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 مجوز نشریه

نرع ارم ن     17717/71/3انج ر  مه ر  نرا  انر ا  ار  نممرع  ر م           ،مجوز نشر  مجهرع مه ر    
  دند  استگ، اوسط وزا ت مهوم و احقیقمت و فنمو ی صمد  1/1/7331

هم لزوممً نیمنگ  دندگمههمی انج   مه    هم، گزا  هم و مصمحبع نظ همی مط ح  د  د  مقملع
نش نع د  ون انش صو ی مطملب، حک و اصالح آنهم، ام جمن  کع نع اصل نا  ان ا  نیست. 

 مطهب خد ع وا د نشود، آزاد است

 پیمم س دنی  2
  یو  نممع نگم ش مقملع 3

  کل م نع مقطع نم مسهح نان  همیساو  د  FRP اول  آ مماو همی مشم کت ن  س  5
 (وانقم  ابخ   ضم امی  ،مفید مسعود)

16 
 هرم  پهکرمن   نمم ارد  هرمی  د ز   وی کرم ن ی  ن نظو  مساقیم ن ش دساگم  جعبع اصحیح
 موسروی  ان رم   سرید ، حرمر ی  هرمدی ، سر ف ازی  وهرم  )نرا    د  ه پو م  غی  و پو م 

 (می سمال ی

 ای هرمی  پرین ی   رکل  و خ ش  ن مقمومت GFRP فشم ی میهگ دهمی امثی  مددی ن  س  31
 (خملو مهی ضم، آقمنز گ  پگم )  مسهح نان 

 حسرمم  سرید ) نانر   هرمی  ن ونرع  اموجمج و فشم ی مقمومت ن  مکعب  همی قملب کیفیت اث  46
 (حقیق  ه م، افضه  مصطف ،  عمع انجم حسی  مح د، مدن 

، ذوالفقرم زاد   مح دحسری  )خرودا اکم   نا    رولوژنک  خواص د  الیمف انواع امثی  ن  س  70
 (زاد ف خ  ضم

 پروزوالن   ژرروپهی  ی  نرا   فشرم ی  مقمومرت  نینر  پیش سمزی مدل و آزممنشگمه  ن  س  92
 (قنب ی سعید، ننگ  اکب زاد  حبیب، منصو ی  م  امی مه )ژ   نیم  نونس  ن نممع نوسیهع

 نک قطعع د  آزممنش  ن ونع) آ  همی کم ن د و (LMC) الاکس نم  د  اصالح نان   وکش 118
 (مقصدی مهی ضم،  ح ا  مهی ضم، قمر    ضم) (  مل – اه ا   ا  آزاد

 آارش  احرت  م ر   کرم  م کرب  سرق   ای همی نم ن ی مقمومت و دمم اوزنع احهیه  ن  س  141
 (مشهدی  منم ، نهبهمن  ح ید، فخ نم   منم )

سرید  ، مر ادی  مهردی ) مسرهح  نرا   م یر   ای همی ا اح  همی  وش ا زنمن  و سمزی مدل 165
 (مح دنمق  ص اف زاد 

 دنروا   نم خ ش  قم  دوگمنع سیسام دا ای نان  همی سمخا م  د  ای گهوا   ح کت ن  س  183
 (ک ن یم  س یع، مقدم محب  نه وز، ن همن  مبمس)  ن   

  GFRP کممپوزنت دو پیچ نم ممک وسناایک الیمف  همینا  ای ض نع  فام  ن  س  200
 (وحیدپو  مهدی، نینش م اض  ،خی الدن  مه )

 اجرزا   وش نرع   که  دا   حمفظع آلیمژهمی نم  د  اقونت نان  ن    دنوا همی  فام  ن  س  218
 (نجوم مه  سید ،قمس یع مهدی) محدود

 

 

 

 

 

 )دوفصلنامه( نشریه علمی
 های بتنیمصالح و سازه

 انجمن علمی بتن ایران
 1399بهار و تابستان

 9، شماره پیایی1، شمارهپنجمسال 
 نسخه 1000شمارگان: 

 

 صاحب امتیاز: انجمن علمی بتن ایران
 مدیرمسئول: دکتر هرمز فامیلی

 علیرضاخالودکترسردبیر: 
 

 هیات مدیره: 
 نمنک، نمق ی مهی ضم، ادن  محس ،امی  نژاد 

، کهه ی چین  مهدی ،حسی  لواسمن  سید  حسین
 حسمم.سیدموس ، مدن  
 

 اعضای هیات تحریریه:
، مهی ضم خملو، مه  خی الدن ، مح رد  یمهی ضم نمق 
پ و ،  مدل صد م امزی، مح د ضم زاد ، مه   ک چ 

اوف  نرژاد، مح رود نیهر ،    پ ونز قدوس ، داود مسر 
 پو .وا ساعح ید 

 
 هیات داوران این شماره:

 مهردی،  سر اف از  اسفندی مح د ضم، کمکموند زادیآ
 ، پونرم  فخم نرم    نمنرک،  نرژاد  امی  مه داد، ا ا ی
 مطرم،  کم رمن   حجرت  مهردی،  چین  محس ، ادن 

 سعیدی مهی ضم، خملو سیدحسی ، لواسمن  حسین 
جمونرد    ری زادی   سیدحسرمم، مدن   نهزاد،  ضوی
 .مه  ه ا  ، اکب  مه 

 
 نم مح د حسی  ادن ، پونم  فخم  هماهنگی:

 مزنزالع ن نجمن  مدیر اجرایی:
 م نم موندی :پیگیری مقاالت

مه ، نهوا  اه ا   ه آ ا، خیمنم  آ ش نشانی دفتر:
 11230111-1ابقع اول   اهف : 73غ ن ، پالک

 11210013فمکس:
 info@jcsm.irپست الکا ونیک:

www.jcsm.ir 
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 به نام خدا

اولرری  نی ررم ی ف اگیرر  کرر   زمرری  نیسررت. نسررل نشرر  د  قرر و  گی رراع          “ ک ونررم “نررم  و 73ونرر وس کوونررد  
سررملم نررع د  نرر د  و نررع حیررمت و پیشرر فت ادامررع داد  اسررت، امررم         نیررز از نی ررم ی هررمی مههررک زنررمدی جررم     

ا ابمارررمت گسرررا د  "نرررک افرررموت نرررز   نررری  انررر   اپیررردم  م گبرررم  جهرررمن  نرررم دو ا  قبرررل وجرررود دا د،   
نررم ا ابررمی نسرریم  زنررمد مرر دم دنیررم ه رر ا  اسررت کررع انرر  امرر ی نرر               27. دو ا  ق نطینررع قرر      "مجررمزی 

منهم د  خمنرررع خرررود مشررر،ول آمررروزش، کرررم ، پرررژوهش، مررریاک   و  سرررمنقع د  جهرررم  محسرررو  مررر   رررود. انسررر 
اولیررد دانررش و محارروا هسرراند. میهیم دهررم انسررم  نیشررا  از قبررل نررع هررم نزدنررک  ررد  و نررم هررم د  ا ررمس             

 .هساند. گون  ان  ون وس نم نمخاع دنیم  ا نیشا  نع دهکد  جهمن   بیع ک د  است
نررر  ونررر وس دگ گرررو   رررد   اسرررت. نررردنه  اسرررت فعملیرررت هرررمی ج عیرررت جهرررم   احرررت ارررمثی  ا  زنررردگ  و

م صرررع دانرررش و فنرررمو ی از ج هرررع صرررنعت نرررا  از انررر  قممرررد  مسرررا ن  نیسرررت و محررردودنت هرررمی           
ا ابمارررمت فیزنکررر  و پ واکرررل هرررمی نهدا رررا  از نکسرررو و اشررردند  کرررود اقاصرررمدی ننگمههرررم از سررروی دنگررر    

 .کم   ا پیچید  ک د  است
حصررول د  صررنعت نررا  نسرربت نررع سررملهمی گی رراع مناشرر  نشررد         اررمکنو  آمررم  مقمنسررع ای اولیررد مهررم و م    

د صررردی دو  از اناظرررم  نیسرررت. ننرررمن ان  جهرررت نهبرررود  ررر انط فعهررر  و       10  "ااسرررت امرررم افاررر  حررردود  
خرر وج از انرر  نحرر ا  مرر  نمنسررت نررع دنبررمل  اهکم هررمن  نررون  جهررت اوسررعع نیشررا  انرر  صررنعت د  انرر              

 .ددا نع ان  ح فع ن گ ددزمم  نم یم ام د  حی   ممنت ان ن ،  ون  مج
هررروان  مخاهررر  از اناررردای ه رررع      ررر انط آ  و   نحرررا ممنررردگم ی ونررر وس ک ونرررم د  سرررطوح مخاهررر  و     

گیرر ی مطرر ح  ررد کررع نررع مرر و  زمررم  نظ نررع هررم و  ااالمررمت مخاهفرر  مناشرر   ررد کررع ماعمقررب آ  نحررا            
مخاهررر  نرررم   سرررطوح ان ررر  د  ن انررر  ک ونرررم مطررر ح  رررد. د  انررر   وش نرررم انجرررمد ا،یی ااررر  د  سرررطوح      

 رروند،  هررم مرر   هررم و ونرر وس  ارر  نررمکا ی   فررا  سرر نع  پو ررمند  انرر  سررطوح نررم مرروادی کررع نممررا از نرری        
هرررمی مفرررون   ا قبرررل از وا د رررد  نرررع نرررد   کسرررت دهنرررد. دسرررت انرررد کم ا  و    امیدوا نرررد کرررع ا گمنیسرررم

یرررد ماخصصرررم  صرررنعت نرررا  مررر  نمنسرررت ه گرررمم نرررم دانشررر ندا ، احقیقرررمت و نررروآو ی هرررمن  د  نرررم  اول  
نرررا  نرررم قمنهیرررت اولیرررد سرررطوح کمهنرررد  ونررر وس ک ونرررم انجرررمم دهنرررد. از ج هرررع دسرررامو دهمی دو ا  پسرررم    
ک ونررم، اج نیررمت نررون  مجررمزی از ا نرر   رربکع هررمی اجا ررمم   و دسا سرر  نیشررا  و سررمد  ارر  نررع منررمنع             
 و ماخصصررم  نرری  ال ههرر  اسررت کررع ف صررت نیشررا ی نرر ای ا انررع و صررمد ات دانررش ان انرر  و کسررب دانررش           

  .از سمن  کشو هم هم د  اخایم  مم م  گیا د
امیرررد اسرررت کرررع نرررم گسرررا ش اسرررافمد   وز افرررزو  از اننا نرررت د  انررر   وزهرررم،  رررمهد ن گرررزا ی کنفررر انس،    
 ونررداد هررمی مه رر  و ن منشررگم  هررمی صررنعا  نصررو ت مجررمزی نم رریم کررع د  نایجررع کررمهش هزننررع هررم،              

  صنعت نم دانشگم   ا د  ن  خواهد دا ت.آلودگ  هوا، ا افیک و ه چنی  ا ابمی انگمانگ 
 
 

 سر دبیر
 علیرضا خالو

 

 
 بتنی ( انجمن علمی بتن های سازه و مصالح)  علمیراهنمای نگارش و ارسال مقاله به نشریه 

اسررمس نرر انرر ا   نررا هررمی مخاهرر  انج رر  مه رر  پژوهشرر  خررود  ا د  زمینررع-اواننررد مقررمالت مه رر محققررم  و پژوهشررگ ا  مرر 
 دساو الع ل زن  اهیع ن ود ، جهت ن  س  و چمپ ن ای س دنی  نع آد س نش نع ا سمل ن منند.

 اصول کلی
 نک  از نونسندگم  است ( نمند مشخص گ دد.د مقملع ا سمل  ، مسئول مکمابمت )کع  -7
 نم د. (Reviewم و ی )( و نم Original Articleنمنست نع  کل پژوهش  )مقمالت ا سمل  د  م  -2
 مقملع نع زنم  فم س   انج د  نش نمت مه   و نصو ت  وا  نگم ش  د  نم د. -3
 ررود کررع دا ای املیفررما  د  آ  زمینررع  مقملررع مرر و ی، فقررط از پژوهشررگ ا  مجرر   و مسررهط نررع موضرروع مقملررع پین فاررع مرر     -1

 نم ند.
مل نشرد  و قرباًل نیرز نرع چرمپ ن سرید  نم رد. ا سرمل ه زمرم  مقملرع           قمنل ذک  است کع مقملع ن ای چرمپ نرع م جرع دنگر ی ا سر      -1

 نم د.نع سمن  مجالت نیز مجمز ن  
 م  نم د( سمنت مجهع موجود)ف م، د  ا سمل ف م اک یل  د  د خواست چمپ و اعهد نممع نع ه  ا  مقملع الزام  است.  -6
کننررد و ناررمنج داو ی نررع نطررو  نم ررنمس ن  سرر  و ا زنررمن  مرر    مقررمالت د نررمفا   ا امضررمی هیرریت اح ن نررع، مشررمو ا  و داو ا  -1

 صو ت کاب  نع نونسند / نونسندگم  امالم خواهد  د.
مرم  اسرت و نعرد از پمنرم       7مههت ا سرمل مقملرع اصرالح  رد  اوسرط نونسرند / نونسرندگم  پرس از وصرول نظر  داو ا  حرداک               -1

 گ دد.مجدداً ن ای داو ی ا سمل م  مههت، نم مقملع نع  کل مقملع جدند ن خو د  د  و
 نش نع هیچگونع اعهدی نسبت نع چمپ نم اسا داد مقمالت  سید  نخواهد دا ت. -3
نشرر نع هرریچ مسررئولیا  د  قبررمل اررمخی  اناشررم  مقملررع کررع نررع دلیررل مرردم  ممنررت انرر   اهن ررم اوسررط نونسررند / نونسررندگم     -70

 گی د.انجمد  ود، ن مهد  ن  
چنمنچرع، مقملرع پریش از ا سرمل نرع نشر نع، د  ه رمنش و مجرممع مه ر  دنگر ی ا اررع  رد  اسرت، م اارب نمنرد نرم ذکر  اررم ن                    -77

 ا ارع و مشخصمت کممل ه منش امالم  ود.  
 نم د و نش نع د  ان  زمینع مسئولیا  ندا د.صحت مه   مطملب مقملع ن  مهد  نونسند  مقملع م  -72
 ملب مقمالت پین فاع  د  آزاد است.نش نع د  ون انش مط -73

 راهنمای نگارش وتنظیم مقاله
مار  نری  سرط هم    سرمنا   2مار  و نرم فمصرهع    سرمنا   1/2 و، د  نرک سراو  و نرم حم ریع     ، نرع صرو ت نرک   A4مقملع نمند د  کمغری  . 7

و انرداز    B Nazaninامنر   رود. هر  صرفحع نمنرد دا ای  ر م   ا ایبر  نم رد. حر وف فم سر  نرم فونرت              Word 2003نم ن م افرزا   

B-71  نرر ای مررا  و  72قملررع، م نرر ای منررواB-72   نرر ای ایا هررم و حرر وف انگهیسرر  نررم فونررتTimes New Roman 
 نم د.   م   صفحع د  پمنی  و وسط ه  صفحع ق ا  گی د. 72و انداز  

محا م  کرع کرم  آزممنشرگمه  انجرمم داد  انرد، محرل انجرمم آزمرمنش  ا د  قسر ت قرد دان  نرع ارو  کممرل و  رفمف               . نونسندگم  2
 د ج ن منند.

 صفحع م  نم د. لیا از نونسندگم  محا م اناظم   ممنت آ   ا دا ند. 71. حداک   اعداد صفحمت محدود نع 3
 روش تنظیم مقاالت پژوهشی بشرح ذیل باشد:. 4
اول  ممل: منروا  مقملرع نرع فم سر  و انگهیسر ، نرمم و نرمم خرمنوادگ  نونسرند / نونسرندگم ،  ابرع و سر ت مه ر ، نرمم                . صفحع1-7

 و نشمن  محل کم ، موسسع نمظ ،   م   اهف  ا مس و آد س پست الکا ونیک  ا سمل کنند  مقملع نم د.
ی مرر ابط کهیررد واژ  1اررم  3نررم منررمون  آنهررم و نررع ه رر ا  . صررفحع دوم و سرروم نررع ا ایررب  ررممل چکیررد  فم سرر ، چکیررد  انگهیسرر  1-2

گیر ی ذکر   رود. د  صرفحع دوم و سروم      هرم و نایجرع  که رع و د  مرا  آ  منرمون  هردف،  وش، نمفارع      200نم د. چکیرد  مقملرع حرداک      
 از نو ا  مشخصمت نونسند / نونسندگم  خوددا ی  ود.
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 به نام خدا

اولرری  نی ررم ی ف اگیرر  کرر   زمرری  نیسررت. نسررل نشرر  د  قرر و  گی رراع          “ ک ونررم “نررم  و 73ونرر وس کوونررد  
سررملم نررع د  نرر د  و نررع حیررمت و پیشرر فت ادامررع داد  اسررت، امررم         نیررز از نی ررم ی هررمی مههررک زنررمدی جررم     

ا ابمارررمت گسرررا د  "نرررک افرررموت نرررز   نررری  انررر   اپیررردم  م گبرررم  جهرررمن  نرررم دو ا  قبرررل وجرررود دا د،   
نررم ا ابررمی نسرریم  زنررمد مرر دم دنیررم ه رر ا  اسررت کررع انرر  امرر ی نرر               27. دو ا  ق نطینررع قرر      "مجررمزی 

منهم د  خمنرررع خرررود مشررر،ول آمررروزش، کرررم ، پرررژوهش، مررریاک   و  سرررمنقع د  جهرررم  محسرررو  مررر   رررود. انسررر 
اولیررد دانررش و محارروا هسرراند. میهیم دهررم انسررم  نیشررا  از قبررل نررع هررم نزدنررک  ررد  و نررم هررم د  ا ررمس             

 .هساند. گون  ان  ون وس نم نمخاع دنیم  ا نیشا  نع دهکد  جهمن   بیع ک د  است
نررر  ونررر وس دگ گرررو   رررد   اسرررت. نررردنه  اسرررت فعملیرررت هرررمی ج عیرررت جهرررم   احرررت ارررمثی  ا  زنررردگ  و

م صرررع دانرررش و فنرررمو ی از ج هرررع صرررنعت نرررا  از انررر  قممرررد  مسرررا ن  نیسرررت و محررردودنت هرررمی           
ا ابمارررمت فیزنکررر  و پ واکرررل هرررمی نهدا رررا  از نکسرررو و اشررردند  کرررود اقاصرررمدی ننگمههرررم از سررروی دنگررر    

 .کم   ا پیچید  ک د  است
حصررول د  صررنعت نررا  نسرربت نررع سررملهمی گی رراع مناشرر  نشررد         اررمکنو  آمررم  مقمنسررع ای اولیررد مهررم و م    

د صررردی دو  از اناظرررم  نیسرررت. ننرررمن ان  جهرررت نهبرررود  ررر انط فعهررر  و       10  "ااسرررت امرررم افاررر  حررردود  
خرر وج از انرر  نحرر ا  مرر  نمنسررت نررع دنبررمل  اهکم هررمن  نررون  جهررت اوسررعع نیشررا  انرر  صررنعت د  انرر              
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هررروان  مخاهررر  از اناررردای ه رررع      ررر انط آ  و   نحرررا ممنررردگم ی ونررر وس ک ونرررم د  سرررطوح مخاهررر  و     

گیرر ی مطرر ح  ررد کررع نررع مرر و  زمررم  نظ نررع هررم و  ااالمررمت مخاهفرر  مناشرر   ررد کررع ماعمقررب آ  نحررا            
مخاهررر  نرررم   سرررطوح ان ررر  د  ن انررر  ک ونرررم مطررر ح  رررد. د  انررر   وش نرررم انجرررمد ا،یی ااررر  د  سرررطوح      
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یرررد ماخصصرررم  صرررنعت نرررا  مررر  نمنسرررت ه گرررمم نرررم دانشررر ندا ، احقیقرررمت و نررروآو ی هرررمن  د  نرررم  اول  
نرررا  نرررم قمنهیرررت اولیرررد سرررطوح کمهنرررد  ونررر وس ک ونرررم انجرررمم دهنرررد. از ج هرررع دسرررامو دهمی دو ا  پسرررم    
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 و ماخصصررم  نرری  ال ههرر  اسررت کررع ف صررت نیشررا ی نرر ای ا انررع و صررمد ات دانررش ان انرر  و کسررب دانررش           

  .از سمن  کشو هم هم د  اخایم  مم م  گیا د
امیرررد اسرررت کرررع نرررم گسرررا ش اسرررافمد   وز افرررزو  از اننا نرررت د  انررر   وزهرررم،  رررمهد ن گرررزا ی کنفررر انس،    
 ونررداد هررمی مه رر  و ن منشررگم  هررمی صررنعا  نصررو ت مجررمزی نم رریم کررع د  نایجررع کررمهش هزننررع هررم،              

  صنعت نم دانشگم   ا د  ن  خواهد دا ت.آلودگ  هوا، ا افیک و ه چنی  ا ابمی انگمانگ 
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 Abstract 
Concrete columns were previously only reinforced with steel reinforcements. Nowadays, with 
the introduction of FRP rebar, these reinforcements are used in concrete elements as a proper 
replacement for steel reinforcements, especially in corrosive environments such as marine 
environments. But the use of this type of reinforcement in columns of concrete structures faces 
uncertainties, so that the various international codes do not take into account the effect of this 
type of rebar, or they do not allow them. Due to the elastic behavior of FRP reinforcements 
and their high ultimate strain as compared to the ultimate strain of concrete, these rebar are 
generally not contributed to concrete in concrete columns. In this study, using mathematical 
equations and parametric study as well as finite element software, the contribution of FRP 
reinforcements has been investigated and it has been shown that neglecting FRP reinforcement 
in some cases can lead to very conservative results in terms of capacity. The type of FRP 
reinforcement and the percentage of longitudinal reinforcement have the greatest impact on 
the contribution of these reinforcement to the compressive strength of the column so that this 
increase can form up to one quarter of the compressive capacity of the column. 
Keywords: FRP Rebar, Rectangular Concrete Column, FRP Rebar Contribution 
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 Abstract 
Concrete columns were previously only reinforced with steel reinforcements. Nowadays, with 
the introduction of FRP rebar, these reinforcements are used in concrete elements as a proper 
replacement for steel reinforcements, especially in corrosive environments such as marine 
environments. But the use of this type of reinforcement in columns of concrete structures faces 
uncertainties, so that the various international codes do not take into account the effect of this 
type of rebar, or they do not allow them. Due to the elastic behavior of FRP reinforcements 
and their high ultimate strain as compared to the ultimate strain of concrete, these rebar are 
generally not contributed to concrete in concrete columns. In this study, using mathematical 
equations and parametric study as well as finite element software, the contribution of FRP 
reinforcements has been investigated and it has been shown that neglecting FRP reinforcement 
in some cases can lead to very conservative results in terms of capacity. The type of FRP 
reinforcement and the percentage of longitudinal reinforcement have the greatest impact on 
the contribution of these reinforcement to the compressive strength of the column so that this 
increase can form up to one quarter of the compressive capacity of the column. 
Keywords: FRP Rebar, Rectangular Concrete Column, FRP Rebar Contribution 
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 چکیده
شاددد  امارو ه و باا میریای ارماتورهاای         های بتنی در گذشته تنهاا باه وسایآه ارماتورهاای یاوسدی میاآ  مای          ستون
FRP ،       هاای  ورداده دریار       این ارماتورها به عنوان جایگزین مناسبی بارای ارماتورهاای یاوسدی، باه  داوم در م ای
چناان اساتهاده ا  ایان داوم ارماتورهاا در      گیرداد  اماا ها     های دریایی در اعضاء بتنای ماورد اساتهاده رارار مای        م ی 
هاای میتبار ددیاا ا  ااار ایان داوم       داماه  ری کاه ایاین  هایی روبرو اسات باه طاو   های بتنی با عدم رطییتهای سا هستون

دادناد  باا توجاه باه اسساتین باودن ریتاار        درر کرده یا به طور کا  اساتهاده ا  ان را مزاا  د ای    ارماتور در یشار صرف
هااا در مقاییااه بااا کااردی دهااایی بااتن، ع ومااا ایاان ارماتورهااا در  و باااستر بااودن کااردی دهااایی ان FRPارماتورهااای 

رساند و مشاارکت یاایینی دارداد  در ایان ت قیا  باا         ی بتنی و ت ت اار یشاار باه مقاومات دهاایی  اود د ای      ها ستون
استهاده ا  رواب  ریاضای و مطاعیاه یارامتریان و ه نناین دارم ایازار اجازاء م ادودی، میازان مشاارکت ارماتورهاای            

FRP      بررسی شده است و دشان داده شده است کاه صارف درار کاردن ا  ارماتورهاای FRP    تواداد   در بر ای ماوارد مای
و درصااد  FRPای در رابطااه باا یرییات یشاااری ساتون بیادزاماد  دااوم ارماتورهاای       باه دتاایب بیاایار م ایراه کاراداه    

ارماتورهای طوعی بیشترین تاایر را در میزان مشارکت ایان ارماتورهاا در مقاومات یشااری ساتون دارداد باه طاوری کاه          
 توادد تشکی  بدهد   ییت یشاری ستون را میاین ایزایی تا حدود ین چهارم یر

 FRP، ستون بتنی میتطیآی، مشارکت ارماتور FRPکآید واژه: ارماتور  
 

 1398-11-28 دریایت مقاعه:
 1399-02-17  یذیرش مقاعه:

 
 

 مقدمه  
هاا  تتنای هناوز تاا اتهامااتی راتارا اساو، تاه ااور  کاه اساتفاده از ایار ناو  آرمااتور در                  در ستون FRPاستفاده از آرماتور 

هااا ا اعیااا  یشااار  تااه عجااو عاادا اکااود ت  ی ااا  کااایی،     در سااتون ]1[ 6002در سااا    ACIکمیتااه  440.1Rگاارار  
منع شده اسو. البته تا انجااا ترخای ت  ی اا  در اای ساالیان گبشاته تار را  ریتاار اعیاا  یشاار  تتنای تاا آرماتورهاا               

FRP   ا  ]6[هاا  تتنای      المججای ساازه     ادیاه تایر  ات  00هاا  کدیادتر، مانناد گارار         ناماه    ، استفاده از ایار آرماتورهاا در آیایر
  دخیا  کاردن ا ار       هاا اکاازه     چناان ایار گارار       تاشاد، اماا ها       مجااز مای   ]3[ 6012در سا    ACIکمیته  440.1Rگرار  

 شااود. عجااو ایاار اماار را    هااا صاارر نیاار ماای    هااا از ا اار آن   دهنااد ا در ارا اای   در اعیاااف یشااار  را نماای FRPآرماتورهااا  
گوناه آرماتورهاا    تار ا عاعف ایار      م ااماو اااییر   -6اکاود ت  ی اا  نسابتا کا  در ایار زمیناه        -1توان سه عام  دانسو:    می

تار ایار آرماتورهاا در یشاار تاه عجاو اااییر تاودن عاریف کشساانی یشاار  ایار آرماتورهاا در              مشاارکو اااییر   -3در یشار. 
کااه خاصاایو م کااور کنناادگی تااتر را دارنااد،   FRPهااا     ز اکااود ار ااهم ایسااه تااا آرماتورهااا  یااواد . در ایاار ت  یاا  ا 

الیاار ایار آرماتورهاا     1هاا     در یشاار ا کااهش یاا تاه تااخیر اناداختر ریار کماانش         FRPکهو ایرایش مشارکو آرماتورهاا   
 شود.   ها  یشار  استفاده می   در المان

اارد  FRPایاارایش یایااو، آرماتورهااا   2عااد ماناایساایماایید ، زمااانی کااه ت اعااا تاارا  آرماتورهااا    1890اااخاار دهااه 
ماایید ،  1880تااازار شاادند ا تااه عنااوان مکااالن تسااجین کننااده داخجاای تااتر مااورد اسااتفاده  اارار گریتنااد. تااا اااساا  دهااه 

اااراژه داشااتند. انجماار مهندسااان عمااران  100را تااا اسااتفاده در تاایش از  FRPهااا تیشااتریر اسااتفاده از آرماتورهااا  ژااناای
هااا تااه تررگتااریر   ماایید ، چیناای  6000در دهااه  ]0[را منتشاار کردنااد   FRPعااوات  ارا اای   1881ر در سااا  ژاااا

. اساتفاده از  ]2[هاا  متتجاف، از عرشاه اا  تاا کارهاا  زیرزمینای، تبادی  شادند          کننده ایر ناو  آرماتورهاا در ااراژه   مکرر
. تعااد از ساااخو ایاار ]2[در آلمااان آزاااز شااد  1892در سااا   FRPتنیااده ایاار نااو  آرماتورهااا در ارااااا تااا ساااخو ااا  ااایش

، 6002. مهندسااان کانااادایی نیاار در سااا  ]1[ااا ، ت  ی ااا  کهااو اسااتفاده از ایاار نااو  آرماتورهااا در ارااااا ایاارایش یایااو  
منتشاار کردنااد ا تعااداد  سااازه نیاار   CAN/CSA-S6-06عااوات  ا م رراتاای تاارا  اسااتفاده از ایاار آرماتورهااا ت ااو عنااوان  

تار را  راد  رمار شاهر     Floodwayتاوان تاه اا     هاا مای  ور تر ایر اساس ارح ا سااخته شاد. از کمجاه ایار ساازه     در ایر کش
تاشاد، تماامی اعیاا  تتنای تااا       متار مای   03دهاناه تاا ااو  دهاناه ت ریبای       12اشاره کرد. در ایر ا  کاه دارا    3اینیپگ
تاار تااوده  100تااه کااار ریتااه در ایاار اااراژه در  ااداد  GFRPانااد. ازن آرماااتور مسااجن شااده GFRPتیرهااا تااا آرماااتور شاااه

. ]3[اسو که ایر اراژه را ته تررگتاریر اا  تتنای مساجن شاده تاه آرماتورهاا  زیار یجار  دنیاا تااکنون تبادی  کارده اساو               
گاردد کاه در آن ساا  عرشاه اجای در ایرکینیاا        ترمای  1882در آمریکا نیر االایر اساتفاده از ایار ناو  آرماتورهاا تاه ساا         

 .]9[مسجن گردید FRPته کمک آرماتورها    زرتی
تااا نساابو اااو  تااه   اار کاا     FRPتاار را  ریتااار یشااار  آرماتورهااا    1880در سااا   ]Wu ]8آزمایشاااتی کااه توساا   

تاشاد. م ااماو یشاار     هاا مای  صور  ابیریو، نشاان داد کاه م ااماو یشاار  ایار آرماتورهاا کمتار از م ااماو کششای آن         
هااا درصااد م اامااو کششاای آن  60ا  19، 22تااه ترتیااف تراتاار تااا   AFRPا  GFRP ،CFRPتاارا  انااوا   FRPآرماتورهااا  

. همچناایر نتااایر ت ریبااا مشاااتهی تاارا  عااریف کشسااانی یشااار  ایاار نااو  آرماتورهااا تااه   ]10[ا  ]8[گاارار  شااده اسااو 
 FRPدسااو آمااده اسااو. تااا توکااه تااه ت  ی ااا ، آزمایشااا  ا گرارشااا  ارایااه شااده، عااریف کشسااانی یشااار  آرماتورهااا   

ا گاارار  هاادرصااد عااریف کشسااانی کششاای آن  100ا  92، 90تااه ترتیااف تراتاار تااا   AFRPا  GFRP ،CFRPتاارا  انااوا  
 .]11[ا  ]10[شده اسو 
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 چکیده
شاددد  امارو ه و باا میریای ارماتورهاای         های بتنی در گذشته تنهاا باه وسایآه ارماتورهاای یاوسدی میاآ  مای          ستون
FRP ،       هاای  ورداده دریار       این ارماتورها به عنوان جایگزین مناسبی بارای ارماتورهاای یاوسدی، باه  داوم در م ای
چناان اساتهاده ا  ایان داوم ارماتورهاا در      گیرداد  اماا ها     های دریایی در اعضاء بتنای ماورد اساتهاده رارار مای        م ی 
هاای میتبار ددیاا ا  ااار ایان داوم       داماه  ری کاه ایاین  هایی روبرو اسات باه طاو   های بتنی با عدم رطییتهای سا هستون

دادناد  باا توجاه باه اسساتین باودن ریتاار        درر کرده یا به طور کا  اساتهاده ا  ان را مزاا  د ای    ارماتور در یشار صرف
هااا در مقاییااه بااا کااردی دهااایی بااتن، ع ومااا ایاان ارماتورهااا در  و باااستر بااودن کااردی دهااایی ان FRPارماتورهااای 

رساند و مشاارکت یاایینی دارداد  در ایان ت قیا  باا         ی بتنی و ت ت اار یشاار باه مقاومات دهاایی  اود د ای      ها ستون
استهاده ا  رواب  ریاضای و مطاعیاه یارامتریان و ه نناین دارم ایازار اجازاء م ادودی، میازان مشاارکت ارماتورهاای            

FRP      بررسی شده است و دشان داده شده است کاه صارف درار کاردن ا  ارماتورهاای FRP    تواداد   در بر ای ماوارد مای
و درصااد  FRPای در رابطااه باا یرییات یشاااری ساتون بیادزاماد  دااوم ارماتورهاای       باه دتاایب بیاایار م ایراه کاراداه    

ارماتورهای طوعی بیشترین تاایر را در میزان مشارکت ایان ارماتورهاا در مقاومات یشااری ساتون دارداد باه طاوری کاه          
 توادد تشکی  بدهد   ییت یشاری ستون را میاین ایزایی تا حدود ین چهارم یر

 FRP، ستون بتنی میتطیآی، مشارکت ارماتور FRPکآید واژه: ارماتور  
 

 1398-11-28 دریایت مقاعه:
 1399-02-17  یذیرش مقاعه:

 
 

 مقدمه  
هاا  تتنای هناوز تاا اتهامااتی راتارا اساو، تاه ااور  کاه اساتفاده از ایار ناو  آرمااتور در                  در ستون FRPاستفاده از آرماتور 

هااا ا اعیااا  یشااار  تااه عجااو عاادا اکااود ت  ی ااا  کااایی،     در سااتون ]1[ 6002در سااا    ACIکمیتااه  440.1Rگاارار  
منع شده اسو. البته تا انجااا ترخای ت  ی اا  در اای ساالیان گبشاته تار را  ریتاار اعیاا  یشاار  تتنای تاا آرماتورهاا               

FRP   ا  ]6[هاا  تتنای      المججای ساازه     ادیاه تایر  ات  00هاا  کدیادتر، مانناد گارار         ناماه    ، استفاده از ایار آرماتورهاا در آیایر
  دخیا  کاردن ا ار       هاا اکاازه     چناان ایار گارار       تاشاد، اماا ها       مجااز مای   ]3[ 6012در سا    ACIکمیته  440.1Rگرار  

 شااود. عجااو ایاار اماار را    هااا صاارر نیاار ماای    هااا از ا اار آن   دهنااد ا در ارا اای   در اعیاااف یشااار  را نماای FRPآرماتورهااا  
گوناه آرماتورهاا    تار ا عاعف ایار      م ااماو اااییر   -6اکاود ت  ی اا  نسابتا کا  در ایار زمیناه        -1توان سه عام  دانسو:    می

تار ایار آرماتورهاا در یشاار تاه عجاو اااییر تاودن عاریف کشساانی یشاار  ایار آرماتورهاا در              مشاارکو اااییر   -3در یشار. 
کااه خاصاایو م کااور کنناادگی تااتر را دارنااد،   FRPهااا     ز اکااود ار ااهم ایسااه تااا آرماتورهااا  یااواد . در ایاار ت  یاا  ا 

الیاار ایار آرماتورهاا     1هاا     در یشاار ا کااهش یاا تاه تااخیر اناداختر ریار کماانش         FRPکهو ایرایش مشارکو آرماتورهاا   
 شود.   ها  یشار  استفاده می   در المان

اارد  FRPایاارایش یایااو، آرماتورهااا   2عااد ماناایساایماایید ، زمااانی کااه ت اعااا تاارا  آرماتورهااا    1890اااخاار دهااه 
ماایید ،  1880تااازار شاادند ا تااه عنااوان مکااالن تسااجین کننااده داخجاای تااتر مااورد اسااتفاده  اارار گریتنااد. تااا اااساا  دهااه 

اااراژه داشااتند. انجماار مهندسااان عمااران  100را تااا اسااتفاده در تاایش از  FRPهااا تیشااتریر اسااتفاده از آرماتورهااا  ژااناای
هااا تااه تررگتااریر   ماایید ، چیناای  6000در دهااه  ]0[را منتشاار کردنااد   FRPعااوات  ارا اای   1881ر در سااا  ژاااا

. اساتفاده از  ]2[هاا  متتجاف، از عرشاه اا  تاا کارهاا  زیرزمینای، تبادی  شادند          کننده ایر ناو  آرماتورهاا در ااراژه   مکرر
. تعااد از ساااخو ایاار ]2[در آلمااان آزاااز شااد  1892در سااا   FRPتنیااده ایاار نااو  آرماتورهااا در ارااااا تااا ساااخو ااا  ااایش

، 6002. مهندسااان کانااادایی نیاار در سااا  ]1[ااا ، ت  ی ااا  کهااو اسااتفاده از ایاار نااو  آرماتورهااا در ارااااا ایاارایش یایااو  
منتشاار کردنااد ا تعااداد  سااازه نیاار   CAN/CSA-S6-06عااوات  ا م رراتاای تاارا  اسااتفاده از ایاار آرماتورهااا ت ااو عنااوان  

تار را  راد  رمار شاهر     Floodwayتاوان تاه اا     هاا مای  ور تر ایر اساس ارح ا سااخته شاد. از کمجاه ایار ساازه     در ایر کش
تاشاد، تماامی اعیاا  تتنای تااا       متار مای   03دهاناه تاا ااو  دهاناه ت ریبای       12اشاره کرد. در ایر ا  کاه دارا    3اینیپگ
تاار تااوده  100تااه کااار ریتااه در ایاار اااراژه در  ااداد  GFRPانااد. ازن آرماااتور مسااجن شااده GFRPتیرهااا تااا آرماااتور شاااه

. ]3[اسو که ایر اراژه را ته تررگتاریر اا  تتنای مساجن شاده تاه آرماتورهاا  زیار یجار  دنیاا تااکنون تبادی  کارده اساو               
گاردد کاه در آن ساا  عرشاه اجای در ایرکینیاا        ترمای  1882در آمریکا نیر االایر اساتفاده از ایار ناو  آرماتورهاا تاه ساا         

 .]9[مسجن گردید FRPته کمک آرماتورها    زرتی
تااا نساابو اااو  تااه   اار کاا     FRPتاار را  ریتااار یشااار  آرماتورهااا    1880در سااا   ]Wu ]8آزمایشاااتی کااه توساا   

تاشاد. م ااماو یشاار     هاا مای  صور  ابیریو، نشاان داد کاه م ااماو یشاار  ایار آرماتورهاا کمتار از م ااماو کششای آن         
هااا درصااد م اامااو کششاای آن  60ا  19، 22تااه ترتیااف تراتاار تااا   AFRPا  GFRP ،CFRPتاارا  انااوا   FRPآرماتورهااا  

. همچناایر نتااایر ت ریبااا مشاااتهی تاارا  عااریف کشسااانی یشااار  ایاار نااو  آرماتورهااا تااه   ]10[ا  ]8[گاارار  شااده اسااو 
 FRPدسااو آمااده اسااو. تااا توکااه تااه ت  ی ااا ، آزمایشااا  ا گرارشااا  ارایااه شااده، عااریف کشسااانی یشااار  آرماتورهااا   

ا گاارار  هاادرصااد عااریف کشسااانی کششاای آن  100ا  92، 90تااه ترتیااف تراتاار تااا   AFRPا  GFRP ،CFRPتاارا  انااوا  
 .]11[ا  ]10[شده اسو 
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صاور  ابیریتاه اساو. یکای از      FRPهاا  تتنای مساجن شاده تاا آرماتورهاا        تاکنون ت  ی اا  کمای تار را  ریتاار ساتون     
 20ا همکاااران در ایاار سااا ،  Alsayedتاشااد. ماای 1888االاایر ت  ی ااا  انجاااا شااده را  ایاار موعااو  مرتااو  تااه سااا   

متار را ت او تاار م اور  یشاار  خاال  ماورد آزماایش         میجای  1600متار ا ااو    یجای م 620در  020ستون تتنی تاا اتعااد   
تاایی از هار نموناه ت سای  تناد  شاده تودناد. گاراه اا  هایم گوناه آرمااتور  نداشاتند،             ها ته انر گاراه ساه   رار داد. ستون

داشاتند. اا تاه ایار نتیجاه      تاه عناوان آرمااتور ااولی ا عرعای      GFRPدر  الی که چهار گراه دیگار آرماتورهاا  یاواد  یاا     
 13ظرییااو سااتون را تااا  ااداد   GFRPرسااید کااه کااایگریر کااردن آرماتورهااا  اااولی یااواد  تااا آرماتورهااا  اااولی    

ظرییااو  GFRPدهااد ا همچناایر کااایگریر کااردن آرماتورهااا  عرعاای یااواد  تااا آرماتورهااا  عرعاای  درصااد کاااهش ماای
هاا  مساجن شاده تاه یاواد تاا کماانش آرماتورهاا  یاواد  در          ناه دهاد. نمو درصاد دیگار کااهش مای     10ستون را مجددا تا 

تااا خاارد شاادن تااتر ا  GFRPهااا  مسااجن شااده تااه آرماااتور میانااه ارتفااا  سااتون تااه خراتاای رساایدند، در  ااالی کااه نمونااه
در  GFRP. البتااه ایار اشاهشااگر منیاور د یاا  خاود را از شکسااو آرماتورهااا     ]16[شکساو میجگردهااا تاه خراتاای رسایدند    

هاا در میاناه ساتون    تاه   ار آن   GFRPتیان نکارد اماا ظااهرا تاا توکاه تاه نسابو ااو  مهارنشاده آرماتورهاا  ااولی             یشار
 توده، منیور از شکسو آرماتورها، کمانش ایر آرماتورها توده اسو.  12که در  داد 

Mirmiran   تااه آرماتورهااا  هااا  تتناای ازاار مسااجن  یااک م العااه اارامتریااک تاار را  سااتون   6001ا همکاااران در سااا
FRP  هااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا   انجاااا دادنااد ا نشااان دادنااد کااه اگرچااه سااتونFRP  نساابو تااه خراتاای ناشاای از

تاشااند، امااا اسااتفاده از را  هااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا  یااواد  مااینااایاادار  ا مسااای  ازاار  مسااتعدتر از سااتون
 اتاا  اسااتفاده   FRPهااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا      تونهمچنااان تاارا  ساا   4ارا اای عاارایف تررگنمااایی لنگاار   

 .  ]13[تاشند می
Deluca   هااا  تتناای مسااجن تااه آرماااتور   سااتون 6008در ساااGFRP   متاار ا ارتفااا  میجاای 210در  210تااا اتعاااد م  ااع

ا  GFRPاارامترهااا  اصااجی مااورد تررساای در ایاار اااشاهش، نااو  آرماااتور  متاار را مااورد آزمااایش یشااار  خااال   اارار داد.3
 میران آرماتورها  عرعی اسو. 

