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 چکیده
 

گردد که عالوه بر ضرورت تامین مشخصات فنی متمایز در اهمیت استمرار خدمت رسانی و عملکرد بی وقفه در بناهای درمانی موجب می 

ظر مصالح نازک کاری و متناسب با کارکرد و ضوابط کنترل عفونت نگاه متمایز و ویژه ای بر تامین دوام و پایایی المان های سفت کاری مورد ن

 باشد.

که به عنوان تکیه گاه نصب و اتصال های ساختمانی در پروژهاجرای بستر بتنی روی مصالح بلوکاژ میدانی و مروری بر چگونگی بررسی 

کند، حاکی از عدم تامین مالحظات کیفی  بوده و ضرورت ارائه رهکار متناسب جهت دیوارهای داخلی و مهاربندی فلزی دیوارها ایفای نقش می 

 ارتقای کیفی این المان را به همراه دارد.

محصوالت تولید داخل( در مقایسه  –ای بتن الیافی )الیاف فوالدی و الیاف پلی پروپیلن در گزارش حاضر به بررسی فنی و اقتصادی گزینه ه

جه به با اجرای شبکه میلگرد جهت تامین بستر بتنی مسلح بر روی مصالح بلوکاژ به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و نهایتاً با تو

پروپیلن در جهت تامین مالحظات مهندسی ارزش و ارتقای عملکرد اجزای پلیحاوی الیاف اولویت های فنی، اقتصادی و زمانی بکارگیری بتن 

 ای ساختمان پیشنهاد شده است.غیرسازه

جمع بندی این مطالعه که طی پیشنهادات فنی تفصیلی جهت بکارگیری در پروژه های عملیات تکمیلی اورژانس هسته ای، عمومی و زنان 

 بوشهر و کتایخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سوی مشاور ارائه گردید نشانگر دستیابی به ارتقای مشخصات فنی المان از یک سو و کاهش

جرای کار از سوی دیگر می باشد. حذف ترک های جمع شدگی ، ارتقای مقاومت چسبندگی بتن و اعضای مدفون مهاربندی دیوار، هزینه، زمان ا

درصدی هزینه  82پیشگیری از نفوذ رطوبت و دوام پوشش های نازک کاری نصب شده روی بستر بتن الیافی از مزایای فنی این ایده و کاهش 

گرد، عدم نیاز به فرایند حمل مصالح فلزی و بکارگیری اکیپ های آرماتوربندی از مزایای اقتصادی گزینه طرح میلاجرای کار در نتیجه حذف 

 شده به شمار می آید.

 

 

 .بناهای درمانی، مهندسی ارزش، بتن کفسازی، بتن الیافی  کلمات کلیدی:
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 : طرح مساله – مقدمه -1

بناهای درمانی موجب می گردد که عالوه بر ضرورت تامین مشخصات فنی اهمیت استمرار خدمت رسانی و عملکرد بی وقفه در 

متمایز در مصالح نازک کاری و متناسب با کارکرد و ضوابط کنترل عفونت نگاه متمایز و ویژه ای بر تامین دوام و پایایی المان های 

 سفت کاری مورد نظر باشد.

 

ضمن تامین ارتفاع الزم جهت جایگذاری، شیب بندی و عبور لوله های  اجرای بستر سنگ قلوه یا الشه عملیات متدوالی است که

سانتی متری مصالح سنگی  30تا  25فاضالب پروژه، امکان تامین مالحظات عایق بندی رطوبتی در کف ساختمان در نتیجه اجرای الیه 

 میکند.و یک الیه مخلوط شن و ماسه فوقانی جهت قطع لوله های مویین و نفوذ رطوبت را فراهم 

جهت نصب و جایگذاری دیوارهای داخلی، اعضای مهاربندی فلزی دیوارها، تامین  مطابق تکنولوژی متداول احداث ساختمان،

سانتی  10مگاپاسکال و ا ضخامت حدودی  16بستر مناسب جهت نازک کاری نهایی و ... اجرای یتن کف سازی با مقاومت مشخصه 

الی است که به منظور تامین یکپارچگی، کنترل ترک های حرارتی و جمع شدگی این الیه بتنی، متر در نظر گرفته می شود. این در ح

 اجرای بتن مسلح با بکارگیری حداقل آرماتور گذاری در دستور کار قرار می گیرد. 

 

با رده مقاومتی اما مطابق تجربیات اجرایی علی رغم صرف هزینه قابل توجه بکارگیری شبکه میلگرد، در نتیجه مصرف بتن های 

پایین و کم سیمان و عدم توجه دقیق در فرایند اختالط و جایدهی با توجیه کارکرد غیرسازه ای این مصالح، بروز ترک های گسترده، 

نقص در کارکرد مطلوب، افزایش احتمال نشست پوشش نازک کاری، اتصال ضعیف مهاربندی فلزی دیوار روی بستر بتن آرمه و 

وب را به همراه دارد. از این روی در این مطالعه با استناد به تجربیات آزمایشگاهی، گزارش های فنی مراجع تحقیقاتی سایر عوارض نامطل

معتبر و مقایسه فنی و اقتصادی ایده مورد نظر، اجرای بتن کفسازی با الیاف پلی پرو پیلن به عنوان جایگزین دال بتن مسلح مورد نظر 

 مه ارائه می گردد.می باشد که به تفصیل در ادا

عالوه بر این ضرورت اتخاذ راهکارهای فنی در جهت کاهش هزینه، کاهش زمان احداث و گام نهادن در جهت الگوی صنعتی 

 سازی پروژه های عمرانی از تکالیف فعالین این عرصه به منظور نیل به اهداف مهندسی ارزش در پروژه ها به شمار می آید.
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 جزئیات کفسازی روی فضاهای خیس وخشک - AD-102و    AD-101نقشه منضم به پیمان  -1شکل 

 

 
 خراسان جنوبی -تختخوابی بشرویه  32بیمارستان  -اجرای بلوکاژ روی فونداسیون -2شکل 
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 خراسان جنوبی -مترمربعی قائن 500کلینیک تیپ  -اجرای مش جهت اجرای کفسازی بتنی مسلح -3شکل 

 

 
 خراسان جنوبی -مترمربعی قائن 500کلینیک تیپ  -اجرای کفسازی بتنی مسلح -4شکل 

 

  
 خراسان جنوبی -تختخوابی بشرویه  32بیمارستان   -نصب و جایگذاری پلیت اعضای مقاوم وال پست  بوسیله رول بولت  -5شکل 
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 خراسان جنوبی -تختخوابی بشرویه  32بیمارستان  -لح اجرای اعضای قائم وال پست بر روی کفسازی بتن مس -6شکل 

