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چکیده
دس ایي هقالِ اثش افضٍدى الیاف پلیوشی  MEX-100تش تشخی اص خصَصیات هکاًیکی تتي غلتکی سٍػاصی هَسد هطالؼِ قشاس گشفتِ اػت.
دسصذّای هختلف ٍصًی اص الیاف ؿاهل 0/6 ٍ 0/4 ،0/2دسصذ (اص ٍصى ػیواى) تِ تتي غلتکی افضٍدُ ؿذُ ٍ هقاٍهت فـاسی ،خوـی ٍ
هذٍل االػتیؼتِ آى اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت .هقاٍهت فـاسی ٍ خوـی دس ػٌیي ػول آٍسی هختلف  91 ٍ 28 ،7سٍص اًذاصُ گیشی ؿذُ
ٍ هذٍل االػتیؼیتِ دس ػي ػول آٍسی  28سٍص اًذاصُ گیشی ؿذُ اػتً .تایج ًـاى هی دّذ کِ افضٍدى الیاف تاػث افضایؾ هقاٍهت
فـاسی ،خوـی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ هی گشدد ٍ ،تْتشیي دسصذ الیاف کِ تیـتشیي اثش تْثَد سا تش خصَصیات هکاًیکی داسد %0/4 ،هی
تاؿذ ،کِ هقاٍهت فـاسی دس ػوش  28سٍص سا حذٍد ً %35ؼثت تِ هخلَط کٌتشل افضایؾ دادُ ٍ ،هقاٍهت خوـی دس ػوش  28سٍص ًؼثت
تِ هخلَط کٌتشل  %43تْثَد هی یاتذّ .وچٌیي ،هذٍل االػتیؼتِ هخلَط حاٍی  %0/4الیاف پلیوشی حذٍد  %110تیؾ اص هخلَط
کٌتشل هی تاؿذ.

