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 بتنی بنادر با استفاده از روش  های بلوکی تحلیل و طراحی روسازی
   های محدود سه بعدی المان

 

 
 
 
  

 دهیچک
کد،،   یو نگهددار  ریتعم ۀنی: سهولت ساخت، هزلیاز قب یبتن یبلوک یها یروساز یها تیمز گریو د ریق متیق شیباتوجه به افزا     

اسدتااده   ،ییبایسهولت اجرا و ز ن،یسنگ یکیتراف یباتوجه به مقاومت و دوام باال، عملکرد مناسب در برابر بارها یروساز ادیعمر ز
. در باشدد یم شیرو به افدزا  ایاز دن یادیز اریبنادر و فرودگاهها در نقاط بس ،یمراکز صنعت ها، ابانیخ هها، جاددر  ینوع روساز نیاز ا

آن سداخته   یاجزاء اصل یۀشامل کل یبتن یبلوک یروساز یمدل سه بعد  ANSYSبا استااده از نرم افزار المان محدود  قیتحق نیا
بعدد   ۀقرار گرفدت. در مرحلد   سهیمورد مقا یشگاهیآزما قیتحق کیحاصل از  جیمدل ساخته شده با نتا جیشده و سپس صحت نتا

 لید حاصدل از تحل  جینتا زیو ن نریما یحاصل از بارها متداول بنادر، از ماهوم خراب یواقع کیتراف بیترک یبرا یروساز یطراح یبرا
 یزهایآنال یکسریارائه شده و در انتها توسط انجام  یطراح یها حاصل شده به صورت گراف جیالمان محدود استااده شده است. نتا

 قرار گرفته است. یمورد بررس یبتن یبلوک یکل روساز یبر رو یروساز یو عملکرد اجزاء اصل ریتأث زانیالمان محدود م
محددود   ،یبتند  یبلدوک  یۀچات و بست در ال جادیا ۀمطالعات فوق الذکر شامل: نحو جیدست آمده، نتا به یطراح یها به گراف عالوه

به عملکدرد   دنیجهت رس متر یلیم 03 یال 03به  یا بالشتک ماسه یۀو ضخامت ال متر یلیم 4 یال 2به  یا ماسه یکردن عرض درزها
 یجناغ مداه  دمانیچ یاستااده از الگو ،یتر روساز جهت عملکرد مناسب یبتن یها ابعاد و ضخامت بلوک شیافزا ،یمناسب روساز

 .باشند یها م بلوک یاز مقاومت فشار یو مستقل بودن عملکرد روساز یبلوک هیتر ال جهت عملکرد مناسب
 المان محدود ،یو طراح لیبنادر، تحل یبتن یبلوک ی: روسازیدیکل کلمات

 

 مقدمه -1
 یریئد   بلدوک   هدا   روسدای   تحلید   بدای   روش چندین   تاکنون

 :یی عبارتنی ک  یست شیه

 ها دیل شیه یصالح تحلی  یلف:
 ی  الن  یرتجاع  تحلی  ب:

 محیود یجزیء تحلی : ج

هددا   هددا روش یلنددان  باتوجدد  بدد  واتیوسددن   بددی  بلددو        
هددا  محددیود تن ددا روش ددیددح در تحلیدد  یندد  وددو  روسددای     

 هدا   محدیود رو  روسدای    یجدزیء  باشدی  تددیید  ملالددا     م 

 یوجدا   یسدت  ملالددا    شدیه  یوجدا   هلندی  و ژیت  در بنن  بلوک 

 .گافند  یسدت   وظدا  در ری روند  بلدوک    فقد   ژیتد   در شدیه 
 ری محددیود یلنددان تحلیدد  Nishazawa، 4891درسددال 

دید  یوجدا   بلدو   ند  الند    بدا  فقد   شدیه  کامال محیود صور  ب 

 مقیس وژید یوننفا
 ایاکبییم  دیوش اه صندن  یسناد
 ایننت این(، ت این، ی  یتکن  )تل
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 یی یسدنااده  کد   دید وشدان  Houben ,Molenaarتحقیقدا    و

 بسدیار  دددت  بدا  ری هدا  مکدان  تغییا و ویاوها محیود، یلنان تحلی 

در  [4]دهدی مد   ی الند   یالسدنی   تئدور   بد   وسدبت  بیشدنا  
وددژید صددور    تحقیقدد  دن ددا تحلیدد  عددید  توسدد  مقددیس   

هددا   گافددت و ونددانق تحقیددح بیدداو ا تویوننددی  روش یلنددان    
  [4]باشی  ها م  محیود در تحلی  ین  وو  روسای 

 بنند   بلدوک   هدا   روسدای   بددی   سد   در یند  مقالد  اودالیز   

 سدای   مدنبدا  صدور  گافند  و   ANSYSیفدزیر   ودا   توسد  

 Ashok میل بدا یسدنناد بد  وندانق ایمانشد  بدود کد  توسد           

kumarوBikasha Chandra  [2]  در دیوشدددد اهGandhi 
 یوجدا   روش یبندیی  یدیمد   یسدت  در  شدیه  یوجدا   هندی  کشدور 

-بارسد  ددایر مد    مدورد   امدیه  دسدت   بد  ونانق سپس و ایمانش

 گیاد 

 روش انجام پژوهش-2

 بارگدکیر   هدا   ایمدانش  یی یسدنااده  بدا  یلدککا  قفدو  تحقیقدا  

سداتن    مدیل  ،یودی  هشدی  یوجدا   ایمانشد اه   میل ن  در صاح 
 777×777یبدداد   بد   صدل   فلدز   جدبد   ند   دیتد   در شدیه 

 بدا رو   کد   دیرد ددایر  مندا  میلد   174 یرتادا   بد   و مندا  میلد  

 ند   طاندح  یی بدار  و یسدت  گافند   ددایر  بنند   تییسدنال  ند  

بد    هیدیرولیک   جد   و مندا  میلد    044 دلدا  بد   صدل   صاح 
صدور    هدا بد    شدود  بلدو   بدا مدیل ویرد مد     KN 044ظافیت 

 94× )عدددا (  441× )طدددول(  242مسدددنلیل  و بددد  یبدددداد 
 چیدیه  مداه   جندا   صدور   بد   و باشدی مندا خدمامت مد     میل 

 در روسدای   ددائ  کد    مکدان  تغییدا  یفدزینش    شووی  وحدوه م 

  [2]باشی   م غیاتل صور  ب  بار یفزینش مقاب 
 مددیل یسدداس بددا مددیل یبددداد ، بدددی سدد  تحلیدد  بددای 

 منددا میلدد  777 یوددیییه بدد  (Case Study)  ایمانشدد اه 

 )یرتاددا ( منددا میلدد  174 و منا)عددا ( میلدد  777)طددول(، 

 مندا  میلد   242 یبدداد  بد   هدان   بلدو    :شام میل ین  باشی، م 

 )یرتادا (،  مندا  میلد   94 ×مندا )عدا (   میلد   441× )طدول(  

 یسداس  الند   مندا،  میلد   74 خدمامت  بد   ی   ماسد  بالشن  الن 

 مصدال   یی یندان   دسدنت  و مندا  سداون   24 خدمامت  بد  

ا بسدن  کدادن  مدیل  ج دت  مندا  میلد   74 خدمامت  بد   السنیک 
 ی  ماسد   مصدال   بدا  هدا  بلدو   مدابی   فاصدل   هنچنی . باشی م 

 منا تا شیه یست  میل  7/2خمامت  ب 

 
   [2]ی بارگذاری مدل در آزمایشگاه نمایش اجزای مختلف و نحوه -1شکل 

 

کد  در ملالدد  مدورد  یی یل دو  چیدیمان جندا         باتوج  ب  یند  
بدد  عنلکدداد   یسددنااده شددیه و وظددا   (Herringbone)مدداه  
هدا  بلدوک  بنند  بدا چیدیمان جندا  مداه          تا روسدای   مناس 

 عنلکداد  هدا در  بلدو   یند   چیدیمان  یل وهدا   وسدبت سدانا  

 دلید  بد   غیداه(  و ر یدندو ، تامدز  یی )واشد   یفق  و دائ  بارها 

هدا، در   ب ندا بدی  بلدو     (Interlocking)بسدت   و چادت  ینجداد 
ودددو  چیدددیمان یسدددنااده شدددیه     ینددد  میلسدددای  یی ینددد   

 ( 2یست)شک 

 
 الگوی چیدمان جناغ ماهی -2شکل 

 مدورد  روسدای   ممنلدف  یجدزیء  مصدال   مشمصدا   یونمداب  بای 

 تلد   تحلید   بدای   محدیود  یجدزیء  مدیل  ها  یلنان در یسنااده

یبنددیی یی مشمصددا  یریئدد  شددیه در ملالددد  مددورد  و غیاتلدد ، 
یسنااده شیه یسدت  بدای  مشمصدا  سدانا یجدزیء روسدای  کد         

هددا دیده وشددیه یسددت، یی    در ملالددد  مددورد  یطالعددات  یی ان  
هددا  شددیه بددای  یجددزیء ممنلددف روسددای    مشمصددا  توصددی 

مشمصددا  و  4  جددیول [4]بلددوک  بنندد  یسددنااده شددیه یسددت 
ژئددوتکنیک  مددورد یسددنااده بددای  مصددال  یجددزیء    تاریمناهددا  

ممنلددف روسددای  در تحلیدد  تلدد  و غیددا تلدد  ریوشددان       
 دهی  م 

 
 

 ئوتکنیک مصالح بکار رفته در مدل  پارامترهای ژ -1جدول 
 
 

  
 
 
 
 

 
 یندا  یسداس،  مصدال   بنند ،  هدا   بلدو   رفنار بدی ، س  میل در

 و شدیه  مدیل  Solidبددی    سد   یلندان  توسد   بسدنا  و یسداس 
بدا  یندان   بالشدن   ماسد   و دریهدا  ماسد   رفندار  سای شبی  بای 
 و هدا  ان طاندح یصدلکا (   )یی باشد   عنلکداد  وحدوه  بد   توجد  
یسدنااده   Contactیلندان   یی کششد   هدا  تدنش  تحند   عدی  

هددا یالسددنی  تلدد  و بددای   شددیه یسددت  مددیل رفنددار  بلددو  

هدددا )ماسددد  یندددا، یسددداس و بسدددنا( یی مدددیل     سدددانا النددد  
 یالسنوتالسنی  دریکا تایگا یسنااده گادنی 

 صدور   صداح  بد    بدار  یی واشد   وظدا  مدورد  مسدئل   بارگکیر      

  باشدی    مد  هدا  بنند   بلدو   رو  مناساون  04 ب  دلا ی  دیناه
 مایهدا   بسدن   بددی  شدام    سد   تحلید   در مدای   شداین  

 ج دا   در تندا   تدانین   مدای  بسدن   و یفدح  ج دت  در جداوب  

 .دهی شاین  مای  میلسای  ری وشان م  0شک   باشی م 
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کد  در ملالدد  مدورد  یی یل دو  چیدیمان جندا         باتوج  ب  یند  
بدد  عنلکدداد   یسددنااده شددیه و وظددا   (Herringbone)مدداه  
هدا  بلدوک  بنند  بدا چیدیمان جندا  مداه          تا روسدای   مناس 

 عنلکداد  هدا در  بلدو   یند   چیدیمان  یل وهدا   وسدبت سدانا  

 دلید  بد   غیداه(  و ر یدندو ، تامدز  یی )واشد   یفق  و دائ  بارها 

هدا، در   ب ندا بدی  بلدو     (Interlocking)بسدت   و چادت  ینجداد 
ودددو  چیدددیمان یسدددنااده شدددیه     ینددد  میلسدددای  یی ینددد   

 ( 2یست)شک 

 
 الگوی چیدمان جناغ ماهی -2شکل 

 مدورد  روسدای   ممنلدف  یجدزیء  مصدال   مشمصدا   یونمداب  بای 

 تلد   تحلید   بدای   محدیود  یجدزیء  مدیل  ها  یلنان در یسنااده

یبنددیی یی مشمصددا  یریئدد  شددیه در ملالددد  مددورد  و غیاتلدد ، 
یسنااده شیه یسدت  بدای  مشمصدا  سدانا یجدزیء روسدای  کد         

هددا دیده وشددیه یسددت، یی    در ملالددد  مددورد  یطالعددات  یی ان  
هددا  شددیه بددای  یجددزیء ممنلددف روسددای    مشمصددا  توصددی 

مشمصددا  و  4  جددیول [4]بلددوک  بنندد  یسددنااده شددیه یسددت 
ژئددوتکنیک  مددورد یسددنااده بددای  مصددال  یجددزیء    تاریمناهددا  

ممنلددف روسددای  در تحلیدد  تلدد  و غیددا تلدد  ریوشددان       
 دهی  م 

 
 

 ئوتکنیک مصالح بکار رفته در مدل  پارامترهای ژ -1جدول 
 
 

  
 
 
 
 

 
 یندا  یسداس،  مصدال   بنند ،  هدا   بلدو   رفنار بدی ، س  میل در

 و شدیه  مدیل  Solidبددی    سد   یلندان  توسد   بسدنا  و یسداس 
بدا  یندان   بالشدن   ماسد   و دریهدا  ماسد   رفندار  سای شبی  بای 
 و هدا  ان طاندح یصدلکا (   )یی باشد   عنلکداد  وحدوه  بد   توجد  
یسدنااده   Contactیلندان   یی کششد   هدا  تدنش  تحند   عدی  

هددا یالسددنی  تلدد  و بددای   شددیه یسددت  مددیل رفنددار  بلددو  

هدددا )ماسددد  یندددا، یسددداس و بسدددنا( یی مدددیل     سدددانا النددد  
 یالسنوتالسنی  دریکا تایگا یسنااده گادنی 

 صدور   صداح  بد    بدار  یی واشد   وظدا  مدورد  مسدئل   بارگکیر      

  باشدی    مد  هدا  بنند   بلدو   رو  مناساون  04 ب  دلا ی  دیناه
 مایهدا   بسدن   بددی  شدام    سد   تحلید   در مدای   شداین  

 ج دا   در تندا   تدانین   مدای  بسدن   و یفدح  ج دت  در جداوب  

 .دهی شاین  مای  میلسای  ری وشان م  0شک   باشی م 
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 شرایط مرزی مدل سه بعدی -0شکل 

 

 نتایج و بحث – 0
 بددی   سد   هدا   تحلید   یی حاصد   وندانق  بدی   مقانس  1 شک 

دهدی   مد   وشدان  ایمانشد اه   تحقیدح  وندانق  بدا  ری غیاتلد  
 سد   تحلید   وندانق  تیییسدت،  ونودیرهدا  یند   یی کد   هنچندان 

 وندانق  بد   توجد  ادیرودی  ب  تدوب   تلدابح  ایمدانش  ونانق با بدی 

 تلدابح  و سداتن   مدیل  غیاتلد   تحلید   یی دسدت امدیه   بد  

 مدیل  صدحت  ایمانشد اه ،  مدیل  یی حاصد   وندانق  بدا  ان توب

 د گیام  دایر تأنیی محیود مورد یجزیء
 

 
 آنالیز از آمده بدست روسازی شکل تغییر مقایسه نمودار -4شکل 

 آزمایشگاهی تحقیق از حاصل مقادیر با محدود اجزاء
 
 
 
 
 
 
 

ها  روسای   وشان دهنیه کاونورها  تیز دائ  در الن  7شک 
 باشی  م 

 
 های روسازی کانتورهای خیز قائ، در الیه -0شکل 

 
 های بتنی بر عملکرد روسازی بلوک تاثیر ابعاد -0-1

 بدا  بنند   هدا   بلدو   ادیبدد  تداییا  بارسد   ج ت دسنت در ین 

مدندول   مابدد   هدا   بلدو   تید   سد   یی روسای  ک  وحوه رو 
مندا و   میلد   77و  441، 474یخدال    بد   بنند   هدا   روسای  در

منددا یسددنااده شددیه یسددت، در   میلدد  94بدد  خددمامت نکسددان  
 یودی   شدیه  چیدیه  مداه    جندا  صدور   بد   هدا   بلو اوالیزها کلی 

 دهی م  وشان ری اوالیزها یی حاص  ونانق 1 شک 

 
 های بتنی نمودار تغییر شکل قائ، روسازی برای ابعاد مختلف بلوک -6شکل 
 هند   بدای   بارگدکیر   -شدک   تغییدا  هدا  منحند   مسدیا  شک 

مقدییر   هدا بلدو   یبدداد  یفدزینش  بدا  و باشدی مد   هد   مشاب  حاال 
 یی یسدنااده  صدور   نابدی  در مد   کداهش  روسدای   شدک   تغییدا 

 سدل   ویحدی  در دریهدا  تددیید  تدا کوچد   یبدداد  بدا  هدا  و بلد 

 و چداتش  کد   یند   بد   توجد   بدا  و نابدی  مد   روسدای  یفدزینش  
 دریهدا   رو  بدا  ینداد   تداییا  بارگدکیر   تحدت  ها بلو  حاکت

 و فشدادگ   میدزین  بنداباین   وییرودی   بارگدکیر   یی محد   دورتدا 
 فاصدل   بارگدکیر   محد   بدا  کد   دریهدان   ماس  در کننا  تنش

 کد   شدک   تغییدا  یفدزینش  ان ونیجد   کد   انیم  ب  وجود دیروی

 بدا  مسدنقی   تداییا  هدا  بلدو   یبدداد  بنداباین  ی  اشد ب  مد  روسای 

 یبدداد  یفدزینش  بدا  و دیرد روسدای   در بدار  تویند   رو  دابلیدت 

 .نابی م  ب بود روسای  رفنار ها بلو 
هددای بتنددی بددر   مقاومددت فشدداری بلددوک تدداثیر  -0-2

 عملکرد روسازی
 مشمصد   مقاومدت  سد   بمدش  ر یند  د شدیه  یوجا  اوالیزها  در

منوسد    یسدت   شدیه  گافند   وظدا  در هدا  بلدو   بدای   فشدار  
 مدورد  بنند   هدا   بلدو   بدای   کد   مشمصد   هدا   مقاومدت 

 7/02م اتاسددکال،  07 عبارتنددییی: گیدداد مدد  دددایر یسددنااده
م اتاسدددکال کددد  در ینددد  اوالیزهدددا مدددورد   10م اتاسدددکال و 

 یوی  یسنااده دایر گافن 
 441بد  یبدداد    و مسدنلیل   شدک   بد   هدا  بلدو   اوالیزهدا  تنا  در
  یودی شدیه  چیدیه  مداه   جندا   صدور  بد   مندا و  میلد   242× 

 مقدییر  و هنچندی   بارگدکیر  - شدک   تغییدا  وندودیر  7 شدک  

 مشداب   مشمصد   مقاومدت  هاسد   بدای   تقانبدا   شدک   تغییدا 

 .باشی م 

 
 ها تغییر شکل قائ، روسازی مقابل تغییرات مقاومت فشاری بلوک -7شکل 
 تغییدا  یسدت  شدیه  دیده وشدان  7 شدک   در کد   طدور  هندان 

 وییشدن   روسدای   رفندار  بدا  تداییا   هدا  بلدو   فشدار   مقاومدت 

 نکسدان  حالدت  سد   هدا  در هدا  بلدو   یصدلکاک   سدلوح  .یسدت 

 عنلکدداد ویددز و هددا بلددو  کوچدد  یبددداد علددتبدد  و بددوده

ود بد  وجد   تنشد   تدنش  یی تدوین  مد   الند  بلدوک    غیانکپارچد  
 یالسدنی   مدیول  خدن   در اد کد  صدافنظا  بلدو   در امدیه 

باشدی    مد   یندان   الند   مصدال   یی تیلد  بیشدنا   بنن  ها  بلو 
 جسد   ند   ماوندی  روسدای   کد   در بنند   بلدو   رفندار  بناباین 

 بدد  باتوجدد  ری ویرده تددارج  کدد  ویدداو  باشددی مدد  صددل 

 بد   فشدار   مقاومدت  یی مسدنق   و تدود  هنیسد   مشمصدا  

 ونیجد  . کندی  مد   مننقد   تدانی   هدا   الند   نا و مجاور ها  بلو 

 Shackelاددا    توسد   شدیه  یوجدا   ملالددا   بدا  امدیه  دست ب 

  ]0[دملابقت دیر (1980)
 های بتنی بر عملکرد روسازی تاثیر ضخامت بلوک -0-0
 یبدداد  بدا  مسدنلیل   هدا   بلدو   یی دسدنت  یند   اوالیزهدا   در

   یسددت شددیه یسددنااده ممنلددف هددا  خددمامت و نکسددان
، 14تاتید    اودالیز بد    ج دت  شدیه  گافند   در وظدا  ها  خمامت

 بدا  هدا  روسدای   در مدندوال   کد   باشدی  مد   مندا  میلد   444و  94

 گیاویم  دایر یسنااده مورد کاربادها  ممنلف
 چیدیه  مداه   جندا   صدور   بد   هدا  بلدو   اوالیزهدا  تندا   بدای   

 تندام   بدای   بارگدکیر   - تغییاشدک   وندودیر    شدک   یودی  شدیه 

 بد   14 یی هدا  بلدو   خدمامت  تغییدا . باشدی  مد   مشاب  ها خمامت

 روسدای   ددائ   شدک   کداهش تغییدا   باعد   مندا  میلد    444

 باعد   بنند   هدا   بلدو   بیشدنا  ( خدمامت  9)شدک   شدود  مد  

 ان یندان   هدا  بد  الند    شدوویه  مننقد   ها  تنش بیشنا کاهش

مد   روسدای   ددائ   شدک   تغییدا  کداهش  باعد   و انت در و شیه
 یصددلکاک  تددا سددلوح خددمی  هددا  بلددو  هنچنددی د  شددو

 در بیشدنا   ویداو   یونقدال  بنداباین   و کداده  تدأمی   ری بیشدنا  

 . شود م  یوجا  تا خمی  ها  بلو 

 خدمامت  شدود  مد   مشداهیه  9 شدک   در کد   طدور  هندان      

 .دیروی بلوک  ها  روسای  رفنار در یناد  تأییا ها بلو 

 
 تغییر شکل قائ، روسازی مقابل تغییرات ضخامت بلوکهای بتنی -8شکل 
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 کد   شدک   تغییدا  یفدزینش  ان ونیجد   کد   انیم  ب  وجود دیروی

 بدا  مسدنقی   تداییا  هدا  بلدو   یبدداد  بنداباین  ی  اشد ب  مد  روسای 

 یبدداد  یفدزینش  بدا  و دیرد روسدای   در بدار  تویند   رو  دابلیدت 

 .نابی م  ب بود روسای  رفنار ها بلو 
هددای بتنددی بددر   مقاومددت فشدداری بلددوک تدداثیر  -0-2

 عملکرد روسازی
 مشمصد   مقاومدت  سد   بمدش  ر یند  د شدیه  یوجا  اوالیزها  در

منوسد    یسدت   شدیه  گافند   وظدا  در هدا  بلدو   بدای   فشدار  
 مدورد  بنند   هدا   بلدو   بدای   کد   مشمصد   هدا   مقاومدت 

 7/02م اتاسددکال،  07 عبارتنددییی: گیدداد مدد  دددایر یسددنااده
م اتاسدددکال کددد  در ینددد  اوالیزهدددا مدددورد   10م اتاسدددکال و 

 یوی  یسنااده دایر گافن 
 441بد  یبدداد    و مسدنلیل   شدک   بد   هدا  بلدو   اوالیزهدا  تنا  در
  یودی شدیه  چیدیه  مداه   جندا   صدور  بد   مندا و  میلد   242× 

 مقدییر  و هنچندی   بارگدکیر  - شدک   تغییدا  وندودیر  7 شدک  

 مشداب   مشمصد   مقاومدت  هاسد   بدای   تقانبدا   شدک   تغییدا 

 .باشی م 

 
 ها تغییر شکل قائ، روسازی مقابل تغییرات مقاومت فشاری بلوک -7شکل 
 تغییدا  یسدت  شدیه  دیده وشدان  7 شدک   در کد   طدور  هندان 

 وییشدن   روسدای   رفندار  بدا  تداییا   هدا  بلدو   فشدار   مقاومدت 

 نکسدان  حالدت  سد   هدا  در هدا  بلدو   یصدلکاک   سدلوح  .یسدت 

 عنلکدداد ویددز و هددا بلددو  کوچدد  یبددداد علددتبدد  و بددوده

ود بد  وجد   تنشد   تدنش  یی تدوین  مد   الند  بلدوک    غیانکپارچد  
 یالسدنی   مدیول  خدن   در اد کد  صدافنظا  بلدو   در امدیه 

باشدی    مد   یندان   الند   مصدال   یی تیلد  بیشدنا   بنن  ها  بلو 
 جسد   ند   ماوندی  روسدای   کد   در بنند   بلدو   رفندار  بناباین 

 بدد  باتوجدد  ری ویرده تددارج  کدد  ویدداو  باشددی مدد  صددل 

 بد   فشدار   مقاومدت  یی مسدنق   و تدود  هنیسد   مشمصدا  

 ونیجد  . کندی  مد   مننقد   تدانی   هدا   الند   نا و مجاور ها  بلو 

 Shackelاددا    توسد   شدیه  یوجدا   ملالددا   بدا  امدیه  دست ب 

  ]0[دملابقت دیر (1980)
 های بتنی بر عملکرد روسازی تاثیر ضخامت بلوک -0-0
 یبدداد  بدا  مسدنلیل   هدا   بلدو   یی دسدنت  یند   اوالیزهدا   در

   یسددت شددیه یسددنااده ممنلددف هددا  خددمامت و نکسددان
، 14تاتید    اودالیز بد    ج دت  شدیه  گافند   در وظدا  ها  خمامت

 بدا  هدا  روسدای   در مدندوال   کد   باشدی  مد   مندا  میلد   444و  94

 گیاویم  دایر یسنااده مورد کاربادها  ممنلف
 چیدیه  مداه   جندا   صدور   بد   هدا  بلدو   اوالیزهدا  تندا   بدای   

 تندام   بدای   بارگدکیر   - تغییاشدک   وندودیر    شدک   یودی  شدیه 

 بد   14 یی هدا  بلدو   خدمامت  تغییدا . باشدی  مد   مشاب  ها خمامت

 روسدای   ددائ   شدک   کداهش تغییدا   باعد   مندا  میلد    444

 باعد   بنند   هدا   بلدو   بیشدنا  ( خدمامت  9)شدک   شدود  مد  

 ان یندان   هدا  بد  الند    شدوویه  مننقد   ها  تنش بیشنا کاهش

مد   روسدای   ددائ   شدک   تغییدا  کداهش  باعد   و انت در و شیه
 یصددلکاک  تددا سددلوح خددمی  هددا  بلددو  هنچنددی د  شددو

