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 چکیده 

منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش جمع شدگی بتن تازه و سخت شده، افزایش  مصنوعی به  الیافهای اخیر در دنیا کاربرد  در سال

ولی در مورد  است. یافته گسترشفلزی بسیار   یافجذب انرژی و مقاومت در برابر ضربه بتن و جایگزینی آرماتورهای حرارتی و ال

الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین با سه شکل  تأثیردر این مقاله قیق کاربردی صورت نگرفته است. ی تحپارامترهای دوام بتن الیاف

در درصدهای حجمی مختلف بر روی نفوذپذیری تحت فشار آب و مقاومت الکتریکی و جذب  فورتا فرو و کورتا بلند و بارچیپظاهری 

های شاهد سنجیده شده  روزگی نسبت به نمونه 82ها در سن  مقاومت فشاری و خمشی نمونه است. همچنین شدهبررسی بتن کل آب 

 تیر() یمنشورهای  و آزمونهجذب آب، مقاومت الکتریکی و مقاومت فشاری نفوذپذیری، های مکعبی جهت انجام آزمون  است. آزمونه

طرح اختالط با  11به این منظور  .زمایشگاه ساخته شدندکشش غیرمستقیم( بتن الیافی و بتن شاهد در آ) یخمشجهت انجام آزمون 

 مجموعاًکه   BSو ASTMمطابق استانداردهای  را 011*151*151و تیرهایی به ابعاد  متر میلی 151x151x151هایی به ابعاد  مکعب

درصدها باعث افزایش خواص  تریشالیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین در بنشان داد افزایش نتایج مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه  171

 است. مدت کوتاهدوام  و همچنین باعث افزایشمکانیکی 

 ، خمش، نفوذ، فورتا فرو، کورتا بلند، بارچیپدوام، مقاومت، بتن الیافی، پلی اولفینکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

امروزه  که ینحو داشته است، به یتوسعه فراوان زین ها آنعلم شناخت انواع بتن و خواص  ر،یعلم در قرن اخ شرفتیبا توجه به پ

 مخصوص به خود را داراست. یخواص و کاربر کیو هر  شود یو استفاده م دیانواع مختلف بتن با مصالح مختلف تول

 یگریمصالح د دیبتن با یاستفاده نشود، جهت رفع شکنندگ لگردیاز م که یدرصورت نیترد و شکننده است، بنابرا یمعمول بتن

و  رییموجب بهبود عملکرد اعضا و تغ افیدر بتن و ساخت بتن مسلح شده به ال افیبه مخلوط اضافه نمود. استفاده از ال افیال رینظ

 تأثیرتحت  یافیبتن ال یکی. خواص مکانگردد یاعضا م نیا یو خمش یکشش ،یاومت فشارازجمله مق یکیمکان اتیبهبود خصوص
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قرار  یها و اندازه و شکل مصالح سنگدانه ا نمونه هیاندازه، شکل و نحوه ته نه،ینوع، درصد، نسبت طول به قطر معادل، مقاومت زم

 یخوردگ بعد از ترک افیال قتی. در حقدهد یم شیافزا یتوجه ابلمالت و بتن را به نحو ق یریپذ شکل ،یمقاومت کشش اف،یدارند. ال

کاربرد  نیشتری. امروزه بگردد یم یجذب انرژ تیو ظرف یدر چقرمگ یریچشمگ شیو باعث افزا زند یصفحات ترک پل م انیدر م

 یها طیها و مح تونل یپوشش داخل وها  روکش ها، نگیپارک یها، روساز ها، عرشه پل در دال یفوالد افیال ژهیو به افیبتن مسلح به ال

 .]1[بوده است شیدر معرض فرسا

شاری، خمشی و پارامتر جذب بر روی مقاومت ف پلی اولفینالیاف  تأثیر بررسی به مقاله این در باال، در ذکرشده مطالعه با مطابق

