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 چکيده:         

 
 ریامر غ کینکرده است  دایخود دست پ یینوز به مقاومت نهاکه ه ی، کارکردن با بتنیساختمان جیرا یهادر پروژه

آن وارد شود که  یبتن بر رو یاجرا ییابتدا یدر روزها عمدی یا غیر عمدی یممکن است بارهااست. یریگ شیقابل پ

ر حضو شرایط عمل آوری مختلف و ریمقاله تاث نیدر روند رشد مقاومت سازه شود. در ا ریسبب خسارت به سازه و تاث

 دهدینشان م بدست آمده جی. نتاردیگیقرار م یبتن مورد بررس ییابتدا نیدر سن یبارگذار شیدر پالیاف پلی پروپیلن 

 یدرصد مقاومت فشار 09تا  یبارگذار شیمرطوب که  تحت پ یبا عمل آور افیها بتن بدون الروزه نمونه 22مقاومت 

تاثیری در روند افزایش مقاومت فشاری بتن در  رند،یگیقرار م یریگ روز پس از قالب 7و 3، 1 سنین در هانمونه یینها

، و دارند های بارگذاری نشدهنسبت به نمونه درصد را 12تا  یمقاومت فشار شیافزاروز ندارد، مطابق با نتایج،  22سن 

آوری خشک کنترل  های آسیب دیده، تقریبًا در شرایط عملروزه نمونه 22بدترین حالت در بازیابی مقاومت فشاری 

های ، میزان آسیب وارده ناشی از پیش بارگذاری به نمونهبه بتن پلی پروپیلن افیبا اضافه کردن الشده رخ داده است. 

 1های پیش بارگذاری شده در روزه نمونه 22بتنی بیشتر شده است، که این آسیب بیشتر سبب تاثیر منفی در مقاومت 

 روز شده است.
 

         

 بتن، الیاف پلی پروپیلن، پیش بارگذاری، مقاومت فشاری های کليدی:واژه      
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  مقدمه -۵

 یممکن است بارها طیشرا نی. در اباشدیسازه م یمدرن ساخت و ساز کاهش زمان اجرا یاز اهداف روش ها یکی

 ییکه در مراحل ابتدا یبتن یا برروباره نیوارد شود.  اعمال ا یزیپس از بتن ر ییبتن در چند روز ابتدا یبررو یبزرگ

 ایکه ا شودیمطرح م ممکن است یسواالت .شود بیسو  آ یخوردگترک جادیعمر خود قرار دارد ممکن است سبب ا

بتن قادر به بدست آوردن  ایآ روند؟یم نیاز ب ایبتن ماندگارند و  ییابتدا نیشده در سن جادیا یهاوارده و ترک بیآس

 ؟ریخ ای باشدیشده م جادیا یها بیآس میباالتر  و ترم نیمقاومت خود در سن

های مالت و بتن انجام دادند. آن ها مطالعاتی را بر روی بارگذاری زودهنگام نمونه 1002عبدالجواد و حداد در سال 

 درصد مقاومت فشاری بارگذاری 09تا  ساعت پس از ساخت 72تا  2های مالت و بتن را های خود نمونهدر آزمایش

 2، پس از و مالت  ترک در بتن جادیجهت ا ییدرصد مقاومت نها 09تا  یکه بارگذار دیرس جهینت نیبه ا یو کردند.

به  هیاول نیشده در سن جادیا هایترک زیر گری. به عبارت دگذاردینم ریمقاومت تاث برروی هاساعت از ساخت نمونه

 19پس از تنش حداکثر بتن منجر به کاهش مقاومت  ارگذاریبهمچنین نتیجه گرفت که . اندافتهی میطور کامل ترم

مایش مجدد و شرایط سن نمونه طی از بارگذاریدرصدی می شود که البته متناسب با سن نمونه در زمان  09الی 

مقاومت کامل  یابیباز معنی به( هاترک پرشدن) هاترک ملکا یمیکرد خودترم انیب نیهمچن یو.نگهداری است

 .[1]ستین

 ییدرصد مقاومت نها 39) یترک ها تحت فشار دو محور میو همکاران ترم  وی یتوسط ل 2992از سال  یمطالعه ا 

شده  را گزارش دادند . آن ها  یبارگذار ینمونه ها یمقاومت برا شیافزا دهینموده و پد یروزه( را بررس 11دوره  یط

