.در حالیىِ ایي افشایش  هماٍهت ّا در تتي حاٍی الیاف هغط11فشاری را تا 

 درطذ تزای هماٍهت فشاری تَدُ  اعت.  21درطذ تزای هماٍهت خوشی ٍ 71

اًذ،تاثیز افشٍدى الیاف تز تْثَد هماٍهت خوشی تیشتز اس هماٍهت فشاری طثك آًچِ وِ پضٍّش ّای لثلی ًشاى دادُ 

 تَدُ اعت.

ًیوِ تمغین شذُ اعت.الیاف خطی ًیش ّای حاطل اس تارگذاری خوشی واهال اس ّن گغیختِ  ٍ تِ دٍ  ًَع شىغت 

گغیختگی ًاشی اس شىغت خوشی در تتي حاٍی الیاف خطی را تِ گًَِ ای وٌتزل وزدُ اًذ وِ هاًغ اس ٍاپاشی واهل 

 تتي شذُ اعت.
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 : ًوًَِ شىغت تذٍى الیاف 1-3شىل

 

 

 

 

 

 
 : ًوًَِ شىغت تا عاختار الیاف خطی ػاجذار 2-3شىل 

 

 : ًوًَِ شىغت ًوًَِ تا الیاف هغطح تاتیذُ  3-3شىل 
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ًوًَِ  ًغثت تِ دٍ یختگیگغ شاىیه يیهغطح،ووتز افیال یحاٍ تزًوًَِ یخوش یتارگذار اس پظ ٌىِیا تَجِ لاتل ًىتِ

هشاّذُ شذ ٍ تِ جای پذیذُ جذایش ٍ ٍاپاشی،شىغت تِ طَرت تزن رخ داد.دلیل ایي رفتار را هیتَاى  در عاختار لثلی 

 الیاف هَرد اعتفادُ یافت.

ّواًطَر وِ هیذاًین،تتي الیافی تزویثی اعت شاهل شاهل یه والثذ تتٌی هزوة اس عیواى،هظالح عٌگی ٍآب ٍ 

 ٍ واهال اتفالی ٍ در جْات هختلف در هخلَط پزاوٌذُ شذُ اًذ. ّوچٌیي درطذی اس الیاف  وِ تطَر درّن

 جوغ تٌذی:ػولىزد الیاف در هاتزیظ عیواًی تِ ػَاهل هختلفی تغتگی دارد وِ هْوتزیي آًْا ػثارتٌذ اس:

 هشخظات ٌّذعی الیاف-1

 ًغثت اختالط الیاف-2

 ًغثت طَل تِ لطز-3

 هْار هىاًیىی ٍ ستزی الیاف-4

 جٌظ الیاف هشخظات فیشیىی ٍ-5

الیاف تِ گًَِ ای تاشذ وِ تطَر ّوشهاى اتؼاد تیشتزی اس الیاف تا تتي درگیز شَد،هاتزیظ تتٌی اس ًظن ّزچِ عاختار

 شَد. در عطَح تاالتزی تزلزار هی هاتزیظ عیواًی-تیشتزی تزخَردار تَدُ ٍ پیًَذّای الیاف

ًیش ًشاى داد الیاف تا عاختار دٍتؼذی ًمش تیشتزی  تٌاتزایي ّواى طَر وِ ًتایج تغتْای آسهایشگاّی در ایي پضٍّش

 در تْثَد خَاص هىاًیىی تتي ًغثت تِ اتؼاد خطی خَاّذ داشت.

هیشاى اعتفادُ اس ا یي ًَع الیاف ًیش تایغتی هَرد تزرعی لزار گزفتِ ٍ تَلیذ وٌٌذگاى تتي الیافی تا در ًظز داشتي الثتِ 

یاف را ًیش لحاظ وزدُ ٍ طزفا  تزاعاط ّشیٌِ ًغثت تِ اًتخاب ٍ هظزف ًمش الیاف در هماٍهت تتي،عایز هشخظات ال

 ًَع  الیاف الذام ًىٌٌذ.