 توان ته شرح زیر  تیان کرد:را می Delucaخیصه نتایر اصجی 
تسایار شابیه تاه نموناه مساجن تاه        GFRPهاا  مساجن تاه آرمااتور     ها  تا نسبو ک  آرمااتور ااولی، ریتاار ساتون    در ستون*

 تاشند.  آرماتور یواد  می
تااااوان نادیااااده گریااااو.                               در م اساااابه ظرییااااو م ااااور  سااااتون را ماااای GFRPا اااار مشااااارکتی آرماتورهااااا  *

(P0=0.85 fc (Ag-Afrp)) 
، ت او ا ار نیارا  م اور  ا خماش نیااز       GFRPهاا  تتنای مساجن تاه آرمااتور      ت  ی ا  تیشتر  ترا  درک ریتار ساتون *

 .]10[اسو 
Tobbi   میجاای 320در 320تتناای مرتااع شااک  تااا اتعاااد   ر را  هشااو سااتونآزمایشاااتی را تاا 6016ا همکااارانش در سااا-

هااا را مااورد تررساای  اارار دادنااد.  صااور  دادنااد ا ا اارا  چیاانش ا یواصاا  تنااگ GFRPمتار ا مسااجن تااه آرماااتور یااواد  ا  
واد  ا اانر  هاا دارا  آرمااتور یا   تودناد. دا عادد از نموناه    8/1ها دارا  درصاد آرمااتور ااولی  اتاو ا تراتار تاا        تمامی نمونه

 .]12[تودند ا یک نمونه نیر تدان هیم گونه آرماتور  تود  GFRPعدد دارا  آرماتور 
کاناادا تاه نتاایر زیار      CSAآمریکاا ا   ACIهاا   ناماه هاا تاا آیایر   ایر م   یر تا انجاا آزمایشا  ا ت جیا  ا م ایساه خراکای   

 رسیدند:
اایش از تاه اکاود آمادن هرگوناه ا ار م کاور شادگی         خردشدگی زادهنگاا اوشش تاتر تاعاک کااهش ظرییاو م اور ،      *
اابیر   شود. اس از اینکه اوشش تتر تاه ااور کاما  از تایر ریاو شخارد شادت، ت ویاو  اتا  تاوکهی در م ااماو، شاک             می

                                                           
 

4 Moment magnification factors 

 
 

-هاا  تاا م کاور شادگی زیااد مشااهده گردیاد. ایار مشااهدا ، توصایه مای           ا ستتی تارا  هساته مرکار  تاتر در نموناه     
کااه هااا مااورد اسااتفاده  اارار داد، مگاار آنتااوان در م اساابا  یشااار  سااتونته مرکاار  تااتر را ماایکننااد کااه تنهااا ا اار هساا

 تمهید خاصی ترا  کجوگیر  از کداشدگی اوشش تتر در نیر گریته شده تاشد.
هاا  متتجاف  ارار    ناماه هاا  تتنای تارا  آرمااتور یاواد  ماورد اابیر  آیایر        کاه در ساتون   92/0عریف کاهش م اامو *

 نیر استفاده کرد. GFRPتوان ترا  آرماتورها  و را میگریته اس
درصااد ظرییااو یشااار  کاا  سااتون سااه  تااارتر  داشااتند کااه ت ریبااا تراتاار تااا سااه     10در  ااداد  GFRPآرماتورهااا  *

در یشاار، تاه شار      GFRPدهاد کاه آرماتورهاا     تاشاد. ایار مسااله نشاان مای     درصادت مای   16آرماتورها  یاواد  ش اداد   
 .]12[ناسف ته کهو کجوگیر  از کمانش آرماتورها، سه  مو ر  دارند م کور شدگی م

Afifi   ا  مسااجن تااه هااا  تتناای تااا م  ااع دایااره تااه تررساای آزمایشااگاهی ا تفااور  ریتااار م ااور  سااتون  6013در سااا
یش متاار را مااورد آزمااامیجاای300ا  تااه   اار عاادد سااتون تتناای دایااره 61ارداخااو. اا در کاا   CFRPا  GFRPآرماتورهااا  

هاا تاتر سااده    تناد  کارد. تتاش اا  شاام  ساه نموناه، کاه یکای از آن        هاا  خاود تاه ساه تتاش دساته       رار داد. اا نموناه 
سااتون تتناای  16تاشااد. تتاش داا شااام   شتادان هاایم گونااه آرمااتورت، ا دا عاادد دیگاار تاا آرماتورهااا  یااواد  تودناد، ماای    

ا مشااته تاا تتاش داا تاا ایار تفااا  کاه ناو  آرماتورهاا از          ، ا تتاش ساوا نیار عینا    GFRPمسجن ته آرماتور اولی ا عرعای  
GFRP  تااهCFRP  تاشااند. در ایاار آزمایشااا ، اارامترهااا  متتجفاای نییاار نااو  آرماااتور، نساابو    تاییاار کاارده اسااو، ماای

هاا، ن اوه چیانش آرماتورهاا  عرعای      آرماتور ااولی، نسابو  جمای آرماتورهاا  عرعای،   ار آرماتورهاا، یواصا  داراایم         
هاا   ، نماا  کجای نموناه   1هاا ماورد تررسای  ارار گریتناد. شاک        اوشاانی خاامو   ا خامو ت ا همچنایر ااو  ها    شدارایم 

 . ]12[دهد مورد آزمایش ا ترخی مشتکا  آن را نمایش می
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صاور  ابیریتاه اساو. یکای از      FRPهاا  تتنای مساجن شاده تاا آرماتورهاا        تاکنون ت  ی اا  کمای تار را  ریتاار ساتون     
 20ا همکاااران در ایاار سااا ،  Alsayedتاشااد. ماای 1888االاایر ت  ی ااا  انجاااا شااده را  ایاار موعااو  مرتااو  تااه سااا   

متار را ت او تاار م اور  یشاار  خاال  ماورد آزماایش         میجای  1600متار ا ااو    یجای م 620در  020ستون تتنی تاا اتعااد   
تاایی از هار نموناه ت سای  تناد  شاده تودناد. گاراه اا  هایم گوناه آرمااتور  نداشاتند،             ها ته انر گاراه ساه   رار داد. ستون

داشاتند. اا تاه ایار نتیجاه      تاه عناوان آرمااتور ااولی ا عرعای      GFRPدر  الی که چهار گراه دیگار آرماتورهاا  یاواد  یاا     
 13ظرییااو سااتون را تااا  ااداد   GFRPرسااید کااه کااایگریر کااردن آرماتورهااا  اااولی یااواد  تااا آرماتورهااا  اااولی    

ظرییااو  GFRPدهااد ا همچناایر کااایگریر کااردن آرماتورهااا  عرعاای یااواد  تااا آرماتورهااا  عرعاای  درصااد کاااهش ماای
هاا  مساجن شاده تاه یاواد تاا کماانش آرماتورهاا  یاواد  در          ناه دهاد. نمو درصاد دیگار کااهش مای     10ستون را مجددا تا 

تااا خاارد شاادن تااتر ا  GFRPهااا  مسااجن شااده تااه آرماااتور میانااه ارتفااا  سااتون تااه خراتاای رساایدند، در  ااالی کااه نمونااه
در  GFRP. البتااه ایار اشاهشااگر منیاور د یاا  خاود را از شکسااو آرماتورهااا     ]16[شکساو میجگردهااا تاه خراتاای رسایدند    

هاا در میاناه ساتون    تاه   ار آن   GFRPتیان نکارد اماا ظااهرا تاا توکاه تاه نسابو ااو  مهارنشاده آرماتورهاا  ااولی             یشار
 توده، منیور از شکسو آرماتورها، کمانش ایر آرماتورها توده اسو.  12که در  داد 

Mirmiran   تااه آرماتورهااا  هااا  تتناای ازاار مسااجن  یااک م العااه اارامتریااک تاار را  سااتون   6001ا همکاااران در سااا
FRP  هااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا   انجاااا دادنااد ا نشااان دادنااد کااه اگرچااه سااتونFRP  نساابو تااه خراتاای ناشاای از

تاشااند، امااا اسااتفاده از را  هااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا  یااواد  مااینااایاادار  ا مسااای  ازاار  مسااتعدتر از سااتون
 اتاا  اسااتفاده   FRPهااا  تتناای مسااجن تااه آرماتورهااا      تونهمچنااان تاارا  ساا   4ارا اای عاارایف تررگنمااایی لنگاار   

 .  ]13[تاشند می
Deluca   هااا  تتناای مسااجن تااه آرماااتور   سااتون 6008در ساااGFRP   متاار ا ارتفااا  میجاای 210در  210تااا اتعاااد م  ااع

ا  GFRPاارامترهااا  اصااجی مااورد تررساای در ایاار اااشاهش، نااو  آرماااتور  متاار را مااورد آزمااایش یشااار  خااال   اارار داد.3
 میران آرماتورها  عرعی اسو. 

 توان ته شرح زیر  تیان کرد:را می Delucaخیصه نتایر اصجی 
تسایار شابیه تاه نموناه مساجن تاه        GFRPهاا  مساجن تاه آرمااتور     ها  تا نسبو ک  آرمااتور ااولی، ریتاار ساتون    در ستون*

 تاشند.  آرماتور یواد  می
تااااوان نادیااااده گریااااو.                               در م اساااابه ظرییااااو م ااااور  سااااتون را ماااای GFRPا اااار مشااااارکتی آرماتورهااااا  *

(P0=0.85 fc (Ag-Afrp)) 
، ت او ا ار نیارا  م اور  ا خماش نیااز       GFRPهاا  تتنای مساجن تاه آرمااتور      ت  ی ا  تیشتر  ترا  درک ریتار ساتون *

 .]10[اسو 
Tobbi   میجاای 320در 320تتناای مرتااع شااک  تااا اتعاااد   ر را  هشااو سااتونآزمایشاااتی را تاا 6016ا همکااارانش در سااا-

هااا را مااورد تررساای  اارار دادنااد.  صااور  دادنااد ا ا اارا  چیاانش ا یواصاا  تنااگ GFRPمتار ا مسااجن تااه آرماااتور یااواد  ا  
واد  ا اانر  هاا دارا  آرمااتور یا   تودناد. دا عادد از نموناه    8/1ها دارا  درصاد آرمااتور ااولی  اتاو ا تراتار تاا        تمامی نمونه

 .]12[تودند ا یک نمونه نیر تدان هیم گونه آرماتور  تود  GFRPعدد دارا  آرماتور 
کاناادا تاه نتاایر زیار      CSAآمریکاا ا   ACIهاا   ناماه هاا تاا آیایر   ایر م   یر تا انجاا آزمایشا  ا ت جیا  ا م ایساه خراکای   

 رسیدند:
اایش از تاه اکاود آمادن هرگوناه ا ار م کاور شادگی         خردشدگی زادهنگاا اوشش تاتر تاعاک کااهش ظرییاو م اور ،      *
اابیر   شود. اس از اینکه اوشش تتر تاه ااور کاما  از تایر ریاو شخارد شادت، ت ویاو  اتا  تاوکهی در م ااماو، شاک             می

                                                           
 

4 Moment magnification factors 

 
 

-هاا  تاا م کاور شادگی زیااد مشااهده گردیاد. ایار مشااهدا ، توصایه مای           ا ستتی تارا  هساته مرکار  تاتر در نموناه     
کااه هااا مااورد اسااتفاده  اارار داد، مگاار آنتااوان در م اساابا  یشااار  سااتونته مرکاار  تااتر را ماایکننااد کااه تنهااا ا اار هساا

 تمهید خاصی ترا  کجوگیر  از کداشدگی اوشش تتر در نیر گریته شده تاشد.
هاا  متتجاف  ارار    ناماه هاا  تتنای تارا  آرمااتور یاواد  ماورد اابیر  آیایر        کاه در ساتون   92/0عریف کاهش م اامو *

 نیر استفاده کرد. GFRPتوان ترا  آرماتورها  و را میگریته اس
درصااد ظرییااو یشااار  کاا  سااتون سااه  تااارتر  داشااتند کااه ت ریبااا تراتاار تااا سااه     10در  ااداد  GFRPآرماتورهااا  *

در یشاار، تاه شار      GFRPدهاد کاه آرماتورهاا     تاشاد. ایار مسااله نشاان مای     درصادت مای   16آرماتورها  یاواد  ش اداد   
 .]12[ناسف ته کهو کجوگیر  از کمانش آرماتورها، سه  مو ر  دارند م کور شدگی م

Afifi   ا  مسااجن تااه هااا  تتناای تااا م  ااع دایااره تااه تررساای آزمایشااگاهی ا تفااور  ریتااار م ااور  سااتون  6013در سااا
یش متاار را مااورد آزمااامیجاای300ا  تااه   اار عاادد سااتون تتناای دایااره 61ارداخااو. اا در کاا   CFRPا  GFRPآرماتورهااا  

هاا تاتر سااده    تناد  کارد. تتاش اا  شاام  ساه نموناه، کاه یکای از آن        هاا  خاود تاه ساه تتاش دساته       رار داد. اا نموناه 
سااتون تتناای  16تاشااد. تتاش داا شااام   شتادان هاایم گونااه آرمااتورت، ا دا عاادد دیگاار تاا آرماتورهااا  یااواد  تودناد، ماای    

ا مشااته تاا تتاش داا تاا ایار تفااا  کاه ناو  آرماتورهاا از          ، ا تتاش ساوا نیار عینا    GFRPمسجن ته آرماتور اولی ا عرعای  
GFRP  تااهCFRP  تاشااند. در ایاار آزمایشااا ، اارامترهااا  متتجفاای نییاار نااو  آرماااتور، نساابو    تاییاار کاارده اسااو، ماای

هاا، ن اوه چیانش آرماتورهاا  عرعای      آرماتور ااولی، نسابو  جمای آرماتورهاا  عرعای،   ار آرماتورهاا، یواصا  داراایم         
هاا   ، نماا  کجای نموناه   1هاا ماورد تررسای  ارار گریتناد. شاک        اوشاانی خاامو   ا خامو ت ا همچنایر ااو  ها    شدارایم 

 . ]12[دهد مورد آزمایش ا ترخی مشتکا  آن را نمایش می
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 ته شرح زیر تیان کرد: توانرا می Afifiنتایر  اصجه از آزمایشا  انجاا شده توس  
هااا  مسااجن تااه تاار از نمونااهدرصااد ااااییر 1تااه اااور میااانگیر ظرییتاای تااه میااران  GFRPهااا  مسااجن تااه آرماااتور نمونااه*

درصاد   2تاه ااور میاانگیر ظرییتای تاه میاران        CFRPهاا  مساجن تاه آرمااتور     آرماتور یواد  دارناد، در  االی کاه ساتون    
 رماتور یواد  دارند.تر از نمونه مشاته مسجن ته آااییر
 CSA S806-12هااا  دارااایم ا تنااگ، تااا توکااه تااه عااوات    تااه شااک  CFRPا  GFRPاسااتفاده از آرماتورهااا  عرعاای  *

شاود ا م کورشادگی مناسابی را درهساته تاتر در مرا ا  تعاد        هاا  کاایی کماانش آرماتورهاا  ااولی مای      تاعک ایجاد  ید
 آارد.از ن  ه ااج، یراه  می

نامااه کانااادا در آیاایر FRPنیاار کااردن از ا اار آرماتورهااا  اااولی تااه ایاار نتیجااه رساایده شااد کااه صاارردر ایاار اااشاهش *
CAN/CSA S806-12 شود. تر در نیر گریتر ظرییو ستون تتنی می تاعک ااییر 

دهناده ماو ر تااودن   درصاد کارنش یشااار  خاود رسایدند کاه نشااان     12در ایار آزمایشاا  تااا    CFRPا  GFRPآرماتورهاا   *
 تاشد.  اتورها در ت م  یشار،  تی تا تعد از خراتی تتر میایر آرم

را ماورد تررسای  ارار دادناد      GFRPهاا  خمشای مساجن تاه آرماتورهاا        ا   اا   ، ریتاار لارزه  6018مم انی ا خالو در ساا   
دارناد  هاا  مشااته الای مساجن تاه آرماتورهاا  یاواد          ها  مساجن تاه ایار آرماتورهاا نسابو تاه  اا         ا نشان دادند که  ا 

 . ]11[ه  م اامو تیشتر ا  ه  شک  ابیر  تیشتر  دارند 
 

 در مقاومت یشاری ستون FRPمیزان مشارکت ارماتورهای 
تاا  اد نهاایی ا م ادار      FRPت ا همچنایر ریتاار خ ای آرماتورهاا      003/0تا توکه ته م ادار کارنش نهاایی تاتر شدر  اداد      

تااوان تااه ایاار نتیجااه  ت ا درنیاار داشااتر ت ااک سااازگار  کاارنش هااا، ماای01/0شدر  ااداد  FRPکاارنش نهااایی آرماتورهااا  
شاوند ا امکاان اساتفاده از کا       یعاا  مای   FRPرسید کاه در  اد نهاایی تنهاا  اداد یاک ساوا م ااماو نهاایی آرماتورهاا           

تااا  FRPاز آرماااتور تااوان تااا در نیاار گااریتر تمهیااداتی نییاار اسااتفاده  ظرییااو یشااار  آرماتورهااا نیسااو. تااا ایاار  ااا  ماای
در تاارتر    FRPم اامو تیشتر یاا عاریف کشساانی تیشاتر ا یاا درصاد آرمااتور ااولی تاااتر، درصاد مشاارکو آرماتورهاا              

تارا  م اسابه میاران نیارا  یشاار   اتا  ت ما  توسا  ساتون تتنای            1یشار  ساتون هاا  تتنای را ایارایش داد. رات اه      
 .شود ایشنهاد می FRPمسجن شده ته آرماتور 

                                                    ت     1ش      
'

'
max

(0.8 )
0.85 ( ) [min ]

0.55
c fu

c g FRP FRP
fu

E
P f A A A

f
    


 

،  FRPعااریف کشسااانی آرماتورهااا    FRP ،Efuمسااا و آرماتورهااا   AFRPمسااا و کاا  م  ااع تتناای،   Ag، 1در رات ااه 
ffu   تاانش نهااایی آرماتورهاااFRP  ا’c یرعاایا  زیاار در نیاار گریتااه شااده تاشااد. در ایاار رات ااه،  کاارنش نهااایی تااتر ماای

 اسو: 
درصاد عاریف    90م اات  تاا ت  ی اا   کار شاده در تتاش  بجای، تراتار تاا           FRPم دار عریف کشسانی یشاار  آرمااتور   -1

 کشسانی کششی در نیر گریته شده اسو. 
درصاد تانش نهاایی     22ا   کار شاده در تتاش  بجای، تراتار تاا       م اات  تاا ت  ی ا    FRPم دار تنش نهایی یشار  آرمااتور  -6

 کششی در نیر گریته شده اسو. 
یاارش شااده اسااو آرماتورهااا  عرعاای تااه میااران کااایی ا تااا یواصاا  مناسااف اکااود دارد ا عماای کمااانش آرماتورهااا     -3

 اولی مهار شده اند.  

 
 

 ترا  تتر یرش شده اسو. 5توزیع تنش ایتنی-0
تاار را  م اامااو یشااار  سااتون هااا  تتناای، یااک م العااه اارامتریااک    FRPکو آرماتورهااا  تاارا  تررساای میااران مشااار 

ا م اامااو تااتر  FRPصااور  گریااو کااه در آن اارامترهااا  اتعاااد سااتون، میااران آرماتورهااا  اااولی، انااوا  آرماتورهااا      
تاارا   FRPا  هااا  در نیاار گریتااه شااده ا میااران درصااد مشااارکو آرماتورهاا مااورد تررساای  اارار گریااو. مشتکااا  نمونااه

 اند. معریی شده 1ها در کدا  شماره  ایر نمونه
  

 FRPهای در درر گریته شده به ه راه میزان درصد مشارکت ارماتورهای  (: مشخدات د وده1جدول )

 نمونه
اتعاد ستون 

 مترتشمیجی
آرماتور 
 *اولی 

نو  آرماتور 
FRP 

عریف کشسانی 
 FRPآرماتور 

(GPa) 

م اامو کششی 
 FRPآرماتور 

(MPa) 

'  (MPa)cf
 

درصد 
آرماتور 
اولی 

 ** تش

درصد 
مشارکو 
آرماتورها  

FRP 

S-1 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 30 1،21 2333 

S-2 200 x200 8 φ 20 GFRP 02 200 30 1،00 0316 

S-3 200 x200 12 φ 25 GFRP 02 200 30 6،32 8361 

S-4 200 x200 16 φ 25 GFRP 02 200 30 3،10 16301 

S-5 100 x100 8 φ 25 GFRP 02 200 30 0،90 3331 

S-6 320 x320 8 φ 25 GFRP 02 200 30 3،60 16330 

S-7 200 x200 8 φ 25 CFRP 600 3000 30 1،21 63308 

S-8 200 x200 8 φ 25 AFRP 90 6000 30 1،21 10316 

S-9 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 62 1،21 1320 

S-10 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 00 1،21 0396 
 های مختآف در با ار متهاوت باشد   باشند و م کن است با موجودی سایز رطر ارماتورهای طوعی در درر گریته شده به صورت یرض می *

  ها ددارد   م دودیتی برای حدار  یا حداکثر مقدار ارماتور طوعی در ستون ACI 440.1Rدر حال حاضر ایین دامه ** 
 

 خیصه نتایر ایر ت  ی  ته شرح زیر می تاشد:
تااا ایاارایش میااران آرماتورهااا  اااولی شا در نتیجااه ایاارایش درصااد آرماتورهااا در ساا ن م  ااع تااترت میااران مشااارکو    * 

درصاد   16/0میاران مشاارکو از    1625تاه   820ایش آرماتورهاا از  شاود تاه ااور  کاه تاا ایار       تیشتر مای  FRPآرماتورها  
 درصد ایرایش یایته اسو. 01/16ته 
تااا ایاارایش اتعاااد سااتون، در یااک میااران آرماااتور مشاات  شا درنتیجااه ایاارایش درصااد آرماتورهااا در ساا ن م  ااع تااترت، * 

متار   میجای 100متار تاه    میجای 320شاود تاه ااور  کاه تاا ایارایش اتعااد ساتون از          کمتر می FRPمیران مشارکو آرماتورها  
 درصد کاهش یایته اسو. 31/3درصد ته  30/16میران مشارکو از 

شا در نتیجااه میااران م اامااو ا عااریف کشسااانی ت تااا یر تااه ساارایی در میااران مشااارکو ایاار      FRPنااو  آرماتورهااا  * 
گیگاااسااکا   02مگاااسااکا  ا عااریف کشسااانی  200تااا م اامااو نهااایی  GFRPآرماتورهااا از  آرماتورهااا دارد. تااا تاییاار نااو 

درصااد  33/2گیگاااسااکا ، میااران مشااارکو از   600مگاااسااکا  ا عااریف کشسااانی   3000تااا م اامااو نهااایی   CFRPتااه 
 درصد ایرایش یایو.   08/63ته 

                                                           
 

5 Whitney Stress Block 



11 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

 ته شرح زیر تیان کرد: توانرا می Afifiنتایر  اصجه از آزمایشا  انجاا شده توس  
هااا  مسااجن تااه تاار از نمونااهدرصااد ااااییر 1تااه اااور میااانگیر ظرییتاای تااه میااران  GFRPهااا  مسااجن تااه آرماااتور نمونااه*

درصاد   2تاه ااور میاانگیر ظرییتای تاه میاران        CFRPهاا  مساجن تاه آرمااتور     آرماتور یواد  دارناد، در  االی کاه ساتون    
 رماتور یواد  دارند.تر از نمونه مشاته مسجن ته آااییر
 CSA S806-12هااا  دارااایم ا تنااگ، تااا توکااه تااه عااوات    تااه شااک  CFRPا  GFRPاسااتفاده از آرماتورهااا  عرعاای  *

شاود ا م کورشادگی مناسابی را درهساته تاتر در مرا ا  تعاد        هاا  کاایی کماانش آرماتورهاا  ااولی مای      تاعک ایجاد  ید
 آارد.از ن  ه ااج، یراه  می

نامااه کانااادا در آیاایر FRPنیاار کااردن از ا اار آرماتورهااا  اااولی تااه ایاار نتیجااه رساایده شااد کااه صاارردر ایاار اااشاهش *
CAN/CSA S806-12 شود. تر در نیر گریتر ظرییو ستون تتنی می تاعک ااییر 

دهناده ماو ر تااودن   درصاد کارنش یشااار  خاود رسایدند کاه نشااان     12در ایار آزمایشاا  تااا    CFRPا  GFRPآرماتورهاا   *
 تاشد.  اتورها در ت م  یشار،  تی تا تعد از خراتی تتر میایر آرم

را ماورد تررسای  ارار دادناد      GFRPهاا  خمشای مساجن تاه آرماتورهاا        ا   اا   ، ریتاار لارزه  6018مم انی ا خالو در ساا   
دارناد  هاا  مشااته الای مساجن تاه آرماتورهاا  یاواد          ها  مساجن تاه ایار آرماتورهاا نسابو تاه  اا         ا نشان دادند که  ا 

 . ]11[ه  م اامو تیشتر ا  ه  شک  ابیر  تیشتر  دارند 
 

 در مقاومت یشاری ستون FRPمیزان مشارکت ارماتورهای 
تاا  اد نهاایی ا م ادار      FRPت ا همچنایر ریتاار خ ای آرماتورهاا      003/0تا توکه ته م ادار کارنش نهاایی تاتر شدر  اداد      

تااوان تااه ایاار نتیجااه  ت ا درنیاار داشااتر ت ااک سااازگار  کاارنش هااا، ماای01/0شدر  ااداد  FRPکاارنش نهااایی آرماتورهااا  
شاوند ا امکاان اساتفاده از کا       یعاا  مای   FRPرسید کاه در  اد نهاایی تنهاا  اداد یاک ساوا م ااماو نهاایی آرماتورهاا           

تااا  FRPاز آرماااتور تااوان تااا در نیاار گااریتر تمهیااداتی نییاار اسااتفاده  ظرییااو یشااار  آرماتورهااا نیسااو. تااا ایاار  ااا  ماای
در تاارتر    FRPم اامو تیشتر یاا عاریف کشساانی تیشاتر ا یاا درصاد آرمااتور ااولی تاااتر، درصاد مشاارکو آرماتورهاا              

تارا  م اسابه میاران نیارا  یشاار   اتا  ت ما  توسا  ساتون تتنای            1یشار  ساتون هاا  تتنای را ایارایش داد. رات اه      
 .شود ایشنهاد می FRPمسجن شده ته آرماتور 

                                                    ت     1ش      
'

'
max
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،  FRPعااریف کشسااانی آرماتورهااا    FRP ،Efuمسااا و آرماتورهااا   AFRPمسااا و کاا  م  ااع تتناای،   Ag، 1در رات ااه 
ffu   تاانش نهااایی آرماتورهاااFRP  ا’c یرعاایا  زیاار در نیاار گریتااه شااده تاشااد. در ایاار رات ااه،  کاارنش نهااایی تااتر ماای

 اسو: 
درصاد عاریف    90م اات  تاا ت  ی اا   کار شاده در تتاش  بجای، تراتار تاا           FRPم دار عریف کشسانی یشاار  آرمااتور   -1

 کشسانی کششی در نیر گریته شده اسو. 
درصاد تانش نهاایی     22ا   کار شاده در تتاش  بجای، تراتار تاا       م اات  تاا ت  ی ا    FRPم دار تنش نهایی یشار  آرمااتور  -6

 کششی در نیر گریته شده اسو. 
یاارش شااده اسااو آرماتورهااا  عرعاای تااه میااران کااایی ا تااا یواصاا  مناسااف اکااود دارد ا عماای کمااانش آرماتورهااا     -3

 اولی مهار شده اند.  

 
 

 ترا  تتر یرش شده اسو. 5توزیع تنش ایتنی-0
تاار را  م اامااو یشااار  سااتون هااا  تتناای، یااک م العااه اارامتریااک    FRPکو آرماتورهااا  تاارا  تررساای میااران مشااار 

ا م اامااو تااتر  FRPصااور  گریااو کااه در آن اارامترهااا  اتعاااد سااتون، میااران آرماتورهااا  اااولی، انااوا  آرماتورهااا      
تاارا   FRPا  هااا  در نیاار گریتااه شااده ا میااران درصااد مشااارکو آرماتورهاا مااورد تررساای  اارار گریااو. مشتکااا  نمونااه

 اند. معریی شده 1ها در کدا  شماره  ایر نمونه
  

 FRPهای در درر گریته شده به ه راه میزان درصد مشارکت ارماتورهای  (: مشخدات د وده1جدول )

 نمونه
اتعاد ستون 

 مترتشمیجی
آرماتور 
 *اولی 

نو  آرماتور 
FRP 

عریف کشسانی 
 FRPآرماتور 

(GPa) 

م اامو کششی 
 FRPآرماتور 

(MPa) 

'  (MPa)cf
 

درصد 
آرماتور 
اولی 

 ** تش

درصد 
مشارکو 
آرماتورها  

FRP 

S-1 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 30 1،21 2333 

S-2 200 x200 8 φ 20 GFRP 02 200 30 1،00 0316 

S-3 200 x200 12 φ 25 GFRP 02 200 30 6،32 8361 

S-4 200 x200 16 φ 25 GFRP 02 200 30 3،10 16301 

S-5 100 x100 8 φ 25 GFRP 02 200 30 0،90 3331 

S-6 320 x320 8 φ 25 GFRP 02 200 30 3،60 16330 

S-7 200 x200 8 φ 25 CFRP 600 3000 30 1،21 63308 

S-8 200 x200 8 φ 25 AFRP 90 6000 30 1،21 10316 

S-9 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 62 1،21 1320 

S-10 200 x200 8 φ 25 GFRP 02 200 00 1،21 0396 
 های مختآف در با ار متهاوت باشد   باشند و م کن است با موجودی سایز رطر ارماتورهای طوعی در درر گریته شده به صورت یرض می *

  ها ددارد   م دودیتی برای حدار  یا حداکثر مقدار ارماتور طوعی در ستون ACI 440.1Rدر حال حاضر ایین دامه ** 
 

 خیصه نتایر ایر ت  ی  ته شرح زیر می تاشد:
تااا ایاارایش میااران آرماتورهااا  اااولی شا در نتیجااه ایاارایش درصااد آرماتورهااا در ساا ن م  ااع تااترت میااران مشااارکو    * 

درصاد   16/0میاران مشاارکو از    1625تاه   820ایش آرماتورهاا از  شاود تاه ااور  کاه تاا ایار       تیشتر مای  FRPآرماتورها  
 درصد ایرایش یایته اسو. 01/16ته 
تااا ایاارایش اتعاااد سااتون، در یااک میااران آرماااتور مشاات  شا درنتیجااه ایاارایش درصااد آرماتورهااا در ساا ن م  ااع تااترت، * 

متار   میجای 100متار تاه    میجای 320شاود تاه ااور  کاه تاا ایارایش اتعااد ساتون از          کمتر می FRPمیران مشارکو آرماتورها  
 درصد کاهش یایته اسو. 31/3درصد ته  30/16میران مشارکو از 

شا در نتیجااه میااران م اامااو ا عااریف کشسااانی ت تااا یر تااه ساارایی در میااران مشااارکو ایاار      FRPنااو  آرماتورهااا  * 
گیگاااسااکا   02مگاااسااکا  ا عااریف کشسااانی  200تااا م اامااو نهااایی  GFRPآرماتورهااا از  آرماتورهااا دارد. تااا تاییاار نااو 

درصااد  33/2گیگاااسااکا ، میااران مشااارکو از   600مگاااسااکا  ا عااریف کشسااانی   3000تااا م اامااو نهااایی   CFRPتااه 
 درصد ایرایش یایو.   08/63ته 

                                                           
 

5 Whitney Stress Block 



12 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

تاا یر گابار تاشاد تاه ااور  کاه تاا         FRPار  آرماتورهاا   تواناد تاا  اداد  تار میاران تا یرگاب       تاییر م اامو تتر ه  می* 
درصااد ایاارایش یایتااه  20/1درصااد تااه  96/0مگاااسااکا  میاران مشااارکو از   00مگاااسااکا  تااه 62ایارایش م اامااو تااتر از  

 اسو.
 ص ت سنزی دتایب با استهاده ا  درم ایزار اع ان م دودی

کاه از را  میاران م ااماو نهاایی      FRPو آرماتورهاا   ته کهو صا و سانجی نتاایر تاه دساو آماده نییار درصاد مشاارک         
، شااام  سااتون ا آرماتورهااا  اااولی ا ]Deluca ]12سااتون تااه دسااو آمااده انااد، یااک مااد  مشاااته تااا نمونااه آزمایشااگاهی  

ایرار اکاراف م اداد  آتااکوس ماد  سااز  شاده اساو تاا ریتاار آن ارزیااتی شاود. ماد  سااخته شاده،               ، در نراFRPعرعی 
، مااد  ساااخته شااده در ایاار 6تااوده اسااو. شااک   Delucaتااا ت ریااف تساایار خااوتی نردیااک تااه شاارای  آزمایشااگاهی مااد  

 دهد.  ایرار را نمایش مینرا

 
 (: د ای مدل سا ته در اع ان م دودی2شک  )

 در نیر گریته شده اسو.  6ایرار اکراف م داد  م ات  تا کدا   ریتار  تتر در نرامشتکا  
 

 ایزار اجزاء م دودی (: مشخدات ریتاری بتن در درم2جدول )
 6مشخدات یالستین بتن بر اساس مدل  رابی   یری بتن مشخدات اسستین بتن

 مگاااسکا  61902: 7عریف کشسانی
 12/0: 8عریف اواسون

 درکه 31: 9اتسا زاایه 
 1/0: 10خراج از مرکریو

fb0/fc0 :12/1 
K :21/0 

 0001/0: 11اارامتر گرانرا 
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ا تارا  ریتاار کششای از ماد  تاک خ ای تادان ساتتی ااس از           Hognestadکارنش یشاار  تاتر از ماد      -ترا  ریتار تنش
هساته اصاجی ساتون نیار      استفاده شاده اساو. ا ارا  م کاور شادگی ساتون در ا ار آرماتورهاا  عرعای در          12ترک خوردگی

کاارنش در ایاار نا یااه شهسااته سااتونت اصاایح شااده اسااو. در نتیجااه نا یااه   -در نیاار گریتااه شااده اسااو ا نمااودار تاانش 
اااارار سااتون تااه صااور  م کااور نشااده ا نا یااه هسااته سااتون تااه صااور  م کااور شااده در نیاار گریتااه شااده  13اوشااش
 اسو.