 ی. از سوگرددینم یرساندن به ماده مورد بررس بیآس بهمنجر  تایبتن نها یشکل خزش رییتغ"گرفتند که  جهینت نیچن

از مطالعات آنان  یناش جیمقاومت گردد. نتا شیتواند منجر به افزا یم نییبار متراکم ساز اعمال شده در سن پا گر،ید

 یگذارمقاومت نسبت به بار شتریب شیافزا جادیمنجر به ا داریپا یچند محور یاست که بارگذار نیگر ا انیهمچنان نما

 .[2]گردد یم ییبه تنها یتک محور

 1  یینها یدرصد مقاومت فشار 09و 79،29را تحت  یبتن یها، نمونه 2911در سال  یادر مطالعه  نیو د سیکال

نمونه ها را بدست آوردند .  یدر آب مقاومت فشار یروز نگهدار 22کردند و پس از  یپس از اجرا بارگذارروز   7و 3، 

عمر  ییابتدا نیدر سن یدرصد مقاومت فشار 09تا  یکه بارگذار افتندیدست  جهینت نیخود به  ا یهاشیها در آزماآن

 شیها ، بطور متوسط افزاآن جیمطابق با نتا نیو همچن روزه بتن ندارد 22 یمقاومت فشار شیبر روند افزا یریبتن، تاث

 .[3]سالم گزارش دادند یرا نسبت به نمونه ها یدرصد 6 یمقاومت فشار

از عامل خزش است و فشار همچون دما در  یمقاومت ناش شیافزا نیکرده که ا شنهادیپ 1077در سال   وینیوتک

فشار   قاتشانیبا آب. مطابق با تحق مانیدهنده س لیتشک یاست، خصوصاً واکنش اجزا رگذاریتاث ییایمیش یهاواکنش

 مانیس ونیدراسیه شیمنجر به افزا تاً یکه نها شودیم بدر آ مانیدهنده س لیتشک یانحالل اجزا تیقابل شیسبب افزا

 یمدت طوالن یبرا یبا سن کمتر یکه نمونه ها یمقاومت، هنگاه شیافزا نیداده که ا شنهادیپ یشود. همچنان و یم

 زا یمقاومت فشار شیخاطر نشان کرده که افزا وینیدارد. البته کوت یمقدار بزرگتر رند،یگیقرار م یتحت بارگذار یتر

 .[1]کندیدرصد تجاوز نم 10

توانند  در شرایط مرطوب به کمک اشاره کرد که ترک های ریز در بتن های آسیب دیده می 1000نویل در سال 

پدیده ترمیم بتن که  . [0]شکل گیری کلسیم کربنات نامحلول ناشی از کلسیم هیدروکسید در سیمان بازیابی شوند

سط آبرامز با مشاهده محو شدن ترکهای ابتدا تو های آسیب دیده به ان اشاره کردندمحققان در بازیابی مقاومت نمونه

با شناخت  .[7]ابرامز این پدیده را خودترمیمی نامید 1020در سال . [6]سال شناسایی شد 3پل آزادراه پس از گذشت 

این پدیده مطالعات مختلفی صورت گرفته و در تحقیقات انجام شده توجه کمتری به بازیابی مشخصات مکانیکی 

 های اسیب دیده شده است.نمونه
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صورت گرفته و توجه کمتر تحقیقات  در زمینه بارگذاری زودهنگام بتن با توجه به مطالعات محدودی که در گذشته

، از اهداف این مقاله مطالعه  های آسیب دیدهدر بهبود نمونه حضور الیافآوری و لف عملبه شرایط مختانجام شده 

در  روز اول پس از اجرا 7  های بتنی بدون الیاف و حاوی الیاف پس از پیش بارگذاری درروزه نمونه 22مقاومت فشاری 

 است. آوریشرایط مختلف عمل

 

 برنامه آزمايشگاهي -2

 مصالح مصرفي 2-۵
آمده است استفاده شده و دوده  (1) که مشخصات آن در جدول کارخانه سیمان هگمتان 2از سیمان پرتلند نوع     

 باشد.گرم بر سانتی متر مکعب می 2/2سیلیس مورد استفاده در این تحقیق با وزن مخصوص 

 

