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 چکیده

با این حال، رفتار ترد  .گردد تبدیل ساز و ساخت مصالح کاربردترین پر از یکی به بتن امروزه که شده سبب ها،سازه دیگر به نسبت آرمه بتن هایسازه مزایای

 بزرگ مقیاسبر رفتار خمشی تیرهای  های مختلفتاثیر الیاف حاضر به بررسی تحقیق . بنابراین،شودبتن تحت بارهای خمشی از نقاط ضعف آن محسوب می

تیرها با استفاده  .ساخته شدجزئیات آرماتورگذاری یکسان  با سانتی متر 30و ارتفاع  20، عرض 150با طول مسلح  نمونه تیر بتن چهار ،به این منظور. پردازدمی

 ASTMبر اساس استاندارد  مقاومت خمشی . آزمایشمسلح شدنددرصد حجم بتن  5/0به اندازه پروپیلن و کورتا فوالدی، پلیهای شامل الیافسه نوع الیاف از 

C78  ی تیرهای حاومورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  کرنش میلگردهاپذیری و ، شکلجذب انرژیمقاومت خمشی،  و پارامترهای انجام تیرهابر روی

ملکرد عیت میلگردهای کششی ظرفمقاومت خمشی، جذب انرژی و  از لحاظ پارامترهایپروپیلن و کورتا پلی هایالیافتیرهای حاوی الیاف فوالدی در مقایسه با 

تر تیرهای مسلح شده به الیاف کورتا نسبت به تیرهای مسلح شده به پذیری مطلوبی شکلعالوه بر این، نتایج نشان دهنده .دهندبهتری را از خود نشان می

 باشد.پروپیلن میالیاف پلی

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

این کامپوزیت با اضافه کردن یک نوع یا  د.شوهای حاوی سیمان، آب، سنگدانه، الیاف پراکنده یا یکنواخت، بتن الیافی نامیده میبتن

به دلیل توانایی آنها در  1970های بتنی در دهه آید. استفاده از الیاف در سازهترکیبی از الیاف به مخلوط بتن معمولی به دست می

، شیشه، سرامیک و الیاف مصنوعی جهت یای در مورد استفاده از فوالدامروزه تحقیقات گسترده تقویت خواص مکانیکی بتن آغاز شد.

پذیری الیاف به طور معمول در مقدار کافی برای بهبود عملکرد شکل .شودمیهای بتنی انجام شده بهبود خصوصیات مکانیکی سازه

های ماکرو و میکرو در ماتریس بتن، افزایش مقاومت کششی و کاهش ماهیت شکننده ماتریس بتن با تقویت خوردگیا کنترل ترکب

 تواند با استفاده از الیاف بطور قابل توجهی کاهش یابدعالوه بر این، تکثیر و ایجاد ترک می شوند.بسیار کم مقاومت فشاری اضافه می

[4-1]. 

واع دهد که خصوصیات مکانیکی در انر خصوص استفاده از الیاف در بتن انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان میبرخی تحقیقات د

ی اهای الیافی )بتن معمولی، بتن سبک و بتن مقاومت باال( بهبود یافته و باعث افزایش مقاومت فشاری، کششی، سایشی و ضربهبتن

الدی در تیرهای بتن مسلح و بررسی رفتار خمشی آنها در تحقیقات زیادی انجام شده است [. استفاده از الیاف فو5-8بتن شده است ]

خوردگی و کرنش خمشی را دهد استفاده از الیاف فوالدی بهبود در مقاومت نهایی خمش، رفتار شکست، رفتار ترککه نشان می

در تیرهای بتن مسلح نیز باعث بهبود پارامترها و رفتار  پروپیلن[. همچنین استفاده از الیاف پلیمری نظیر پلی9-20بدنبال دارد ]

ج آزمایشات مربوط نتای شود.بتن میانرژی شکست  موجب افزایشافزایش مقدار الیاف [. 21-25گردد ]خمشی تیرهای بتن مسلح می

است  الیاف حجم به وابسته شدت به خوردگیترک از پس رفتار و خوردگیکتر مقاومت دهدکه می استفاده از الیاف در بتن نشان به