سااتفاده شااده اسااو. مشتکااا  م اامااو کششاای ا عااریف  هاا  از مااد  ریتااار  خ اای کشسااان ا FRPتاارا  آرماتورهااا  
آارده شاده اساو. همچنایر تارا  اتکاا  تایر آرماتورهاا ا تاتر          1هاا در کادا     کشسانی ایر آرماتورها در هار یاک از ماد    

 ایرار تعریف شده اسو.  در نرا 15نا یه مدیون 14تا استفاده از  ید
، در 3تاشااد در شااک  ماای Delucaا نمونااه آزمایشااگاهی کاتجااایی م ااور  مااد  ساااخته شااده، کااه مشاااته تاا-نمااودار تاانش

تاشاد، نتاایر   گوناه کاه از ایار نماودار مشات  مای      نماایش داده شاده اساو. هماان     Delucaکنار نمودار نموناه آزمایشاگاهی   
تاشااد. تاشااند ا اناادک اخااتیر موکااود، مرتااو  تااه ترخاای یرعاایا  در مااد  مکااالن ماای  تساایار نردیااک تااه یکاادیگر ماای 

دهاد. ایار شاک      ایارار اکاراف م اداد  نماایش مای      ت را در ماد  ایجااد شاده در نارا    S11، تانش م اور  ش  0همچنیر شک  
تاشااد، تااه اااور  کااه ایاار آرماتورهااا در ایاار مااد     در تااارتر  م ااور  سااتون ماای  FRPنمایااانگر مشااارکو آرماتورهااا  
تاانش نهااایی ایاار آرماتورهااا  انااد. هرچنااد ایاار م اادار تاانش، هنااوز تااا مگاااسااکا  شااده 180مت ماا  تاانش یشااار   ااداد 

درصاد ظرییاو م اور  ساتون      2اناد  اداد    مگاااسکا ت تفاا  زیاد  دارد، اماا تاا ایار  اا ، ایار آرماتورهاا توانساته        200ش
را در ایاار مااد  ایاارایش تدهنااد کااه ایاار موعااو  نشااان دهنااده تا یرگاابار  ایاار آرماتورهااا در ظرییااو م ااور  سااتون     

 تاشد. می

 
 S-1و مدل  Delucaجابزایی م وری برای د وده ا مایشگاهی -(: مقاییه د ودار تنی م وری3شک  )
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  S-1در مدل  FRP(: تنی م وری ارماتورهای 4شک  )

 دتیزه گیری
مای تواناد تاه عواما       FRPایار م الاه نشاان داده شاد، میاران تا یرگابار  ا مشاارکو آرماتورهاا           3همان ور که در تتاش  

تواناد در ترخای ماوارد تسایار م اییاه کاراناه تاشاد، تاا کاایی           ستگی داشاته تاشاد ا صارر نیار کاردن از آن مای      متعدد  ت
درصاد از ظرییاو یشاار  ساتون مرتاو  تاه ایار آرماتورهاا تاوده اساو ا صارر نیار              S-7 ،63که تاه ااور ملاا  در نموناه     

رتریر اارامترهااا در میااران مشااارکو درصااد هااا یعناای نادیااده گااریتر ت ریبااا یااک چهااارا ظرییااو سااتون. مااو   کااردن از آن
اساو. تاه ااور خیصاه تاا ایارایش میاران آرماتورهاا  ااولی           FRPآرماتور ااولی در سا ن م  اع تاتر ا ناو  آرماتورهاا        

ا ایارایش م ااماو تاتر، میاران      FRPستون، کااهش اتعااد ساتون، ایارایش م ااماو نهاایی ا عاریف کشساانی آرماتورهاا           
رساد عجیارز  نشاان دادن ایار موعاو  کاه آرماتورهاا          در نهایاو تاه نیار مای    یاتاد.   ایارایش مای   FRPمشارکو آرماتورها  

FRP هااا تااه نتااایر زیاار ا تکاااد     تواننااد در تعیاایر ظرییااو یشااار  سااتون تا یرگاابار تاشااند ا صاارر نیاار از آن     ماای
 و.   انجامد، ت  ی ا  تیشتر  ته خکوص ت  ی ا  آزمایشگاهی در ایر زمینه مورد نیاز اس می
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Abstract  
The discontinuities are formed in different levels of concrete as a result of various curing 
processes. There are only few cases where cause and location of failure of a concrete structure 
are limited to a single discontinuity. Usually several discontinuities of limited size interact and 
eventually form a combined shear plane where failure takes place. So, besides the 
discontinuities themselves, the regions between adjacent discontinuities, which consist of 
strong concrete and are called concrete bridges, are of utmost importance for the shear 
strength of the compound failure plane. Also, the coalescence of non-persistent joints is an 
important factor in controlling the mechanical behavior of brittle rocks and can be caused 
concrete failure in slopes, foundations and tunnels. Therefore, a comprehensive study on the 
shear behavior of non-persistent joint can provide a good understanding of both local and 
general concrete instabilities, leading to an improved design for concrete engineering projects.  
From last decade, direct shear test have been used to study shear behavior of echelon joint. 
Whereas, only one horizontal shear failure surface can be formed within the shear box 
therefore, it’s not possible to perform shear test on the echelon non-persistent joint. This paper 
introduces the modified shear box so the shear test can be performed on the both of the 
overlapped and non-overlapped echelon joint.   For this purpose, steel segments were situated 
in both sides of shear box. These steel segments are used for transition of shear load from 
shear box to concrete samples. The steel segments were situated in different levels so that it is 
possible to define horizontal non-persistent joint in the samples. The results show that the 
tensile crack propagates parallel to shear loading direction in non-overlapped joint while it 
propagates perpendicular to shear loading in non-overlapped joint. 
Key word: Modified Direct Shear Box, Overlapped and Non-Overlapped Echelon Joint, 
Concrete Bridge. 
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 چکیده
 کمت   حالتاتاي  در. شتوند  مت   ايجتاد  بتت،  مختلتف  ترازهتاي  در ناپیوستتيیاا  بتت،   آوري عمل مختلف فرايندهاي براثر
 ناپیوستتي   چنتدي،  بلکته  گتردد  محتدود  مجتاا  ناپیوستتي   يت   به بتن  ساختارهاي شکست که دارد وجود امکان اي،

 بتر  عتووه  اينترو   از. يابتد  مت   گستتر   بتت،  در ترکیبت   بتر   ستطح  سترانجا   و داده انتدرکن   يکديير با ناهمسطح
 همچنتی، . دارنتد  شکستت  ستطح  برشت   مقاومتت  بتر  را تتاثیر  بیشتتري،  آناتا  بتی،  بتنت   ستيمنتااي  هتا   ناپیوستي 
 مکتتانیک  رفتتتار کنتتتر  در ماتت  فاکتورهتتاي از پلکتتان  ناممتتتد هتتاي درزه در تتتر  يکپتتارچي  و گستتتر  شتترو  

 ناممتتد  درزهتاي  برشت   شکستت  رفتتار  مطالعته  بنتابراي . باشتد  مت   تونلاتا  و بتنت   پ  شیباا   نظیر بتن  ساختارهاي
 بابتود  بته  منجتر  و آورد فتراه   بتنت   ستاختارهاي  در کلت   و موضتع   ناپايتداريااي  از را ختوب   در  توانتد  م  پلکان 
 دهته  در کته  باشتد  مت   استتاندارد  آزمايشتااي  از يکت   مستتقی   بتر   آزماي . گردد بت، ماندس  پروژهاي در طراح 
 معمتو   بتر   جعبته  در کته  آنجتاي   از. استت  شتده  گرفتته  بکتار  ناممتتد  هاي درزه برش  رفتار مطالعه جات اخیر هاي
 امکتان  پلکتان   ناممتتد  هتاي  درزه روي آزمتاي   انجتا   بنتابراي،  استت   گیتري  شکل قابل افق  شکست سطح ي  فقط
 ان از استتااده  بتا  کته  اي بيونته  شتود  مت   پرداختته  شتده  اصتو   بتر   جعبته  معرفت   به مقاله  اي، در. باشد نم  پذير

 منظتتور ايتت، بتتراي.  داد انجتتا  همپوشتتان غیتتر و همپوشتتان پلکتتان  ناممتتتد هتتاي درزه بتتر بتتر  آزمايشتتااي بتتتوان
 بتر  را بتنت   نمونته  بته  بتر   جعبته  از بتار  انتقتا   وظیاته  کته  گیترد  مت   قرار بر  جعبه طرفی، در فوالدي سيمنتااي

 افقت   ناممتتد  هتاي  درزه بتتوان  تتا  دارنتد  قترار  بتر   جعبه کف به نسبت متااوت  هاي تراز در سيمنتاا اي،. دارد عاده
 کششت   هتاي  تتر   غیرهمپوشتان   ناممتتد  هتاي  درزه در کته  دهتد  مت   نشان نتايج. نمود تعبیه متااوت  ترازهاي در را

 بتر  عمتود  کششت   تتر   پوشتان  هت   ناممتتد  هتاي  دردرزه درحالیکته  شتود  مت   ايجتاد  برش  بارگذاري محور بموازات
 .کند م  رشد برش  بارگذاري محور
 ..بت، پل غیرهمپوشان  و همپوشان پلکان  ناممتد هاي درزه شده  اصو  مستقی  بر  جعبه:  کلیدي کلمات

 1396-12-09 دريافت مقاله:
 1398-09-19پذير  مقاله
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 مقدمه -1
روش تحشیتتل پایتتداری شتتی   ناپیوستتتگی هتتا از انتتواف منتشتتس، نقتتا دستترایی را در پروستته شيستتت دتتت  ای تتا متتی کننتتد   

دطتور معمتوش شتامل  ترو وستود ستطت گستینتگی        ، ور ناپیوستتگیها حضت یا دیگر ستازه هتای دتنتی در صتور       های دتنی و
اینترو، تحشیتل پایتداری درتعتدادی از شتیبهای دتنتی و یتا گتوه هتای مستتعد  دترش، نشتان داده              ممتد در دت  متی داشتد  از  

، در عمتل    ایت  درحا یستت کته   درآنهتا کمتتر از واحتد دتوده و نتینتتا ناپایتدار قشمتداد گردیتده انتد          یاست کته  تاکتور ایمنت   
درزه هتا کته از ن تر سهتت و امتتداد در       دستیاری از چترا کته    ستاتتارها دته تتودی پایتدار هستتند        ده است که ایشمشاهده 

در واقتتا از ن تتر پیوستتتگی وتتتداوم    ،دتترای تشتتيیل ستتطت گستتینتگی واینتتاد ناپایتتداری قتترار دارنتتد     ،وضتتعیت مناستت  
 تاا دتترای تشتتيیل   از یيتدیگر منتترا شتده انتتد    (Concrete Bridges)پتتل هتای دتنتتی  و توست   صددرصتد کامتتل نمتی داشتتند  

 ایتد ی دتنتی گستینته شتده و گستینتگی آنهتا دته درزه هتای مقطتا منتاور سترایت نم          سطت شيست، دایستتی ادتتدا پتل هتا    
دتته پتتل دتتت  معرو نتتد،   نتتواحی دتتی  ناپیوستتتگیهای منتتاور کتته  ،در ایتت  میتتان .دگتتردممتتتد  تتتا ستتطت شيستتت کامتتل و

 ( 3891دیشتری  اهمیت در داال دردن مقاومت درشی ص حه شيست را دارند )انشتی  و همياران 
، ل اینيته پتل دتنهتا مقاومتت درشتی صت حه شيستت را ا ترایا متی دهنتد ایت  استت کته قبتل از وقتوف  دترش                یيی از دالی

همچنتی  زمانیيته     دته درزه هتای مقطتا منتاور سترایت نمایتد       ،تتر  حاصتل از آن  تتا  دایستی پل دتت  گستینته شتده    ادتدا 
رشتتی در سهتتت نرمتتاش و متتوازی (، هیچگونتته اتستتاف و سادنتتایی د3ستتطت درزه توستت  پتتل دتتت  محتتدود متتی گتتردد )شتتيل 

 سطت درش ات اق نمی ا تد که مننر ده ا رایا مقاومت سطت درش می گردد 

 
 پايداري سطح لغا  با نيادارنده داخل ؛ پل بت،. -1شکل

 
دنادرای  چنانچته پتل دتنهتا در تشتيیت  دتنتی، درصتد کمتی از مستاحت درزه را اشتداش کننتد متی تواننتد دعنتوان سیستتم               

داتشی عمل کترده و دتار زیتادی را تحمتل کننتد  دررستی ایت  نگهدارنتده هتا در ح ریتا  زیرزمینتی، حتداقل دترای              نگهداری 
کوتتتاه متتد ، متتی توانتتد مننتتر دتته کتتاها مشرومتتا  نگهتتداری تتتارسی، کتتاها هرینتته هتتا و ا تترایا پیشتتروی متتو ر تونتتل  

 شيست می شود ، مقاومت درشی پل دت  مننر ده پایداری سطت 3گردد  دطور مثاش در شيل 
روشتهای مت تتاوتی متی توانتتد دتترای  مطا عته مقاومتتت دتنهتتای دارای درزه هتای ناممتتتد استتت اده شتود  مشتتاهدا   یشتتد، راه       

حتتل هتتای تحشیشتتی، مطا عتتا  عتتددی )دتتا استتت اده از نتترم ا رارهتتای تنتتاری موستتود( یتتا تستتتهای آزمایشتتگاهی  تستتتهای    
تواننتد ميتانیرم شيستت پتل دتت  را آشتيار کننتد کته مميت  استت            هتا متی  آزمایشگاهی یک رویه سا   متی داشتند زیترا آن   

دوسیشه دیگر روشتها اميتان پتایر نباشتد  تستت هتای آزمایشتگاهی همچنتی  دترای کتا یبره کتردن راه حتل هتای تحشیشتی و               
 مطا عتتا  آزمایشتتی م یتتد هستتتند  دعضتتی نتتتایا ددستتت آمتتده از آزمایشتتا  منتشتتس در پاراگرا هتتای ادامتته تتصتته شتتده   

( پیشتتروی و یيرتتارچگی تتتر  را در نمونتته هتتای دتنتتی و شتتبه دتنتتی   0223( و ونتت) )0222(، دودتتت )3881شتت  )  .استتت
حاوی درزه های ناممتد داز تحتت  شتار تتک محتوره متورد مطا عته قترار دادنتد  ا گتوی شيستت مشتتر  در ایت  نمونته هتا               

 (:  0عبارتست از )شيل

 
 (.1991  تحت فشار ت  محوره )ش، اليوي شکست در نمونه هاي شبه بتن -2شکل

 
کته در نتو  درزه هتا اینتاد متی شتوند و در یتک مستیر منحنتی شتيل دتا ا ترایا دتار               (Wing cracks)ای  ترکهای دا ته  -3

پیشروی متی کننتد  تتر  هتای دا ته ای، تتر  هتای کششتی هستتند کته در یتک وضتعیت پایتدار رشتد متی کننتد و دترای                  
تتر  هتای  انویته و یتا تتر  هتا درشتی کته در نتو  درزه هتا اینتاد متی              -0منتد هستتند    پیشروی ده ا رایا دارگااری نیاز

در امتتداد درزه هتای او یتته    -3دو مستتیر دترای ادامته پیشتروی تتتر  هتای  انویته وستتود دارد:       (Secondary cracks). شتوند 
 دا شیبی مشاده دا تر  های دا ه ای اما در سهت منا س  -0و 

یيرتتارچگی تتر  را در نمونتته هتای شتتبه دتنتتی حتاوی درزه هتتای ناممتتد دتتاز هتم پوشتتان و غیتتر        ،(0222و  0222موغیتدا ) 
هم پوشان تحت  شار تتک محتوره و دو محتوره دررستی نمتود  آزمایشتا  نشتان دادنتد کته زمتانی کته درزه هتای ناممتتد در              

ان شتدن درزه هتا، تمایتل    وضعیت هم پوشان قرار دارند، شيستت کششتی در پتل دتت  اینتاد متی گتردد و دتا غیتر هتم پوشت           
ده شيست ترکیبی و درشتی در پتل دتت  ا ترایا متی یادتد  نتتایا آزمتایا دو محتوره نیتر حتاکی از آن دتود کته دتا ا ترایا                

  شار سانبی، تر  های درشی و یا ترکیبی در شيست پل دت  تا یر گاار هستند 
رزه ناممتتتد دتتاز و دستتته تحتتت  شتتار تتتک (، یيرتتارچگی تتتر  در متتواد شتتبه دتنتتی حتتاوی س تتت د 3889دودتتت و انشتتتی  )

محوره مورد کاوش قرار دادند  ایت  تحقیتق نشتان داد کته مقاومتت پتل دتت  مح تور دتی  س تت درزه هتای دستته دیشتتر از              
آزمتایا دترش مستتقیم را روی نمونته       (3828مقاومتت پتل دتت  مح تور دتی  س تت درزه هتای دتاز متی داشتند  الستتای )           

و درزه ناممتتتد صتت حه ای دودنتتد اننتتام داد  آزمتتایا نشتتان داد کتته در ادتتتدا تتتر  هتتای    هتتای دتتت  يبیعتتی کتته دارای د 
کششی در نتو  درزه هتا اینتاد متی شتوند و در يتی آزمتایا تتر  هتای درشتی داعتد یيرتارچگی درزه هتای ناممتتد متی                

 تدییر می کند  گردند  همچنی  نتایا حاکی از ای  دودند که دا ا رایا تنا نرماش، مود شيست از کششی ده درشی
( مقاومتتت درشتتی و ا گتتوی شيستتت متتد های شتتبه دتنتتی حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد دتتاز صتت حه ای  0223ونتت) و هميتتاران )

را تحت درش مستقیم مطا عه کترد  نتتایا نشتان دادنتد کته ا گتوی شيستت دوستیشه  اصتشه داری درزه هتا کنتترش متی شتود              
 د و مقاومت درشی تحت تا یر ا گوی شيست قرار می گیر

( ر تتتار درشتتی نمونتته هتتای دارای درزه هتتای ناممتتتد صتت حه ای را دراستتا  تعتتداد و امتتتداد   0229قروینیتتان و هميتتاران ) 
یا تگی پل دتت  )در مستاحت  ادتت پتل دتت ( مطا عته نمتود  نتتایا نشتان دادنتد کته متود شيستت و ميتانیرم شيستت پتل                 

تدییتر در امتتداد یتا تگی پتل دتت  کته داعتد ا ترایا درزه         دت ، توس  امتتداد یتا تگی آن کنتترش متی شتودن دگونته ای کته        
شتدگی در مستیر دتترش متی گتردد، متتی توانتد مننتتر دته تدییتر متتود شيستت از درشتتی دته کششتی شتتود و مقاومتت ستتطت            
 دتترش را کتتاها دهتتد  همچنتتی  ا تترایا در تعتتداد پتتل دتتت  هتتا در مستتاحت  ادتتت پتتل دتتت ، مقاومتتت ستتطت  دتترش را     

 ا رایا می دهد 
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 (.1991  تحت فشار ت  محوره )ش، اليوي شکست در نمونه هاي شبه بتن -2شکل

 
کته در نتو  درزه هتا اینتاد متی شتوند و در یتک مستیر منحنتی شتيل دتا ا ترایا دتار               (Wing cracks)ای  ترکهای دا ته  -3

پیشروی متی کننتد  تتر  هتای دا ته ای، تتر  هتای کششتی هستتند کته در یتک وضتعیت پایتدار رشتد متی کننتد و دترای                  
تتر  هتای  انویته و یتا تتر  هتا درشتی کته در نتو  درزه هتا اینتاد متی              -0منتد هستتند    پیشروی ده ا رایا دارگااری نیاز

در امتتداد درزه هتای او یتته    -3دو مستتیر دترای ادامته پیشتروی تتتر  هتای  انویته وستتود دارد:       (Secondary cracks). شتوند 
 دا شیبی مشاده دا تر  های دا ه ای اما در سهت منا س  -0و 

یيرتتارچگی تتر  را در نمونتته هتای شتتبه دتنتتی حتاوی درزه هتتای ناممتتد دتتاز هتم پوشتتان و غیتتر        ،(0222و  0222موغیتدا ) 
هم پوشان تحت  شار تتک محتوره و دو محتوره دررستی نمتود  آزمایشتا  نشتان دادنتد کته زمتانی کته درزه هتای ناممتتد در              

ان شتدن درزه هتا، تمایتل    وضعیت هم پوشان قرار دارند، شيستت کششتی در پتل دتت  اینتاد متی گتردد و دتا غیتر هتم پوشت           
ده شيست ترکیبی و درشتی در پتل دتت  ا ترایا متی یادتد  نتتایا آزمتایا دو محتوره نیتر حتاکی از آن دتود کته دتا ا ترایا                

  شار سانبی، تر  های درشی و یا ترکیبی در شيست پل دت  تا یر گاار هستند 
رزه ناممتتتد دتتاز و دستتته تحتتت  شتتار تتتک (، یيرتتارچگی تتتر  در متتواد شتتبه دتنتتی حتتاوی س تتت د 3889دودتتت و انشتتتی  )

محوره مورد کاوش قرار دادند  ایت  تحقیتق نشتان داد کته مقاومتت پتل دتت  مح تور دتی  س تت درزه هتای دستته دیشتتر از              
آزمتایا دترش مستتقیم را روی نمونته       (3828مقاومتت پتل دتت  مح تور دتی  س تت درزه هتای دتاز متی داشتند  الستتای )           

و درزه ناممتتتد صتت حه ای دودنتتد اننتتام داد  آزمتتایا نشتتان داد کتته در ادتتتدا تتتر  هتتای    هتتای دتتت  يبیعتتی کتته دارای د 
کششی در نتو  درزه هتا اینتاد متی شتوند و در يتی آزمتایا تتر  هتای درشتی داعتد یيرتارچگی درزه هتای ناممتتد متی                

 تدییر می کند  گردند  همچنی  نتایا حاکی از ای  دودند که دا ا رایا تنا نرماش، مود شيست از کششی ده درشی
( مقاومتتت درشتتی و ا گتتوی شيستتت متتد های شتتبه دتنتتی حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد دتتاز صتت حه ای  0223ونتت) و هميتتاران )

را تحت درش مستقیم مطا عه کترد  نتتایا نشتان دادنتد کته ا گتوی شيستت دوستیشه  اصتشه داری درزه هتا کنتترش متی شتود              
 د و مقاومت درشی تحت تا یر ا گوی شيست قرار می گیر

( ر تتتار درشتتی نمونتته هتتای دارای درزه هتتای ناممتتتد صتت حه ای را دراستتا  تعتتداد و امتتتداد   0229قروینیتتان و هميتتاران ) 
یا تگی پل دتت  )در مستاحت  ادتت پتل دتت ( مطا عته نمتود  نتتایا نشتان دادنتد کته متود شيستت و ميتانیرم شيستت پتل                 

تدییتر در امتتداد یتا تگی پتل دتت  کته داعتد ا ترایا درزه         دت ، توس  امتتداد یتا تگی آن کنتترش متی شتودن دگونته ای کته        
شتدگی در مستیر دتترش متی گتردد، متتی توانتد مننتتر دته تدییتر متتود شيستت از درشتتی دته کششتی شتتود و مقاومتت ستتطت            
 دتترش را کتتاها دهتتد  همچنتتی  ا تترایا در تعتتداد پتتل دتتت  هتتا در مستتاحت  ادتتت پتتل دتتت ، مقاومتتت ستتطت  دتترش را     

 ا رایا می دهد 
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ا  اتیتتر، متتود شيستتت پتتل دتتت  در شتترای  تتتک محتتوره، دو محتتوره و دتترش مستتتقیم )در درزه هتتای ناممتتتد     در مطا عتت
ص حه ای( مورد ارزیادی قترار گر تته استت  ایت  درحا یستت کته مطا عته ر تتار درشتی درزه هتای ناممتتد پشيتانی در شترای               

سعبته دترش مستتقیم معمتو ی متی داشتدن        درش مستقیم چندان مورد ارزیادی قترار نگر تته استت  ایت  مهتم ناشتی از ضتعس       
چراکه سعبه درش دگونه ای دارگااری را منتقتل متی نمایتد کته ستطت شيستت  قت  در یتک تتراز ا قتی قادتل شتيل گیتری              
می داشد  ازآنناییيته در درزه هتای ناممتتد پشيتانی، ستطت شيستت د تور  متوره نستبت دته امتتداد دارگتااری اینتاد متی               

ر دستتگاههای معمتو ی مننتر دته عتدم استرای تستت دترش مستتقیم دتر درزه هتای ناممتتد             شود  اا محتدودیت دارگتااری د  
 پشيانی می گردد 

ایتت  مقا تته، اصتتتحا  صتتور  گر تتته روی سعبتته دتترش معمتتو ی را معر تتی متتی کنتتد دگونتته ای کتته دتتتوان دتتا سعبتته دتترش  
اصتتتش سعبتته دتترش، متتتدو و ی  اصتتتش شتتده آزمتتایا دتترش مستتتقیم دتتر درزه هتتای ناممتتتد پشيتتانی اننتتام داد  عتتتوه دتتر 

ساتت نمونه های م نوعی حتاوی درزه هتای ناممتتد پشيتانی نیتر معر تی شتده و دتا ارائته نتتایا آزمایشتهای دترش مستتقیم              
 در درزه ای ناممتد پشيانی، اميان سننی اننام آزمایا مورد تایید قرار گر ته است  

 معرف  و اصو  ماشی، بر  مستقی  بارگ مقیاس -1
 ماشی  درش مستقیم دررگ مقیا  دا سعبه درش معمو ی: -3-3

ديتتار گر تتته شتتده  MTS (Shear Test Machine)هتتای ناممتتتد پشيتتانی، دستتتگاه دتترش مستتتقیم  دتترای آزمتتایا دتترش درزه
نمتایی از دستتگاه دترش مستتقیم را نشتان متی دهتد  ایت  دستتگاه از سته واحتد اصتشی تشتيیل شتده کته در                 1است  شيل 

 اسرای اصشی ای  سه واحد د ور  شماتیک نشان داده شده است  2شيل 

 
 MTSدستياه بر  مستقی   -3شکل

 :( سیست  هیدرولیک  قابل کنتر 1
ستک دارگتااری عمتودی متی داشتد کته دته ترتیت  تتنا درشتی و نرمتاش را             3سک دارگتااری ا قتی و    0سیستم شامل  ای  

روی سطت دترش اعمتاش متی کننتد  نیروهتای نرمتاش و درشتی توست  ستیشندرهای هیتدرو یيی، از يریتق پمت  هیتدرو یيی              
متی   KN 012درشتی درادتر    و بر یتت دتار   KN 122قادل کنتترش، دته نمونته اعمتاش متی شتوند  بر یتت دتار نرمتاش درادتر دتا            

 داشد  نیروی درشی از يریق نیروهای عيس ا عمل روی دو دازوی ا قی حمایت می شود 
 واحد اباار دقیق: (2
( توستت  میشتته هتتایی در دو يتترر سعبتته دتترش  kN012و  kN122در ایتت  سیستتتم، دو ستتشوش دتتار دینیتتتا ی )دتتا بر یتتت   

ار نرمتاش و درشتی متورد استت اده قترار متی گیرنتد  همچنتی  سادنتایی ستننهایی کته            ن   گردیده که درای انتدازه گیتری دت   
دتته صتتور  ا قتتی و عمتتودی در تمتتا  دتتا سعبتته دتترش پتتایینی و دتتاالیی هستتتند دتته انتتدازه گیتتری سادنتتایی هتتای درشتتی و  

ست  سیستتم   متی داشتد  داده هتای انتدازه گیتری شتده تو       mm 12نرماش می پردازنتد  متاکریمم سادته ستایی دترش دستتگاه       
  بت داده که ده کامریوتر مت ل است، ذتیره می گردد 

 
 نماي شماتیک  از دستياه بر  مستقی  -4شکل 

 

مشتتاهده متتی شتتود،  8متتی داشتتد  همانگونتته کتته در شتتيل  cm 02×cm 02( واحتتد سعبتته دتترش: سعبتته دتترش دارای ادعتتاد 1
تشتيیل شتده استت  در حتی   راینتد دترش، سعبته دتاالیی          cm 32سعبه دترش از دو نتیم سعبته دتاالیی و پتایینی دتا ارت تاف        

 ادت دوده مادامیيه سعبه پایینی تا  ح ته شيستت پتل دتت  در حرکتت متی داشتد  سعبته دتاالیی دته یتک س تت میشته هتای               
 مهاری مت ل است که اميان سادنایی قائم و چرتا سعبه را  راهم می سازند   

ا تس، قتاه   -1ار و عقت  ماشتی  را  ارائته متی کنتد  دته ایت  ترتیت  کته شتيل           ا س، ه و ج نیتر نماهتای رودترو، کنت     -1شيل 
ه، دازوهتای اعمتاش دتار را دته ت تویر متی       -1دستگاه، سعبه درش و پیستتون دارگتااری دتار نرمتاش را نشتان متی دهتد  شتيل         

 ج نمایی از سادنایی سننها و پیستون دارگااری درشی را ارائه می نماید -1کشد و شيل 
 

  
 )الف(
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ا  اتیتتر، متتود شيستتت پتتل دتتت  در شتترای  تتتک محتتوره، دو محتتوره و دتترش مستتتقیم )در درزه هتتای ناممتتتد     در مطا عتت
ص حه ای( مورد ارزیادی قترار گر تته استت  ایت  درحا یستت کته مطا عته ر تتار درشتی درزه هتای ناممتتد پشيتانی در شترای               

سعبته دترش مستتقیم معمتو ی متی داشتدن        درش مستقیم چندان مورد ارزیادی قترار نگر تته استت  ایت  مهتم ناشتی از ضتعس       
چراکه سعبه درش دگونه ای دارگااری را منتقتل متی نمایتد کته ستطت شيستت  قت  در یتک تتراز ا قتی قادتل شتيل گیتری              
می داشد  ازآنناییيته در درزه هتای ناممتتد پشيتانی، ستطت شيستت د تور  متوره نستبت دته امتتداد دارگتااری اینتاد متی               

ر دستتگاههای معمتو ی مننتر دته عتدم استرای تستت دترش مستتقیم دتر درزه هتای ناممتتد             شود  اا محتدودیت دارگتااری د  
 پشيانی می گردد 

ایتت  مقا تته، اصتتتحا  صتتور  گر تتته روی سعبتته دتترش معمتتو ی را معر تتی متتی کنتتد دگونتته ای کتته دتتتوان دتتا سعبتته دتترش  
اصتتتش سعبتته دتترش، متتتدو و ی  اصتتتش شتتده آزمتتایا دتترش مستتتقیم دتتر درزه هتتای ناممتتتد پشيتتانی اننتتام داد  عتتتوه دتتر 

ساتت نمونه های م نوعی حتاوی درزه هتای ناممتتد پشيتانی نیتر معر تی شتده و دتا ارائته نتتایا آزمایشتهای دترش مستتقیم              
 در درزه ای ناممتد پشيانی، اميان سننی اننام آزمایا مورد تایید قرار گر ته است  

 معرف  و اصو  ماشی، بر  مستقی  بارگ مقیاس -1
 ماشی  درش مستقیم دررگ مقیا  دا سعبه درش معمو ی: -3-3

ديتتار گر تتته شتتده  MTS (Shear Test Machine)هتتای ناممتتتد پشيتتانی، دستتتگاه دتترش مستتتقیم  دتترای آزمتتایا دتترش درزه
نمتایی از دستتگاه دترش مستتقیم را نشتان متی دهتد  ایت  دستتگاه از سته واحتد اصتشی تشتيیل شتده کته در                 1است  شيل 

 اسرای اصشی ای  سه واحد د ور  شماتیک نشان داده شده است  2شيل 

 
 MTSدستياه بر  مستقی   -3شکل

 :( سیست  هیدرولیک  قابل کنتر 1
ستک دارگتااری عمتودی متی داشتد کته دته ترتیت  تتنا درشتی و نرمتاش را             3سک دارگتااری ا قتی و    0سیستم شامل  ای  

روی سطت دترش اعمتاش متی کننتد  نیروهتای نرمتاش و درشتی توست  ستیشندرهای هیتدرو یيی، از يریتق پمت  هیتدرو یيی              
متی   KN 012درشتی درادتر    و بر یتت دتار   KN 122قادل کنتترش، دته نمونته اعمتاش متی شتوند  بر یتت دتار نرمتاش درادتر دتا            

 داشد  نیروی درشی از يریق نیروهای عيس ا عمل روی دو دازوی ا قی حمایت می شود 
 واحد اباار دقیق: (2
( توستت  میشتته هتتایی در دو يتترر سعبتته دتترش  kN012و  kN122در ایتت  سیستتتم، دو ستتشوش دتتار دینیتتتا ی )دتتا بر یتتت   

ار نرمتاش و درشتی متورد استت اده قترار متی گیرنتد  همچنتی  سادنتایی ستننهایی کته            ن   گردیده که درای انتدازه گیتری دت   
دتته صتتور  ا قتتی و عمتتودی در تمتتا  دتتا سعبتته دتترش پتتایینی و دتتاالیی هستتتند دتته انتتدازه گیتتری سادنتتایی هتتای درشتتی و  

ست  سیستتم   متی داشتد  داده هتای انتدازه گیتری شتده تو       mm 12نرماش می پردازنتد  متاکریمم سادته ستایی دترش دستتگاه       
  بت داده که ده کامریوتر مت ل است، ذتیره می گردد 

 
 نماي شماتیک  از دستياه بر  مستقی  -4شکل 

 

مشتتاهده متتی شتتود،  8متتی داشتتد  همانگونتته کتته در شتتيل  cm 02×cm 02( واحتتد سعبتته دتترش: سعبتته دتترش دارای ادعتتاد 1
تشتيیل شتده استت  در حتی   راینتد دترش، سعبته دتاالیی          cm 32سعبه دترش از دو نتیم سعبته دتاالیی و پتایینی دتا ارت تاف        

 ادت دوده مادامیيه سعبه پایینی تا  ح ته شيستت پتل دتت  در حرکتت متی داشتد  سعبته دتاالیی دته یتک س تت میشته هتای               
 مهاری مت ل است که اميان سادنایی قائم و چرتا سعبه را  راهم می سازند   

ا تس، قتاه   -1ار و عقت  ماشتی  را  ارائته متی کنتد  دته ایت  ترتیت  کته شتيل           ا س، ه و ج نیتر نماهتای رودترو، کنت     -1شيل 
ه، دازوهتای اعمتاش دتار را دته ت تویر متی       -1دستگاه، سعبه درش و پیستتون دارگتااری دتار نرمتاش را نشتان متی دهتد  شتيل         

 ج نمایی از سادنایی سننها و پیستون دارگااری درشی را ارائه می نماید -1کشد و شيل 
 

  
 )الف(
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 )ب( 

  
 )ج(

   الف( نماي روبرو  ب( نماي کناري و ج( نماي عقب.MTSنماهاي مختلف دستياه بر  مستقی    - 4شکل 
 اصو  جعبه بر  مستقی  معمول :-1-2

استتت، دنتتادرای   قتت  یتتک ستتطت شيستتت ا قتتی در نمونتته آزمایشتتگاهی   cm0از آنناییيتته  اصتتشه دتتی  سعبتته دتتاال و پتتایی  
قادل شتيل گیتری متی داشتد  از اینترو  قت  متی تتوان آزمتایا دترش مستتقیم را روی درزه هتای ناممتتد صت حه ای اننتام                

در  BBشيتتانی درزه هتتای ناممتتتد )س تتت درزه    (  ایتت  در حا یستتتيه در آرایتتا پ  2ا تتس-در شتتيل  AAداد )س تتت درزه 
در تمتا  هستتند دگونته ای کته دتار درشتی روی        BBا س(، دیتواره هتای سعبته دترش دته يتور کامتل دتا درزه هتای          -2شيل 

 ه(     -2سطت درزه اعماش نمی گردد و دا سادنایی درشی، شيست در نواحی دير، نه پل دت ، ات اق می ا تد )شيل
 

 
  )الف(

 )ب(
در جعبه بر   ب( شکست غیر  BBو درزه هاي ناممتد پلکان   AAالف( نمونه حاوي درزه هاي ناممتد صاحه اي  -6شکل 

 استاندارد درزه هاي ناممتد پلکان  بدلیل بکارگیري جعبه بر  معمول .

قترار متی گیرنتد استت اده     درای غشبته دتر ایت  مشتيل از سداکننتده هتای  توالدی ضتد زنت) کته دتی  نمونته و سعبته دترش               
 ( 7گردید )شيل 

 
 جداکننده هاي فوالدي ضد زنگ بی، نمونه و جعبه بر .  -7شکل 

 

متتی داشتتند دطوریيتته دتواننتتد درون سعبتته دتترش ستتای گیرنتتد      cm 1و عتترو  cm 02ایتت  سداکننتتده هتتا دارای يتتوش   
سداکننتده کته دته صتور  شتاتک       استت و تی قستمت هتای انتهتایی      cm 0 ضتنامت سداکننتده هتا در قستمت هتای میتانی      

می داشتند دارای ضتنامت متدیتر هستتند  ایت  شتاتيها از ستگمنتهای منترا کته توست  پتیي ستگمنت دته یيتدیگر مت تل                
 ( 9هستند، تشيیل شده است )شيل 

  

 
 جداکننده ها بامراه سيمنتاا و پیچ سيمنتاا. -8شکل 

 
داشتتند  دتتا توستته دتته موقعیتتت قرارگیتتری درزه ناممتتتد  و ضتتنامت متدیتتر متتی  cm0 ، عتترو cm 2ستتگمنتها دارای يتتوش 

پشيتتانی در سعبتته دتترش، متتی تتتوان از ستتگمنتهای دتتا ضتتنامت مطشتتوه استتت اده کتترد تتتا  بتته سداکننتتده در محتتل مناستتبی  
 ( 8نسبت ده  به درزه قرار گیرد و دار درشی ده صور  ایده اش روی سطت درزه عماش گردد )شيل 
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 )ب( 

  
 )ج(

   الف( نماي روبرو  ب( نماي کناري و ج( نماي عقب.MTSنماهاي مختلف دستياه بر  مستقی    - 4شکل 
 اصو  جعبه بر  مستقی  معمول :-1-2

استتت، دنتتادرای   قتت  یتتک ستتطت شيستتت ا قتتی در نمونتته آزمایشتتگاهی   cm0از آنناییيتته  اصتتشه دتتی  سعبتته دتتاال و پتتایی  
قادل شتيل گیتری متی داشتد  از اینترو  قت  متی تتوان آزمتایا دترش مستتقیم را روی درزه هتای ناممتتد صت حه ای اننتام                

در  BBشيتتانی درزه هتتای ناممتتتد )س تتت درزه    (  ایتت  در حا یستتتيه در آرایتتا پ  2ا تتس-در شتتيل  AAداد )س تتت درزه 
در تمتا  هستتند دگونته ای کته دتار درشتی روی        BBا س(، دیتواره هتای سعبته دترش دته يتور کامتل دتا درزه هتای          -2شيل 

 ه(     -2سطت درزه اعماش نمی گردد و دا سادنایی درشی، شيست در نواحی دير، نه پل دت ، ات اق می ا تد )شيل
 

 
  )الف(

 )ب(
در جعبه بر   ب( شکست غیر  BBو درزه هاي ناممتد پلکان   AAالف( نمونه حاوي درزه هاي ناممتد صاحه اي  -6شکل 

 استاندارد درزه هاي ناممتد پلکان  بدلیل بکارگیري جعبه بر  معمول .

قترار متی گیرنتد استت اده     درای غشبته دتر ایت  مشتيل از سداکننتده هتای  توالدی ضتد زنت) کته دتی  نمونته و سعبته دترش               
 ( 7گردید )شيل 

 
 جداکننده هاي فوالدي ضد زنگ بی، نمونه و جعبه بر .  -7شکل 

 

متتی داشتتند دطوریيتته دتواننتتد درون سعبتته دتترش ستتای گیرنتتد      cm 1و عتترو  cm 02ایتت  سداکننتتده هتتا دارای يتتوش   
سداکننتده کته دته صتور  شتاتک       استت و تی قستمت هتای انتهتایی      cm 0 ضتنامت سداکننتده هتا در قستمت هتای میتانی      

می داشتند دارای ضتنامت متدیتر هستتند  ایت  شتاتيها از ستگمنتهای منترا کته توست  پتیي ستگمنت دته یيتدیگر مت تل                
 ( 9هستند، تشيیل شده است )شيل 

  

 
 جداکننده ها بامراه سيمنتاا و پیچ سيمنتاا. -8شکل 

 
داشتتند  دتتا توستته دتته موقعیتتت قرارگیتتری درزه ناممتتتد  و ضتتنامت متدیتتر متتی  cm0 ، عتترو cm 2ستتگمنتها دارای يتتوش 

پشيتتانی در سعبتته دتترش، متتی تتتوان از ستتگمنتهای دتتا ضتتنامت مطشتتوه استتت اده کتترد تتتا  بتته سداکننتتده در محتتل مناستتبی  
 ( 8نسبت ده  به درزه قرار گیرد و دار درشی ده صور  ایده اش روی سطت درزه عماش گردد )شيل 
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 )الف(

 
 )ب( 

  ب( زاويه  mm 36و طو  رباط  71 °نحوه تغییر سيمنتااي شاخکاا بمنظور اعما  بار برش  ايده ا  بر درزه؛ الف( زاويه رباط  -9شکل
 .mm 18و طو  رباط  90°رباط 

 
 cm 02*02مشتتاهده متتی شتتود سداکننتتده  شتتری پتتایینی، درون یتتک دشتتو  ستتیمانی دتتا ادعتتاد    8همانگونتته کتته از شتتيل 

هتا   ده است  عشت ای  مهتم، درقتراری تمتا  کامتل دتی  سعبته دترش و نمونته و همچنتی   ادتت مانتدن سداکننتده            مح ور ش
 (   32،  دريی دارگااری درشی می داشد )شيل cm 02*02در سعبه درش، دا ادعاد

 
 ثابت شدن جداکننده پايین  در جعبه بر  توسط دوغاب سیمان سخت شده. -10شکل 

 
دعتتد از قرارگیتتری نمونتته درون سداکننتتده هتتای  شتتری و  ادتتت شتتدن درون سعبتته دتترش، ایتت  منموعتته درون مح  تته       
ماشی  درش قرار می گیرد  گ تنی است که سعبه دترش دتاال و پتایی  توست  صت حه تتراز کننتده کته دته سعبته هتا پتیي متی              

استت،  تاا سداکننتده هتای      cm 0دتی  سعبته هتا     شود، در یک راستتا قترار متی گیرنتد  ازآنناییيته  ضتای تتا ی استتاندارد        
دتتی  سعبتته هتتا قتترار گر تتته کتته دتته ایتت  ترتیتت  پتتیي نمتتودن صتت حه تتتراز کننتتده در محتتل تتتود  cm 0 شتتری دتتا ضتتنامت 

ا تس(  ایت  صت حه هتر گونته سادنتایی سعبته هتا را محتدود متی کنتد  دعتد از قرارگیتری              -33دراحتی اننام می شتود )شتيل   
، سعبتته هتتا دتته مح  تته ماشتتی  پتتیي شتتده و صتت حه ترازکننتتده از آنهتتا ستتدا متتی گتتردد       سعبتته درون مح  تته ماشتتی  

ه(  ددی  ترتی  در غیتاه صت حه ترازکننتده، دتار توست  دازوهتای کنتاری دته سعبته پتایی  وارد متی شتود و ایت               -33)شيل
ستت در سهتت نرمتاش    سعبه می تواند سادنایی درشی داشته داشتد  سعبته دترش دتاالیی نیتر کته دته مح  ته دتاال پتیي شتده ا           

دارای سادنایی استت  دعتد ن ت  سعبته هتا درون ماشتی ، متی تتوان آزمتایا دترش مستتقیم را دتر روی درزه هتای ناممتتد               

پشيتتانی اننتتام داد  قبتتل از ارائتته رونتتد اننتتام آزمتتایا، دتته چگتتونگی آمتتاده ستتازی نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد     
 پشيانی پرداتته می شود 

 ونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان آماده سازي نم -2
% و 01%، ستتیمان 1/17متواد استتت اده شتتده در آمتاده ستتازی نمونتته هتتا ترکیبتی از گتتي، ستتیمان، و آه دتتا درصتد وزنتتی گتتي     

% متتی داشتتد  ترکیتت ، قا تت  گیتتری و عمتتل آوری نمونتته هتتا دتته دقتتت اننتتام متتی شتتود تتتا نمونتته هتتای همگتت  و   1/17آه 
  متتواد توستت  یتتک منشتتوا کتت  اننتتام متتی شتتود  دتترای ايمینتتان از حتتداکثر همگنتتی و   ایروتتتروح حاصتتل گتتردد  ترکیتت

ایروتروپی در نمونه ها، در ادتدا گي و ستیمان دتا یيتدیگر ترکیت  شتده و سترس آه دته آنهتا اضتا ه متی شتود  متواد منشتوا              
ام شتود تتا نمونته    دقیقه سامد می گتردد  ایت  دتدی  معنتی استت کته مرحشته منشتوا ستازی دایتد دسترعت اننت             32شده در 

 همگنی  راهم شود  
 

 
 )الف(

 
 

 
 )ب( 

هاي بر  به  الف( صاحه تراز کننده جعبه هاي بر  بمنظور ثابت شدن و همراستا شدن جعبه هاي بر   ب( پیچ شدن جعبه -11شکل 
 محاظه نمونه و جدا شدن صاحه تراز کننده از جعبه هاي قبل از شرو  آزماي .