 [8] کارخانه سيمان هگمتان 2-52۱ نوع پرتلند مانيس ييايميش مشخصات(: ۵جدول )

 درصد وزنی     شیمیایی ترکیبات

CaO 63.21 

2SiO 21.01 

3O2Al 1.00 

3O2Fe 3.22 

MgO 1.00 

3SO 2.13 
1L.O.I )1.10 )کسر وزن در اثر سرخ شدن 

 

از شرکت لوله سازی شمال تهیه شد. ماسه مصرفی، ماسه  تحقیقسنگدانه مصرفی جهت ساخت بتن در این 

میلیمتر می باشد. مشخصات فیزیکی سنگدانه  10ه با قطر سنگدانه حداکثر طبیعی شسته و شن مصرفی، شن شکست

 ( آمده است.2های مصرفی در جدول )

 

 بتن ساخت جهت يمصرف یها سنگدانه يکيزيف مشخصات(: 2)جدول 

 جذب آب )%( سنگدانه
چگالی 

(3gr/cm) 
 (mmحداکثر قطر سنگدانه ) مدول نرمی

 10 - 2.67 1.07 شن

 1.70 3.27 2.6 2.0 ماسه

 

انتخاب شد.  ASTM C 33 [0]در این پروژه منحنی دانه بندی انتخابی سنگدانه مصرفی مطابق با استاندارد 

میلی متر مطابق با  10( محدوده منحنی های مجاز و انتخابی سنگدانه مصرفی با قطر حداکثر اندازه 2و1شکل )

 استاندارد را نشان می دهد. 
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 دانه درشت یبند دانه يمنحن (:۵) شکل

 

 
 دانه ريز یبند دانه يمنحن (:2) شکل

 
ی پلی کربوکسیالت های بر پایه FARCO PLAST P10-3R  فوق روان کننده ی مورد استفاده با نام تجاری

گرم بر سانتی  1.1درجه سانتی گراد وزن مخصوص آن  29اصالح شده می باشد، این ماده سبزه تیره بوده و در دمای 

 باشد. متر مکعب می

 افیع خاص از الرو به رشدی داشته است و هر نو شیدر بتن افزا افیاستفاده از انواع مختلف ال ریدر سالهای اخ

هستند که افزودن  مرییپل افیال ینوع زین لنیپروپی پل افیال .گرددیمشخصهای از بتن م یژگیو بهبود موجب

. یکی از مزایای این نوع الیاف نسبت به بتن شودیدر خواص بتن م رییبهبودی چشمگ موجب درصدهای اندک آن

گردد.  یمشاهده م( 3)در شکل  یمصرف لنیپروپ یپل افیالد. باشمعمولی قابلیت باربری باال بعد از ترک خوردگی می

در  لنیپروپ یپل افیشده اند. مشخصات ال هیساختمان ته یمیباشند و از شرکت ش یمتر م یلیم12به طول  افیال نیا

 آمده است . (3)جدول 
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 [۵1] مصرفي پلي پروپيلن( : مشخصات الياف ۹جدول )                                                                                  

    
 (: الياف پلي پروپيلن مصرفي۹شکل )               

 

 بتن طرح مخلوط -2-2

 کیطرح ها شامل  نیدر نظر گرفته شد. اآمده است،  (1که در جدول ) طرح مخلوط 2پروژه  نیبه منظور انجام ا

 استفاده شد. پلی پروپیلن افیدرصد ال 9.1طرح از  کیباشد. که در  یم 9.19ثابت به مقدار  یمانینسبت آب به مواد س

با  یمانیدرصد وزن مواد س 19 یسیلیدر نظر گرفته شد. دوده س3g/mk  400 یمانیمواد س زانیطرح ها م هیکل در

 یابیاختالط و به منظور دست یاز طرح ها کیدر هر  کسانی ییبه کارا افتنیدست  یشد. برا نیگزیپرتلند جا مانیس

وان کننده از طرح ها فوق ر کیبه هردرصد وزنی سیمان  3/9 زانیمتر(، به م یلمی 29±29در حدود ) یبه اسالمپ

 اضافه شد.
 