کلمات کلیدی :بتن غلتکی ،الیاف پلیمری ،مقاومت فشاری ،مقاومت خمشی ،مدول االستیسیته

 .1مقدمه
سٍػاصی ّا اص هْوتشیي صیشػاختْای ّش کـَسی هی تاؿٌذ ،کِ ػولکشد آًْا تش اقتصاد کـَس تاثیش صیادی داسد .دس ایشاى،
تِ طَس ػٌتی سٍػاصی ّا تا ػاختاس اًؼطاف پزیش ػاختِ ؿذُ اًذ ،کِ دلیل آى سا هی تَاى اسصاًی قیش ٍ آؿٌایی پیواًکاساى ٍ
هـاٍساى تا ایي ًَع سٍػاصی تیاى کشد .تا ایي حال ،سٍػاصی ّای اًؼطاف پزیش ػالٍُ تش پتاًؼیل تشٍص اًَاع خشاتی ّا دس آًْا،
داسای ػوش کوی تَدُ ٍ دس خیلی اص هَاسد کاستشد تاصدّی هٌاػثی ًذاسًذّ .وچٌیي ،کاّؾ هٌاتغ ًفتی ٍ افضایؾ قیوت
هحصَالت ًفتی ٍ قیش ،تَجِ دػت اًذس کاساى حول ٍ ًقل سا تِ تِ کاسگیشی ػایش هصالح تشای سٍػاصی هؼطَف ػاختِ اػت.
یکی دیگش اص اًَاع سٍػاصی ّا ،کِ تشخالف کـَس ها ،دس خیلی اص کـَسّا سایج ؿذُ ،سٍػاصی تتٌی اػت .سٍػاصی ّای تتٌی تِ
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دلیل ػختی تاالی سٍیِ تتٌی تاس سا تْتش تَصیغ ًوَدُ ٍ کوتش دس هؼشض خشاتی ّا قشاس هی گیشًذ .ایي سٍػاصی ّا داسای ػوش
هفیذ تؼیاس تاالیی تَدُ ٍ ّضیٌِ ّای ًگْذاسی دس آًْا کن هی تاؿٌذ .سٍػاصی ّای تتٌی دس اًَاع هختلف ػادُ دسص داس ،هؼلح
دسصداس ،هؼلح هوتذ ٍ سٍػاصی تتي غلتکی ػاختِ هی ؿًَذ .تتي غلتکی ًَػی اص تتي ػیواًی اػت کِ اص اختالط هصالح ػٌگی
دسؿت ٍ سیض ،ػیواى ٍ آب تِ هقذاس کن ػاختِ ؿذُ ٍ تا اػالهپ ًضدیک تِ صفش تَػط هاؿیي آالت ساّؼاصی پخؾ ؿذُ ٍ
تَػط غلتکْای استؼاؿی هتشاکن هی ؿَد[ .]1,2یکی اص کاستشدّای هْن تتي غلتکی دس ػاخت سٍػاصی ّا هی تاؿذ .اص هضایای
تتي غلتکی ًؼثت تِ تتي هؼوَلی ػذم ًیاص تِ قالة ،آسهاتَسّای تؼلیح ،هیلگشدّای اتصال ٍ تای تاس ٍ دسص هی تاؿذ [ .]3ایي
ًَع سٍػاصی هی تَاًذ دس هذت کَتاّی اجشا ؿذُ ٍ تَػط تشافیک هَسد تْشُ تشداسی قشاس گیشد .اص دیگش هضایای ایي ًَع سٍػاصی
هی تَاى تِ ػذم ًیاص تِ پشداخت ػطح ٍ دٍام تاالی آى اؿاسُ ًوَد .ایي ٍیظگی ّا تاػث ؿذُ اًذ کِ سٍػاصی تتي غلتکی دس
هقایؼِ تا سٍػاصی آػفالتی ٍ تتي هؼوَلی ّضیٌِ کوتشی داؿتِ تاؿذ ٍ گضیٌِ هٌاػثی تشای خیلی اص کاستشدّا تاؿذ .سٍػاصی
تتي غلتکی تا هحیط صیؼت ػاصگاستش تَدُ ٍ دس ػاخت ٍ تْشُ تشداسی اص آى اًشطی کوتشی هصشف هی گشدد .یکی اص هْوتشیي
کاستشدّای سٍػاصی تتي غلتکی هحلْایی اػت کِ داسای تشافیک ػٌگیي ٍ ایؼتا هی تاؿٌذ ،هثل هحل تَقف َّاپیواّا ٍ
تاًذّای خضؽ دس فشٍدگاّْا ،پاسکیٌگ هاؿیي آالت ػٌگیي ،ساّْای دػتشػی تِ هٌاطق صٌؼتی .تٌاتشایي ،ایي ًَع سٍػاصی
هی تَاًذ گضیٌِ هٌاػثی تشای کاستشد دس سٍػاصی ّای کـَس تاؿذ .الثتِ ،اص هؼایة سٍػاصی تتي غلتکی ًاّوَاسی ػطح ًْایی
آى پغ اص اجشا هی تاؿذ کِ هؼوَال تا اجشای یک سٍکؾ آػفالتی تش سٍی آى ایي هـکل تشطشف هی گشدد.