( دتا منت تری اصتتحا  استت اده گردیتد       3889درای آمتاده ستازی نمونته هتای دارای درزه هتای ناممتتد، از راه کتار دودتت )        
 mmو ضتتنامت  mm 312، عتترو mm 382قا تت  متتورد استتت اده دتترای تهیتته نمونتته هتتای  یریيتتی درزه دار، دارای يتتوش   

متی داشتد کته دته یيتدیگر پتیي شتده انتد           cm3  صت حه  تایبرگت  دتا ضتنامت     2(  قا ت  شتامل   30می داشتد )شتيل    12
در دتتاال و پتتایی  قا تت  قتترار گر تتته استتت  صتت حه دتتاالیی دارای دو دازشتتدگی      cm 0دو صتت حه  تتایبرگت  دتتا ضتتنامت  

 دیضوی می داشد که از يریق آنها قا   دتا منشتوا پتر متی شتود   ستطوش دتاال و پتایی  دارای چنتدی  شتيار دتا دازشتدگی             

mm3                 می داشند  شتيا ها در صت حا  دتاال و پتایی ، د تور  ن یتر دته ن یتر عرضتی در سراستر صت حه گستترش یا تته انتد
متی داشتد  دته عبتار  دیگتر،       cm3متی داشتد و در صت حه پتایینی درادتر دتا        cm0 عمق ای  شيار ها در صت حه دتاالیی درادتر    

ی عمتق آنهتا  قت  در نیمتی از ضتنامت صت حه پتایینی        ای  شيا ها در تمام ضتنامت صت حه دتاالیی گستترش یا تته انتد و ت       
ن وذ کرده استت  ایت  دتدی  معنتی استت کته قا ت  از دنتا زیتری  کتامت ایرو ته و دستته متی داشتد و از هترزروی دو غتاه                 
سشوگیری می شتود  از يریتق شتيار هتای موستود در صت حا  دتاال و پتایی  تیدته هتای  شتری کته دتا گتریس آغشتته شتده                 

و عترو هتای منتشتس     mm 3، ضتنامت cm8 ستای گر تته و محيتم متی شتوند  ایت  تیدته هتا دارای يتوش          اند، درون قا ت   
می داشند کته دترای اینتاد درزه هتای ناممتتد دتا يو هتای منتشتس کتاردرد دارنتد  دتا تدییتر در  اصتشه داری عرضتی شتيا ها                

اویته داری مطشتوه پتل دتت  را در     در هر ص حه، می تتوان  اصتشه عمتودی دتی  س تت درزه هتای ناممتتد را کنتترش کترد و ز         
ستاعت،   7نمونه ایناد کرد  آغشته دیشتتر متی گتردد  دعتد از سایگتااری تیدته هتا، دوغتاه وارد قا ت  متی شتود و دته متد               
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 )الف(

 
 )ب( 

  ب( زاويه  mm 36و طو  رباط  71 °نحوه تغییر سيمنتااي شاخکاا بمنظور اعما  بار برش  ايده ا  بر درزه؛ الف( زاويه رباط  -9شکل
 .mm 18و طو  رباط  90°رباط 

 
 cm 02*02مشتتاهده متتی شتتود سداکننتتده  شتتری پتتایینی، درون یتتک دشتتو  ستتیمانی دتتا ادعتتاد    8همانگونتته کتته از شتتيل 

هتا   ده است  عشت ای  مهتم، درقتراری تمتا  کامتل دتی  سعبته دترش و نمونته و همچنتی   ادتت مانتدن سداکننتده            مح ور ش
 (   32،  دريی دارگااری درشی می داشد )شيل cm 02*02در سعبه درش، دا ادعاد

 
 ثابت شدن جداکننده پايین  در جعبه بر  توسط دوغاب سیمان سخت شده. -10شکل 

 
دعتتد از قرارگیتتری نمونتته درون سداکننتتده هتتای  شتتری و  ادتتت شتتدن درون سعبتته دتترش، ایتت  منموعتته درون مح  تته       
ماشی  درش قرار می گیرد  گ تنی است که سعبه دترش دتاال و پتایی  توست  صت حه تتراز کننتده کته دته سعبته هتا پتیي متی              

استت،  تاا سداکننتده هتای      cm 0دتی  سعبته هتا     شود، در یک راستتا قترار متی گیرنتد  ازآنناییيته  ضتای تتا ی استتاندارد        
دتتی  سعبتته هتتا قتترار گر تتته کتته دتته ایتت  ترتیتت  پتتیي نمتتودن صتت حه تتتراز کننتتده در محتتل تتتود  cm 0 شتتری دتتا ضتتنامت 

ا تس(  ایت  صت حه هتر گونته سادنتایی سعبته هتا را محتدود متی کنتد  دعتد از قرارگیتری              -33دراحتی اننام می شتود )شتيل   
، سعبتته هتتا دتته مح  تته ماشتتی  پتتیي شتتده و صتت حه ترازکننتتده از آنهتتا ستتدا متتی گتتردد       سعبتته درون مح  تته ماشتتی  

ه(  ددی  ترتی  در غیتاه صت حه ترازکننتده، دتار توست  دازوهتای کنتاری دته سعبته پتایی  وارد متی شتود و ایت               -33)شيل
ستت در سهتت نرمتاش    سعبه می تواند سادنایی درشی داشته داشتد  سعبته دترش دتاالیی نیتر کته دته مح  ته دتاال پتیي شتده ا           

دارای سادنایی استت  دعتد ن ت  سعبته هتا درون ماشتی ، متی تتوان آزمتایا دترش مستتقیم را دتر روی درزه هتای ناممتتد               

پشيتتانی اننتتام داد  قبتتل از ارائتته رونتتد اننتتام آزمتتایا، دتته چگتتونگی آمتتاده ستتازی نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد     
 پشيانی پرداتته می شود 

 ونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان آماده سازي نم -2
% و 01%، ستتیمان 1/17متواد استتت اده شتتده در آمتاده ستتازی نمونتته هتتا ترکیبتی از گتتي، ستتیمان، و آه دتتا درصتد وزنتتی گتتي     

% متتی داشتتد  ترکیتت ، قا تت  گیتتری و عمتتل آوری نمونتته هتتا دتته دقتتت اننتتام متتی شتتود تتتا نمونتته هتتای همگتت  و   1/17آه 
  متتواد توستت  یتتک منشتتوا کتت  اننتتام متتی شتتود  دتترای ايمینتتان از حتتداکثر همگنتتی و   ایروتتتروح حاصتتل گتتردد  ترکیتت

ایروتروپی در نمونه ها، در ادتدا گي و ستیمان دتا یيتدیگر ترکیت  شتده و سترس آه دته آنهتا اضتا ه متی شتود  متواد منشتوا              
ام شتود تتا نمونته    دقیقه سامد می گتردد  ایت  دتدی  معنتی استت کته مرحشته منشتوا ستازی دایتد دسترعت اننت             32شده در 

 همگنی  راهم شود  
 

 
 )الف(

 
 

 
 )ب( 

هاي بر  به  الف( صاحه تراز کننده جعبه هاي بر  بمنظور ثابت شدن و همراستا شدن جعبه هاي بر   ب( پیچ شدن جعبه -11شکل 
 محاظه نمونه و جدا شدن صاحه تراز کننده از جعبه هاي قبل از شرو  آزماي .

( دتا منت تری اصتتحا  استت اده گردیتد       3889درای آمتاده ستازی نمونته هتای دارای درزه هتای ناممتتد، از راه کتار دودتت )        
 mmو ضتتنامت  mm 312، عتترو mm 382قا تت  متتورد استتت اده دتترای تهیتته نمونتته هتتای  یریيتتی درزه دار، دارای يتتوش   

متی داشتد کته دته یيتدیگر پتیي شتده انتد           cm3  صت حه  تایبرگت  دتا ضتنامت     2(  قا ت  شتامل   30می داشتد )شتيل    12
در دتتاال و پتتایی  قا تت  قتترار گر تتته استتت  صتت حه دتتاالیی دارای دو دازشتتدگی      cm 0دو صتت حه  تتایبرگت  دتتا ضتتنامت  

 دیضوی می داشد که از يریق آنها قا   دتا منشتوا پتر متی شتود   ستطوش دتاال و پتایی  دارای چنتدی  شتيار دتا دازشتدگی             

mm3                 می داشند  شتيا ها در صت حا  دتاال و پتایی ، د تور  ن یتر دته ن یتر عرضتی در سراستر صت حه گستترش یا تته انتد
متی داشتد  دته عبتار  دیگتر،       cm3متی داشتد و در صت حه پتایینی درادتر دتا        cm0 عمق ای  شيار ها در صت حه دتاالیی درادتر    

ی عمتق آنهتا  قت  در نیمتی از ضتنامت صت حه پتایینی        ای  شيا ها در تمام ضتنامت صت حه دتاالیی گستترش یا تته انتد و ت       
ن وذ کرده استت  ایت  دتدی  معنتی استت کته قا ت  از دنتا زیتری  کتامت ایرو ته و دستته متی داشتد و از هترزروی دو غتاه                 
سشوگیری می شتود  از يریتق شتيار هتای موستود در صت حا  دتاال و پتایی  تیدته هتای  شتری کته دتا گتریس آغشتته شتده                 

و عترو هتای منتشتس     mm 3، ضتنامت cm8 ستای گر تته و محيتم متی شتوند  ایت  تیدته هتا دارای يتوش          اند، درون قا ت   
می داشند کته دترای اینتاد درزه هتای ناممتتد دتا يو هتای منتشتس کتاردرد دارنتد  دتا تدییتر در  اصتشه داری عرضتی شتيا ها                

اویته داری مطشتوه پتل دتت  را در     در هر ص حه، می تتوان  اصتشه عمتودی دتی  س تت درزه هتای ناممتتد را کنتترش کترد و ز         
ستاعت،   7نمونه ایناد کرد  آغشته دیشتتر متی گتردد  دعتد از سایگتااری تیدته هتا، دوغتاه وارد قا ت  متی شتود و دته متد               
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ستتاعت، نمونتته از قا تت  دیتترون آورده و تیدتته هتتای  شتتری از نمونتته   7نمونتته در قا تت  نگهتتداری متتی شتتود  دعتتد از گاشتتت  
تیدته هتا از چستبیدن آنهتا دته نمونته سشتوگیری متی کنتد و تتارج کتردن آنهتا را آستان متی               تارج می شتوند  گتریس روی   

نمایتتد دگونتته ای کتته هتتیي آستتیبی دتته نمونتته و درزه وارد نمتتی گتتردد  دتتا دیتترون آوردن تیدتته هتتا، درزه هتتای ناممتتتد دتتا      
 می شود ، که در سراسر ضنامت نمونه گسترش یا ته و در سطت نمونه عمودند، ایناد mm 3دازشدگی 

 

 
 قالب استااده شده براي آماده سازي نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان . -12شکل 

 
روز نگهتتداری متتی  02دمتتد   c 0 ±02° دت اصتتشه دعتتد از تتتارج کتتردن تیدتته هتتا، نمونتته هتتا در اتتتاق آزمایشتتگاه دتتا دمتتای 

 mmن آمتتاده گردیتتد  نمونتته دارای يتتوش ردتتاا  نمونتته دارای درزه هتتای ناممتتتد پشيتتانی غیتتر همروشتتان و همروشتتا  2شتتود  
استتت  يتتوش ردتتاا عبتتار  استتت از  اصتتشه دتتی    331°و   82°، 01°، 2/2°متتی داشتتند و زاویتته داری ردتتاا در آنهتتا درادتتر   21

نوکهای درزه و زاویه رداا، زاویه ای است کته ردتاا در تتتر سهتت حرکتت عقردته هتای ستاعت دتا سهتت دترش متی ستازد              
 ( 31)شيل 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )د( )ج(

  ج( زاويه رباط 21°  ب( زاويه رباط برابر با 0/0°نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان   الف( زاويه رباط برابر با  -13شکل 
 .mm41؛ طو  رباط= 111°  د( زاويه رباط برابر با  90°برابر با 

در نمونتته هتتای منتشتتس، يتتوش درزه هتتای  بتته ای مت تتاو  دتتوده مادامیيتته در یتتک نمونتته، يتتوش درزه هتتا دتتا یيتتدیگر درادتتر  
 (b)يتتوش درزه  331°و   82°، 01°، 2/2°استتت، دتترای اینتتاد زاویتته هتتای ردتتاا     mm 21هستتتند  هنگامیيتته يتتوش ردتتاا   

استتت دتترای اینتتاد   mm 82دتتوده و هنگامیيتته يتتوش ردتتاا   mm 9/79و  mm 1/10 ،mm 9/22 ،mm 71دترتیتت  درادتتر دتتا  
استتت  در  mm 12متتی داشتتد   عمتتق گستتتردگی ایتت  ردايهتتا     mm 12درادتتر دتتا   (b)يتتوش درزه  2/2°زاویتته هتتای ردتتاا  

 مشن ا  هندسی نمونه ها آورده شده است  3سدوش 
 مشخصات هندس  نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد. -1جدو  

 (b)يوش درزه  (°) زاویه رداا (mm)يوش رداا  درزه نوف

 1/10 2/2 21 غیر همروشان

 9/22 01 21 غیر همروشان

 71 82 21 همروشان

 9/79 331 21 همروشان

 

 انجا  آزماي  بر  مستقی  با جعبه اصو  شده بر نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد -3
  MPaتتنا نرمتاش اعمتاش شتده دته پتل دتت   ادتت و درادتر          متی داشتد    mm/min  23/2نتر  سادنتایی درشتی در آزمتایا هتا     

در يتتی آزمتتایا، سادنتتایی درشتتی و نیتتروی درشتتی توستت  سیستتتم  بتتت داده هتتا، ذتیتتره متتی گتتردد  دعتتد از   .استتت 11/2
 اتمام آزمایا، نمونه ها از سعبه درش تارج شده و ا گوی شيست مورد دررسی قرارتواهد گر ت 

 

 ت درنمونه های حاوی درزه های ناممتد:ا گوی شيس-1-3
 ا گوی شيست در نمونه های حاوی درزه های ناممتد: -1
دعتتد از اننتتام آزمتتایا، ا گتتوی شيستتت در نمونتته هتتا متتورد ارزیتتادی قتترار گر تتت  ا گتتوی شيستتت در درزه هتتای ناممتتتد      

نتاد شتده و دتا پیشتروی درون پتل دتت ،       پشيانی، يبق انت ار ر  داده است  دته ایت  ترتیت  کته تتر  هتا از نتو  درزه هتا ای        
ا گتوی شيستتت درزه هتای ناممتتتد در سیستتم دارگتتااری اصتتش شتتده را نشتتان      32مننتر دتته شيستت آن شتتده انتد  شتتيل    

 می دهد   
 ا گوی شيست در نمونه های حاوی درزه های ناممتد غیر همروشان: -3-1-3

 01°و  2/2°ممتتتد غیتتر هتتم پوشتتان دتتا زاویتته ردتتاا  در ایتت  دنتتا، ا گوهتتای شيستتت در نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای نا 
 معر ی شده است  
 :0/0°و زاويه رباط برابر با  mm 41الف( طو  رباط 

ا تس(، تتر  کششتی دتاالیی در سراستر پتل  دتت  عبتور         -32استت )شتيل    2/2°زاویته ردتاا    و mm 21زمانیيه يتوش ردتاا    
سترس پایتدار متی گتردد دگونته ای کته نمتی توانتد دتا نتو            کرده و ی تر  کششتی پتایینی مستا ت کوتتاهی را پیشتروی و      

 ا س( -32درزه مقادل یيرارچه گردد )شيل 
 : 21°و زاويه رباط  mm 41ب( طو  رباط 
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ستتاعت، نمونتته از قا تت  دیتترون آورده و تیدتته هتتای  شتتری از نمونتته   7نمونتته در قا تت  نگهتتداری متتی شتتود  دعتتد از گاشتتت  
تیدته هتا از چستبیدن آنهتا دته نمونته سشتوگیری متی کنتد و تتارج کتردن آنهتا را آستان متی               تارج می شتوند  گتریس روی   

نمایتتد دگونتته ای کتته هتتیي آستتیبی دتته نمونتته و درزه وارد نمتتی گتتردد  دتتا دیتترون آوردن تیدتته هتتا، درزه هتتای ناممتتتد دتتا      
 می شود ، که در سراسر ضنامت نمونه گسترش یا ته و در سطت نمونه عمودند، ایناد mm 3دازشدگی 

 

 
 قالب استااده شده براي آماده سازي نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان . -12شکل 

 
روز نگهتتداری متتی  02دمتتد   c 0 ±02° دت اصتتشه دعتتد از تتتارج کتتردن تیدتته هتتا، نمونتته هتتا در اتتتاق آزمایشتتگاه دتتا دمتتای 

 mmن آمتتاده گردیتتد  نمونتته دارای يتتوش ردتتاا  نمونتته دارای درزه هتتای ناممتتتد پشيتتانی غیتتر همروشتتان و همروشتتا  2شتتود  
استتت  يتتوش ردتتاا عبتتار  استتت از  اصتتشه دتتی    331°و   82°، 01°، 2/2°متتی داشتتند و زاویتته داری ردتتاا در آنهتتا درادتتر   21

نوکهای درزه و زاویه رداا، زاویه ای است کته ردتاا در تتتر سهتت حرکتت عقردته هتای ستاعت دتا سهتت دترش متی ستازد              
 ( 31)شيل 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )د( )ج(

  ج( زاويه رباط 21°  ب( زاويه رباط برابر با 0/0°نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان   الف( زاويه رباط برابر با  -13شکل 
 .mm41؛ طو  رباط= 111°  د( زاويه رباط برابر با  90°برابر با 

در نمونتته هتتای منتشتتس، يتتوش درزه هتتای  بتته ای مت تتاو  دتتوده مادامیيتته در یتتک نمونتته، يتتوش درزه هتتا دتتا یيتتدیگر درادتتر  
 (b)يتتوش درزه  331°و   82°، 01°، 2/2°استتت، دتترای اینتتاد زاویتته هتتای ردتتاا     mm 21هستتتند  هنگامیيتته يتتوش ردتتاا   

استتت دتترای اینتتاد   mm 82دتتوده و هنگامیيتته يتتوش ردتتاا   mm 9/79و  mm 1/10 ،mm 9/22 ،mm 71دترتیتت  درادتتر دتتا  
استتت  در  mm 12متتی داشتتد   عمتتق گستتتردگی ایتت  ردايهتتا     mm 12درادتتر دتتا   (b)يتتوش درزه  2/2°زاویتته هتتای ردتتاا  

 مشن ا  هندسی نمونه ها آورده شده است  3سدوش 
 مشخصات هندس  نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد. -1جدو  

 (b)يوش درزه  (°) زاویه رداا (mm)يوش رداا  درزه نوف

 1/10 2/2 21 غیر همروشان

 9/22 01 21 غیر همروشان

 71 82 21 همروشان

 9/79 331 21 همروشان

 

 انجا  آزماي  بر  مستقی  با جعبه اصو  شده بر نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد -3
  MPaتتنا نرمتاش اعمتاش شتده دته پتل دتت   ادتت و درادتر          متی داشتد    mm/min  23/2نتر  سادنتایی درشتی در آزمتایا هتا     

در يتتی آزمتتایا، سادنتتایی درشتتی و نیتتروی درشتتی توستت  سیستتتم  بتتت داده هتتا، ذتیتتره متتی گتتردد  دعتتد از   .استتت 11/2
 اتمام آزمایا، نمونه ها از سعبه درش تارج شده و ا گوی شيست مورد دررسی قرارتواهد گر ت 

 

 ت درنمونه های حاوی درزه های ناممتد:ا گوی شيس-1-3
 ا گوی شيست در نمونه های حاوی درزه های ناممتد: -1
دعتتد از اننتتام آزمتتایا، ا گتتوی شيستتت در نمونتته هتتا متتورد ارزیتتادی قتترار گر تتت  ا گتتوی شيستتت در درزه هتتای ناممتتتد      

نتاد شتده و دتا پیشتروی درون پتل دتت ،       پشيانی، يبق انت ار ر  داده است  دته ایت  ترتیت  کته تتر  هتا از نتو  درزه هتا ای        
ا گتوی شيستتت درزه هتای ناممتتتد در سیستتم دارگتتااری اصتتش شتتده را نشتتان      32مننتر دتته شيستت آن شتتده انتد  شتتيل    

 می دهد   
 ا گوی شيست در نمونه های حاوی درزه های ناممتد غیر همروشان: -3-1-3

 01°و  2/2°ممتتتد غیتتر هتتم پوشتتان دتتا زاویتته ردتتاا  در ایتت  دنتتا، ا گوهتتای شيستتت در نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای نا 
 معر ی شده است  
 :0/0°و زاويه رباط برابر با  mm 41الف( طو  رباط 

ا تس(، تتر  کششتی دتاالیی در سراستر پتل  دتت  عبتور         -32استت )شتيل    2/2°زاویته ردتاا    و mm 21زمانیيه يتوش ردتاا    
سترس پایتدار متی گتردد دگونته ای کته نمتی توانتد دتا نتو            کرده و ی تر  کششتی پتایینی مستا ت کوتتاهی را پیشتروی و      

 ا س( -32درزه مقادل یيرارچه گردد )شيل 
 : 21°و زاويه رباط  mm 41ب( طو  رباط 
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ه( ترکهتتای دا تته ای -32استتت )شتتيل  mm 21و يتتوش ردتتاا  01°در درزه هتتای ناهمروشتتان، زمانیيتته زاویتته ردتتاا درادتتر دتتا 
ک مستیر منحنتی شتيل پیشتروی کترده تتا اینيته دته نتو  درزه مقادتل درتتورد نماینتد              در نو  درزه ها ایناد شتده و در یت  

 ای  یيرارچگی یک مدره دیضوی درسای می گاارد که کامت از نمونه سدا شده است 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

  ب( زاويه داري رباط 0/0°اليوي شکست در نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان   الف( زاويه داري رباط برابر با  -14شکل 
 .mm 41؛ طو  رباط ثابت 111°و د( زاويه داري رباط برابر با  90°  ج( زاويه داري رباط برابر با 21°برابر با 

 
 ه های ناممتد همروشان:ا گوی شيست نمونه های حاوی درز -3-1-3

معر تتی  331°و  82°در ایتت  دنتتا، ا گوهتتای شيستتت در نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد همروشتتان دتتا زاویتته ردتتاا  
 شده است  

 :  82°و زاویه رداا درادر دا  mm 21ه( يوش رداا 
کششتتی از نتتو   ج(، تتتر -32استتت )شتتيل  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا   

درزه ها رشد کرده و عمود در مستیر دارگتااری درشتی درون پتل دتت  پیشتروی متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت  توست               
 یک سطت شيست منرا می شيند  

 :  331°و زاویه رداا درادر دا  mm 21ج( يوش رداا 
د(، تتتر  هتتای دا تته ای از  -32استتت )شتتيل  331°و زاویتته ردتتاا  mm 21در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا  

نو  درزه ها سوانه زده و عمتود دتر مستیر دارگتااری درشتی پیشتروی متی نماینتد  ایت  ترکهتا در سراستر پتل دتت  پیشتروی               
 کرده تا ده دیوار درزه مقادل درتورد نمایند   

ر شتتده کتته نشتتان از در ا گوهتتای شيستتت معر تتی شتتده، ستتطت شيستتت کششتتی متتی داشتتد چراکتته هیچگونتته متتواد پتتود   
 شيست درشی داشد مشاهده نمی گردد و سطت شيست کامت صار و صیقشی است  

از ا گوهای شيست معر تی شتده متی تتوان دریا تت کته سعبته دترش اصتتش شتده توانستته استت تتا دتا منتقتل نمتودن دتار                  
 درشی ده نمونه، مننر ده شيست ایده اش پل دت  گردد 

 حاوي درزه هاي ناممتد: رفتار مقاومت  نمونه هاي-1-6
و زاویته داری ردتاا    mm 21نمتودار نیتروی درشتی درحست  سادنتایی درشتی را دترای نمونته هتای دتا يتوش ردتاا              31شيل 

 نشان می دهد    331°و   °82، °01، °2/2

 
 نمودار نیروي برش  برحسب جابجاي  برش  براي نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد. -11شکل 

 

( کمتتتر از بر یتتت 331°و  82°، بر یتتت دتتاردری درشتتی درزه هتتای هتتم پوشتتان )زاویتته ردتتاا mm 21ادتتت در يتتوش ردتتاا  
( استتت کتته ایتت  مهتتم دتتد یل حضتتور دتتار نرمتتاش روی پتتل دتتت  در آرایتتا 01° و 2/2 °دتتاردری درزه ناهمروشتتان )زاویتته ردتتاا 

شتتی تتتارسی دایتتد دتتر ت وصتتیا    درزه ناهمروشتتان متتی داشتتد  درحقیقتتت در آرایتتا درزه هتتای ناهمروشتتان، نیتتروی در   
ميانیيی متواد ديتر و تتنا نرمتاش غشبته نمایتد در حا یيته در آرایتا درزه هتای همروشتان، ا تر تتنا نرمتاش روی پتل دتت                 
حتتار متتی گتتردد و نیتتروی درشتتی تتتارسی  قتت  دایستتتی دتتر ت وصتتیا  ميتتانیيی دتتت  ديتتر غشبتته کنتتد  از اینتترو بر یتتت  

 از بر یت داردری درزه های ناهمروشان می داشد   داردری درشی درزه های هم پوشان کمتر 
سادنتایی دته همتراه ا گوهتای شيستت قادتل انت تار نشتان متی دهتد کته سعبته دترش               -روند منطقی و ایده آش در منحنی دار

 اصتش شده کارایی مناسبی درای اننام آزمایا روی درزه های ناممتد پشيانی دارد 
 

 نتیجه گیري:  
مستتقیم معمتو ی، اميتان اننتام آزمتایا دتر درزه هتای ناممتتد پشيتانی میستر نمتی داشتد  در ایت               دا ديارگیری سعبه دترش  

مقا ه دا است اده از سداکننتده هتای  شتری، سعبته دترش دگونته ای اصتتش گردیتد تتا دتتوان پتل دتت  هتای متوره نستبت دته                 
هتتای شيستتت و نمتتودار   ستتطت ا تتق را تحتتت آزمتتایا دتترش مستتتقیم قتترار داد  نتتتایا آزمتتایا دتترش مستتتقیم )ا گو       

مقتتاومتی(، نشتتان داد کتته سعبتته اصتتتش شتتده توانتتایی و کتتارایی اننتتام آزمتتایا درزه هتتای ناهمستتطت را دارد  در درزه هتتای  
استتت، تتتر  کششتتی از نتتو  درزه هتتا رشتتد کتترده و عمتتود دتتر  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا 

مسیر دارگااری درشی درون پل دتت  پیشتروی متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت  توست  یتک ستطت شيستت منترا متی               
استتت، تتتر  هتتای دا تته ای از نتتو  درزه هتتا سوانتته زده  331°و زاویتته ردتتاا  mm 21شتتيند  همچنتتی  زمانیيتته يتتوش ردتتاا 

ر دارگتااری درشتی پیشتروی متی نماینتد  ایت  ترکهتا در سراستر پتل دتت  پیشتروی کترده تتا دته دیتوار درزه                و عمود در مستی 
استتت، تتتر  کششتتی از  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21مقادتتل درتتتورد نماینتتد  در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا  

متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت         نو  درزه ها رشد کترده و عمتود دتر مستیر دارگتااری درشتی درون پتل دتت  پیشتروی         
استت، تتر  هتای دا ته ای      331°و زاویته ردتاا    mm 21توس  یتک ستطت شيستت منترا متی شتيند  زمانیيته يتوش ردتاا          

از نتتو  درزه هتتا سوانتته زده و عمتتود دتتر مستتیر دارگتتااری درشتتی پیشتتروی متتی نماینتتد  ایتت  ترکهتتا در سراستتر پتتل دتتت      
ل درتتورد نماینتد  همچنتی  نتتایا نشتان متی دهنتد کته درزه هتای همروشتان دارای           پیشروی کرده تتا دته دیتوار درزه مقادت    

 مقاومت درشی کمتری نسبت ده درزه های غیر همروشان هستند 
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ه( ترکهتتای دا تته ای -32استتت )شتتيل  mm 21و يتتوش ردتتاا  01°در درزه هتتای ناهمروشتتان، زمانیيتته زاویتته ردتتاا درادتتر دتتا 
ک مستیر منحنتی شتيل پیشتروی کترده تتا اینيته دته نتو  درزه مقادتل درتتورد نماینتد              در نو  درزه ها ایناد شتده و در یت  

 ای  یيرارچگی یک مدره دیضوی درسای می گاارد که کامت از نمونه سدا شده است 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

  ب( زاويه داري رباط 0/0°اليوي شکست در نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد پلکان   الف( زاويه داري رباط برابر با  -14شکل 
 .mm 41؛ طو  رباط ثابت 111°و د( زاويه داري رباط برابر با  90°  ج( زاويه داري رباط برابر با 21°برابر با 

 
 ه های ناممتد همروشان:ا گوی شيست نمونه های حاوی درز -3-1-3

معر تتی  331°و  82°در ایتت  دنتتا، ا گوهتتای شيستتت در نمونتته هتتای حتتاوی درزه هتتای ناممتتتد همروشتتان دتتا زاویتته ردتتاا  
 شده است  

 :  82°و زاویه رداا درادر دا  mm 21ه( يوش رداا 
کششتتی از نتتو   ج(، تتتر -32استتت )شتتيل  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا   

درزه ها رشد کرده و عمود در مستیر دارگتااری درشتی درون پتل دتت  پیشتروی متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت  توست               
 یک سطت شيست منرا می شيند  

 :  331°و زاویه رداا درادر دا  mm 21ج( يوش رداا 
د(، تتتر  هتتای دا تته ای از  -32استتت )شتتيل  331°و زاویتته ردتتاا  mm 21در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا  

نو  درزه ها سوانه زده و عمتود دتر مستیر دارگتااری درشتی پیشتروی متی نماینتد  ایت  ترکهتا در سراستر پتل دتت  پیشتروی               
 کرده تا ده دیوار درزه مقادل درتورد نمایند   

ر شتتده کتته نشتتان از در ا گوهتتای شيستتت معر تتی شتتده، ستتطت شيستتت کششتتی متتی داشتتد چراکتته هیچگونتته متتواد پتتود   
 شيست درشی داشد مشاهده نمی گردد و سطت شيست کامت صار و صیقشی است  

از ا گوهای شيست معر تی شتده متی تتوان دریا تت کته سعبته دترش اصتتش شتده توانستته استت تتا دتا منتقتل نمتودن دتار                  
 درشی ده نمونه، مننر ده شيست ایده اش پل دت  گردد 

 حاوي درزه هاي ناممتد: رفتار مقاومت  نمونه هاي-1-6
و زاویته داری ردتاا    mm 21نمتودار نیتروی درشتی درحست  سادنتایی درشتی را دترای نمونته هتای دتا يتوش ردتاا              31شيل 

 نشان می دهد    331°و   °82، °01، °2/2

 
 نمودار نیروي برش  برحسب جابجاي  برش  براي نمونه هاي حاوي درزه هاي ناممتد. -11شکل 

 

( کمتتتر از بر یتتت 331°و  82°، بر یتتت دتتاردری درشتتی درزه هتتای هتتم پوشتتان )زاویتته ردتتاا mm 21ادتتت در يتتوش ردتتاا  
( استتت کتته ایتت  مهتتم دتتد یل حضتتور دتتار نرمتتاش روی پتتل دتتت  در آرایتتا 01° و 2/2 °دتتاردری درزه ناهمروشتتان )زاویتته ردتتاا 

شتتی تتتارسی دایتتد دتتر ت وصتتیا    درزه ناهمروشتتان متتی داشتتد  درحقیقتتت در آرایتتا درزه هتتای ناهمروشتتان، نیتتروی در   
ميانیيی متواد ديتر و تتنا نرمتاش غشبته نمایتد در حا یيته در آرایتا درزه هتای همروشتان، ا تر تتنا نرمتاش روی پتل دتت                 
حتتار متتی گتتردد و نیتتروی درشتتی تتتارسی  قتت  دایستتتی دتتر ت وصتتیا  ميتتانیيی دتتت  ديتتر غشبتته کنتتد  از اینتترو بر یتتت  

 از بر یت داردری درزه های ناهمروشان می داشد   داردری درشی درزه های هم پوشان کمتر 
سادنتایی دته همتراه ا گوهتای شيستت قادتل انت تار نشتان متی دهتد کته سعبته دترش               -روند منطقی و ایده آش در منحنی دار

 اصتش شده کارایی مناسبی درای اننام آزمایا روی درزه های ناممتد پشيانی دارد 
 

 نتیجه گیري:  
مستتقیم معمتو ی، اميتان اننتام آزمتایا دتر درزه هتای ناممتتد پشيتانی میستر نمتی داشتد  در ایت               دا ديارگیری سعبه دترش  

مقا ه دا است اده از سداکننتده هتای  شتری، سعبته دترش دگونته ای اصتتش گردیتد تتا دتتوان پتل دتت  هتای متوره نستبت دته                 
هتتای شيستتت و نمتتودار   ستتطت ا تتق را تحتتت آزمتتایا دتترش مستتتقیم قتترار داد  نتتتایا آزمتتایا دتترش مستتتقیم )ا گو       

مقتتاومتی(، نشتتان داد کتته سعبتته اصتتتش شتتده توانتتایی و کتتارایی اننتتام آزمتتایا درزه هتتای ناهمستتطت را دارد  در درزه هتتای  
استتت، تتتر  کششتتی از نتتو  درزه هتتا رشتتد کتترده و عمتتود دتتر  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا 

مسیر دارگااری درشی درون پل دتت  پیشتروی متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت  توست  یتک ستطت شيستت منترا متی               
استتت، تتتر  هتتای دا تته ای از نتتو  درزه هتتا سوانتته زده  331°و زاویتته ردتتاا  mm 21شتتيند  همچنتتی  زمانیيتته يتتوش ردتتاا 

ر دارگتااری درشتی پیشتروی متی نماینتد  ایت  ترکهتا در سراستر پتل دتت  پیشتروی کترده تتا دته دیتوار درزه                و عمود در مستی 
استتت، تتتر  کششتتی از  82°و زاویتته ردتتاا  mm 21مقادتتل درتتتورد نماینتتد  در درزه هتتای همروشتتان، زمانیيتته يتتوش ردتتاا  

متی نمایتد  در ایت  آرایتا، پتل دتت         نو  درزه ها رشد کترده و عمتود دتر مستیر دارگتااری درشتی درون پتل دتت  پیشتروی         
استت، تتر  هتای دا ته ای      331°و زاویته ردتاا    mm 21توس  یتک ستطت شيستت منترا متی شتيند  زمانیيته يتوش ردتاا          

از نتتو  درزه هتتا سوانتته زده و عمتتود دتتر مستتیر دارگتتااری درشتتی پیشتتروی متتی نماینتتد  ایتت  ترکهتتا در سراستتر پتتل دتتت      
ل درتتورد نماینتد  همچنتی  نتتایا نشتان متی دهنتد کته درزه هتای همروشتان دارای           پیشروی کرده تتا دته دیتوار درزه مقادت    

 مقاومت درشی کمتری نسبت ده درزه های غیر همروشان هستند 
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ABSTRACT:  
Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars with significant resistance against the corrosion lead to 
an improvement in the performance of concrete structures and a significant reduction in costs. 
High ratio of tensile strength to weight, being non-conductive, and non-magnetic are other 
features of them. Recent international design standards, such as ACI 440.1R-15 do not 
recommend including FRP reinforcement in compression and replace them by concrete in 
calculations. In this study, due to the prediction of the effect of the GFRP compression bars on 
the flexural strength and ductility of GFRP reinforced concrete beams, the thirteen concrete 
specimens were modeled using finite element software, ABAQUS. Concrete elastoplastic 
behavior after the peak was defined using the concrete damaged plasticity model in software. 
Experimental data from previous studies were used as a criterion for numerical investigations 
and the model results were validated using numerical modeling. The results demonstrated that 
the displacement-force graphs, obtained from numerical analysis, were in good agreement 
with the respective curves obtained from the laboratory analysis. According to the numerical 
evaluation, GFRP reinforced concrete beams included higher flexural strength, i.e., the 
average flexural strength of steel-reinforced concrete beam was about 90% of the GFRP 
reinforced concrete beam. Also, the ductility of GFRP concrete beam specimens was greater 
than that for the steel beam specimen. Increasing the percentage of GFRP compression 
reinforcement resulted in higher energy absorption and ultimately higher ductility of the GFRP 
concrete beams. The numerical results indicated that GFRP compression reinforcement does 
not significantly increase the flexural strength of beams.  
Keywords: GFRP, ABAQUS, Beams, Flexural strength, Concrete damaged plasticity 
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ABSTRACT:  
Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars with significant resistance against the corrosion lead to 
an improvement in the performance of concrete structures and a significant reduction in costs. 
High ratio of tensile strength to weight, being non-conductive, and non-magnetic are other 
features of them. Recent international design standards, such as ACI 440.1R-15 do not 
recommend including FRP reinforcement in compression and replace them by concrete in 
calculations. In this study, due to the prediction of the effect of the GFRP compression bars on 
the flexural strength and ductility of GFRP reinforced concrete beams, the thirteen concrete 
specimens were modeled using finite element software, ABAQUS. Concrete elastoplastic 
behavior after the peak was defined using the concrete damaged plasticity model in software. 
Experimental data from previous studies were used as a criterion for numerical investigations 
and the model results were validated using numerical modeling. The results demonstrated that 
the displacement-force graphs, obtained from numerical analysis, were in good agreement 
with the respective curves obtained from the laboratory analysis. According to the numerical 
evaluation, GFRP reinforced concrete beams included higher flexural strength, i.e., the 
average flexural strength of steel-reinforced concrete beam was about 90% of the GFRP 
reinforced concrete beam. Also, the ductility of GFRP concrete beam specimens was greater 
than that for the steel beam specimen. Increasing the percentage of GFRP compression 
reinforcement resulted in higher energy absorption and ultimately higher ductility of the GFRP 
concrete beams. The numerical results indicated that GFRP compression reinforcement does 
not significantly increase the flexural strength of beams.  
Keywords: GFRP, ABAQUS, Beams, Flexural strength, Concrete damaged plasticity 
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 چکیده
 توجه قابل کاهش و مسلح بتنی هایسازه عملکرد در بهبود به منجر خوردگی برابر در توجه قابل مقاومت با FRP آرماتورهای

. باشدمی آن بودن غیرمغناطیس و نارسانا ، وزن به کششی مقاومت باالی نسبت آنها هایویژگی دیگر از. شوندمی هاهزینه
 در و اندننموده مجاز فشار در را FRP آرماتورهای از استفاده  ACI 440.1R-15قبیل از اخیر الملل بین طراحی هاینامهآیین

 و خمشی مقاومت روی GFRP فشاری میلگردهای اثر بینیپیش منظور به پژوهش، این در. کنندمی جایگزین بتن با محاسبات
 رفتار. شدند مدلسازی ABAQUS افزار نرم از استفاده با بتنی تیر نمونه سیزده ،GFRP مسلح بتنی تیرهای پذیریشکل

 موجود، هایپژوهش از تجربی هایداده. شد تعریف افزار نرم در بتن خرابی پالستیسیته مدل کمک به االستوپالستیک مصالح
 صحت عددی مدلسازی از استفاده با نتایج و گرفتند قرار استفاده مورد پژوهش این در عددی هایبررسی برای معیار بعنوان
 هایمنحنی با خوبی مطابقت عددی تحلیل از آمده دستبه نیرو-تغییرمکان هایمنحنی که دادند نشان نتایج. شدند سنجی
 مقاومت میانگین دارند؛ باالتری خمشی مقاومت ،GFRP مسلح بتنی تیرهای عددی، ارزیابی طبق. دارند آزمایشگاه از حاصل

 GFRP مسلح بتنی تیرهای چنینهم. شد محاسبه GFRP مسلح بتنی تیرهای درصد 09فوالدی، مسلح بتنی تیرهای خمشی
 نهایت در و بیشتر انرژی جذب به منجر ،GFRP فشاری میلگردهای درصد افزایش. دادند نشان خود از بیشتری پذیریشکل
 در توجهی قابل تاثیر GFRP فشاری میلگردهای که دادند نشان نتایج. استشده GFRP بتنی تیرهای بیشتر پذیریشکل

 .ندارند تیرها خمشی مقاومت افزایش
 .بتن آسیب پالستیسیته مدل خمشی، مقاومت تیرها، ،GFRP، ABAQUS: کلیدی هایواژه
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 مقدمه-1
دیگوور مشووکتد متوودادد میلگرد ووا   ووو د ، دلیووغ بل ووه بوور خوووردهی د بووه FRPدر طووود دد د ووه ه،شووته، میلگرد ووا  

 وا  خورنوده،    وا  شوور د مطوی    انود  ب  عنوان جایگزینی مناس ی بورا  ایوم میلگرد وا، برویار موورد قوجوه رورار هر توه        به
باشود کوه من ور بوه قورمی  د      بتنوی مرولب بوه  وو د موی      وا   علت اصلی خووردهی میلگردهو،ار   وو د  د قبریوز سوازه     

 وایی کوه در   شوود  بنوابرایم مووادر کوردن سوازه     چنیم کوا   رابوغ قووجهی در طوود عمور سوازه موی       بازساز  پر زینه د   
قوریم  متودادد  GFRPد   CFRP،AFRP وا رورار دارنود باعوا ددار د طوود عمور بیشوتر سوازه خوا ود شود           معرض ایم مطوی  

پو،یر  د رر یوت بواربر  بوا یی     از شوکغ  GFRP روتند  در ایوم پوشد   بوا قوجوه بوه اینکوه میلگرد وا           FRP وا   هونه
مووددد  GFRPانوود   میلگرد ووا  باشووند، بووه عنوووان جووایگزیم خوووبی بوورا  میلگرد ووا   ووو د  انتبووا  شوودهبرخوووردار مووی

ردد بیشووینه قوزیوو  نووابرایم انترووار مووی ا سووتیپ پووایینی دارنوود د قمایووغ بووه هروویبتگی بووددن قروولی  شوودن را دارنوود  ب   
( در موایرووه بووا  ووو د، کوچووپ باشوود  پووه ایووم میلگرد ووا بووه ملزدموواد  3300/3درکوورن  نهووایی بووتم   FRPمیلگرد ووا  