 

 های مصرفي بتن طرح مخلوط(: 5جدول)

 شماره طرح
مجموع مواد 

 Kg/m)3(سیمانی

نسبت آب 

 به مواد سیمانی

3Kg/m 

 سیمان
دوده 

 سیلیس

 الیاف

پلی 

 پروپیلن

ماسه 

 طبیعی

درشت 

 دانه

1 400 0.40 360 40 0 837 1023 
2 400 0.40 360 40 0.91 837 1023 

        

 

 نگه داری و عمل آوری نمونه ها -2-۹

ساعت در  21تا  29قالب ها با یک گونی مرطوب و یک الیه پالستیک پوشیده شدند و به مدت  پس از ساخت بتن،

دمای آزمایشگاه نگهداری گردیدند. پس از طی این مدت نمونه ها قالب برداری شدند. نمونه ها پس از خارج شدن از 

 ی زیر نگهداری شدند. وری پیش بینی شدهدر شرایط مختلف عمل آقالب 

 چگالی 019 3/ mkg 

عکس العمل در مقابل  نفوذناپذیر

 آب

 [ksi]مقاومت کششی  6-0/1

تغییر طول تا پارگی  699-199

]%[ 

 نقطه ذوب ]سانتیگراد[ 170

هدایت گرمایی  12/9

[W/m/k] 
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  مرطوب : نمونه ها پس از قالب برداری در محفظه حاوی آب قرار داده شدند و تا زمان آزمایش مجدد در

 آوری شدند.آب عمل

  ساعت در گونی مرطوب قرار داده شدند و  72خشک کنترل شده : نمونه ها پس از قالب برداری به مدت

 آوری شدند.حیطی آزمایشگاه عملپس از آن در شرایط م

 )  نمونه ها پس از قالب برداری در محیط آزمایشگاه با دمای  کامال خشک ) خشک کنترل نشده :

 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.  2±21

  

 آزمايش مقاومت فشاری -2-5

متر انجام شد. ابتدا  سانتی 19×19×19روزه بر روی نمونه های بتنی ابعاد 22و  7، 3، 1این آزمایش در سنین 

پیش بارگذاری شدند و پس از  بتندرصد مقاومت فشاری  00و  09، 29ها در روزهای اول، سوم و هفتم تحت نمونه

روز ،  22گیری شد. در بارگذاری مجدد در های پیش بارگذاری نشده اندازهها به همراه نمونهروز مقاومت فشاری آن 22

 اند، بصورت فشاری تا گسیختگی نهایی بارگذاری شدند. که قبال پیش بارگذاری شده ها روی همان محوریتمام نمونه

 

 نتايج و بحث -۹

های پیش بارگذاری های آسیب دیده  به نمونهروزه نمونه 22در این مقاله میزان بازیابی وبهبود در مقاومت فشاری 

ایط مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. در های بدون الیاف و حاوی الیاف پلی پروپیلن، تحت شرنشده در بتن

 شود.های آسیب دیده بررسی میادامه نیز تاثیر حضور الیاف در بازیابی و بهبود مقاومت فشاری نمونه

که مربوط به هر دو نمونه پیش روزه نمونه ها  22نمودارهای ارائه شده در این مقاله درصد تغییرات مقاومت فشاری 

های ( (. مقاومت1دهد )فرمول )بارگذاری شده و پیش بارگذاری نشده که به صورت زیر محاسبه شده را نشان می

 باشد.استفاده شده میانگین مقاومت فشاری سه نمونه می

(1)                                   )×100                                                            1)÷S1S-2P=((S 
Pدرصد میزان تغییرات مقاومت فشاری = 

1Sمقاومت فشاری نمونه بارگذاری نشده = 

2Sمقاومت فشاری نمونه بارگذاری شده = 

 

 بتن بدون الياف۵ -۹
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روز نسبت به  ۵ارگذاری شده در روزه  نمونه های پيش ب 28ميزان تغييرات مقاومت فشاری  (:5شکل)

 )بتن بدون الياف(های پيش بارگذاری نشده نمونه

 

 
روز نسبت به ۹روزه  نمونه های پيش بارگذاری شده در  28(: ميزان تغييرات مقاومت فشاری ۱شکل)

 )بتن بدون الياف(های پيش بارگذاری نشده نمونه

 

 
روز نسبت به 7روزه  نمونه های پيش بارگذاری شده در  28(: ميزان تغييرات مقاومت فشاری 6شکل)

 )بتن بدون الياف(های پيش بارگذاری نشده نمونه

 