 

 

 
 خراسان جنوبی -تختخوابی بشرویه  32بیمارستان  -اجرای دیوار چینی داخلی طبقه همکف بر روی کفسازی بتن مسلح  -7شکل 

 

 

 : الیاف بکارگیری یایمزا -2

 ارتقای مدول ارتجاعی بتن -

 کنترل جمع شدگی خمیری -

 عملکرد در دماهای باالافزایش پایداری  -

 ارتقای شکل پذیری، تاب خمشی و کششی بتن -

 تولید فراورده های بتنی غیرمسلح به میلگرد -

 امکان اجرای قطعات تزیینی و نازک  -

 

 : نظر مورد الیاف یمعرف -3
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 الیاف فوالدی:. -الیاف در مقیاس ماکرو
 مشخصات فنی الیاف فوالدی -1جدول 

 مقاومت کششی قطر طول شکل ظاهری

 مگاپاسکال 1000 میلی متر 1 میلی متر 50 دو سر خم

 

 
 بتن تازه حاوی الیاف فوالدی -9شکل                  الیاف فوالدی تولید شرکت مفتول فوالدی زنجان               -8شکل     

 

 الیاف پلی پروپیلن: -الیاف در مقیاس میکرو
 پروپیلنمشخصات فنی الیاف پلی  -2جدول 

 مقاومت کششی قطر طول شکل ظاهری

 مگاپاسکال 350 میکرومتر 20 میلی متر 12 دسته های بریده شده

 

 
 ریزساختار بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن -10شکل                                 الیاف پلی پروپیلن تولید داخل         -9شکل           

 

 : الیافی بتن بکارگیری خصوص در داخلی مراجع یگزارش فن -4

 : [1] گزارش فنی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی بر روی بتن حاوی الیاف فوالدی -الف

درصدی مقاومت فشاری همراه بوده  15کیلوگرم در مترمکعب الیاف فوالدی با افزایش حدود  25و  15مطابق این گزارش افزودن 

مگاپاسکال به  5/3روزه بتن از  56میلی متر موجب ارتقای مقاومت کششی  1کیلوگرم الیاف با قطر  25و  15است. همچنین افزایش 

 درصدی این شاخص می باشد. 122و  60ده است که به ترتیب گویای ارتقای مقاومت مگاپاسکال ش 8/7و  6/5ترتیب به 

 8و  6.2مگاپاسکال برای طرح شاهد به  4.5نتایج آزمون مقاومت خمشی در این گزارش همچنین ارتقای مقاومت خمشی بتن از 

 کیلوگرم الیاف فوالدی را نشان می دهد. 25و  15مگاپاسکال برای طرح های حاوی 

 27عدد به  17دد ضربات تحمل شده برای وقوع اولین ترک در آزمون مقاومت ضربه ای در این گزارش ارتقای پایداری بتن از تع
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 کیلوگرم الیاف فوالدی را نشان می دهد. 25و  15عدد برای برای طرح های حاوی  33و 

 1.6و  1.1دقیقه از شروع آزمون سایش سطحی در حالیکه برای طرح شاهد معادل  30و  15همچنین عمق سایش در زمان های 

 25میلی متر و برای طرح حاوی  0.83و  0.81کیلوگرم الیاف فوالدی معادل  15میلی متر اندازه گیری شده است برای طرح حاوی 

 میلی متر گزارش شده است. 75/0و   74/0کیلوگرم الیاف فوالدی معادل 

گیگاپاسکال  5/51و  5/36گیگاپاسکال برای طرح شاهد به  29نتایج اندازه گیری مدول االستیسیته استاتیکی ارتقای عملکرد از 

 کیلوگرم الیاف فوالدی حکایت دارد. 25و  15برای طرح های حاوی 

 

 :[2]پروپیلنحاوی الیاف پلی روی بتن تهران بر فنی دانشگاه زارش فنی انستیتو مصالح ساختمانی دانشکدهگ-ب

الیاف با افزایش محدود در مقاومت خمشی بتن سخت شده همراه شده  افزودن الیاف پلی پروپیلن و تغییر در طول و درصد این

نسبت  نسبتا زیاد بتنخمشی بتن معمولی و بتن الیافی را می توان به مقاومت فشاری  است. محدودشدن میزان افزایش عملکرد مقاومت

 داد.

تغییر مکان( به صورت قابل مالحظه ای تحت تاثیر وجود الیاف پلی پروپیلن بوده است. -طاقت خمشی )سطح زیر منحنی بار

%  250افزایش طول و درصد این الیاف به طور کلی موجب افزایش در میزان طاقت خمشی )جذب انرژی و اندیس های طاقت( تا 

 رض ترک و ادامه یافتن باربری پس از نقطه بار حداکثر به دلیل حضور الیاف، قابل توجه بوده است.شده است. کنترل ع

% شده است. افزایش در  40افزودن الیاف پلی پروپیلن به بتن، به طور قابل مالحظه ای موجب کنترل و کاهش جمع شدگی بتن تا 

 روز شده است. 28ر سنین اولیه و چه در سن طول و درصد این نوع الیاف موجب کاهش جمع شدگی بتن، چه د

می توان به  12% الیاف پلی پروپیلن به طول  1/0بر اساس نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن، 

ارزترین آن کنترل %  الیاف به بتن، می تواند موجب بهبود برخی از مشخصات بتن گردد که ب 1/0این نکته اشاره نمود که افزودن 

 عرض ترک ها و کنترل از جمع شدگی بتن شود.

 

 : مسلح بتن با الیافی بتن های گزینه اقتصادی یسهمقا -5

[. قیمت 4و  3] در مطالعه حاضر مقادیر ریالی مصالح بر اساس فاکتورهای صادرشده از تولیدکنندان داخلی صورت گرفته است

ریال به ازای هر  000/90معادل  07/06/97الیاف فوالدی برابر فاکتور صادرشده توسط شرکت صنابع مفتول فوالدی زنجان در تاریخ 

ریال  000/160معادل  07/06/97کیلوگرم، قیمت الیاف پلی پروپیلن برابر فاکتور صادرشده توسط شرکت همگرایان تولید در تاریخ 

( 07/06/97م، و نهایتاً قیمت میلگرد بر اساس قیمت استعالم شده از شرکت فوالد پرشین آریا )ابهر( در همان تاریخ )به ازای هر کیلوگر

شایان ذکر است در مقایسه ریالی موجود صرفه جویی حاصل از حذف فرایند حمل آهن آالت  مالک مقایسه ریالی قرار گرفته است.