 FRP وا  طرایوی نیواز دارنود  بوا دجوود م العواد  ورادان در خاوو  اسوتفاده موودر از میلگردهو،ار              ناموه متفادقی در بییم
 fib [5]د  ACI 440.1R-15 ،[2] CAN/CSA S806 ،[3] TR55 ،ISO10406.1  [4] [1] ووا   مووه نادر   شووار، بیوویم  

کننوود  بوودیم سوو ز عووتده بوور     را در مطاسوو اد رر یووت  شووار  اعیووا قوصوویه نمووی      FRPاسووتفاده از میلگردهوو،ار  
دریو    وا  عودد  بوه منروور صوطت سون ی نتوایش بزمایشوگا ی د ارزیوابی          سواز   ا  بزمایشوگا ی، نیازمنود شو یه    بررسی

 باشی   ا  جدید طرایی می  طرایان در دستورالعمغبوسیله FRPقر، جهت پ،یر تم 
 وا  سوازه برعهوده دارنود، بنوابرایم بررسوی ادور         وا نوو  رابوغ قووجهی را در میوان الموان      قیر ا با اعماد بار سوازه بوه سوتون   

-عووه اخیوور بووا بررسووی نمودار ووا  ممووانباشوود  در م المیلگردهوو،ار   شووار  در رر یووت بوواربر  قیر ووا یووا ز ا میووت مووی 
انطنووا در ناییووه مفاووغ پتسووتیپ قیر ووا  موجووود در رووا   بووه ایووم نتی ووه رسوویدند کووه مووواط  مروولب بووه میلگرد ووا     

GFRP   کننوود د رر یووت خمشووی بووا قر  از مووواط  مروولب بووه میلگرد ووا   ووو د   وورا       بووه طووور خ ووی ر تووار مووی
برابوور  3300بووه  ووو د  بووه طووور میووانگیم   GFRPشووی قیر ووا  مروولب  کننوود  در ایووم م العووه، نروو ت رر یووت خم  مووی

پووی بردنوود کووه موادمووت  شووار  نهووایی     4332در سوواد  [8]،[7] 1الفایفووا  د  مکوواران    [6]اسووت هیوور  شووده  انوودازه
درصوود مووودار   33باشوود  کووه ایووم مووودار بیشووتر از   درصوود موادمووت کششووی نهووایی مووی   03قوری ووا  GFRPمیلگرد ووا 

بینووی بووه پووی  ABAQUSبووا اسووتفاده از نوورر ا ووزار  [9]3امیوور  د  مکوواران باشوود  مووی 2هیوور  شووده قوسوو  دیتووز انوودازه
 وایی در نتوایش اجزاحمطوددد    پاسخ خمشی، خووا  مکوانیکی د الگو وا  قور  یوپ قیور بتنوی ر ووپلیمر پرداختنود د قفوادد          

ا  قیوور بتنووی مروولب  ووو د  قطووت بزمووای  خموو  چهارنو ووه  [10] 4د بزمایشووگا ی مشووا ده کردنوود  نووویم د  مکوواران 
سووان د  سوواز  کردنوود د  در مدلروواز  عوودد  شوویز بیشووتر  را در ناییووه ا سووتیپ خ ووی مشووا ده کردنوود         شوو یه

 FRPخترانووه بووه بررسووی کوواربرد برموواقور  ووو د  بووه  مووراه بت ووی از     بووا ارایووه یووپ رد   4332در سوواد  5 مکوواران 
پو،یر    وا  عودد  د کار وا  بزمایشوی نشوان دادنود کوه بوا اسوتفاده از ایوم رد  شوکغ            ا با استفاده از مودد پرداختند  بن

     [11]کندسازه بتم برمه به طور رابغ قوجهی ا زای  پیدا می
در  شووار  زر  GFRPم العوواد بیشووتر  جهووت بررسووی ر تووار میلگرد ووا   د وود کووه قطویووواد بووا  بووه خوووبی نشووان مووی 

د  GFRP وا  مرولب بوه    است  ایم پشد   ختصوه ا  از نتوایش بزمایشوگا ی د موایروه بنهوا بوا نتوایش اجوزاح مطوددد نمونوه          
 کند چنیم بررسی ادر میلگرد ا   شار  در قیر ا را  را   می و د د   

                                                           
 

1 Alfifi et al. 
2 Deitz 
3 Amiri et al. 
4 Nguyen et al. 
5 Sun et al. 
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 حدودسازی با روش اجزاء ممدل-2
شوده در  هیور  ، ابتودا بوا موایروه نتوایش انودازه     ABAQUSا وزار   وا  سواخته شوده قوسو  نورر     به منرور بررسوی ر توار مودد   

قووان  اسوت د موی  سواز  قعیویم شوده   ا وزار، صوطت د دروت رد  مودد    دسوت بموده از نورر   یپ بزمای  معت ر با نمودار ا  به
یاصوغ کورد د سوبه بوه قطلیوغ نمودار وا پرداخوت  در ایوم پوشد            ا وزار اطمینوان   بینوی شوده قوسو  نورر    به نتایش پوی  

بووه عنوووان نمونووه مرجوو  جهووت اسووتفاده در      [12] 6نمونووه بزمایشووگا ی سوواخته شووده قوسوو  الملکووانی د  مکوواران     
نمونوه قیور بتنوی     30اسوت  در ایوم پوشد       توه شوده  ساز  اجوزا  مطوددد موورد اسوتفاده رورار هر     سن ی نتایش مدد صطت

متوور میلووی 3333ا  د طووود د انووه متوور، قطووت بارهوو،ار  خموو  چهارنو ووه  میلووی 303*343بووه ابعوواد مو وو  عرضووی 
شووماقیپ د  4اسووت ددر شووکغ نشووان داده شووده 3شووکغدر  GFRPانوود  مو وو  قیر ووا  مروولب  ووو د  د سوواز  شووده شوو یه

د یوپ نمونوه دیگور بوا میلگرد وا       GFRP وا   نمونوه بوا میلگرد وا د خوامود     34اسوت   نطوه باره،ار  قیر بتنی قرسوی  شوده  
بووه نروو ت   #2بووه ر وور بووا شوو  میلگوورد طووولی  GFRPانوود   وور نمونووه بتنووی مروولب  ووا   ووو د  مروولب شوودهد خووامود
درصوود  3331بووه نروو ت ی مووی  N12درصوود د  وور نمونووه یتنووی مروولب  ووو د  بووا شوو  میلگوورد طووولی    33.0ی مووی 

 ووا  بتنووی مروولب د بوورا  نمونووه #4بووه ر وور  GFRPانوود  میلگردهوو،ار  عرضووی بوورا  نمونووه بتنووی مروولب   مروولب شووده
باشود  پوشو    متور موی  میلوی  333 وا  ر قموار نمونوه   اصوله میلگردهو،ار  عرضوی د    چنویم انتبوا  شوده د  و      R6 وو د  

 است   اقباذ شده 3شکغمترم اب  میلی GFRP ،43متر د برا  میلی 23 ا  بتنی مرلب  و د  بتم برا  نمونه

 
 نمایی از مقطع تیر و نحوه آرایش میلگردها: 1شکل

 

 
 : شماتیک تیر بتنی مسلح2شکل

 مشبااد ماالب میلگرد د خامود مار ی در 
 است شدهمگاپاسگاد در مطاس اد استفاده 04323موادمت چنیم از بتنی با است    ارایه شده 4د3 جددد

 
 GFRP [12]: خواص فیزیکی میلگردهای 1جدول 
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 مربع(
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 [12]: خواص فیزیکی میلگردهای فوالدی2جدول 
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 مدول االستیک 
 )گیگاپاسکال(

متر مساحت)میلی
 مربع(

قطر 
 متر(میلگرد)میلی

5% 33343% 423 433 433 4. 0 

5% 3343% 323 333 433 333 34 

 
 های ساختاری مصالحمدل 1-2
 مدل بتن 2-1-1

جهووت معر ووی ماووالب طیووف دسوویعی از خاوصوویاد ر تووار  بیرا سووتیپ دجووود دارد کووه در ایووم  ABAQUSدر نوورر ا ووزار 
قووریم موودد بوورا  قوصوویف ر تووار بووتم  ، مناسووز[13] 7بسوویز بوور پایووه موودد لیووو د  مکووارا  -پووشد   موودد پتستیروویته

باشوود  در ایووم موودد دد مکووانیزر هروویبتگی قوور  خوووردهی کششووی د خردشوودهی  شووار     ووا  بزمایشووگا ی مووینمونووه
رویبتگی(   وا  ادلیوه در قون  یوداکنر قن  ه    شود  ر تار بوتم قطوت کشو  نیوز قوا قشوکیغ ریوز قور         برا  بتم  رض می

به صورد خ ی د پوه از بن قون  بور یروز کورن  قور  خووردهی د اعمواد ضورایز بسویز کششوی بوه منروور کوا                 
نشووان داده  شووکغ کوورن  بووتم در  شووار در  -شووود  نمووودار قوون مووددد ا ستیروویته در ادوور قوور  خوووردهی قعریووف مووی 

د  قرسووی  شووده [13]کوورن  بوورا  بووتم مطاووور نشووده در  شووار بوور پایووه ردابوو  لیووو د  مکوواران -اسووت  نمووودار قوون شووده
 ت اسموادیر قن  بر یرز کرن  قر  خوردهی   پتستیپ( به نرر ا زار دارد شده
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 ACI 363R-10ناموه  ایوم معادلوه از ضوواب  موجوود در بیویم       اسوت  ( قعیویم شوده  3مددد یانگ بوتم بوا اسوتفاده از معادلوه      
 کند پیرد  می [14]

       √  ́       
  3) 

 شود  رض می 334پواسون به مودار ردزه بتم، ضریز  .4موادمت  شار  ́  
اسووت  ایووم موودد پوونش مولفووه ر تووار  شووامغ:  ر تووار  بسوویز اسووتفاده شووده-در ناییووه بیوور ا سووتیپ از موودد پتستیروویته

 هیرد  شار ، بسیز  شار ، ر تار کششی، بسیز کششی د پتستیریته را در برمی
 :[15]استر قعریف شدهدر ایم پشد  ، ر تار پتستیریته به صورد زیر در نرر ا زا

       4)    

   
  ́

       ́         0)  

   
   

      ́
      

   2)  

Ψ   ،قن  قرلی   شار  دد مطوره ادلیه      ضریز شکغ برا  س ب قرلی ،   زادیه ان راط بتم
دارد شود    ( بوه نورر ا وزار   .( د  2(،  0(،  3کورن   شوار  قوپ مطووره بوتم ط و  معواد د         -به  میم قرقیز ردابو  قون   

 اند کرن  بتم استفاده کرده-جهت مدلراز  ر تار قن  [13]ایم معاد د از رداب  لیو د  مکاران 
  3)    

     

  (         (      ))  (       (      )
 
)           

 
 
 
 

  0)   (  
 )       

  2)      (  

  
) 

  .)    (   ́
   

) 

برابوور  [16]ط وو  راب ووه منوودر     باشوود  کوورن   شووار  در بووار اد  مووی      کوورن   شووار ،     قوون   شووار  بووتم،    
 است  رض شده 33334

 هیورد  قون  قرولی  کششوی ط و  معادلوه      ر تار بتم در کش   ماننود  شوار در دد ناییوه ا سوتیپ د پتسوتیپ رورار موی       

 ت اسا زار قعریف شدهدر نرر[17]( 1 

       √  ́ 
 1)                                                                                                        

 دست بمده است به [18]( قوس  استونر33 چنیم  قن  کششی از معادله   
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   (

   
  
)
   

             
  33)                                                                                                                                                        

 
 

از دیگوور مشباووه  ووا  موودد پتستیروویته بسوویز بووتم،    کوورن  کششووی دد بووار اد  مووی باشوود        کوورن  بووتم د    
، پوارامتر بسویز قطوت بارهو،ار  کششوی بوتم         بوتم   پوارامتر بسویز قطوت بارهو،ار   شوار      مکانیزر بسویز موی باشود     

 :[13]شودبه صورد زیر قعریف می   

   
            

               
(33)  

   
   
   

 34)

       
  
  

(30)

          
      

  
  

 32)

   
        

           
 33)

 است       رض شده    ، 332د   330،   در مطاس اد 
   GFRPمدل میلگرد  2-1-2

شووود   وویب ضوواب ه بسووی ی بووه صووورد ا سووتیپ خ ووی ایزدقردپیووپ  وورض مووی  GFRPکوورن  میلگرد ووا  -راب ووه قوون 
باشود  در ایوم   مود بارهو،ار     شوار  یوا کششوی( دابروته موی       ردد  خووا  ایوم میلگرد وا بوه     کار نمیبرا  ایم میلگرد ا به

شوده   اسوت د قون   شوار  ناوف قون  کششوی در نرور هر توه        پشد   مددد یانگ در  شار د کشو  یکروان  ورض شوده    
بووه   GFRP،  ر تووار میلگرد ووا  ABAQUSباشوود  رابووغ ذکوور اسووت کووه در نوورر ا ووزار   مووی 3343اسووت  ضووریز پواسووون  

در ایووم پووشد   را نشووان   GFRPکوورن  میلگرد ووا  -نمووودار قوون   شووکغانوود  ریووف شوودهخ ووی قعصووورد موودد سووه 
 د د  می

 
 [15]در این پژوهش GFRPکرنش میلگردهای -: رابطه تنش 4شکل 
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 ACI 363R-10ناموه  ایوم معادلوه از ضوواب  موجوود در بیویم       اسوت  ( قعیویم شوده  3مددد یانگ بوتم بوا اسوتفاده از معادلوه      
 کند پیرد  می [14]

       √  ́       
  3) 

 شود  رض می 334پواسون به مودار ردزه بتم، ضریز  .4موادمت  شار  ́  
اسووت  ایووم موودد پوونش مولفووه ر تووار  شووامغ:  ر تووار  بسوویز اسووتفاده شووده-در ناییووه بیوور ا سووتیپ از موودد پتستیروویته

 هیرد  شار ، بسیز  شار ، ر تار کششی، بسیز کششی د پتستیریته را در برمی
 :[15]استر قعریف شدهدر ایم پشد  ، ر تار پتستیریته به صورد زیر در نرر ا زا

       4)    

   
  ́

       ́         0)  

   
   

      ́
      

   2)  

Ψ   ،قن  قرلی   شار  دد مطوره ادلیه      ضریز شکغ برا  س ب قرلی ،   زادیه ان راط بتم
دارد شود    ( بوه نورر ا وزار   .( د  2(،  0(،  3کورن   شوار  قوپ مطووره بوتم ط و  معواد د         -به  میم قرقیز ردابو  قون   

 اند کرن  بتم استفاده کرده-جهت مدلراز  ر تار قن  [13]ایم معاد د از رداب  لیو د  مکاران 
  3)    

     

  (         (      ))  (       (      )
 
)           

 
 
 
 

  0)   (  
 )       

  2)      (  

  
) 

  .)    (   ́
   

) 

برابوور  [16]ط وو  راب ووه منوودر     باشوود  کوورن   شووار  در بووار اد  مووی      کوورن   شووار ،     قوون   شووار  بووتم،    
 است  رض شده 33334

 هیورد  قون  قرولی  کششوی ط و  معادلوه      ر تار بتم در کش   ماننود  شوار در دد ناییوه ا سوتیپ د پتسوتیپ رورار موی       

 ت اسا زار قعریف شدهدر نرر[17]( 1 

       √  ́ 
 1)                                                                                                        

 دست بمده است به [18]( قوس  استونر33 چنیم  قن  کششی از معادله   

   {
                           
   (

   
  
)
   

             
  33)                                                                                                                                                        

 
 

از دیگوور مشباووه  ووا  موودد پتستیروویته بسوویز بووتم،    کوورن  کششووی دد بووار اد  مووی باشوود        کوورن  بووتم د    
، پوارامتر بسویز قطوت بارهو،ار  کششوی بوتم         بوتم   پوارامتر بسویز قطوت بارهو،ار   شوار      مکانیزر بسویز موی باشود     

 :[13]شودبه صورد زیر قعریف می   

   
            

               
(33)  

   
   
   

 34)

       
  
  

(30)

          
      

  
  

 32)

   
        

           
 33)

 است       رض شده    ، 332د   330،   در مطاس اد 
   GFRPمدل میلگرد  2-1-2

شووود   وویب ضوواب ه بسووی ی بووه صووورد ا سووتیپ خ ووی ایزدقردپیووپ  وورض مووی  GFRPکوورن  میلگرد ووا  -راب ووه قوون 
باشود  در ایوم   مود بارهو،ار     شوار  یوا کششوی( دابروته موی       ردد  خووا  ایوم میلگرد وا بوه     کار نمیبرا  ایم میلگرد ا به

شوده   اسوت د قون   شوار  ناوف قون  کششوی در نرور هر توه        پشد   مددد یانگ در  شار د کشو  یکروان  ورض شوده    
بووه   GFRP،  ر تووار میلگرد ووا  ABAQUSباشوود  رابووغ ذکوور اسووت کووه در نوورر ا ووزار   مووی 3343اسووت  ضووریز پواسووون  

در ایووم پووشد   را نشووان   GFRPکوورن  میلگرد ووا  -نمووودار قوون   شووکغانوود  ریووف شوودهخ ووی قعصووورد موودد سووه 
 د د  می

 
 [15]در این پژوهش GFRPکرنش میلگردهای -: رابطه تنش 4شکل 
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 مدل  میلگرد فوالدی3-1-2
در ایووم پووشد   جهووت مدلروواز  میلگرد ووا   ووو د  از موودد دد خ ووی ا ستوپتسووتیپ کامووغ ایزدقردپیووپ اسووتفاده      

بووا مووددد یانووگ د ضووریز پواسووون د در ناییووه پتسووتیپ بوور اسوواس   اسووت  ر تووار ایووم میلگرد ووا در ناییووه ا سووتیپشووده
 است نشان داده شده 3کرن   و د در شکغ  -است  نمودار قن معیار مایرز قعریف شده

 
 کرنش دو خطی فوالد-: نمودار تنش 5شکل 

 های اجزاء محدودمدل 2-2
سواز  میلگرد وا  طوولی د عرضوی     د جهوت شو یه   solid وا  بتنوی از الموان سوه بعود   مگوم       به منرور مدلرواز  نمونوه  

بعود  د  باشود کوه یوپ الموان سوه     موی  C3D8R وا  اسوت  نووا الموان بوتم  موه نمونوه      اسوتفاده شوده   wireبعد  از المان سه
ا  بووا یکبووارچگی کووا   یا تووه، مناسووز جهووت قطلیووغ دینووامیکی د اسووتاقیکی بیرخ ووی اسووت د در ادامووه از    شووت هووره

باشوود، بووه منرووور مدلروواز  میلگرد ووا  طووولی د عرضووی پوو،یر موویان خرپووا  دد هر ووی شووکغکووه یووپ الموو T3D2المووان 
 وا  اجوزا   باشود   ندسوه مودد   است   ورا   نموودن سوبتی مطوور ، علوت اصولی اسوتفاده از الموان خرپوا موی          استفاده شده

-ناوف قیور مودد شوده     ، ا وزار ط و  اصوغ قووارن    اسوت  زر بوه ذکور اسوت کوه در نورر      شوده  نمای  داده  0مطددد در شکغ 
 است 

 
 ABAQUS افزار اجزاء محدود نصف تیر بتنی در نرم : هندسه مدل 6شکل 

اسووت  در ایووم موودد دد بسوویز انتبووا  شوده -در ایوم پووشد   جهووت مدلرواز  ر تووار بیرا سووتپ بووتم، مودد پتستیروویته   
خردشوودهی  شووار   ر تووار   خوووردهی کششووی دشوووند کووه ع ارقنوود از: قوور  مکووانیزر هروویبتگی بوورا  بووتم  وورض مووی  

سواز  سو ب مشوتر  بویم بوتم د میلگرد وا،       شوده اسوت  بوه منروور شو یه     نشوان داده   شوکغ  پتستیپ بوتم در  -ا ستیپ
نود ووا  میلگردهوو،ار  را بووه درجوواد بزاد  ناییووه  شووود  ایووم ریوود قعریووف مووی ABAQUSا ووزار در نوورر  embeddedریوود

شوود  سواز  نموی   وا بوا بوتم شو یه    کنود  بنوابرایم سو ب مشوتر  میلگرد وا د خوامود      میزبان متناررشان  بتم( مطوددد موی  
برموواقور بووه  شوووند کووهشوووند د من وور موویدر ناییووه بووتم موود ون مووی ABAQUSا ووزار  ووا در نوورربلکووه میلگرد ووا د خووامود

چنویم از لزوز  میلگرد وا   وو د  در بوتم صورف نرور شوده          یا  بتنی اطراف خود چرو یده د بوا بن یرکوت کنود   و      
 است  

 

 
 

 ABAQUSهای مدل شده در نرم افزار نمونه-3
 .اسووت دنمونووه قیوور بتنووی صووطت سوون ی شووده 4کووه  نمونووه قیوور بتنووی در نوورر ا ووزار مدلروواز  شووده 33در ایووم پووشد   

بوا قوجوه بوه نووا      ABAQUSا وزار   وا، معیوار پایوان قطلیوغ در نورر     انود  در  موه نمونوه   نمونه دیگر در نرر ا زار سواخته شوده  
شووود کووه ایووم خرابووی شووامغ جووار  شوودن میلگوورد  ووو د ، خردشوودهی بووتم  شووار  د  خرابووی ای وواد شووده، ارزیووابی مووی

  بووه ع ووارد دیگوور  بووا اعموواد  باشوودجووایی مووید جابووهاسووت  نطوووه بارهوو،ار  در  قیر ووا کنتوور  GFRPهروویبتگی میلگوورد 
 وا قطوت بارهو،ار     هیورد  سوبه نمونوه   متور ان وار موی   میلوی  000متور رد  دد خو  متووارن بوه  اصوله      میلی 33جایی جابه

 شوند  درا زار مدد میاستاقیکی در نرر
 است  ا د مشبااقشان نشان داده شدهمدد 0 جددد

 
 ها: خواص مکانیکی نمونه 3جدول 

 میلگردگذاری طولی میلگردگذاری عرضی

 
فاصله 

 )میلیمتر(

 
 ر ر

  میلیمتر(

درصد ی می 
میلگرد 
 (́  شار  

 fbρ/ρ نر ت )
میلگرد کششی به 

 FRPنر ت با نه 

 
ر ر میلگرد 
در کش  
  میلیمتر(

 
ر ر میلگرد 

در 
  شار میلیمتر(

 
 نوا میلگرد

 
 نمونه

 S150-F  و د  34 34 - 33.330 0 159

159 0303 33320 33. 323443 323443 GFRP G150-F1 

159 0303 33320 33. 323443 33 GFRP G150-F2 

159 0303 3 33. 323443 3 GFRP G150-F3 

159 0303 331303 33202 3432 3432 GFRP G150-F1 

159 0303 332302 33202 3432 .31. GFRP G150-F2 

159 0303 3 33202 3432 3 GFRP G150-F3 

159 0303 332011 33304 33320 33320 GFRP G150-F4 

159 0303 330011 33304 33320 .33. GFRP G150-F5 

159 0303 3 33304 33320 3 GFRP G150-F6 

159 0303 333322 33. 1334 1334 GFRP G150-F7 

159 0303 334324 33. 1334 0320. GFRP G150-F8 

159 0303 3 33. 1334 3 GFRP G150-F9 

 
 صحت سنجی نتایج نمونه آزمایشگاهی با روش اجزا محدود-4

د نتووایش یاصووغ از قطلیووغ اجووزاح مطووددد در نوورر ا ووزار  [12]الملکووانی در ایووم ببوو  بووه موایرووه نتووایش نمونووه بزمایشووگا ی
 وا  بزمایشووگا ی د  قزییرمکووان نمونوه - وا  خمشوی د ق وواب  مناسوز نمودار وا  نیورد     ر تووار نمونوه   .پوردازی   شوکغ   موی 
 د ند ن می ا  اجزاح مطددد را در ایم پشد   نشامدد

باشوود  هووا ی قیر ووا د قزییرمکووان،  مووان خیووز دسوو  د انووه قیوور مووی در ایووم نمودار ووا، نیوورد مطووور ، عکووه العمووغ قکیووه
د نود  نتوایش اجوزاح مطوددد     نشوان موی   GFRPقزییرمکوان قیر وا  بتنوی مرولب  وو د  د      - وا  نیورد   مان ور کوه منطنوی  

پوشووانی دارنوود  در موودد  دسووت بمووده از بزمایشووگاه  وو   بووهخاوصووا در مطووددده ا سووتیپ بووه خوووبی بووا نمودار ووا      
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 مدل  میلگرد فوالدی3-1-2
در ایووم پووشد   جهووت مدلروواز  میلگرد ووا   ووو د  از موودد دد خ ووی ا ستوپتسووتیپ کامووغ ایزدقردپیووپ اسووتفاده      

بووا مووددد یانووگ د ضووریز پواسووون د در ناییووه پتسووتیپ بوور اسوواس   اسووت  ر تووار ایووم میلگرد ووا در ناییووه ا سووتیپشووده
 است نشان داده شده 3کرن   و د در شکغ  -است  نمودار قن معیار مایرز قعریف شده

 
 کرنش دو خطی فوالد-: نمودار تنش 5شکل 

 های اجزاء محدودمدل 2-2
سواز  میلگرد وا  طوولی د عرضوی     د جهوت شو یه   solid وا  بتنوی از الموان سوه بعود   مگوم       به منرور مدلرواز  نمونوه  

بعود  د  باشود کوه یوپ الموان سوه     موی  C3D8R وا  اسوت  نووا الموان بوتم  موه نمونوه      اسوتفاده شوده   wireبعد  از المان سه
ا  بووا یکبووارچگی کووا   یا تووه، مناسووز جهووت قطلیووغ دینووامیکی د اسووتاقیکی بیرخ ووی اسووت د در ادامووه از    شووت هووره

باشوود، بووه منرووور مدلروواز  میلگرد ووا  طووولی د عرضووی پوو،یر موویان خرپووا  دد هر ووی شووکغکووه یووپ الموو T3D2المووان 
 وا  اجوزا   باشود   ندسوه مودد   است   ورا   نموودن سوبتی مطوور ، علوت اصولی اسوتفاده از الموان خرپوا موی          استفاده شده

-ناوف قیور مودد شوده     ، ا وزار ط و  اصوغ قووارن    اسوت  زر بوه ذکور اسوت کوه در نورر      شوده  نمای  داده  0مطددد در شکغ 
 است 

 
 ABAQUS افزار اجزاء محدود نصف تیر بتنی در نرم : هندسه مدل 6شکل 

اسووت  در ایووم موودد دد بسوویز انتبووا  شوده -در ایوم پووشد   جهووت مدلرواز  ر تووار بیرا سووتپ بووتم، مودد پتستیروویته   
خردشوودهی  شووار   ر تووار   خوووردهی کششووی دشوووند کووه ع ارقنوود از: قوور  مکووانیزر هروویبتگی بوورا  بووتم  وورض مووی  

سواز  سو ب مشوتر  بویم بوتم د میلگرد وا،       شوده اسوت  بوه منروور شو یه     نشوان داده   شوکغ  پتستیپ بوتم در  -ا ستیپ
نود ووا  میلگردهوو،ار  را بووه درجوواد بزاد  ناییووه  شووود  ایووم ریوود قعریووف مووی ABAQUSا ووزار در نوورر  embeddedریوود

شوود  سواز  نموی   وا بوا بوتم شو یه    کنود  بنوابرایم سو ب مشوتر  میلگرد وا د خوامود      میزبان متناررشان  بتم( مطوددد موی  
برموواقور بووه  شوووند کووهشوووند د من وور موویدر ناییووه بووتم موود ون مووی ABAQUSا ووزار  ووا در نوورربلکووه میلگرد ووا د خووامود

چنویم از لزوز  میلگرد وا   وو د  در بوتم صورف نرور شوده          یا  بتنی اطراف خود چرو یده د بوا بن یرکوت کنود   و      
 است  

 

 
 

 ABAQUSهای مدل شده در نرم افزار نمونه-3
 .اسووت دنمونووه قیوور بتنووی صووطت سوون ی شووده 4کووه  نمونووه قیوور بتنووی در نوورر ا ووزار مدلروواز  شووده 33در ایووم پووشد   

بوا قوجوه بوه نووا      ABAQUSا وزار   وا، معیوار پایوان قطلیوغ در نورر     انود  در  موه نمونوه   نمونه دیگر در نرر ا زار سواخته شوده  
شووود کووه ایووم خرابووی شووامغ جووار  شوودن میلگوورد  ووو د ، خردشوودهی بووتم  شووار  د  خرابووی ای وواد شووده، ارزیووابی مووی

  بووه ع ووارد دیگوور  بووا اعموواد  باشوودجووایی مووید جابووهاسووت  نطوووه بارهوو،ار  در  قیر ووا کنتوور  GFRPهروویبتگی میلگوورد 
 وا قطوت بارهو،ار     هیورد  سوبه نمونوه   متور ان وار موی   میلوی  000متور رد  دد خو  متووارن بوه  اصوله      میلی 33جایی جابه

 شوند  درا زار مدد میاستاقیکی در نرر
 است  ا د مشبااقشان نشان داده شدهمدد 0 جددد

 
 ها: خواص مکانیکی نمونه 3جدول 

 میلگردگذاری طولی میلگردگذاری عرضی

 
فاصله 

 )میلیمتر(

 
 ر ر

  میلیمتر(

درصد ی می 
میلگرد 
 (́  شار  

 fbρ/ρ نر ت )
میلگرد کششی به 

 FRPنر ت با نه 

 
ر ر میلگرد 
در کش  
  میلیمتر(

 
ر ر میلگرد 

در 
  شار میلیمتر(

 
 نوا میلگرد

 
 نمونه

 S150-F  و د  34 34 - 33.330 0 159

159 0303 33320 33. 323443 323443 GFRP G150-F1 

159 0303 33320 33. 323443 33 GFRP G150-F2 

159 0303 3 33. 323443 3 GFRP G150-F3 

159 0303 331303 33202 3432 3432 GFRP G150-F1 

159 0303 332302 33202 3432 .31. GFRP G150-F2 

159 0303 3 33202 3432 3 GFRP G150-F3 

159 0303 332011 33304 33320 33320 GFRP G150-F4 

159 0303 330011 33304 33320 .33. GFRP G150-F5 

159 0303 3 33304 33320 3 GFRP G150-F6 

159 0303 333322 33. 1334 1334 GFRP G150-F7 

159 0303 334324 33. 1334 0320. GFRP G150-F8 

159 0303 3 33. 1334 3 GFRP G150-F9 

 
 صحت سنجی نتایج نمونه آزمایشگاهی با روش اجزا محدود-4

د نتووایش یاصووغ از قطلیووغ اجووزاح مطووددد در نوورر ا ووزار  [12]الملکووانی در ایووم ببوو  بووه موایرووه نتووایش نمونووه بزمایشووگا ی
 وا  بزمایشووگا ی د  قزییرمکووان نمونوه - وا  خمشوی د ق وواب  مناسوز نمودار وا  نیورد     ر تووار نمونوه   .پوردازی   شوکغ   موی 
 د ند ن می ا  اجزاح مطددد را در ایم پشد   نشامدد

باشوود  هووا ی قیر ووا د قزییرمکووان،  مووان خیووز دسوو  د انووه قیوور مووی در ایووم نمودار ووا، نیوورد مطووور ، عکووه العمووغ قکیووه
د نود  نتوایش اجوزاح مطوددد     نشوان موی   GFRPقزییرمکوان قیر وا  بتنوی مرولب  وو د  د      - وا  نیورد   مان ور کوه منطنوی  

پوشووانی دارنوود  در موودد  دسووت بمووده از بزمایشووگاه  وو   بووهخاوصووا در مطووددده ا سووتیپ بووه خوووبی بووا نمودار ووا      
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قور   باشوی  در یالیکوه ایوم هرویبتگی در مودد اجوزاح مطوددد بوا شویز متیو           بزمایشگا ی شا د هرویبتگی ناههوانی موی   
انوودکی بیشووتر از قیر ووا   GFRPد وود  ط وو  نتووایش قطلیووغ بزمایشووگا ی، رر یووت خمشووی قیر ووا  بتنووی مروولب   رخ مووی

باشوود کووه ایووم مووودار ا ووزای  در نمودار ووا  یاصووغ از قطلیووغ اجووزاح مطووددد بیشووتر اسووت  در  د  موویبتنووی مروولب  ووو 
شووود کووه نو ووه ددر رر یووت خمشووی بووا قر  بزمایشووگا ی دد نو ووه  اد  مشووا ده مووی GFRPبتنووی مروولب  نمووودار نمونووه
موایرووه بووا  ووو د  اسووت   در GFRPپوو،یر  در قیر ووا  بتنووی مروولب د وود کووه بیووانگر ا ووزای  زیوواد شووکغ را نشووان مووی

پوو،یر  در قطلیووغ اجووزاح مطووددد در موایرووه بووا موودد    چنوویم در  وور دد نمونووه قیوور بتنووی، شووا د ا ووزای  شووکغ      وو 
 شود قر  از مدد بزمایشگا ی هریبته میباشی  د نمونه با شیز متی بزمایشگا ی می

صوود در موایرووه بووا موودد بزمایشووگا ی ا ووزای   در .اجووزاح مطووددد، بووار اد  بووه میووزان  GFRPدر نمونووه قیوور بتنووی مروولب 
باشوود  در یالیکووه در مووی GFRPد نووده دسووت بووا  هوور تم قطلیووغ بووه رد  اجووزاح مطووددد در قیوور بتنووی  یا تووه کووه نشووان

درصود کوا   یا توه کوه بیوانگر دسوت پواییم هور تم قطلیوغ           0قیربتنی مرلب  و د  بوا اد  در قطلیوغ عودد  بوه میوزان      
 باشد قیر ا می عدد  در ایم هرده از
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 S150-F: کانتور تنش ماکزیمم تیر بتنی  0شکل 

 
 

 
 G150-F: کانتور تنش ماکزیمم تیر بتنی  19شکل 

 
 های ساخته شده در نرم افزار  نمونه-5

پوو،یر  نمونووه قیوور بتنووی بووه منرووور بررسووی ادوور میلگرد ووا   شووار  رد  رر یووت مطووور  د شووکغ   33در ایووم پووشد   
انود کوه پوارامتر    شوده  وا دد پوارامتر، متزیور در نرور هر توه     اسوت  در ایوم نمونوه   قیر ا  بتنی مرلب در نرر ا زار سواخته شوده  

-ACI440.1Rی اسوت د پوارامتر ددر درصود میلگرد وا   شوار  اسوت  م واب  بوا بیویم ناموه            وا  کششو  ادد درصد میلگورد 

بووه دد موود شکرووت خردشوودهی  شووار  د هروویبتگی    GFRPرر یووت خمشووی قیر ووا  مروولب بووه میلگرد ووا     [1] 15
FRP باشوود  یالووت یوود  کنتوورد بووا موایرووه نروو ت میلگردهوو،ار  دابرووته موویFRP   بووه یالووت بووا نه 

   
-( قعیوویم مووی

شوود کوه   ا  انتبوا  موی  (، میلگردهو،ار  بوه هونوه   30  معادلوه   بوا نه ط و   FRP دسوت بدردن درصود میلگورد   شود   با بوه 
( د ناییووه              (، ناییووه هوو،ار      مو وو  خمشووی در سووه ناییووه مبتلووف: ناییووه کنتوورد کششووی    

صوود میلگوورد  شووار  کووه بووه قرقیووز صووفر، ناووف درصوود  ( روورار هیوورد د سووبه بووا قزییوور در        کنتوورد  شووار  
 33شووند  نموودار موایروه قیر وا در شوکغ      نیورد یاصوغ    -میلگرد کششوی د برابور بوا میلگردکششوی، نمودار وا  قزییرمکوان      

بیووانگر درصوود میلگوورد بووا نه   fbρبیووانگر درصوود میلگوورد کششووی د   ρاسووت  در ایووم نمودار ووا پووارامتر  نشووان داده شووده
FRP شود ر ادامه به قشریب د بررسی ایم نمودار ا پرداخته میاست  د 

            
  ́
   
      
         

                                                                                                                     (30)

    کوورن  نهووایی بووتم،       ، FRPمووددد ا ستیروویته میلگرد ووا       ، FRPموادمووت کششووی      در ایووم معادلووه  
 باشد با نه می FRPنر ت میلگرده،ار  
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قور   باشوی  در یالیکوه ایوم هرویبتگی در مودد اجوزاح مطوددد بوا شویز متیو           بزمایشگا ی شا د هرویبتگی ناههوانی موی   
انوودکی بیشووتر از قیر ووا   GFRPد وود  ط وو  نتووایش قطلیووغ بزمایشووگا ی، رر یووت خمشووی قیر ووا  بتنووی مروولب   رخ مووی

باشوود کووه ایووم مووودار ا ووزای  در نمودار ووا  یاصووغ از قطلیووغ اجووزاح مطووددد بیشووتر اسووت  در  د  موویبتنووی مروولب  ووو 
شووود کووه نو ووه ددر رر یووت خمشووی بووا قر  بزمایشووگا ی دد نو ووه  اد  مشووا ده مووی GFRPبتنووی مروولب  نمووودار نمونووه
موایرووه بووا  ووو د  اسووت   در GFRPپوو،یر  در قیر ووا  بتنووی مروولب د وود کووه بیووانگر ا ووزای  زیوواد شووکغ را نشووان مووی

پوو،یر  در قطلیووغ اجووزاح مطووددد در موایرووه بووا موودد    چنوویم در  وور دد نمونووه قیوور بتنووی، شووا د ا ووزای  شووکغ      وو 
 شود قر  از مدد بزمایشگا ی هریبته میباشی  د نمونه با شیز متی بزمایشگا ی می

صوود در موایرووه بووا موودد بزمایشووگا ی ا ووزای   در .اجووزاح مطووددد، بووار اد  بووه میووزان  GFRPدر نمونووه قیوور بتنووی مروولب 
باشوود  در یالیکووه در مووی GFRPد نووده دسووت بووا  هوور تم قطلیووغ بووه رد  اجووزاح مطووددد در قیوور بتنووی  یا تووه کووه نشووان

درصود کوا   یا توه کوه بیوانگر دسوت پواییم هور تم قطلیوغ           0قیربتنی مرلب  و د  بوا اد  در قطلیوغ عودد  بوه میوزان      
 باشد قیر ا می عدد  در ایم هرده از
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 های ساخته شده در نرم افزار  نمونه-5

پوو،یر  نمونووه قیوور بتنووی بووه منرووور بررسووی ادوور میلگرد ووا   شووار  رد  رر یووت مطووور  د شووکغ   33در ایووم پووشد   
انود کوه پوارامتر    شوده  وا دد پوارامتر، متزیور در نرور هر توه     اسوت  در ایوم نمونوه   قیر ا  بتنی مرلب در نرر ا زار سواخته شوده  

-ACI440.1Rی اسوت د پوارامتر ددر درصود میلگرد وا   شوار  اسوت  م واب  بوا بیویم ناموه            وا  کششو  ادد درصد میلگورد 

بووه دد موود شکرووت خردشوودهی  شووار  د هروویبتگی    GFRPرر یووت خمشووی قیر ووا  مروولب بووه میلگرد ووا     [1] 15
FRP باشوود  یالووت یوود  کنتوورد بووا موایرووه نروو ت میلگردهوو،ار  دابرووته موویFRP   بووه یالووت بووا نه 

   
-( قعیوویم مووی

شوود کوه   ا  انتبوا  موی  (، میلگردهو،ار  بوه هونوه   30  معادلوه   بوا نه ط و   FRP دسوت بدردن درصود میلگورد   شود   با بوه 
( د ناییووه              (، ناییووه هوو،ار      مو وو  خمشووی در سووه ناییووه مبتلووف: ناییووه کنتوورد کششووی    

صوود میلگوورد  شووار  کووه بووه قرقیووز صووفر، ناووف درصوود  ( روورار هیوورد د سووبه بووا قزییوور در        کنتوورد  شووار  
 33شووند  نموودار موایروه قیر وا در شوکغ      نیورد یاصوغ    -میلگرد کششوی د برابور بوا میلگردکششوی، نمودار وا  قزییرمکوان      

بیووانگر درصوود میلگوورد بووا نه   fbρبیووانگر درصوود میلگوورد کششووی د   ρاسووت  در ایووم نمودار ووا پووارامتر  نشووان داده شووده
FRP شود ر ادامه به قشریب د بررسی ایم نمودار ا پرداخته میاست  د 

            
  ́
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 باشد با نه می FRPنر ت میلگرده،ار  
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 با نسبت های مختلف  GFRPنیرو برای تیر بتنی مسلح -های تغییرمکان: مقایسه منحنی 11شکل 
   

 و درصد میلگرد فشاری متغیر 
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بوا نرو ت    GFRP وا  سواخته شوده در نورر ا وزار، در  موه قیر وا  بتنوی مرولب          قزییرمکوان نمونوه  -با قوجه به نمودار نیورد 
 بووه یالووت بووا نه     FRP ووا  مبتلووف میلگردهوو،ار   

   
(، بووا قزییوور درصوود برموواقور  شووار ، موادمووت خمشووی نمونووه   

د ود  بوه ع وارقی دیگور ا وزای       قزییوراد، قنهوا در ناییوه بیور خ وی پوه از ناییوه اد  رخ موی         قوری ا دابوت مانوده اسوت د   
   1.8= وا  بوا نرو ت   شوود،  رچنود سوتون   پو،یر  نمونوه موی   درصد ی می میلگرد ا   شار  من ور بوه ا وزای  شوکغ    