 در زیادی مطالعات شد. تاکنونبا الیاف پرداخته  های بتنی مسلح شده دوام نمونهآب، مقاومت الکتریکی و نفوذ تحت فشار آب برای 

 الیاف از در استفاده عمده مشکالت اما ازجمله ]8-4[است  قرارگرفته موردبررسی فوالدی الیاف به شده مسلح خود تراکم بتن زمینه

 که الیافی هست. ازجمله باالی استفاده مقادیر در بتن، کارآیی و کاهش الیاف شدن و گلوله تجمع مسئله کار ابتدای فوالدی در

 بودن مدول دارا علت به این الیاف که هست پروپیلن پلی الیاف گیرد می قرار استفاده مورد فوالدی الیاف برای جایگزین عنوان به

 آیند می اولیه به وجود ساعات در که )پالستیک و جمع شدگی نشست های ترک (بتن های ترک کنترل برای عمدتاً پایین االستیسته

 از حتی بعد بتن بهبود کارایی و مالت شدگی جمع برابر در مقاومت برای بخصوص باال مقاومت با پروپیلن پلی شود. الیاف می استفاده

 شود. می ساخته ها ترک از ناشی های تنش توسعه

اند  شدهصل حاشده دست بشر هستند که از تحقیقات و توسعه در صنعت پتروشیمی و نساجی  الیاف مصنوعی، الیاف ساخته

های متفاوت هستند. الیافی که سعی شده در بتن با  اند که دارای فرمول . الیاف مورداستفاده، از پلیمرهای آلی نتیجه شده]5[

. برای خیلی از 7پروپیلن و پلی 0اتیلن ، پلی5استر ، پلی4، نایلون3، کربن8، آرامید1از: آکریلیک اند عبارتسیمان پرتلند استفاده شود 

 .]5[های تحقیقاتی یا آزمایشگاهی کمی وجود دارد  این الیاف، گزارش

 قرار زیر است: هایی به اضافه نمودن الیاف مصنوعی به بتن دارای مزیت

 های گیرش پالستیک کاهش ترک -

 های افت پالستیک کاهش ترک -

 کاهش نفوذپذیری بتن -

 رابر سایشای و مقاومت در ب افزایش مقاومت ضربه -

 .]0[ 2افزایش مقاومت در برابر خردشدگی -

عنوان  طول الیاف و شکل ظاهری فاکتورهای مهمی در بتن با الیاف مصنوعی است. برخی از این الیاف مصنوعی ممکن است به

 .]0[عنصر مسلح کننده ثانویه بکار روند 

به طرز  پذیر انعطافلی الیفن در پوشش بتنی تونل آب رفتار استفاده از الیاف پنشان دادند که  8113بهفرنیا و بهروان در سال 

بر روی خواص مکانیکی و  تأثیربا ارزیابی  8114آلبرتی و همکاران در سال . ]7[شود میچشمگیری بیشتر و جذب انرژی بیشتر 

با اختالط الیاف پلی اولفین کمی مقاومت  دهد میرفتار شکست الیاف پلی اولفین بتن خود متراکم پرداختند که نتایج نشان 

                                                      
1
 Acrylic 

2
 Aramid 

3
 Carbon 

4
 nylon 

5
 polyester 

6
 polyethylene 

7
 polypropylene 

8
 Shatter Resistance 
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خمشی فراهم  های تنشفشاری بتن خود متراکم کاهش یافته است و همچنین این الیاف بهبود رفتار بتن تحت کشش و 

در مقایسه بین الیاف پلی اولفین بتن مسلح ویبره معمولی با بتن خود  8115در سال همچنین در تحقیق دیگری  .]2[کند می

ه این نتیجه رسیدند که طرح اختالط بتن مسلح معمولی با الیاف پلی اولفین برای محیطی با خطر متوسط مناسب است از ب متراکم