 در بیشدنا   ویداو   یونقدال  بنداباین   و کداده  تدأمی   ری بیشدنا  

 . شود م  یوجا  تا خمی  ها  بلو 

 خدمامت  شدود  مد   مشداهیه  9 شدک   در کد   طدور  هندان      

 .دیروی بلوک  ها  روسای  رفنار در یناد  تأییا ها بلو 

 
 تغییر شکل قائ، روسازی مقابل تغییرات ضخامت بلوکهای بتنی -8شکل 
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 بررسی رفتار روسازی تحت بارگذاری -0-4
 8 شدک   در بدار  تحدت  بنند   بلدوک   روسدای   عندوم   رفندار 
روسدای    رفندار  دبد   بندیها   بد   باتوجد  ت  یسد  شیه دیده وشان

 مشداب   خدمامت  و فشدار   مقاومدت  یودیییه  شدک ،  یی مسدنق  

 شدک   تغییدا  شدود  مد   مشداهیه  کد   طدور  هندان  ی باشدن مد  

شدود    مد   ینداد  ویرده بدار  ینشزیفد  بدا  غیاتل  صور  روسای  ب 
 یفدزینش  بدا  روسدای   وشسدت  ودا   کد   یست ین  توج  داب  وکن 

 دبید   یی هدا  روسدای   سدانا  در کد   صدورت     در نابدی  م  بارکاهش

 روسدای   وشسدت  ودا   بدار  یفدزینش  بدا  تدکنا یودلدا   و صدل  

 .نابی یفزینش م 

 
 تغییر شکل قائ، روسازی مقابل تغییرات بارگذاری -9شکل  

 
 ها تاثیر عرض ماسه بین بلوک -0-0

یریند  شدیه    44هدا در شدک     تاییا عا  ماسد  دیتد  دری بلدو    
 0تدا   2یند  یسدت کد  عدا  بدی          یست  ونانق وشدان دهندیه  

یمدا بدا وندانق توصدی  شدیه در       منا عا  ب ین  بوده و یند   میل 
 مناب  یولباق دیرد 

 یفدزینش  هدا  بلدو   یی کدیی   هدا  چداتش  ویرده بدار  یفزینش با     

 و هدا  بلدو   جداوب   حاکدت  یفدزینش  باعد   یمدا  یند   و نافند  
 در و شدیه  مجداور  هدا   بلدو   بدی   فشدادگ   یفدزینش ویداو   

شدود   مد   روسدای   شدک   تغییدا  ودا   کداهش  باعد   و اندت 
 یفدزینش  بدا  بنند   هدا   بلدو   الند   بدار  تویند   دابلیدت بنداباین   

 ملالدددا  یی مشدداب  نابددی  ونیجدد  مدد  یفددزینش بارگددکیر 

اداندددان  توسددد  شدددیه صددداح  یوجدددا   بارگدددکیر 
Knapton،Clark  ،Miura  1-1[دست امیه یست ب[  

 

 
 تاثیر عرض درز روی تغییرشکل قائ، روسازی -13شکل  
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خیدددددز قدددددائ، 
 متر()میلی

 ها مکانیزم عملکرد بلوک -0-6
Shakel      بنند  بد    هدا  بلدوک     وشان دید کد  عنلکداد روسدای

باشدی   هدا مد    هدا و یودیرکنش بدی  ان    ویسل  چاتش کد  بلدو   
ندد  مقلدد  شددناتی  ندد  روسددای  بلددوک      44  شددک  ]7[

ی   شددود عنلکدداد گددوه طددور کدد  مالحظدد  مدد  باشددی  هنددان مدد 

  منجدا بد  ینجداد    قد حدول محدور یف   Bواش  یی چداتش بلدو    
ی   گددادد  یندد  عنلکدداد گددوه ویدداو  یفقدد  دیتدد  روسددای  مدد 

هدا  بلدوک  یسدت کد       ی  روسدای   نیه عنلکاد سدایه توخی  ده
 باشی  ها م  منااو  با سانا روسای 

 

 
 ]A  ]7 ای بلوک و عملکرد گوه Bچرخش بلوک  -11شکل 

 
 

ی   شدود عنلکداد گدوه    مشاهیه م طور ک   باشی  هنان وشان دهنیه وشست دائ  حاص  یی تحلی  عید  در ین  تحقیح م  42ها   شک 
  ]7[یست Shakleگادد ک  مونی وظان   ها م  محسوس یست و هنی  یما منجا ب  ینجاد ویاو  یفق  بی  بلو 

 

 
 ]7[دوران بلوک ها و ایجاد قال و بست در چیدمان جناغ ماهی -12شکل  
  

 طراحی روسازی بلوکی بنادر -0-7
هددا  طایحدد  بددای  بارهددا  منددییول مادد  لیاددت تددای ، تانلدد ،     ندد  سددا  منحندد  بددا یسدداس ونددانق تحلیدد  یجددزیء محددیود،   

 یریئ  گادنی  Mobile craneها  موبان   ، و جایقی Straddle carrierیسنایدل
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 ها مکانیزم عملکرد بلوک -0-6
Shakel      بنند  بد    هدا  بلدوک     وشان دید کد  عنلکداد روسدای

باشدی   هدا مد    هدا و یودیرکنش بدی  ان    ویسل  چاتش کد  بلدو   
ندد  مقلدد  شددناتی  ندد  روسددای  بلددوک      44  شددک  ]7[

ی   شددود عنلکدداد گددوه طددور کدد  مالحظدد  مدد  باشددی  هنددان مدد 

  منجدا بد  ینجداد    قد حدول محدور یف   Bواش  یی چداتش بلدو    
ی   گددادد  یندد  عنلکدداد گددوه ویدداو  یفقدد  دیتدد  روسددای  مدد 

هدا  بلدوک  یسدت کد       ی  روسدای   نیه عنلکاد سدایه توخی  ده
 باشی  ها م  منااو  با سانا روسای 

 

 
 ]A  ]7 ای بلوک و عملکرد گوه Bچرخش بلوک  -11شکل 

 
 

ی   شدود عنلکداد گدوه    مشاهیه م طور ک   باشی  هنان وشان دهنیه وشست دائ  حاص  یی تحلی  عید  در ین  تحقیح م  42ها   شک 
  ]7[یست Shakleگادد ک  مونی وظان   ها م  محسوس یست و هنی  یما منجا ب  ینجاد ویاو  یفق  بی  بلو 

 

 
 ]7[دوران بلوک ها و ایجاد قال و بست در چیدمان جناغ ماهی -12شکل  
  

 طراحی روسازی بلوکی بنادر -0-7
هددا  طایحدد  بددای  بارهددا  منددییول مادد  لیاددت تددای ، تانلدد ،     ندد  سددا  منحندد  بددا یسدداس ونددانق تحلیدد  یجددزیء محددیود،   

 یریئ  گادنی  Mobile craneها  موبان   ، و جایقی Straddle carrierیسنایدل
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 بارگذاری -1 -0-7
هددا  موباندد    و جایقیدد ، Straddle carrierچ ددار گدداوه بددار واشدد  یی وین بحایودد  کدداونینا و لیاددت تددای ، تانلدد ، یسددنایدل      

Mobile crane   یریئ  گادنی  2( در جیول 40)شک 

 
 ماشین آالت متداول در بنادر -10شکل 

 
 گروه بارهای حاصل از ماشین آالت بنادر -2جدول 

 بار چا  )کیلوویوت ( شناره گای 

A 244 
B 17 
C 17 
D 227 

 
 مشخصات بستر -0-7-2

شددود و مددیول  تدانددف مدد  CBRمشمصددا  بسددنا بددا تدداریمنا  
گددادد  یی میددان رویبدد   تدیددی  مدد  CBRیالسنسددین  بددا یسدداس 

 موجود، ریبل  منییول ینا مورد یسنااده دایر گافت:

E = 10.CBR 
حسدد   ابدد CBRکدد  در ان مددیول بددا یسدداس م اتاسددکال و   

 باشی  درصی م 
 تعیین پاسخ روسازی -0-7-0

بانسددت تاسددی کلدد  روسددای  بدد    روسددای  مدد بددای  طایحدد  
تایفیددد  تدیدددی  گدددادد  بدددای  یوجدددا  ان یی فاخدددی  تایبددد  

یسددنااده گادنددی  مزنددت یندد  روش  یندد   Minerتجنددد  مدداننا 
یست ک  در فاخدی  مداننا ییدا تجندد  تایبد  حاصد  یی تکدایر        

گددادد یی روش بددار   هددا  عبددور  لحددا  مدد    یوددوی  وین چددا  
وناندددی  در ینددد  روش فدددا   نددد مددددادل هددد  یری یسدددنااده و

هدا لحدا     شود ییا بارها  عبور  بدیون توجد  بد  تاتید  ان     م 
گادنیه و بای  ها وو  بار وسدبت تددیید عبدور ان بدار بد  تددیید       

بانسدت   هدا مد    دست امدیه و مجندو  یند  وسدبت     مجای ان بار ب 
 کننا یی ن  باشی 

1
1




n

i Ni
ni 

 
 niتددا گسددیمن   و  iتدددیید سددیک  عبددور  بددار   Niکدد  در ان 

 باشی  م  iتدیید عبور  بار 
 iبیند  تددیید سدیک  عبدور تدا گسدیمن   بدار         منظدور تدیش    ب 

بانسددت تدیددی  گددادد  بددای    مکاویسدد  تایبدد  مدد   Niندندد  
هددا تایبدد  واشدد  یی   مصددال  غیددا چسددبنیه مادد  یوددوی  تددا   

بددای   باشددی  تجندد  وشسددت تالسددنی  و شددیار یفنددادگ  مدد   
مصددال  چسددبنیه مادد  یسدداس تابیددت شددیه تایبدد  بددا یسدداس  

 گادد   ها  واش  یی تسن   در کف الن  تدیی  م  تا 

با یساس فا  تکنافند  شدیه کد  تایبد  واشد  یی شیارشدیگ        
 Shackleتدداب  کدداوش فشددار  رو  سددل  سدداب انی یسددت،     

  ]9[ریبل  ذن  ری یریئ  دید
           

      
ش فشددار  رو  بسددنا بددا حسدد  میکدداو    کدداو Svکدد  دران 
تدددیید عبددور بددار منجددا بدد  ان کدداوش تددا         Nیسددنان  و 

 باشی  گسیمن   م 
کدد  در بنددادر یی یسدداس تابیددت شددیه یسددنااده   باتوجدد  بدد  یندد 

یندا یرتبداب بدی  کداوش کششد  کدف الند            گادد، ریبلد   م 
تددیید عبدور بدار منجدا      Nباحسد  میکداو یسدنان  و     St یساس

 Ebباشددی  در یندد  ریبلدد    تددا گسددیمن   مدد   بدد  ان کدداوش 
مقاومدددت فشدددار  ان  f'cمدددیول یالسنسدددین  النددد  یسددداس  و 

 یست 

            
               

 
ها  طایح  با یساس بارها  منیرج در  ن  ونوو  یی گای  41ک  

باشی ک  بای   م  یلککا یی دو ریبل  فوقN کننا و مقییر  2جیول 
دست  ها گاوه بار ب  Nها خمامت یساس تابین  تدیید مجای 

 انی  م 

 
 طراحی روسازی بلوکی بنادر های نمونه منحنی -14شکل  

E bound base, 35000Mpa, Bl. Thick. = 80mm 
 

 

 گیری بحث و نتیجه  -4
تادیتند    شدیه  یوجدا   هدا   ایمدانش  یی امدیه  دسدت  بد   وندانق  تشدان   بد   شدیه  یریئد   طایحد   هدا   گای  با عالوه تحقیح ین  دریون ا 

 .یست شیه
 بتنی های بلوک ابعاد

مقدییر   هدا  بلدو   یبدداد  یفدزینش  بدا  کد   دهدی  مد   وشدان  بنند   هدا   بلدو   ممنلدف  یبدداد  بدا  شیه یوجا  اوالیزها  یی امیه دست ب  ونانق
 در ی ماسد   دریهدا   میدزین  کداهش  ان علدت  کد   شدود  مد   ب ندا  روسدای   عنلکداد  و اندت  در و نافند   کداهش  روسدای   شک  تغییا

 .باشی م  ها بلو  بی  بیشنا بست و چات ویاو  ینجاد و انت در و روسای  سل  ویحی
 بنند   هدا   بلدو   بدای   ممنلدف  فشدار   مقاومدت  بدا  شدیه  یوجدا   اوالیزهدا   یی امدیه  دسدت  بد   بنن  ونانق ها  بلو  فشار  مقاومت

بد    تدوین  مد   ری ان علدت  کد   باشدی  مد   هدا  بلدو   شدار    مقاومدت  مقدییر  یی مسدنق   بنند   بلدوک   هدا   عنلکاد روسای  ک  دید وشان
 و روسدای   یعضدا   سدانا  بد   وسدبت  تدا  بدزر   یالسدنی   مدیول  و تدا  کوچد   یبدداد  علدت  بد   هدا  ان در تنش  ها  ویامین تنش وجود

 .کاد بیان صل  جس  ن  ان ماونی عنلکاد
 بتنی های بلوک ضخامت

 یند  عضدو   عندیه  بسدیار  تدأییا  دهندیه  وشدان  بنند   هدا   بلدو   ممنلدف  هدا   خدمامت  بد   شیه یوجا  اوالیزها  یی امیه دست ب  ونانق

 ان کداهش  ددائ   شدک   تغییدا  میدزین  و شدیه  ب ندا  روسدای   عنلکداد  هدا  بلدو   خدمامت  یفدزینش  بدا  و یسدت  ان عنلکداد  با روسای 

 .بیان کاد ها بلو  بی  ویاو  یونقال در مؤیاتا وقش و تا بیش یصلکاک  سلوح تأمی  توینم  ری ان علت ک  نابی م 
 بتنی های بلوک چیدمان الگوی
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 بارگذاری -1 -0-7
هددا  موباندد    و جایقیدد ، Straddle carrierچ ددار گدداوه بددار واشدد  یی وین بحایودد  کدداونینا و لیاددت تددای ، تانلدد ، یسددنایدل      

Mobile crane   یریئ  گادنی  2( در جیول 40)شک 

 
 ماشین آالت متداول در بنادر -10شکل 

 
 گروه بارهای حاصل از ماشین آالت بنادر -2جدول 

 بار چا  )کیلوویوت ( شناره گای 

A 244 
B 17 
C 17 
D 227 

 
 مشخصات بستر -0-7-2

شددود و مددیول  تدانددف مدد  CBRمشمصددا  بسددنا بددا تدداریمنا  
گددادد  یی میددان رویبدد   تدیددی  مدد  CBRیالسنسددین  بددا یسدداس 

 موجود، ریبل  منییول ینا مورد یسنااده دایر گافت:

E = 10.CBR 
حسدد   ابدد CBRکدد  در ان مددیول بددا یسدداس م اتاسددکال و   

 باشی  درصی م 
 تعیین پاسخ روسازی -0-7-0

بانسددت تاسددی کلدد  روسددای  بدد    روسددای  مدد بددای  طایحدد  
تایفیددد  تدیدددی  گدددادد  بدددای  یوجدددا  ان یی فاخدددی  تایبددد  

یسددنااده گادنددی  مزنددت یندد  روش  یندد   Minerتجنددد  مدداننا 
یست ک  در فاخدی  مداننا ییدا تجندد  تایبد  حاصد  یی تکدایر        

گددادد یی روش بددار   هددا  عبددور  لحددا  مدد    یوددوی  وین چددا  
وناندددی  در ینددد  روش فدددا   نددد مددددادل هددد  یری یسدددنااده و

هدا لحدا     شود ییا بارها  عبور  بدیون توجد  بد  تاتید  ان     م 
گادنیه و بای  ها وو  بار وسدبت تددیید عبدور ان بدار بد  تددیید       

بانسدت   هدا مد    دست امدیه و مجندو  یند  وسدبت     مجای ان بار ب 
 کننا یی ن  باشی 

1
1




n

i Ni
ni 

 
 niتددا گسددیمن   و  iتدددیید سددیک  عبددور  بددار   Niکدد  در ان 

 باشی  م  iتدیید عبور  بار 
 iبیند  تددیید سدیک  عبدور تدا گسدیمن   بدار         منظدور تدیش    ب 

بانسددت تدیددی  گددادد  بددای    مکاویسدد  تایبدد  مدد   Niندندد  
هددا تایبدد  واشدد  یی   مصددال  غیددا چسددبنیه مادد  یوددوی  تددا   

بددای   باشددی  تجندد  وشسددت تالسددنی  و شددیار یفنددادگ  مدد   
مصددال  چسددبنیه مادد  یسدداس تابیددت شددیه تایبدد  بددا یسدداس  

 گادد   ها  واش  یی تسن   در کف الن  تدیی  م  تا 

با یساس فا  تکنافند  شدیه کد  تایبد  واشد  یی شیارشدیگ        
 Shackleتدداب  کدداوش فشددار  رو  سددل  سدداب انی یسددت،     

  ]9[ریبل  ذن  ری یریئ  دید
           

      
ش فشددار  رو  بسددنا بددا حسدد  میکدداو    کدداو Svکدد  دران 
تدددیید عبددور بددار منجددا بدد  ان کدداوش تددا         Nیسددنان  و 

 باشی  گسیمن   م 
کدد  در بنددادر یی یسدداس تابیددت شددیه یسددنااده   باتوجدد  بدد  یندد 

یندا یرتبداب بدی  کداوش کششد  کدف الند            گادد، ریبلد   م 
تددیید عبدور بدار منجدا      Nباحسد  میکداو یسدنان  و     St یساس

 Ebباشددی  در یندد  ریبلدد    تددا گسددیمن   مدد   بدد  ان کدداوش 
مقاومدددت فشدددار  ان  f'cمدددیول یالسنسدددین  النددد  یسددداس  و 

 یست 

            
               

 
ها  طایح  با یساس بارها  منیرج در  ن  ونوو  یی گای  41ک  

باشی ک  بای   م  یلککا یی دو ریبل  فوقN کننا و مقییر  2جیول 
دست  ها گاوه بار ب  Nها خمامت یساس تابین  تدیید مجای 

 انی  م 

 
 طراحی روسازی بلوکی بنادر های نمونه منحنی -14شکل  

E bound base, 35000Mpa, Bl. Thick. = 80mm 
 

 

 گیری بحث و نتیجه  -4
تادیتند    شدیه  یوجدا   هدا   ایمدانش  یی امدیه  دسدت  بد   وندانق  تشدان   بد   شدیه  یریئد   طایحد   هدا   گای  با عالوه تحقیح ین  دریون ا 

 .یست شیه
 بتنی های بلوک ابعاد

مقدییر   هدا  بلدو   یبدداد  یفدزینش  بدا  کد   دهدی  مد   وشدان  بنند   هدا   بلدو   ممنلدف  یبدداد  بدا  شیه یوجا  اوالیزها  یی امیه دست ب  ونانق
 در ی ماسد   دریهدا   میدزین  کداهش  ان علدت  کد   شدود  مد   ب ندا  روسدای   عنلکداد  و اندت  در و نافند   کداهش  روسدای   شک  تغییا

 .باشی م  ها بلو  بی  بیشنا بست و چات ویاو  ینجاد و انت در و روسای  سل  ویحی
 بنند   هدا   بلدو   بدای   ممنلدف  فشدار   مقاومدت  بدا  شدیه  یوجدا   اوالیزهدا   یی امدیه  دسدت  بد   بنن  ونانق ها  بلو  فشار  مقاومت

بد    تدوین  مد   ری ان علدت  کد   باشدی  مد   هدا  بلدو   شدار    مقاومدت  مقدییر  یی مسدنق   بنند   بلدوک   هدا   عنلکاد روسای  ک  دید وشان
 و روسدای   یعضدا   سدانا  بد   وسدبت  تدا  بدزر   یالسدنی   مدیول  و تدا  کوچد   یبدداد  علدت  بد   هدا  ان در تنش  ها  ویامین تنش وجود

 .کاد بیان صل  جس  ن  ان ماونی عنلکاد
 بتنی های بلوک ضخامت

 یند  عضدو   عندیه  بسدیار  تدأییا  دهندیه  وشدان  بنند   هدا   بلدو   ممنلدف  هدا   خدمامت  بد   شیه یوجا  اوالیزها  یی امیه دست ب  ونانق

 ان کداهش  ددائ   شدک   تغییدا  میدزین  و شدیه  ب ندا  روسدای   عنلکداد  هدا  بلدو   خدمامت  یفدزینش  بدا  و یسدت  ان عنلکداد  با روسای 

 .بیان کاد ها بلو  بی  ویاو  یونقال در مؤیاتا وقش و تا بیش یصلکاک  سلوح تأمی  توینم  ری ان علت ک  نابی م 
 بتنی های بلوک چیدمان الگوی
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 و طاندح چداتش   یی بنند   هدا   بلدو   بدی   بسدت  و چادت  کد   دید وشدان  محدیود  یجدزیء  مدیل  نافن  شک  تغییا شک  رو  با تحلی 
 ییدا  هدا در  بلدو   فد  مدابی    درگیدا   میدزین  مداه   جندا   چیدیمان  یل دو   در و اندی  مد   دسدت  بد   هدا  بلدو   فیندابی   ویداو  یونقدال 

 بلدوک  بنند    الند   در ب ندا   بسدت  و چادت  امدین  وجدود   بد  باعد   و اندت  در و بدوده  بیشدنا  بارگدکیر   تحدت  هدا   بلدو   چداتش 

 .شود م 
 صنعتی نواحی در بتنی بلوکی روسازی کاربرد
 ودا  یفزینشد    ان بدا  ویرده بدار  یفدزینش  بدا  روسدای   ودو   یند   کد   دید وشدان  روسدای   شدک   تغییدا  - بارگدکیر   ونودیرهدا   بارسد  

 هدا   بنداباین  روسدای    ی کند  وند   صدیق  هدا  روسدای   سدانا  بدای   مللد   یند   کد   نابدی  درصدورت   مد   ش  کداه روسای شک  تغییا

 .باشی م  ها روسای  سانا یی تامناس  دیروی بزرگ  تایفیک  بارها  ک  صندن  وویح  بای  بنن  بلوک 
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با بتن  سهیبتن و مقا یکیبر مقاومت مکان شهیش افیاثرات ال یشگاهیمطالعه آزما
 لنیپروپ یپل افیال یحاو

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 دهیچک
یباال و ارزان بودن به طور گسترده از آن استتااده مت   یمقاومت فشار لیاست که به دل یمصالح ساختمان نیاز پرکاربردتر یکیبتن 
تترک در   یرگیحال شکل نی. با اشودیترک در آن م یریمحدود آن است که باعث شکل گ یبتن مقاوت کشش بیاز معا یکی. شود

کتاه  دوا  ستازه را بته همتراه دارد. از      جهیآرماتور و در نت خوردگی هاترک نیشدن ا تردهاست. گستر ریاجتناب ناپذ یبتن امر
 یمت  هتا افیت مشکل است. تاکنون مشخص شده است که انواع ال ستندیدر دسترس ن ایو  تیکه قابل رو زمانی هاترک ریتعم یطرف

دهنتد. بوتور     یبتن را افتزا  یو مقاومت کشش یشیمقاومت سا ،یجذب انرژ زانیکرن ، مقاومت در برابر ضربه، م تیتوانند ظرف
و مقاومت بتن  کنندمی قابلهم هابا پخ  ترک افیداشته باشد. ال لگردیم یبرا ینق  مکمل تواندیم افیکاربرد در سازه ال یبرا یکل

در بتن کامال مشتوود   افیبه استااده از ال ازین لی. به دلدهدیم  یافزا یحرارت هایو تن  یضربه، جمع شدگ ،یرا در برابر خستگ
شتود.  -یدر بتن استتااده مت   افیاز ال ینرم  یافزا ژهیاز گسترش ترک و به و یریو جلوگ یمقاومت کشش  یاست به منظور افزا

بتتن را   یکیمشخصتات مکتان   افیوجود ال نیدارد. بنابرا افیو درصد ال افیبه شکل ال بستگی هامقاومت نیا رییبا تغ  یمقدار افزا
متورد استتااده    هایافیال اتیو موالعه کاربردها و خصوص ینامه، به بررس انیپا نی. در ابخشد یبوبود م افیبه حالت بدون ال بتنس

و  یکششت  ،یبر مقاومت فشار افیانواع ال ریتاث ی. به منظور بررسشوندیم انیب یافیبتن ال هایتیدر بتن پرداخته خواهد شد و مز
 شته یش افیال یبتن حاو یمتر مکعب( نمونه مکعب یسانت 91*91*91طرح اختالط )اندازه  91نوع بتن، تعداد  نیا تهیسیمدول االست

  یروز متورد آزمتا   82 یو سن عمل آور لنیپروپ یو پل شهیش افیال یحاو یبتن ریطرح اختالط نمونه ت 91و تعداد  لنیپروپ یو پل
 .  رندگییقرار م
 لنیپروپ یپل افیال شه،یش افیال ،یافی: بتن، ترک، بتن الیدیکل کلمات

 
 

 مقدمه-9
بتن از پر  اربرب ری  ن الربسا تربنت بست اترژگ   صلرت ا ر ت        
بررتن ارزاب بررورب   رر رتررت   بررورب ارروار ا س رر   ب اتررژگ    

یرواب نرب   سنربب ار ر ار  یوس رع اسرواا برتن برب           ه چن ن ارت 
اترررتهبرز از رررر ارر، بتررربر، ایرررواا ، یت  ررر  هررروا،  نررربر    

ل ر رگ برتن بر   رور ا رت       ه عر س کت   ب ز   قبسر  اساربم ارت   
   پ ی نرررعحلررروست اترررژ اررر  از ات رررون    برررب تررر  بب ا

 یاقتعار یاهع
 ل ا ش تبززع  اب،ابرشنب  ارشع اهنعتت 

  ارع الرتتبب تراسنگبز  زار اتاا

 یااب  قنب 
 ل  ز ع  اب بر، اتتبر

  ارع الرتتبب تراسنگبز  زار اتاا 
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 و طاندح چداتش   یی بنند   هدا   بلدو   بدی   بسدت  و چادت  کد   دید وشدان  محدیود  یجدزیء  مدیل  نافن  شک  تغییا شک  رو  با تحلی 
 ییدا  هدا در  بلدو   فد  مدابی    درگیدا   میدزین  مداه   جندا   چیدیمان  یل دو   در و اندی  مد   دسدت  بد   هدا  بلدو   فیندابی   ویداو  یونقدال 

 بلدوک  بنند    الند   در ب ندا   بسدت  و چادت  امدین  وجدود   بد  باعد   و اندت  در و بدوده  بیشدنا  بارگدکیر   تحدت  هدا   بلدو   چداتش 

 .شود م 
 صنعتی نواحی در بتنی بلوکی روسازی کاربرد
 ودا  یفزینشد    ان بدا  ویرده بدار  یفدزینش  بدا  روسدای   ودو   یند   کد   دید وشدان  روسدای   شدک   تغییدا  - بارگدکیر   ونودیرهدا   بارسد  

 هدا   بنداباین  روسدای    ی کند  وند   صدیق  هدا  روسدای   سدانا  بدای   مللد   یند   کد   نابدی  درصدورت   مد   ش  کداه روسای شک  تغییا