در تعداد کمی از مطالعات نیز در تیرهای بتن مسلح از الیاف فوالدی و الیاف پلیمری استفاده شده و رفتار خمشی آنها . ]33-26[

مشخص شده که الیاف فوالدی تاثیر بیشتری به نسبت سایر الیاف مصنوعی بر رفتار رار گرفته است. در این مطالعات مورد بررسی ق

 [. 34-37گردد ]خمشی تیرهای بتن مسلح داشته و باعث بهبود رفتار خمشی آنها می

 ت:اس های زیر انجام شدههای الیافی در زمینهگردد که تحقیقات انجام شده در خصوص بتنبندی مرور مطالعات، مشخص میبا جمع

 فوالدی و مصنوعی. هایهای غیرمسلح با الیافخصوصیات مکانیکی بتن -

 رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح با الیاف فوالدی.  -

 رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح با الیاف مصنوعی.  -

 پروپیلن.مقایسه رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح با الیاف فوالدی و الیاف پلی -

در برخی تحقیقات رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح با الیاف فوالدی و  بارفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تاثیر در برخی تحقیقات 

مطالعات خیلی کمی در خصوص بررسی و مقایسه اثرات الیاف فوالدی و الیاف مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. الیاف مصنوعی 

در بیشتر مطالعات انجام شده تمرکز اصلی بر ظرفیت خمشی،  در رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح انجام شده است. همچنین

صورت بپروپیلن کورتا و پلی و مصنوعی فوالدی هایدر تحقیق حاضر از الیافخوردگی و نحوه شکست این تیرها بوده است. لذا ترک

ام انجای خمشی چهار نقطهآزمایش رفتار خمشی تیرهای ساخته شده تحت  مسلح نمودن تیرهای بتن مسلح استفاده شد.در مجزا 

ا هپذیری و ظرفیت بار نهایی نمونهشده، شکلانرژی جذب، رفتار شکستشامل  ،پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق. بررسی شد

  .باشندمی

 برنامه آزمایشگاهی -2 

 های نمونهمعرف -1 -2

آزمایش  رفتار این تیرها تحتد. سانتی متر ساخته ش 30و ارتفاع  20، عرض 150در مقیاس واقعی و با طول  در این تحقیق تیرهایی

ها و پارامترهای متغیر ابعاد نمونه شگاهی این تحقیق شامل طرح اختالط و. پارامترهای ثابت آزمایبررسی شدی انقطهخمش چهار
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طرح و نحوۀ ( 1است. در شکل )شده دادهی نشان بررس موردهای گذاری نمونه(، نام1) . در جدولمورد استفاده بودالیاف  نوعشامل 

 . اندشده ی تیرها نشان دادهآرماتورگذار

 .گذاری تیرهای بتن مسلحنام: 1جدول 
Table 1: Naming of reinforced concrete beams. 

 

الیاف کورتا است.  KFپروپیلن، الیاف پلی PPFالیاف فوالدی، SF ، بتن مسلح RCمنظور از ، (1) گذاری انجام شده در جدولدر نام

 پروپیلن است. به معنی تیر بتن مسلح حاوی الیاف پلی PPFRCبه عنوان نمونه نماد 

شده دارای آرماتورگذاری باشد. به عبارتی همۀ چهار تیر ساخته( می1)یکسان و بصورت شکل ها آرماتورگذاری تیرها برای همۀ نمونه

 یکسانی در جهت طولی و عرضی هستند. 

  
 ی تیرها.گذارآرماتورحوۀ ن :1شکل 

Figure 1: Manner of beam reinforcement. 

 مصالح -2 -2

 ASTM C150 [38] ، بر اساس استانــدارد1/3( 3gr/cm)با چگالی  IIسیمان پرتلند نوع  های این تحقیق ازدر ساخت نمونه :سیمان

 است.( به ترتیب، آنالیز شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان مورد استفاده در تحقیق نشان داده شده3( و )2در جداول ) شد.استفاده 

 .آنالیز شیمیایی سیمان :2 جدول
Table 2: Chemical analysis of cement. 