در سال و در پژوهش دیگری  ]9[مواد فرسایشی و ذوب و انجماد استدریایی،  های آبجمله شرایطی که در تماس مستقیم با 

یاف پلی اولفین ماکرو سنتتیک در عناصر بتن مسلح به این نتیجه رسیدند که توزیع ال گیری جهتبا مطالعه بر توزیع الیاف و  8110

با  8110دنگ و همکاران در سال  .]11[بودکه بتن خود متراکم  هایی آناز  تر یکنواختفیبر در نمونه بتن ویبره شده مرسوم 

در  توجهی قابلح به این نتیجه رسیدند که بهبود آزمایش بر روی صفحه گرد معین برای خاصیت الیاف ماکرو پلی اولفین بتن مسل

 .]11[دهد میچقرمگی و عملکرد پس از ترک بتن رخ 

 

 برنامه آزمایشگاهی .2

 مصالح مصرفی 1. 2

 سیمان 1. 1. 2 

سیمان هرمزگان )خمیر(  کارخانهمحصول  8 سیمان پرتلند تیپ، تحقیقدر ساخت بتن مصرفی این  استفاده موردسیمان 

 ارائه شده است. 1مشخصات سیمان در جدول  .است

 

 یمصرف مانیمشخصات س -1 جدول

 نام
 %(مشخصات )

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O LOI 

 8 0/1 5/1 0/1 2/1 03 5/3 5 81 سیمان

 

 مصالح سنگی 2. 1. 2

است که مشخصات  بندرعباس% شکسته شده از معادن ایسین و قلعه قاضی اطراف شهر 111شامل شن و ماسه  مصالح سنگی

 .است شده ارائهدر جداول مربوطه ( 4( و شن درشت )جدول 3شن ریز )جدول  ،(8)جدول  ماسه ،بیبه ترت ها آن بندی دانه

 

 بندی ماسهدانه -2جدول 

 #133 #03 #33 #11 #8 #4 اینچ 8/3 نمره الك 

درصد 

 عبوری

 1-15 5-41 15-54 41-91 01-111 29-111 111 9حد استاندارد

 8/5 7/15 9/31 4/44 4/71 111 111 نتیجه آزمون

 

                                                      
 318 استاندارد ملی. 9



 
 

 ایراننهمين كنفرانس ملي بتن 

 5931مهرماه  51 و 51

 مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

 4 

 دانه درشت )شن ریز( بندی سنگدانه -3جدول 

 #4 اینچ 8/3 اینچ 2/1 اینچ 4/3 اینچ 1 نمره الك 

درصد 

 عبوری

 1-5 1-15 81-55 91-111 111 حد استاندارد

 2/8 1/01 4/97 111 111 نتیجه آزمون

 

 دانه درشت )شن درشت( بندی سنگدانه -4جدول 

 #4 اینچ 8/3 اینچ 2/1 اینچ 4/3 اینچ 1 نمره الك 

 درصد

 عبوری

 1-5 1-15 11-41 41-25 91-111 حد استاندارد

 1/1 8/1 2 8/91 111 نتیجه آزمون

 

 الیاف 3. 1. 2

از شرکت  Barchip ( و1)شکل  رجانیاز شرکت گرانول س Kortta Blend پلی اولفین با نام تجاری کیماکروسنتت افیال

به  ها آنکه مشخصات  متر میلی 54با طول  (1)شکل از شرکت فورتا آمریکا  Forta-Ferroو ( 8)شکل  ایتانیبر کیاالستو پالست

ی مشابه یکدیگر )الیاف فورتا فرو و کورتا بلند از لحاظ شکل ظاهر .است شده استفاده در طرح اختالط ،ذکرشده 5 جدولتفکیک در 

 متفاوت هستند( ولی از لحاظ کیفی

 

     
 : الیاف بارچیپ2شکل                                                         کورتا و فورتا: الیاف 1شکل                     
 

 

 