ذاری میلگرد در محل در نظر گرفته نشده است و با فرض فرایند مشابه بتن ریزی در هر سه و عدم نیاز به عوامل انسانی برش و جایگ

حالت، صرفاً به مقایسه هزینه تامین مصاح در سه حالت بکارگیری از شبکه میلگرد مطابق نقشه، بتن حاوی الیاف فوالدی و بتن حاوی 

 الیاف پلی پروپیلن پرداخته شده است.

کیلوگرم بر مترمکعب بر اساس نتایج و توصیه فنی ذیل گزارش شماره  25و  15فوالدی در دو حالت  مقادیر بکارگیری الیاف

 که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انتشار یافته است مالک محاسبه قرار گرفته است. 11/10/91مورخ  6281-8-91

 بر اساس نتایج گزارش شمارهدرصد حجمی بتن(  0.1)بر مترمکعب کیلوگرم 0.9معادل همچنین مقادیر بکارگیری الیاف پلی پروپیلن 

CMI-8409178  که توسط انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران انتشار یافته است مالک  1384مورخ دی ماه

 محاسبه قرار گرفته است.

ه مبنی بر کاهش کارایی و روانی بتن در حالت همچنین در این مقایسه نظر به تجربیات و گزارش های کارگاهی پیشین نگارند
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بکارگیری الیاف و ضرورت مصرف افزوددنی های کاهنده آب جهت جبران این نقیصه، در محاسبه قیمت تمام شده مخلوط های 

 الیافی، مقادیر مشخصی از افزودنی فوق روان کننده در محاسبه لحاظ شده است.

 
 مخلوط الیافی )فوالدی / پلی پروپیلن( با بتن مسلح با میلگردمقایسه ریالی هزینه تمام شده  -3جدول 

 طرح های بتن الیافی طرح اولیه مطابق نقشه  

  
به چشمه  8میلگرد آجدار 

 سانتی متر 25*25

 الیاف فوالدی

 قالب دار

 الیاف فوالدی 

 قالب دار
 الیاف پلی پروپیلن

ف
لیا

ا
 

7/31 متر مکعب 1مقادیر در   15 25 9/0  

500/45 قیمت واحد )ریال(  000/90  000/90  000/160  

350/442/1 بهای کل تسلیح  000/350/1  000/250/2  000/144  

ه 
د

کنن
ن 

وا
 ر

ق
فو

ن(
الی

فت
ه ن

پای
(

 

نیاز به مصرف فوق روان کننده 

 )ریال(
- 75/1  5/4  25/3  

900/35 - قیمت واحد لیتر )ریال(  900/35  900/35  

825/62 - بهای تامین کارایی  550/161  675/116  

350/442/1 قیمت کل   825/412/1  550/411/2  675/260  

 18 167 98 100 معادل سازی بر اساس رقم مبنا 

 

درصد  82ریال یعنی  675/260متر مکعب بتن حاوی الیاف پلی پروپیلین  برابر  1مطابق نتایج مشاهده می شود قیمت تمام شده 

ریال می باشد. این کاهش هزینه در صورت محاسبه جهت  350/442/1اجرای بتن مسلح با قیمت تمام شده ارزانتر  از حالت اولیه 

مترمکعب بتن کفسازی در طبقه همکف موجب  400متر مربع و  4000تختخوابی نیشابور با مساحت طبقه همکف حدود  160بیمارستان 

رقم بدون احتساب حذف هزینه های حمل و نقل مصالح، هزینه اجرای ریالی در هزینه اجرا خواهدشد. این  800/090/473صرفه جویی

 آرماتوربندی، حذف اسپیسر پالستیکی و صرفه جویی حاصل از کاهش زمان عملیات اجرایی می باشد.

 

 

 : آن از ناشی عوارض و پیدایش علل خوردگی، ترک انواع  ای، غیرسازه یترک خوردگ -6

عارضه ای متداول در بتن ریزی دال ها، فونداسیون ها ست که عواملی چون وزش باد، دمای بروز ترک های جمع شدگی خمیری 

هوا باال و روانی بتن موجب تشدید آن می گردد. وقوع این ترک ها گاهی به گونه ای حادث می شود که ضعف باربری سازه را به 

نگردد مسیری برای ورود عوامل خورنده است که همراه دارد. بروز ترک های سطحی حتی در صورتی که موجب ضعف سازه ای 

 [.5اکسیداسیون آرماتورها و در نتیجه آسیب به المان سازه ای را موجب می گردد]

از سوی دیگر استفاده از آرماتورهای فوالدی جهت پیشگیری از وقوع ترک ها غیر اقتصادی بوده و به دلیل فواصل شبکه آرماتورها 

قبولی ندارد. افزودن الیاف پلیمری یا فوالدی بصورت تصادفی به مخلوط های بتنی ایده جدیدی است که از یکدیگر اثرگذاری قابل 

 به منظور کنترل ترک ها معرفی شده است.  

جمع شدگی خمیری قبل از سخت شدن بتن رخ می دهد. جمع شدگی خمیری ناشی از کاهش آب آزاد در مخلوط بتن       

تبخیر قرار می گیرد. روند تبخیر تابع شرایط محیطی مانند دما، سرعت باد، و رطوبت نسبی است.  است، زیرا سطح بتن در معرض

معموال کاهش آب مخلوط بتن ناشی از تبخیر، با عمل آب انداختن جایگزین می گردد. هرگاه روند تبخیر بیش از روند آب انداختن 
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هایی مانند آرماتور به ویژه در الیه سطحی بتن به عنوان مانع در باشد، کاهش موضعی حجم به وجود می آید. در صورت وجود قید

مقابل جمع شدگی، تنش های کششی در سطح بتن اعمال شده و به دلیل مقاومت کششی بسیار کم بتن در ساعات اولیه، احتمال ترک 

 [.6خوردگی وجود دارد]

درجه نسبت به محور دال بتنی ایجاد می شوند. گاهی اوقات شکل ترک ها از امتداد شبکه میلگرد  45معموال ترک ها در زاویه       

 فوقانی تبعیت می کند به خصوص اگر شبکه میلگرد نزدیک به سطح بتن باشد، زیرا میلگرد به عنوان افزایش دهنده تنش عمل می کند.

میلیمتر می رسند، اما عرض آنها  3تا  2اشی از جمع شدگی خمیری در سطح بتن عرض زیادی دارند و به معموال ترک های ن     

 در عمق کاهش می یابد، هرچند در بعضی موارد، ترک ها تا عمق اعضای بتنی ادامه یابد.