 2SiO 3O2Al 3O2Fe CaO MgO 3SO O2Na O2K CaO.f Cl L.O.I ترکیب شیمیایی

(%) 5/21 1/5 4/4 2/63 75/1 1/2 - - - - - - 75/0 - - - 05/1 

 .مشخصات فیزیکی سیمان :3جدول 
Table 3: Physical properties of cement. 

 (minنهایی )  زمان گیرش (minاولیه )  زمان گیرش انبساط طولی (𝐜𝐦𝟐/g)سطح مخصوص  (g/𝐜𝐦𝟑وزن مخصوص )

1/3 3000 03/0 130 215 

 

 .ها استفاده شددر ساخت نمونههای مضر( آباد )عاری از آلودگیتحقیق، آب شرب معمولی شهر خرماین در : آب

)درصد استفاده( الیاف توضیحات ردیف  نماد 

 RC - معمولی )نمونه مرجع(تیر بتن مسلح  1

 SFRC (%1والدی )ف شده با الیاف فوالدیتقویتتیر بتن مسلح  2

 PPFRC (%1پروپیلن )پلیمری پلی نپروپیلشده با الیاف پلیمری پلیتقویتتیر بتن مسلح  3

 KFRC (%1پلیمری کورتا بِلِند ) شده با الیاف پلیمری میکس کورتا بِلِندتقویتتیر بتن مسلح  4
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 باشدآور میالی و مواد زیان ،تحقیق، شن شکسته کوهی عاری از ذرات غیرمجاز رساین درشت دانه مورد استفاده در  :هاانهگدسن

های دانه اسمی گری، با حداکثر اندازۀآباد تهیه و پس از غربالمتر از معادن واقع در اطراف شهر خرممیلی 10که با درجۀ شکستگی 

ه با شدهریزدانه مورد استفاده در این تحقیق، ماسۀ کوهی شکسته شست .درصد استفاده گردید 67متر و با درصد شکستگی میلی 10

آباد تهیه و پس از غربال مورد استفاده قرار گرفت. باشد که از معادن اطراف شهر خرمدرصد می 85ای و ارزش ماسه 39/2مدول نرمی 

نمودار دانه بندی شن  (2شکل ) .انجام شد ASTM C33 [39] در استانداردبر اساس ضوابط مندرج  درشت دانه و ریزدانه بندیدانه

 دهد.و ماسه مصرفی در ساخت تیرها را نشان می

 
 ها.نمودار دانه بندی سنگدانه :2شکل   

Figure 2: Particle size distribution curves for aggregates. 

باشــند. مشــخصــات می 14و  10با شــماره  و AII در تیرها از نوع مســلح نمودنجهت  اســتفاده موردتمامی میلگردهای  میلگرد:

صرفی در جدول ) شان 4مکانیکی میلگردهای م ست که این مشخصاتشده داده( ن ست. الزم به ذکر ا ستقیم  ا از آزمایش کششِ م

، تنش تسلیم دست آمدهنتایج بهبر اساس  آمد. دستبه  ASTM A615[40] استانداردبر میلگرد توسط دستگاه یونیورسال، منطبق 

ــورتی که تنش نهایی برای  3/293و  8/369میلی متر به ترتیب  14و  10با قطر  برای میلگردهای ــت آمد، در ص ــکال بدس مگاپاس

 مگاپاسکال حاصل شد. 9/519و  562میلگردهای مذکور به ترتیب 

 .مصرفیمشخصات مکانیکی میلگردهای  :4 جدول
Table 4: Mechanical specifications of the rebars used. 

 (𝐌𝐏𝐚) (𝒇𝒖)حداکثر تنش  )%( کرنش شکست (𝐌𝐏𝐚) (𝒇𝒚)تنش تسلیم  شماره نمونه  (mm) قطر آرماتور آرماتورنوع 

A II 

10 

1 8/382 5/23 9/576 

2 4/354 2/23 5/555 

3 1/372 7/23 6/553 

 562 5/23 8/369 میانگین

14 

1 7/303 5/30 1/520 

2 4/272 3/29 5/518 

3 7/303 4/28 2/521 

 9/519 4/29 3/293 میانگین
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پروپیلن و کورتا به جهت مسلح نمودن تیرهای بتنی بکار رفته های فوالدی، پلیدر این تحقیق سه نوع الیاف شامل الیاف: هاالیاف

الیاف مصنوعی مورد میلی متر بود.  8/0و قطر  50، طول دارقالبشکل هندسی دو سر  دارای استفاده موردالیاف فوالدی   است.