 مشخصات الیاف -0جدول 

نوع 

 الیاف

مقاومت  شکل ظاهری

 کششی

مواد 

 اولیه

وزن  رنگ

 مخصوص

جذب  طول

 آب

مقاومت 

 شیمیایی

مدول 

 االستیسیته

نقطه 

 ذوب

مداوم  طور به بارچیپ

 برجسته

اولفین  041

 شده اصالح
-1991 سفید

1998 

-159 11 عالی ندارد 54

179 

فورتا 

 فرو

 ای رشته تک

درهم تابیده و 

 پروپیلن پلی *093

/ کوپلیمر 
خاکستری 

 و سفید

 101 *094 عالی ندارد 54 1991
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 خالص ای شبکه

کورتا 

 بلند

 ای رشته تک

 دهیدرهم تاب

و درصد  25

 11 ای شبکه

و میکرو  درصد

 درصد 5

کوپلیمر  *429

خالص پلی 

 اولفین

خاکستری 

 و سفید

-101 *397 عالی ندارد 54 1991

171 

امیرکبیر تهران است و مابقی  صنعتی دانشگاه نتایج آزمایشگاه بر اساس*مقاومت کششی و مدول االستیسیته الیاف فورتا فرو و کورتا بلند 

 است. تولیدکنندهجدول از بروشور شرکت  های داده

 

 سایر مصالح 4. 1. 2

 ]ASTM C1602 ]18با استاندارد  و است مناسب PHدارای که  استش آب شرب شهر بندرعباس شده در این پژوه آب مصرف

 مطابقت دارد.

وزن مخصوص  وان کننده بر پایه کربوکسیالتی باشده از نوع فوق ر های ساخته استفاده در طرح اختالط بتن افزودنی مورد

 .است ]ASTM C494 ]13که بر اساس استاندارد  مترمکعبکیلوگرم بر  1111

 ها طرح اختالط و تعداد آزمونه 2. 2

مجموع  در شده است. نشان داده 7و نسبت آب به سیمان در جدول  مترمکعبمیزان استفاده از مصالح در یک  در این پژوهش،

 171 درمجموعطرح اختالط با سه درصد حجمی از هر نوع الیاف بوده که  3که شامل  قرارگرفتهمورد آزمایش طرح اختالط  11

آزمونه برای جذب آب و  31و  آزمونه برای مقاومت فشاری 41)تعداد  متر میلی 151*151*151مکعبی آزمونه  141شامل آزمونه 

 011*151*151 با ابعاد تیر() یمنشورآزمونه  31و ( آزمونه برای مقاومت الکتریکی 41و آب آزمونه برای نفوذ تحت فشار  31

 .است 0به شرح جدول  متر میلی

 برای هر طرح و آزمایش آزمونهتعداد  -1 جدول

 طرح ونام 

 آزمایش

کورتا  شاهد

33/3 % 

کورتا 

11/3 % 

کورتا 

99/3 % 

فورتا 

33/3 % 

فورتا 

11/3 % 

فورتا 

99/3 % 

بارچیپ 

33/3 % 

بارچیپ 

11/3 % 

بارچیپ 

99/3 % 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 مقاومت فشاری

مقاومت 

 )تیر(خمشی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 مقاومت الکتریکی

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کلجذب آب 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 نفوذ تحت فشار آب

 مترمکعب كی دربتن  اختالطمشخصات طرح  -7 جدول

 

 کد طرح

 

عیار مواد 

 سیمانی

(kg/m
3) 

نسبت آب 

 به مواد سیمانی

درصد 

 حجمی الیاف

مقدار 

 ماسه

(kg/m
3) 

مقدار 

 شن ریز

(kg/m
3) 

مقدار 

 شن درشت

(kg/m
3) 

FCT0 411 4/1 1 211 7/333 0/519 
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FB33 411 4/1 33/1 211 7/333 0/519 