 

 ای غیرسازه های ترک انواع یبررس -7

اوتی دارند. انواع ترک ها در زمان های مختلفی از عمر بتن ظاهر انواع ترک ها بسته به مکانیزم شکل گیری آن ها مشخصات متف

می شوند و شکل و الگوی این ترک ها و به خصوص زمان اولین پیدایش در تشخیص علت بروز آنها بسیار اهمیت دارد. سریع ترین 

نشست خمیری بتن که معموالً ترک ها از لحاظ پیدایش عبارت از ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری و نیز ترک های ناشی از 

 [.7بعد از چند ساعت از زمان ریختن و جادادن ظاهر می شوند ]

 
       [7انواع ترک خوردگی های غیر سازه ای بتن و زمان بروز آنها  ]  -4جدول 

 
 

 

 

 ترک های ناشی از جمع شدگی پالستیک -7-1

در هنگام ریختن بتن، به علت خاصیت خمیری آن وقوع آب انداختگی بر روی سطح بتن محتمل بوده و دمای هوای باال و وزش 

باد سبب تبخیر شدید از سطح بتن می شود. بر اثر این تبخیر الیه سطحی خشک شده و حجم آن کمتر می شود. این تغییر حجم باعث 

ن که هنوز حالت خمیری داشته و مقاومت کمی دارد می گردد و سبب ترک خوردگی در ایجاد تنش های کششی در الیه سطحی بت

کیلوگرم بر مترمربع در ساعت باشد، احتمال ترک خوردگی کامالً  1الیه سطحی بتن می شود. در صورتی که سرعت تبخیر بیش از 

میلیمتر عمق دارند که معموالً الگوی شکل  50تا  2و  میلیمتر طول 500تا  300میلیمتر عرض و  2وجود دارد. این نوع ترک ها گاه تا 

 گیری آنها تصادفی است. 

 

 ترک های ناشی از نشست خمیری بتن -7-2

نوع دیگری از ترک خوردگی وجود دارد که ناشی از حرکت ذرات سنگدانه به سمت پایین و باال آمدن ذرات سیمان به باال و 

ست. حرکت رو به باالی آب می تواند باعث ترک خوردگی ناشی از نشست خمیری بتن جایگزین شدن آن با سنگدانه ها در سطح ا

شود. ته نشینی و حرکت مواد با وزن مخصوص بیشتر به سمت پایین با قید شبکه میلگردها و یا قالب ها ممانعت می گردد. بتن خمیری 
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ش همراه کند. ترک هایی می تواند در ارتباط با فضاهای می تواند با تشکیل قوسهایی روی هر میلگرد، سطح زیرین میلگرد را با کش

خالی و حفره های زیر میلگرد نیز تشکیل شود. هنگامی که میلگردها با فاصله کمی نسبت به هم قرار می گیرند، کل بتن روی آنها به 

میلگردها گردد. این ترک صورت قوس درآمده و بتن زیر نشست می کند. این حالت می تواند سبب ایجاد جدایی و گسستگی زیر 

 [.7میلیمتر یا بیشتر دارند ] 1شوند و معموالً عرضی حدود ها معموالً در امتداد میلگردها و در سطح بتن تشکیل می

در ادامه سعی شده است تا با بررسی نتایج گزارش شده توسط محققین نوع و میزان اثرگذاری این عامل بر دوام و نفوذپذیری بتن 

 واکاوی قرار گیرد.مورد 

 

 
 عمق ترک خوردگی در مغزه گرفته شده           -12شکل             ترک خوردگی جمع شدکی خمیری در سطح دال    -11شکل     

 

 :خمیری شدگی جمع از ناشی خوردگی ترک بر یافاثر ال -8

بتن ذاتا یک ماده ترد بوده و مقاومت کششی آن به مراتب از مقاومت فشاری آن کمتر است، مسلح کردن بتن با الیاف کوتاهی       

که در حجم آن پراکنده شده اند، یک روش موثر برای افزایش طاقت خمشی، جذب بهتر انرژی و افزایش مقاومت کششی می باشد. 

شبکه مقاوم از توسعه ترک ها پیشگری کرده و همانند پلی در بین لبه های ترک بار وارده را تحمل  الیاف پراکنده شده با ایجاد یک

های صنعتی، سرشمع های پذیری بتن در کاربردهایی از قبیل کفمی کند. تکنولوژی بتن الیافی در پاسخ به نیازهای ارتقای شکل

خوردگی خمشی در انتقال آب جهت پیشگری از تراوش آب ناشی از ترک های بتنیای، تولید لولهساخته که تحت بارهای ضربهپیش

 مراحل بارگیری توسعه پیدا کرد و تاکنون تجربیات بسیاری از استفاده موفق از این تکنولوژی گزارش شده است. 

، قیدهایی به در روش های آزمایشگاهی جهت مطابقت انجام آزمایش با شرایط واقعی و وقوع جمع شدگی خمیری از نوع مقید

گونه های متفاوت در قالب بتن تعبیه می شود. همچنین به منظور تسریع و تشدید شرایط جهت ترک خوردگی معموال از قالبهای با 

ضخامت کم نسبت به ابعاد طول و عرض آنها استفاده میگردد. برای افزایش تبخیر سطحی نمونه ها و همچنین اعمال شرایط یکسان 

 متفاوت معموال از تونل های باد با اعمال سرعت باد مشخص در آزمایشگاه استفاده می گردد.برای آزمونه های 
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 قالب های ساخته شده جهت آزمایش  -14تونل باد جهت افزایش تبخیر سطحی نمونه ها                شکل  -13شکل

 

Passuello       ( و همکارانش اثر الیاف پلی وینیل الکلPVA را با دو قطر )میکرومتر بر عرض ترک های ناشی  660و   40

از جمع شدگی خمیری مورد بررسی قرار دادند. آنها همچنین در بعضی از طرح ها در کنار الیاف از افزودنی کاهنده جمع شدگی 

طرح فاقد افزودنی و الیاف اندازه گیری شده است. استفاده از افزودنی  مشاهده شد که بیشترین عرض ترک در [8استفاده کردند ]

کاهنده جمع شدگی در زمان مساوی عرض ترک را به نصف کاهش داده است اما در تمامی طرح های الیافی عملکرد بهتری نسبت 

داد که الیاف با قطر کمتر کاهش بیشتر در به این افزودنی مشاهده شد. اما مقایسه بین طرح های حاوی الیاف با قطرهای متفاوت نشان 

میکرومتر در غیاب افزودنی کاهنده  40عرض ترک های جمع شدگی خمیری را موجب می شود بطوری که طرح حاوی الیاف با قطر 

 میکرو متر و افزودنی کاهنده جمع شدگی داشته است.      660جمع شدگی عملکرد بهتری نسبت به طرح حاوی الیاف 

 