پروپیلن )به الیاف پلیمری پلیباشند. ( و الیاف پلیمری کورتا میPPپروپیلن )استفاده در تحقیق شامل دو گروه الیاف پلیمری پلی

الیاف کورتا با عملکرد . است شدۀ نانوییهای کوچک خردشدۀ اصالح( از نوع الیاف میکروسینتتیک و به صورت رشتهPPاختصار 

به شکل  یاسازهریغای و که متشکل از الیاف مرکب پلیمری سازه استهای ماکروسینتتیک ی خود در بتن یکی از انواع الیافبعدسه

 ن والفیای مش ماکرو و میکرو از جنس پلیچسبیده از جنس کوپلیمر و الیاف شبکه به همهای ی متشکل از ریزرشتهارشتهتک

 ( نشان داده شده است.3( و شکل )5ها به ترتیب در جدول )مشخصات و شکل ظاهری الیاف. استنانویی  ۀشداصالحپروپیلن پلی

 .صرفیهای ممشخصات الیاف: 5جدول 
Table 5: Specifications of the fibers used. 

 (MPa)مقاومت کششی  (GPa)مدول االستیسیته  ton/𝐦𝟑))چگالی  (mm)قطر  (mm)طول  نوع الیاف

 1100 200 85/7 8/0 50 فوالدی

 400 7/2 91/0 - 12 پروپیلنپلی

 475 5/3 94/0 - 54 کورتا
 

   
 )ج( )ب( )الف(

 پروپیلن.پلی (ج)کورتا و  (ب)فوالدی، ( الف) :هاالیاف تصویر :3کل ش  
Figure 3: Pictures of fibers: (a) Steel, (b) Korta, and (c) Polypropylene. 

 طرح اختالط -3 -2

و سیمان بصورت خشک به  هاسنگدانهای بود که ابتدا به گونه مراحل ساخت بتنباشد. یکسان می همه تیرهادر بتن طرح اختالط 

آب مورد نیاز بصورت تدریجی به مخلوط اضافه شد و بعد از آن فوق روان کننده  %90دقیقه در میکسر مخلوط شدند. سپس  2مدت 

های مصرفی در مرحله آخر و بصورت برای جلوگیری از مشکل گلوله شدن، الیاف با آب باقیمانده ترکیب و به بتن اضافه گردید.

 ها نشان داده شده است.شده در نمونه ختالط استفاده( طرح ا6در جدول ). مخلوط بتن اضافه شدند تدریجی به

 .برای یک متر مکعب بتن اختالطهای طرح :6جدول   

Table 6: Mix designs for one cubic meter of concrete. 
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فوالد 
(kg) 

 نسبت آب به

 (W/C) سیمان

 سیمان

(kg) 
 آب

(kg) 
 شنِ

(kg) 
 ماسه

(kg) 
 الیاف

 (kg)کورتا  (kg)پروپیلن پلی (kg)فوالد 

RC 55/0 365 75/200 830 25/889 - - - 

SFRC 55/0 365 75/200 830 25/889 25/39 - - 

PPFRC 55/0 365 75/200 830 25/889 - 55/4  

KFRC 55/0 365 75/200 830 25/889 - - 7/4 
 

 ها ساخت نمونه -4 -2 

ستفادهها از قالب فلزی ریزی نمونهبتنجهت  ست با روغنشده ا ست. بدین منظور الزم ا سبندگی بتن به جدارۀ ا کاری قالب، از چ

صورت وجود سط بتونه ،قالب جلوگیری نموده و درزهای قالب را در  صوص تو سدود کرد. برای برش میلگردها از قیچی مخ کاری م

ستفاده سبهکردن میلگردها مقادو در خم ا سیم .شد یر طول و قطرِ قالب )خم( محا ستفاده  از  ستن آرماتورها به هم ا مفتول برای ب