 .باشی م  ها روسای  سانا یی تامناس  دیروی بزرگ  تایفیک  بارها  ک  صندن  وویح  بای  بنن  بلوک 
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با بتن  سهیبتن و مقا یکیبر مقاومت مکان شهیش افیاثرات ال یشگاهیمطالعه آزما
 لنیپروپ یپل افیال یحاو

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 دهیچک
یباال و ارزان بودن به طور گسترده از آن استتااده مت   یمقاومت فشار لیاست که به دل یمصالح ساختمان نیاز پرکاربردتر یکیبتن 
تترک در   یرگیحال شکل نی. با اشودیترک در آن م یریمحدود آن است که باعث شکل گ یبتن مقاوت کشش بیاز معا یکی. شود

کتاه  دوا  ستازه را بته همتراه دارد. از      جهیآرماتور و در نت خوردگی هاترک نیشدن ا تردهاست. گستر ریاجتناب ناپذ یبتن امر
 یمت  هتا افیت مشکل است. تاکنون مشخص شده است که انواع ال ستندیدر دسترس ن ایو  تیکه قابل رو زمانی هاترک ریتعم یطرف

دهنتد. بوتور     یبتن را افتزا  یو مقاومت کشش یشیمقاومت سا ،یجذب انرژ زانیکرن ، مقاومت در برابر ضربه، م تیتوانند ظرف
و مقاومت بتن  کنندمی قابلهم هابا پخ  ترک افیداشته باشد. ال لگردیم یبرا ینق  مکمل تواندیم افیکاربرد در سازه ال یبرا یکل

در بتن کامال مشتوود   افیبه استااده از ال ازین لی. به دلدهدیم  یافزا یحرارت هایو تن  یضربه، جمع شدگ ،یرا در برابر خستگ
شتود.  -یدر بتن استتااده مت   افیاز ال ینرم  یافزا ژهیاز گسترش ترک و به و یریو جلوگ یمقاومت کشش  یاست به منظور افزا

بتتن را   یکیمشخصتات مکتان   افیوجود ال نیدارد. بنابرا افیو درصد ال افیبه شکل ال بستگی هامقاومت نیا رییبا تغ  یمقدار افزا
متورد استتااده    هایافیال اتیو موالعه کاربردها و خصوص ینامه، به بررس انیپا نی. در ابخشد یبوبود م افیبه حالت بدون ال بتنس

و  یکششت  ،یبر مقاومت فشار افیانواع ال ریتاث ی. به منظور بررسشوندیم انیب یافیبتن ال هایتیدر بتن پرداخته خواهد شد و مز
 شته یش افیال یبتن حاو یمتر مکعب( نمونه مکعب یسانت 91*91*91طرح اختالط )اندازه  91نوع بتن، تعداد  نیا تهیسیمدول االست

  یروز متورد آزمتا   82 یو سن عمل آور لنیپروپ یو پل شهیش افیال یحاو یبتن ریطرح اختالط نمونه ت 91و تعداد  لنیپروپ یو پل
 .  رندگییقرار م
 لنیپروپ یپل افیال شه،یش افیال ،یافی: بتن، ترک، بتن الیدیکل کلمات

 
 

 مقدمه-9
بتن از پر  اربرب ری  ن الربسا تربنت بست اترژگ   صلرت ا ر ت        
بررتن ارزاب بررورب   رر رتررت   بررورب ارروار ا س رر   ب اتررژگ    

یرواب نرب   سنربب ار ر ار  یوس رع اسرواا برتن برب           ه چن ن ارت 
اترررتهبرز از رررر ارر، بتررربر، ایرررواا ، یت  ررر  هررروا،  نررربر    

ل ر رگ برتن بر   رور ا رت       ه عر س کت   ب ز   قبسر  اساربم ارت   
   پ ی نرررعحلررروست اترررژ اررر  از ات رررون    برررب تررر  بب ا

 یاقتعار یاهع
 ل ا ش تبززع  اب،ابرشنب  ارشع اهنعتت 

  ارع الرتتبب تراسنگبز  زار اتاا
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هبی اتت ر  رر ارر   اارنش    برب تر  بب رر شر ا          تنگعاس 
هرربی نررب  شررور   رارای   صلررت اح طررت نب ررت رب رر  اررت

ترربا از پ ررعا ش  ۰۷۱اتررژگ بررتن ا نررذ بررب لاشررژ برر ش از  
هرربی شررگ  ت ترر  بب پ ی نررع، رتررتتوت یحرروالر   پ نرر  ژ 

الرربسا  ب، ر ام سترربتبا ز رربر    شررعز اتررژگ رر رتررت   بررورب
هرربی بتنررت  رروب   س رربز برر  ترربنژ   ترربزهبی  رر ا اب ترربزز   

هرب، ا رن اربرز     هرب   راز  هرب، یوسر    هب، تعهب، پر   هب، تبزز تبنت بب
را بترر بر پرر  الرر ه س ررورز اتررژگ ا نررذ رررع ر ترر  یررب  هرربر 
رهرر  اتررژ ارر  ارربرب ر ا ررن ارربرز رر شرر ا   نررب  اررورر      

ل  ترر  اتررژگ اارر  زز بررب پ نرر  ژ  اتررتاببا ارربرب اب  ب قرر ار  
ع ررو   یکنوسرروشی انررتا شررعز اتررژ ارر   رر ه یو رر  برر     

هربی   ااب ر ب  عنواب  ذ اع بر بر ای  ر ب برتن بر ای احر       
یواسررع  وابگرروی انررکایت  اتت رر    ابرب رهرربی اتت رر  س ررت

لرر ررگ  هرربی بتنررت ا ارربر اررت اررعر رر ترربزز ببشررع ارر  رر رراز
هربی اتت ر     ر احر   س  ر ام برتن ر ب نع تبست اترژ ار  اتر   

هرب ت برب عواار      اورر یو   قر ار ل  تر  اترژگ انربهعز ن ابرت     
هررب رر اا رر  سارربن  هرربب   بررب       ز کررت   شرر   ب ت رر بررتن 

شعیت ب نرت  رر انرورهبی رر رربا یوترع ، ا کربر   ارهربب را       
هرب ت برب   صلرت نرب    برب ر ام الزم ترو         ب  ت ژ   ب بتن

ای از انرررررورهب  رارز اترررررژگ رر ا رررررن راترررررتب رر پررررربرز
هررب   اتررتبسعاررهب ت س ررز برر ای  رر ب بررتن بررب       رتررتوراسع  

ع  ک ر بربال یه ر  شرعز     ارربب   اا  ربب رر بع رت از ا رن        
هررب  انررورهبی پ نرر  ت  ا ررزم برر  رعب ررژ ا ررن رتررتوراسع      

گ ب نررت از اسررواا بررتن عببرینررع ازک بررتن ترربذ،      اسررع لنررت 
ز، اس ررب ت، اتت ترر ، ا  تررتبست، نررورات ااو، نرروری ا و شرروسع

شرررهبه   برررتن تررربنت  شرررعز از پتررر بسعهبی  رررنعتت  رررب  
 گ]۰[شه ی

از      اروار  ع رعی ار   ب گربز   رصز ای رر تربنژ   تربز         
هرربی یاو ررژ اننررعز بررتن برر  نررور انتلررب  رارز اتررژ اس رربه

ببشعگ اترتهبرز از اس ربه رر برتن او ر  بهبرور نروا  برتن        ات
ارروارر بررب ارربهش لرر رر   رر بع ررت از    رر  ااب اررژ  ب اررت

اننررعگ  زب بررتن الرربسا ترربکت را برر ای اهنعترر ن اه ررب اررت 

هرب ب نرت  شربا  اس ربه ش نر ،   رز   پ رت پر  پ  ن         ا ن اس ربه 
هرربی اس ررب ت ارربرب ر رارسررعگ بررتن  هتررتنع ارر  رر ترربنژ بررتن 

اس ررب ت رر را اررژ سرروعت ابااوز ررژ اتررژ ارر  بررب بکرربرل  ی   
ننررت   اس رربه یاو ررژ اننررعز رر ات ررون بررتن، ااب اررژ ا    

 ببرررعگ ا رررن ی ا ررر  اررربااوز تت  نررربری  ب  ا رررزا ش ارررت
 کارربر گت   پ وتررتگت انبترربت راشررت    ااکرربب اتررتهبرز از    
بررتن برر  عنررواب ارربرز شررک  پررا    هررژ یوس ررع تررطوب ااررب م 

  ررگ بررتن اس ررب ت از قبب  ررژ  ررا  اسرر شی  پ اسحنررب بو ررور اررت
رترت  ای بر  را ببال ت ب نروررار برورز   یحرژ ارر  ببرهربی  ر ب       

هرربی شررورگ اارر  زز بررب اتررتهبرز از اس رربه  از هررو پبشرر عز س ررت 
هرربی ارربااوز تت ش نرر ،   ررز   پ ررت پرر  پ  ن یوس ررع اسررواا بررتن

رر ابرب رهررربی اتت ررر   رررنعتت ا کرررن ل ر رررعز اترررژ    
هررب رر انررورهبی پ نرر  ت  اررورر قبرروا  ررنعژ  ببکرربرل  ی  

 .]2[ تبنت بب  اقع شعز اتژ 
  شررکننعز اتررژ رر ربس کرر   بررتن پرر  ااب اررژ  ررذ ارربرز یرر ر

ا ز رب اس ربه  روالری بر  برتن ترب  بهبرور ر تربر یر ر برتن            
لرر ررگ ازا رربی بررتن اس ررب ت رر   یغ  رر  اررع شکتررژ  ب اررت  

یررواب بلررورر ز رر  ب رربب  ااب ترر  بررب بررتن بررع ب اس رربه را اررت 
 گ]2[س ور

 ااب اژ رر ب اب  تب ش*
 هبی نتتگتااب اژ رر ب اب  ینش*
   ب ااب اژ رر ب اب  *
 قبب  ژ اننت   ظ   ژ ز بر یغ    شک  ستبت*
 قبب  ژ ببرب ی بعع از ی ک نوررلت*
 ا زا ش رر ا زاب  ا  اس شی*

برر  ب رتررت  زاب نررگبهت ااب اررژ     ]4[پب  ررعز   ه کرربراب   
هرربی اس ررب ت بررب اس رربه   ررزی رر ررر ارر اتت رر    نرربری بررتن
رر ا ررن پررص هش، یعررعاری س وسرر  اتررتواس  ای برر     پ رانتنررعگ 

   ۷۱۱   4۱۱تررربست  ت    برررتن برررب ع برهررربی  ۰۱*2۱ابعررربر 
رر ع رارو ار  برتن از اس ربه   رزی اترتهبرز شرعگ         6/۱ا زاب 

 ۷۱۱   2۱۱، 22۱، ۰۱۱، 22هررب یحررژ رابهرربی    ا ررن س وسرر   

  تررا   نررعرر رر  ترربستت لرر ار رر اررورز اسکت  کررت قرر ار ل  ت
 اسابم شعگهب ب  ر ی  بیتژ ااب اژ  نبری 

رر رر     2۱۱ ب اتررژ ارر  رر رارربی برربالی  از ستررب ح ررربات از 
هرربی رررب ی اس ررب ت  رروالری، بطررور ابارر   رر رر ن س وسرر  ۷۱۱

هرربی بررب ع رربر انهررعم   قبب  ررژ برربرب ی سررعاررگ ه چنرر ن س وسرر 
ااب اررژ  نرربری  ، 4۱۱هرربی بررب ع رربر  سترربژ برر  س وسرر   ۷۱۱

 گب نت ی رارسع
هررربی نلو ررر بر اکررربس کت برررتن ]2[ هبشررر ت   ه کررربراب 

رر ا ررن اابسرر    ت ترربذ را اررورر  زاررب ش قرر ار رارسررعگ   اس ررب 
عنرواب تربکعاس      هرب  ر  انبتر  شرعز  س کربن بر     ابرب ر راس 

  ا ک  تررر     بعنرررواب الررربسا ا رررب و  ترررببسنعز ارررورر 
ااب ارژ    ب رتو ق ار ل  رژگ ه چنر ن بر ا  رترت ببو برتن بر      

از اس رربه  رروالر ، اس رربه ش نرر    اس رربه پ ررو پرر  پ  ن   ،برربالی 
برز شعز   ا زاب اس به هر   ر ب انرتان ب ابر  برب  ره   رب        اتته

 ررذ رر ررع  زب ترر  بب بررورز اتررژگ رر ررع    برر  ترر  بب    
ببشررعگ  زاررب ش  ت ترر  ارر  ا   ۰2۱اترراام ابنررب   66/۱ب ابرر  

هررب  ااب اررژ  نرربری، اترراام برر  ر   بررتن یرربزز    زاررب ش 
ار سش رر تررن ن  -ااب ارژ اننرو ، ااب ارژ ن نررو   یرنش    

برتن ترتژ شرعز اساربم شرع   رر سهب رژ یر ر          اتت   ب  ر   
سرروا اس رربه اررورر اتررتهبرز رر ا ررزاب بهبررور ر ترربر اکرربس کو    
-ا زاب  ا  اس شی تبزز برب یو ر  بر  ترطا ز ر  س رورار یرنش       

 گا سش بتن تبذ اورر ب رتو ق ار ل  ژ
بر  ب رترت ارر ار ع ربر تر  بب بر         ]6[    غت ا ر    ارور    

رر ا ررن پررص هش بررب استتررب  عگ بررتن نرروری ااو اس ررب ت پ رانتنرر
ا  ررو لرر م رر هرر  اترر    42۱   4۱۱   02۱ترر  ع رربر ترر  بب 

اکعرر  بررتن   بررب اتررتهبرز از ا ک  ترر    ،  ررو  ر اب اننررعز  
بب پب ر  پ رت ا بواتر   ذ   اس ربه پ رت پر  پ  ن   ع ر    ری        

نروا  برتن ترتژ      ر زز   ب رتت نروا  برتن یربزز     22   ۷
شرربهع  بررع ب الرر ه اس رربهن  شررعز،   ااب ترر  ستررب ح بررب بررتن 

 گهب ب  بتن نوری ااو ب رتت شعیبر    ب
-پ ررتاررر  ا ررزا ش رر ررع اس رربه   ]۷[را رربس بساور   ه کرربراب  

پرر  پ  ن رر بررتن اس ررب ت ه ب  ررعی اررورر ب رتررت قرر ار رارسررع،  

 ررذ رر ررع رر ررع اس رربه پ ررت پرر  پ  ن رر   ارر  شرربا  ترر  
نرروا  را ررت اس رربه  رروالری  ررب گز ن ا رسررعگ رر  نرر      

 ااب اررژشرربا   هرربی بررتن اس ررب ت ه ب  ررعی اکرربس کت س وسرر 
ن نت،   ااب ارژ بر   ر ب  برب  کرع گ    برتن شربهع ااب تر          

رر رع اس ربه   رر رع رر   ا رزا ش رهرع ار    شعگ ستب ح سنربب ارت  
ن نررت بعتررژ  ااب اررژ، اس ررب ت ه ب  ررعیبررتن   رروالری رر

 ببررعگ ع ررژ ا ررن اارر   ا ررزا ش اررت ررو ،  ر ت اررعز از هرر  ر  
اس ربه  روالری بر  رس ر   روا ب نرع پر  از یر ک            نتژ ا ا 

هربی برزرپ پر     ر ی یر ک بر   برب رشرع یر ک    ا ابر ا س ن ی ک، 
لترت ت     از رشرع اربسع  ااب ارژ اننرت بربال،     رس ر   ب  زرز  

  ا ررزا ش ااب اررژ ن نررت  بررع ن ی ی رر  تررب    یرر ک شررعز 
  شورگاتپا  ی بتن شک 

 الیاف شیشه و پلی پروپیلن-8
ای تررب   ارروار پ   رر ی ارر  از ترربنت بست زسا رر ز   برر  نرراه

ببشررعگ ای ب نرروررار اررتب نوررارسررع، ش نرر  از ترربنت بب شرربک 
ای بتر بر ز ربر، ررع ر ر     اس ربه ش نر    بب   رور ا رن، ااب ارژ   

اس ربه  گ ب اب  ااب ارژ   اترتحکبم ر گر  اس ربه غ ر    رزی اترژ       
پررا  ی هتررتنع ارر  از ش نرر    اسعطرربهش نرر ، اس رربه ظ  رر  

گ شرور هربی سترت شرک  رشرت  رشرت  ارت      بلرورر رشرت    ااا 
 ک]0[ببشع  نلو  بر اس به ش ن  بلورر ز   ات

 ااب اژ ش   ب ت ببال *

  ااب اژ رر ب اب  ر وبژ*

 رارای عب ق اسکت  کت *

 نوا    ز کت انبت  * 

 اتتحکبم اننت ببال * 

 ااب اژ ر اریت نو *

ا  گرر ر  رروالری  کررت از ارروار  ررب گز ن اس رربه پ ررت پرر  پ  ن 
رر بررتن ا ررن اس رربه  برر ای اترر ا ترربزی بررتن اتررژگ اتررتهبرز از

برب ابعربر    PP اس ربه   رب  اس به پ رت پر  پ  ن   اتژگابااا اقتلبری 
اتر    ا  رت  6ات  ب ای انرتان برب برتن   برب بعرع       ا  ت ۰2   ۰2

ببعرر   اس رربه شررورگ ا ررن برر ای انررتان بررب لرره اتررتهبرز اررت  
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هبی اتت ر  رر ارر   اارنش    برب تر  بب رر شر ا          تنگعاس 
هرربی نررب  شررور   رارای   صلررت اح طررت نب ررت رب رر  اررت

ترربا از پ ررعا ش  ۰۷۱اتررژگ بررتن ا نررذ بررب لاشررژ برر ش از  
هرربی شررگ  ت ترر  بب پ ی نررع، رتررتتوت یحرروالر   پ نرر  ژ 

الرربسا  ب، ر ام سترربتبا ز رربر    شررعز اتررژگ رر رتررت   بررورب
هرربی بتنررت  رروب   س رربز برر  ترربنژ   ترربزهبی  رر ا اب ترربزز   

هرب، ا رن اربرز     هرب   راز  هرب، یوسر    هب، تعهب، پر   هب، تبزز تبنت بب
را بترر بر پرر  الرر ه س ررورز اتررژگ ا نررذ رررع ر ترر  یررب  هرربر 
رهرر  اتررژ ارر  ارربرب ر ا ررن ارربرز رر شرر ا   نررب  اررورر      

ل  ترر  اتررژگ اارر  زز بررب پ نرر  ژ  اتررتاببا ارربرب اب  ب قرر ار  
ع ررو   یکنوسرروشی انررتا شررعز اتررژ ارر   رر ه یو رر  برر     

هربی   ااب ر ب  عنواب  ذ اع بر بر ای  ر ب برتن بر ای احر       
یواسررع  وابگرروی انررکایت  اتت رر    ابرب رهرربی اتت رر  س ررت

لرر ررگ  هرربی بتنررت ا ارربر اررت اررعر رر ترربزز ببشررع ارر  رر رراز
هربی اتت ر     ر احر   س  ر ام برتن ر ب نع تبست اترژ ار  اتر   

هرب ت برب عواار      اورر یو   قر ار ل  تر  اترژگ انربهعز ن ابرت     
هررب رر اا رر  سارربن  هرربب   بررب       ز کررت   شرر   ب ت رر بررتن 

شعیت ب نرت  رر انرورهبی رر رربا یوترع ، ا کربر   ارهربب را       
هرب ت برب   صلرت نرب    برب ر ام الزم ترو         ب  ت ژ   ب بتن

ای از انرررررورهب  رارز اترررررژگ رر ا رررررن راترررررتب رر پررررربرز
هررب   اتررتبسعاررهب ت س ررز برر ای  رر ب بررتن بررب       رتررتوراسع  

ع  ک ر بربال یه ر  شرعز     ارربب   اا  ربب رر بع رت از ا رن        
هررب  انررورهبی پ نرر  ت  ا ررزم برر  رعب ررژ ا ررن رتررتوراسع      

گ ب نررت از اسررواا بررتن عببرینررع ازک بررتن ترربذ،      اسررع لنررت 
ز، اس ررب ت، اتت ترر ، ا  تررتبست، نررورات ااو، نرروری ا و شرروسع

شرررهبه   برررتن تررربنت  شرررعز از پتررر بسعهبی  رررنعتت  رررب  
 گ]۰[شه ی

از      اروار  ع رعی ار   ب گربز   رصز ای رر تربنژ   تربز         
هرربی یاو ررژ اننررعز بررتن برر  نررور انتلررب  رارز اتررژ اس رربه

ببشعگ اترتهبرز از اس ربه رر برتن او ر  بهبرور نروا  برتن        ات
ارروارر بررب ارربهش لرر رر   رر بع ررت از    رر  ااب اررژ  ب اررت

اننررعگ  زب بررتن الرربسا ترربکت را برر ای اهنعترر ن اه ررب اررت 

هرب ب نرت  شربا  اس ربه ش نر ،   رز   پ رت پر  پ  ن         ا ن اس ربه 
هرربی اس ررب ت ارربرب ر رارسررعگ بررتن  هتررتنع ارر  رر ترربنژ بررتن 

اس ررب ت رر را اررژ سرروعت ابااوز ررژ اتررژ ارر  بررب بکرربرل  ی   
ننررت   اس رربه یاو ررژ اننررعز رر ات ررون بررتن، ااب اررژ ا    

 ببرررعگ ا رررن ی ا ررر  اررربااوز تت  نررربری  ب  ا رررزا ش ارررت
 کارربر گت   پ وتررتگت انبترربت راشررت    ااکرربب اتررتهبرز از    
بررتن برر  عنررواب ارربرز شررک  پررا    هررژ یوس ررع تررطوب ااررب م 

  ررگ بررتن اس ررب ت از قبب  ررژ  ررا  اسرر شی  پ اسحنررب بو ررور اررت
رترت  ای بر  را ببال ت ب نروررار برورز   یحرژ ارر  ببرهربی  ر ب       

هرربی شررورگ اارر  زز بررب اتررتهبرز از اس رربه  از هررو پبشرر عز س ررت 
هرربی ارربااوز تت ش نرر ،   ررز   پ ررت پرر  پ  ن یوس ررع اسررواا بررتن

رر ابرب رهررربی اتت ررر   رررنعتت ا کرررن ل ر رررعز اترررژ    
هررب رر انررورهبی پ نرر  ت  اررورر قبرروا  ررنعژ  ببکرربرل  ی  

 .]2[ تبنت بب  اقع شعز اتژ 
  شررکننعز اتررژ رر ربس کرر   بررتن پرر  ااب اررژ  ررذ ارربرز یرر ر

ا ز رب اس ربه  روالری بر  برتن ترب  بهبرور ر تربر یر ر برتن            
لرر ررگ ازا رربی بررتن اس ررب ت رر   یغ  رر  اررع شکتررژ  ب اررت  

یررواب بلررورر ز رر  ب رربب  ااب ترر  بررب بررتن بررع ب اس رربه را اررت 
 گ]2[س ور

 ااب اژ رر ب اب  تب ش*
 هبی نتتگتااب اژ رر ب اب  ینش*
   ب ااب اژ رر ب اب  *
 قبب  ژ اننت   ظ   ژ ز بر یغ    شک  ستبت*
 قبب  ژ ببرب ی بعع از ی ک نوررلت*
 ا زا ش رر ا زاب  ا  اس شی*

برر  ب رتررت  زاب نررگبهت ااب اررژ     ]4[پب  ررعز   ه کرربراب   
هرربی اس ررب ت بررب اس رربه   ررزی رر ررر ارر اتت رر    نرربری بررتن
رر ا ررن پررص هش، یعررعاری س وسرر  اتررتواس  ای برر     پ رانتنررعگ 

   ۷۱۱   4۱۱تررربست  ت    برررتن برررب ع برهررربی  ۰۱*2۱ابعررربر 
رر ع رارو ار  برتن از اس ربه   رزی اترتهبرز شرعگ         6/۱ا زاب 

 ۷۱۱   2۱۱، 22۱، ۰۱۱، 22هررب یحررژ رابهرربی    ا ررن س وسرر   

  تررا   نررعرر رر  ترربستت لرر ار رر اررورز اسکت  کررت قرر ار ل  ت
 اسابم شعگهب ب  ر ی  بیتژ ااب اژ  نبری 

رر رر     2۱۱ ب اتررژ ارر  رر رارربی برربالی  از ستررب ح ررربات از 
هرربی رررب ی اس ررب ت  رروالری، بطررور ابارر   رر رر ن س وسرر  ۷۱۱

هرربی بررب ع رربر انهررعم   قبب  ررژ برربرب ی سررعاررگ ه چنرر ن س وسرر 
ااب اررژ  نرربری  ، 4۱۱هرربی بررب ع رربر  سترربژ برر  س وسرر   ۷۱۱

 گب نت ی رارسع
هررربی نلو ررر بر اکررربس کت برررتن ]2[ هبشررر ت   ه کررربراب 

رر ا ررن اابسرر    ت ترربذ را اررورر  زاررب ش قرر ار رارسررعگ   اس ررب 
عنرواب تربکعاس      هرب  ر  انبتر  شرعز  س کربن بر     ابرب ر راس 

  ا ک  تررر     بعنرررواب الررربسا ا رررب و  ترررببسنعز ارررورر 
ااب ارژ    ب رتو ق ار ل  رژگ ه چنر ن بر ا  رترت ببو برتن بر      

از اس رربه  رروالر ، اس رربه ش نرر    اس رربه پ ررو پرر  پ  ن   ،برربالی 
برز شعز   ا زاب اس به هر   ر ب انرتان ب ابر  برب  ره   رب        اتته

 ررذ رر ررع  زب ترر  بب بررورز اتررژگ رر ررع    برر  ترر  بب    
ببشررعگ  زاررب ش  ت ترر  ارر  ا   ۰2۱اترراام ابنررب   66/۱ب ابرر  

هررب  ااب اررژ  نرربری، اترراام برر  ر   بررتن یرربزز    زاررب ش 
ار سش رر تررن ن  -ااب ارژ اننرو ، ااب ارژ ن نررو   یرنش    

برتن ترتژ شرعز اساربم شرع   رر سهب رژ یر ر          اتت   ب  ر   
سرروا اس رربه اررورر اتررتهبرز رر ا ررزاب بهبررور ر ترربر اکرربس کو    
-ا زاب  ا  اس شی تبزز برب یو ر  بر  ترطا ز ر  س رورار یرنش       

 گا سش بتن تبذ اورر ب رتو ق ار ل  ژ
بر  ب رترت ارر ار ع ربر تر  بب بر         ]6[    غت ا ر    ارور    

رر ا ررن پررص هش بررب استتررب  عگ بررتن نرروری ااو اس ررب ت پ رانتنرر
ا  ررو لرر م رر هرر  اترر    42۱   4۱۱   02۱ترر  ع رربر ترر  بب 

اکعرر  بررتن   بررب اتررتهبرز از ا ک  ترر    ،  ررو  ر اب اننررعز  
بب پب ر  پ رت ا بواتر   ذ   اس ربه پ رت پر  پ  ن   ع ر    ری        

نروا  برتن ترتژ      ر زز   ب رتت نروا  برتن یربزز     22   ۷
شرربهع  بررع ب الرر ه اس رربهن  شررعز،   ااب ترر  ستررب ح بررب بررتن 