 تاثير ميزان پيش بارگذاری ۹-۵-۵

قاومت فشاری در سنین درصد م 00به  09با افزایش میزان پیش بارگذاری نمونه ها از  (6( تا )1مطابق با اشکال )

روزه نمونه های آسیب دیده نسبت به نمونه های سالم کاهش یافته است.  22روز(  ، مقاومت فشاری  7و  3،  1اولیه ) 

رسد این افزایش احتماالً افزایش آسیب وارده در پی افزایش میزان پیش بارگذاری علت این کاهش باشد. به نظر می
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روز  22دراتاسیون مجدد سیمان و خودترمیمی بتن قادر به بهبود کامل آن در میزان اسیب به حدی است که هی

 باشد، و تقریبا کاهش در همه شرایط عمل آوری برای این درصد از پیش بارگذاری رخ داده است.نمی

 

 تاثير زمان پيش بارگذاری ۹-۵-2

مرطوب ، در  یآورعمل طیتحت شرا روزه  22 یمقاومت فشار تآثیر )مثبت( روی نیشتریکه ب دهدینشان م جینتا

 جهیمقاومت بتن به مرور زمان در نتبنظر می رسد که روز پس از ساخت بتن اتفاق افتاده است.  3در  یبارگذار شیپ

تر،   نییپا نیدر سن لذا. ردیگی ( شکل مونیدراتاسیدر بتن و آب ) واکنش ه موجودعمل نشده  مانیس نیواکنش ب

کسب نکرده  یروز از ساخت، بتن مقاومت چندان 1دارد. پس از  یشترینشده ب دراتهیه نمایبتن مقاومت کمتر و س

 7های در نمونه  نی. همچنکندیوارد م یبه نمونه بتن نیسن هیرا نسبت به بق یشتریب بیآس یبارگذار شیاست و پ

به  ی نسبت به سایر سنینکمتر بیآس بتن به مقاومت بیشتری  دست یافته و با پیش بارگذاری  نکهیاعلیرغم روزه 

مجدد و  ونیدراتاسینشده جهت ه دراتهیه مانیبه س یکمتر یمقدار دسترساحتماالً، نمونه وارد شده است، 

 شیپ ینمونه ها یبهبود در مقاومت فشار زانیم ،مطابق با تحوالت مورد انتظار بنابراین،بتن وجود دارد.  یمیخودترم

 روزه( کمتر است. 7و  1)  نیسن نیشده در ا یبارگذار

روزه نمونه های آسیب دیده   22آوری خشک کنترل شده مطابق با نتایج ، کمترین مقاومت فشاری در شرایط عمل 

روزه رخ داده است. در این شرایط با وجود اینکه حضور رطوبت برای هیدراتاسیون مجدد و  3بارگذاری در سن  در پیش

ساعت در گونی مرطوب قرار گرفته و پس از آن به محیط   21، بتن فقط [1]پدیده خود ترمیمی ضروری است 

به  شود. احتماالً، در این سن عالوه بر قابلیت دسترسی کمتر به سیمان هیدراته نشده نسبتآزمایشگاه  انتقال داده می

عدم زمان کافی حضور رطوبت در نمونه ، روز  7روز و آسیب بیشتر نسبت به نمونه پیش بارگذاری شده در سن  1سن 

 روزه نمونه آسیب دیده شده است. 22بتنی نیز  سبب بیشترین کاهش در مقاومت فشاری 

آوری مرطوب مطابقت دارد. نتایج بدست امده در این شرایط) کامالً خشک( با نتایج بدست آمده در شرایط عمل  

روز  3های اسیب دیده ، در پیش بارگذاری بتن پس از روزه نمونه 22در این شرایط نیز بیشترین تاثیر )مثبت( مقاومت 

 از ساخت آن رخ داده است.