 شود.می مشاهدهها و کف قالب کاری جداره(، نحوۀ بستن شبکۀ آرماتور و قالب فلزی و روغن4است. در شکل )گردیده

 تجهیزات آزمایشگاهی  -5 -2

شگاهی  ستفاده موردتجهیزات آزمای گیری ( برای اندازهLVDT)2 سنجمکان رییتغها، کرنش گیریبرای اندازه 1سنجکرنششامل  ا

 انمکرییتغگیری باشند. جهت اندازهبرای اعمال بار می هیدرولیکی گیری میزان بار و جک و پمپبرای اندازه 3، بارسنجهامکانرییتغ

-YEFLAاز نوع  استفاده موردهای سنجاست. کرنشاستفاده گردیدهمتر سانتی 10به ظرفیت  سنجمکانرییتغها از )خیز( دهانۀ تیر

ســاخت شــرکت  های مذکورســنج. کرنشگیری کرنش میلگرد کاربرد دارندباشــند که صــرفاا برای اندازهمتر میمیلی 5و به طول  5

TML  بودند.ژاپن 

پس سو را مهیا کرده  هاآنبرای نصب  ازین موردابتدا با دستگاه فرز انگشتی سطح  هاسنجنصب کرنش منظوربه(، 5مطابق شکل )

نج را سسیم مخصوص لحیم شده به کرنش در مرحله بعدی، .ها بر روی سطح صاف و صیقلیِ مهیا شده چسبانده شدندسنجکرنش

 دادهنشان  بر روی تیرهاها سنجکرنش( محل نصب 6. در شکل )شدسنج بررسی متر متصل و صحت درستی کار کرنشبه اهم

 هیدرولیکی استفاده شد. یتن 50و جک  یها از پمپ دستی هیدرولیکاست. جهت اعمال بار به نمونهشده

                                                             
Strain Gauge.1 

2.Linear Variable Differential Transformer (LVDT) 
3.Load Cell 
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 .نحوۀ بستن شبکه آرماتور و قالب فلزی :4 شکل    
Figure 4: Manner of installation of reinforcement mesh and metal mold. 

 
 .بر روی میلگرد هاسنجکرنشبندی نحوه اتصال و عایق :5ل شک

Figure 5: Manner of installation and insulation of strain gauges on the rebar. 
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 .در مقطع و طول تیر هاسنجشهای نصب کرنمحلموقعیت و : 6 کلش

Figure 6: Position and installation locations of strain gauges in section and length of beam. 

 چیدمان آزمایش -6 -2

است. استفاده شده ASTM C78[ 41بر اساس استاندارد ]( 7شکل ) نشان داده شده دراز چیدمان آزمایشگاهی  تیرهابرای آزمایش 

ی سه ریقرارگمحل در این شکل  .شده استها استفاده ی برای انجام آزمایشانقطهاز بارگذاری چهار ،گرددکه مشاهده می طورهمان

  .استشده ارائهها و فواصل بین آن سنجمکان رییتغ

ستاتیکی  یبارگذار سطا شد یجک هیدرولیک تو سط  تیرها. میزان جابجایی انجام   ادهدکه در زیر نمونه قرار  هاسنجمکان رییتغتو

ست که جک هیدرولیکشد، کنترل و ثبت اندشده سنجبه  ی. الزم به ذکر ا ستگاه  بار سط آن به د شده و بار جک تو صل  بات ثمت

سال هاداده صشد ثبتو  ار سنج به تیر، . در محل ات سنج و بار شش الیافی )نویزگیر( جهت کم کردن خطا و نویز ال جک به بار از پو

هایی در زیر محل بارگذاری ســنجبرای بررســی کرنش میلگردها با نصــب کرنش اســتها در اتصــال فلز به فلز اســتفاده گردیدهداده

 شد. ارسال هاثبات دادههای میلگرد فشاری و میلگردهای کششی به دستگاه تر ارائه گردید، کرنشکه پیش طورهمان

ــنجی مربوط به های مقاومتآوری تیرها و نمونهپس از عمل ــابه هاآنس ــرایط مش های مقاومت و نمونه تیرهار روی ، آزمایش بدر ش

 شد.ها انجام سنجی مربوط به آن
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 .ایخمش چهار نقطهآزمایش  مشخصات: 7شکل 

Figure 7: Specifications of four-point flexural test. 