اص هْوتشیي خصَصیات ػولکشدی تتي غلتکی دس سٍػاصی ،خصَصیات هکاًیکی آى ؿاهل هقاٍهت فـاسی ،کــی ٍ
خوـی ،هذٍل االػتیؼیتِ ٍ هقاٍهت ػایـی ٍ ،دٍام آى دس تشاتش ؿشایط هحیطی هی تاؿذ .ایي ٍیظگی ّا ّوَاسُ هَسد تَجِ
هحققیي قشاس گشفتِ ٍ ساّکاسّایی تشای تْثَد آًْا ّوَاسُ هَسد جؼتجَ تَدُ اػت تا تتَاى یک سٍػاصی تا ػوش تاالتش ٍ ػولکشد
تْتش سا دس اختیاس اػتفادُ کٌٌذگاى قشاس داد .یکی اص ساّکاسّای تْثَد ایي خَاف اػتفادُ اص اًَاع هَاد جایگضیي ػیواىٍ ،
هصالح ػٌگی ٍ هَاد هؼلح کٌٌذُ هثل الیاف هی تاؿذ .دس ادتیات فٌی هَضَع ًتایج تحقیقات صیادی سا هی تَاى یافت کِ اثش
اًَاع هَاد افضٍدًی سا تش سٍی خصَصیات هکاًیکی ٍ دٍام تتي غلتکی هَسد هطالؼِ قشاس دادُ اًذ[ .]9-4تا ایٌحالٌَّ ،ص جٌثِ
ّای هختلف اثش هَاد افضٍدًی دس تتي غلتکی ًاؿٌاختِ تَدُ ٍ ّوچٌیي هَاد جذیذ قاتل تشسػی ّؼتٌذ .دس ایي تحقیقّ ،ذف
تشسػی تاثیش هیضاى یک ًَع الیاف پلیوشی تا ًام تجاسی MEX-100تش سٍی تشخی اص خصَصیات هکاًیکی تتي غلتکی سٍػاصی
هی تاؿذ.
 .2مواد و مصالح
هَاد هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق ؿاهل هصالح ػٌگی ،ػیواى ،آب ٍ الیاف هی تاؿذ .هصالح ػٌگی هَسد اػتفادُ تشای
ػاخت ًوًَِ ّای تتي غلتکی اص هؼذى کَّی حصاس خشاتِ دس ًاصلَی اسٍهیِ تْیِ گشدیذ .هصالح ػٌگی دس ػِ اًذاصُ 12تا 25
هیلیوتش5 ،تا  0 ،12تا  5هیلیوتش ٍ فیلش تْیِ گشدیذًذ .ایي ػٌگذاًِ ّا داًِ تٌذی ؿذُ ٍ تش اػاع داًِ تٌذی آًْا ٍ هحذٍدُ
داًِ تٌذی هَسد اػتفادُ تشای هخلَط تتي غلتکی سٍػاصی ،کِ اص ًـشیِ ؿواسُ  354تِ دػت آهذ ،دسصذ اختالط ّش کذام آًْا
هحاػثِ گشدیذ .ؿکل  ،1هحذٍدُ داًِ تٌذی آئیي ًاهِ ای ٍ داًِ تٌذی هخلَط ّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق سا ًـاى هی
دّذ .ضوٌا ،آصهایؾ هشغَتیت ًیض تش سٍی هصالح ػٌگی اًجام گشفت کِ ًتایج آى دس جذٍل  1اسائِ گشدیذُ اًذ.
ػیواى هَسد اػتفادُ دس تحقیق تشای ػاخت ًوًَِ ّا ػیواى پَصٍالًی تْیِ ؿذُ اص کاسخاًِ ػیواى اسٍهیِ هی تاؿذ.
جذٍل  2خصَصیات ػیواى هَسد اػتفادُ دس تحقیق سا ًـاى هی دّذ .تش اػاع ًـشیِ ؿواسُ  ،354هقذاس ػیواى تتي غلتکی
تیي  12تا ٍ %16صى خـک هصالح ػٌگی هی تاؿذ .دس ایي تحقیق ،دسصذ ػیواى  %14اًتخاب گشدیذ.
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آب هَسد اػتفادُ دس ػاخت تتي غلتکی تایذ داسای هـخصات آب تشای تتي هؼوَلی تاؿذ .دس ایي تحقیق ،اص آب ؿشب
هْاتاد اػتفادُ گشدیذُ اػت .آصهایـات کٌتشل کیفی تش سٍی آب اًجام گشدیذ کِ ًتایج ًـاى داد تاهیي کٌٌذُ هـخصات هَسد
ًیاص هی تاؿذ.
الیاف هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق اص ًَع پلیوشی تا ًام تجاسی  MEX-100هی تاؿذ .جذٍل  3تشخی اص هـخصات الیاف
هزکَس سا ًـاى هی دّذ .ؿکل ً 2یض ایي الیاف سا ًـاى هی دّذ.