FB66 411 4/1 00/1 211 7/333 0/519 

FB99 411 4/1 99/1 211 7/333 0/519 

FKB33 411 4/1 33/1 211 7/333 0/519 

FKB66 411 4/1 00/1 211 7/333 0/519 

FKB99 411 4/1 99/1 211 7/333 0/519 

FFF33 411 4/1 33/1 211 7/333 0/519 

FFF66 411 4/1 00/1 211 7/333 0/519 

FFF99 411 4/1 99/1 211 7/333 0/519 

 

 ها ساخت آزمونه 3. 2

ای شدن اغلب به دلیل استفاده از مقادیر زیاد  صورت خشک وارد مخلوط شوند. مشکل گلوله الیاف به خاطر آسانی پخش باید به

بـه وجود  یا اضافه کردن خیلی سریع الیاف به مخلوطی که آب کافی و یـا کارایی کافی ندارددرصد حجمی( و  8الیاف )بیش از 

در این پدیده الیاف نزدیک به هم جمع شده، سبب کاهش کارایی مخلوط بتن و درنتیجه کاهش مقاومت و نرمی بتن  .]14[آید می

 .]15[گردد سخت شده می

و پس از  نییتع ]ASTM C566 ]10بر اساس استاندارد  یمصالح سنگ یسبرطوبت ن زانیدر هر مرحله از ساخت، ابتدا م

 شده داده نشان 3 شکل درها  ساخت آزمونهمراحل اضافه کردن الیاف در زمان و مخلوط شد.  نیاصالح طرح اختالط، مصالح توز

 .است
 

         
 اضافه کردن الیاف به مصالح خشك: 3شکل 

 یآور عمل 4. 2

از  و مقاومت الکتریکی و جذب آب کل و نفوذ تحت فشار آب های الزم برای آزمایش مقاومت فشاری نمونهبرای ساخت 

ساعت  84ها پس از  د. نمونهاستفاده گردی متر میلی 151*151*151ی مکعبی ها قالباستفاده شد و از  ]BS 1881 ]17استاندارد 

ها قرار  روز در این حوضچه 87( و به مدت 4آوری شدند )شکل های عمل گیری از قالب خارج شدند و وارد حوضچه ریزی و قالب بتن
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با انداختن یخ در  سلسیوسدرجه  81گردید و سعی گردید دما در محدوده  صورت روزانه کنترل می آوری به گرفتند. دمای آب عمل

 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. 82روز قرارگیری در محیط مرطوب در سن  87 ها پس از حوضچه حفظ شود. نمونه
 

        
 : حوضچه آب4شکل 

 انجام آزمایش 0. 2

 بتن تازه 1. 0. 2

دمای بتن تازه پارامتر  که نی. با توجه به ا(5شکل گرفت )انجام  ]ASTM C1064 ]12دما  بر روی بتن تازه آزمایش 

سعی و همچنین درجه سلسیوس  87الی  84در محدوده دمای بتن ، ]19[ تأثیرگذاری بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن است

 .ودداشته ش نگه متر میلی 531الی  431و قطر سیالن در محدوده  متر میلی 151الی  181اسالمپ بتن در محدوده گردید 

 

 
 دما گیری اندازه: 0 شکل

 

 بتن سخت شده 2. 0. 2

 آزمایش مقاومت فشاری 1. 2. 0. 2

قبل از آزمایش، ابعاد است.  ]BS 1881 ]17 طبق استاندارد مقاومت فشاری معمولی آزمایش معیار مرغوبیت بتن نیتر مهم

در محاسبات مربوط به مقاومت فشاری دخالت داده شد. در  آمده دست بهگیری شد که ابعاد  صورت دقیق با کولیس اندازه ها به نمونه
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رسند. مقاومت  های بتن با اعمال نیروی محوری فشاری با سرعت مشخص، به حد مقاومت نهایی می آزمایش مقاومت فشاری، نمونه