 گهب ب  بتن نوری ااو ب رتت شعیبر    ب
-پ ررتاررر  ا ررزا ش رر ررع اس رربه   ]۷[را رربس بساور   ه کرربراب  

پرر  پ  ن رر بررتن اس ررب ت ه ب  ررعی اررورر ب رتررت قرر ار رارسررع،  

 ررذ رر ررع رر ررع اس رربه پ ررت پرر  پ  ن رر   ارر  شرربا  ترر  
نرروا  را ررت اس رربه  رروالری  ررب گز ن ا رسررعگ رر  نرر      

 ااب اررژشرربا   هرربی بررتن اس ررب ت ه ب  ررعی اکرربس کت س وسرر 
ن نت،   ااب ارژ بر   ر ب  برب  کرع گ    برتن شربهع ااب تر          

رر رع اس ربه   رر رع رر   ا رزا ش رهرع ار    شعگ ستب ح سنربب ارت  
ن نررت بعتررژ  ااب اررژ، اس ررب ت ه ب  ررعیبررتن   رروالری رر

 ببررعگ ع ررژ ا ررن اارر   ا ررزا ش اررت ررو ،  ر ت اررعز از هرر  ر  
اس ربه  روالری بر  رس ر   روا ب نرع پر  از یر ک            نتژ ا ا 

هربی برزرپ پر     ر ی یر ک بر   برب رشرع یر ک    ا ابر ا س ن ی ک، 
لترت ت     از رشرع اربسع  ااب ارژ اننرت بربال،     رس ر   ب  زرز  

  ا ررزا ش ااب اررژ ن نررت  بررع ن ی ی رر  تررب    یرر ک شررعز 
  شورگاتپا  ی بتن شک 

 الیاف شیشه و پلی پروپیلن-8
ای تررب   ارروار پ   رر ی ارر  از ترربنت بست زسا رر ز   برر  نرراه

ببشررعگ ای ب نرروررار اررتب نوررارسررع، ش نرر  از ترربنت بب شرربک 
ای بتر بر ز ربر، ررع ر ر     اس ربه ش نر    بب   رور ا رن، ااب ارژ   

اس ربه  گ ب اب  ااب ارژ   اترتحکبم ر گر  اس ربه غ ر    رزی اترژ       
پررا  ی هتررتنع ارر  از ش نرر    اسعطرربهش نرر ، اس رربه ظ  رر  

گ شرور هربی سترت شرک  رشرت  رشرت  ارت      بلرورر رشرت    ااا 
 ک]0[ببشع  نلو  بر اس به ش ن  بلورر ز   ات

 ااب اژ ش   ب ت ببال *

  ااب اژ رر ب اب  ر وبژ*

 رارای عب ق اسکت  کت *

 نوا    ز کت انبت  * 

 اتتحکبم اننت ببال * 

 ااب اژ ر اریت نو *

ا  گرر ر  رروالری  کررت از ارروار  ررب گز ن اس رربه پ ررت پرر  پ  ن 
رر بررتن ا ررن اس رربه  برر ای اترر ا ترربزی بررتن اتررژگ اتررتهبرز از

برب ابعربر    PP اس ربه   رب  اس به پ رت پر  پ  ن   اتژگابااا اقتلبری 
اتر    ا  رت  6ات  ب ای انرتان برب برتن   برب بعرع       ا  ت ۰2   ۰2

ببعرر   اس رربه شررورگ ا ررن برر ای انررتان بررب لرره اتررتهبرز اررت  
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 .شرررور   ب ت برررتن ارررتا رررزا ش ااب ارررژ اکررربس کت   شررر  
 گ]0[  ب  ش ب ز   اتژ اس به پ ت پ  پ  ن هبی از ژ

 بع ب  ا  ل ر   غببر*

 ااب م رر ب اب  ببزهب*

 اتتهبرز  تبب*

 اا  ب ب      *

 رر ب اب  تب ش بتن ا زا ش ااب اژ*

 هبی ر      خ رر ب اب    ن  بتن ا زا ش ااب اژ*

 طرح اختالط بتن الیافی-3
اس رب ت برب اترتهبرز از اس ربه ش نر    اس ربه         ب انرتان برتن   

 پ ت پ  پ  ن رر بتن اسابم ات پا  ر گ
 الیاف شیشه-3-9

اس ررربه ش نررر  ای بررر  اررربر بررر رز شرررعز رر  ررر ب انرررتان 
 GFRP ن از سررواE-Glass    هتررتنع ارر  انتلرربر  ب هررب برر

 گ]2[ ورر ز   اتژ،

 الیاف شیشهخصوصیات  -9جدول 
اع ا   وا اس به قط  اس به اع احلوا

 االتت ت ت 
 ع   بر تطحت Loss of Ignition رر ع ر وبژ اع ا انتبست

Csws3 17-19 3-50 35 GPa 1.5 GPa <0.3 <0.5 انبت  ب ای بتن رز ن   له 
 - - - STD ASTM D790 - -  بق اتتبسعارر

 
 0/۱رر ررع اتت رر    4رر ب رتررت ارروررسل  اس رربه ش نرر  رر   

رر ررع  زب ترر  بب رر   2/۰رر ررع ،  ۰رر ررع ،  6/۱رر ررع ، 
 بتن اورر اتتهبرز ق ار ات ل  رگ

 الیاف پلی پروپیلن-3-8
ن بررب انتلرربر ز رر  رر بررتن اس ررب ت  PPاس رربه پ ررت پرر  پ  ن  

 گ]2[اورر اتتهبرز ق ار ات ل  ر،  
 خصوصیات الیاف پلی پروپیلن -8جدول 
  ارع ااعار انتلبر
  %۰۱۱ سوا  ن 

  ته ع رسگ ظبه ی
 g/cm3 ۰  زب ظبه ی

 ا ک  ب 20 قط 
 MPa 4۱۱ ااب اژ اننت
  ۰6۱-۰62 احع رز ر  

  ببال ااب اژ رر ب اب  ات ع   ق  ب
 ا  ت ات  6        ۰2       ۰2  وا ب ت
 ل م ب  رس   2/2-0 اتتحکبم

 

 2/۰رر ررع ،  ۰رر ررع،  6/۱رر ررع ،  0/۱رر ررع اتت رر   4رر ب رتررت ارروررسل  اس رربه پ ررت پرر  پ  ن ه بسنررع اس رربه ش نرر  رر    
 رر ع  زب ت  بب رر بتن اورر اتتهبرز ق ار ات ل  سعگ

 درصد الیاف 3/0طرح اختالط بتن با  -3جدول 
 آب درصد الیاف 3/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح

 02500 02500 00000 0000 7/20 0500 (gr/cm3) مقدار مصالح
 درصد الیاف 6/0طرح اختالط بتن با  -4جدول 

 آب درصد الیاف 6/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح
 02500 02500 00000 0000 0/50 0500 (gr/cm3) مقدار مصالح

 

 درصد الیاف 9طرح اختالط بتن با  -1جدول 
    رر ع اس به ۰ ت  بب ابت  ستوری ببراات سوا البسا

 42۱۱ 00 00۱۱ ۰0۱۱۱ ۰22۱۱ ۰22۱۱ نgr/cm3  ااعار البسا
 

 درصد الیاف 2/9طرح اختالط بتن با  -6جدول 
 آب درصد الیاف 8/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح

 gr 02500 gr 02500 gr 00000 gr 0000 gr 2/078 gr 0500 (gr) مقدار مصالح
 
 2س وسر  برتن اع روست،     0س وسر  اکعبرت شربا      ۰0ر اا وا ر

س وسرر  بررتن بررب اس رربه پ ررت    2س وسرر  بررتن بررب اس رربه ش نرر ،   
س وسرر  بررتن اع رروست،  2س وسرر  ی رر  شرربا   ۰0ن   PPپرر  پ  ن  

س وسرر  بررتن بررب اس رربه پ ررت  2اس رربه ش نرر    س وسرر  بررتن بررب  2
ن تربنت   شرعز اسرعگ س وسر  هرب پر  از تربنژ بر          PPپ  پ  ن  

ر ز رر رو ررچ     قرر ار رارز   تررا  شکتررژ  ب   22اررعر 
ر زز اسارربم شررع ارر  شرر ب ستررب ح شکتررژ رر   22هررب رر تررن 

  ع ا هبی ز   سنبب رارز شعز اتژگ

 های بتنآزمای -4
شررعز برر ای بررتن یرربزز   تررتژ   زاررب ش هرربی رر سلرر  ل  ترر 

شررعز شرربا   زاب نررع یع رر ن اترراام ، یع رر ن ااب اررژ       
  نبری   یع  ن ااب اژ ن نت ات ببشع گ

  

 آزمای  تعیین مقاومت فشاری بتن -4-9

 زاررب ش یع رر ن ااب اررژ  نرربری بررتن س وسرر  هرربی اکعبررت    
ا ررت ا رر اب   یع رر ن ااب اررژ  نرربری   02۱6 بررق اتررتبسعارر 

اساربم ارت شرور گ  زارب ش یع ر ن ااب ارژ        زاوس  هربی برتن ن   
  اترررتبسعارر  ASTM C39 نررربری برررتن  برررق اترررتبسعارر 

یع ر ن ااب ارژ  نربری  زاوسر  هربی       -ا ت ا  اب   برتن  6۱42
اتررتواس  ای ن برر ای س وسرر  هرربی اتررتواس  ای اسارربم اررت شررور گ  
س وسرر  هررب را ز رر  رتررتگبز اتررتبسعارر  ررذ  نرربر قرر ار رارز   رر 

بر  سروا رترتگبز ا رزاب س ر  ی ررعاا   ،        زابب شکترژ بترت   
ینش  نربرن ررعاا   ، یغ  رر   روا س وسرر    زاربب س ررب ش رارز     
ات شورگ راان  اابز یغ  ر ار زاربب شکترتن س وسر  هرب ت ار        
  بب رع رر ترن انتلررت شکترت  شروسع برر   رورر ز ر  اتررژ       

ASTM C39  ،2۱۰۷ ۰002ا رررت ا ررر اب ،  6۱42؛ اترررتبسعارر 
 ن گ

مقاومت خمشتی بتتن )بتا استتااده      آزمای  تعیین-4-8
 از یک تیر ساده و بارگذاری در نقوه میانی(

ا ررت  ۰۷۷0۰  اتررتبسعارر  ASTM C293 بررق اتررتبسعارر  
ا رر اب  ااب اررژ ن نررت بررتن بررب اتررتهبرز از ی رر  ترربرز بررب      
ببرلررااری ساطرر  ای رر ا اررزن ی رر  ترربنت  شررعز بتنررت برر ای   

 ات ل  رگیع  ن ااب اژ ن نت رر رتتگبز اوررسل  ق ار 

 
 بق شک  رتتگبز اترتبسعارر الر   ب ر   بر ن بر  ران رت یک ر         

ارت ببشرعگ ابعربر س وسر       L/0 بنربا و اریهربا س وسر     Lلبز هرب را  
اررت ببشررع ارر   ب رر   برر ن  4۱*۰۱*۰۱رر سلرر  ل  ترر  شررعز 

اتررژ ارر  اریهرربا   عرر ر ااطررع ب ابرر     cm0۱ر  یک رر  لرربز 
۰۱=0/L  رببررژ یررب  اررت ببشررعگ ببرلررااری بب ررع بررب  ررذ ترر عژ

ساطرر  شکتررژ  رروری اع رربا شررور ارر  رررعاا   یررنش ر ی    
ن 0/۱یررب Mpa/min  2/۰تررطا اننررت بررب ترر عتت رر رررع ر  

 ا زا ش  ببعگ
 آزمای  اسالمپ بتن-4-3

  اتررتبسعارر   ASTM C143رر ا ررن ر ت  بررق اتررتبسعارر   
یع ررر ن ر اسرررت بررر  ر ت  –ا رررت ا ررر اب بتن یررربزز  2-02۱0

ا رر قرربسبت برر  شررک    اترراامن س وسرر  بررتن ترربنت  شررعز ر   
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 .شرررور   ب ت برررتن ارررتا رررزا ش ااب ارررژ اکررربس کت   شررر  
 گ]0[  ب  ش ب ز   اتژ اس به پ ت پ  پ  ن هبی از ژ

 بع ب  ا  ل ر   غببر*

 ااب م رر ب اب  ببزهب*

 اتتهبرز  تبب*

 اا  ب ب      *

 رر ب اب  تب ش بتن ا زا ش ااب اژ*

 هبی ر      خ رر ب اب    ن  بتن ا زا ش ااب اژ*

 طرح اختالط بتن الیافی-3
اس رب ت برب اترتهبرز از اس ربه ش نر    اس ربه         ب انرتان برتن   

 پ ت پ  پ  ن رر بتن اسابم ات پا  ر گ
 الیاف شیشه-3-9

اس ررربه ش نررر  ای بررر  اررربر بررر رز شرررعز رر  ررر ب انرررتان 
 GFRP ن از سررواE-Glass    هتررتنع ارر  انتلرربر  ب هررب برر

 گ]2[ ورر ز   اتژ،

 الیاف شیشهخصوصیات  -9جدول 
اع ا   وا اس به قط  اس به اع احلوا

 االتت ت ت 
 ع   بر تطحت Loss of Ignition رر ع ر وبژ اع ا انتبست

Csws3 17-19 3-50 35 GPa 1.5 GPa <0.3 <0.5 انبت  ب ای بتن رز ن   له 
 - - - STD ASTM D790 - -  بق اتتبسعارر

 
 0/۱رر ررع اتت رر    4رر ب رتررت ارروررسل  اس رربه ش نرر  رر   

رر ررع  زب ترر  بب رر   2/۰رر ررع ،  ۰رر ررع ،  6/۱رر ررع ، 
 بتن اورر اتتهبرز ق ار ات ل  رگ

 الیاف پلی پروپیلن-3-8
ن بررب انتلرربر ز رر  رر بررتن اس ررب ت  PPاس رربه پ ررت پرر  پ  ن  

 گ]2[اورر اتتهبرز ق ار ات ل  ر،  
 خصوصیات الیاف پلی پروپیلن -8جدول 
  ارع ااعار انتلبر
  %۰۱۱ سوا  ن 

  ته ع رسگ ظبه ی
 g/cm3 ۰  زب ظبه ی

 ا ک  ب 20 قط 
 MPa 4۱۱ ااب اژ اننت
  ۰6۱-۰62 احع رز ر  

  ببال ااب اژ رر ب اب  ات ع   ق  ب
 ا  ت ات  6        ۰2       ۰2  وا ب ت
 ل م ب  رس   2/2-0 اتتحکبم

 

 2/۰رر ررع ،  ۰رر ررع،  6/۱رر ررع ،  0/۱رر ررع اتت رر   4رر ب رتررت ارروررسل  اس رربه پ ررت پرر  پ  ن ه بسنررع اس رربه ش نرر  رر    
 رر ع  زب ت  بب رر بتن اورر اتتهبرز ق ار ات ل  سعگ

 درصد الیاف 3/0طرح اختالط بتن با  -3جدول 
 آب درصد الیاف 3/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح

 02500 02500 00000 0000 7/20 0500 (gr/cm3) مقدار مصالح
 درصد الیاف 6/0طرح اختالط بتن با  -4جدول 

 آب درصد الیاف 6/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح
 02500 02500 00000 0000 0/50 0500 (gr/cm3) مقدار مصالح

 

 درصد الیاف 9طرح اختالط بتن با  -1جدول 
    رر ع اس به ۰ ت  بب ابت  ستوری ببراات سوا البسا

 42۱۱ 00 00۱۱ ۰0۱۱۱ ۰22۱۱ ۰22۱۱ نgr/cm3  ااعار البسا
 

 درصد الیاف 2/9طرح اختالط بتن با  -6جدول 
 آب درصد الیاف 8/0 سیمان ماسه نخودی بادامی نوع مصالح

 gr 02500 gr 02500 gr 00000 gr 0000 gr 2/078 gr 0500 (gr) مقدار مصالح
 
 2س وسر  برتن اع روست،     0س وسر  اکعبرت شربا      ۰0ر اا وا ر

س وسرر  بررتن بررب اس رربه پ ررت    2س وسرر  بررتن بررب اس رربه ش نرر ،   
س وسرر  بررتن اع رروست،  2س وسرر  ی رر  شرربا   ۰0ن   PPپرر  پ  ن  

س وسرر  بررتن بررب اس رربه پ ررت  2اس رربه ش نرر    س وسرر  بررتن بررب  2
ن تربنت   شرعز اسرعگ س وسر  هرب پر  از تربنژ بر          PPپ  پ  ن  

ر ز رر رو ررچ     قرر ار رارز   تررا  شکتررژ  ب   22اررعر 
ر زز اسارربم شررع ارر  شرر ب ستررب ح شکتررژ رر   22هررب رر تررن 

  ع ا هبی ز   سنبب رارز شعز اتژگ

 های بتنآزمای -4
شررعز برر ای بررتن یرربزز   تررتژ   زاررب ش هرربی رر سلرر  ل  ترر 

شررعز شرربا   زاب نررع یع رر ن اترراام ، یع رر ن ااب اررژ       
  نبری   یع  ن ااب اژ ن نت ات ببشع گ

  

 آزمای  تعیین مقاومت فشاری بتن -4-9

 زاررب ش یع رر ن ااب اررژ  نرربری بررتن س وسرر  هرربی اکعبررت    
ا ررت ا رر اب   یع رر ن ااب اررژ  نرربری   02۱6 بررق اتررتبسعارر 

اساربم ارت شرور گ  زارب ش یع ر ن ااب ارژ        زاوس  هربی برتن ن   
  اترررتبسعارر  ASTM C39 نررربری برررتن  برررق اترررتبسعارر 

یع ر ن ااب ارژ  نربری  زاوسر  هربی       -ا ت ا  اب   برتن  6۱42
اتررتواس  ای ن برر ای س وسرر  هرربی اتررتواس  ای اسارربم اررت شررور گ  
س وسرر  هررب را ز رر  رتررتگبز اتررتبسعارر  ررذ  نرربر قرر ار رارز   رر 

بر  سروا رترتگبز ا رزاب س ر  ی ررعاا   ،        زابب شکترژ بترت   
ینش  نربرن ررعاا   ، یغ  رر   روا س وسرر    زاربب س ررب ش رارز     
ات شورگ راان  اابز یغ  ر ار زاربب شکترتن س وسر  هرب ت ار        
  بب رع رر ترن انتلررت شکترت  شروسع برر   رورر ز ر  اتررژ       

ASTM C39  ،2۱۰۷ ۰002ا رررت ا ررر اب ،  6۱42؛ اترررتبسعارر 
 ن گ

مقاومت خمشتی بتتن )بتا استتااده      آزمای  تعیین-4-8
 از یک تیر ساده و بارگذاری در نقوه میانی(

ا ررت  ۰۷۷0۰  اتررتبسعارر  ASTM C293 بررق اتررتبسعارر  
ا رر اب  ااب اررژ ن نررت بررتن بررب اتررتهبرز از ی رر  ترربرز بررب      
ببرلررااری ساطرر  ای رر ا اررزن ی رر  ترربنت  شررعز بتنررت برر ای   

 ات ل  رگیع  ن ااب اژ ن نت رر رتتگبز اوررسل  ق ار 

 
 بق شک  رتتگبز اترتبسعارر الر   ب ر   بر ن بر  ران رت یک ر         

ارت ببشرعگ ابعربر س وسر       L/0 بنربا و اریهربا س وسر     Lلبز هرب را  
اررت ببشررع ارر   ب رر   برر ن  4۱*۰۱*۰۱رر سلرر  ل  ترر  شررعز 

اتررژ ارر  اریهرربا   عرر ر ااطررع ب ابرر     cm0۱ر  یک رر  لرربز 
۰۱=0/L  رببررژ یررب  اررت ببشررعگ ببرلررااری بب ررع بررب  ررذ ترر عژ

ساطرر  شکتررژ  رروری اع رربا شررور ارر  رررعاا   یررنش ر ی    
ن 0/۱یررب Mpa/min  2/۰تررطا اننررت بررب ترر عتت رر رررع ر  

 ا زا ش  ببعگ
 آزمای  اسالمپ بتن-4-3

  اتررتبسعارر   ASTM C143رر ا ررن ر ت  بررق اتررتبسعارر   
یع ررر ن ر اسرررت بررر  ر ت  –ا رررت ا ررر اب بتن یررربزز  2-02۱0

ا رر قرربسبت برر  شررک    اترراامن س وسرر  بررتن ترربنت  شررعز ر   
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ن   in2  mm2۱0اترر  ن سرربقا ارر  قطرر  تررطا پررب  نت  ب   
 in۰2ن   اریهررررربا in4  mm۰۱2قطررررر  ترررررطا بررررربال ت 

 mm0۱2  ن اتررژ ر تترر  اررت شررور گ سحرروز ر تررتن بررتن بب ررع
رر ت  ال   اساربم شرور ار  هر  ال ر  بب رع برب ا  ر  ی اوب رعب          

ن   in2/2  mm۰6ارر   ررذ ا  رر   رروالری اتررتا و برر  قطرر    
 رر ب  اوب ررعز اررت   22ن اتررژ بررب  in۰24   mm6۱۱اریهرربا

شررور گ پرر  از ر تررتن ابارر  بررتن س ررز قبسرر  را بررع ب هرر ه    
ربس رر  برربال  ۷یررب  0ر اررژ  رربسبت  ررب پرر چش رر  ب رر   زارربست 

ا ررب ر و گ  زاررب ش اترراام از  غرربز پ ارر رب بررتن یررب ب راشررتن 
 2/2قبسرر  بب ررع بررع ب  قهرر  اسارربم شررور   زارربب  ب برر ش از   

سنررور گ اترراام اررورر سلرر  بررتن از اررو ارر رب اریهرربا   رق ارر 
،  ASTM C143ربسو ررر  از اریهررربا ا س ررر  بعترررژ ا ب رررع گ  

 ن ۰0۷۰ا ت ا  اب ،  02۱0-2؛ اتتبسعارر  2۱۰۷

 
 اندازه گیری اسالمپ در آزمایشگاه -9شکل 

یغ  رر ار اترراام را برر  رترر  رر ررع اس رربه سنرربب    2شررک  
شررور ارر  ا ررزا ش اررتاررت رهررعگ بررب یو رر  برر  شررک  انرربهعز 

شررورگ رر ررع اس رربه او رر  ارربهش ر اسررت بررتن یرربزز اررت     
ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  اترراام بررتن رررب ی اس رربه  
ش نرر  رارای اارربر   ب نررت ی سترربژ برر  بررتن رررب ی اس رربه   

 پ ت پ  پ  ن اتژگ

 
 اسالمپ نمونه های بتنی -8شکل 

 مقاومت فشاری نمونه مکعبی-224-4
 نربری را بر ای رر رعهبی اتت ر      یغ  ر ار ااب ارژ    0شک  

ر ز را  22اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری     
شررور ارر  رر ی رربات رر ررعهب  رهررعگ انرربهعز اررت سنرربب اررت

ااب اژ  نبری بتن ررب ی اس ربه ش نر  ب نرت  از برتن ررب ی       
ببشرعگ ه چنر ن ارت یرواب رر ب رژ ار        اس به پ ت پر  پ  ن ارت  

زا ش رر رع اس ربه او ر     ب ای رر ع اس ربه ا تر  از  رذ، ا ر    
شررور، ررربس کرر  برر ای ررر ررع  ا ررزا ش ااب اررژ  نرربری اررت 

اس رربه ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ارربهش    
شرورگ الزم بر  رار  اترژ ار  رر رع اس ربه        ااب اژ  نبری ات

رارای ااب اررژ  نرربری برر ش از ااب اررژ  نرربری    6/۱ش نرر  
 س وس  شبهع اتژگ

 
 نه های مکعبیمقاومت فشاری نمو -3 شکل

 
 منجر به گسیختگی نیروی-4-1

یغ  ررر ار یرررنش لتررر تتگت را بررر ای رر رررعهبی   4شرررک  
 22اتت رر  اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری  

شررور ارر  رر ی رربات   رهررعگ انرربهعز اررت  ر ز را سنرربب اررت 
، یرنش لتر تتگت س وسر  ی ر  بتنرت      2/۰رر عهب ب   ز رر رع  

بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت  رررب ی اس رربه ش نرر  ب نررت  از ی رر   
ببشعگ ه چن ن ارت یرواب رر ب رژ ار  بر ای رر رع       پ  پ  ن ات

اس رربه ا ترر  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش    
شررور، ررربس کرر  برر ای ررر ررع اس رربه   یررنش لترر تتگت اررت 

ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ارربهش یررنش    
 شورگلت تتگت ات

 
 ر زن 22ت ب ای س وس  هبی ی   رب ی اس به  انا  ب  لت تتگ س   ی -4 شک 

 

 
 های تیر بتنینمونه -1شکل 

 لنگر خمشی-4-6
یغ  رر ار سنگرر  ن نررت را برر ای رر ررعهبی اتت رر     6شررک  

ر ز را  22اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری     
شرور ار  رر ی ربات رر رعهب بر       رهرعگ انربهعز ارت   سنبب ارت 

س وسرر  ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه ، سنگرر  ن نررت 2/۰ ررز رر ررع 
ببشرعگ  ش ن  ب نت  از ی   بتنت ررب ی اس ربه پ رت پر  پ  ن ارت     

ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از  
 ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش سنگرر  ن نررت     

شور، ررربس ک  بر ای ررر رع اس ربه ب نرت  از  رذ، ا رزا ش        ات
 شورگنت اترر ع اس به او   ابهش سنگ  ن 

 
 روز( 82لنگر خمشی نمونه های تیر حاوی الیاف ) -6 شکل

 

 
 نمونه های تیر پس از شکست -7شکل 

 
 مقاومت کششی حاصل از خم -4-7

یغ  ررر ار ااب ارررژ اننرررت را بررر ای رر رررعهبی   2شرررک  
 22اتت رر  اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری  

رر ی رربات شررور ارر   رهررعگ انرربهعز اررت  ر ز را سنرربب اررت 
رر عهب ااب اژ اننت س وسر  ی ر  بتنرت ررب ی اس ربه ش نر        

ببشررعگ ب نررت  از ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت پرر  پ  ن اررت   
ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از  
 ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ اننررت  

ش شور، ررربس ک  بر ای ررر رع اس ربه ب نرت  از  رذ، ا رزا       ات
 شورگرر ع اس به او   ابهش ااب اژ اننت ات

 
 ر زن 22ااب اژ اننت رب   از ن ش س وس  هبی ی   رب ی اس به   -2 شک 

 
 نمونه های تیر در حال شکست -1شکل 
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ن   in2  mm2۱0اترر  ن سرربقا ارر  قطرر  تررطا پررب  نت  ب   
 in۰2ن   اریهررررربا in4  mm۰۱2قطررررر  ترررررطا بررررربال ت 

 mm0۱2  ن اتررژ ر تترر  اررت شررور گ سحرروز ر تررتن بررتن بب ررع
رر ت  ال   اساربم شرور ار  هر  ال ر  بب رع برب ا  ر  ی اوب رعب          