ؿکل  :1داًِ تٌذی هصالح ػٌگی هخلَط

جذٍل  :1خصَصیات هصالح ػٌگی هَسد اػتفادُ دس تحقیق
سدیف

ؿشح آصهَى

ًتیجِ

حذاقل

حذاکثش

1

دسصذ ػایؾ سٍؽ لغ آًجلغ

25

-

35

2

دسصذ داًِ ّای ػَصًی

18

-

30

3

دسصذ داًِ ّای پَلکی

14

-

20

4

دسصذ افت ٍصًی دس هقاتل ػَلفات ػذین ٍ ػالهت ػٌگذاًِ ّا

-

-

5

دسصذ جزب آب

-

-

6

ٍصى هخصَف تخؾ دسؿت

-

-

7

ٍصى هخصَف تخؾ سیض

-

-

8

اسصؽ هاػِ ای

75

-

تخؾ دسؿت

1/3

تخؾ سیض

1/4

تخؾ دسؿت

0/7

تخؾ سیض

1/2

ظاّشی

2/727

حقیقی

2/678

ظاّشی

2/814

حقیقی

2/770
85
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جذٍل  :2خصَصیات ػیواى

جذٍل  :3هـخصات الیاف پلیوشی MEX-100

هـخصات

قطش
تاس()mm

طَل
الیاف()cm

ٍصى
هخصَف()gr/cm3

هقاٍهت کــی
()Mpa

ًقطِ رٍب
()°C

سًگ

جزب آب

هقذاس

0/5

5/4

0/91

690

160

خاکؼتشی

0

ؿکل  :2الیاف پلیوشی MEX-100

 .3طرح اختالط و ساخت نمونه ها
هٌظَس اص طشح اختالط هخلَط ،تؼییي ًؼثت اختالط اجضا هختلف هخلَط تتي غلتکی هی تاؿذّ .واًگًَِ کِ قثال
رکش گشدیذ ،دسصذ اختالط تخؾ دسؿت ،هتَػط ،سیض ٍ فیلش هصالح ػٌگی ،تش اػاع هحذٍدُ داًِ تٌذی هخلَط تؼییي
گشدیذًذ کِ تِ تشتیة 5 ٍ 55 ،21 ،19 ،دسصذ هی تاؿذّ .وچٌیي ،هقذاس ػیواى دس تتي غلتکی تش اػاع الضاهات هقاٍهت ٍ
دٍام تؼییي هی ؿَد .هقذاس آى دس حذٍد  12تا 16دسصذ ٍصى هصالح ػٌگی خـک پیـٌْاد هی ؿَد .دس ایي تحقیق هقذاس
هیاًی ایي هحذٍدُ ،یؼٌی  ،%14اًتخاب گشدیذ .هقذاس سطَتت تْیٌِ تشای تتي غلتکی تش اػاع سٍؽ هَسد اػتفادُ دس تشاکن
خاک ٍ هٌطثق تا اػتاًذاسد ASTM D1557 part Cتؼییي گشدیذ .تِ ایي هٌظَس ،تشای ّش کذام اص هخلَطْاً 5 ،وًَِ 5/8
کیلَگشهی اص هخلَط ػیواى ،الیاف ٍ هصالح ػٌگی تْیِ ؿذُ ٍ تِ ّش کذام هقذاس سطَتتْای تا اختالف  1تا  2دسصذ اضافِ
گشدیذُ ٍ تِ خَتی هخلَط گشدیذ .هخلَط حاصلِ دس  5الیِ هختلف دس قالة ّای تشاکن سیختِ ؿذُ ٍ تا چکؾ تشاکن 4/5
کیلَگشهی ٍ استفاع ػقَط  46ػاًتیوتشی ،تؼذاد  56ضشتِ تِ ّش الیِ ٍاسد گشدیذ ..ػپغٍ ،صى هخصَف خـک هشتَط تِ ًوًَِ
ّای هتشاکن ؿذُ دس ّش سطَتت اًذاصُ گیشی ؿذُ ٍ تغییشات آى تا دسصذ سطَتت تشػین گشیذ ٍ ،سطَتت تْیٌِ هتٌاظش تا
حذاکثش ٍصى هخصَف خـک تؼییي گشدیذ .ؿکل  3هٌحٌی تشاکن هخلَط تذٍى الیاف سا ًـاى هی دّذّ .وچٌیي ،جذٍل 4
هقذاس ّش کذام اص اجضا تشای ػاخت یک ًوًَِ هتشاکن ،چگالی خـک حذاکثش ٍ سطَتت تْیٌِ سا ًـاى هی دّذ .الیاف پلیوشی
ًیض تِ ًؼثت 0/6 ٍ 0/4 ،0/2دسصذ اص ٍصى ػیواى تِ هخلَطْا اضافِ گشدیذًذ.
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جذٍل ً :4ؼثت اجضا هخلَط کٌتشل
ٍصى هصالح
ػٌگی
دسؿت(گشم)

ٍصى هصالح
ػٌگی
هتَػط(گشم)

ٍصى
هاػِ(گشم)

ٍصى فیلش
(گشم)

ٍصى
ػیواى(گشم)