   
 

امووغ دارنوود  بووا کووا   نروو ت  پوشووانی ک ووا ناییووه پووی  از اد ،  وو  کننوود  در  مووه سووتون از ایووم راعووده پیوورد  نمووی 
 بووه یالووت بووا نه   FRPمیلگردهوو،ار  

   
در موووارد  کووه درصوود ی مووی میلگرد ووا   شووار  د   .33بووه  .33(، از میووزان 

یابوود د در موووارد  کووه درصوود ی مووی درصوود کووا   مووی 20333( موادمووت خمشووی بووه میووزان ́   کششووی برابوور اسووت 
درصوود کووا    .2230ا  کششووی اسووت، موادمووت خمشووی بووه میووزان میلگرد ووا   شووار  ناووف درصوود ی مووی میلگرد وو

درصود ا وت موادموت خمشوی داریو   بنوابرایم بوا کوا            33342کوه میلگرد وا   شوار  یو،ف شووند،      یابد د در زموانی -می
 درصد ی می میلگرد ا   شار ، شا د ا ت موادمت بیشتر  در ادر کا   نر ت 

   
 باشی  می 

 د د  ا  ساخته شده در نرر ا زار را نشان میاکزیم  مددکانتور قن  م 30د34شکغ

  

   الف

میلیمتر د  ارد میلگرد  شار  د سمت چپ،  ر ر میلگرد کششی،  323443سمت راست، ر ر میلگرد کششی، برابر با :  G150-F : کانتور قن  قیر بتنی 34شکغ 
 میلیمتر د  ارد میلگرد  شار 3432برابر با 
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 نتیجه گیری-6
ا وزار بررسوی شود د سوبه بوه      ایم پوشد   در ابتودا صوطت سون ی نتوایش بزمایشوگا ی د قطلیوغ اجوزاح مطوددد در نورر          در 

پوورداختی  د نتووایش زیوور  GFRPپوو،یر  قیر ووا  بتنووی مروولب بررسووی ادوور میلگرد ووا   شووار  رد  رر یووت بوواربر  د شووکغ
 دست بمد: ا بهیاصغ از بررسی

 یالوت بووا نه   بووه FRPبوا کوا   نروو ت میلگردهو،ار     -3
   

، رر یوت خمشووی مو و  بووه طوور میووانگیم    .33بوه   .33( از 
 ا تد پ،یر  مو   اقفاق مییابد د ا ت شدید در شکغدرصد کا   می 2231

بوا قزییور درصوود میلگرد وا   شووار ، ناییوه ا سووتیپ کوامت  مبوشوانی داشووته د قزییوراد در ناییووه پوه از اد  شووردا         -4
( قوا موودار صوفر، قزییور        وا  کششوی    ( از میوزان برابور بوا درصود میلگورد     ́ میلگرد وا   شوار    شود  کا   درصود  می

 وا   شوود خاوصوا در نرو ت   پو،یر  مو و  موی   کوه من ور بوه کوا   شوکغ     کند  دریوالی در رر یت خمشی قیر ای اد نمی
 پاییم  

   
 شود می  

 وا  بزمایشوگا ی را پوی  بینوی کردنود د قفوادد جزیوی مشوا ده شوده در           ا  اجزاح مطددد بوه دروت ر توار نمونوه    مدد-0
چنوویم در قیر ووا باشوود   وو  ووا مووی ووا  زدد نگووار ناشووی از بوواز شوودن خووامودعلووت شکرووتقزییرمکووان بووه -نمووودار نیوورد

 باشد شکرت از نوا شکرت ر ر  بطرانی می
اجوزاح مطوددد دسوت بوا  هر توه شوده  یواد بنکوه          در قطلیوغ  GFRP وا    ا  مرلب بوه میلگرد وا د خوامود   ابلز نمونه-2

 اند  ا  مرلب به میلگرد ا   و د  ابلز دست پاییم هر ته شدهنمونه
من ور   GFRPنرو ت بوه  وو د، جایگو،ار  میلگرد وا   وو د  بوا         GFRPبا قوجوه بوه بیشوتر بوودن موددد ا ستیرویته       -3

در ناییوه  ردپاشوی    GFRPعلوت اینکوه میلگرد وا     م بوه چنوی شوود    و   به ا زای  مشبای در رر یوت خمشوی قیور نموی    
پوو،یر  د نوود  بنووابرایم بووا جوو،  انوورر  بیشووتر من وور بووه ا ووزای  شووکغپوه از اد ، قزییرشووکغ خوووبی از خووود نشووان مووی 
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Abstrac 
Various tests are carried out in order to control the concrete quality. One of the most 
important of these is the concrete compressive strength test. So as to do this test, concrete 
samples are taken by the quality-control laboratories of the concrete production companies. 
Different metal, composite and plastic molds exist for sampling concrete that each, has unique 
advantages and disadvantages. In this study, the effect of concrete sampling molds’ quality and 
material on the compressive strength and distortion of concrete samples is investigated. 
Finally, based on the accomplished studies, it is found that samples with metal molds 
compared with other samples have highest compressive strength and lowest distortion. It also 
observed that the lowest value of compressive strength and the highest value of distortion are 
related to the samples with composite molds. 
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Sampling, Mold  
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 چکیده
 فشاری مقاومت آزمایش ها، آزمایش این مهمترین از یکی. میگیرد انجام آن روی بر مختلفی هایآزمایش بتن کنترل جهت به

 و بتن تولید کارخانه کیفیت کنترل آزمایشگاه محل در بتن از گیری نمونه به اقدام آزمایش، این انجام منظور به. باشد می بتن
 تکهیک و پالستیکی دوتکه فلزی، مختلف های جنس از هایی قالب بتن، از گیری نمونه جهت. گردد می کارگاه همچنین
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 و بیشتر فشاری مقاومت از ها قالب سایر های نمونه به نسبت فلزی های قالب در شده گیری قالب های نمونه که گردید،
 های نمونه به مربوط اعوجاج میزان بیشترین و مقاومت میزان کمترین که است ذکر شایان. هستند برخوردار کمتری اعوجاج
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Abstrac 
Various tests are carried out in order to control the concrete quality. One of the most 
important of these is the concrete compressive strength test. So as to do this test, concrete 
samples are taken by the quality-control laboratories of the concrete production companies. 
Different metal, composite and plastic molds exist for sampling concrete that each, has unique 
advantages and disadvantages. In this study, the effect of concrete sampling molds’ quality and 
material on the compressive strength and distortion of concrete samples is investigated. 
Finally, based on the accomplished studies, it is found that samples with metal molds 
compared with other samples have highest compressive strength and lowest distortion. It also 
observed that the lowest value of compressive strength and the highest value of distortion are 
related to the samples with composite molds. 
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Sampling, Mold  
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 چکیده
 فشاری مقاومت آزمایش ها، آزمایش این مهمترین از یکی. میگیرد انجام آن روی بر مختلفی هایآزمایش بتن کنترل جهت به

 و بتن تولید کارخانه کیفیت کنترل آزمایشگاه محل در بتن از گیری نمونه به اقدام آزمایش، این انجام منظور به. باشد می بتن
 تکهیک و پالستیکی دوتکه فلزی، مختلف های جنس از هایی قالب بتن، از گیری نمونه جهت. گردد می کارگاه همچنین

 های قالب جنس اثر بررسی به تحقیق این در. دارند فردی به منحصر معایب و مزایا آنها از هریک که دارند، وجود پالستیکی
 مشخص گرفته انجام های بررسی براساس انتها در. است شده پرداخته ها نمونه اعوجاج و فشاری مقاومت بر بتن برداری نمونه

 و بیشتر فشاری مقاومت از ها قالب سایر های نمونه به نسبت فلزی های قالب در شده گیری قالب های نمونه که گردید،
 های نمونه به مربوط اعوجاج میزان بیشترین و مقاومت میزان کمترین که است ذکر شایان. هستند برخوردار کمتری اعوجاج
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 مقدمه -1
امررروزه بررتن برره عنرروان پرمصرررل ترررین مصررا ج سررانتمانی در اهرران شررنانته شررده اسررت  ا تصررادی بررودن  سررهو ت        
دسترسی به اارزا تشرکیل ددنرده ی آن  شرکل پرویری و پایرایی نسریتا براخی ایرن مثلروج  باعرا تواره روز افرزون بره آن               

بررتن   ررزوم بررسرری رفتررار و عوامررل مررونر بررر نرروا  آن را آشررکار مرری سررازد  در حقیقررت      شررده اسررت  کرراربرد  سررترده 
ترررین رادکررار اهررت سررانت بررتن دررای بررا کیفیررت یدارای نرروا  مکررانیکی و دوامرری مناسرر    انتثررا  د یررق و     برردیهی

 دوشمندانه مصا ج و طرح مثلوج بهینه  ماشین آخت و تجهیزات سانت بتن می باشد   
ین ویژ یهررای بررتن  مقاومررت فشرراری آن مرری باشررد  مقاومررت مشثصرره فشرراری بررتن در نقشرره دررا و         یکرری از مهمتررر 

مشثصررات فنرری نصوصرری دررر پررروگه در  مرری  ررردد  علرری ا قاعررده طررراح پررروگه در محاسرریات سررازه ای از ایررن مقاومررت   
مثتلری یکسران    مشثصه بهره  یری نموده اسرت  مقاومرت مشثصره برتن یری تعریری آمراری دارد کره در آ رین نامره درای           

نیست  این مقاومرت مشثصره  دسرت مایره طرراح مثلروج برتن نیرز مری باشرد کره برا اسرتفاده از آن و برا تواره بره شررای                   
حاکم بر مصرا ج مصررفی و نحروه سرانت  کنتررل و نترارت تو یرد برتن  مقاومرت فشراری متوسر  خزم بررای طررح مثلروج               

نمایرد در آزمایشرگاه تقرییرا بره ایرن مقاومرت برسرد  از طرفری          یمقاومت ددل طرح مثلوج  را تعیرین مری کنرد و سرعی مری     
در دنگررام تو یررد بررتن در کار رراه سررعی مرری شررود بتنرری سررانته شررود کرره انطیرراخ مقاومررت آن بررا مقاومررت مشثصرره تاییررد  
 ردد  بنرابراین نیراز بره کنتررل مقراومتی برتن وارود دارد  سرعی مری شرود تهیره آزمونره درا و نگهرداری آن درا در شررای                  

ستاندارد یآزمایشگادی  صورت  یررد و طیرق اسرتاندارد مربوطره  عمرل تعیرین مقاومرت انجرام شرود  بردیهی اسرت ا رر ایرن              ا
موارد به صورت اسرتاندارد انجرام نگرردد  عمرل مقایسره و انطیراخ برا مقاومرت مشثصره امرری بری معنرا نوادرد برود  از برتن                

ود  بنرابراین  شررای  ریثرتن  اایرددی و ترراکم  پردانرت و       مورد نتر  یرل از ریثتره شردن در  طعره  نمونره  یرری مری شر        
عمل آوری بتن در  طعه به دیچ واره در نحروه تهیره  ا ر  آزمونره بتنری حراکم نیسرت و نیایرد حراکم باشرد  دردل از تهیره              

  ]1[این آزمونه دا  کنترل کیفی بتن سانته شده  یل از ریثتن در  طعه اصلی است 
ر محاسریه مقاومرت فشراری برتن تو یردی  اسرتفاده از  ا ر  درای مکعیری و اسرتوانه ای برا            اهت تهیه آزمونره درا بره منترو    

ابعاد اسرتاندارد و ارنه درای مثتلری اعرم از فروخدی  فلرزی  پالسرتیکی دوتکره و پالسرتیکی یری تکره مرسروم اسرت کره                
نمونرره دررای بتنرری  کیفیررت و اررنه  ا رر  دررای تهیرره آزمونرره دررا یکرری از اعوامررل بسرریار مهررم در ت ییررر مقاومررت فشرراری 

   ]2[است
 ا   دای نمونه برداری فلرزی ابتردا بره صرورت ریثتره  رری  ا ر   یرری شرده و از طریرق انجرام عملیرات ماشرین کراری و               

ا ری   از مزایرای منحصرر بره فررد ایرن  ا ر  درا مری تروان            -1سوراخ کاری ابعاد  ا   دا به اندازه استاندارد مری رسرد یشرکل   
براخی آنهرا و دمینرین مقاومرت شران در برابرر مرواد شریمیایی اشراره کررد  ایرن مروارد آنهرا را بره                به استحکام و عمر بسریار 

 زینه دای بسیار مناسیی برای کراربرانی کره  صرد نمونره  یرری درای متعردد در طرول زمران را دارنرد  تیردیل کررده اسرت               
یر  مهندسرین را بره سرمت اسرتفاده از  ا ر        از معای  آنها بایسرتی بره وزن و بهرای سرنگین آنهرا اشراره نمرود کره ایرن معا         

  ]4و3[تکه و دوتکه سوخ داده است دای نمونه برداری پالستیکی یی
 ا   دای نمونره بررداری پالسرتیکی دوتکره از ارنه پلری آمیرد ا یرال دار مری باشرند  شرکل کلری  ا ر  از دو تکره اصرلی                

پری   وشرواره ای برا مهرره      4ن  ا ر  درا از طریرق    که در کدام سه واه مکعر  را تشرکیل میددنرد  سرانته شرده اسرت  ایر       
دای نروسکی به یکردیگر متصرل میگردنرد بره  ونره ای کره نیراز بره براز کرردن تمرام مهرره درا نمری باشرد و تنهرا برا شرل                   
کردن مهره  پیچ  وشرواره ای ررنانرده شرده و  ا ر  بره سراد ی و در کمتررین زمران ممکرن براز و یرا بسرته مری شرود کره                

شرکلی تعییره شرده اسرت      Lایای  ا   دای پالستیکی دوتکره مری باشرد  بره عرالوه در  یره براخیی  ا ر   فلرز          این نود از مز
که نقش مهمی در استحکام  ا   ایفرا مری کنرد  دمینرین سرطج دانلری ایرن  ا ر  درا صریقلی بروده و سرطج بیرونری آنهرا               

سرتیکی نیرز وارود دارنرد کره از ارنه           عرالوه برر ایرن  ا ر  درا   ا ر  درای یری تکره پال          -1مشیی می باشرد یشرکل  
    بره طرور کلری از مهمتررین مزایرای  ا ر  درای یری تکره و دو تکره پالسرتیکی میتروان              -1فاییر الس می باشرند یشرکل  

به بهای پایین و وزن بسیار کم آنهرا نسریت بره سرایر  ا ر  درای مرسروم اشراره کررد  امرا  وشرته از مزیرت درای ایرن  ا ر                 
ز عمررر و اسررتحکام پررایین تررری نسرریت برره  ا رر  دررای فلررزی برنرروردار مرری باشررند و عمومررا برررای دررا  ایررن نرروع  ا رر  دررا ا

کاربرانی کره نیراز بره نمونره  یرری درای متعردد دارنرد مناسر  نمری باشرند  در حقیقرت اسرتفاده از  ا ر  درای پالسرتیکی                 
ود داشرته باشرد رراکره در    یی تکه برای مکران درایی مناسر  اسرت کره امکران دسترسری بره کمدرسرور براد در کار راه وار            

صورتی که در دنگرام نمونره  یرری از مرواد روان کراری اسرتفاده نگرردد نمری تروان نمونره را بره راحتری از  ا ر  اردا کررد                 
در  سمت تحتانی این  ا ر  درا حفرره ای در نترر  رفتره شرده اسرت ترا پره از سرثت شردن نمونره بتروان از طریرق فشرار                

 نمونه را به راحتی از  ا   ادا کرد   دوایی که از حفره وارد می شود  
 
 
 
 

 )الف(                              )ب(                              )ج(        
 الف: قالب نمونه برداری فلزی، ب: قالب نمونه برداری پالستیکی دو تکه )کامپوزیتی(، ج: قالب نمونه برداری پالستیکی یک تکه -1شکل 

 
مزایای  ابرل تامرل  ا ر  درای پالسرتیکی کماکران اسرتفاده از  ا ر  درای فلرزی در نمونره بررداری از برتن آمراده در               باواود 

محررل کار رراه دررا و آزمایشررگاه دررا مرسرروم تررر اسررت  کرره علررت ایررن مودرروع را بایسررتی در دررعی بدنرره ی  ا رر  دررای       
یی اسرت و در نتیجره ایرن  ا ر  درا در      پالستیکی است و ارو کررد  در حقیقرت بدنره ی  ا ر  درای پالسرتیکی بسریار سر         

طول نمونه  یری به علت سرنگینی برتن ترا حردی در سرمت میرانی ت ییرشرکل نوادنرد داشرت کره ایرن ت ییرشرکل  نمونره              
را تا حد کمی از حا ت مکعر  نرار  مری کنرد و ری باتواره بره اسرتحکام بسریار براخی  ا ر  درای فلرزی در صرورت نمونره                

             ]2[مشکالتی در آنها نثوادیم بود یری مناس  در ز شادد رنین 
در حقیقررت  دررر ررره مقاومررت بررتن دررا و رده آن دررا برراختر رود تررانیر کیفیررت و دمررواری یتثررت بررودن  آن بررر مقاومررت     
فشاری بیشرتر مری  رردد  در وا را  نرادمواری درا باعرا مری شروند کره صرفحات بار رواری در ابتردا برا نقراج براختر تمراس                  

دین ترتیر  ترنش درای بسریار زیرادی بره صرورت مودرعی بره وارود آینرد  ترنش درای حاصرله بره ایجراد                 حاصل نموده و بر 
ترک در اطرال و زیر  سمت براسرته منجرر مری شروند و باعرا مری شروند کره عقربره انردازه  یرری نیررو یرا ار رام نمرایش                

ثر بررار  سرریثتگی کررادش داده شررده توسرر  وسرریله مشررابه دیجیتررا ی  نیلرری زودتررر پررایین رفترره و برردین ترتیرر  حررداک   
  ]5[یابد

در مررورد  ا رر  اسررتوانه ای  بار ررواری برررای تعیررین مقاومررت فشرراری صرررفا از سررر و ترره  ا رر  انجررام مرری شررود  در حا یکرره 
بررای  ا رر  مکعیری  امکرران بار رواری در دو اهررت عمرود بررر درم یاز دررر اهرت ممکنرره  وارود دارد و ایررن سرطوح اررانیی         

  ]5[ندبرای آزمایش مهم تلقی می شو
در آزمررایش مقاومررت فشرراری آزمونرره دررای مکعیرری بررتن  فررر  مرری شررود کرره سررطوح در تمرراس بررا صررفحات بار ررواری     
دستگاه فشراری دمیرون صرفحات مزبرور  سرطوحی تثرت و دمروار دسرتند و نرادمواری درای احتمرا ی آنهرا کرامال محردود               

یدن یرا کالدری  رواری پریش بینری مری شرود        شده است  در مورد  ا ر  درای اسرتوانه ای برویژه بررای سرطج فو رانی  سرای        
بنابراین دمواری و تثرت برودن کری  ا ر  بره شررج سراییدن یرا کالدری  رواری رنردان مهرم نیسرت  بردیهی اسرت بررای                 
اینکرره ایررن دمررواری برررآورده شررود در درارره اول خزم اسررت سررطج دانلرری  ا رر  مکعیرری بررتن نیررز دارای رنررین شرررایطی   

ا اعرم از فلرزی  فروخدی یرا داری مصرا ج و مرواد دیگرر برویژه پلیمرری یپالسرتیکی سرثت            باشد  بنابراین در سرانت  ا ر  در   
یا نرم  باید این شررای  بر ررار باشرد  معمروخ سرازند ان معتیرر ایرن  ا ر  درا سرعی مری کننرد در مرحلره سرانت  ا ر  برا                 

ن  ا ر  درا معمروخ  ا ر  درای      ماشین کاری و صفحه تراشی خزم به رنرین دمرواری دسرت یابنرد  امرا در مرحلره کراربرد ایر        
  ]5[فلزی  شکل و دمواری نود را حفظ می کنند
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 مقدمه -1
امررروزه بررتن برره عنرروان پرمصرررل ترررین مصررا ج سررانتمانی در اهرران شررنانته شررده اسررت  ا تصررادی بررودن  سررهو ت        
دسترسی به اارزا تشرکیل ددنرده ی آن  شرکل پرویری و پایرایی نسریتا براخی ایرن مثلروج  باعرا تواره روز افرزون بره آن               

بررتن   ررزوم بررسرری رفتررار و عوامررل مررونر بررر نرروا  آن را آشررکار مرری سررازد  در حقیقررت      شررده اسررت  کرراربرد  سررترده 
ترررین رادکررار اهررت سررانت بررتن دررای بررا کیفیررت یدارای نرروا  مکررانیکی و دوامرری مناسرر    انتثررا  د یررق و     برردیهی

 دوشمندانه مصا ج و طرح مثلوج بهینه  ماشین آخت و تجهیزات سانت بتن می باشد   
ین ویژ یهررای بررتن  مقاومررت فشرراری آن مرری باشررد  مقاومررت مشثصرره فشرراری بررتن در نقشرره دررا و         یکرری از مهمتررر 

مشثصررات فنرری نصوصرری دررر پررروگه در  مرری  ررردد  علرری ا قاعررده طررراح پررروگه در محاسرریات سررازه ای از ایررن مقاومررت   
مثتلری یکسران    مشثصه بهره  یری نموده اسرت  مقاومرت مشثصره برتن یری تعریری آمراری دارد کره در آ رین نامره درای           

نیست  این مقاومرت مشثصره  دسرت مایره طرراح مثلروج برتن نیرز مری باشرد کره برا اسرتفاده از آن و برا تواره بره شررای                   
حاکم بر مصرا ج مصررفی و نحروه سرانت  کنتررل و نترارت تو یرد برتن  مقاومرت فشراری متوسر  خزم بررای طررح مثلروج               

نمایرد در آزمایشرگاه تقرییرا بره ایرن مقاومرت برسرد  از طرفری          یمقاومت ددل طرح مثلوج  را تعیرین مری کنرد و سرعی مری     
در دنگررام تو یررد بررتن در کار رراه سررعی مرری شررود بتنرری سررانته شررود کرره انطیرراخ مقاومررت آن بررا مقاومررت مشثصرره تاییررد  
 ردد  بنرابراین نیراز بره کنتررل مقراومتی برتن وارود دارد  سرعی مری شرود تهیره آزمونره درا و نگهرداری آن درا در شررای                  

ستاندارد یآزمایشگادی  صورت  یررد و طیرق اسرتاندارد مربوطره  عمرل تعیرین مقاومرت انجرام شرود  بردیهی اسرت ا رر ایرن              ا
موارد به صورت اسرتاندارد انجرام نگرردد  عمرل مقایسره و انطیراخ برا مقاومرت مشثصره امرری بری معنرا نوادرد برود  از برتن                

ود  بنرابراین  شررای  ریثرتن  اایرددی و ترراکم  پردانرت و       مورد نتر  یرل از ریثتره شردن در  طعره  نمونره  یرری مری شر        
عمل آوری بتن در  طعه به دیچ واره در نحروه تهیره  ا ر  آزمونره بتنری حراکم نیسرت و نیایرد حراکم باشرد  دردل از تهیره              

  ]1[این آزمونه دا  کنترل کیفی بتن سانته شده  یل از ریثتن در  طعه اصلی است 
ر محاسریه مقاومرت فشراری برتن تو یردی  اسرتفاده از  ا ر  درای مکعیری و اسرتوانه ای برا            اهت تهیه آزمونره درا بره منترو    

ابعاد اسرتاندارد و ارنه درای مثتلری اعرم از فروخدی  فلرزی  پالسرتیکی دوتکره و پالسرتیکی یری تکره مرسروم اسرت کره                
نمونرره دررای بتنرری  کیفیررت و اررنه  ا رر  دررای تهیرره آزمونرره دررا یکرری از اعوامررل بسرریار مهررم در ت ییررر مقاومررت فشرراری 

   ]2[است
 ا   دای نمونه برداری فلرزی ابتردا بره صرورت ریثتره  رری  ا ر   یرری شرده و از طریرق انجرام عملیرات ماشرین کراری و               

ا ری   از مزایرای منحصرر بره فررد ایرن  ا ر  درا مری تروان            -1سوراخ کاری ابعاد  ا   دا به اندازه استاندارد مری رسرد یشرکل   
براخی آنهرا و دمینرین مقاومرت شران در برابرر مرواد شریمیایی اشراره کررد  ایرن مروارد آنهرا را بره                به استحکام و عمر بسریار 

 زینه دای بسیار مناسیی برای کراربرانی کره  صرد نمونره  یرری درای متعردد در طرول زمران را دارنرد  تیردیل کررده اسرت               
یر  مهندسرین را بره سرمت اسرتفاده از  ا ر        از معای  آنها بایسرتی بره وزن و بهرای سرنگین آنهرا اشراره نمرود کره ایرن معا         

  ]4و3[تکه و دوتکه سوخ داده است دای نمونه برداری پالستیکی یی
 ا   دای نمونره بررداری پالسرتیکی دوتکره از ارنه پلری آمیرد ا یرال دار مری باشرند  شرکل کلری  ا ر  از دو تکره اصرلی                

پری   وشرواره ای برا مهرره      4ن  ا ر  درا از طریرق    که در کدام سه واه مکعر  را تشرکیل میددنرد  سرانته شرده اسرت  ایر       
دای نروسکی به یکردیگر متصرل میگردنرد بره  ونره ای کره نیراز بره براز کرردن تمرام مهرره درا نمری باشرد و تنهرا برا شرل                   
کردن مهره  پیچ  وشرواره ای ررنانرده شرده و  ا ر  بره سراد ی و در کمتررین زمران ممکرن براز و یرا بسرته مری شرود کره                

شرکلی تعییره شرده اسرت      Lایای  ا   دای پالستیکی دوتکره مری باشرد  بره عرالوه در  یره براخیی  ا ر   فلرز          این نود از مز
که نقش مهمی در استحکام  ا   ایفرا مری کنرد  دمینرین سرطج دانلری ایرن  ا ر  درا صریقلی بروده و سرطج بیرونری آنهرا               

سرتیکی نیرز وارود دارنرد کره از ارنه           عرالوه برر ایرن  ا ر  درا   ا ر  درای یری تکره پال          -1مشیی می باشرد یشرکل  
    بره طرور کلری از مهمتررین مزایرای  ا ر  درای یری تکره و دو تکره پالسرتیکی میتروان              -1فاییر الس می باشرند یشرکل  

به بهای پایین و وزن بسیار کم آنهرا نسریت بره سرایر  ا ر  درای مرسروم اشراره کررد  امرا  وشرته از مزیرت درای ایرن  ا ر                 
ز عمررر و اسررتحکام پررایین تررری نسرریت برره  ا رر  دررای فلررزی برنرروردار مرری باشررند و عمومررا برررای دررا  ایررن نرروع  ا رر  دررا ا

کاربرانی کره نیراز بره نمونره  یرری درای متعردد دارنرد مناسر  نمری باشرند  در حقیقرت اسرتفاده از  ا ر  درای پالسرتیکی                 
ود داشرته باشرد رراکره در    یی تکه برای مکران درایی مناسر  اسرت کره امکران دسترسری بره کمدرسرور براد در کار راه وار            

صورتی که در دنگرام نمونره  یرری از مرواد روان کراری اسرتفاده نگرردد نمری تروان نمونره را بره راحتری از  ا ر  اردا کررد                 
در  سمت تحتانی این  ا ر  درا حفرره ای در نترر  رفتره شرده اسرت ترا پره از سرثت شردن نمونره بتروان از طریرق فشرار                

 نمونه را به راحتی از  ا   ادا کرد   دوایی که از حفره وارد می شود  
 
 
 
 

 )الف(                              )ب(                              )ج(        
 الف: قالب نمونه برداری فلزی، ب: قالب نمونه برداری پالستیکی دو تکه )کامپوزیتی(، ج: قالب نمونه برداری پالستیکی یک تکه -1شکل 

 
مزایای  ابرل تامرل  ا ر  درای پالسرتیکی کماکران اسرتفاده از  ا ر  درای فلرزی در نمونره بررداری از برتن آمراده در               باواود 

محررل کار رراه دررا و آزمایشررگاه دررا مرسرروم تررر اسررت  کرره علررت ایررن مودرروع را بایسررتی در دررعی بدنرره ی  ا رر  دررای       
یی اسرت و در نتیجره ایرن  ا ر  درا در      پالستیکی است و ارو کررد  در حقیقرت بدنره ی  ا ر  درای پالسرتیکی بسریار سر         

طول نمونه  یری به علت سرنگینی برتن ترا حردی در سرمت میرانی ت ییرشرکل نوادنرد داشرت کره ایرن ت ییرشرکل  نمونره              
را تا حد کمی از حا ت مکعر  نرار  مری کنرد و ری باتواره بره اسرتحکام بسریار براخی  ا ر  درای فلرزی در صرورت نمونره                

             ]2[مشکالتی در آنها نثوادیم بود یری مناس  در ز شادد رنین 
در حقیقررت  دررر ررره مقاومررت بررتن دررا و رده آن دررا برراختر رود تررانیر کیفیررت و دمررواری یتثررت بررودن  آن بررر مقاومررت     
فشاری بیشرتر مری  رردد  در وا را  نرادمواری درا باعرا مری شروند کره صرفحات بار رواری در ابتردا برا نقراج براختر تمراس                  

دین ترتیر  ترنش درای بسریار زیرادی بره صرورت مودرعی بره وارود آینرد  ترنش درای حاصرله بره ایجراد                 حاصل نموده و بر 
ترک در اطرال و زیر  سمت براسرته منجرر مری شروند و باعرا مری شروند کره عقربره انردازه  یرری نیررو یرا ار رام نمرایش                

ثر بررار  سرریثتگی کررادش داده شررده توسرر  وسرریله مشررابه دیجیتررا ی  نیلرری زودتررر پررایین رفترره و برردین ترتیرر  حررداک   
  ]5[یابد

در مررورد  ا رر  اسررتوانه ای  بار ررواری برررای تعیررین مقاومررت فشرراری صرررفا از سررر و ترره  ا رر  انجررام مرری شررود  در حا یکرره 
بررای  ا رر  مکعیری  امکرران بار رواری در دو اهررت عمرود بررر درم یاز دررر اهرت ممکنرره  وارود دارد و ایررن سرطوح اررانیی         

  ]5[ندبرای آزمایش مهم تلقی می شو
در آزمررایش مقاومررت فشرراری آزمونرره دررای مکعیرری بررتن  فررر  مرری شررود کرره سررطوح در تمرراس بررا صررفحات بار ررواری     
دستگاه فشراری دمیرون صرفحات مزبرور  سرطوحی تثرت و دمروار دسرتند و نرادمواری درای احتمرا ی آنهرا کرامال محردود               

یدن یرا کالدری  رواری پریش بینری مری شرود        شده است  در مورد  ا ر  درای اسرتوانه ای برویژه بررای سرطج فو رانی  سرای        
بنابراین دمواری و تثرت برودن کری  ا ر  بره شررج سراییدن یرا کالدری  رواری رنردان مهرم نیسرت  بردیهی اسرت بررای                 
اینکرره ایررن دمررواری برررآورده شررود در درارره اول خزم اسررت سررطج دانلرری  ا رر  مکعیرری بررتن نیررز دارای رنررین شرررایطی   

ا اعرم از فلرزی  فروخدی یرا داری مصرا ج و مرواد دیگرر برویژه پلیمرری یپالسرتیکی سرثت            باشد  بنابراین در سرانت  ا ر  در   
یا نرم  باید این شررای  بر ررار باشرد  معمروخ سرازند ان معتیرر ایرن  ا ر  درا سرعی مری کننرد در مرحلره سرانت  ا ر  برا                 

ن  ا ر  درا معمروخ  ا ر  درای      ماشین کاری و صفحه تراشی خزم به رنرین دمرواری دسرت یابنرد  امرا در مرحلره کراربرد ایر        
  ]5[فلزی  شکل و دمواری نود را حفظ می کنند
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تکره و دوتکره معمروخ در دنگرام بکرار یری و برویژه در شررایطی کره زیرر ترابش مسرتقیم آفترا  و              ا   دای پالستیکی یری 
شرردید مقاومررت یررا در معررر  ت ییرررات شرردید دمررایی  رررار  یرنررد  درررار اعواررا  شررده و سررطج نررادموار آنهررا برره کررادش  

    ]5[فشاری منجر می شود
دررا بایسررتی مررورد بررسرری و ارزیررابی  رررار  یرنررد  کرره کررار بررسرری   دررا  آزمونررهی مقاومررت فشرراری نمونررهپرره از محاسرریه

ارزیرابی و پررویرت برتن طیررق آ ررین نامره و مشثصررات فنرری و مقرررات ملرری یرری امرر حسرراس و مهررم مری باشررد و صرررفا  از       
درای نرا ر آشرنا بره ایرن امرر برر مری آیرد و از دنا رت افرراد ناآشرنا و ایرمسرئول در ایرن مهرم                نعهده مهندسین و تکنیسری 

درای فرردی نیرز بره کرار  رفتره شرود و از حردود منردر  در آ رین نامره و مشثصرات             باید پردیز  ردد به ویرژه اینکره سرلیقه   
یرت و یررا عرردم پررویرت بررتن مطرررح دررا  بحررا پرروفنری یررا مقررررات ملرری تثطرری  ررردد  در آنرررین مرحلرره ارزیررابی آزمونره  

 است  
درا مری تروان    بررداری برر نترای  مقاومرت فشراری آزمونره      از امله تحقیقات انجام شده در رابطره برا ترانیر ارنه  ا ر  نمونره      

اشراره کررد  ایرن پژودشرگران بره بررسری نترای  مقاومرت          1331به تحقیرق انجرام شرده توسر  ردرایی و دمکراران در سرال        
درای پالسرتیکی و فلررزی پردانتنرد  نتررای  حاصرل از پررژودش آنهرا نشرران داد       یررری شرده در  ا رر  نره دررای نموفشراری برتن  

درای فلرزی از   درای نمونره  یرری شرده در  ا ر      درای پالسرتیکی نسریت بره آزمونره      یری شرده در  ا ر   دای نمونهکه آزمونه
برره  1332دمکرراران نیررز در سررال     دمینررین  احمرردی و ]1[روزه کمتررری برنرروردار مرری باشررند    22روزه و  1مقاومررت 

میلرری متررری شررامل دو نرروع  ا رر  فرروخدی و رهررار نرروع   151×151×151بررسرری تررانیر کیفیررت شررش نرروع  ا رر  مکعیرری  
 ا رر  پالسررتیکی بررر نتررای  مقاومررت فشرراری بررتن پررانزده طرررح مثلرروج در سررنین مثتلرری پردانتنررد  نتررای  پررژودش آنهررا  

رین  ا ر  مرورد بررسری  بره طرور متوسر  سری  کرادش مقاومرت فشراری انردازه            حاکی از این مهم برود کره اسرتفاده از بردت    
درصرد نسریت بره بهتررین  ا ر  اسرتفاده شرده   ردیرده اسرت  نترای  پرژودش آنهرا نشران داد کره               12 یری شده بره مقردار   

    ]6[تانیر  ا   بر مقاومت فشاری بتن  می تواند بسیار  ابل تواه باشد  
تن از مهمترررین و پرتررانیرترین پارامتردررا برره منتررور بررسرری کیفیررت بررتن مرری باشررد و     ازآنجررا کرره مقاومررت فشرراری برر  

درا دارنرد  در ایرن تحقیرق بره بررسری ترانیر        بررداری نیرز ترانیر بره سرزایی در نترای  مقاومرت فشراری آزمونره         تجهیزات نمونه
درای بتنری   ی و اعوارا  آزمونره  دای فلزی  پالسرتیکی یری تکره و دو تکره یکرامدوزیتی  برر نترای  مقاومرت فشرار         انه  ا  

دررا محاسرریه پردانترره شررده اسررت  در ادامرره پررژودش  پررارامتر انحرررال معیررار برررای نتررای  مقاومررت فشرراری و اعواررا  نمونرره
 شده و په از آن به بازرسی بتن پردانته شده است  

 
 مصالح و روش ها -2
 مشخصات قالب ها   -1-2

 یرری برتن بایرد از فروخد و یرا رردن کره مرواد مرارا             ا ر  نمونره  1612-1 استاندارد ملری ایرران شرماره    1-2-5طیق بند 
دسررتند سررانته شررود و ا ررر اررنه  ا رر  از مررواد دیگررری باشررد بایسررتی عملیررات صررحت سررنجی بررر روی نتررای  مقاومررت  

    ]1[دای نمونه برداری شده در  ا   دای فلزی انجام  ردددا با آزمونهفشاری آزمونه
برررداری بررر دررای نمونررهسررنجی و دمینررین بررسرری تررانیر اررنه  ا رر و برره منتررور انجررام ایررن صررحت رروا  بررر ایررن اسرراس 

در محررل آزمایشررگاه کنترررل کیفیررت شرررکت تعرراونی بررتن سررازان شررهر  1331دررا  در آمرمرراه سررال مقاومررت فشرراری آزمونرره
اررنه دررای متفرراوت  کرمرران تصررمیم برره انجررام ایررن پررژودش  رفترره شررد  در ایررن راسررتا و اهررت تهیرره  ا رر  دررایی از    

آزمایشررگاه  3 ا رر  از سرره اررنه متفرراوت فلررزی  پالسررتیکی دو تکرره یکررامدوزیتی  و پالسررتیکی یرری تکرره از    54مجموعررا  
   تمرامی  ا ر  درای اسرتفاده شرده  ا ر  درای مکعیری برا بعرد           2فعال در صنعت بتن شهر کرمران امرا آوری شرد یشرکل     

 میلی متری بوده است   151استاندارد 

دررای فعررال و شررنانته شررده تهیرره  دررای تهیرره شررده در مطا عرره حادررر از تعرردادی از آزمایشررگاه  ر اسررت  ا رر شررایان مکرر
درایی اسرت کره در پرروگه درا بره       درا انیره تصرادفی داشرته و معررل  ا ر       تروان فرر  نمرود انتثرا   ا ر      اند   وا مری شده

زان اعواررا  و پراکنررد ی نتررای  تانیر رروار دررا در میرر ررردد   طعررا  کهنگرری یررا نررو بررودن  ا رر  صررورت روزانرره اسررتفاده مرری
 باشد   یکن این پارامتر در مطا عه حادر موردتواه  رار نگرفته است  می

                  
 )گروه الف(                                  

 
                                                                                     

               
            )گروه ب(                                                                                                                                                                                

                                                                                                           
 

 )گروه ج(                                                                                                                                                               
                                                                                                                          

 
 

 برداری پالستیکی یک تکه،های نمونهبرداری پالستیکی دوتکه، گروه ب: قالب های نمونهگروه الف: قالب-2شکل
 فلزیبرداری های نمونهگروه ج: قالب 

 
 مشخصات مصالح -2-2
 سنگدانه ها -1-2-2

یکی از عوامل مهم برای دستیابی بره نروا  مناسر  برتن ترازه  اسرتفاده از سرنگدانه برا دانره بنردی مناسر  مری باشرد  بره               
 ونه ای کره کرورکترین ت ییرر در نمرودار دانره بنردی مری توانرد باعرا ت ییرر اساسری در نروا  برتن ترازه و سرثت شرده                 

تو ید برتن ایرن پررگودش از سره نروع مصرا ج سرنگی ماسره  شرن برادامی و شرن نثرودی اسرتفاده شرده اسرت کره                  ردد  در 
 می باشد  2و  1مشثصات این مصا ج به شرح اداول 

  
 دانه بندی مصالح سنگی مصرفی در بتن -1جدول 

 شماره الک درصد عبوری                  

 ماسه شن بادامی شن نخودی
011 011 .......... 1” 

011 784 .......... 3/4” 

74 8 .......... 1/2” 

66 2 011 3/8” 

3 .......... 79 3/16” 

.......... .......... 46 #8 

.......... .......... 93 #16 

.......... .......... 38 #30 

.......... .......... 07 #50 

.......... .......... 3 #100 

.......... .......... 9/1 #200 
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تکره و دوتکره معمروخ در دنگرام بکرار یری و برویژه در شررایطی کره زیرر ترابش مسرتقیم آفترا  و              ا   دای پالستیکی یری 
شرردید مقاومررت یررا در معررر  ت ییرررات شرردید دمررایی  رررار  یرنررد  درررار اعواررا  شررده و سررطج نررادموار آنهررا برره کررادش  

    ]5[فشاری منجر می شود
دررا بایسررتی مررورد بررسرری و ارزیررابی  رررار  یرنررد  کرره کررار بررسرری   دررا  آزمونررهی مقاومررت فشرراری نمونررهپرره از محاسرریه

ارزیرابی و پررویرت برتن طیررق آ ررین نامره و مشثصررات فنرری و مقرررات ملرری یرری امرر حسرراس و مهررم مری باشررد و صرررفا  از       
درای نرا ر آشرنا بره ایرن امرر برر مری آیرد و از دنا رت افرراد ناآشرنا و ایرمسرئول در ایرن مهرم                نعهده مهندسین و تکنیسری 

درای فرردی نیرز بره کرار  رفتره شرود و از حردود منردر  در آ رین نامره و مشثصرات             باید پردیز  ردد به ویرژه اینکره سرلیقه   
یرت و یررا عرردم پررویرت بررتن مطرررح دررا  بحررا پرروفنری یررا مقررررات ملرری تثطرری  ررردد  در آنرررین مرحلرره ارزیررابی آزمونره  