 

 تاثير شرايط عمل آوری ۹-۵-۹

درصد  09محققین گزارش دادند که در شرایط عمل آوری مرطوب، پیش بارگذاری تا  [3. 1]در تحقیقات پیشین 

ده ندارد و بهبود کامل در مقاومت فشاری های آسیب دیروزه نمونه  22مقاومت فشاری تاثیری  بر مقاومت فشاری 

های آسیب دیده گزارش شده است. همانطور که از نتایج بدست آمده پیداست این نتیجه گیری در این مقاله نیز نمونه

درصد مقاومت فشاری  09های پیش بارگذاری شده تا روزه نمونه 22برقرار است و بیشترین بهبود در مقاومت فشاری 

روز در شرایط عمل آوری مرطوب رخ داده است. وجود رطوبت به عنوان یکی از نیازهای اصلی در  7و  3،  1در سنین 

آوری مرطوب باعث بهبود کامل مقاومت بهبود و خودترمیمی بتن است، احتماال، وجود رطوبت بیشتر در شرایط عمل

 روزه نمونه های آسیب دیده شده است. 22فشاری 

بینند. مطابق با ها آسیب بیشتری میدرصد مقاومت فشاری ، ، نمونه 00گذاری  به میزان  با افزایش میزان پیش بار

شواهد آزمایشگاهی حضور آب ) در شرایط عمل آوری مرطوب و خشک کنترل شده(  سبب جداشدگی مواد بتنی در 

باشد. در شرایط ن  نمیشود که احتماالً  فرآیند خود ترمیمی در نمونه بتنی قادر به بهبود کامل آبین ترک می

شود، مطابق با شواهد آزمایشگاهی مشکل جداشدگی مواد آوری کاماًل خشک که رطوبت کمتری به بتن داده میعمل

سیمانی ناشی از بارگذاری کمتر است، همچنین در این شرایط که رطوبت کمتری وجود دارد احتماال مقدار سیمان 

ماند. به نظر میرسد شود و مقدار سیمان هیدراته نشده بیشتری در بتن مییکمتری در نتیجه واکنش با آب هیدراته م
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روزه مربوط به شرایط نگهداری کاماًل  22، کمترین کاهش در مقاومت  00بدین جهت است که در پیش بارگذاری 

 باشد. خشک می
 

 تاثير الياف پلي پروپيلن ۹-2

 

  
های روزه  نمونه های پيش بارگذاری شده نسبت به نمونه 28ييرات مقاومت فشاری (: ميزان تغ7شکل)

 )بتن حاوی الياف(پيش بارگذاری نشده 

 

 

 
های روزه  نمونه های پيش بارگذاری شده نسبت به نمونه 28(: ميزان تغييرات مقاومت فشاری 8شکل)

 الياف()بتن حاوی پيش بارگذاری نشده 
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های روزه  نمونه های پيش بارگذاری شده نسبت به نمونه 28(: ميزان تغييرات مقاومت فشاری ۳شکل)

 )بتن حاوی الياف(پيش بارگذاری نشده 

 

بت به های بتنی حاوی الیاف آسیب بیشتری را نسدرصد در نمونه 09مطابق با شواهد آزمایشگاهی، پیش بارگذاری 

روز پس از ساخت که بتن به مقاومت چندانی  1های بدون الیاف ایجاد کرده است. همچنین در پیش بارگذاری نمونه

مطابق با های بدون الیاف بوده است. است، این افزایش آسیب ناشی از حضور الیاف چشمگیرتر از نمونه دست نیافته

ه آب سبب جداشدگی بیشتر مواد سیمانی )ناشی از ترک خوردگی( ها به حوضچشواهد ازمایشگاهی انتقال این نمونه

های حاوی الیاف این افزایش آسیب و رسد در بتنهای مشابه بدون الیاف شده است. به نظر مینسبت به نمونه

روزه  22جداشدگی به حدی است که احتماال هیدراتاسیون مجدد و خودترمیمی قادر به بازایابی کامل مقاومت فشاری 

 2های حاوی الیاف کاهش روزه نمونه 1(، در پیش بارگذاری 0( تا )7نباشد. مطابق با نتایج بدست آمده در اشکال )

  درصدی تحت شرایط عمل آوری مرطوب گزارش شده است.