ن   in2/2  mm۰6ارر   ررذ ا  رر   رروالری اتررتا و برر  قطرر    
 رر ب  اوب ررعز اررت   22ن اتررژ بررب  in۰24   mm6۱۱اریهرربا

شررور گ پرر  از ر تررتن ابارر  بررتن س ررز قبسرر  را بررع ب هرر ه    
ربس رر  برربال  ۷یررب  0ر اررژ  رربسبت  ررب پرر چش رر  ب رر   زارربست 

ا ررب ر و گ  زاررب ش اترراام از  غرربز پ ارر رب بررتن یررب ب راشررتن 
 2/2قبسرر  بب ررع بررع ب  قهرر  اسارربم شررور   زارربب  ب برر ش از   

سنررور گ اترراام اررورر سلرر  بررتن از اررو ارر رب اریهرربا   رق ارر 
،  ASTM C143ربسو ررر  از اریهررربا ا س ررر  بعترررژ ا ب رررع گ  

 ن ۰0۷۰ا ت ا  اب ،  02۱0-2؛ اتتبسعارر  2۱۰۷

 
 اندازه گیری اسالمپ در آزمایشگاه -9شکل 

یغ  رر ار اترراام را برر  رترر  رر ررع اس رربه سنرربب    2شررک  
شررور ارر  ا ررزا ش اررتاررت رهررعگ بررب یو رر  برر  شررک  انرربهعز 

شررورگ رر ررع اس رربه او رر  ارربهش ر اسررت بررتن یرربزز اررت     
ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  اترراام بررتن رررب ی اس رربه  
ش نرر  رارای اارربر   ب نررت ی سترربژ برر  بررتن رررب ی اس رربه   

 پ ت پ  پ  ن اتژگ

 
 اسالمپ نمونه های بتنی -8شکل 

 مقاومت فشاری نمونه مکعبی-224-4
 نربری را بر ای رر رعهبی اتت ر      یغ  ر ار ااب ارژ    0شک  

ر ز را  22اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری     
شررور ارر  رر ی رربات رر ررعهب  رهررعگ انرربهعز اررت سنرربب اررت

ااب اژ  نبری بتن ررب ی اس ربه ش نر  ب نرت  از برتن ررب ی       
ببشرعگ ه چنر ن ارت یرواب رر ب رژ ار        اس به پ ت پر  پ  ن ارت  

زا ش رر رع اس ربه او ر     ب ای رر ع اس ربه ا تر  از  رذ، ا ر    
شررور، ررربس کرر  برر ای ررر ررع  ا ررزا ش ااب اررژ  نرربری اررت 

اس رربه ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ارربهش    
شرورگ الزم بر  رار  اترژ ار  رر رع اس ربه        ااب اژ  نبری ات

رارای ااب اررژ  نرربری برر ش از ااب اررژ  نرربری    6/۱ش نرر  
 س وس  شبهع اتژگ

 
 نه های مکعبیمقاومت فشاری نمو -3 شکل

 
 منجر به گسیختگی نیروی-4-1

یغ  ررر ار یرررنش لتررر تتگت را بررر ای رر رررعهبی   4شرررک  
 22اتت رر  اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری  

شررور ارر  رر ی رربات   رهررعگ انرربهعز اررت  ر ز را سنرربب اررت 
، یرنش لتر تتگت س وسر  ی ر  بتنرت      2/۰رر عهب ب   ز رر رع  

بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت  رررب ی اس رربه ش نرر  ب نررت  از ی رر   
ببشعگ ه چن ن ارت یرواب رر ب رژ ار  بر ای رر رع       پ  پ  ن ات

اس رربه ا ترر  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش    
شررور، ررربس کرر  برر ای ررر ررع اس رربه   یررنش لترر تتگت اررت 

ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ارربهش یررنش    
 شورگلت تتگت ات

 
 ر زن 22ت ب ای س وس  هبی ی   رب ی اس به  انا  ب  لت تتگ س   ی -4 شک 

 

 
 های تیر بتنینمونه -1شکل 

 لنگر خمشی-4-6
یغ  رر ار سنگرر  ن نررت را برر ای رر ررعهبی اتت رر     6شررک  

ر ز را  22اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری     
شرور ار  رر ی ربات رر رعهب بر       رهرعگ انربهعز ارت   سنبب ارت 

س وسرر  ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه ، سنگرر  ن نررت 2/۰ ررز رر ررع 
ببشرعگ  ش ن  ب نت  از ی   بتنت ررب ی اس ربه پ رت پر  پ  ن ارت     

ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از  
 ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش سنگرر  ن نررت     

شور، ررربس ک  بر ای ررر رع اس ربه ب نرت  از  رذ، ا رزا ش        ات
 شورگنت اترر ع اس به او   ابهش سنگ  ن 

 
 روز( 82لنگر خمشی نمونه های تیر حاوی الیاف ) -6 شکل

 

 
 نمونه های تیر پس از شکست -7شکل 

 
 مقاومت کششی حاصل از خم -4-7

یغ  ررر ار ااب ارررژ اننرررت را بررر ای رر رررعهبی   2شرررک  
 22اتت رر  اس رربه ش نرر    پ ررت پرر  پ  ن   تررن ع رر    ری  

رر ی رربات شررور ارر   رهررعگ انرربهعز اررت  ر ز را سنرربب اررت 
رر عهب ااب اژ اننت س وسر  ی ر  بتنرت ررب ی اس ربه ش نر        

ببشررعگ ب نررت  از ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت پرر  پ  ن اررت   
ه چنرر ن اررت یررواب رر ب ررژ ارر  برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از  
 ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ اننررت  

ش شور، ررربس ک  بر ای ررر رع اس ربه ب نرت  از  رذ، ا رزا       ات
 شورگرر ع اس به او   ابهش ااب اژ اننت ات

 
 ر زن 22ااب اژ اننت رب   از ن ش س وس  هبی ی   رب ی اس به   -2 شک 

 
 نمونه های تیر در حال شکست -1شکل 
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 نمونه تیر تحت بارگذاری -90شکل 

 نتیجه گیری-1
 های مکعبی*نمونه

اتت ر   بب یو   ب  یغ  ر ار ااب ارژ  نربری بر ای رر رعهبی      
ر ز  22اس ررربه ش نررر    پ رررت پررر  پ  ن   ترررن ع ررر    ری 

شور ار  رر ی ربات رر رعهب ااب ارژ  نربری برتن       انبهعز ات
رب ی اس ربه ش نر  ب نرت  از برتن ررب ی اس ربه پ رت پر  پ  ن         

یرواب رر ب ررژ ار  برر ای رر رع اس رربه    ببشررعگ ه چنر ن اررت ارت 
ا ترر  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ  

شرور، ررربس کر  بر ای رر رع اس ربه ب نرت  از  رذ،        ری ارت  نب
شرورگ  ا زا ش رر ع اس به او ر  اربهش ااب ارژ  نربری ارت     

رارای ااب ارژ   6/۱الزم ب  را  اترژ ار  رر رع اس ربه ش نر       
 نبری بر ش از ااب ارژ  نربری س وسر  شربهع اترژگ برب یو ر          
ب  یغ   ار ار سش بر  رتر  س ر  ی اع ربا شرعز بر  برتن ار           

یرواب ست ار  ل  رژ     ببرع ارت  زابب ا ن س    ا زا ش ارت  ب  ا  ر
ارر  ا ررزا ش س رر  ی  ارر برر  س وسرر  رررب ی اس رربه ش نرر  بررب     
رر ررعهبی اتت رر  او رر  ا ررزا ش ارر سش رر س وسرر  هررب       

ببشررع ارر  او رر  شررورگ رر را اررژ ا ررزا ش ارر سش اررت  اررت
بو ررور  اررعب یررنش   ا ررزا ش یررنش رر بررتن شررعز   ه چنرربب 

 ببرع، یرنش بر  یرنش یتر  و      ا ش ارت ا  ببرلااری   ا سش ا ز
شرکنعگ ه چنر ن انربهعز ارت شرور ار  برب        رتع   بتن ارت ات

ا زا ش رر رع اس ربه ش نر  رر برتن، رر رع یغ  ر ار ااب ارژ        
س وسرر  اکعبررت رررب ی اس رربه برر  سترربژ س وسرر  بررتن اع رروست از 

رر ررع برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از    6۰/2رر ررع برر    -22/2

ب نررت  از  ررذ، رر ررع    ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه   
 -20/2ااب اررژ س وسرر  اکعبررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از     

رر رع اربهش ارت  ببرعگ برب ا رزا ش رر رع         -40/۰0رر ع بر   
اس رربه پ ررت پرر  پ  ن رر بررتن، رر ررع یغ  رر ار ااب اررژ س وسرر   
اکعبررت رررب ی اس رربه برر  سترربژ س وسرر  اکعبررت اع رروست از     

ا ترر  از رر ررع برر ای رر ررع اس رربه   -22/2رر ررع برر   -۷0/0
 ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ، رر ررع     

 -22/22ااب اررژ س وسرر  اکعبررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از   
 رر ع ابهش ات  ببعگ -۷4/20رر ع ب  

 *نمونه های تیر بتنی
شرور ار  رر ی ربات    بب یو ر  بر  سترب ح  زاب نربر انربهعز ارت      

  ، ااب اررژ  نرربری، سنگرر2/۰رر ررعهبی اس رربه برر   ررز رر ررع 
ن نت   ااب ارژ اننرت رب ر  از ن رش س وسر  ی ر  بتنرت        
رررب ی اس رربه ش نرر  ب نررت  از ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت   

ببشرعگ ه چنر ن بر ای رر رع اس ربه ا تر  از  رذ،        پ  پ  ن ات
ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ  نرربری، سنگرر   

شرررور، ن نرررت   ااب ارررژ اننرررت رب ررر  از ن رررش ارررت
اس رربه ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع  ررربس کرر  برر ای رر ررع 

اس رربه او ررر  ارربهش ااب ارررژ  نرربری، سنگررر  ن نرررت      
شررورگ ه چنرر ن اررت  ااب اررژ اننررت رب رر  از ن ررش اررت 

یررواب رر ب ررژ ارر  بررب ا ررزا ش رر ررع اس رربه ش نرر  رر بررتن،    
رر ع یغ   ار ااب اژ ی ر  بتنرت ررب ی اس ربه بر  ستربژ ی ر         

اس رربه  رر ررع برر ای رر ررع  0/20رر ررع برر    02اع رروست از 
ا ترر  از  ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ،   

 2۰رر ررع ااب اررژ ی رر  بتنررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از     
رر ع اربهش ارت  ببرعگ برب ا رزا ش رر رع اس ربه         ۰2رر ع ب  

پ ررت پرر  پ  ن رر بررتن، رر ررع یغ  رر ار ااب اررژ ی رر  بتنررت    
 2/06رر ررع برر   ۷/26رررب ی اس رربه برر  سترربژ ی رر  اع رروست از 

 ع ب ای رر ع اس ربه ا تر  از  رذ ارت ببشرعگ بر ای رر رع        رر
اس به ب نت  از  ذ، رر رع ااب ارژ ی ر  بتنرت ر سرعی ابهنرت       

 رر ررع ارربهش اررت  ببررعگ  2/۰6رر ررع برر   02/۰۷راشررت    از 
بب ا ن ا ررزا ش رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ، او رر  ارربهش بنرر

 ااب اژ ی   بتنت رب ی اس به ات شورگ
 

 مراجع
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و ، عطرربزارز، تررابر، ب رتررت  زاب نررگبهت نرروا  اکرربس کت بررتن رررب ی اس رربه پ ررت پرر  پ  ن   ش نرر           اح ررعی،  عارر -2
 ۰000سبسوت    ، انگ ز تبزز، اع بری   یوتع  شه ی، 

 .ر زی انور تبزابب اع   ژ   ب سبا  ۰2۱سبا  بتن ا  اب   ببن، یاع ع سل  ا ا، سن    ش برز     ن-0

 راس  بنعی تنگ راس  هبی ر ز   ررشژن-  تنگ راس  هب ۰000، ا ت ا  اب  40۷۷اتتبسعارر -۰۱

   تنگ راس  هبی بتنن ۰004ا ت ا  اب ،  0۱2اتتبسعارر -۰۰

 یع  ن ر است ب  ر ت اتاامن- بتن یبزز ۰0۷۰ا ت ا  اب ، 02۱0-2اتتبسعارر  -۰2

13- ASTM C136, Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates, 2017. 
14- ASTM C33, Standard specification for concrete aggregates, 2017.14-  
15-ASTM C143, Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete, 2017. 
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 نمونه تیر تحت بارگذاری -90شکل 

 نتیجه گیری-1
 های مکعبی*نمونه

اتت ر   بب یو   ب  یغ  ر ار ااب ارژ  نربری بر ای رر رعهبی      
ر ز  22اس ررربه ش نررر    پ رررت پررر  پ  ن   ترررن ع ررر    ری 

شور ار  رر ی ربات رر رعهب ااب ارژ  نربری برتن       انبهعز ات
رب ی اس ربه ش نر  ب نرت  از برتن ررب ی اس ربه پ رت پر  پ  ن         

یرواب رر ب ررژ ار  برر ای رر رع اس رربه    ببشررعگ ه چنر ن اررت ارت 
ا ترر  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ  

شرور، ررربس کر  بر ای رر رع اس ربه ب نرت  از  رذ،        ری ارت  نب
شرورگ  ا زا ش رر ع اس به او ر  اربهش ااب ارژ  نربری ارت     

رارای ااب ارژ   6/۱الزم ب  را  اترژ ار  رر رع اس ربه ش نر       
 نبری بر ش از ااب ارژ  نربری س وسر  شربهع اترژگ برب یو ر          
ب  یغ   ار ار سش بر  رتر  س ر  ی اع ربا شرعز بر  برتن ار           

یرواب ست ار  ل  رژ     ببرع ارت  زابب ا ن س    ا زا ش ارت  ب  ا  ر
ارر  ا ررزا ش س رر  ی  ارر برر  س وسرر  رررب ی اس رربه ش نرر  بررب     
رر ررعهبی اتت رر  او رر  ا ررزا ش ارر سش رر س وسرر  هررب       

ببشررع ارر  او رر  شررورگ رر را اررژ ا ررزا ش ارر سش اررت  اررت
بو ررور  اررعب یررنش   ا ررزا ش یررنش رر بررتن شررعز   ه چنرربب 

 ببرع، یرنش بر  یرنش یتر  و      ا ش ارت ا  ببرلااری   ا سش ا ز
شرکنعگ ه چنر ن انربهعز ارت شرور ار  برب        رتع   بتن ارت ات

ا زا ش رر رع اس ربه ش نر  رر برتن، رر رع یغ  ر ار ااب ارژ        
س وسرر  اکعبررت رررب ی اس رربه برر  سترربژ س وسرر  بررتن اع رروست از 

رر ررع برر ای رر ررع اس رربه ا ترر  از    6۰/2رر ررع برر    -22/2

ب نررت  از  ررذ، رر ررع    ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه   
 -20/2ااب اررژ س وسرر  اکعبررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از     

رر رع اربهش ارت  ببرعگ برب ا رزا ش رر رع         -40/۰0رر ع بر   
اس رربه پ ررت پرر  پ  ن رر بررتن، رر ررع یغ  رر ار ااب اررژ س وسرر   
اکعبررت رررب ی اس رربه برر  سترربژ س وسرر  اکعبررت اع رروست از     

ا ترر  از رر ررع برر ای رر ررع اس رربه   -22/2رر ررع برر   -۷0/0
 ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ، رر ررع     

 -22/22ااب اررژ س وسرر  اکعبررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از   
 رر ع ابهش ات  ببعگ -۷4/20رر ع ب  

 *نمونه های تیر بتنی
شرور ار  رر ی ربات    بب یو ر  بر  سترب ح  زاب نربر انربهعز ارت      

  ، ااب اررژ  نرربری، سنگرر2/۰رر ررعهبی اس رربه برر   ررز رر ررع 
ن نت   ااب ارژ اننرت رب ر  از ن رش س وسر  ی ر  بتنرت        
رررب ی اس رربه ش نرر  ب نررت  از ی رر  بتنررت رررب ی اس رربه پ ررت   

ببشرعگ ه چنر ن بر ای رر رع اس ربه ا تر  از  رذ،        پ  پ  ن ات
ا ررزا ش رر ررع اس رربه او رر  ا ررزا ش ااب اررژ  نرربری، سنگرر   

شرررور، ن نرررت   ااب ارررژ اننرررت رب ررر  از ن رررش ارررت
اس رربه ب نررت  از  ررذ، ا ررزا ش رر ررع  ررربس کرر  برر ای رر ررع 

اس رربه او ررر  ارربهش ااب ارررژ  نرربری، سنگررر  ن نرررت      
شررورگ ه چنرر ن اررت  ااب اررژ اننررت رب رر  از ن ررش اررت 

یررواب رر ب ررژ ارر  بررب ا ررزا ش رر ررع اس رربه ش نرر  رر بررتن،    
رر ع یغ   ار ااب اژ ی ر  بتنرت ررب ی اس ربه بر  ستربژ ی ر         

اس رربه  رر ررع برر ای رر ررع  0/20رر ررع برر    02اع رروست از 
ا ترر  از  ررذ اررت ببشررعگ برر ای رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ،   

 2۰رر ررع ااب اررژ ی رر  بتنررت ر سررعی ابهنررت راشررت    از     
رر ع اربهش ارت  ببرعگ برب ا رزا ش رر رع اس ربه         ۰2رر ع ب  

پ ررت پرر  پ  ن رر بررتن، رر ررع یغ  رر ار ااب اررژ ی رر  بتنررت    
 2/06رر ررع برر   ۷/26رررب ی اس رربه برر  سترربژ ی رر  اع رروست از 

 ع ب ای رر ع اس ربه ا تر  از  رذ ارت ببشرعگ بر ای رر رع        رر
اس به ب نت  از  ذ، رر رع ااب ارژ ی ر  بتنرت ر سرعی ابهنرت       

 رر ررع ارربهش اررت  ببررعگ  2/۰6رر ررع برر   02/۰۷راشررت    از 
بب ا ن ا ررزا ش رر ررع اس رربه ب نررت  از  ررذ، او رر  ارربهش بنرر

 ااب اژ ی   بتنت رب ی اس به ات شورگ
 

 مراجع
زارز، اح رع، ا  زا رت، زاس ربر،   نرعز  اروزت اهنعترت برتن   تر  بب برب سگر ت بر  احر   ز ترژ، انهر اس   اروزت                شک  ت-۰

 ۰022، ۰4۱4اهنعتت رر 

هررب، ا سرر ن انهرر اس  پر  ش،  وترر ، ارر اری، اترر بع  ، ساررب ت  برربری،  ه  رر ، ارز ررببت بررتن اس ررب ت   ساررش  ب رر یرر ا و ترربزز -2
 ۰022ب ن اس   ت یکنوسوشی بتن، 

ای  هربی   رزی، پ رت پر  پ  ن   ش نر      تر عرابزی، تر عاح ع، اطبسعر  ارر  اس ربه      ،ااتبرت ، رکرو  بربری قنروست    ،ا با ،اابات-0
تروا ن انهر اس  بر ن اس   رت اارب م       ه  تر  بر  پبراات هربی اارب اتت برتن ااب ارژ بربالی تربنت  شرعز برب ل اس رژ،              ی ا بت از

 ۰020 تبزی س زز ای، یب  ز،

هربی اس رب ت برب اس ربه     ابهر ی، پ  رب، ب رترت  زاب نرگبهت ااب ارژ  نربری برتن        ،سترت ب  ،قنراب ت  ،اا رع  ،ق هکت ،قبتو ،پب  عز-4
هربی اربرب ری رر اهنعترت ع ر اب، اع ربری   ارع   ژ شره ی،         هربرا ن انهر اس  ا رت پرص هش     ، ر  هربی اتت   زی رر ر ارر

 ۰002 یه اب،

ه ررب ش ا ررت  اس ررب ت، هرربی ترربذل  ررت، سرربرر، ب رتررت نلو رر بر اکرربس کت بررتن ،اح ررع، ااررعری پررور ،ترر عر  ع ،هبشرر ت-2
 ۰002 اهنعتت ع  اب ابرب ری   رتتب ررهبی سو ن،

 هربرا ن انهر اس  ا رت     ارور ، ار  و، ی ر  ع ربر تر  بب بر  انتلربر اکربس کت برتن نروری ااو اس رب ت،           ،ع رت  ،   غت ا ر  -6
 ۰00۰ بتن ا  اب، یه اب،

، یهرر اب، ا اررز  2۷4را رربس بساور، ع ررت اابرر ، پ ررعا ش، انلررور، ر ام بررتن   ساررش ترر  بب هرربی پرروز الست، سنرر    شرر برز       -۷
 ۰0۷6یحا ابر تبنت بب   اتکن، 

و ، عطرربزارز، تررابر، ب رتررت  زاب نررگبهت نرروا  اکرربس کت بررتن رررب ی اس رربه پ ررت پرر  پ  ن   ش نرر           اح ررعی،  عارر -2
 ۰000سبسوت    ، انگ ز تبزز، اع بری   یوتع  شه ی، 

 .ر زی انور تبزابب اع   ژ   ب سبا  ۰2۱سبا  بتن ا  اب   ببن، یاع ع سل  ا ا، سن    ش برز     ن-0

 راس  بنعی تنگ راس  هبی ر ز   ررشژن-  تنگ راس  هب ۰000، ا ت ا  اب  40۷۷اتتبسعارر -۰۱

   تنگ راس  هبی بتنن ۰004ا ت ا  اب ،  0۱2اتتبسعارر -۰۰

 یع  ن ر است ب  ر ت اتاامن- بتن یبزز ۰0۷۰ا ت ا  اب ، 02۱0-2اتتبسعارر  -۰2

13- ASTM C136, Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates, 2017. 
14- ASTM C33, Standard specification for concrete aggregates, 2017.14-  
15-ASTM C143, Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete, 2017. 
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و  یکیمکان اتیبر خصوص افیال ی چندجانبه راتیتأث یشگاهیآزما یابیارز
 (FR-RCCP) یافیال یبتن غلتک یها یروساز یعملکرد

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 دهیچک
 اتیخصوصه  ی( کهه دارا RCCP) یبتن غلتک یها هیمختلف، رو ییآب و هوا طیدر شرا یآسفالت یها یروساز فیعملکرد ضع لیبدل
با افهزود    ریاخ یها شوند. در سال نیگزیتوانند جا یهستند م داریپا ی با اصول توسعه یو تطابق حداکثر تر شیمانند دوام ب یبارز
مشخصات صورت  نیدر جهت بهبود ا ییها تالش یبتن یها یبه مخلوط روساز یکیو الست یمریپل ،یگوناگو  شامل انواع فلز افیال
 است. رفتهیپذ
 جیپرداختهه و نتها   یبهتن غلتکه   یها یروساز یو عملکرد یکیبر خواص مکان افیال ی چندجانبه راتیتأث یپژوهش به بررس نیا در

و  یفلهز  یرانه یا افیه مختلهف از ال  یبا نوع و درصدها ییها نمونه ی. به طور کلدیشده حاصل گرد نییمتناسب با اهداف تع یمطلوب
 ،یدر حالهت تهازه، مواومهت فشهار     یزما  تراکم بتن غلتک ،ییمتنوع مانند کارا یها شیمامنتخب، ساخته شده و مورد آز یمریپل

و  یکه یمواومت در برابر ضهربه، مواومهت الکتر   ،یلیبرز ی(، مواومت کششی)سختیجذب انرژ ،یمواومت خمش ته،یسیمدول االست
در  افیه مثبهت اسهتفاده از ال   راتیتهأث  گر ا یب موعدر مج یشگاهیدست آمده در ابعاد آزما به جیقرار گرفتند. نتا یمواومت لغزندگ

با کاهش و افت عملکرد مواجه  یبه طور عموم افیبا افزود  انواع ال یبتن غلتک ییبوده است. در مورد کارا یبتن غلتک یها یروساز
. در دیمشاهده نگرد افیر الیدر مورد سا یبهبود محسوس ایو  رییتغ ،یفلز افیال یحاو یها به جز نمونه یمواومت فشار ی. برامیبود

و  یمورد استفاده بهه طهور کله    افیانواع ال یحاو یها در نمونه یمناسب یمطابق انتظار بهبودها یو خمش یکشش یها بحث مواومت
مواومهت در برابهر    یهها  شیآزما جینتا یدر بررس نی. همچنمیها را شاهد بود از نمونه یقابل تأمل در مورد برخ یها مواومت شیافزا
مواومهت   شیاز خود نشا  دادند. در مهورد آزمها   یمطلوب جیمتفاوت نتا یها با نوع و درصدها نمونه یبعض یو مواومت لغزندگ ربهض

 ریسا دیگرد افیال نیمختلف استفاده از ا یدر درصدها یکیکه موجب کاهش معنادار مواومت الکتر یفلز افیبه جز ال زین یکیالکتر
مصهرف   ریکورتها اممبهاب بها موهاد     افینشا  داد که ال جینتا تیاز خود نشا  ندادند. در نها یا اثر قابل مالحظه یمریپل افیانواع ال

 پژوهش بود.   نیعملکرد در ا نیبا بهتر افیدر مترمکعب به عنوا  ال لوگرمیک 2.2تا  2 نیب یشنهادیپ
 یو عملکرد یکی، خواص مکانRCCP اف،یال ،یبتن غلتک ،یبتن ی: روسازیدیکل کلمات

 

 مودمه-1
آب و  طیعر شرررض  یآسرررتا   یهرررا یازسررررو فیعملکرررضع  ررر 

عرر د عو د مزد و  هفیرررو عیمخ لررفف سضسرر عن شرر   سررض ییهرر  

 زیر و ن یررضع ر  عر طر   مر ب رهرضن    یعملکرضع  یها یژگیو ضییتغ
 ی عر طرر   عورن  ینرر ر روسرراز   نیرر ررر ع     ی ق صرراع  ضیررغ

ر سر ا نتر ع     و هر   یر نر  یهرا  ینسرت  رره روسراز    یررضع ر  رهضن

 محم کاظ  شضر   ر
عمض    یع نشک ن مهن س اریع نش

 ع نشگان سمنا 

 یسضز د رحم 
عمض    ی رش  مهن س کارشناس

 سازن  ز ع نشگان سمنا  شیگض 

 یطا قان یتیخط  یجاو
و عض   ض  ی نجمن ر ن   سیرئ بینا

 ک ن نیشضک  زر ضنیم  ئ یه

 یخزعل نیمحم حس
 ییرجا  یر ن شه قابیمضکز تحق ضیم 

شضک  ع نش  ضنیم  ئ یه سیرئ
 سلما    ریت س ه پا ا یرن

 یهررا ررره سررتب  سرر تاعن  ز دسررتانن ن   ریررت سرر ه پا یرررا مترران
 نر رکار     راعر  شر ن  سر  کره مهن سرا  و عسر        ینت ر  هیپا
نر ر  ز   نیره رض  اس نیر  یعر ترش  ررض    شی ز پر  شیح زن رر  نی 

 یو کاررضعهررا طی سرر تاعن عر شررض   یرررض  یر نرر یهررا یروسرراز
ترض رره مصرا  ف     آسرا   یعس ضسر  فیسر   گرض یگ ناگ   راشن .  ز ع

 یهرا  یرره سنراور   ازیر عر د ن  سر ف یز طیررا محر   شر ض یر یرسازگا
 یهرا  یترض روسراز   سره   یو نگهر  ر  ضیر ت م نیو همچنر  شضس هیپ

  نیر گضع هرا  ینر ر  ز روسراز   نیر رره    ژنیر م جرب ت جره و   فیر ن
عر  ضیرر خ ا یسررا  ابیررتجضر رررا ت جرره ررره  نیهمچنرر .[1] سرر 

 یعر کشررر رها یر نررر یهرررا ی ز روسررراز ضیرررسض گ ی  سررر تاعن
ررر ن  ی ظهررار ع شرر  کرره روسرراز ترر    یمرر شررضس هفیپ یصررن  
 نیترض  و مقرضو  رره صرضسه    نیترض  مناسرب  یره طر ر عمر م   یغل ک

 غا رب و مر رع  سر قتا     یر نر  یهرا  ی نر  ر روسراز   نیرو  عر ر
 نیرر  ضویررپ .راشرر  یحرر زن مرر نیرر نرر رکار     مهن سررا  و عسرر 

عر  افیرررترررا رحررر   سررر تاعن  ز     نمررر ع یمزد مررر کرررضعیرو
  یو شررا نیتررض یررره عنرر     صررل  یررر ن غل کرر  یهررا یروسرراز

مرر رع  یهررا یژگرریعر رهترر ع و یرو  مهن سرر نیتررض ناسرربم
مرر رع  سرر  یس نیرر ن ظررار و ررره حرر  ق  رسرران   نقررا   رر ف  

 ییهرا  پرژوهش  ضیر  خ یهرا  . عر سرا  ضعیر جانته قض ر گ همه یرضرس
 نجرراد گضس رره  سرر  کرره   نررهیزم نیررعر   یم  رر ع  ربررره صرر

جانترره ررره م  رر ر  همرره  یررررره صرر رب جررامع و رررا ع چکرر  دیه
خرراو و محرر وع  افیرردنرر  نرر ر    یاریرروروع ن  شرر ه و ررره  رز

عر حرر وع   یررگضع یپررژوهش سرر  نیرررسررن ن شرر ن  سرر . عر  
 افیرر نرر  ر    نیتررض م رر  و  ی جانترره همرره یاریررمقرر ور ب ررره  رز

 ابیخص صرررر یهررررا رررررض رو و  ثررررض ب آ  ومرررراکض ی  سررررازن
و  یمهن سرر یهررا یژگرریشررام  و یررر ن غل کرر  یهررا یروسرراز

عر  یپضع خ رره شرر ع. پررار م ض  ساسرر یرری جض   یرررررا ع یعملکررضع
هرا   رر ع  آ   جیر ر  قفیر تحق نیر مر رع  سر تاعن عر     افی ن خاب   

 نیر س رام     یو ملمر س رر ع  ررض     ینسرت  ییهاف آشرنا  عر پضوژن
عر ع خرر  کشرر ر ررر عن  یصررن   ی عض رره و  یررت   زیررو ن  حرر زن
  س .