 است  
درا مری تروان    بررداری برر نترای  مقاومرت فشراری آزمونره      از امله تحقیقات انجام شده در رابطره برا ترانیر ارنه  ا ر  نمونره      

اشراره کررد  ایرن پژودشرگران بره بررسری نترای  مقاومرت          1331به تحقیرق انجرام شرده توسر  ردرایی و دمکراران در سرال        
درای پالسرتیکی و فلررزی پردانتنرد  نتررای  حاصرل از پررژودش آنهرا نشرران داد       یررری شرده در  ا رر  نره دررای نموفشراری برتن  

درای فلرزی از   درای نمونره  یرری شرده در  ا ر      درای پالسرتیکی نسریت بره آزمونره      یری شرده در  ا ر   دای نمونهکه آزمونه
برره  1332دمکرراران نیررز در سررال     دمینررین  احمرردی و ]1[روزه کمتررری برنرروردار مرری باشررند    22روزه و  1مقاومررت 

میلرری متررری شررامل دو نرروع  ا رر  فرروخدی و رهررار نرروع   151×151×151بررسرری تررانیر کیفیررت شررش نرروع  ا رر  مکعیرری  
 ا رر  پالسررتیکی بررر نتررای  مقاومررت فشرراری بررتن پررانزده طرررح مثلرروج در سررنین مثتلرری پردانتنررد  نتررای  پررژودش آنهررا  

رین  ا ر  مرورد بررسری  بره طرور متوسر  سری  کرادش مقاومرت فشراری انردازه            حاکی از این مهم برود کره اسرتفاده از بردت    
درصرد نسریت بره بهتررین  ا ر  اسرتفاده شرده   ردیرده اسرت  نترای  پرژودش آنهرا نشران داد کره               12 یری شده بره مقردار   

    ]6[تانیر  ا   بر مقاومت فشاری بتن  می تواند بسیار  ابل تواه باشد  
تن از مهمترررین و پرتررانیرترین پارامتردررا برره منتررور بررسرری کیفیررت بررتن مرری باشررد و     ازآنجررا کرره مقاومررت فشرراری برر  

درا دارنرد  در ایرن تحقیرق بره بررسری ترانیر        بررداری نیرز ترانیر بره سرزایی در نترای  مقاومرت فشراری آزمونره         تجهیزات نمونه
درای بتنری   ی و اعوارا  آزمونره  دای فلزی  پالسرتیکی یری تکره و دو تکره یکرامدوزیتی  برر نترای  مقاومرت فشرار         انه  ا  

دررا محاسرریه پردانترره شررده اسررت  در ادامرره پررژودش  پررارامتر انحرررال معیررار برررای نتررای  مقاومررت فشرراری و اعواررا  نمونرره
 شده و په از آن به بازرسی بتن پردانته شده است  

 
 مصالح و روش ها -2
 مشخصات قالب ها   -1-2

 یرری برتن بایرد از فروخد و یرا رردن کره مرواد مرارا             ا ر  نمونره  1612-1 استاندارد ملری ایرران شرماره    1-2-5طیق بند 
دسررتند سررانته شررود و ا ررر اررنه  ا رر  از مررواد دیگررری باشررد بایسررتی عملیررات صررحت سررنجی بررر روی نتررای  مقاومررت  

    ]1[دای نمونه برداری شده در  ا   دای فلزی انجام  ردددا با آزمونهفشاری آزمونه
برررداری بررر دررای نمونررهسررنجی و دمینررین بررسرری تررانیر اررنه  ا رر و برره منتررور انجررام ایررن صررحت رروا  بررر ایررن اسرراس 

در محررل آزمایشررگاه کنترررل کیفیررت شرررکت تعرراونی بررتن سررازان شررهر  1331دررا  در آمرمرراه سررال مقاومررت فشرراری آزمونرره
اررنه دررای متفرراوت  کرمرران تصررمیم برره انجررام ایررن پررژودش  رفترره شررد  در ایررن راسررتا و اهررت تهیرره  ا رر  دررایی از    

آزمایشررگاه  3 ا رر  از سرره اررنه متفرراوت فلررزی  پالسررتیکی دو تکرره یکررامدوزیتی  و پالسررتیکی یرری تکرره از    54مجموعررا  
   تمرامی  ا ر  درای اسرتفاده شرده  ا ر  درای مکعیری برا بعرد           2فعال در صنعت بتن شهر کرمران امرا آوری شرد یشرکل     

 میلی متری بوده است   151استاندارد 

دررای فعررال و شررنانته شررده تهیرره  دررای تهیرره شررده در مطا عرره حادررر از تعرردادی از آزمایشررگاه  ر اسررت  ا رر شررایان مکرر
درایی اسرت کره در پرروگه درا بره       درا انیره تصرادفی داشرته و معررل  ا ر       تروان فرر  نمرود انتثرا   ا ر      اند   وا مری شده

زان اعواررا  و پراکنررد ی نتررای  تانیر رروار دررا در میرر ررردد   طعررا  کهنگرری یررا نررو بررودن  ا رر  صررورت روزانرره اسررتفاده مرری
 باشد   یکن این پارامتر در مطا عه حادر موردتواه  رار نگرفته است  می

                  
 )گروه الف(                                  

 
                                                                                     

               
            )گروه ب(                                                                                                                                                                                

                                                                                                           
 

 )گروه ج(                                                                                                                                                               
                                                                                                                          

 
 

 برداری پالستیکی یک تکه،های نمونهبرداری پالستیکی دوتکه، گروه ب: قالب های نمونهگروه الف: قالب-2شکل
 فلزیبرداری های نمونهگروه ج: قالب 

 
 مشخصات مصالح -2-2
 سنگدانه ها -1-2-2

یکی از عوامل مهم برای دستیابی بره نروا  مناسر  برتن ترازه  اسرتفاده از سرنگدانه برا دانره بنردی مناسر  مری باشرد  بره               
 ونه ای کره کرورکترین ت ییرر در نمرودار دانره بنردی مری توانرد باعرا ت ییرر اساسری در نروا  برتن ترازه و سرثت شرده                 

تو ید برتن ایرن پررگودش از سره نروع مصرا ج سرنگی ماسره  شرن برادامی و شرن نثرودی اسرتفاده شرده اسرت کره                  ردد  در 
 می باشد  2و  1مشثصات این مصا ج به شرح اداول 

  
 دانه بندی مصالح سنگی مصرفی در بتن -1جدول 

 شماره الک درصد عبوری                  

 ماسه شن بادامی شن نخودی
011 011 .......... 1” 

011 784 .......... 3/4” 

74 8 .......... 1/2” 

66 2 011 3/8” 

3 .......... 79 3/16” 

.......... .......... 46 #8 

.......... .......... 93 #16 

.......... .......... 38 #30 

.......... .......... 07 #50 

.......... .......... 3 #100 

.......... .......... 9/1 #200 

 
 



 52 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399
 

 نتایج آزمایش های انجام شده بر روی مصالح سنگی مصرفی در بتن -2جدول 
 

  (SSD)وزن مثصو  

 و او  آ 

  تطویل و تورخ
افت وزنی در مقابل 
 سو فات سدیم  ی% 

افت وزنی در مقابل 
سایش به  روت 

  وس انجله

 
عیوری از ا ی 

 میکرونی%  15

 نوع مصا ج دری  نرمی 

او  آ  
 ی% 

 سایش ی%  تطویل ی%  تورخ ی%  حقیقی

6/1  1/2  شن درشت                 41/1 23 2 12 21 

2/1  1/2  شن ریز            41/1 2 14 12 

1/2  6/2                        4            5/1 1/3  ماسه 

 
 سیمان -2-2-2

 ررم برر سرانتی مترر مکعر        15/3برا رگرا ی    2سیمان استفاده شده در تو ید بتن ایرن پرژودش از نروع سریمان پرتلنرد نروع       
مری باشرد کره    ] 2[ 323سرانتی مترر مربرا برر  ررم منطیرق برر ا زامرات اسرتاندارد ملری ایرران شرماره              3121و نرمی یبلین  

 آمده است   3آنا یز شیمیایی آن در ادول 
 

 ایج آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند مصرفینت -3جدول 
 CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Na2O C3S C2S C3A C4AF نام ترکیب

 11 6/5 3/11 56 61/1 61/1 23/1 63/3 44/4 12/21 16/63 درصد وزنی ترکیب
 
 آب -3-2-2

 می باشد  4آنا یز شیمیایی آ  مصرفی در بتن این پژودش به شرح ادول 
 

 نتایج آنالیز شیمیایی آب مصرفی در بتن -4جدول 

1131 EC (mic.mho) mgr/lit meq/lit کاتیون ها mgr/lit meq/lit 
 آنیون ها

1/1 PH 31 5/1 Ca + + 
5/116 3 

Cl- 

5/663 TDS (ppm) 5/2 1/1 Mg + + 
6/213 6/3 

HCo3- 

111 TH (ppm 
CaCo3) 

3/163 1/1 Na + 
1 1 

Co3- - 

2/6 SAR 2 15/1 K + 
131 1/2 

So4- - 

3/16 Na% 
   

  
 

 
 طرح مخلوط، ساخت و عمل آوری آزمونه ها  -3-2

براساس مطا عرات آزمایشرگادی و محاسریات صرورت  رفتره  سره طررح مثلروج متفراوت بررای انجرام ایرن پرژودش اسرتفاده               
     5شد یادول 

 

 طرح های مخلوط بتن های مصرفی   -5جدول 
 افزودنی روان کننده

 سیمان  یدرصد وزنی
 شن نثودی
Kg/m3 

 شن بادامی
Kg/m3 

 ماسه
Kg/m3 

 سیمان
Kg/m3 

 کد طرح

       312 561 1112 351 1 
       215 521 332 411 2 

4/1 251 511 342 451 3 

 
 ونرره ای انتثررا   ردیررد کرره اسررالم  بررتن شررایان مکررر اسررت کرره نسرریت آ  برره سرریمان در طرررح مثلرروج دررای فرروخ برره

 متر باشد میلی  121حاصله 
درای مرورد نیراز براسراس طررح مثلوطهرای محاسریه شرده در بیینرا شررکت تعراونی برتن سرازان شرهر کرمران                سده بتن

-2تو ید و په از آن  اهت انجرام آزمرون کرارایی و مقاومرت فشراری  مطرابق برا اسرتاندارددای ملری ایرران بره شرماره درای              
دررا  ردیررد برررداری از آنکررامال یکسرران ا رردام برره نمونرره  برره صررورت دمزمرران و تحررت شرررای     ]11و3[ 1612-3و  3213

     3یشکل 
 
 

                                                       

 

 ی  یا ی                                                         ی                                                                                         
 های آماده شده در قالببرداری ، ج: نمونهنمونه برداری، ب: فرآیندهای نمونهالف: قالب -3شکل    

 
درا نگهرداری شردند و پره از     در دانرل  ا ر    C° 2 ± 21سراعت در دمرای    24درا بره مردت    درا  نمونره  زمونره په از تهیره آ 

درا بره محفتره    دا از  ا   به اهرت عمرل آوری ترا زمران انجرام آزمرون مقاومرت فشراری و اعوارا   نمونره          نار  کردن آزمونه
 منتقل شدند   C° 2 ± 21رطوبت با دمای 

 مقاومت فشاری و اعوجاجهای انجام آزمایش -4-2
 1نمونرره  3روزه ی 22و  1درای انرو شررده پره از عمرل آوری در سرنین      ابعراد یطرول  عرر   ارتفراع  و ارررم تمرامی آزمونره      

دررای مقاومررت روزه برررای دررر نرروع طرررح مثلرروج برره ازای دررر آزمایشررگاه  و  یررل از انجررام آزمررایش     22نمونرره  3روزه و 
 د    فشاری و اعواا   اندازه  یری  ردی

 آزمایش مقاومت فشاری -1-4-2
بررا دسررتگاه ارری مقاومررت  1612-3دررا بررر طیررق اسررتاندارد ملرری ایررران شررماره  آزمررایش مقاومررت فشرراری بررر روی نمونرره 

 فشاری نیمه اتوماتیی کا ییره شده  در محل آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تعاونی بتن سازان انجام شده است 
 آزمایش اعوجاج -2-4-2

دررای مکعیری  رررار داده شرده و سررده بررا     برر روی سررطوح نمونره  4انجرام ایررن آزمرایش  در ابترردا   ونیرا یشررکل     بره منتررور 
 15/1 یررد  سرده بره منترور انردازه  یرری مقردار اعوارا   فیلرر سرن  برا د رت             رو نمونه مورد ارزیابی  ررار مری  نگاه از روبه

مرران اررا کره بررازه نررور مشرادده شررده اسررت   رررار داده     در حررد فاصرل سررطج نمونرره مکعیری و  ونیررا ید  5میلری متریشررکل  
شروند  سرده درثامت    ای برا درثامت بیشرتر  ابرل عیرور نیاشرد  عیرور داده مری        درای فیلرسرن  ترا آنجرا کره پرره      شده و پره

 شود ی فیلر سن   را ت شده و به عنوان میزان اعوااح نمونه در نتر  رفته میپره
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 نتایج آزمایش های انجام شده بر روی مصالح سنگی مصرفی در بتن -2جدول 
 

  (SSD)وزن مثصو  

 و او  آ 

  تطویل و تورخ
افت وزنی در مقابل 
 سو فات سدیم  ی% 

افت وزنی در مقابل 
سایش به  روت 

  وس انجله

 
عیوری از ا ی 

 میکرونی%  15

 نوع مصا ج دری  نرمی 

او  آ  
 ی% 

 سایش ی%  تطویل ی%  تورخ ی%  حقیقی

6/1  1/2  شن درشت                 41/1 23 2 12 21 

2/1  1/2  شن ریز            41/1 2 14 12 

1/2  6/2                        4            5/1 1/3  ماسه 

 
 سیمان -2-2-2

 ررم برر سرانتی مترر مکعر        15/3برا رگرا ی    2سیمان استفاده شده در تو ید بتن ایرن پرژودش از نروع سریمان پرتلنرد نروع       
مری باشرد کره    ] 2[ 323سرانتی مترر مربرا برر  ررم منطیرق برر ا زامرات اسرتاندارد ملری ایرران شرماره              3121و نرمی یبلین  

 آمده است   3آنا یز شیمیایی آن در ادول 
 

 ایج آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند مصرفینت -3جدول 
 CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Na2O C3S C2S C3A C4AF نام ترکیب

 11 6/5 3/11 56 61/1 61/1 23/1 63/3 44/4 12/21 16/63 درصد وزنی ترکیب
 
 آب -3-2-2

 می باشد  4آنا یز شیمیایی آ  مصرفی در بتن این پژودش به شرح ادول 
 

 نتایج آنالیز شیمیایی آب مصرفی در بتن -4جدول 

1131 EC (mic.mho) mgr/lit meq/lit کاتیون ها mgr/lit meq/lit 
 آنیون ها

1/1 PH 31 5/1 Ca + + 
5/116 3 

Cl- 

5/663 TDS (ppm) 5/2 1/1 Mg + + 
6/213 6/3 

HCo3- 

111 TH (ppm 
CaCo3) 

3/163 1/1 Na + 
1 1 

Co3- - 

2/6 SAR 2 15/1 K + 
131 1/2 

So4- - 

3/16 Na% 
   

  
 

 
 طرح مخلوط، ساخت و عمل آوری آزمونه ها  -3-2

براساس مطا عرات آزمایشرگادی و محاسریات صرورت  رفتره  سره طررح مثلروج متفراوت بررای انجرام ایرن پرژودش اسرتفاده               
     5شد یادول 

 

 طرح های مخلوط بتن های مصرفی   -5جدول 
 افزودنی روان کننده

 سیمان  یدرصد وزنی
 شن نثودی
Kg/m3 

 شن بادامی
Kg/m3 

 ماسه
Kg/m3 

 سیمان
Kg/m3 

 کد طرح

       312 561 1112 351 1 
       215 521 332 411 2 

4/1 251 511 342 451 3 

 
 ونرره ای انتثررا   ردیررد کرره اسررالم  بررتن شررایان مکررر اسررت کرره نسرریت آ  برره سرریمان در طرررح مثلرروج دررای فرروخ برره

 متر باشد میلی  121حاصله 
درای مرورد نیراز براسراس طررح مثلوطهرای محاسریه شرده در بیینرا شررکت تعراونی برتن سرازان شرهر کرمران                سده بتن

-2تو ید و په از آن  اهت انجرام آزمرون کرارایی و مقاومرت فشراری  مطرابق برا اسرتاندارددای ملری ایرران بره شرماره درای              
دررا  ردیررد برررداری از آنکررامال یکسرران ا رردام برره نمونرره  برره صررورت دمزمرران و تحررت شرررای     ]11و3[ 1612-3و  3213

     3یشکل 
 
 

                                                       

 

 ی  یا ی                                                         ی                                                                                         
 های آماده شده در قالببرداری ، ج: نمونهنمونه برداری، ب: فرآیندهای نمونهالف: قالب -3شکل    

 
درا نگهرداری شردند و پره از     در دانرل  ا ر    C° 2 ± 21سراعت در دمرای    24درا بره مردت    درا  نمونره  زمونره په از تهیره آ 

درا بره محفتره    دا از  ا   به اهرت عمرل آوری ترا زمران انجرام آزمرون مقاومرت فشراری و اعوارا   نمونره          نار  کردن آزمونه
 منتقل شدند   C° 2 ± 21رطوبت با دمای 

 مقاومت فشاری و اعوجاجهای انجام آزمایش -4-2
 1نمونرره  3روزه ی 22و  1درای انرو شررده پره از عمرل آوری در سرنین      ابعراد یطرول  عرر   ارتفراع  و ارررم تمرامی آزمونره      

دررای مقاومررت روزه برررای دررر نرروع طرررح مثلرروج برره ازای دررر آزمایشررگاه  و  یررل از انجررام آزمررایش     22نمونرره  3روزه و 
 د    فشاری و اعواا   اندازه  یری  ردی

 آزمایش مقاومت فشاری -1-4-2
بررا دسررتگاه ارری مقاومررت  1612-3دررا بررر طیررق اسررتاندارد ملرری ایررران شررماره  آزمررایش مقاومررت فشرراری بررر روی نمونرره 

 فشاری نیمه اتوماتیی کا ییره شده  در محل آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تعاونی بتن سازان انجام شده است 
 آزمایش اعوجاج -2-4-2

دررای مکعیری  رررار داده شرده و سررده بررا     برر روی سررطوح نمونره  4انجرام ایررن آزمرایش  در ابترردا   ونیرا یشررکل     بره منتررور 
 15/1 یررد  سرده بره منترور انردازه  یرری مقردار اعوارا   فیلرر سرن  برا د رت             رو نمونه مورد ارزیابی  ررار مری  نگاه از روبه

مرران اررا کره بررازه نررور مشرادده شررده اسررت   رررار داده     در حررد فاصرل سررطج نمونرره مکعیری و  ونیررا ید  5میلری متریشررکل  
شروند  سرده درثامت    ای برا درثامت بیشرتر  ابرل عیرور نیاشرد  عیرور داده مری        درای فیلرسرن  ترا آنجرا کره پرره      شده و پره

 شود ی فیلر سن   را ت شده و به عنوان میزان اعوااح نمونه در نتر  رفته میپره
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درا ندردانتره اسرت   ریکن توصریه      درا یرا  ا ر    رسری میرزان  ونیرا برودن نمونره     شایان تواه اسرت کره تحقیرق حادرر بره بر     
میگردد در مطا عات آتی این آزمون نیرز مرورد بررسری اردی  ررار  یررد و ترانیر ایرن عامرل برر نترای  مقراومتی برتن تعیرین               

  ردد 
 
  

 
                                                                       

 
 
 

 فیلر سنج استفاده شد                                                 -5گونیا استفاده شده                                                    شکل  -4شکل        
 
 نتایج و بحث -3
 مقاومت فشاری و اعوجاج -1-3

-اتوماتیری و محاسریه مقاومرت فشراری درر یری از نمونره       درا در دسرتگاه اری مقاومرت فشراری نیمره       په از شکست نمونه
میحررا نهررم مقررررات ملرری سررانتمان  برره مقاومررت   3-1-5-3دررای حاصررله بایسررتی بررر طیررق بنررد دررای مکعیرری  مقاومررت

میحررا نهررم  3-5-3دررای اسررتاندارد اسررتوانه ای تیرردیل  ردنررد   رروا ایررن تیرردیل مقاومررت براسرراس درررا   ارردول   نمونرره
   ]11[  انجام  ردیده است 6یادول مقررات ملی سانتمان 

 
 ]7[ضرائب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های مکعبی به مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای  -6جدول 

 مقاومت فشاری نمونه مکعبی       ≤25 31 35 41 45 51 55
(MPa) 

11/1 11/1 13/1 14/1 11/1 21/1 25/1 3 R 

 ایمقاومت فشاری نمونه استوانه    دری با تواه به  25 31 35 41 45 51
(MPa) 

 
درا انتثرا  مری    شایان مکر است کره بره منترور انجرام ایرن تیردیل مقاومرت  دررا   تیردیل برر اسراس رده مقراومتی نمونره             

   1 ردند یادول 
 

 ضرائب تبدیل استفاده شده -7جدول 
 رده مقاومتی بتن ضریب تبدیل مقاومت

(MPa) 
 عیار سیمان

(kg/m3) 

21/1 31 351 

11/1 35 411 

14/1 41 451 

درای متفراوت و در سرنین و عیاردرای مثتلری      درای انرو شرده در  ا ر     نتای  آزمون مقاومت فشراری و اعوارا  بررای نمونره    
   11تا  6به شرح نموداردای زیر می باشد یشکل دای 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   kg/m3 351 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -1شرکل         kg/m3 351روزه برا عیرار    1درای  نمونره میرانگین مقاومرت فشراری     -6شکل 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      kg/m3 411 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -3شرکل     kg/m3 411روزه برا عیرار    1درای  میرانگین مقاومرت فشراری نمونره     -2شرکل  
                  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

   kg/m3 451 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -11شرکل         kg/m3 451روزه برا عیرار    1درای  میرانگین مقاومرت فشراری نمونره     -11شرکل   
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درا ندردانتره اسرت   ریکن توصریه      درا یرا  ا ر    رسری میرزان  ونیرا برودن نمونره     شایان تواه اسرت کره تحقیرق حادرر بره بر     
میگردد در مطا عات آتی این آزمون نیرز مرورد بررسری اردی  ررار  یررد و ترانیر ایرن عامرل برر نترای  مقراومتی برتن تعیرین               

  ردد 
 
  

 
                                                                       

 
 
 

 فیلر سنج استفاده شد                                                 -5گونیا استفاده شده                                                    شکل  -4شکل        
 
 نتایج و بحث -3
 مقاومت فشاری و اعوجاج -1-3

-اتوماتیری و محاسریه مقاومرت فشراری درر یری از نمونره       درا در دسرتگاه اری مقاومرت فشراری نیمره       په از شکست نمونه
میحررا نهررم مقررررات ملرری سررانتمان  برره مقاومررت   3-1-5-3دررای حاصررله بایسررتی بررر طیررق بنررد دررای مکعیرری  مقاومررت

میحررا نهررم  3-5-3دررای اسررتاندارد اسررتوانه ای تیرردیل  ردنررد   رروا ایررن تیرردیل مقاومررت براسرراس درررا   ارردول   نمونرره
   ]11[  انجام  ردیده است 6یادول مقررات ملی سانتمان 

 
 ]7[ضرائب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های مکعبی به مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای  -6جدول 

 مقاومت فشاری نمونه مکعبی       ≤25 31 35 41 45 51 55
(MPa) 

11/1 11/1 13/1 14/1 11/1 21/1 25/1 3 R 

 ایمقاومت فشاری نمونه استوانه    دری با تواه به  25 31 35 41 45 51
(MPa) 

 
درا انتثرا  مری    شایان مکر است کره بره منترور انجرام ایرن تیردیل مقاومرت  دررا   تیردیل برر اسراس رده مقراومتی نمونره             

   1 ردند یادول 
 

 ضرائب تبدیل استفاده شده -7جدول 
 رده مقاومتی بتن ضریب تبدیل مقاومت

(MPa) 
 عیار سیمان

(kg/m3) 

21/1 31 351 

11/1 35 411 

14/1 41 451 

درای متفراوت و در سرنین و عیاردرای مثتلری      درای انرو شرده در  ا ر     نتای  آزمون مقاومت فشراری و اعوارا  بررای نمونره    
   11تا  6به شرح نموداردای زیر می باشد یشکل دای 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   kg/m3 351 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -1شرکل         kg/m3 351روزه برا عیرار    1درای  نمونره میرانگین مقاومرت فشراری     -6شکل 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      kg/m3 411 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -3شرکل     kg/m3 411روزه برا عیرار    1درای  میرانگین مقاومرت فشراری نمونره     -2شرکل  
                  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

   kg/m3 451 روزه برا عیرار   1درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -11شرکل         kg/m3 451روزه برا عیرار    1درای  میرانگین مقاومرت فشراری نمونره     -11شرکل   
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 kg/m3 351روزه برا عیرار    22درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -13شرکل        kg/m3 351روزه برا عیرار    22درای  مقاومرت فشراری نمونره   میرانگین    -12شرکل  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kg/m3 411روزه با عیار  22دای نمونهمیانگین حداکثر اعواا   -15شکل                      kg/m3 411روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -14شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     kg/m3 451روزه با عیار  22دای میانگین حداکثر اعواا  نمونه -11شکل                       kg/m3 451روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -16شکل 
 
 

دای پالسرتیکی یری   دای بتنی در  ا  دای فلزی نسیت به نمونهدای بتنی در  ا  دا  نمونهعیار سیمان در نمونهفارغ از سن و 
درای  درای بتنری در  ا ر    تکه و دوتکه از مقاومت فشاری بیشتری برنودار می باشند  دمینین با مقایسه مقاومت فشاری نمونره 

دای پالستیکی یی تکه مقاومت فشاری بیشتری نسیت دای بتنی در  ا  نمونهتوان دریافت که  پالستیکی یی تکه و دو تکه می
درای فلرزی   دای پالستیکی دو تکه دارند  شایان مکر است که در ت ییر انه  ا   از  ا  دای  ا    یری شده در  ا  به نمونه
ه ت ییر نوع  ا ر  از پالسرتیکی یری    دای پالستیکی یی تکه یدر یی سن و عیار مشثص  افت مقاومت کمتری نسیت ببه  ا  

دای بتنی تانیر رندانی بر کرادش  تکه به پالستیکی دو تکه مشادده شده است  نکته حا ز ادمیت آنجاست که افزایش سن نمونه
مقاومت فشاری آنها در دنگام ت ییر انه  ا   ندارد   عالوه بر آنیه که مکر شد  افرزایش سرن و عیرار سریمان سری  افرزایش       

 دا می  ردد   مت فشاری تمامی آزمونهمقاو
درای پالسرتیکی دو تکره    درای  ا ر   درا  نمونره  دا بایستی مکر  ردد که فارغ از سن و عیار نمونهدر رابطه با میزان اعواا  نمونه

 دای فلزی کمترین میزان اعوا  را داشتند دای  ا  بیشترین میزان اعوا  و نمونه
 
 و اعوجاج ارتباط بین مقاومت فشاری -2-3

دا با عیاردا و سن دای مثتلری  نمرودار میرانگین مقاومرت فشراری      به منتور بررسی ارتیاج بین مقاومت فشاری و اعواا  نمونه
     23تا  12دا بر حس  میانگین اعواا  آنها در سنین و عیاردای مثتلی ترسیم  شت یشکل دای آزمونه

 

بر  kg/m3351 روزه با عیار 1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -12شکل 
بر  kg/m3411روزه با عیار  1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -13شکل  حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها
 
 

بر  kg/m3451روزه با عیار  1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -21شکل 
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

بر  kg/m3351روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -21شکل
  حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها



57 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kg/m3 351روزه برا عیرار    22درای  میرانگین حرداکثر اعوارا  نمونره     -13شرکل        kg/m3 351روزه برا عیرار    22درای  مقاومرت فشراری نمونره   میرانگین    -12شرکل  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kg/m3 411روزه با عیار  22دای نمونهمیانگین حداکثر اعواا   -15شکل                      kg/m3 411روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -14شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     kg/m3 451روزه با عیار  22دای میانگین حداکثر اعواا  نمونه -11شکل                       kg/m3 451روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -16شکل 
 
 

دای پالسرتیکی یری   دای بتنی در  ا  دای فلزی نسیت به نمونهدای بتنی در  ا  دا  نمونهعیار سیمان در نمونهفارغ از سن و 
درای  درای بتنری در  ا ر    تکه و دوتکه از مقاومت فشاری بیشتری برنودار می باشند  دمینین با مقایسه مقاومت فشاری نمونره 

دای پالستیکی یی تکه مقاومت فشاری بیشتری نسیت دای بتنی در  ا  نمونهتوان دریافت که  پالستیکی یی تکه و دو تکه می
درای فلرزی   دای پالستیکی دو تکه دارند  شایان مکر است که در ت ییر انه  ا   از  ا  دای  ا    یری شده در  ا  به نمونه
ه ت ییر نوع  ا ر  از پالسرتیکی یری    دای پالستیکی یی تکه یدر یی سن و عیار مشثص  افت مقاومت کمتری نسیت ببه  ا  

دای بتنی تانیر رندانی بر کرادش  تکه به پالستیکی دو تکه مشادده شده است  نکته حا ز ادمیت آنجاست که افزایش سن نمونه
مقاومت فشاری آنها در دنگام ت ییر انه  ا   ندارد   عالوه بر آنیه که مکر شد  افرزایش سرن و عیرار سریمان سری  افرزایش       

 دا می  ردد   مت فشاری تمامی آزمونهمقاو
درای پالسرتیکی دو تکره    درای  ا ر   درا  نمونره  دا بایستی مکر  ردد که فارغ از سن و عیار نمونهدر رابطه با میزان اعواا  نمونه

 دای فلزی کمترین میزان اعوا  را داشتند دای  ا  بیشترین میزان اعوا  و نمونه
 
 و اعوجاج ارتباط بین مقاومت فشاری -2-3

دا با عیاردا و سن دای مثتلری  نمرودار میرانگین مقاومرت فشراری      به منتور بررسی ارتیاج بین مقاومت فشاری و اعواا  نمونه
     23تا  12دا بر حس  میانگین اعواا  آنها در سنین و عیاردای مثتلی ترسیم  شت یشکل دای آزمونه

 

بر  kg/m3351 روزه با عیار 1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -12شکل 
بر  kg/m3411روزه با عیار  1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -13شکل  حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها
 
 

بر  kg/m3451روزه با عیار  1دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -21شکل 
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

بر  kg/m3351روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -21شکل
  حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها
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بر  kg/m3411روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -22شکل
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

بر  kg/m3451روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -23شکل 
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

 
روزه  بررا افررزایش عیررار  22و  1دررای از بررسرری نموداردررای ر رسرریون فرروخ مرری ترروان دریافررت کرره برره طررور کلرری در نمونرره 

سرریمان  شرری  نمررودار ر رسرریون افررزایش مرری یابررد  ایررن مهررم حرراکی از آن اسررت کرره تررانیر اعواررا  بررا افررزایش مقاومررت  
 ایش می یابد دا افزنمونه

 
 انحراف معیار -3-3

دررا  سررن دررا و عیاردررای مثتلرری  ابترردا دررای بتنرری در  ا رر برره منتررور بررسرری میررزان پراکنررد ی مقاومررت فشرراری نمونرره 
دررای دررر آزمایشررگاه در سررن و عیررار مشررثص محاسرریه و سررده نموداردررای انحرررال معیررار برررای داددررای اکتسررابی از ا رر 

      25و  24مربوطه ترسیم  ردیدند یشکل دای 
 

 
 روزه با عیارهای سیمان متفاوت 7های انحراف معیار مقاومت فشاری نمونه -24شکل

 روزه با عیارهای سیمان متفاوت 28های انحراف معیار مقاومت فشاری نمونه -25شکل 

 
دررای دو تکرره پالسررتیکی دررای  ا رر نتررای  نموداردررای فرروخ حرراکی از آن اسررت کرره پراکنررد ی مقاومررت فشرراری در نمونرره 

دررای یرری تکرره دررای فلررزی مشررابه و حترری در مررواردی بیشررتر از  ا رر  دررای فلررزی و در  ا رر دررای  ا رر بیشررتر از نمونرره
 پالستیکی است   

 دههای ساخته شارزیابی مقاومت فشاری نمونه -4-3
براساس میحا نهم مقرررات ملری سرانتمان ایرران  بره منترور ارزیرابی مقاومرت برتن سرانته شرده  نیراز بره نترای  حردا ل                

برداری متوا ی مری باشرد کره پره از ارزیرابی مقاومرت برتن سرانته شرده  ایرن برتن در یکری ار سره رده پویرشری                سه نمونه
 رررار نوادررد  رفررت  برره اهررت انجررام ایررن ارزیررابی  نتررای    عرردم پررویرت  طعرری -3ایر ابررل  یررول و  -2 ابررل  یررول   -1

دررا بررا مقاومررت فشرراری دررای اسررتوانه ای حاصررل از آزمررایشدررا  بررر اسرراس آزمونررهدررای برره دسررت آمررده ی نمونررهمقاومررت
برحسرر  مگاپاسررکال  مقایسرره مرری شرروند  شررایان مکررر اسررت کرره مررالک ارزیررابی در ایررن نصررو        (fc)مشثصرره بررتن 

درای  درای مکعیری بایسرتی نترای  آنهرا را بره مقرادیر نتیرر نمونره         ای اسرت  در صرورت اسرتفاده از نمونره     درای اسرتوانه   نمونه
   ]11[استوانه ای تیدیل کرد 

 مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت فشاری بتن ساخته شده -1-4-3
درای زیرر طری مری     شرده   رام   برداری متروا ی باشرند  بره منترور ارزیرابی کیفیرت برتن سرانته        نتای  سه نمونهX3 وX2 ا ر 

 شود 
 در این  ام رواب  زیر باید کنترل شود   ام اول   

X1 ≥fc 
 و

X2 ≥fc 
 و

X3 ≥fc 
اسرت  در ایرر     ابرل  یرول  در صورتی کره درر سره رابطره فروخ  دمزمران بر ررار بودنرد در آن صرورت برتن از نترر مقاومرت              

 شود این صورت  ام دوم بررسی می
 رواب  زیر باید کنترل شود      ام دوم 

Xm= (X1+ X2+ X3)/3≥fc +1.5 MPa 
 و

Xmin ≥fc- 4 MPa 
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بر  kg/m3411روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -22شکل
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

بر  kg/m3451روزه با عیار  22دای میانگین مقاومت فشاری نمونه -23شکل 
 حس  میانگین حداکثر اعواا  آنها

 
روزه  بررا افررزایش عیررار  22و  1دررای از بررسرری نموداردررای ر رسرریون فرروخ مرری ترروان دریافررت کرره برره طررور کلرری در نمونرره 

سرریمان  شرری  نمررودار ر رسرریون افررزایش مرری یابررد  ایررن مهررم حرراکی از آن اسررت کرره تررانیر اعواررا  بررا افررزایش مقاومررت  
 ایش می یابد دا افزنمونه

 
 انحراف معیار -3-3

دررا  سررن دررا و عیاردررای مثتلرری  ابترردا دررای بتنرری در  ا رر برره منتررور بررسرری میررزان پراکنررد ی مقاومررت فشرراری نمونرره 
دررای دررر آزمایشررگاه در سررن و عیررار مشررثص محاسرریه و سررده نموداردررای انحرررال معیررار برررای داددررای اکتسررابی از ا رر 

      25و  24مربوطه ترسیم  ردیدند یشکل دای 
 

 
 روزه با عیارهای سیمان متفاوت 7های انحراف معیار مقاومت فشاری نمونه -24شکل

 روزه با عیارهای سیمان متفاوت 28های انحراف معیار مقاومت فشاری نمونه -25شکل 

 
دررای دو تکرره پالسررتیکی دررای  ا رر نتررای  نموداردررای فرروخ حرراکی از آن اسررت کرره پراکنررد ی مقاومررت فشرراری در نمونرره 

دررای یرری تکرره دررای فلررزی مشررابه و حترری در مررواردی بیشررتر از  ا رر  دررای فلررزی و در  ا رر دررای  ا رر بیشررتر از نمونرره
 پالستیکی است   

 دههای ساخته شارزیابی مقاومت فشاری نمونه -4-3
براساس میحا نهم مقرررات ملری سرانتمان ایرران  بره منترور ارزیرابی مقاومرت برتن سرانته شرده  نیراز بره نترای  حردا ل                

برداری متوا ی مری باشرد کره پره از ارزیرابی مقاومرت برتن سرانته شرده  ایرن برتن در یکری ار سره رده پویرشری                سه نمونه
 رررار نوادررد  رفررت  برره اهررت انجررام ایررن ارزیررابی  نتررای    عرردم پررویرت  طعرری -3ایر ابررل  یررول و  -2 ابررل  یررول   -1

دررا بررا مقاومررت فشرراری دررای اسررتوانه ای حاصررل از آزمررایشدررا  بررر اسرراس آزمونررهدررای برره دسررت آمررده ی نمونررهمقاومررت
برحسرر  مگاپاسررکال  مقایسرره مرری شرروند  شررایان مکررر اسررت کرره مررالک ارزیررابی در ایررن نصررو        (fc)مشثصرره بررتن 

درای  درای مکعیری بایسرتی نترای  آنهرا را بره مقرادیر نتیرر نمونره         ای اسرت  در صرورت اسرتفاده از نمونره     درای اسرتوانه   نمونه
   ]11[استوانه ای تیدیل کرد 

 مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت فشاری بتن ساخته شده -1-4-3
درای زیرر طری مری     شرده   رام   برداری متروا ی باشرند  بره منترور ارزیرابی کیفیرت برتن سرانته        نتای  سه نمونهX3 وX2 ا ر 

 شود 
 در این  ام رواب  زیر باید کنترل شود   ام اول   

X1 ≥fc 
 و

X2 ≥fc 
 و

X3 ≥fc 
اسرت  در ایرر     ابرل  یرول  در صورتی کره درر سره رابطره فروخ  دمزمران بر ررار بودنرد در آن صرورت برتن از نترر مقاومرت              

 شود این صورت  ام دوم بررسی می
 رواب  زیر باید کنترل شود      ام دوم 

Xm= (X1+ X2+ X3)/3≥fc +1.5 MPa 
 و

Xmin ≥fc- 4 MPa 
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اسررت  در ایررر   ابررل  یررولدر صررورتی کرره دررر دو رابطرره انیررر  دمزمرران بر رررار بودنررد در آن صررورت بررتن از نتررر مقاومررت  
 این صورت   ام سوم مورد بررسی  رار می  یرد   

     ابل  یول شنانته نشده باشدباید  ام دوم را کنترل کرد که بتن در  ام اول  شایان مکر است که فق  دنگامی می
 رواب  زیر باید کنترل شود     ام سوم 

Xmin fc- 4 MPa 
 یا

Xm  fc 
شرنانته مری شرود  در ایرر ایرن صرورت  برتن         ایر ابرل  یرول  در صورتی که در دو یا یکی از روابر  فروخ بر ررار باشرد  برتن      

 عدم پویرت  طعی شنانته می شود  
 ابررل  یررول شررایان توارره اسررت کرره فقرر  دنگررامی مرری بایررد  ررام سرروم را کنترررل کرررد کرره بررتن در  ررام دررای اول و دوم   

    شنانته نشده باشد
روزه برا   22درای  مقاومرت فشراری نمونره    درا  ارزیرابی نترای    در اینجا  به منتور بررسی ودرعیت نترای  درر یری از آزمایشرگاه     

بررداری شرده انرد بررای دو رده مقراومتی متروا ی  انجررام       درای مثتلری نمونره   درای آزمایشرگاه  عیاردرای مثتلری کره در  ا ر     
 شده است  

 
 kg/m3350 ها با عیارروزه آزمایشگاه 28های ارزیابی مقاومت فشاری نمونه -6جدول 

 
 

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مت مقاو

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/24 5/21 2/23 4/23 5/21 

 بتن ایر  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

2 
دوتکه 

 پالستیکی
2/12 2/21 5/12 3/13 2/12 

 بتن ایر  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

3 
دوتکه 

 پالستیکی
1/26 3/25 4/21 5/26 3/25 

 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

4 
یی تکه 
 پالستیکی

2/22 3/22 3/23 2/22 3/22 
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

5 
یی تکه 
 پالستیکی

1/23 6/21 4/31 2/23 6/21 
 بتن  ابل  یول 25
  یولبتن ایر  ابل  31

6 
یی تکه 
 پالستیکی

1/31 3/21 4/22 23 3/21 
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

 2/31 4/31 1/31 2/31 1/31 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 25
 بتن  ابل  یول 31

 2/26 6/21 2/26 4/21 5/22 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

 3/31 3/31 2/32 3/32 3/31 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 25
 بتن قابل قبول 31

 kg/m3400ها با عیار روزه آزمایشگاه 28های ارزیابی مقاومت فشاری نمونه -7جدول 

 
 kg/m3450 ها با عیارروزه آزمایشگاه 28های نمونهارزیابی مقاومت فشاری  -8جدول 

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مقاومت 

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/31 3/22 33 1/31 3/22 

 عدم پویرت  طعی  31
 بتن ایر  ابل  یول 35

2 
 دوتکه

 پالستیکی
2/21 1/23 3/32 6/25 2/21 

 بتن ایر  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

3 
دوتکه 

 پالستیکی
31 1/31 4/31 2/31 1/31 

 بتن  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

4 
یی تکه 
 پالستیکی

1/35 2/35 2/36 3/35 2/35 
 بتن  ابل  یول 31
  یولبتن  ابل  35

5 
یی تکه 
 پالستیکی

2/34 2/33 35 3/34 2/33 
 بتن  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