 

 گيرینتيجه -4

 :مبنی بر بررسی های انجام شده نتایج زیر بدست آمده است

دسترسی به سیمان جهت هیدراتاسیون در بتن آسیب دیده ، آب، میزان ترک خوردگی و آسیب و قابلیت  -1

 باشند. های آسیب دیده میروزه و خودترمیمی نمونه 22عوامل تاثیر گذار در بازیابی مقاومت فشاری 

درصد مقاومت فشاری در سنین ابتدایی، جز در پیش  09در شرایط عمل آوری مرطوب پیش بارگذاری تا  -2

های آسیب دیده روزه نمونه 22های حاوی الیاف، تاثیری در کاهش مقاومت روزه در نمونه  1بارگذاری 

 ها داشته است.های سالم را در برخی از نمونهدرصد نسبت به نمونه 12نداشته و حتی افزایش تا 

روزه ، حضور الیاف در بتن سبب گسترش میزان آسیب  1آوری مرطوب تحت پیش بارگذاری در شرایط عمل -3

روزه  22بتنی در حین پیش بارگذاری شده است که  تاثیر منفی در بازیابی مقاومت فشاری های در نمونه

 های آسیب دیده را دارد. نمونه

های حاوی الیاف و بدون الیاف مربوط به نگهداری روزه نمونه 22بیشترین بهبود در بازیابی مقاومت فشاری  -1

های آسیب یابی در شرایط خشک کنترل شده در نمونهباشد و تقریباً کمترین میزان بازدر شرایط مرطوب می

بدلیل بیشترین قابلیت دسترسی به کامال خشک )خشک کنترل نشده ( دیده رخ داده است. در شرایط 

 آوری خشک کنترل شده رخ داده است.سیمان بازیابی مقاومت فشاری بیشتری نسبت به شرایط عمل
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بینند و ترک ها به حدی گسترش ها به حدی آسیب میمونهدرصد مقاومت فشاری ، ن 00در پیش بارگذاری  -0

آسیب دیده  روزه نمونه 22اند که تقریباً هیچ کدام از شرایط عمل آوری قادر به بازیابی مقاومت فشاری یافته

 نخواهد بود.

ترک های موجود ناشی از پیش های آسیب دیده ، شروع ترک خوردگی همواره از در بارگذاری مجدد نمونه -6

 بارگذاری ایجاد آغاز می شود.

 

 مراجع

1. Abdel-Jawad, Y. and R. Haddad, Effect of early overloading of concrete on strength at later ages. 

Cement and concrete research, 1992. 22(5): p. 927-936. 
2. Liu, G.T., H. Gao, and F.Q. Chen, Microstudy on creep of concrete at early age under biaxial 

compression. Cement and concrete research, 2002. 32(12): p. 1865-1870. 
3. Claisse, P. and C. Dean, Compressive strength of concrete after early loading. Proceedings of 

the Institution of Civil Engineers–Construction Materials, 2013. 166(3): p. 152-157. 
4. Coutinho, A.S., A contribution to the mechanism of concrete creep. Matériaux et Construction, 

1977. 10(1): p. 3-16. 
5. Neville AM (1994) Properties of Concrete, 4th edn. Longman Group Limited, Harlow, Essex, UK. 
6. D.A. Abrams, Proc. ASTM, V. 13, 884 (1913). 
7. D.A. Abrams, concrete, V. 10, 50 (1925). 
8. http://www.hegmatancement.com/. 

9. ASTM C33, 2005 Srandard Specification for Concrete Aggregates. 
10. www.shimisakhteman.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hegmatancement.com/
http://www.shimisakhteman.com/


  ۵۹۳۱مهرماه  ۵۱تهران ـ  هشتمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ

 12 

Abstract 

In conventional construction projects, working with concrete which has not reached its ultimate 

strength, is an unavoidable matter of fact. It’s possible that in first couple of days after placing fresh 

concrete, excessive loading happens. This may cause irreversible damage to structure and affect the 

strength growth process of structural concrete. In this paper, the effect of different curing conditions and 

the presence of polypropylene fiber was investigated on load bearing capacity after preloading at early 

ages of concrete. The results implied that 28 day’s compressive strength of concrete samples without fiber 

and with moist curing which were under preloading to 90% of concrete’s ultimate compressive strength at 

the ages of 1, 3 and 7 days after molding had no impact on concrete’s compressive strength process at the 

age of 28 days. Based on results, increase of compressive strength was observed up to 12% related to 

unloaded specimens and the worst case was found at regaining 28 days’ compressive strength of damaged 

samples under controlled dry curing conditions. By adding polypropylene fiber to concrete, preloading 

induced damage in concrete samples was increased which had negative effect mostly on 28 days’ 

compressive strength of samples preloaded at the 1st day. 

 