 یشگاهیمطالعات آزما-2
 یمصالح مصرف2-1
 IIپیر پضتلنر  ت  ما یپرژوهشف سر   نیر م رع  سر تاعن عر    ما یس

رررض م ضمک ررب  لرر گضدیک 053 اریررو ع جررا یع  ما یکارخانرره سرر
عر  یررن پررژوهش  مصررا   سررنگی  سرر تاعن شرر نهمچنررین ررر ع. 

ی کرر هی رررا مقاومرر  رررام و  ررره صرر رب تضکیررب شررن شکسرر ه
ی زیراع رر ع. شرن      ی ررا نسرت  میرز   پضکننر ن     ی روعخانه ماسه

مجم عرره م رراع  شررن و ماسرره شررضک  مرراین  ز  مرر رع  سرر تاعن
خرانی   و ماسره نیرز  ز شرضک  شرن و ماسره صرنیع       عر  س ا  قر  

 ررا  سر تاعن  ز   رنر ی   مض حر  ع نره  . تهیره شر   عر  س ا  تهرض    

AASHTO T27 و ASTM C136 رنرر ی رررا  سرر تاعن )ع نرره
و  1و   ز   ک(  نجاد شر  کره ن رایج ر سر  آمر ن  ز آ  عر جر       

 1شررک رنرر ی مضر طرره عر  نم ع رهررای ع نرره ع عن شرر ن  سرر .  2
  . [5-3]ن  س آورعن ش 

مخلرر   ررر ن  سرر تاعن شرر نف آب شررضب شررهض   یکرره رررض  یآررر
مطرررارق ررررا  سررر ان  رع  یآب مصرررضس  یرررتیتهرررض   رررر ع و ک

AASHTO T26 عر  یآب مصررضس ز  یرر[. م6شرر    شیآزمررا
 لرر گضدیک 123تررا  03 نیم مرر م ررر یررر ن غل کرر یهررا یروسرراز

 ما ینسرت  آب رره سر    نیراشر . همچنر   یعر هض م ض مک رب مر  
 3.05 ز  یررپررژوهش م نیررکرره عر   راشرر  یمرر 5..3تررا  3.0 نیررر

هرا عر نظرض گضس ره شرر ن     نم نره  ی هیررکل یرره صر رب ثارر   ررض     
  س .

 شن )درشت دانه( یبند جدول دانه:  1لجدو
 (mm)سایز الک استاندارد  (grدانه مانده روی الک ) درشت تجمعی درصد مانده تجمعی درصد عبوری مودار مجاز آیین نامه

100 100 0 0 (1 in) 25 

90-100 97.3 2.7 157.66 (3/4 in) 19 

45-75 52.9 47.1 2576.36 (1/2 in) 12.5 

20-55 33.0 67.0 1160.00 (3/8 in) 9.5 

0-10 6.9 93.1 1514.80 (# 4) 4.75 

0-5 2.2 97.8 275.20 (# 8) 2.36 

 زیض   کی 126.05 100 - -
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و  یکیمکان اتیبر خصوص افیال ی چندجانبه راتیتأث یشگاهیآزما یابیارز
 (FR-RCCP) یافیال یبتن غلتک یها یروساز یعملکرد

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 دهیچک
 اتیخصوصه  ی( کهه دارا RCCP) یبتن غلتک یها هیمختلف، رو ییآب و هوا طیدر شرا یآسفالت یها یروساز فیعملکرد ضع لیبدل
با افهزود    ریاخ یها شوند. در سال نیگزیتوانند جا یهستند م داریپا ی با اصول توسعه یو تطابق حداکثر تر شیمانند دوام ب یبارز
مشخصات صورت  نیدر جهت بهبود ا ییها تالش یبتن یها یبه مخلوط روساز یکیو الست یمریپل ،یگوناگو  شامل انواع فلز افیال
 است. رفتهیپذ
 جیپرداختهه و نتها   یبهتن غلتکه   یها یروساز یو عملکرد یکیبر خواص مکان افیال ی چندجانبه راتیتأث یپژوهش به بررس نیا در

و  یفلهز  یرانه یا افیه مختلهف از ال  یبا نوع و درصدها ییها نمونه ی. به طور کلدیشده حاصل گرد نییمتناسب با اهداف تع یمطلوب
 ،یدر حالهت تهازه، مواومهت فشهار     یزما  تراکم بتن غلتک ،ییمتنوع مانند کارا یها شیمامنتخب، ساخته شده و مورد آز یمریپل

و  یکه یمواومت در برابر ضهربه، مواومهت الکتر   ،یلیبرز ی(، مواومت کششی)سختیجذب انرژ ،یمواومت خمش ته،یسیمدول االست
در  افیه مثبهت اسهتفاده از ال   راتیتهأث  گر ا یب موعدر مج یشگاهیدست آمده در ابعاد آزما به جیقرار گرفتند. نتا یمواومت لغزندگ

با کاهش و افت عملکرد مواجه  یبه طور عموم افیبا افزود  انواع ال یبتن غلتک ییبوده است. در مورد کارا یبتن غلتک یها یروساز
. در دیمشاهده نگرد افیر الیدر مورد سا یبهبود محسوس ایو  رییتغ ،یفلز افیال یحاو یها به جز نمونه یمواومت فشار ی. برامیبود

و  یمورد استفاده بهه طهور کله    افیانواع ال یحاو یها در نمونه یمناسب یمطابق انتظار بهبودها یو خمش یکشش یها بحث مواومت
مواومهت در برابهر    یهها  شیآزما جینتا یدر بررس نی. همچنمیها را شاهد بود از نمونه یقابل تأمل در مورد برخ یها مواومت شیافزا
مواومهت   شیاز خود نشا  دادند. در مهورد آزمها   یمطلوب جیمتفاوت نتا یها با نوع و درصدها نمونه یبعض یو مواومت لغزندگ ربهض

 ریسا دیگرد افیال نیمختلف استفاده از ا یدر درصدها یکیکه موجب کاهش معنادار مواومت الکتر یفلز افیبه جز ال زین یکیالکتر
مصهرف   ریکورتها اممبهاب بها موهاد     افینشا  داد که ال جینتا تیاز خود نشا  ندادند. در نها یا اثر قابل مالحظه یمریپل افیانواع ال

 پژوهش بود.   نیعملکرد در ا نیبا بهتر افیدر مترمکعب به عنوا  ال لوگرمیک 2.2تا  2 نیب یشنهادیپ
 یو عملکرد یکی، خواص مکانRCCP اف،یال ،یبتن غلتک ،یبتن ی: روسازیدیکل کلمات

 

 مودمه-1
آب و  طیعر شرررض  یآسرررتا   یهرررا یازسررررو فیعملکرررضع  ررر 

عرر د عو د مزد و  هفیرررو عیمخ لررفف سضسرر عن شرر   سررض ییهرر  

 زیر و ن یررضع ر  عر طر   مر ب رهرضن    یعملکرضع  یها یژگیو ضییتغ
 ی عر طرر   عورن  ینرر ر روسرراز   نیرر ررر ع     ی ق صرراع  ضیررغ

ر سر ا نتر ع     و هر   یر نر  یهرا  ینسرت  رره روسراز    یررضع ر  رهضن

 محم کاظ  شضر   ر
عمض    یع نشک ن مهن س اریع نش

 ع نشگان سمنا 

 یسضز د رحم 
عمض    ی رش  مهن س کارشناس

 سازن  ز ع نشگان سمنا  شیگض 

 یطا قان یتیخط  یجاو
و عض   ض  ی نجمن ر ن   سیرئ بینا

 ک ن نیشضک  زر ضنیم  ئ یه

 یخزعل نیمحم حس
 ییرجا  یر ن شه قابیمضکز تحق ضیم 

شضک  ع نش  ضنیم  ئ یه سیرئ
 سلما    ریت س ه پا ا یرن

 یهررا ررره سررتب  سرر تاعن  ز دسررتانن ن   ریررت سرر ه پا یرررا مترران
 نر رکار     راعر  شر ن  سر  کره مهن سرا  و عسر        ینت ر  هیپا
نر ر  ز   نیره رض  اس نیر  یعر ترش  ررض    شی ز پر  شیح زن رر  نی 

 یو کاررضعهررا طی سرر تاعن عر شررض   یرررض  یر نرر یهررا یروسرراز
ترض رره مصرا  ف     آسرا   یعس ضسر  فیسر   گرض یگ ناگ   راشن .  ز ع

 یهرا  یرره سنراور   ازیر عر د ن  سر ف یز طیررا محر   شر ض یر یرسازگا
 یهرا  یترض روسراز   سره   یو نگهر  ر  ضیر ت م نیو همچنر  شضس هیپ

  نیر گضع هرا  ینر ر  ز روسراز   نیر رره    ژنیر م جرب ت جره و   فیر ن
عر  ضیرر خ ا یسررا  ابیررتجضر رررا ت جرره ررره  نیهمچنرر .[1] سرر 

 یعر کشررر رها یر نررر یهرررا ی ز روسررراز ضیرررسض گ ی  سررر تاعن
ررر ن  ی ظهررار ع شرر  کرره روسرراز ترر    یمرر شررضس هفیپ یصررن  
 نیترض  و مقرضو  رره صرضسه    نیترض  مناسرب  یره طر ر عمر م   یغل ک

 غا رب و مر رع  سر قتا     یر نر  یهرا  ی نر  ر روسراز   نیرو  عر ر
 نیرر  ضویررپ .راشرر  یحرر زن مرر نیرر نرر رکار     مهن سررا  و عسرر 

عر  افیرررترررا رحررر   سررر تاعن  ز     نمررر ع یمزد مررر کرررضعیرو
  یو شررا نیتررض یررره عنرر     صررل  یررر ن غل کرر  یهررا یروسرراز

مرر رع  یهررا یژگرریعر رهترر ع و یرو  مهن سرر نیتررض ناسرربم
مرر رع  سرر  یس نیرر ن ظررار و ررره حرر  ق  رسرران   نقررا   رر ف  

 ییهرا  پرژوهش  ضیر  خ یهرا  . عر سرا  ضعیر جانته قض ر گ همه یرضرس
 نجرراد گضس رره  سرر  کرره   نررهیزم نیررعر   یم  رر ع  ربررره صرر

جانترره ررره م  رر ر  همرره  یررررره صرر رب جررامع و رررا ع چکرر  دیه
خرراو و محرر وع  افیرردنرر  نرر ر    یاریرروروع ن  شرر ه و ررره  رز

عر حرر وع   یررگضع یپررژوهش سرر  نیرررسررن ن شرر ن  سرر . عر  
 افیرر نرر  ر    نیتررض م رر  و  ی جانترره همرره یاریررمقرر ور ب ررره  رز

 ابیخص صرررر یهررررا رررررض رو و  ثررررض ب آ  ومرررراکض ی  سررررازن
و  یمهن سرر یهررا یژگرریشررام  و یررر ن غل کرر  یهررا یروسرراز

عر  یپضع خ رره شرر ع. پررار م ض  ساسرر یرری جض   یرررررا ع یعملکررضع
هرا   رر ع  آ   جیر ر  قفیر تحق نیر مر رع  سر تاعن عر     افی ن خاب   

 نیر س رام     یو ملمر س رر ع  ررض     ینسرت  ییهاف آشرنا  عر پضوژن
عر ع خرر  کشرر ر ررر عن  یصررن   ی عض رره و  یررت   زیررو ن  حرر زن
  س .

 یشگاهیمطالعات آزما-2
 یمصالح مصرف2-1
 IIپیر پضتلنر  ت  ما یپرژوهشف سر   نیر م رع  سر تاعن عر    ما یس

رررض م ضمک ررب  لرر گضدیک 053 اریررو ع جررا یع  ما یکارخانرره سرر
عر  یررن پررژوهش  مصررا   سررنگی  سرر تاعن شرر نهمچنررین ررر ع. 

ی کرر هی رررا مقاومرر  رررام و  ررره صرر رب تضکیررب شررن شکسرر ه
ی زیراع رر ع. شرن      ی ررا نسرت  میرز   پضکننر ن     ی روعخانه ماسه

مجم عرره م رراع  شررن و ماسرره شررضک  مرراین  ز  مرر رع  سرر تاعن
خرانی   و ماسره نیرز  ز شرضک  شرن و ماسره صرنیع       عر  س ا  قر  

 ررا  سر تاعن  ز   رنر ی   مض حر  ع نره  . تهیره شر   عر  س ا  تهرض    

AASHTO T27 و ASTM C136 رنرر ی رررا  سرر تاعن )ع نرره
و  1و   ز   ک(  نجاد شر  کره ن رایج ر سر  آمر ن  ز آ  عر جر       

 1شررک رنرر ی مضر طرره عر  نم ع رهررای ع نرره ع عن شرر ن  سرر .  2
  . [5-3]ن  س آورعن ش 

مخلرر   ررر ن  سرر تاعن شرر نف آب شررضب شررهض   یکرره رررض  یآررر
مطرررارق ررررا  سررر ان  رع  یآب مصرررضس  یرررتیتهرررض   رررر ع و ک

AASHTO T26 عر  یآب مصررضس ز  یرر[. م6شرر    شیآزمررا
 لرر گضدیک 123تررا  03 نیم مرر م ررر یررر ن غل کرر یهررا یروسرراز

 ما ینسرت  آب رره سر    نیراشر . همچنر   یعر هض م ض مک رب مر  
 3.05 ز  یررپررژوهش م نیررکرره عر   راشرر  یمرر 5..3تررا  3.0 نیررر

هرا عر نظرض گضس ره شرر ن     نم نره  ی هیررکل یرره صر رب ثارر   ررض     
  س .

 شن )درشت دانه( یبند جدول دانه:  1لجدو
 (mm)سایز الک استاندارد  (grدانه مانده روی الک ) درشت تجمعی درصد مانده تجمعی درصد عبوری مودار مجاز آیین نامه

100 100 0 0 (1 in) 25 

90-100 97.3 2.7 157.66 (3/4 in) 19 

45-75 52.9 47.1 2576.36 (1/2 in) 12.5 

20-55 33.0 67.0 1160.00 (3/8 in) 9.5 

0-10 6.9 93.1 1514.80 (# 4) 4.75 

0-5 2.2 97.8 275.20 (# 8) 2.36 

 زیض   کی 126.05 100 - -
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 (زدانهیماسه )ر یبند جدول دانه:  2جدول 
 (mmسایز الک استاندارد ) (gr) الک یدانه مانده رو درشت تجمعی درصد مانده تجمعی درصد عبوری مودار مجاز آیین نامه

100 100.0 0.0 0.0 (3/8 in) 9.5 

95-100 95.8 4.2 63.5 (# 4) 4.75 
80-100 85.3 14.7 157.2 (# 8) 2.36 

50-85 63.9 36.1 321.2 (# 16) 1.18 

25-60 33.3 66.7 457.9 (# 30) 0.6 

10-30 19.1 80.9 214.1 (# 50) 0.3 

2-10 6.2 93.8 192.7 (# 100) 0.15 

0 1.2 98.8 76.0 (# 200) 0.075 

 زیض   کی 17.4 100 - -

 

 
 ماسه یبند دانه-ب                                                                       شن یبند دانه -الف

 استاندارد یها به همراه محدودهو ماسه شن  یبند دانه یمنحن :  1شکل 
 ی رره   عر  ین پرژوهش  ز دهرار نر ر مخ لرف   یراف سرازن        مناً

منظرر ر  رزیرراری  ثررض ب مضر طرره رهررضن گضس رره شرر .  یررن   یرراف   
 افیرر  ف (Hooked Endعو سررض قررشب ) یسرر مع افیرر  شررام  

پشسررر یکی  افیررر   فک رترررا ت ییسررر  افیررر  ف ک رترررا  متررراس
همگرری ع ر ی منتررع ت  یرر  و    وع ر( ر عنرر   سین سرری )عن  نرره 

 ر ئره شر ن    2  شرک  عر کره  راشرن    مری ی ع خلی عر کش ر  عض ه
  س .

ره عن    ناد تجاری ع ر ی  "ک رتا  "مزد ره ذکض  س  که * 
  یاف پلیمضی عر ع خ  و خارج کش ر  ی  ز  شهضب رض ی عس ه

گیضع. همچنین پایه شیمیایی و م  ع  و یه  م رع  س تاعن قض ر می
ت  ی  هض سه ن ر   یاف غیضسلزی  س تاعن ش ن عر  ین پژوهشف  ز 

 راش . پضوپیلن  صشح ش ن می  ُ تین و پلی جنس پلی
 

 (ت  ی  ش ن ت سط صنایع مت   ی زنجا ( )Hooked End) و سر قالبالیاف فوالدی د●
 : مشخصات فنی الیاف فلزی 4جدول 

  شکل ظاهری
ع ر   یاف سلزی عو سض قشب  
)Hooked End(  

 
 : الیاف فلزی 6شکل 

    

  خاکس ضی م ا   رنگ
    

5/7  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

اسمی الیافقطر    mm    8/3   
    

1363ر  MPa    1033  مواومت گسیختگی   
    

GPa    233  مدول االستیسیته   
    

عرص  8/3ح وع   نهایت کشیدگی   
    

 (ت  ی  ش ن ت سط شضک  نان نخ و گض ن   سیضجا الیاف کورتا اممباب )●
 : مشخصات فنی الیاف کورتا امباب 2جدول 

ظاهریشکل    
   یاف کتضی ی
   ی ( ) س زنیف رش ه

 
 : الیاف کورتا امباب 7شکل 

    

  ط سی روشن  رنگ
    

013/3  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

mm    5/3  قطر اسمی الیاف   
    

53.ر  MPa    833  مواومت گسیختگی   
    

GPa    7 – 5/0  مدول االستیسیته   
    

عرص  12ح وع   نهایت کشیدگی   
 

 (ت  ی  ش ن ت سط شضک  نان نخ و گض ن   سیضجا الیاف کورتا توییست )●
 

 : مشخصات فنی الیاف کورتا توییست 6جدول 

  شکل ظاهری
  ی صاف   یاف رش ه

  ) عر ه  تنی ن (

 
 : الیاف کورتا توییست 8شکل 

    

  خاکس ضی  رنگ
    

025/3  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

mm    5/3  قطر اسمی الیاف   
    

53.ر  MPa    833  مواومت گسیختگی   
    

GPa    7 – 5/0  مدول االستیسیته   
    

عرص  13ح وع   نهایت کشیدگی   
    

 (عض ه ش ن ت سط شضک  عورود  خاورمیانهع ر( ) )عن  نه  یاف پشس یکی سین سی ●
 دار : مشخصات فنی الیاف پالستیکی سینوسی دندانه 7جدول 

  شکل ظاهری
  ی   یاف تک رش ه

  ع ر سین سی ( ) عن  نه

 
 : الیاف پالستیکی سینوسی 9شکل 

 

    

  ستی  / شتاف  رنگ
    

  015/3  وز  مخصوص
    

  mm  53  الیافطول اسمی 
    

  mm    8/3  قطر اسمی الیاف
    

  053ر  MPa    753  مواومت گسیختگی
    

  GPa    5 - 0  مدول االستیسیته
    

  عرص  13ح وع   نهایت کشیدگی
    

 ها و معرفی نمونه  مخلوط های نسبت-2-2
عر  ین پژوهش را عنای  ره عر نظض ع ش ن  هر  ف  جض یریف طرضح    
مخل   ر ن غل کی  و یه را ت جه ره س  رق م ج ع ره عسر  آمر .   

های مق ماتی و را  عما  تغییض ب  ی کار و را  نجاد آزمایش عر  عمه

عر سه   جز ی مخل   ر نف یک طضح مخل   ثار  جه  رضرسی 
ت جه ره ن ایج رره عسر  آمر ن عر     ثض   یاف مخ لف حاص  ش . را 

ی  س ان  رع متنی رض مناسب  مضحله مق ماتی و را عنای  ره ت صیه
کیلر گضد عر   22.7ری  صشح ش ن ررا سرضرار    ر ع  زما  تس  وی
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 (زدانهیماسه )ر یبند جدول دانه:  2جدول 
 (mmسایز الک استاندارد ) (gr) الک یدانه مانده رو درشت تجمعی درصد مانده تجمعی درصد عبوری مودار مجاز آیین نامه

100 100.0 0.0 0.0 (3/8 in) 9.5 

95-100 95.8 4.2 63.5 (# 4) 4.75 
80-100 85.3 14.7 157.2 (# 8) 2.36 

50-85 63.9 36.1 321.2 (# 16) 1.18 

25-60 33.3 66.7 457.9 (# 30) 0.6 

10-30 19.1 80.9 214.1 (# 50) 0.3 

2-10 6.2 93.8 192.7 (# 100) 0.15 

0 1.2 98.8 76.0 (# 200) 0.075 

 زیض   کی 17.4 100 - -

 

 
 ماسه یبند دانه-ب                                                                       شن یبند دانه -الف

 استاندارد یها به همراه محدودهو ماسه شن  یبند دانه یمنحن :  1شکل 
 ی رره   عر  ین پرژوهش  ز دهرار نر ر مخ لرف   یراف سرازن        مناً

منظرر ر  رزیرراری  ثررض ب مضر طرره رهررضن گضس رره شرر .  یررن   یرراف   
 افیرر  ف (Hooked Endعو سررض قررشب ) یسرر مع افیرر  شررام  

پشسررر یکی  افیررر   فک رترررا ت ییسررر  افیررر  ف ک رترررا  متررراس
همگرری ع ر ی منتررع ت  یرر  و    وع ر( ر عنرر   سین سرری )عن  نرره 

 ر ئره شر ن    2  شرک  عر کره  راشرن    مری ی ع خلی عر کش ر  عض ه
  س .

ره عن    ناد تجاری ع ر ی  "ک رتا  "مزد ره ذکض  س  که * 
  یاف پلیمضی عر ع خ  و خارج کش ر  ی  ز  شهضب رض ی عس ه

گیضع. همچنین پایه شیمیایی و م  ع  و یه  م رع  س تاعن قض ر می
ت  ی  هض سه ن ر   یاف غیضسلزی  س تاعن ش ن عر  ین پژوهشف  ز 

 راش . پضوپیلن  صشح ش ن می  ُ تین و پلی جنس پلی
 

 (ت  ی  ش ن ت سط صنایع مت   ی زنجا ( )Hooked End) و سر قالبالیاف فوالدی د●
 : مشخصات فنی الیاف فلزی 4جدول 

  شکل ظاهری
ع ر   یاف سلزی عو سض قشب  
)Hooked End(  

 
 : الیاف فلزی 6شکل 

    

  خاکس ضی م ا   رنگ
    

5/7  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

اسمی الیافقطر    mm    8/3   
    

1363ر  MPa    1033  مواومت گسیختگی   
    

GPa    233  مدول االستیسیته   
    

عرص  8/3ح وع   نهایت کشیدگی   
    

 (ت  ی  ش ن ت سط شضک  نان نخ و گض ن   سیضجا الیاف کورتا اممباب )●
 : مشخصات فنی الیاف کورتا امباب 2جدول 

ظاهریشکل    
   یاف کتضی ی
   ی ( ) س زنیف رش ه

 
 : الیاف کورتا امباب 7شکل 

    

  ط سی روشن  رنگ
    

013/3  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

mm    5/3  قطر اسمی الیاف   
    

53.ر  MPa    833  مواومت گسیختگی   
    

GPa    7 – 5/0  مدول االستیسیته   
    

عرص  12ح وع   نهایت کشیدگی   
 

 (ت  ی  ش ن ت سط شضک  نان نخ و گض ن   سیضجا الیاف کورتا توییست )●
 

 : مشخصات فنی الیاف کورتا توییست 6جدول 

  شکل ظاهری
  ی صاف   یاف رش ه

  ) عر ه  تنی ن (

 
 : الیاف کورتا توییست 8شکل 

    

  خاکس ضی  رنگ
    

025/3  وز  مخصوص   
    

  mm  53  طول اسمی الیاف
    

mm    5/3  قطر اسمی الیاف   
    

53.ر  MPa    833  مواومت گسیختگی   
    

GPa    7 – 5/0  مدول االستیسیته   
    

عرص  13ح وع   نهایت کشیدگی   
    

 (عض ه ش ن ت سط شضک  عورود  خاورمیانهع ر( ) )عن  نه  یاف پشس یکی سین سی ●
 دار : مشخصات فنی الیاف پالستیکی سینوسی دندانه 7جدول 

  شکل ظاهری
  ی   یاف تک رش ه

  ع ر سین سی ( ) عن  نه

 
 : الیاف پالستیکی سینوسی 9شکل 

 

    

  ستی  / شتاف  رنگ
    

  015/3  وز  مخصوص
    

  mm  53  الیافطول اسمی 
    

  mm    8/3  قطر اسمی الیاف
    

  053ر  MPa    753  مواومت گسیختگی
    

  GPa    5 - 0  مدول االستیسیته
    

  عرص  13ح وع   نهایت کشیدگی
    

 ها و معرفی نمونه  مخلوط های نسبت-2-2
عر  ین پژوهش را عنای  ره عر نظض ع ش ن  هر  ف  جض یریف طرضح    
مخل   ر ن غل کی  و یه را ت جه ره س  رق م ج ع ره عسر  آمر .   