 
       [8]تغییرات عرض ترک با گذشت زمان -15شکل 
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Sivakumar  وSanthanam  درصد دوده  7نوع الیاف متفاوت را بر رفتار خمیری بتن های حاوی  4در مطالعه دیگری، اثر

سیلس مورد بررسی قرار دادند. الیاف مورد استفاده در این تحقیق، الیاف فوالدی، پلی پروپیلن، الیاف شیشه و الیاف پلی استر را شامل 

های الیافی در مقابل پدیده ترک خوردگی جمع شدگی خمیری، برای هر یکه  در این مطالعه جهت مقایسه عملکرد بتن. [9]می شوند 

از  طرح ها، زمان وقوع اولین ترک، بیشترین عرض ترک، مجموع طول ترک ها و مجموع مساحت ترک ها اندازه گیری و محاسبه 

ستفاده شد که امکان اندازه گیری با دقت شد. در این مطالعه جهت اندازه گیری ابعاد ترک خوردگی از نرم افزارهای آنالیز تصویر ا

باالیی را امکان پذیر می کند. همچنین با محاسبه درصد کاهش مساحت ترک در هریک از طرح های الیافی نسبت به طرح فاقد الیاف 

 مقایسه آسانتری بین نتایج بدست آمده  میسر شده است.

دقیقه  160در زمان وقوع اولین ترک شده است. این زمان در طرح شاهد، افزودن الیاف به طرح شاهد سبب تاخیر قابل مالحظه ای 

دقیقه افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد ترکیب الیاف فوالدی با هر یک از  280گزارش شده است که با افزودن الیاف فوالدی به 

الدی بصورت مجزا را موجب می گردد. همچنین الیاف پلیمری تاخیر بیشتری در زمان وقوع اولین ترک نسبت به طرح حاوی الیاف فو

 در طرح های ترکیبی نیز هرچه نسبت الیاف فوالدی به الیاف پلیمری کاهش می یابد نتیجه بهتری حاصل می گردد.

مشابه با این نتیجه در بیشترین عرض ترک، مجموع طول ترک ها و مجموع مساحت ترک ها نیز مشاهده می گردد، کمترین       

اندازه گیری شده برای این پارامترها که به معنی بهترین عملکرد خواهد بود در طرح های حاوی الیاف پلیمری و در غیاب الیاف مقدار 

 فوالدی گزارش شده است.

تغییرات مساحت ترک های اندازه گیری شده را برای طرح های الیافی نسبت به طرح شاهد را نشان می دهد.  16شکل       

ه شده پیرامون عملکرد بهتر الیاف پلیمری نسبت به الیاف فوالدی در نمودار زیر مشاهده می گردد. افزودن الیاف فوالدی توضیحات ارائ

کاهش داده است. اما با افزایش درصد الیاف پلیمری نسبت  2mm 75به حدود  2mm 150به طرح شاهد مساحت ترکهارا از حدود 

درصد الیاف پلیمری مساحت  100ترک حاصل می شود بطوری که در طرح های حاوی به الیاف فوالدی کاهش بیشتری در مساحت 

 اندازه گیری شده است.   2mm 10ترک ها کمتر از 

 
       [9]تغییرات مساحت ترک با افزایش درصد الیاف- 16شکل 

 

Pelisser        و همکارانش در مطالعه آزمایشگاهی دیگری امکان کاهش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری را با افزودن

آنها در این مطالعه عرض ترک های جمع شدگی خمیری را را برای . [10]بررسی کردند  PETالیاف پلی پروپیلن، شیشه، نایلون و 

 درصد حجمی الیاف متفاوت را اندازه گیری کردند. 0.1و  0.05طرح بدون الیاف و طرح های حاوی مقادیر 

مطابق نتایج افزودن الیاف کاهش چشمگیر طول و تعداد ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری را سبب شده است. بیشترین        

ری در مقایسه با اثر کاهشی در ترک خوردگی برای طرح های حاوی الیاف پلی پروپیلن به ثبت رسیده است. و الیاف نایلون اثر کمت

 سایر الیاف در کاهش ترک خوردگی را موجب شده است. 
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Banthia        و همکارش نحوه اثرگذاری مشخصات ظاهری الیاف پلی پروپیلن بر ترک های جمع شدگی خمیری را مورد

تلف الیاف پلی پروپیلن که نمونه های بتنی ساخته شده با طرح های اختالط حاوی مقادیر مخ  Banthia .[11] مطالعه قرار دادند

دور در دقیقه  1550مشخصات ظاهری متفاوتی داشتند را در محفظه تونل باد مجهز به سه هیتر و یک فن الکتریکی با قدرت گردش 

 8/0درصدی محفظه تامین گردد. نرخ تبخیر سطی با شرایط توصیف شده  5درجه سانتیگراد و رطوبت  50قرار دادند تا دمای 

h/2kg/m دازه گیری شد. ان 

 

تصویری از نحوه ترک خوردگی در نمونه های با و بدون الیاف پلی پروپیلن نشان داده شده است. بهترین عملکرد به  17در شکل 

درصد الیاف و کمترین ترک خوردگی یعنی بدترین عملکرد برای نمونه 2/0معنای کمترین ترک خوردگی سطحی برای طرح حاوی 

 آمده است.فاقد الیاف بدست 

 

 
 (c% الیاف) 0.2(، حاوی b% الیاف) 0.1(، حاوی aنمونه فاقد الیاف)  -17شکل 

 

درصد تاثیر چشمگیری بر کاهش مساحت ترک های سطحی و همچنین  2/0درصد به  1/0مطابق نتایج افزایش درصد الیاف از 

درصد همچنان  3/0کاهش بیشترین عرض ترک تشکیل شده بر سطح نمونه ها دارد. اگرچه این روند کاهشی با افزایش درصد الیاف به 

ل بهترین عملکرد در کنترل ترک ادامه دارد اما نرخ کاهشی کمتری داشته است. از سوی دیگر الیاف با کمترین قطر و بیشترین طو

 های انقباض خمیری را موجب شده است.