 .آید فشاری از تقسیم حداکثر نیروی تحمل شده توسط نمونه، به سطح مقطع نمونه به دست می

و درصد حجمی  برای هر نوع الیاف آنمیانگین گیری شد که نتایج روز اندازه 82ها در سن ه مقاومت فشاری آزمونهدر این پروژ

 شده است. آورده 1نمودار در 

 
 : مقاومت فشاری1نمودار 

 

 آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه 2. 2. 0. 2

 متر میلی 151*151*151بتنی، با ابعاد  های بر روی مکعب گیروز 82 ها، در سن آزمایش مقاومت الکتریکی برای کلیه طرح

آب در طول  حوضچهها داخل  باز کردن قالب، آزمونه آزمونه در نظر گرفته شد. پس از چهارگرفت. برای هر طرح اختالط انجام 

متناوب استفاده  کی با جریانها از دستگاه مقاومت الکتری گیری مقاومت الکتریکی آزمونه نگهداری شد. برای اندازه آوری عملمدت 

برای هر نوع  آنمیانگین که نتایج  شده است گیری و ثبت آزمونه در دو راستای قطری اندازه تمام وجوهمقاومت (. 7ل شک) گردید

دستگاه مقاومت الکتریکی مورداستفاده در این پژوهش از نوع چهار پراپ ونر  شده است. آورده 8نمودار در و درصد حجمی  الیاف

 .]81[است

 

 
 الکتریکی : مقاومت2نمودار 

 

 خمشی آزمایش مقاومت 3. 2. 0. 2

 ASTM C1018مطابق با استاندارد  متر میلی 011*151*151جهت انجام این آزمایش دارای ابعاد  شده ساخته های نمونه

ها  ابعاد نمونه ش،ی. قبل از آزمااستبرای آزمایش فشاری ذکر شد  آنچههم مطابق با  ها نمونهاین  آوری عمل. شرایط باشند می ]81[
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 ها نمونه دخالت داده شد.  خمشیآمده در محاسبات مربوط به مقاومت  دست شد که ابعاد به یریگ اندازه سیبا کول قیصورت دق به

م گشت. سرعت بارگذاری برای انجا ریزی بتندرجه چرخانیده شد و بارگذاری در جهت عمود بر جهت  91حین انجام آزمایش 

mm/min 1/1  شد. این آزمایش توسط دستگاه موجود در آزمایشگاه مکانیک خاک استان  داشته نگهثابت  ها نمونهبود و برای تمام

 شده است. آورده 3نمودار در و درصد حجمی  برای هر نوع الیاف آنمیانگین نتایج  هرمزگان انجام داده شد.

 
 خمشی: مقاومت 3نمودار 

 

 آزمایش جذب آب کل 4. 2. 0. 2

 باهم ها آنآن از لحاظ میزان خلل و فرج و پیوستگی  ریزساختاریکی از خصوصیات  عنوان بهبا توجه به اینکه جذب آب بتن 

چگالی، درصد جذب آب و درصد حفرات  گیری اندازهبرای ، ASTM C642از انجام آزمون بر طبق استاندارد ، نتایج حاصل است

 در ها نمونه آوری عملاست که پس از ساخت و  صورت بدیناین آزمون ه است. روش انجام استفاد د در بتن سخت شده قابلموجو

درجه به مدت  111الی  115دمای  با کن خشک. سپس نمونه درون شود می کشی وزنروزگی، نمونه از آب خارج گردیده،  82سن 

تا زمانی است که تفاضل وزن نمونه در  ها نمونه. مدت قرارگیری گردد میو از دستگاه خارج و مجدداً توزین  قرارگرفتهساعت  84

ساعت  42وزن نمونه پس از خارج شدن از دستگاه، کمتر باشد که حداقل  %5/1، از کن خشکدر  حالت قبل و بعد از قرارگیری