های مق ماتی و را  عما  تغییض ب  ی کار و را  نجاد آزمایش عر  عمه

عر سه   جز ی مخل   ر نف یک طضح مخل   ثار  جه  رضرسی 
ت جه ره ن ایج رره عسر  آمر ن عر     ثض   یاف مخ لف حاص  ش . را 

ی  س ان  رع متنی رض مناسب  مضحله مق ماتی و را عنای  ره ت صیه
کیلر گضد عر   22.7ری  صشح ش ن ررا سرضرار    ر ع  زما  تس  وی
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هرای رر ن غل کریف     ثانیه رض ی روسرازی  3.تا  03ی  رین مح وعن
مضجررعف    رررض ی نسررت  مخلرر     3.05نسررت  آب ررره سرریما    

 ت یین گضعی . 0متنا ره ص رب ج و    ایی مخل  های نه نست 
 : طرح مخلوط نهایی مرجع )بتن غلتکی شاهد( 3جدول 

ک  طضح 
 مخل  
 مضجع

 سیما 
kg/m3 

 سه  وزنی
 شن

 سه  وزنی
 ماسه

نست  آب ره 
 سیما 
W / C 

 Vebeزما  
  صشح ش ن

(sec) 

RC 350 0.35 0.65 0.35 30 

  یراف ررض رس رار و عملکرضع     ترض  ثرض    ره منظ ر رضرسی هضده عقیرق 
رر ن رره صر رب      هرای مخلر     های غل کی روسرازیف نسرت    ر ن

عم می ثار  عر نظض گضس ه شر ن و تنهرا پرار م ض م غیرض عر رونر       
آزمایشاب شام  ن ر و عرص    یاف   اسه شر ن رره مخلر   رر عن     
 س . عرص های عر نظض گضس ه ش ن رض ی  س تاعن  ز   یاف را ت جه 

نی و  جض یی م ج ع عر ح زن ر ن   یاسی و مقاعیض ر یرج  ره س  رق س
 عر صن   ر عن  س .

ها ره  ک گذ ری نم نه .ج و  را ت جه ره  ها نیز رض ی م ضسی نم نه
 ر ر  ی  کره   RCسره رخرش   ف  ز RC X I ص رب عتارب عمر می 

نماینر ن نر ر    Xراشر ف   مری مختف روسازی ر ن غل کری   صطشح 
میرز    عر ع عو رقمری کره نمایرانگض      یک I  یاف م رع  س تاعن و 

تشرکی    فراش  می س تاعن  ز    یاف ره کیل گضد عر م ض مک ب ر ن 
رض ی   یاف س معی که  وز   مصرضف ررامتضی عر رر ن    ش ن  س . 

مس قیماً  Iرض رض   یاف پلیمضی(ف ع ع  13ع رن  )ره ط ر کلی ح وع 
عهر .     مری وز    یاف م رع  س تاعن عر یک م ضمک ب ر ن ر  نشا

 Iهمچنین رض ی سرایض   یراف کره  ز نر ر پلیمرضی هسر ن  عر ع        
 ز میز     یاف م رع  سر تاعن رره کیلر گضد عر     13نمایانگض مضضب 

 RCE20 مثرا  کر   رنرارض ین رره عنر       راش .  م ضمک ب ر ن می
کیلر گضد   یراف    2حراوی  ر ن غل کری    های مخل   نست مختف 

نیرز طرضح شراه      RCو  ک رتا  متراس عر یرک م رض مک رب رر ن     
  راش . می

 مربوطه یاختالط و کدها یها طرح یلیمشخصات تفص:  4جدول 

 سیما  ک  طضح مخل  
kg/m3 

 سه  وزنی
 شن

 عر ک  سنگ  نه

 سه  وزنی
 ماسه

 عر ک  سنگ  نه

نست  آب ره 
 سیما 
W / C 

   یاف

  خ ش نست   ن ر   یاف
 )عرص  حجمی(

 دگا ی   یاف
kg/m3 

 نست   خ ش 
kg/m3 

RC 350 0.35 0.65 0.35 - 0.00 - 0.0 
RCM10 350 0.35 0.65 0.35 10.0 7500 0.13 س معی 

RCM15 350 0.35 0.65 0.35 15.0 7500 0.20 س معی 

RCM20 350 0.35 0.65 0.35 20.0 7500 0.27 س معی 

RCM25 350 0.35 0.65 0.35 25.0 7500 0.33 س معی 

RCM30 350 0.35 0.65 0.35 30.0 7500 0.40 س معی 
RCE10 350 0.35 0.65 0.35 1.0 910 0.11 ک رتا  متاس 
RCE15 350 0.35 0.65 0.35 1.5 910 0.16 ک رتا  متاس 
RCE20 350 0.35 0.65 0.35 2.0 910 0.22 ک رتا  متاس 
RCE25 350 0.35 0.65 0.35 2.5 910 0.27 ک رتا  متاس 
RCT10 350 0.35 0.65 0.35  1.0 925 0.11 ت ییس ک رتا 
RCT15 350 0.35 0.65 0.35  1.5 925 0.16 ت ییس ک رتا 
RCT20 350 0.35 0.65 0.35  2.0 925 0.22 ت ییس ک رتا 
RCT25 350 0.35 0.65 0.35  2.5 925 0.27 ت ییس ک رتا 
RCP10 350 0.35 0.65 0.35  1.0 915 0.11 پشس یکی 
RCP15 350 0.35 0.65 0.35  1.5 915 0.16 پشس یکی 
RCP20 350 0.35 0.65 0.35  2.0 915 0.22 پشس یکی 
RCP25 350 0.35 0.65 0.35  2.5 915 0.27 پشس یکی 

 ها نمونه یساز آماده-2-3
رینری   های  خر ش  پریش   م رع نظض مطارق را طضح نم نه های ر ن

ررا   هرای پیشرینف   ش ن و رض  ساس  طشعاب  ر ئره شر ن عر رخرش   
و هرض    ی ض 3.حج  کاری  ( راPan Typeمیکسض ) س تاعن  ز یک 

 ی ررض(. رو   83)حج  نهررایی سرراخ ه شرر نم نرره عر عو مضحلرره 

ع هرای ر نری مطرارق ررا عسر  ر   م   سر ان  ر       گیضی نم نره  قا ب
ASTM C1435   [7] ر عن  سره رو   س تاعن  ز دکش تض ک. 

ی حراوی آب   عر ح  رچه نیرز  های ساخ ه شر ن   آوری نم نه عم 
 28ی  س ان  رع ره مر ب   ن  ض  ش ن عر مح وعو را عمای کن شضب

 روز  نجاد گضس . 

 شاتیانجام آزما ی وهیش -2-4
 بی اصالح شده زما  تراکم به روش وی*

کیلر گضد   22.7 سر ان  رع  ری  صرشح شر ن تحر  سرضرار      گیضی ر نف تس  وی عر تماد ط    جض ی آزمایشاب ره  ز ی هض ساخ  و نم نه
(ASTM C1170 عر کارگان  نجاد 0  ( )شک ) [8]گضس. 

       
 ی بتن مطابق دستورالعمل اجرای آزمایش بی اصالح شده و تشکیل رینگ کامل شیره : دستگاه وی3شکل 

 مواومت فشاری و مدول االستیسیته*
 یمهرر  رررض  پار م ضهررای ز  یکرریررره عنرر     یمقاومرر  سشررار

ی نرررهیشررر ع کررره عر زم مررری یرررر ن تلقررر  یرررتیک یاریررر رز
ررره  ی ز ررر ن غل کرر یروسررازی ر ن خص صرراً وق رر رررضع ری عر رهررضن

. مقررررر  ر شررر عیترررضعع  سررر تاعن مررر ییعنررر    سرررط  نهرررا
عر  یروسررررازی ررررر ن غل کرررر  رررررض یمقاومرررر  سشرررراری  

مگاپاسررکا  قاررر   1.تررا  28 ی عر محرر ونعمرررر تاً ر هسررازی 
 یتاعن ررض  و عسر گان مر رع  سر     هرا نم نره  .[10-9]  سر  قتر    

 ASTM C39مطررررارق رررررا  سرررر ان  رع   شیآزمررررا نیرررر 
همچنررین عر  یررن پررژوهش ررره منظرر ر  رزیرراری  . [11]راشرر  یمرر

شر ن  ترض مشخصراب مهن سری رر ن غل کری مسرل         هضده عقیرق 
زمررا  رررا  جررض ی تسرر  مقاومرر  سشرراری  ز      رررا   یررافف هرر   

هررای عیجی ررا  جهرر  ررره عسرر  آورع  مرر و      سررنج کررضنش
 مس یسرری ه ررر ن غل کرری   یرراسی رهررضن گضس رره شرر  کرره رررا      

زمرا  نیرضو و کرضنش  نر  زن گیرضی        س تاعن  ز عی امگض رط ر هر  
شرر  و نمرر ع ر تررنش ر کررضنش مضر طرره تضسرری  شرر . تمررامی      

سرران ی م ررضی  ررره منظرر ر      03*15و  23*13هررای  آزم نرره
و  ASTM C617تسرر  مقاومرر  سشرراری مطررارق  سرر ان  رع   

کپینررش شرر ن تررا   .مطررارق شررک   ررره ره ررضین شررک  ممکررن 
 . [12]شن رام ران ایج حاص  ع ر ی کم ضین  نحض ف و عق  

 

 
 های دیجیتال  سنج ای و نصب کرنش های استوانه نگ نمونهی: کپ 4شکل   

 
 *عملکرد خمشی
 ز  یکرررینررره تنهرررا  یخ گیو مررر و  گسررر یمقاومررر  خمشررر

 زیر آ  ن یطض حر  ی سر ف رلکره ررض     یمهر  روسراز   یهرا   شاخصه
   یررمشررک  رض  یررررره ع  .شرر ع  یمرر یمهرر  تلقرر اریررم  کیرر

و عر د وجر ع رو     یروسراز  ی ز مقطرع و ق ر   یضیر ت یهرا   نم نه
و  شرگان یسراخ ه شر ن عر آزما   یضهرا یت ی سر ان  رع ررض    شیآزما

وجرر ع  یخصرر و مقاومرر  خمشرر  عر یصررحض ف  طشعرراب کمرر 
مررر رع  سررر تاعن  یمقاومررر  خمشررر عسررر گان.  ,[10,13]ع رع
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هرای رر ن غل کریف     ثانیه رض ی روسرازی  3.تا  03ی  رین مح وعن
مضجررعف    رررض ی نسررت  مخلرر     3.05نسررت  آب ررره سرریما    

 ت یین گضعی . 0متنا ره ص رب ج و    ایی مخل  های نه نست 
 : طرح مخلوط نهایی مرجع )بتن غلتکی شاهد( 3جدول 

ک  طضح 
 مخل  
 مضجع

 سیما 
kg/m3 

 سه  وزنی
 شن

 سه  وزنی
 ماسه

نست  آب ره 
 سیما 
W / C 

 Vebeزما  
  صشح ش ن

(sec) 

RC 350 0.35 0.65 0.35 30 

  یراف ررض رس رار و عملکرضع     ترض  ثرض    ره منظ ر رضرسی هضده عقیرق 
رر ن رره صر رب      هرای مخلر     های غل کی روسرازیف نسرت    ر ن

عم می ثار  عر نظض گضس ه شر ن و تنهرا پرار م ض م غیرض عر رونر       
آزمایشاب شام  ن ر و عرص    یاف   اسه شر ن رره مخلر   رر عن     
 س . عرص های عر نظض گضس ه ش ن رض ی  س تاعن  ز   یاف را ت جه 

نی و  جض یی م ج ع عر ح زن ر ن   یاسی و مقاعیض ر یرج  ره س  رق س
 عر صن   ر عن  س .

ها ره  ک گذ ری نم نه .ج و  را ت جه ره  ها نیز رض ی م ضسی نم نه
 ر ر  ی  کره   RCسره رخرش   ف  ز RC X I ص رب عتارب عمر می 

نماینر ن نر ر    Xراشر ف   مری مختف روسازی ر ن غل کری   صطشح 
میرز    عر ع عو رقمری کره نمایرانگض      یک I  یاف م رع  س تاعن و 

تشرکی    فراش  می س تاعن  ز    یاف ره کیل گضد عر م ض مک ب ر ن 
رض ی   یاف س معی که  وز   مصرضف ررامتضی عر رر ن    ش ن  س . 

مس قیماً  Iرض رض   یاف پلیمضی(ف ع ع  13ع رن  )ره ط ر کلی ح وع 
عهر .     مری وز    یاف م رع  س تاعن عر یک م ضمک ب ر ن ر  نشا

 Iهمچنین رض ی سرایض   یراف کره  ز نر ر پلیمرضی هسر ن  عر ع        
 ز میز     یاف م رع  سر تاعن رره کیلر گضد عر     13نمایانگض مضضب 

 RCE20 مثرا  کر   رنرارض ین رره عنر       راش .  م ضمک ب ر ن می
کیلر گضد   یراف    2حراوی  ر ن غل کری    های مخل   نست مختف 

نیرز طرضح شراه      RCو  ک رتا  متراس عر یرک م رض مک رب رر ن     
  راش . می

 مربوطه یاختالط و کدها یها طرح یلیمشخصات تفص:  4جدول 

 سیما  ک  طضح مخل  
kg/m3 

 سه  وزنی
 شن

 عر ک  سنگ  نه

 سه  وزنی
 ماسه

 عر ک  سنگ  نه

نست  آب ره 
 سیما 
W / C 

   یاف

  خ ش نست   ن ر   یاف
 )عرص  حجمی(

 دگا ی   یاف
kg/m3 

 نست   خ ش 
kg/m3 

RC 350 0.35 0.65 0.35 - 0.00 - 0.0 
RCM10 350 0.35 0.65 0.35 10.0 7500 0.13 س معی 

RCM15 350 0.35 0.65 0.35 15.0 7500 0.20 س معی 

RCM20 350 0.35 0.65 0.35 20.0 7500 0.27 س معی 

RCM25 350 0.35 0.65 0.35 25.0 7500 0.33 س معی 

RCM30 350 0.35 0.65 0.35 30.0 7500 0.40 س معی 
RCE10 350 0.35 0.65 0.35 1.0 910 0.11 ک رتا  متاس 
RCE15 350 0.35 0.65 0.35 1.5 910 0.16 ک رتا  متاس 
RCE20 350 0.35 0.65 0.35 2.0 910 0.22 ک رتا  متاس 
RCE25 350 0.35 0.65 0.35 2.5 910 0.27 ک رتا  متاس 
RCT10 350 0.35 0.65 0.35  1.0 925 0.11 ت ییس ک رتا 
RCT15 350 0.35 0.65 0.35  1.5 925 0.16 ت ییس ک رتا 
RCT20 350 0.35 0.65 0.35  2.0 925 0.22 ت ییس ک رتا 
RCT25 350 0.35 0.65 0.35  2.5 925 0.27 ت ییس ک رتا 
RCP10 350 0.35 0.65 0.35  1.0 915 0.11 پشس یکی 
RCP15 350 0.35 0.65 0.35  1.5 915 0.16 پشس یکی 
RCP20 350 0.35 0.65 0.35  2.0 915 0.22 پشس یکی 
RCP25 350 0.35 0.65 0.35  2.5 915 0.27 پشس یکی 

 ها نمونه یساز آماده-2-3
رینری   های  خر ش  پریش   م رع نظض مطارق را طضح نم نه های ر ن

ررا   هرای پیشرینف   ش ن و رض  ساس  طشعاب  ر ئره شر ن عر رخرش   
و هرض    ی ض 3.حج  کاری  ( راPan Typeمیکسض ) س تاعن  ز یک 

 ی ررض(. رو   83)حج  نهررایی سرراخ ه شرر نم نرره عر عو مضحلرره 

ع هرای ر نری مطرارق ررا عسر  ر   م   سر ان  ر       گیضی نم نره  قا ب
ASTM C1435   [7] ر عن  سره رو   س تاعن  ز دکش تض ک. 

ی حراوی آب   عر ح  رچه نیرز  های ساخ ه شر ن   آوری نم نه عم 
 28ی  س ان  رع ره مر ب   ن  ض  ش ن عر مح وعو را عمای کن شضب

 روز  نجاد گضس . 

 شاتیانجام آزما ی وهیش -2-4
 بی اصالح شده زما  تراکم به روش وی*

کیلر گضد   22.7 سر ان  رع  ری  صرشح شر ن تحر  سرضرار      گیضی ر نف تس  وی عر تماد ط    جض ی آزمایشاب ره  ز ی هض ساخ  و نم نه
(ASTM C1170 عر کارگان  نجاد 0  ( )شک ) [8]گضس. 

       
 ی بتن مطابق دستورالعمل اجرای آزمایش بی اصالح شده و تشکیل رینگ کامل شیره : دستگاه وی3شکل 

 مواومت فشاری و مدول االستیسیته*
 یمهرر  رررض  پار م ضهررای ز  یکرریررره عنرر     یمقاومرر  سشررار

ی نرررهیشررر ع کررره عر زم مررری یرررر ن تلقررر  یرررتیک یاریررر رز
ررره  ی ز ررر ن غل کرر یروسررازی ر ن خص صرراً وق رر رررضع ری عر رهررضن

. مقررررر  ر شررر عیترررضعع  سررر تاعن مررر ییعنررر    سرررط  نهرررا
عر  یروسررررازی ررررر ن غل کرررر  رررررض یمقاومرررر  سشرررراری  

مگاپاسررکا  قاررر   1.تررا  28 ی عر محرر ونعمرررر تاً ر هسررازی 
 یتاعن ررض  و عسر گان مر رع  سر     هرا نم نره  .[10-9]  سر  قتر    

 ASTM C39مطررررارق رررررا  سرررر ان  رع   شیآزمررررا نیرررر 
همچنررین عر  یررن پررژوهش ررره منظرر ر  رزیرراری  . [11]راشرر  یمرر

شر ن  ترض مشخصراب مهن سری رر ن غل کری مسرل         هضده عقیرق 
زمررا  رررا  جررض ی تسرر  مقاومرر  سشرراری  ز      رررا   یررافف هرر   

هررای عیجی ررا  جهرر  ررره عسرر  آورع  مرر و      سررنج کررضنش
 مس یسرری ه ررر ن غل کرری   یرراسی رهررضن گضس رره شرر  کرره رررا      

زمرا  نیرضو و کرضنش  نر  زن گیرضی        س تاعن  ز عی امگض رط ر هر  
شرر  و نمرر ع ر تررنش ر کررضنش مضر طرره تضسرری  شرر . تمررامی      

سرران ی م ررضی  ررره منظرر ر      03*15و  23*13هررای  آزم نرره
و  ASTM C617تسرر  مقاومرر  سشرراری مطررارق  سرر ان  رع   

کپینررش شرر ن تررا   .مطررارق شررک   ررره ره ررضین شررک  ممکررن 
 . [12]شن رام ران ایج حاص  ع ر ی کم ضین  نحض ف و عق  

 

 
 های دیجیتال  سنج ای و نصب کرنش های استوانه نگ نمونهی: کپ 4شکل   

 
 *عملکرد خمشی
 ز  یکرررینررره تنهرررا  یخ گیو مررر و  گسررر یمقاومررر  خمشررر

 زیر آ  ن یطض حر  ی سر ف رلکره ررض     یمهر  روسراز   یهرا   شاخصه
   یررمشررک  رض  یررررره ع  .شرر ع  یمرر یمهرر  تلقرر اریررم  کیرر

و عر د وجر ع رو     یروسراز  ی ز مقطرع و ق ر   یضیر ت یهرا   نم نه
و  شرگان یسراخ ه شر ن عر آزما   یضهرا یت ی سر ان  رع ررض    شیآزما

وجرر ع  یخصرر و مقاومرر  خمشرر  عر یصررحض ف  طشعرراب کمرر 
مررر رع  سررر تاعن  یمقاومررر  خمشررر عسررر گان.  ,[10,13]ع رع
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 ی ررر عن و آزمررایش ررره    ز نرر ر دهررار نقطرره  5مطررارق شررک   
منظرر ر ت یررین مرر و  گسرریخ گی رررض  سرراس خمررش خررا   و  
میز   جرذب  نرضژی رر ن حراوی   یراف مطرارق ررا عسر  ر   م          

 .[14] سرررر  نجرررراد گضس رررره  ASTM C1609 سرررر ان  رع 
 سرر  یس نیررر  رررض  سرراس    یمقاومرر  خمشرر  ی کرره  ر رطرره

 عسرر  ر   م  آزمررایشمطررارق رررا کنرر ف  مرریمحاسررته  رارگررذ ری
ASTM C1609  س :  ره ص رب ذی  

( 1 )                                                          p 2

PLf
bd

  
fp : مگاپاسکا (یا م و  گسیخ گی  م یتنش ماکز(     
 P :( تنی)ن زیخر  رار یمنحنپیک )قله(  ی  عر نقطه مجم ر رار 

 L(م ضیلی)م : ط   عهانه   
b(م ضیلی)م ضی: عضض ت 
d :(م ضیلی)م ضی رتتار ت 

آورع  مقرر  ر سررخ ی یررا جررذب    همچنررین ررره منظرر ر ر سرر  
TD نررضژی )

ی سررط   ی تیررض ر نرری نیرراز ررره محاسررته  ( نم نرره150
زیررض نمرر ع ر رررار ر خیررز )خمررش خررا  (  ز آغرراز رارگررذ ری تررا   

 مقرر  ر خیررز حرر  کثض م رراع  
طرر   تحرر  رارگررذ ری تیررض      

 53.رض رررض رررا   گرران کرره عر  یررن آزمررایش    )ساصررله عو تکیرره 
 راش . م ض  س ( می میلی

 
 ای( نوطه 4: دستگاه تست مواومت خمشی تیر منشوری ) بارگذاری2شکل

 
 مواومت کششی برزیلی*
ررر نف  یهیررر ترر    گترر   مرریمهرر  و  هررای    ز مشخصرره یکرری

 هرای  ترنش نسرت  رره    یسشرار  ترنش آ  عر رض رض  ش ضیمقاوم  ر
تحرر  رررار  یروسرراز هررای    سرر  و  ز آنجررا کرره عر ع    یکششرر

 مررض  نیررو   ع   تحرر  کشررش  سرر   نییقسررم  پررا یکرریتض س
کشرش   رر ن عر رض ررض    یر  رذ  تق   شر ع    یراع  شکسر  رر ن مر   

 ضیخأرره تر  عر رض ررض رارهرای  یرن دنینری      آ  ر  کسر  ش ت  ن    یم
عر ررر ن  افیررنقرر   سرر تاعن  ز     نیررحرر    یرررض  .نرر  زعایر

تررنش  مقرر  ر مقاومرر  عر رض رررض  زیرراعی تررا حرر وع  ت  نرر    یمرر
پرژوهش ررا  سر تاعن     نیر عر  . [15,18] عهر   شیر   سرز   یکشش
 .اررر یپررار م ض رهترر ع  نیررشرر    یسرر   ی مرراکضو سررازن افیرر ز   

 مطرارق ررا   شیآزمرا  نیر   یو عس گان مر رع  سر تاعن ررض     ها   نم نه
 نیرر  .[19] راشرر   یمرر ASTM C496 سرر ان  رع  عسرر  ر   م 

ررض  نیرز ماننر  تسر  مقاومر  سشراری       6مطرارق شرک     شیآزما
سرران ی  03*15و  23*13 زیرررا هررض عو سررا   یهررا نم نرره یرو

ی  م ررضی ررره منظرر ر مقایسرره و رضرسرری تررأثیض  ر رراع آزم نرره     
  . ی نجاد گضعگیضیف  قا ب

 (2                                )T P ld 2  
 Tمگاپاسکا ( یلیرضز ی: مقاوم  کشش(   
 Pن( تنی: ح  کثض رار تحم  ش ن N) 

l م ضیلی: ط    س   نه رض حسب م   
  dم ضیلی: قطض  س   نه رض حسب م 

    

 
 ی استورار دستگاه و انجام آزمایش : دستگاه مواومت کششی برزیلی و نحوه 6شکل 

 یشگاهیآزما جینتا لیتحلگزارش و -3
 اصالح شده( یب یو شیبتن تازه )آزما ییکارا-3-1

 یررن   هررای مخلرر   ی نسررت  آزمررایش زمررا  تررض ک  رررض ی کلیرره
پژوهش  نجاد گضس ره و ن رایج رره عسر  آمر ن عر رونر  سراخ         

راشررن . ن ررایج  مرری 8و  7هررای  خرر ش  مطررارق  شررکا    طررضح
گرض  یرن    عس  آمر ن  ز  یرن آزمر   رره صر رب عمر می ریرا         ره

سلررزی و غیررض  م  رر ر  سرر  کرره رررض ی هررض عو نرر ر کلرری   یرراف
سلزی شاه   سرز یش زمرا  و رره تترع آ   نرضژی ترض ک  خر  هی         

هررا حرراکی  ز آ   سرر  کرره   یرراف پشسرر یکی      ررر ع. مقایسرره 
سین سرری کم ررضین تررأثیض ر  رررض  یررن پررار م ض ع شرر ه و کررار یی   

 عهن . ر ن غل کی ر  کم ض کاهش می

     
 ش ن   ری  صشح  : نم ع ر مقایسه زما  تض ک  ره رو  وی 7 شک 

   

 
 : نم ع ر نست  زما  تض ک  ره نم نه شاه  8 شک 

 
 

 تهیسیو مدول االست یمواومت فشار -3-2

هررای رررا هررض عو  نرر  زن   آزمررایش مقاومرر  سشرراری رررض ی نم نرره 
سرران ی م ررضی  نجرراد گضعیرر  کرره تسرر        03*15و  23*13

هررای  مرر و   مس یسرری ه نیررز رررا  سرر تاعن  ز کررضنش سررنج     
 03*15هررای  عیجی ررا  همزمررا  رررا آزمررایش سشرراری نم نرره   

ترررا  7صررر رب پرررذیضس . ن رررایج حاصررر  مطرررارق  شرررکا     
طرر ر  مقاومرر  سشرراری همررا  راشررن . عر مرر رع آزمررایش مرری12

رسر ف رره طر ر     که رض  ساس تجارب م جر ع گذشر ه  ن ظرار مری    
گیررضی ررا  سررزوع    یراف پلیمررضی رره ررر ن     عمر می تررأثیض دشر   

حاص  نگضعی . تنهرا عر مر رع   یراف سلرزی عر ریشر ضین میرز         
عرصرررر ی مقاومرررر  سشرررراری عر  27 ثضگررررذ ریف  سررررز یش 

ی نسررت  ررره نم نرره کیلرر گضد   یرراف سلررز 23هررای حرراوی  نم نرره
 شاه  مشاه ن ش . 