 بحث و بررسی نتایج -3

 مقاومت فشاری  -1 -3

 . شد استفادهمتر سانتی 30و ارتفاع  15ای با قطر هر نمونه )تیر(، از سه نمونه استوانه آوردن مقاومت فشاری مشخصۀ دستبهبرای 

 گردید.( محاسبه 2( و )1و مدول گسیختگی )شکست( بتن با استفاده از روابط ) مدول االستیسیته

 (1)  '4700E f
c c
  

 (2 )  '0.62r cf f  

سنجی به همراه مدول االستیسیته و مدول گسیختگی های مقاومتروزۀ نمونه 28مقاومت فشاری  آزموناز  شده استخراجاطالعات 

ضوابط آیین ست شده( ارائه 7(، در جداول )ACI 318-14نامۀ مربوط به هر نمونه و معیار پذیرش بتن )طبق  شکل ). ا (، جَک 8در 

ستفاده درتنی  200شکن بتن شاری آزمایش مقاومت  مورد ا شان های مقاومتو آزمونهف سنجی قبل و بعد از انجام این آزمایش ن

شان داده شده 7نتایج مربوط به پارامترهای مقاومت فشاری، مدول االستیسیته و مدول گسیختگی در جدول ) .داده شده است ( ن

 است.
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 .انجام آزمایش مقاومت فشاریقبل و بعد از ها نمونهو تنی  200 فشاری جک :8 شکل

Figure 8: 200-ton compression jack and specimens before and after the compressive strength test. 

 .مدول االستیسیته و مدول گسیختگی، فشاریمقاومت  هاینتایج آزمایش :7 جدول
Table 7: Results of compressive strength, modulus of elasticity, and modulus of rupture tests. 

 نمونه (MPa) مقاومت (GPaاالستیسیته  ) مدول (𝐟𝐫گسیختگی  ) مدول (MPaمقاومت  ) میانگین ACIپذیرش  معیار

30 <  81/32  81/32  

56/3  27 97/32  

RC 54/3  9/26  65/32  

55/3  9/26  81/32  

30<  38/38  38/38  

10/4  1/31  8/43  

SFRC 91/3  6/29  76/39  

48/3  4/26  58/31  

30 <  07/33  07/33  

55/3  9/26  82/32  

PPFRC 56/3  27 04/33  

58/3  1/27  35/33  

30 <  55/34  55/34  

42/3  9/25  45/30  

KFRC 65/3  7/27  64/34  

85/3  2/29  58/38  

 خیز –نمودارهای بار  -2 -3

جابجایی  –( نمودار بار 10خمشی نشان داده شده است. در شکل ) شده تحت آزمایش مقاومتنمونه تیر ساخته ( چهار 9در شکل )

از  اول ۀ(، در رتبSFRCشده با الیاف فوالدی )نمونۀ تقویتگردد، شکل مشاهده می این طور که درهمانارائه شده است.  تیرها

پروپیلن از پلی شده با الیاف پلیمری کورتا و الیاف پلیمریتقویت هاینظر ظرفیت باربری قرار دارد که این نمونه نسبت به نمونهنقطه

 نشدۀتقویت ۀنمون درصد( بیشتری برخوردار است. 60و  14درصد( و خیز نهایی )به ترتیب  3/13و  10ظرفیت باربری )به ترتیب 

است  است. الزم به توضیحرا ثبت نموده تر و خیز نهایی شکست کمتریها، ظرفیت باربری پاییننسبت به تمامی نمونه ،(RC)مبنا 

 است.درصد خیز بیشتری را ثبت نموده 67درصد ظرفیت باربری و  45، نسبت به نمونۀ مبنا شده با الیاف فوالدیتقویت که نمونۀ

باشد، که مبنا می ۀشده نسبت به نمونتقویت هاینمونه در منحنیبه صورت متناوب  ،های افت و افزایشسیکل توجه وجودقابل ۀنکت
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 مقاومت نموده و بارگذاری باالتری را بدون نشانگر این واقعیت است که در یک بار مشخص، تیر پس از ایجاد حالت گسیختگی مجدداا