هاکضیون داًؼیتِ
خـک gr/cm3

دسصذ سطَتت
تْیٌِ

W/C

1050

950

2750

250

675

2/35

4/2

0/48

2.45

2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
10

9

8

7

4
5
6
رطوبت %

3

2

1

وزن مخصوص(گرم بر سانتیمتر مکعب)

2.40

0

ؿکل  :3هٌحٌی تشاکن هخلَط کٌتشل

 .4طرح آزمایش و ساخت نمونه ها
دس ایي تحقیق ،هقاٍهت فـاسی ٍ خوـی هخلَطْای هختلف دس ػِ ػوش ػول آٍسی  91 ٍ 28 ،7سٍص ٍ هذٍل
االػتیؼیتِ هخلَطْا دس ػوش ػول آٍسی  28سٍص اًذاصُ گیشی گشدیذًذ .هقاٍهت فـاسی هخلَطْا تا ػاخت ًوًَِ ّای هکؼثی
15×15×15ػاًتیوتش ،هقاٍهت خوـی تا ػاخت ًوًَِ ّای تیش هٌـَسی تا طَل  35ػاًتیوتش ٍ ػشض ٍ استفاع  10ػاًتیوتش ٍ
هذٍل االػتیؼیتِ هخلَطْا تا اػتفادُ اص ًوًَِ ّای اػتَاًِ ای تِ قطش  ٍ 15استفاع  30ػاًتیوتش اًذاصُ گیشی گشدیذ .تا
احتؼاب ًَ 4ع هخلَط ،کِ ؿاهل هخلَط فاقذ الیاف ،تِ ػٌَاى هخلَط کٌتشل ٍ ،هخلَطْای حاٍی ٍ 0/4 ،0/2
0/6دسصذ(ًؼثت تِ ٍصى ػیواى) الیاف پلیوشی هی تاؿذ ٍ ،اػتفادُ اص دٍ ًوًَِ دس ّش ؿشایط آصهایؾ،دس هجوَع ً 24وًَِ
تشای آصهایؾ هقاٍهت فـاسیً 24 ،وًَِ تشای هقاٍهت خوـی ٍ ً 8وًَِ اػتَاًِ ای تشای آصهایؾ هذٍل االػتیؼیتِ ػاختِ
ؿذًذً.وًَِ ّا تِ سٍؽ استؼاؽ تش سٍی هیض استؼاؿی تحت ػشتاس ٍ هطاتق تا اػتاًذاسد  ASTM C1176ػاختِ ؿذًذ (ؿکل
 .)4طثق ایي اػتاًذاسد ًوًَِ ّای اػتَاًِ ای دس ػِ الیِ هؼاٍی تحت ػشتاس  9100گشم سٍی هیض لشصاى تِ هذت حذٍد 35
ثاًیِ هشتؼؾ گشدیذًذ .هذت صهاى استؼاؽ تا اػتفادُ اص آصهایؾ  Vebeتذػت هی آیذ کِ دس ایي طشح ّا حذٍد  35ثاًیِ
ؿذ.دس هَسد ًوًَِ ّای هکؼثی ٍ هٌـَسی ًیض ّویي سٍیِ تکشاس هی گشدد ،تا ایي تفاٍت کِ چَى ػطح ًوًَِ ّای هکؼثی
( 225ػاًتیوتشهشتغ) ٍ ًوًَِ ّای هٌـَسی ( 350ػاًتیوتشهشتغ) تیـتش اص ػطح ًوًَِ ّای اػتَاًِ ای ( 176.7ػاًتیوتشهشتغ)
هی تاؿذ لزا تِ ًؼثت افضایؾ ػطح تایذ ٍصى ػشتاس سا ًیض افضایؾ داد.لزا ٍصى ػشتاس تشای ًوًَِ ّای هکؼثی هقذاس  11594گشم
ٍ تشای ًوًَِ هٌـَسی هقذاس  18035گشم هحاػثِ ٍ اػتفادُ گشدیذ.ػول آٍسی ًوًَِ ّای هکؼثی ٍ هٌـَسی طثق اػتاًذاسد
 Part- 1881 BS 111دس حَض آب دس دهای  20±2دسجِ ػاًتی گشاد اًجام گشدیذً .وًَِ ّای اػتَاًِ ای طثق اػتاًذاسد
 MSTM C 31دس حَض آب دس دهای  23 ±2دسجِ اًجام ؿذ ٍ .تشای جلَگیشی اص ّذس سفتي تخؾ آّکی ػیواى ًوًَِ ّا
آب تا آّک ؿکفتِ اؿثاع گشدیذ .هقذاس آّک هَجَد دس آب طثق اػتاًذاسد  MSTM C 31تایذ  3گشم دس لیتش تاؿذ.
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ؿکل  :5آصهایؾ هقاٍهت فـاسی