 

تصویر واضحی از عملکرد الیاف در کنترل ترک های جمع شدگی خمیری را نشان می دهد که نشانگر  19و  18نمودار های       

ن آهنگ یکسانی در تغییر پارامترهای مشاهده می گردد روند مشابه و همچنی 18کارایی سودمند الیاف بدین منظور است. در نمودار 

 عرض ترک و مساحت ترک های سطحی با افزودن الیاف به طرح های بتنی وجود دارد.
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 [11]اثرگذاری الیاف بر عرض ترک و مساحت ترک ها -18شکل 

 

نشان می دهد که تغییرات پارامترهای عرض ترک و تعداد ترک ها که در ارزیابی خطر جمع شدگی خمیری  19نمودار       

مخلوط های بتنی اندازه گیری می گردد علی رغم روند مشترک اما لزوماً نرخ مشابهی ندارد. بدین معنی که هر دو پارامتر با افزودن 

نرخ کاهش تعدادد ترک ها بسیار کندتر از نرخ کاهشی عرض ترک ها می باشد.  الیاف به طرح ها، کاهش می یابد با این تفاوت که

بر اساس منابع و تجربیات اجرایی عرض ترک پارامتر پراهمیت تری از تعداد ترک های می باشد، چرا که با افزایش عرض ترک، 

 ی گردد.افزایش عمق ترک و در نتیجه خطر نفوذ خورنده ها و آسیب به اعضای سازه ای تشدید م

 
 [11]اثرگذاری الیاف بر عرض ترک و تعداد ترک ها -19شکل 

 

نتایج تحقیقات بطور کلی نشان از عملکرد بسیار موفق الیاف در کاهش میزان ترک خوردگی جمع شدگی خمیری دارد. به طوری 

که کاهش درصد ترک خوردگی درنتیجه الیاف بسیار بیشتر از طرح های حاوی مواد افزودنی کاهنده جمع شدگی خمیری اندازه 

که شکل ظاهری الیاف بر میزان کنترل ترک های جمع شدگی خمیری موثر است  گیری شده است. در یکی از مطالعات مشخص شد

بدین صورت که الیاف با قطر کمتر عملکرد بهتری در کاهش عرض ترک در زمان یکسان را موجب شد. در مطالعه دیگری الیاف 

ترین عرض ترک، مجموع طول ترک پلیمری نسبت به الیاف فوالدی نقش موثرتری در تاخیر در زمان وقوع اولین ترک، کاهش بیش

بیشترین کاهش طول ترک ها  PETها و مجموع مساحت ترک ها داشته است. مقایسه اثر الیاف الیاف پلی پروپیلن، شیشه، نایلون و 

 را در طرح های حاوی الیاف پلی پروپیلن نشان داد.

 

  نفوذپذیری بر خوردگی ترک یاثرگذار -9

نفوذپذیری بتن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد ترک خوردکی بتن است. ترک های غیرسازه ای در سطح یکی از عواملی که 

 بتن نقص اجرایی متدوالی است که در دال ها و فونداسیون ها بروز می یابد.

Park ذ آب را مورد و همکارانش در مطالعه ای بررسی عرض ترک در نمونه های بتن ساخته شده در آزمایشگاه بر میزان نفو

[. آنها با اعمال بار بر روی نمونه های آزمایشگاهی به شیوه ی دو نیم شدن استوانه)برزیلی( ترک های عمدی در 12بررسی قرار دادند]

 نمونه ها ایجاد کرده و پس از اندازه گیری قطر ترک ایجاد شده نمونه ها را تحت نفوذ آب قرار دادند.
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 [12ترک در نمونه استوانه ای در بارگذاری به روش شکافت]ایجاد  -20شکل 

در این روش کاهش ارتفاع آب در ستون مدرج روی نمونه معرف نفوذ پذیری نمونه است. بیشترین میزان آب عبوری برای نمونه 

سرعت نفوذ آب در نمونه و کمترین میزان برای نمونه ی بدون ترک گزارش شده است. مشاهده شد که  mm 4/0های با عرض ترک 

برابر نمونه ی سالم ثبت شده است. تغییرات میزان نفوذ پذیری با عرض ترک در نمودارهای   5000حدود mm  4/0ی با عرض ترک

ارائه شده نشان دهنده ی افت قابل توجه دوام بتن پس از بروز ترک های احتمالی است که ممکن است در نتیجه ی عوامل متفاوتی در 

 ای بتن آرمه ظهور و گسترش یابد. سازه ه

 

 
 [12نرخ نفوذپذیری آب به ازای عرض ترک متفاوت]  -21شکل 

 

Ye   و همکارانش اثر ترک خوردگی بر انتشار  یون کلراید در نمونه های بتنی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه با اعمال

بتن، ترک در وسط آزمونه ایجاد گردید. سپس به وسیله میکروسکوپ تنش خمشی به روش سه مقطه ای بر آزمونه های منشوری 

عرض ترک ایجاد شده اندازه گیری گردید. جهت بررسی اثر عرض ترک بر میزان انتشار یون ها با اعمال تنش های متغیر بر نمونه 

 .[13]میلیمتر تهیه شود 2/0تا  05/0های مجزا سعی شد تا نمونه هایی با عرض ترک های مختلف در بازه  

پنج وجه نمونه ها پس از ایجاد ترک های اولیه، با مواد اپوکسی آب بندی شده و سپس در محلول سدیم کلراید قرار گرفتند تا 

نفوذ یون های کلراید از سح ترک خورده نمونه امکان پذیر شود. پس از گذشت زمان الزم جهت انتشار یون های کلراید به عمق 

 رصد یون کلراید در عمق های مختلف نمونه های با عرض ترک خوردگی متفاوت اندازه گیری شد.نمونه، د

به ترتیب برای نمونه های  b-22و  a-22پروفیل درصد وزنی کلراید در عمق های مختلف نمونه های ترک خورده در شکل 

 ره آهن گدازی نشان داده شده است.ساخته شده از بتن با سیمان پرتلند و بتن حاوی سیمان آمیخته با سرباره کو
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 [13در عمق بتن برای طرح های با عرض ترک خوردگی متفاوت] پروفیل درصد وزنی کلراید-22شکل 

نمودار ها نشان می دهد که با افزایش عمق از سطح درصد کلراید نیز کاهش می یابد امری که قابل انتظار است. مقایسه درصد 

کلراید در نمونه های با عرض ترک متفاوت در تمامی عمق ها نشان می دهد که بیشترین میزان نفوذپذیری در نمونه های با بیشترین 

ی متر صورت گرفته است و این پارامتر با کاهش عرض ترک روند نزولی دارد اما نکته قابل توجه میل 2/0عرض ترک خوردگی یعنی 

 در نتایج این است که اثرگذاری عرض ترک بر میزان نفوذپذیری کلراید در اعماق میانی نمونه ها بیشتر از سطح و قعر نمونه است. 