نماید. این رفتار به دلیل سختی باال و افزایش قابلیت بارپذیری و جذب انرژی و در نهایت افزایش ایجاد حالت شکست ترد تحمل می

  باشد.ها نسبت به نمونۀ مبنا در هنگام اعمال بار میپذیری و کارایی این نمونهشکل

   

  
SFRC RC 

  

PPFRC KFRC 

 .نحوه شکست تیرها تحت نیروی خمشی :9 شکل
Figure 9: Failure mode of beams under flexural load.  

 



12 

 

 .هاتیر تغییرمکان وسط دهانه –نمودارهای بار  :10 شکل
Figure 10: Load–mid span displacement diagrams of beams. 

  شدهجذبانرژی  -3 -3

ی گسیختگی محاسبه گردید. میزان تا لحظه تغییرمکان –ی مساحت زیر منحنی بار انرژی جذب شده توسط تیرها از محاسبه

بیشترین ظرفیت  SFRC ۀ گردد، نمونمشاهده می شکل این گونه که درهمان( نشان داده شده است. 11جذب انرژی تیرها در شکل )

ای همربوط به نمونه ،ها به ترتیب از بیشترین مقدار به کمترین مقدارهاست. ظرفیت جذب انرژی نمونجذب انرژی را از خود نشان داده

SFRC ،KFRC ،PPFRC  ۀ نمونوRC باشد. نمونه شاهد میRC  دارد.نیز کمترین میزان جذب انرژی را  

 
 .هاتیرشده جذبانرژی  :11 شکل

Figure 11: Energy absorption of beams. 

 کرنش میلگردهای کششی –نمودار بار  -4 -3

شــکل  این طور که درهمان( نشــان داده شــده اســت. 12کرنش میلگردهای کشــشــی تیرها در شــکل ) –نمودارهای مربوط به بار 

شاهده م سا یشتریدر بار ب SFRC ۀنمون یلگردهایم گردد،یم سبت به  ست ۀیها وارد ناحنمونه رین  ۀاز نمون س. پدنشویم کیپال

   . شوندیم کیستپال یهیوارد ناح ،KFRCو  ۀو نمون  RCۀنمون،  PPFRCۀنمون یهالگردیم بیترت مذکور به

ردن ک یجار یبرا یشـــتریب یروین، پروپیلنپلیالیاف فوالدی و الیاف پلیمری برداشـــت اســـت که  نکته قابل نیا( 12)از شـــکل 

 کنند.ایجاد می ها(ی )نسبت به سایر نمونهکشش هیناح یلگردهایم

ـــت که نموندیگر آنکته قابل توجه  های حاوی الیاف فوالدی تقریباا برابری پروپیلن، از این نظر با نمونههای حاوی الیاف پلیهن اس

ـــد. وی گی مذکور موجب میمیالیاف این پذیری آن قابلیت انعطاف علتکرده و  در تیرهای حاوی  ی موجودمیلگردهاگردد که باش

ـــتیک  پروپیلنالیاف پلی ـــونددیرتر وارد ناحیۀ پالس الیاف  حاوی نمونۀ حاوی الیاف کورتا با نمونه قابل توجه. نکتۀ دیگر اختالف ش

ـــد.میپروپیلن پلی ـــریعتر از نمونه های حاوی الیاف کورتانمونه باش ـــتیک های حاوی الیاف پلیخیلی س پروپیلن وارد ناحیۀ پالس

ــوندمی ــان میش ــریعهای حاوی الیاف کورتا دهد که نمونه. همچنین نتایج نش ــبت به نمونه مرجع )فاقد الیاف( س تر وارد حالت نس
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ستفاده از الیاف شوند.پالستیک می ای مسلح را در ورود به ناحیه پالستیک میلگرده تیرهای بتندر  کورتا این موضوع تاثیر منفی ا

 دهد. کششی نشان می

 
 .یکشش میلگردهای کرنش -بار  نمودارهای :12 شکل

Figure 12: Load-strain diagrams of tensile rebars. 