مغروق نگهداری و بعد از بیرون آوردن از آب و با سطح  صورت بهدر آب و به مدت حداقل دو روز  موردنظر. پس از آن نمونه است

برای  آنمیانگین نتایج  ]88[.گردد می، میزان جذب آب آن توزیع ها نمونه. با استفاده از وزن خشک و خیس شود میخشک توزین 

 شده است. آورده 4نمودار در و درصد حجمی  هر نوع الیاف

 
 جذب آب کل -4نمودار 

 آزمایش نفوذپذیری تحت فشار آب 0. 2. 0. 2

 31و  82معمول در سن  طور به که استمقاومت بتن در مقابل نفوذ آب تحت فشار  زانیم نییتع یاین آزمون، برا قتیدر حق

 متر میلیبر  وتنیبار )ن 5/1 زانیتحت فشار آب به م نیباید از باال و یا از پای ها نمونه. در این آزمون پذیرد میبتن صورت  یروزگ
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 موردنظرساعته  78فشار در طول آزمایش ثابت باشد. پس از پایان دوره  که طوری به رندیساعته قرار گ 78یک دوره  یمربع( برا

. کنیم می میقسمت تقس 8که در معرض فشار آب قرار داشت به  یرا از وسط و از وجه ها نمونهفشار آب  رهاسازیپس از  بالفاصله

( mm)واحد  کنیم می گیری اندازهعمق رطوبت را  ترتیب این بهکرده و  گذاری عالمتقسمت خشک نمونه را  قهیقد 11یال 5پس از 

. منظور از مقدار عمق نفوذ شود میزده  نیحد نفوذ آب در بتن تخم شده تعیینعمق  شترینیب گرفتن ظربا در ن ترتیب این به

 شده است. آورده 5نمودار در و درصد حجمی  برای هر نوع الیاف آن نتایج .]83[استهر سه نمونه  نیمقدار در ب شترینیب

 

 
 عمق نفوذپذیری تحت فشار آب -0 نمودار

 

 گیری نتیجه .3

در این پژوهش، دو پارامتر مقاومت فشاری و خمشی برای بررسی خواص مکانیکی بتن الیافی و سه پارامتر مقاومت الکتریکی و 

بتن مسلح با الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین مورد آزمون با  مدت کوتاهجذب آب حجمی و نفوذ تحت فشار آب برای بررسی دوام 

 نتایج اصلی این پژوهش بیان نمود. عنوان بهموارد زیر را  توان میر این اساس، سه برند الیاف مختلف انجام گرفت. ب

%  00/1. با اضافه کردن الیاف کورتا بلند در بسزایی در مقاومت فشاری ندارد تأثیر طورکلی بهبه بتن بارچیپ اضافه کردن الیاف 

%  00/1و در  استولی برای الیاف فورتافرو این نتایج عکس  یابد میچشمگیری افزایش  صورت بهدرصد حجمی مقاومت فشاری 

 .شود میحجمی باعث کاهش مقاومت فشاری 

الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین با کاهش کمی مقاومت الکتریکی روند ثابتی در   دهد مینتایج مقاومت الکتریکی نشان 

 مختلف الیاف دارد. درصدهای

که این پارامتر مکانیکی در الیاف بارچیپ و  شود میمنجر به افزایش مقاومت خمشی  طورکلی بهافزایش درصد حجمی الیاف 

 فورتا فرو نسبت به کورتا بلند بیشتر است.

بتن مسلح با الیاف ماکروسنتتیک پلی جذب آب حجمی و نفوذ تحت فشار آب  مدت کوتاهدو پارامتر دوام  دهد مینتایج نشان 

 با جلوگیری از نفوذ آب در بتن و در برخی درصدها کاهش جذب آب حجمی همراه است. . این الیافیابد می اولفین افزایش

 قدردانی .4

 دارند. بندرعباس(فارس ) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی واحد خلیج پرسنلنویسندگان نهایت تشکر و قدردانی را از 
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