ؿکل  :4ػاخت ًوًَِ ّا تش سٍی هیض لشصُ

 .5آزمایش ها
ًوًَِ ّای هکؼثی ػاختِ ؿذُ ٍ ػول آٍسی ؿذُ دس ػٌیي هختلف  91 ٍ 28 ،7سٍص ،قثل اص تؼییي هقاٍهتٍ ،صى ٍ اتؼاد
آى ّا جْت هحاػثِ ٍصى هخصَف آى ّا اًذاصُ گیشی ؿذ .ػپغ طثق اػتاًذاسدً BS1881-Part 116ؼثت تِ تؼییي
هقاٍهت آى ّا اقذام گشدیذ(ؿکل ً .)5کتِ قاتل تَجِ دس هَسد تؼیي هقاٍٍهت فـاسی ًوًَِ ّا ،اًؼجام ٍ ػذم اصّن پاؿیذگی
ًوًَِ ّای هؼلح ؿذُ تِ الیاف پلیوشی هی تاؿذً .وًَِ ّای غیش هؼلح ،تؼذ اص سػیذى تِ هقاٍهت ًْایی ،تحت تاس تیـتش
تالفاصلِ اص ّن پاؿیذُ ؿذُ ٍ فشٍ هی سیضد .دسحالیکِ ًوًَِ ّای هؼلح تِ الیاف تحت فـاس حذاکثشی تاس حذاکثش تغییش ؿکل
هوکي سا اص خَد ًـاى دادُ ٍ اًؼجام خَد سا حفظ ٍ اص ّن پاؿیذُ ًوی ؿًَذ .ایي هؼالِ دس ؿکل 6تَضَح قاتل سٍیت اػت.
تذٍى الیاف

تا الیاف

ؿکل ٍ :6ضؼیت ًوًَِ ّا تؼذ اص ؿکؼت دس آصهایؾ هقاٍهت فـاسی

ًوًَِ ّای ػاختِ ؿذُ تشای آصهایؾ هقاٍهت خوـی ًیض ّواًٌذ ًوًَِ ّای هکؼثی قثل اص تؼییي هقاٍهتٍ ،صى ٍ اتؼاد آى
ّا جْت تؼییي ٍصى هخصَف اًذاصُ گیشی ؿذ .هقاٍهت خوـی هخلَطْا تا اػتفادُ اص ًوًَِ ّای هٌـَسی تا طَل 35
ػاًتیوتش ٍ ػشض ٍ استفاع  10ػاًتیوتش ٍ ػول آٍسی ؿذُ دس ػٌیي  91 ٍ 28 ،7سٍص اًذاصُ گیشی گشدیذ .ایي کاس تا اػتفادُ
اصطثق اػتاًذاسد  BS EN 12390 Part 5اًجام گشفت(ؿکل .)7