 
   23*13 س   نه  یها نم نه یمقاوم  سشارمقایسه نم ع ر : 0شک 

   

 
 03*15های  س   نه  : نم ع ر مقایسه مقاوم  سشاری نم نه 13شک        

 

0.00
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 ی ررر عن و آزمررایش ررره    ز نرر ر دهررار نقطرره  5مطررارق شررک   
منظرر ر ت یررین مرر و  گسرریخ گی رررض  سرراس خمررش خررا   و  
میز   جرذب  نرضژی رر ن حراوی   یراف مطرارق ررا عسر  ر   م          

 .[14] سرررر  نجرررراد گضس رررره  ASTM C1609 سرررر ان  رع 
 سرر  یس نیررر  رررض  سرراس    یمقاومرر  خمشرر  ی کرره  ر رطرره

 عسرر  ر   م  آزمررایشمطررارق رررا کنرر ف  مرریمحاسررته  رارگررذ ری
ASTM C1609  س :  ره ص رب ذی  

( 1 )                                                          p 2

PLf
bd

  
fp : مگاپاسکا (یا م و  گسیخ گی  م یتنش ماکز(     
 P :( تنی)ن زیخر  رار یمنحنپیک )قله(  ی  عر نقطه مجم ر رار 

 L(م ضیلی)م : ط   عهانه   
b(م ضیلی)م ضی: عضض ت 
d :(م ضیلی)م ضی رتتار ت 

آورع  مقرر  ر سررخ ی یررا جررذب    همچنررین ررره منظرر ر ر سرر  
TD نررضژی )

ی سررط   ی تیررض ر نرری نیرراز ررره محاسررته  ( نم نرره150
زیررض نمرر ع ر رررار ر خیررز )خمررش خررا  (  ز آغرراز رارگررذ ری تررا   

 مقرر  ر خیررز حرر  کثض م رراع  
طرر   تحرر  رارگررذ ری تیررض      

 53.رض رررض رررا   گرران کرره عر  یررن آزمررایش    )ساصررله عو تکیرره 
 راش . م ض  س ( می میلی

 
 ای( نوطه 4: دستگاه تست مواومت خمشی تیر منشوری ) بارگذاری2شکل

 
 مواومت کششی برزیلی*
ررر نف  یهیررر ترر    گترر   مرریمهرر  و  هررای    ز مشخصرره یکرری

 هرای  ترنش نسرت  رره    یسشرار  ترنش آ  عر رض رض  ش ضیمقاوم  ر
تحرر  رررار  یروسرراز هررای    سرر  و  ز آنجررا کرره عر ع    یکششرر

 مررض  نیررو   ع   تحرر  کشررش  سرر   نییقسررم  پررا یکرریتض س
کشرش   رر ن عر رض ررض    یر  رذ  تق   شر ع    یراع  شکسر  رر ن مر   

 ضیخأرره تر  عر رض ررض رارهرای  یرن دنینری      آ  ر  کسر  ش ت  ن    یم
عر ررر ن  افیررنقرر   سرر تاعن  ز     نیررحرر    یرررض  .نرر  زعایر

تررنش  مقرر  ر مقاومرر  عر رض رررض  زیرراعی تررا حرر وع  ت  نرر    یمرر
پرژوهش ررا  سر تاعن     نیر عر  . [15,18] عهر   شیر   سرز   یکشش
 .اررر یپررار م ض رهترر ع  نیررشرر    یسرر   ی مرراکضو سررازن افیرر ز   

 مطرارق ررا   شیآزمرا  نیر   یو عس گان مر رع  سر تاعن ررض     ها   نم نه
 نیرر  .[19] راشرر   یمرر ASTM C496 سرر ان  رع  عسرر  ر   م 

ررض  نیرز ماننر  تسر  مقاومر  سشراری       6مطرارق شرک     شیآزما
سرران ی  03*15و  23*13 زیرررا هررض عو سررا   یهررا نم نرره یرو

ی  م ررضی ررره منظرر ر مقایسرره و رضرسرری تررأثیض  ر رراع آزم نرره     
  . ی نجاد گضعگیضیف  قا ب

 (2                                )T P ld 2  
 Tمگاپاسکا ( یلیرضز ی: مقاوم  کشش(   
 Pن( تنی: ح  کثض رار تحم  ش ن N) 

l م ضیلی: ط    س   نه رض حسب م   
  dم ضیلی: قطض  س   نه رض حسب م 

    

 
 ی استورار دستگاه و انجام آزمایش : دستگاه مواومت کششی برزیلی و نحوه 6شکل 

 یشگاهیآزما جینتا لیتحلگزارش و -3
 اصالح شده( یب یو شیبتن تازه )آزما ییکارا-3-1

 یررن   هررای مخلرر   ی نسررت  آزمررایش زمررا  تررض ک  رررض ی کلیرره
پژوهش  نجاد گضس ره و ن رایج رره عسر  آمر ن عر رونر  سراخ         

راشررن . ن ررایج  مرری 8و  7هررای  خرر ش  مطررارق  شررکا    طررضح
گرض  یرن    عس  آمر ن  ز  یرن آزمر   رره صر رب عمر می ریرا         ره

سلررزی و غیررض  م  رر ر  سرر  کرره رررض ی هررض عو نرر ر کلرری   یرراف
سلزی شاه   سرز یش زمرا  و رره تترع آ   نرضژی ترض ک  خر  هی         

هررا حرراکی  ز آ   سرر  کرره   یرراف پشسرر یکی      ررر ع. مقایسرره 
سین سرری کم ررضین تررأثیض ر  رررض  یررن پررار م ض ع شرر ه و کررار یی   

 عهن . ر ن غل کی ر  کم ض کاهش می

     
 ش ن   ری  صشح  : نم ع ر مقایسه زما  تض ک  ره رو  وی 7 شک 

   

 
 : نم ع ر نست  زما  تض ک  ره نم نه شاه  8 شک 

 
 

 تهیسیو مدول االست یمواومت فشار -3-2

هررای رررا هررض عو  نرر  زن   آزمررایش مقاومرر  سشرراری رررض ی نم نرره 
سرران ی م ررضی  نجرراد گضعیرر  کرره تسرر        03*15و  23*13

هررای  مرر و   مس یسرری ه نیررز رررا  سرر تاعن  ز کررضنش سررنج     
 03*15هررای  عیجی ررا  همزمررا  رررا آزمررایش سشرراری نم نرره   

ترررا  7صررر رب پرررذیضس . ن رررایج حاصررر  مطرررارق  شرررکا     
طرر ر  مقاومرر  سشرراری همررا  راشررن . عر مرر رع آزمررایش مرری12

رسر ف رره طر ر     که رض  ساس تجارب م جر ع گذشر ه  ن ظرار مری    
گیررضی ررا  سررزوع    یراف پلیمررضی رره ررر ن     عمر می تررأثیض دشر   

حاص  نگضعی . تنهرا عر مر رع   یراف سلرزی عر ریشر ضین میرز         
عرصرررر ی مقاومرررر  سشرررراری عر  27 ثضگررررذ ریف  سررررز یش 

ی نسررت  ررره نم نرره کیلرر گضد   یرراف سلررز 23هررای حرراوی  نم نرره
 شاه  مشاه ن ش . 

 
   23*13 س   نه  یها نم نه یمقاوم  سشارمقایسه نم ع ر : 0شک 

   

 
 03*15های  س   نه  : نم ع ر مقایسه مقاوم  سشاری نم نه 13شک        
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  میانگین یمقاوم  سشار مقایسه نم ع ر:  11شک 

                       

  
 ک  ره نم نه شاه  نیانگیم ینست  مقاوم  سشار: نم ع ر مقایسه  12 شک 

 

 یعملکرد خمش-3-2
تیررض منشرر ری رررا هررای  رررض ی نم نرره خمشرریآزمررایش مقاومرر  

سرران ی م ررضی مطررارق عسرر  ر   م  ذکررض     63*15*15 ر رراع 
کرره ن ررایج حاصرر  مطررارق   نجرراد گضعیرر  شرر ن عر رخررش قترر 

عسرر  آمرر ن  ز  عر ن ررایج ررره گررضعع.  ر ئرره مرری .1و  10 شررکا  
آزمررایش مقاومرر  خمشرری یررا مرر و  گسرریخ گی خمشرری       

هررا و  ن ظررار ب قتلرریف  سررز یش قاررر     رینرری مطررارق رررا پرریش 
ی  سرر تاعن  ز   یرراف ررره طرر ر   ی مقاومرر  ررره و سررطه  مشحظرره

کیلرر گضد رررض  23ی حرراوی  کلرری مشرراه ن شرر  رط ریکرره نم نرره
 2.5اوی ی حرر عرصرر  و نم نرره 80م ضمک ررب   یرراف سلررزی رررا  

عرصررر   سرررز یش عر  83کیلررر گضد   یررراف ک رترررا  متررراس ررررا 
مقاوم  خمشری ریشر ضین ترأثیض ب مثتر  ر  ررض  یرن پرار م ض  ز        

  ن . خ ع نشا  ع عن

  
  ی آزمایش مقاوم  خمشی )م و  گسیخ گی(       : نم ع ر مقایسه 10شک 

 

  
 ره نم نه شاه  یخمش یخ گینست  م و  گس ی  : نم ع ر مقایسه .1شک           

 
 یلیبرز یمواومت کشش -3-4

ررررض ی نیرررز  کششررری رررره رو  رضزیلررری آزمرررایش مقاومررر  
سرران ی م ررضی  03*15و  23*13هررای رررا هررض عو  نرر  زن  نم نرره

 شررکا  ن ررایج حاصرر  مطررارق  نجرراد گضعیرر  کرره ن ررایج حاصرر  
. مطررارق ن ررایج مقایسرره شرر ن عر   گررضعع  ر ئرره مرری  18تررا  15

ن ررایج آزمررایش مقاومرر  کششرری   شررکا  مضر طرره و عر تحلیرر 
هررا و  ن ظررار بف عر  رینرری غیضمسرر قی  )رضزیلرری( رررضخشف پرریش 

گیرضی ررا  سر تاعن  ز   یراف سلرزی       میانگین ن ایج ف  ثرض ب دشر   
ها مشاه ن نشر  رره طر ری کره   یراف سلرزی        و پلیمضی عر نم نه

 0عرصرر  و   یرراف پلیمررضی تنهررا    5عر حا رر  میررانگین کرر ف  
قاومرر  کششرری شرر .  مررا عر مقرراعیض  عرصرر  م جررب  سررز یش م

کیلر گضد   23مصضف خاصری ماننر    یراف سلرزی ررا عوز مصرضف       
 2.5عر م ضمک رررب و   یررراف ک رترررا  دمتررراس ررررا عوز مصرررضف  

عرصرر ی  10و  25کیلرر گضد عر م ضمک ررب ررره تضتیررب  سررز یش  
 مقاوم  کششی عی ن ش .

   
     03*15 یها نم نه کششیمقاوم   سهینم ع ر مقا:  15شک 

          

 
 23*13 یها نم نه کششیمقاوم   سهینم ع ر مقا: 16شک   

 

   
 میانگین ک  یمقاوم  کشش سهینم ع ر مقا:  17شک 

  

 
 میانگین ک  ره نم نه شاه  ینست  مقاوم  کشش سهینم ع ر مقا:  18 شک   

 

 مواومت در برابر ضربه -3-2
هرای   عر رون   ین آزمایش ررا ت جره رره  یرن م  ر ر کره آزم نره       

سرران ی م ررضی  03*15هررای ر نرری  مرر رع نیرراز  ز رررض   سرر   نه
گرضعع و ترض ک     م رض تهیره مری    میلری  60.5ره قط راب ررا  رتترار    

هرا ررا    شر عف تمرامی آزم نره    ها نیز عر سه میره  نجراد مری     س   نه
پررایین ررره سررم   ) زی  و یرره  ت جرره ررره محرر  رررض   ز  سرر   نه

گرذ ری گضعیر  ترا      شرمارن رام م اع  تض ک  زیاعف م  سرط و کر (   
ترضی  ظهرار نظرض  نجراد ع ع.      هرا رره طر ر عقیرق     ر     عر تحلیر  

اب رصر رب ت ر  ع  رضراب ررض ی  یجراع  و رین       ن ایج  ین آزمایشر 
تضک و ت ر  ع  رضراب ررض ی شکسر  نهرایی هرض نم نره ر سر          

کیلر گضد ررض م ضمک رب   یراف      2ی ر نری حراوی    نم نره  می آی .
کیلرر گضد رررض م ضمک ررب   25ی حرراوی  ک رتررا  مترراس و نم نرره 

 273و  203گیررض    یرراف سلررزی ررره تضتیررب رررا رهترر ع دشرر      
عرصرر ی ریشرر ضین تررأثیض مثترر  ر  رررض روی مقاومرر  عر رض رررض   

ی ررر ن غل کرری  ز خرر ع نشررا  ع عنرر . همچنررین تحلیرر     ررضره
گرض   رره و ر ح نمایرا     10شر ن عر شرک      ی  ر ئره  ن ایج مقایسره 

 03ی ررر ن غل کرری حرراوی     یررن م  رر ر  سرر  کرره نم نرره    
کیلرر گضد   یرراف سلررزی ره ررضین عملکررضع ر   ز نظررض تحمرر        
 ضراب ریشر ض پرس  ز وقر ر  و رین ترضک ترا زمرا  گسریخ گی         

رض رررض ر   ع ر سرر  عر حررا ی کرره سررایض   یرراف  .کامرر  تررا حرر وع 
خرر ع نشررا   پلیمررضی عر  یررن مرر رع تقضیترراً عملکررضع یکسررانی  ز

 ی ع ر ی  همیرر    نرر .  یررن م  رر ر  ز منظررض متاحرر  سررازن  ع عن
 راش .   ی می و جایگان ویژن

 
 گسیختگی به اولین ترکنسبت مواومت ضربه  سهینمودار موا: 19شکل

 یریگ جهیو نت یبند جمع-4
  متض راشررن    یرراف سلررزی عر مقرراعیضی کرره  ز یررک حرر  ق  رررا

 ثض ب مثت  مناسرتی ررض روی مقاومر  سشراری خ  هنر  ع شر        
 27کیلر گضد ررض م ضمک رب   یراف سلرزی ترا        23و نم نه حراوی  

 عرص  مقاوم  سشاری ر  رهت ع رخشی .
کیلرر گضد رررض   23ی ع ر ی   یرراف سلررزی ررره میررز       نم نرره

 2.5ی عیگرررضی حررراوی  عرصررر  و نم نررره 80م ضمک رررب ترررا 
عرصررر ف مقاومررر  و  83رترررا  متررراس ترررا کیلررر گضد   یررراف ک 

 عملکضع خمشی ر  رهت ع رخشی ن .
     کیلر گضد ررض م ضمک ررب    23نم نره حراوی   یراف سلررزی ررا عوز

رررض  لرر گضدیک 2.5ی حرراوی   یرراف ک رتررا  مترراس رررا عوز  و نم نرره
عرصرر ی  سررز یش عر  10و  25ررره تضتیررب  سررز یش   م ضمک ررب

 مقاوم  کششی ر ن غل کی حاوی   یاف ع ش ن .
       عر  ین تحقیق ره طر ر میرانگین   یراف سلرزی و ک رترا  متراس

 عر لرر گضدیک 23و  25ت  نسرر ن  عر مقرراعیض مصررضف ررره تضتیررب  

عرصررر ی عر  203و  273گیرررض  رهت عهرررای دشررر  م ضمک رررب
  سز یش مقاوم  عر رض رض  ضره ر  ره ثت  رضسانن .

    رنر ی صر رب پذیضس ره  ز ن رایجف      عر نهای  ررا ت جره رره جمرع
 هرررای مکرررانیکی و عملکرررضعی ن یجررره گضسررر   تسررر شرررام  

ترا   2ررا مقراعیض مصرضف پیشرنهاعی      الیاف کورتها اممبهاب  که  
ره رررضین و ریشررر ضین ترررأثیض ب  ررررض م ضمک رررب لررر گضدیک 2.5

مثت  ر  ررض روی رهتر ع عملکرضع رر ن غل کری مر رع رضرسری عر        
  ین پژوهش  ز خ ع نشا  ع ع.

 یقدردان -2
کررره عر پیشرررضس   مررر ر  یرررن ی عزیز نررری  عر پایرررا   ز کلیررره

 نرر ف ررره ویررژن همکررار   و مسررئ م   رسررا  ررر عن پررژوهش یرراری
ی مضکررز تحقیقرراب ررر ن شررهی  رجررایی و کارشناسررا   مجم عرره

آزمایشرررگان رررر ن ع نشرررگان سرررمنا  کررره عر  جرررض ی هضدررره  
 نر ف تقر یض و    تض آزمایشراب  یرن تحقیرق  ثرض رخرش رر عن       مطل ب

 آی . تشکض سض و   ره عم  می
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  میانگین یمقاوم  سشار مقایسه نم ع ر:  11شک 

                       

  
 ک  ره نم نه شاه  نیانگیم ینست  مقاوم  سشار: نم ع ر مقایسه  12 شک 

 

 یعملکرد خمش-3-2
تیررض منشرر ری رررا هررای  رررض ی نم نرره خمشرریآزمررایش مقاومرر  

سرران ی م ررضی مطررارق عسرر  ر   م  ذکررض     63*15*15 ر رراع 
کرره ن ررایج حاصرر  مطررارق   نجرراد گضعیرر  شرر ن عر رخررش قترر 

عسرر  آمرر ن  ز  عر ن ررایج ررره گررضعع.  ر ئرره مرری .1و  10 شررکا  
آزمررایش مقاومرر  خمشرری یررا مرر و  گسرریخ گی خمشرری       

هررا و  ن ظررار ب قتلرریف  سررز یش قاررر     رینرری مطررارق رررا پرریش 
ی  سرر تاعن  ز   یرراف ررره طرر ر   ی مقاومرر  ررره و سررطه  مشحظرره

کیلرر گضد رررض  23ی حرراوی  کلرری مشرراه ن شرر  رط ریکرره نم نرره
 2.5اوی ی حرر عرصرر  و نم نرره 80م ضمک ررب   یرراف سلررزی رررا  

عرصررر   سرررز یش عر  83کیلررر گضد   یررراف ک رترررا  متررراس ررررا 
مقاوم  خمشری ریشر ضین ترأثیض ب مثتر  ر  ررض  یرن پرار م ض  ز        

  ن . خ ع نشا  ع عن

  
  ی آزمایش مقاوم  خمشی )م و  گسیخ گی(       : نم ع ر مقایسه 10شک 

 

  
 ره نم نه شاه  یخمش یخ گینست  م و  گس ی  : نم ع ر مقایسه .1شک           

 
 یلیبرز یمواومت کشش -3-4

ررررض ی نیرررز  کششررری رررره رو  رضزیلررری آزمرررایش مقاومررر  
سرران ی م ررضی  03*15و  23*13هررای رررا هررض عو  نرر  زن  نم نرره

 شررکا  ن ررایج حاصرر  مطررارق  نجرراد گضعیرر  کرره ن ررایج حاصرر  
. مطررارق ن ررایج مقایسرره شرر ن عر   گررضعع  ر ئرره مرری  18تررا  15

ن ررایج آزمررایش مقاومرر  کششرری   شررکا  مضر طرره و عر تحلیرر 
هررا و  ن ظررار بف عر  رینرری غیضمسرر قی  )رضزیلرری( رررضخشف پرریش 

گیرضی ررا  سر تاعن  ز   یراف سلرزی       میانگین ن ایج ف  ثرض ب دشر   
ها مشاه ن نشر  رره طر ری کره   یراف سلرزی        و پلیمضی عر نم نه

 0عرصرر  و   یرراف پلیمررضی تنهررا    5عر حا رر  میررانگین کرر ف  
قاومرر  کششرری شرر .  مررا عر مقرراعیض  عرصرر  م جررب  سررز یش م

کیلر گضد   23مصضف خاصری ماننر    یراف سلرزی ررا عوز مصرضف       
 2.5عر م ضمک رررب و   یررراف ک رترررا  دمتررراس ررررا عوز مصرررضف  

عرصرر ی  10و  25کیلرر گضد عر م ضمک ررب ررره تضتیررب  سررز یش  
 مقاوم  کششی عی ن ش .

   
     03*15 یها نم نه کششیمقاوم   سهینم ع ر مقا:  15شک 

          

 
 23*13 یها نم نه کششیمقاوم   سهینم ع ر مقا: 16شک   

 

   
 میانگین ک  یمقاوم  کشش سهینم ع ر مقا:  17شک 

  

 
 میانگین ک  ره نم نه شاه  ینست  مقاوم  کشش سهینم ع ر مقا:  18 شک   

 

 مواومت در برابر ضربه -3-2
هرای   عر رون   ین آزمایش ررا ت جره رره  یرن م  ر ر کره آزم نره       

سرران ی م ررضی  03*15هررای ر نرری  مرر رع نیرراز  ز رررض   سرر   نه
گرضعع و ترض ک     م رض تهیره مری    میلری  60.5ره قط راب ررا  رتترار    

هرا ررا    شر عف تمرامی آزم نره    ها نیز عر سه میره  نجراد مری     س   نه
پررایین ررره سررم   ) زی  و یرره  ت جرره ررره محرر  رررض   ز  سرر   نه

گرذ ری گضعیر  ترا      شرمارن رام م اع  تض ک  زیاعف م  سرط و کر (   
ترضی  ظهرار نظرض  نجراد ع ع.      هرا رره طر ر عقیرق     ر     عر تحلیر  

اب رصر رب ت ر  ع  رضراب ررض ی  یجراع  و رین       ن ایج  ین آزمایشر 
تضک و ت ر  ع  رضراب ررض ی شکسر  نهرایی هرض نم نره ر سر          

کیلر گضد ررض م ضمک رب   یراف      2ی ر نری حراوی    نم نره  می آی .
کیلرر گضد رررض م ضمک ررب   25ی حرراوی  ک رتررا  مترراس و نم نرره 

 273و  203گیررض    یرراف سلررزی ررره تضتیررب رررا رهترر ع دشرر      
عرصرر ی ریشرر ضین تررأثیض مثترر  ر  رررض روی مقاومرر  عر رض رررض   

ی ررر ن غل کرری  ز خرر ع نشررا  ع عنرر . همچنررین تحلیرر     ررضره
گرض   رره و ر ح نمایرا     10شر ن عر شرک      ی  ر ئره  ن ایج مقایسره 

 03ی ررر ن غل کرری حرراوی     یررن م  رر ر  سرر  کرره نم نرره    
کیلرر گضد   یرراف سلررزی ره ررضین عملکررضع ر   ز نظررض تحمرر        
 ضراب ریشر ض پرس  ز وقر ر  و رین ترضک ترا زمرا  گسریخ گی         

رض رررض ر   ع ر سرر  عر حررا ی کرره سررایض   یرراف  .کامرر  تررا حرر وع 
خرر ع نشررا   پلیمررضی عر  یررن مرر رع تقضیترراً عملکررضع یکسررانی  ز

 ی ع ر ی  همیرر    نرر .  یررن م  رر ر  ز منظررض متاحرر  سررازن  ع عن
 راش .   ی می و جایگان ویژن

 
 گسیختگی به اولین ترکنسبت مواومت ضربه  سهینمودار موا: 19شکل

 یریگ جهیو نت یبند جمع-4
  متض راشررن    یرراف سلررزی عر مقرراعیضی کرره  ز یررک حرر  ق  رررا

 ثض ب مثت  مناسرتی ررض روی مقاومر  سشراری خ  هنر  ع شر        
 27کیلر گضد ررض م ضمک رب   یراف سلرزی ترا        23و نم نه حراوی  

 عرص  مقاوم  سشاری ر  رهت ع رخشی .
کیلرر گضد رررض   23ی ع ر ی   یرراف سلررزی ررره میررز       نم نرره

 2.5ی عیگرررضی حررراوی  عرصررر  و نم نررره 80م ضمک رررب ترررا 
عرصررر ف مقاومررر  و  83رترررا  متررراس ترررا کیلررر گضد   یررراف ک 

 عملکضع خمشی ر  رهت ع رخشی ن .
     کیلر گضد ررض م ضمک ررب    23نم نره حراوی   یراف سلررزی ررا عوز

رررض  لرر گضدیک 2.5ی حرراوی   یرراف ک رتررا  مترراس رررا عوز  و نم نرره
عرصرر ی  سررز یش عر  10و  25ررره تضتیررب  سررز یش   م ضمک ررب

 مقاوم  کششی ر ن غل کی حاوی   یاف ع ش ن .
       عر  ین تحقیق ره طر ر میرانگین   یراف سلرزی و ک رترا  متراس

 عر لرر گضدیک 23و  25ت  نسرر ن  عر مقرراعیض مصررضف ررره تضتیررب  

عرصررر ی عر  203و  273گیرررض  رهت عهرررای دشررر  م ضمک رررب
  سز یش مقاوم  عر رض رض  ضره ر  ره ثت  رضسانن .

    رنر ی صر رب پذیضس ره  ز ن رایجف      عر نهای  ررا ت جره رره جمرع
 هرررای مکرررانیکی و عملکرررضعی ن یجررره گضسررر   تسررر شرررام  

ترا   2ررا مقراعیض مصرضف پیشرنهاعی      الیاف کورتها اممبهاب  که  
ره رررضین و ریشررر ضین ترررأثیض ب  ررررض م ضمک رررب لررر گضدیک 2.5

مثت  ر  ررض روی رهتر ع عملکرضع رر ن غل کری مر رع رضرسری عر        
  ین پژوهش  ز خ ع نشا  ع ع.

 یقدردان -2
کررره عر پیشرررضس   مررر ر  یرررن ی عزیز نررری  عر پایرررا   ز کلیررره

 نرر ف ررره ویررژن همکررار   و مسررئ م   رسررا  ررر عن پررژوهش یرراری
ی مضکررز تحقیقرراب ررر ن شررهی  رجررایی و کارشناسررا   مجم عرره

آزمایشرررگان رررر ن ع نشرررگان سرررمنا  کررره عر  جرررض ی هضدررره  
 نر ف تقر یض و    تض آزمایشراب  یرن تحقیرق  ثرض رخرش رر عن       مطل ب

 آی . تشکض سض و   ره عم  می
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