میلی متری از طرفین  20و  10میلیمتر با اندازه گیری درصد کلراید نفوذی در فواصل  65و  45در این مطالعه همچنین در عمق 

محل ترک اندازه گیری شده است تا انتشار افقی عامل خوردگی را در یتن بررسی کنند. نمودار الف و ب به ترتیب پروفیل انتشار 

 میلی متر را نشان می دهد. 15/0و  1/0ردگی کلرید در نمونه با عرض ترک خو

 
 [13در راستای عمود بر ترک بتن برای طرح های با عرض ترک خوردگی متفاوت] پروفیل درصد وزنی کلراید  -23شکل 

مشاهده می شود بیشترین درصد کلراید در محل ترک اندازه گیری شده است و با افزایش عرض ترک این مقدار به میزان قابل 

توجهی افزایش می یابد و با دورشدن از محل ترک به طرفین از درصد کلراید نفوذی کاسته می شود. اختالف چشمگیر درصد کلراید 

سانتی متری از محل ترک به وضوح از اثرگذاری ویژه ترک ها در نفوذ عوامل خورنده  2در یک عمق مساوی در محل ترک و فاصله 

 رابی سازه های بتن آرمه را به اثبات می رساند.و نهایتاً خوردگی آرماتورها و خ

 

 Kim در نمونه های منشوری بتن یک میلگرد [14]و همکارانش نمونه های منشوری بتن با طرح اختالط های متفاوت ساختند .

فته و ترکی میلمتر از سطح کارگذاشته شد، نمونه ها پس از مدت عمل آوری تحت تنش خمشی سه نقطه ای قرارگر 60تا  30در عمق 

میلی متر بر روی نمونه ها ایجاد گردید. نمونه ها سپس تحت خوردگی تسریع شده محلول سدیم کلراید قرار گرفته و  5/1با عرض تا 

 Half cellپس از آن جهت بررسی اثرگذاری عرض ترک بر توسعه خوردگی میلگرد مدفون، آزمایش تعیین پتانسیل خوردگی )
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potential نتایج نشان می دهد که با افزایش عرض ترک در نمونه ها، پتانسیل الکتریکی در  . [4]نمونه ها انجام گرفت( بر روی

همچنین  مجاورت محل ترک، روند صعودی داشته که به معنای نفوذ بیشتر یون های کلراید از محل ترک خوردگی نمونه هاست.

سانتی  3و کاور  Bسیل الکتریکی برای نمونه ساخته شده با طرح اختالط رابطه خطی و مستقیم بین عرض ترک و پتان 24نمودار شکل 

متری روی میلگرد را نشان می دهد که با افزایش عرض ترک، پتانسیل الکتریکی افزایش یافته که به معنی افزایش خوردگی آرماتور 

 کارگذاشته در بتن می باشد.

 

 
 [14تغییرات پتانسیل الکتریکی نمونه با افزایش عرض ترک]  -24شکل 

 

جهت بررسی کیفی بتن بر اساس نتایج آزمایش پتانسیل الکتریکی رده بندی را ارائه نموده است که بر این  ASTMاستاندارد 

میکرو  350ایج بیش از میکرو ولت، خوردگی مشکوک و نت 350تا  200میکرو ولت، بدون خوردگی،  200اساس برای نتایج کمتر از 

 درصد خوردگی تعبیر می کند. 90ولت را به معنی وقوع بیش از 

 

و نمونه های با  0.55تغییرات پتانسل الکتریکی با افزایش عرض ترک برای طرح با نسبت آب به سیمان  25در نمودار شکل 

ش ضخامت پوشش بتن اثر قابل مالحظه ای بر کاهش میلی متر نشان داده شده است. مشاهده می گردد که افزای 70و  30ضخامت کاور 

گردد که با کاهش نسبت آب سیمان در مشاهده می 26گردد. همچنین در نمودار شکل های ترک خورده میپتانسیل الکتریکی نمونه

میلی متر  2/1نمونه های با کاور مساوی کاهش پتانسیل الکتریکی چشمگیری حاصل می گردد که حتی با افزایش عرض ترک تا 

 همچنان نتایج قابل قبول در محدوده عدم احتمال خوردگی قابل کسب می باشد.
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 [   14اثر  ضخامت پوشش میلگرد بر پتاسیل الکتریکی]-26شکل                      [ 14اثر  نسبت آب به سیمان بر پتاسیل الکتریکی]  -25شکل

 

 

Desmettre  ،آزمایشی طراحی کردند که در حین اعمال تنش کششی به میلگرد کارگذاشته شده در مرکز نمونه استوانه بتنی

نفوذ آب تحت فشار را از قسمت فوقانی نمونه اعمال و از این طریق تغییرات نیروی کششی میلگرد، عرض بازشدگی ترک بتن و میزان 

 .[15]کردند نفوذپذیری آب در بتن را بررسی و اندازه گیری

 
 [15دستگاه طراحی شده جهت اندازه گیری نفوذ آب با افزایش تنش بیرون کشیدگی میلگرد از بتن]  -27شکل 

 

در این مطالعه بررسی موردنظر بر روی نمونه های ساخته شده با دو گروه طرح اختالط بتن معمولی و بتن الیافی انجام گرفت. نتایج 

 در نمودارها نشان داده شده است. FRCو برای بتن الیافی با کد  NSCثبت شده برای طرح بتن معمولی با کد 
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 [15تغییرشکل میلگرد با افزایش نیرو]  -29[                 شکل 15تغییرات عرض ترک با افزایش نیرو  ]  -28شکل 

 

به ترتیب تغییر شکل میلگرد تحت کشش و عرض بازشدگی ترک ها در بتن را تحت اعمال کشش  29و  28نمودارهای شکل 

 نشان می دهند. افزایش نیروی کششی موجب افزایش بازشدکی عرض ترک ها و همچنین بروز ترک های جدیدی در بتن شده اند.

عمولی و الیافی مورد آزمایش قرار گرفت با الف نرخ نفوذپذیری آب در نمونه های مختلفی که از طرح بتن م-30در نمودار 

ب میانگین این نمونه ها تصویر واضح تری از تغییرات را -30افزایش تنش کششی اعمالی به میلگرد نشان داده شده است. در نمودار 

صعودی نرخ مگاپاسکال، آغاز روند  200تا  100در اختیار می گذارد. افزایش تنش ها با بروز نخستین ترک در محدوده تنش 

نفوذپذیری آب را موجب می گردد. بکارگیری الیاف فوالدی در ترکیب طرح اختالط بتن عالوه بر تاخیر در تشکیل نخستین ترک، 

نرخ توسعه ترک ها و همچنین عرض بازشدگی ترک ها را با افزایش تنش ها کنترل می کند که این عملکرد الیاف در نهایت منجر به 

بتن در مقایسه با بتن معمولی می گردد. اثرگذاری چمشگیر حضور الیاف در کنترل نرخ نفوذپذیری در شیب نرخ نفوذپذیری کمتر 

 نفوذپذیری نمونه های الیافی در مقایسه با نمونه های بتن معمولی مشهود است.–کمتر نمودار تنش