ؿکل  :8آصهایؾ هذٍل االػتیؼیتِ

ؿکل  :7آصهایؾ هقاٍهت خوـی
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ًوًَِ ّای اػتَاًِ ای  15 × 30جْت تؼییي هذٍل االػتیؼیتِ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ .آصهایؾ هذٍل االػتیؼیتِ طثق
اػتاًذاسد ASTM C 469اًجام گشفت .تشای ایي کاس چَى ًوًَِ اػتَاًِ ای تایؼتی تحت تاس تک هحَسی قشاس گیشد لزا تایذ دٍ
هقطغ دایشُ ای اػتَاًِ کاهال صاف تاؿذ لزا اتتذا طثق اػتاًذاسد ً ASTM C 617وًَِ ّا تَػط گَگشد کالّک گزاسی
ؿذًذ .ػپغ دػتگاُ اًذاصُ گیشی تغییش ؿکل سٍی آى ًصة ؿذ ٍ ّوضهاى تا ثثت تاس هحَسی (فـاسی) هقذاس تغییش ؿکل ًیض
ثثت گشدیذ(ؿکل  .)8پغ تا اػتفادُ اص سػن ًوَداس تٌؾ – کشًؾ هذٍل االػتیؼیتِ ّش ًوًَِ تؼییي گشدیذ.
 .6نتایج و تحلیل آنها
ؿکل  9هقذاس هقاٍهت فـاسی هخلَطْای هختلف سا دس ػٌیي  91 ٍ 28 ،7سٍص ًـاى هی دّذّ .واًگًَِ کِ هالحظِ
هی گشدد ،هقذاس هقاٍهت فـاسی تا افضایؾ ػي ػول آٍسی افضایؾ هی یاتذ .تا ایي حال ،سًٍذ تغییش هقاٍهت تا افضایؾ ػي ػول
آٍسی تشای ّوِ هخلَطْا یکؼاى ًیؼت .دس حالی کِ دس هخلَط کٌتشل ،هقاٍهت  91سٍصُ  %54تیـتش اص هقاٍهت  7سٍصُ اػت،
دس هخلَط حاٍی  %0/4هقذاس هقاٍهت فـاسی  91سٍصُ  %27تیؾ اص هقاٍهت  7سٍصُ اػت .دس هخلَط حاٍی  %0/6 ٍ 0/2الیاف
ًیض ایي دسصذّا تِ تشتیة %43 ٍ 61 ،هی تاؿذ .اص دیگش ًتایجی کِ دس ؿکل ًیض دیذُ هی ؿَد ایي اػت کِ هقاٍهت فـاسی
تتي غلتکی حاٍی الیاف تیؾ اص هخلَط کٌتشل تذٍى الیاف اػت .هقذاس هقاٍهت تا هقذاس  %0/4اص الیاف افضایؾ ٍ دس هقادیش
تیؾ اص آى کاّؾ هی یاتذ .تِ ایي تشتیة ،هقذاس تْیٌِ الیاف  %0/4هی تاؿذ کِ هقاٍهت فـاسی  91 ٍ 28 ،7سٍصُ آى تِ تشتیة،
 38 ٍ 35 ،67دسصذ تیؾ اص هقاٍهت هخلَط کٌتشل دس ایي ػي ّا هی تاؿذ .ایي ًتایج تیاًگش ایي اػت کِ اثش الیاف دس ػٌیي
ػول آٍسی کن تیؾ اص آى دس ػوشّای تاالتش اػت.
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ؿکل  :9هقاٍهت فـاسی هخلَطْای هختلف

ؿکل  10هقذاس هقاٍهت خوـی هخلَطْای هختلف سا دس ػٌیي هختلف  91 ٍ 28 ،7سٍص ًـاى هی دّذّ .واًگًَِ کِ
هالحظِ هی گشدد ،هـاتِ تا سًٍذ تغییشات هقاٍهت فـاسی ،هقاٍهت خوـی ًیض تا افضایؾ ػي افضایؾ هی یاتذ .تا ایٌحال ،سًٍذ
افضایؾ هقاٍهت تشای هخلَطْای هختلف یکؼاى ًیؼت .دس حالی کِ هقاٍهت خوـی  91سٍصُ هخلَط کٌتشل  %82تیؾ اص آى
دس ػوش  7سٍص اػت ،ایي هقذاس تشای هخلَطْای حاٍی 0/6 ٍ 0/4 ،0/2دسصذ ،تِ تشتیة56 ٍ 48 ،57 ،دسصذ اػتّ .وچٌیي،
ًتایج ًـاى هی دٌّذ کِ افضٍدى الیاف ًیض تاػث افضایؾ هقاٍهت خوـی هی گشدد ،تِ طَسی کِ تا افضایؾ هقذاس الیاف تا %0/4
هقاٍهت تِ تیـتشیي هقذاس سػیذُ ٍ اص آى تِ تؼذ کاّؾ هی کٌذ .هقذاس هقاٍهت خوـی هخلَط حاٍی  %0/4الیاف دس ػٌیي ،7
 91 ٍ 28سٍص ،تِ تشتیة45 ٍ 43 ،78 ،دسصذ تیؾ اص هقاٍهت خوـی هخلَط کٌتشل دس ایي ػي ّا هی تاؿذ ،کِ تیاًگش ایي
اػت کِ دس ػٌیي کن تاثیش الیاف تش هقاٍهت خوـی تیـتش هی تاؿذ .افضایؾ هقاٍهت خوـی تتي غلتکی تاػث افضایؾ
هقاٍهت سٍػاصی تِ تشک خَسدگی خؼتگی هی ؿَد ،کِ یکی اص خشاتی ّای اصلی دس سٍػاصی تتٌی هی تاؿذ.
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تِ هٌظَس تشسػی ساتطِ تیي هقاٍهت خوـی ٍ فـاسی هخلَطْای هَسد تشسػی دس ایي تحقیقً ،تایج هقاٍهت تش حؼة
هقاٍهت فـاسی تشػین گشدیذًذ ،کِ ًتایج آى دس ؿکل ً 11ـاى دادُ ؿذُ اػتّ .واًگًَِ کِ هالحظِ هی گشدد ،ساتطِ تقشیثا
خطی تیي هقاٍهت خوـی ٍ فـاسی ٍجَد داسد .اها ،ؿیة خط دس هخلَطْای هختلف یکؼاى ًیؼت.
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ؿکل  :10تغییشات هقاٍهت خوـی تا دسصذ الیاف ٍ ػي ػول آٍسی
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ؿکل  :11تغییشات هقاٍهت خوـی تا هقاٍهت فـاسی