 مد شکست و الگوی ترک  -5 -3

 شکست ،نشان داده شده است همانطوریکه در این شکل مشخص است تیرهاها در ( مد شکست و همچنین توزیع ترک13در شکل )

بطوریکه در ابتدا میلگردهای کششی وارد ناحیه تسلیم و ناحیه پالستیک شده و در  ،ها بصورت مود شکست خمشی بودههمۀ نمونه

 هب شده مسلح تیرهای در هاترک کمتر عرض از حاکی آزمایش، حین مشاهداتاند. ادامه میلگردهای ناحیه فشاری نیز تسلیم شده

 .بود هاالیاف توسط هاترک دوختگی دلیل به الیاف
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 .تیرها مد شکست و الگوی ترک :13 شکل
Figure 13: Failure mode and pattern of crack of beams. 

  نتایج -4

سانتی متر و مسلح شده  30و ارتفاع  20، عرض 150با طول  به ارائه نتایج مربوط به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنیاین تحقیق 

، جذب انرژی، پردازد. این بررسی شامل پارامترهای مقاومت خمشیپروپیلن و کورتا میهای فوالدی، پلیدرصد حجمی الیاف 5/0به 

 :گرددمی ارائهای از نتایج مربوط به آن در زیر باشد که خالصهمیلگردها میکرنش و پذیری شکل

  گردد.مگاپاسکال( می 10افزودن الیاف موجب افزایش مقاومت فشاری )تا  -1

. در نمود ثبت تیرهاالیاف فوالدی نتیجه بهتری را نســـبت به ســـایر  باشـــده تقویت تیر، بار نهاییو  اولین ترکنظر بار از نقطه -2

 .گرفتندقرار  کورتا وپروپیلن پلیالیاف  باشده تقویت تیرهایتیب های بعدی به تررتبه

شترین خیز نهایی  الیاف فوالدی و کورتا باشده تقویت تیرهای، جذب انرژینظر از نقطه -3 شترینبی انرژی را  جذب و در نتیجه بی

 از خود نشان دادند. تیرهانسبت به سایر 

سایر  کورتاالیاف فوالدی و  باشده تقویت تیرهای -4 سبت به  شکل پذیری را ن شترین  به  بعدی های. در رتبهندتجربه کرد تیرهابی

ـــده تقویت تیرهای ترتیب ـــتنباط میگرفتندقرار  و تیر مرجع پروپیلنپلی الیاف باش ـــود ک. از مطلب باال چنین اس بتن ه ش

های پذیر است که طی آزمایششکل یشوندگی کرنشی، دارای رفتاربه دلیل ماهیت ذاتی خود یعنی سخت ،الیاف شده باتقویت

 .این واقعیت به خوبی مشاهده گردید ،تحقیقدر این  شدهانجام

شتریالیاف فوالد حاوی ،با ظرفیت باربری باالتر تیرهایمیلگردهای کششی  -5 . در دندش پالستیک ۀمرحلوارد  ی، با تحمل بار بی

 .گرفتندقرار مرجع  تیرو کورتا ، پروپیلنالیاف پلی تیرهای حاویتیب های بعدی به تررتبه
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ABSTRACT  
The advantages of reinforced concrete structures, in comparison with other structures, have made concrete 

one of the most widely used construction materials. However, concrete has brittle performance under flexural 

loads. Therefore, the present study investigates the influence of different fibers on the flexural performance of 

large-scale reinforced concrete beams. In order to achieve this goal, four reinforced concrete beams, with 

similar reinforcement details, measuring 150 cm long, 20 cm wide, and 30 cm high were made. The beams were 

reinforced using 0.5% by volume of steel, polypropylene, and korta fibers. Based on ASTM C78, four-point 

flexural test was performed and the parameters of flexural strength, energy absorption, ductility, and strain of 

the rebars were studied. The results indicated that reinforced concrete beam containing steel fibers shows 

better performance, in terms of flexural strength, energy absorption, and capacity of tensile rebars, in 

comparison with reinforced concrete beams containing polypropylene and korta fibers. In addition, this study 

showed that korta fiber reinforced beam has better ductility than polypropylene fiber reinforced beam. 
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