  
 نمونه های الیافی و بدون الیاف الف(نتایج کل نمونه ها                                 ب( میانگین نتایج

 [15نرخ نفوذپذیری بتن با افزایش تنش کششی ]  -30شکل 

 

Hubert  و همکارانش نیز در مطالعه دیگری با کشش میلگرد کارگذاشته شده در مرکز نمونه استوانه ای بتن، اثر ترک خوردگی

مگاپاسکال و سایر  50ناشی از بیرون کشیدن میلگرد از بتن را بر نفوذپذیری مورد بررسی قرار دادند. طرح شاهد با مقاومت مشخصه 

درصد حجمی بتن و طرح  5/1.5و  75/0میلی متر به میزان  معادل  35میلی متر و طول  55/0قطر طرح ها با افزودن الیاف فوالدی به 

 [.16درصد الیاف فوالدی ساخته شد] 2مگاپاسکال و  120دیگری با مقاومت مشخصه 
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را با افزایش نیروی کششی نشان می دهد. مشاهده می شود که افزودن  max(Wتغییرات بیشترین عرض بازشدگی ترک ) 31نمودار 

الیاف فوالدی به طرح های مخلوط سبب تاخیر در پیدایش نخستین ترک و همچنین کاهش قابل توجه عرض ترک به ازای نیروی 

جمی الیاف فوالدی کمترین درصد ح 2مگاپاسکال و  120اعمال شده برابر می گردد. همچنین برای نمونه های با مقاومت فشاری 

 عرض ترک خوردگی اندازه گیری و گزارش شده است.

نیز تغییرات نرخ نفوذپذیری آب در بتن را با افزایش تنش کششی به میلگرد که به معنی بروز و توسعه ترک ها است را  32نمودار 

خص نفوذپذیری بتن تحت اعمال تنش را موجب درصد الیاف فوالدی کاهش قابل توجه شا 75/0نشان می دهد. مطابق نتایج افزودن 

 120درصد شاخص نفوذپذیری را به حداقل می رساند. نمونه های با مقاومت فشاری  5/1می گردد اما افزایش درصد الیاف به 

ه درصد حجمی الیاف نیز در نتیجه بروز کمترین تعداد ترک و کمترین عرض بازشدگی، حداقل نفوذپذیری انداز 2مگاپاسکال و 

 گیری شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [16تغییرات نرخ نفوذپذیری با اقزایش تنش کششی ] -32[ شکل 16تغییرات بیشترین عرض ترک با افزایش نیرو] -31شکل 

 

نتایج مطالعات پژوهشگران از اثرگذاری چشمگیر ترک خوردگی بر افزایش نفوذپذیری بتن حکایت دارد که کاهش دوام و عمر 

های بتن آرمه به ویژه در شرایط محیطی خورنده را به همراه دارد. وقوع ترک خوردگی در پوشش بتن روی خدمت رسانی سازه 

میلگردها که به دالیل سازه ای و یا غیرسازه ای بروز می یابد مسیری برای ورود آب، اکسیژن و یون های خورنده محسوب می گردد 

های پرمقاومت به دلیل مدول غاز خوردگی میلگردها می گردد. در بتنکه سبب تسریع انتشار عوامل خوردگی در عمق بتن و آ

های ضربه ای و خمشی افزایش االستیسیته کمتر و درنتیجه تردی بیشتر بتن، آسیب پذیری پوشش بتن روی میلگردها در اثر اعمال تنش

 ود.ها در نتیجه بروز ترک خوردگی دوچندان خواهد بیافته و در نتیجه خطر نفوذ خورنده

استفاده از مقادیر اندک الیاف فوالدی یا پلیمری در مخلوط های بتن باالخص بتن های پرمقاومت حتی در صورتی که اثر قابل 



  کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات دومینکنگره تخصصی و  پنجمین                 

 1397آذر ماه  19و  18 –تهران  –مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران                 

 

 

 21  

مالحظه ای بر خواص مکانیکی بتن سخت شده نداشته باشد لیکن راهکار موفق و سودمندی در تاخیر ترک خوردگی سازه ای المان 

 وسعه ترک ها به لحاظ تعداد و عرض بازشدگی به شمار آمده و حفظ دوام بتن را تضمین می کند.های بتنی و همچنین ممانعت از ت

 

 انکراژ فرایند در ترک توسعه و بروز برابر در بتن پایداری ارتقای در یافنقش ال -10

بکارگیری بتن های با رده مقاومتی پایین و مقاومت ضربه ای پایین این مصالح در فرایند اتصال ضربه ای انکرهای اتصال اعضای 

و  Huangوال پست به بستری کفسازی عموماً با بروز و توسعه ترک های قابل مالحظه در محل اتصال همراه است. در مطالعه 

دگی بولت به بتن در نتیجه ارتقای مقاومت در برابر بروز یا توسعه ترک بتن الیافی در عملیات افزایش مقاومت چسبنهمکاران، ایده 

در این مطالعه چگونگی تغییرات مقاومت چسبندگی آرماتور مدفون در بتن در نتیجه بکارگیری نسبت های طرح شده است.  انکراژ

 .[17] متفاوت الیاف مورد بررسی قرار گرفت

 

مطالعه حاکی از آن است که بکارگیری الیاف در بتن در نتیجه پیشگیری از توسعه ترک های بروزیافته پیرامون آرماتور نتایج این 

 تحت کشش، افزایش مقاومت چسبندگی میلگرد و بتن را به همراه خواهد داشت.

 

 
 لگرد مدفون در بتنتصویر شماتیک نحوه بیرون کشیدن می -34شکل  الیاف مورد کاربرد در مطالعه  -33شکل 
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 [17]چگونگی توسعه ترک و ممانعت الیاف از این رویداد در فرایند بیرون کشیدن میلگرد -35شکل 

  

 اهمیت تامین شرایط اختالط جهت دستیابی به توزیع همکن الیاف در مقیاس کارگاهی

عدم گلوله شدن الیاف در بتن حجم بتن است، این یکی از مهمترین نکات در تولید بتن الیافی اطمینان از پخش شدگی مناسب و 

کار در تولید حجم های کم بتن با روش های دستی و به آرامی به داخل مخلوط کن اضافه می شود اما در حجم های بزرگتر تدابیر 

 ید ژل همگن الزم است.ویژه ای از قبیل نصب محفظه الیاف بر روی ماشین های تراک میکسر و یا اختالط الیاف با مواد سیمانی و تول

 
 اضافه کردن الیاف به روش دستی به مخلوط کن  -37شکل         پخش شدگی الیاف در بتن سخت شده -36شکل 
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