یکی اص ٍیظگی ّای هکاًیکی هْن تتي دس سٍػاصی ،هذٍل االػتیؼیتِ آى هی تاؿذ .افضایؾ هذٍل االػتیؼیتِ تاػث افضایؾ
ػختی الیِ تتٌی ؿذُ ٍ ضخاهت هَسد ًیاص سٍػاصی سا کاّؾ هی دّذ .ؿکل  12هذٍل االػتیؼیتِ هخلَطْای هختلف سا دس
ػوش  28سٍص ًـاى هی دّذّ .واًگًَِ کِ هالحظِ هیگشدد ،هقذاس آى تا افضایؾ الیاف تا  % 0/4افضایؾ ٍ ػپغ کاّؾ هی یاتذ.
دسصذ افضایؾ هذٍل االػتیؼیتِ دس هخلَطْای حاٍی0/6 ٍ 0/4 ،0/2 ،دسصذ الیاف ًؼثت تِ هخلَط کٌتشل ،تِ تشتیة
حذٍد63 ٍ 110 ،46دسصذ هی تاؿذ .ایي ًتایج ًـاى دٌّذُ تاثیش قاتل هالحظِ الیاف تش هذٍل االػتیؼیتِ هی تاؿذ کِ تاػث
کاّؾ ضخاهت سٍػاصی ٍ ّضیٌِ ػاخت خَاّذ گشدیذ.
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ؿکل  :12هقادیش هذٍل االػتیؼیتِ هخلَطْا

 .7نتیجه یر
دس ایي تحقیق دسصذّای هختلفی اص الیاف پلیوشی  MEX-100تِ یک ًَع هخلَط تتي غلتکی سٍػاصی افضٍدُ ؿذُ ٍ تاثیش
آى تش تشخی اص هـخصات هکاًیکی هخلَطْا هَسد هطالؼِ قشاس گشفت .تِ طَس خالصِ ًتایج صیش اص ایي تحقیق گشفتِ ؿذ.
 الیاف تاػث تْثَد قاتل تَجِ دس هقاٍهت فـاسی ،خوـی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ هی گشدًذ. هقذاس تْیٌِ ای اص هقذاس الیاف ٍجَد داسد کِ تِ اصای آى تْتشیي ػولکشد حاصل هی گشدد .دس ایي تحقیق ایي هقذاس %0/4هی تاؿذ کِ تِ اصای آى تاالتشیي هقاٍهت ٍ ػختی حاصل هی گشدد.
 ساتطِ تقشیثا خطی تیي هقذاس هقاٍهت خوـی ٍ هقاٍهت فـاسی هخلَطْا ٍجَد داسد. تاثیش الیاف دس تْثَد ػوکلشد هخلَطْا تِ ػي هخلَط ٍاتؼتِ اػت .تْتشیي ػولکشد دس هقاٍهت فـاسی ٍ خوـی دس ػي 7سٍص حاصل هی گشدد.
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