6 
یی تکه 
 پالستیکی

3/35 3/31 4/32 2/35 4/32 
 بتن  ابل  یول 31
 عدم پویرت  طعی 35

 32 6/32 6/32 32 1/33 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

 2/34 4/35 2/36 3/35 2/34 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

 5/31 2/31 32 3/31 5/31 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مقاومت 

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/33 35 3/36 2/34 3/33 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

2 
دوتکه 

 پالستیکی
2/24 3/22 2/24 3/25 2/24 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

3 
دوتکه 

 پالستیکی
3/33 3/33 6/32 4/34 6/32 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

4 
یی تکه 
 پالستیکی

3/36 3/36 6/32 1/31 3/36 
 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

5 
تکه یی 

 پالستیکی
1/36 3/31 5/32 1/31 1/36 

 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

6 
یی تکه 
 پالستیکی

2/33 32 1/33 2/32 32 
 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

 4/43 5/43 4/43 1/43 4/43 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41

 4/33 2/41 1/41 4/33 1/41 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41

 2/43 3/43 2/43 4/43 3/43 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41
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اسررت  در ایررر   ابررل  یررولدر صررورتی کرره دررر دو رابطرره انیررر  دمزمرران بر رررار بودنررد در آن صررورت بررتن از نتررر مقاومررت  
 این صورت   ام سوم مورد بررسی  رار می  یرد   

     ابل  یول شنانته نشده باشدباید  ام دوم را کنترل کرد که بتن در  ام اول  شایان مکر است که فق  دنگامی می
 رواب  زیر باید کنترل شود     ام سوم 

Xmin fc- 4 MPa 
 یا

Xm  fc 
شرنانته مری شرود  در ایرر ایرن صرورت  برتن         ایر ابرل  یرول  در صورتی که در دو یا یکی از روابر  فروخ بر ررار باشرد  برتن      

 عدم پویرت  طعی شنانته می شود  
 ابررل  یررول شررایان توارره اسررت کرره فقرر  دنگررامی مرری بایررد  ررام سرروم را کنترررل کرررد کرره بررتن در  ررام دررای اول و دوم   

    شنانته نشده باشد
روزه برا   22درای  مقاومرت فشراری نمونره    درا  ارزیرابی نترای    در اینجا  به منتور بررسی ودرعیت نترای  درر یری از آزمایشرگاه     

بررداری شرده انرد بررای دو رده مقراومتی متروا ی  انجررام       درای مثتلری نمونره   درای آزمایشرگاه  عیاردرای مثتلری کره در  ا ر     
 شده است  

 
 kg/m3350 ها با عیارروزه آزمایشگاه 28های ارزیابی مقاومت فشاری نمونه -6جدول 

 
 

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مت مقاو

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/24 5/21 2/23 4/23 5/21 

 بتن ایر  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

2 
دوتکه 

 پالستیکی
2/12 2/21 5/12 3/13 2/12 

 بتن ایر  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

3 
دوتکه 

 پالستیکی
1/26 3/25 4/21 5/26 3/25 

 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

4 
یی تکه 
 پالستیکی

2/22 3/22 3/23 2/22 3/22 
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

5 
یی تکه 
 پالستیکی

1/23 6/21 4/31 2/23 6/21 
 بتن  ابل  یول 25
  یولبتن ایر  ابل  31

6 
یی تکه 
 پالستیکی

1/31 3/21 4/22 23 3/21 
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

 2/31 4/31 1/31 2/31 1/31 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 25
 بتن  ابل  یول 31

 2/26 6/21 2/26 4/21 5/22 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 25
 بتن ایر  ابل  یول 31

 3/31 3/31 2/32 3/32 3/31 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 25
 بتن قابل قبول 31

 kg/m3400ها با عیار روزه آزمایشگاه 28های ارزیابی مقاومت فشاری نمونه -7جدول 

 
 kg/m3450 ها با عیارروزه آزمایشگاه 28های نمونهارزیابی مقاومت فشاری  -8جدول 

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مقاومت 

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/31 3/22 33 1/31 3/22 

 عدم پویرت  طعی  31
 بتن ایر  ابل  یول 35

2 
 دوتکه

 پالستیکی
2/21 1/23 3/32 6/25 2/21 

 بتن ایر  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

3 
دوتکه 

 پالستیکی
31 1/31 4/31 2/31 1/31 

 بتن  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

4 
یی تکه 
 پالستیکی

1/35 2/35 2/36 3/35 2/35 
 بتن  ابل  یول 31
  یولبتن  ابل  35

5 
یی تکه 
 پالستیکی

2/34 2/33 35 3/34 2/33 
 بتن  ابل  یول 31
 بتن ایر  ابل  یول 35

6 
یی تکه 
 پالستیکی

3/35 3/31 4/32 2/35 4/32 
 بتن  ابل  یول 31
 عدم پویرت  طعی 35

 32 6/32 6/32 32 1/33 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

 2/34 4/35 2/36 3/35 2/34 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

 5/31 2/31 32 3/31 5/31 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 31
 بتن  ابل  یول 35

شماره 
 آزمایشگاه

 نوع  ا  
مقاومت 

 اول
مقاومت 

 دوم
مقاومت 

 سوم
 نتیجه fc مقاومت مینیمم میانگین

1 
دوتکه 

 پالستیکی
3/33 35 3/36 2/34 3/33 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

2 
دوتکه 

 پالستیکی
2/24 3/22 2/24 3/25 2/24 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

3 
دوتکه 

 پالستیکی
3/33 3/33 6/32 4/34 6/32 

 بتن ایر  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

4 
یی تکه 
 پالستیکی

3/36 3/36 6/32 1/31 3/36 
 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

5 
تکه یی 

 پالستیکی
1/36 3/31 5/32 1/31 1/36 

 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

6 
یی تکه 
 پالستیکی

2/33 32 1/33 2/32 32 
 بتن  ابل  یول 35
 بتن ایر  ابل  یول 41

 4/43 5/43 4/43 1/43 4/43 فلزی 1
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41

 4/33 2/41 1/41 4/33 1/41 فلزی 2
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41

 2/43 3/43 2/43 4/43 3/43 فلزی 3
 بتن  ابل  یول 35
 بتن  ابل  یول 41
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برررداری شررده در دررای مثتلرری حرراکی از آن اسررت کرره بررتن نمونرره دررای آزمایشررگاهنتررای  ارزیررابی مقاومررت فشرراری نمونرره 
درایی  تکه پالسرتیکی در عیاردرای مثتلری ایر ابرل  یرول مری باشرند و  روا نترای  مقاومرت فشراری آزمایشرگاه            دای دو   ا  

درا اسرتفاده میکننرد   ابرل اسرتناد نمری باشرد  ایرن مودروع در حا یسرت کره نترای  مقاومرت فشراری               که از ایرن نروع  ا ر    
اومتی مترداول براختر از نودشران را نیرز اوابگرو      ی مقر درای فلرزی حتری رده   بررداری شرده در  ا ر    درای بتنری نمونره   آزمونه

 دستند   
از آنجاییکه آزمرون مقاومرت فشراری از مهتررین معیاردرای موارود بررای بررسری کیفیرت برتن سرثت شرده مری باشرد و بره                
منتور انجام این آزمایش بایسرتی از برتن تو یرده شرده در واحرد تو یردی نمونره بررداری بره عمرل آیرد و درر عامرل مرونر در               

درا و در نتیجره ارزیرابی کلری آن واحرد تو یردی انرر  روار باشرد           مونه برداری مری توانرد برر مقردار مقاومرت فشراری آزمونره       ن
عنوان بثشری از پرژودش حادرر تصرمیم  رفتره شرد کره برا تواره بره بنرددای موارود در میحرا نهرم مقرررات ملری                  وا  به

انرد  پردانتره شرود  شرایان     درای متفراوت اسرتفاده کررده    ی برا ارنه  درای دایی کره از  ا ر   سانتمان به ارزیابی بتن آزمایشگاه
درا برر اسراس میحرا نهرم مقرررات ملری سرانتمان  دسرتیابی بره           تواه است کره دردل از ارزیرابی مقاومرت فشراری آزمونره      

ایی این مهم بود که عواملی از املره ارنه و کیفیرت  ا ر  مری تواننرد ترانیر رشرمگیر و ایرر  ابرل انکراری برر ارزیرابی نهر              
بتن تو ید شده در یری واحرد تو یردی داشرته باشرند  درر رنرد کره مصرا ج او یره و فرآینرد تو یرد برتن آن واحرد از کیفیرت                

 مطلوبی برنوردار باشند   
 شکل شکست -5-3

واره کنراری بره     4شکسرت مطلرو  نمونره بگونره ای اسرت کره برا افرزایش فشرار بایرد            BS EN 12390-3بر اساس آیین نامه 
درار ترک  رردد و پره از شکسرت  طعره برا ی مانرده بره صرورت دو دررم معکروس روی درم  ررار  رفتره و یرا               طور مساوی 

    ]12[  26دو درم ادا شده باشد یشکل 

 
  ]12[شکست مطلوب نمونه های مکعبی  -26شکل 

 
واه نمونه مکعیی  عدم ایجاد نسارت به واره براخ و پرایین     4از مشثصات شکست مطلو  میتوان به توزیا یکنوانت ترک در 

نمونه  ا گوی ایجاد ترک به صورت عمودی و زیگزاگ و دمینین ادا شدن واه اطرال به  ونه ای که  طعه درمری شرکل برا ی    
   21حا ت زیر رخ میددد یشکل  3ی به یکی از شکست نامطلو  نمونه دای مکعی بماند تام برد  

 
 ]12[الگوهای شکست نامطلوب نمونه های مکعبی  -27شکل 

از مشثصررات شکسررت نررامطلو  نیررز مرری ترروان برره نردشررد ی تنهررا در یرری وارره نمونرره و ایجرراد ترررک افقرری برره صررورت   
میتروان بره ایرراد در اری دسررتگاه       نامتقرارن در نمونره اشراره کررد  دمینرین از علرل شکسرت نرامطلو  نمونره درای بتنری           

 نطای اپراتور آزمایشگاه   ا    یری نامناس   عمل آوری نامطلو  و طرح مثلوج نامناس  اشاره کرد   
از آنجایی که در این پژودش از  ا ر  درایی برا ارنه درای متفراوت اسرتفاده شرده اسرت  شرکل شکسرت نرامطلو  پراره ای              

 دایی از انه  ا   دای پالستیکی دو تکه در ادامه آورده شده است  از نمونه دای  ا    یری شده در  ا  
    
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 الگوهای شکست نامطلوب نمونه های مکعبی قالب گیری شده در قالب های پالستیکی دو تکه  -28شکل       

 
 آزمایشگاهیمقایسات بین بررسی صحت و دقت نتایج براساس محاسبات مربوط به -6-3

ا رردام برره  1333ا مللرری ا کتروتکنیکررال برررای او ررین بررار در سررال سررازمان اهررانی استانداردسررازی بررا دمکرراری کمیترره بررین
درای آزمرون و   ا زامرات عمرومی بررای احرراز صرالحیت آزمایشرگاه      "بره عنروان    ISO/IEC 17025ا مللری  انتشار استاندارد برین 

  طیررق اسررتاندارددای  Interlaboratory Comparisonsامررروزه مقایسررات بررین آزمایشررگادی ی   نمررود  کرره   "کا ییراسرریون
دررای آزمررون و کا ییراسرریون اسررت  مقایسررات بررین  دررای کنترررل در آزمایشررگاهدررای مهررم در برنامررهاهررانی  یکرری از بثررش

درای یکسران یرا مشرابه  توسر       درای انجرام شرده بررروی نمونره آزمرون      آزمایشگادی با سرازمانددی  ااررا و ارزشریابی آزمرون    
دو یرا رنرد آزمایشررگاه برر طیرق شرررای  از پریش تعیرین شررده  کیفیرت نترای  آزمایشررگادی بره دسرت آمررده را بررسری مرری            

 نماید   
دررای آزمررون و کا ییراسرریون برررروی یرری مثلرروج یکسرران  مشررادده شررده اسررت کرره نتررای  ارا رره شررده توسرر  آزمایشررگاه  

مرورد کره آیرا ایرن نترای  بره دسرت آمرده برا وارود شررای  آزمایشرگادی متفراوت  برا               متفاوت بوده است  اهت بررسری ایرن   
 نتای  وا عی دمثوانی دارد یا نیر  درورت استفاده از مقایسات بین آزمایشگادی را نشان می ددد   

 دررا  رررار مرری ددررد کرره نرره تنهررا نتررای    در حقیقررت  مقایسررات بررین آزمایشررگادی ایررن شررانه را در انتیررار آزمایشررگاه   
آزمایشررگادی نررود را اعتیاربثشرری نماینررد  بلکرره سیسررتم آزمایشررگادی نررود را پررایش نمرروده و نطادررای سیسررتماتیی      
شان را شناسایی و اهت رفا آنهرا ا ردام نماینرد  کره ایرن مودروع باعرا ا هرارنتر درسرت  تصرمیم  یرری صرحیج و نهایترا               

ار مرری شررود  از طرفرری بررا اسررتفاده از مقایسررات بررین سرری  الرر  اعتمرراد مشررتریان و دمینررین مانررد اری آنهررا در بررازار کرر
درا و روت آزمرون مرورد بررسری  ررار میگیررد       آزمایشرگادی د رت و صرحت روت آزمرون و دمینرین تکررار پرویر برودن داده        

دررای تاییررد شررده مقایسرره نمررود و  و بررا اسررتفاده از مقایسررات بررین آزمایشررگادی مرری ترروان روت ادیررد آزمررون را بررا روت  
 کرد         اعتیار بثشی 

روزه  22درا در عیاردرای مثتلری و در سرن     در این بثش از مقا ره بره بررسری صرحت و د رت نترای  مقاومرت فشراری آزمونره         
    34تا  23و اشکال  11تا  3پردانته شده است یاداول 
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برررداری شررده در دررای مثتلرری حرراکی از آن اسررت کرره بررتن نمونرره دررای آزمایشررگاهنتررای  ارزیررابی مقاومررت فشرراری نمونرره 
درایی  تکه پالسرتیکی در عیاردرای مثتلری ایر ابرل  یرول مری باشرند و  روا نترای  مقاومرت فشراری آزمایشرگاه            دای دو   ا  

درا اسرتفاده میکننرد   ابرل اسرتناد نمری باشرد  ایرن مودروع در حا یسرت کره نترای  مقاومرت فشراری               که از ایرن نروع  ا ر    
اومتی مترداول براختر از نودشران را نیرز اوابگرو      ی مقر درای فلرزی حتری رده   بررداری شرده در  ا ر    درای بتنری نمونره   آزمونه

 دستند   
از آنجاییکه آزمرون مقاومرت فشراری از مهتررین معیاردرای موارود بررای بررسری کیفیرت برتن سرثت شرده مری باشرد و بره                
منتور انجام این آزمایش بایسرتی از برتن تو یرده شرده در واحرد تو یردی نمونره بررداری بره عمرل آیرد و درر عامرل مرونر در               

درا و در نتیجره ارزیرابی کلری آن واحرد تو یردی انرر  روار باشرد           مونه برداری مری توانرد برر مقردار مقاومرت فشراری آزمونره       ن
عنوان بثشری از پرژودش حادرر تصرمیم  رفتره شرد کره برا تواره بره بنرددای موارود در میحرا نهرم مقرررات ملری                  وا  به

انرد  پردانتره شرود  شرایان     درای متفراوت اسرتفاده کررده    ی برا ارنه  درای دایی کره از  ا ر   سانتمان به ارزیابی بتن آزمایشگاه
درا برر اسراس میحرا نهرم مقرررات ملری سرانتمان  دسرتیابی بره           تواه است کره دردل از ارزیرابی مقاومرت فشراری آزمونره      

ایی این مهم بود که عواملی از املره ارنه و کیفیرت  ا ر  مری تواننرد ترانیر رشرمگیر و ایرر  ابرل انکراری برر ارزیرابی نهر              
بتن تو ید شده در یری واحرد تو یردی داشرته باشرند  درر رنرد کره مصرا ج او یره و فرآینرد تو یرد برتن آن واحرد از کیفیرت                

 مطلوبی برنوردار باشند   
 شکل شکست -5-3

واره کنراری بره     4شکسرت مطلرو  نمونره بگونره ای اسرت کره برا افرزایش فشرار بایرد            BS EN 12390-3بر اساس آیین نامه 
درار ترک  رردد و پره از شکسرت  طعره برا ی مانرده بره صرورت دو دررم معکروس روی درم  ررار  رفتره و یرا               طور مساوی 

    ]12[  26دو درم ادا شده باشد یشکل 

 
  ]12[شکست مطلوب نمونه های مکعبی  -26شکل 

 
واه نمونه مکعیی  عدم ایجاد نسارت به واره براخ و پرایین     4از مشثصات شکست مطلو  میتوان به توزیا یکنوانت ترک در 

نمونه  ا گوی ایجاد ترک به صورت عمودی و زیگزاگ و دمینین ادا شدن واه اطرال به  ونه ای که  طعه درمری شرکل برا ی    
   21حا ت زیر رخ میددد یشکل  3ی به یکی از شکست نامطلو  نمونه دای مکعی بماند تام برد  

 
 ]12[الگوهای شکست نامطلوب نمونه های مکعبی  -27شکل 

از مشثصررات شکسررت نررامطلو  نیررز مرری ترروان برره نردشررد ی تنهررا در یرری وارره نمونرره و ایجرراد ترررک افقرری برره صررورت   
میتروان بره ایرراد در اری دسررتگاه       نامتقرارن در نمونره اشراره کررد  دمینرین از علرل شکسرت نرامطلو  نمونره درای بتنری           

 نطای اپراتور آزمایشگاه   ا    یری نامناس   عمل آوری نامطلو  و طرح مثلوج نامناس  اشاره کرد   
از آنجایی که در این پژودش از  ا ر  درایی برا ارنه درای متفراوت اسرتفاده شرده اسرت  شرکل شکسرت نرامطلو  پراره ای              

 دایی از انه  ا   دای پالستیکی دو تکه در ادامه آورده شده است  از نمونه دای  ا    یری شده در  ا  
    
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 الگوهای شکست نامطلوب نمونه های مکعبی قالب گیری شده در قالب های پالستیکی دو تکه  -28شکل       

 
 آزمایشگاهیمقایسات بین بررسی صحت و دقت نتایج براساس محاسبات مربوط به -6-3

ا رردام برره  1333ا مللرری ا کتروتکنیکررال برررای او ررین بررار در سررال سررازمان اهررانی استانداردسررازی بررا دمکرراری کمیترره بررین
درای آزمرون و   ا زامرات عمرومی بررای احرراز صرالحیت آزمایشرگاه      "بره عنروان    ISO/IEC 17025ا مللری  انتشار استاندارد برین 

  طیررق اسررتاندارددای  Interlaboratory Comparisonsامررروزه مقایسررات بررین آزمایشررگادی ی   نمررود  کرره   "کا ییراسرریون
دررای آزمررون و کا ییراسرریون اسررت  مقایسررات بررین  دررای کنترررل در آزمایشررگاهدررای مهررم در برنامررهاهررانی  یکرری از بثررش

درای یکسران یرا مشرابه  توسر       درای انجرام شرده بررروی نمونره آزمرون      آزمایشگادی با سرازمانددی  ااررا و ارزشریابی آزمرون    
دو یرا رنرد آزمایشررگاه برر طیرق شرررای  از پریش تعیرین شررده  کیفیرت نترای  آزمایشررگادی بره دسرت آمررده را بررسری مرری            

 نماید   
دررای آزمررون و کا ییراسرریون برررروی یرری مثلرروج یکسرران  مشررادده شررده اسررت کرره نتررای  ارا رره شررده توسرر  آزمایشررگاه  

مرورد کره آیرا ایرن نترای  بره دسرت آمرده برا وارود شررای  آزمایشرگادی متفراوت  برا               متفاوت بوده است  اهت بررسری ایرن   
 نتای  وا عی دمثوانی دارد یا نیر  درورت استفاده از مقایسات بین آزمایشگادی را نشان می ددد   

 دررا  رررار مرری ددررد کرره نرره تنهررا نتررای    در حقیقررت  مقایسررات بررین آزمایشررگادی ایررن شررانه را در انتیررار آزمایشررگاه   
آزمایشررگادی نررود را اعتیاربثشرری نماینررد  بلکرره سیسررتم آزمایشررگادی نررود را پررایش نمرروده و نطادررای سیسررتماتیی      
شان را شناسایی و اهت رفا آنهرا ا ردام نماینرد  کره ایرن مودروع باعرا ا هرارنتر درسرت  تصرمیم  یرری صرحیج و نهایترا               

ار مرری شررود  از طرفرری بررا اسررتفاده از مقایسررات بررین سرری  الرر  اعتمرراد مشررتریان و دمینررین مانررد اری آنهررا در بررازار کرر
درا و روت آزمرون مرورد بررسری  ررار میگیررد       آزمایشرگادی د رت و صرحت روت آزمرون و دمینرین تکررار پرویر برودن داده        

دررای تاییررد شررده مقایسرره نمررود و  و بررا اسررتفاده از مقایسررات بررین آزمایشررگادی مرری ترروان روت ادیررد آزمررون را بررا روت  
 کرد         اعتیار بثشی 

روزه  22درا در عیاردرای مثتلری و در سرن     در این بثش از مقا ره بره بررسری صرحت و د رت نترای  مقاومرت فشراری آزمونره         
    34تا  23و اشکال  11تا  3پردانته شده است یاداول 
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 kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهمحاسبات آماری آزمونه -9جدول 
 تحلیل نهایی او یهتحلیل  دای او یهداده

 ردیی
نوع  ا   
 آزمایشگاه

 میانگین نام مو فه نتیجه آزمون
انحرال استاندارد 

 در آزمایشگاه
انحرال از 

 میانگین نتای 

ساز اری 
آماری بین 
 آزمایشگادی

ساز اری آماری 
درون 

 آزمایشگادی

 1تکرار 
تکرار 

2 
تکرار 

3 
 حد پویرت         

 13/2 23/2    حداکثر

 -13/2 -23/2    حدا ل
 61/1 -12/1 -1/4 1/1 4/23  2/23 5/21 3/24 دوتکه پالستیکی 1
 53/1 -15/2 -2/2 1/1 3/13  5/15 2/21 2/12 دوتکه پالستیکی 2
 33/1 -25/1 -1/1 1/1 5/26  4/21 3/25 1/26 دوتکه پالستیکی 3
یی تکه  4

 پالستیکی
2/22 3/22 3/23  2/22 5/1 3/1 34/1 46/1 

یی تکه  5
 پالستیکی

1/23 6/21 4/31  2/23 5/1 2/1 45/1 35/1 

یی تکه  6
 پالستیکی

1/31 3/21 4/22  1/23 5/1 5/1 33/1 32/1 

 42/1 33/1 3/3 5/1 4/31  1/31 2/31 1/31 فلزی 1
 21/1 13/1 1/1 3/1 6/21  2/26 4/21 5/22 فلزی 2
 51/1 12/1 5/4 6/1 3/31  2/32 3/32 3/31 فلزی 3

 46/21 میانگین میانگین دا 32/3 انحرال استاندارد میانگین دا 3 تعداد تکرار نتای 

 12/1 انحرال استاندارد تکرار پویری 12/4 انحرال استاندارد تکثیر پویری 3 تعداد آزمایشگاه دا
 

 

           
   kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری بین آزمایشگاهی، آزمونه -29شکل 

 

 
 kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری درون آزمایشگاهی، آزمونه -30شکل     

 
 kg/m3400 مختلف با عیارهای های آزمایشگاهمحاسبات آماری آزمونه -10جدول 

 تحلیل نهایی تحلیل او یه دای او یهداده

 نام آزمایشگاه ردیی

 میانگین نام مو فه نتیجه آزمون
انحرال استاندارد 

 در آزمایشگاه
انحرال از 

 میانگین نتای 
ساز اری آماری 
 بین آزمایشگادی

ساز اری آماری 
 درون آزمایشگادی

 حد پویرت          3تکرار  2تکرار  1تکرار 
 13/2 23/2    حداکثر

 -13/2 -23/2    حدا ل

دوتکه  1
 پالستیکی

3/31 3/22 33  1/31 4/2 1/3- 16/1- 13/1 

دوتکه  2
 پالستیکی

2/21 1/23 3/32  6/25 1/6 2/2- 11/2- 11/2 

دوتکه  3
 پالستیکی

31 1/31 4/31  2/31 1/1 1/3- 13/1- 31/1 

یی تکه  4
 پالستیکی

1/35 2/5 2/36  3/35 2/1 ½ 51/1 32/1 

یی تکه  5
 پالستیکی

2/34 2/33 35  3/34 1/1 5/1 13/1 46/1 

یی تکه  6
 پالستیکی

3/35 3/31 4/32  2/35 5/2 4/1 34/1 11/1 

 26/1 16/1 1/4 6/1 6/32  6/32 32 1/33 فلزی 1

 51/1 33/1 6/1 1/1 4/35  2/36 3/35 2/34 فلزی 2

 12/1 31/1 1/4 3/1 2/31  32 3/31 5/31 فلزی 3

 22/33 میانگین میانگین دا 12/4 انحرال استاندارد میانگین دا 3 تعداد تکرار نتای 

 16/2 انحرال استاندارد تکرار پویری 45/4 انحرال استاندارد تکثیر پویری 3 تعداد آزمایشگاه دا
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 kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهمحاسبات آماری آزمونه -9جدول 
 تحلیل نهایی او یهتحلیل  دای او یهداده

 ردیی
نوع  ا   
 آزمایشگاه

 میانگین نام مو فه نتیجه آزمون
انحرال استاندارد 

 در آزمایشگاه
انحرال از 

 میانگین نتای 

ساز اری 
آماری بین 
 آزمایشگادی

ساز اری آماری 
درون 

 آزمایشگادی

 1تکرار 
تکرار 

2 
تکرار 

3 
 حد پویرت         

 13/2 23/2    حداکثر

 -13/2 -23/2    حدا ل
 61/1 -12/1 -1/4 1/1 4/23  2/23 5/21 3/24 دوتکه پالستیکی 1
 53/1 -15/2 -2/2 1/1 3/13  5/15 2/21 2/12 دوتکه پالستیکی 2
 33/1 -25/1 -1/1 1/1 5/26  4/21 3/25 1/26 دوتکه پالستیکی 3
یی تکه  4

 پالستیکی
2/22 3/22 3/23  2/22 5/1 3/1 34/1 46/1 

یی تکه  5
 پالستیکی

1/23 6/21 4/31  2/23 5/1 2/1 45/1 35/1 

یی تکه  6
 پالستیکی

1/31 3/21 4/22  1/23 5/1 5/1 33/1 32/1 

 42/1 33/1 3/3 5/1 4/31  1/31 2/31 1/31 فلزی 1
 21/1 13/1 1/1 3/1 6/21  2/26 4/21 5/22 فلزی 2
 51/1 12/1 5/4 6/1 3/31  2/32 3/32 3/31 فلزی 3

 46/21 میانگین میانگین دا 32/3 انحرال استاندارد میانگین دا 3 تعداد تکرار نتای 

 12/1 انحرال استاندارد تکرار پویری 12/4 انحرال استاندارد تکثیر پویری 3 تعداد آزمایشگاه دا
 

 

           
   kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری بین آزمایشگاهی، آزمونه -29شکل 

 

 
 kg/m3350 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری درون آزمایشگاهی، آزمونه -30شکل     

 
 kg/m3400 مختلف با عیارهای های آزمایشگاهمحاسبات آماری آزمونه -10جدول 

 تحلیل نهایی تحلیل او یه دای او یهداده

 نام آزمایشگاه ردیی

 میانگین نام مو فه نتیجه آزمون
انحرال استاندارد 

 در آزمایشگاه
انحرال از 

 میانگین نتای 
ساز اری آماری 
 بین آزمایشگادی

ساز اری آماری 
 درون آزمایشگادی

 حد پویرت          3تکرار  2تکرار  1تکرار 
 13/2 23/2    حداکثر

 -13/2 -23/2    حدا ل

دوتکه  1
 پالستیکی

3/31 3/22 33  1/31 4/2 1/3- 16/1- 13/1 

دوتکه  2
 پالستیکی

2/21 1/23 3/32  6/25 1/6 2/2- 11/2- 11/2 

دوتکه  3
 پالستیکی

31 1/31 4/31  2/31 1/1 1/3- 13/1- 31/1 

یی تکه  4
 پالستیکی

1/35 2/5 2/36  3/35 2/1 ½ 51/1 32/1 

یی تکه  5
 پالستیکی

2/34 2/33 35  3/34 1/1 5/1 13/1 46/1 

یی تکه  6
 پالستیکی

3/35 3/31 4/32  2/35 5/2 4/1 34/1 11/1 

 26/1 16/1 1/4 6/1 6/32  6/32 32 1/33 فلزی 1

 51/1 33/1 6/1 1/1 4/35  2/36 3/35 2/34 فلزی 2

 12/1 31/1 1/4 3/1 2/31  32 3/31 5/31 فلزی 3

 22/33 میانگین میانگین دا 12/4 انحرال استاندارد میانگین دا 3 تعداد تکرار نتای 

 16/2 انحرال استاندارد تکرار پویری 45/4 انحرال استاندارد تکثیر پویری 3 تعداد آزمایشگاه دا
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 kg/m3400 مختلف با عیارهای های آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری بین آزمایشگاهی، آزمونه -31شکل 

                   
 
 

 
 kg/m3400 های مختلف با عیارهای آزمایشگاهشاخص سازگاری آماری درون آزمایشگاهی، آزمونه -32شکل  

 
 
 
 

 kg/m3451 دای مثتلی با عیاردای آزمایشگاهمحاسیات آماری آزمونه -11ادول 
 تحلیل نهایی تحلیل او یه دای او یهداده

 نام آزمایشگاه ردیی

 میانگین نام مو فه نتیجه آزمون
انحرال 

استاندارد در 
 آزمایشگاه

انحرال از 
 میانگین نتای 

ساز اری آماری 
 بین آزمایشگادی

ساز اری آماری 
 آزمایشگادی درون

 حد پویرت          3تکرار  2تکرار  1تکرار 
 13/2 23/2    حداکثر

 -13/2 -23/2    حدا ل

دوتکه  1
 پالستیکی

3/33 35 3/36  3/34 5/1 3/2- 43/1- 31/1 

دوتکه  2
 پالستیکی

2/24 3/22 2/24  1/26 6/2 2/11- 12/2- 34/2 

دوتکه  3
 پالستیکی

3/33 3/33 6/32  5/33 2/1 1/3- 63/1- 63/1 

یی تکه  4
 پالستیکی

3/36 3/36 6/32  1/31 3/1 1/1- 13/1- 21/1 

یی تکه  5
 پالستیکی

1/36 3/31 5/32  1/31 3/1 5/1 13/1 24/1 

یی تکه  6
 پالستیکی

2/33 32 1/33  2/32 1/1 6/1 23/1 61/1 

 16/1 16/1 3/6 2/1 5/43  4/43 1/43 4/43 فلزی 1

 12/1 55/1 1/3 3/1 2/41  1/41 4/33 1/41 فلزی 2

 13/1 13/1 1/6 1/1 3/43  2/43 4/43 3/43 فلزی 3

 21/31 میانگین میانگین دا 41/5 انحرال استاندارد میانگین دا 3 تعداد تکرار نتای 

 13/1 انحرال استاندارد تکرار پویری 42/5 انحرال استاندارد تکثیر پویری 3 تعداد آزمایشگاه دا
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تروان بره ایرن مهرم دسرت یافرت کره برا افرزایش عیرار سریمان  ترانیر ارنه و کیفیرت               از تحلیل نموداردا و اداول فروخ مری  

کیلررو رم بررر  451و  411دررای بررا عیررار یابررد برره  ونرره ای کرره در آزمونررهدررا افررزایش مررینمونرره ا رر  بررر مقاومررت فشرراری 
انرد از  درای پالسرتیکی دو تیکره اسرتفاده کررده     درایی کره از  ا ر    درای آزمایشرگاه  مترمکع   نترای  مقاومرت فشراری آزمونره    

مودروع میتوانرد بره زیرسروال رفرتن       د ت یشرانص سراز اری درون آزمایشرگادی  مناسریی برنروردار نمری باشرند   روا ایرن         
 عملکرد آزمایشگاه علی رام تو ید بتنی با کیفیت مناس  بینجامد    

 
 نتیجه گیری -4

بررداری شرده   درای نمونره  تروان بیران کررد کره در برین آزمونره      دای صرورت  رفتره مری   باتواه به نتای  به دست آمده و تحلیل
کمتررین میرزان اعوارا  و بیشرترین مقردار مقاومرت فشراری مربروج بره           در ایرن تحقیرق    دای مثتلری دای با انهدر  ا  
دررای فلررزی و دمینررین بیشررترین میررزان اعواررا  و کمترررین مقرردار مقاومررت    برررداری شررده در  ا رر  دررای نمونررهآزمونرره

ع را درای پالسرتیکی دو تکره یکرامدوزیتی  مری باشرد  ایرن مودرو        بررداری شرده در  ا ر    درای نمونره  فشاری مربوج به آزمونه
درای پالسرتیکی دو تکره اسرتفاده شرده در ایرن پرژودش و در نتیجره ت ییرر شرکل           ی  ا ر  توان به دعی موارود در بدنره  می

دررا باعررا مرری شرروند کرره  دررای مواررود در سررطج آزمونرره برررداری نسرریت داد  در حقیقررت نررادمواری آنهررا در حررین نمونرره
درای مودرعی   صرل نماینرد و بردین ترتیر  موار  ایجراد ترنش       صفحات دستگاه بار واری در ابتردا برا نقراج براختر تمراس حا     

ترر منجرر شرده و ایرن مهرم سری  مری        دای حاصله به ایجراد تررک در اطررال و زیرر  سرمت براسرته       می شوند  سده تنش
 یررری نیرررو و یررا ار ررام نمررایش داده شررده توسرر  دسررتگاه نیلرری زودتررر پررایین رفترره و حررداکثر بررار شررود کرره عقربرره انرردازه

 دا کادش یابد   و نتیجتا  مقاومت فشاری آزمونه یسثتگی 
درای پالسرتیکی یری تکره یدر یری سرن و       درای فلرزی بره  ا ر     عالوه بر آنیه که مکرر شرد  در ت ییرر ارنه  ا ر  از  ا ر       

تکره بره پالسرتیکی دوتکره مشرادده شرده       عیار مشثص  افت مقاومت کمتری نسریت بره ت ییرر نروع  ا ر  از پالسرتیکی یری       
دررای % انررتالل  در بررین نتررای  مقاومررت فشرراری نمونرره  21وع حرراکی از انررتالل رشررمگیر یبعضررا  تررا   اسررت  ایررن مودرر 

 دای فلزی است  دای  ا  دای پالستیکی دو تکه با نمونه  ا  

درای مثتلری ایرن پرژودش مشرثص شرد کره        بررداری شرده در  ا ر    درای نمونره  به عالوه با ارزیابی مقاومرت فشراری آزمونره   
درای پالسرتیکی دو تکره اسرتفاده میکننرد ایرر  ابرل  یرول و نتیجترا           دای ایرن تحقیرق کره از  ا ر     زمایشگاهبتن تعدادی از آ

 دای آنها نیز ایر  ابل استناد می باشد نتای  مقاومت فشاری آزمونه
 
 قدرانی -5

انجرام درر رره بهترر      سرازان شرهر کرمران کره مرا را در     در اینجا برنود خزم میدانیم که از کلیره پرسرنل شررکت تعراونی برتن     
 اند  صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آوریم این پژودش یاری کرده
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Abstract 
One of the most important issues that is of great importance in self-compacting concrete is the 
rheological properties of self-compacting concrete, however mechanical properties and 
durability also require significant considerations. The objective is to determine the maximum 
amount of fiber, where the workability of concrete is maintined. In this research 10 mix designs 
have been studied, in which one mix is considered as control and the rest contain 0.1, 0.15, 0.2 
fiber percentages of steel, glass and polypropylene. The results on rheology behavior shows, 
when the percentage of fibers increase, the concrete efficiency decreases, and the yield stresses 
dynamic and static, plastic viscosity and Thixotropy increases, and as a result it will reduce the 
rheological properties. In mixes with 0.2% polypropylene and glass fibers the minimum 
standard values for self-compacting concrete  is reached whereas for more of fiber peruntage 
the self-compacting state is violated. 
Keywords: Sself-Compacting Concerete, Fiber, Rheological Properties, Rheometer 

 

 خودتراکم  بتن  رئولوژیکی خواص در الیاف انواع تاثیر بررسی
 
 
 

 
 
  

 
 محمدحسین ذوالفقارزاده

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، 
 

 رضا فرخ زاد*
 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران     

 R.farokhzad@qiau.ac.ir 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده
 مکانیکی خواص چه اگر است خودتراکم بتن رئولوژی خواص دارد زیادی اهمیت خودتراکم بتن در که مباحثی ترین مهم از یکی

 بتن رئولوژیکی خواص بر الیاف انواع تاثیر بررسی به پژوهش این در منظور، همین به. باشد می اهمیت حائز نیز دوام و
( U جعبه ،L جعبه ،V قیف ،J حلقه اسالمپ، جریان)سنتی های آزمایش با آن مقایسه و رئومتر دستگاه از استفاده با خودتراکم

 ی محدوده از را خودتراکم بتن رئولوژی خواص که باشد مقداری به باید خودتراکم بتن در الیاف از استفاده. است شده پرداخته
 طرح، 9 و شاهد طرح یک که صورت این به است، شده انجام مخلوط طرح 01 روی بر بررسی این. نکند خارج استاندارد
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Abstract 
One of the most important issues that is of great importance in self-compacting concrete is the 
rheological properties of self-compacting concrete, however mechanical properties and 
durability also require significant considerations. The objective is to determine the maximum 
amount of fiber, where the workability of concrete is maintined. In this research 10 mix designs 
have been studied, in which one mix is considered as control and the rest contain 0.1, 0.15, 0.2 
fiber percentages of steel, glass and polypropylene. The results on rheology behavior shows, 
when the percentage of fibers increase, the concrete efficiency decreases, and the yield stresses 
dynamic and static, plastic viscosity and Thixotropy increases, and as a result it will reduce the 
rheological properties. In mixes with 0.2% polypropylene and glass fibers the minimum 
standard values for self-compacting concrete  is reached whereas for more of fiber peruntage 
the self-compacting state is violated. 
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 چکیده
 مکانیکی خواص چه اگر است خودتراکم بتن رئولوژی خواص دارد زیادی اهمیت خودتراکم بتن در که مباحثی ترین مهم از یکی

 بتن رئولوژیکی خواص بر الیاف انواع تاثیر بررسی به پژوهش این در منظور، همین به. باشد می اهمیت حائز نیز دوام و
( U جعبه ،L جعبه ،V قیف ،J حلقه اسالمپ، جریان)سنتی های آزمایش با آن مقایسه و رئومتر دستگاه از استفاده با خودتراکم

 ی محدوده از را خودتراکم بتن رئولوژی خواص که باشد مقداری به باید خودتراکم بتن در الیاف از استفاده. است شده پرداخته
 طرح، 9 و شاهد طرح یک که صورت این به است، شده انجام مخلوط طرح 01 روی بر بررسی این. نکند خارج استاندارد

 بررسی این نتایج. است بتن کل حجم 2/1 و 01/1 ،0/1 درصد سه در شیشه و فوالدی پروپیلن، پلی های الیاف داری جداگانه
 خمیری گرانروی استاتیکی، و دینامیکی تسلیم های تنش افزایش باعث خودتراکم بتن در الیاف حجم افزایش با دهد می نشان

 شیشه و پروپیلن پلی  الیاف درصد 2/1 های طرح در. شد خواهد رئولوژیکی خواص کاهش باعث نتیجه در و شود می تغلیظ و
 خارج خودتراکمی حالت از را بتن ، الیاف نوع این از بیشتر استفاده و باشد می کارایی های آزمایش در EFNARC حدود حداقل
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 مقدمه -0
های اخیرر اسرتفاده از نرتن خرادمراکی نسریار گسرتر  ریردا کررده اسرو و نرن عنراان نتنری نرا کرارایی نرا  شرناختن                  در سال

شاد کن ندون نیاز نن ویبرره زدن، محرو ا رر وزن خراد در قالر  ررای گراترن و از اکرا هرای کالرر نرین می گردهرا نیرز               می
منظرار نیرب نرن روانری مرارد نظرر، از ریزدانرن و اازودنری روان سراز          کند. نرای سراختن نرتن خرادمراکی نرن      نن راحتی عبار می

. از رم رن عر ب نرتن، مقاومرو کششری نسریار       ]2[، ]1[هرای نرزرک کمترر اسرتفاده مری شراد        نیشتر و از سنگدانن نرا انردازه  
م زلزلرن  هرای نتنری در هنگرا     ناشرد کرن ایرن راترار مررد و شرمننده مارر  شمسرو ناگهرانی و ارروری تن سرازه            نالیز آن می

هررای دارای الیررات اسررتفاده مرری کننررد و از ارارری در ممرران هررایی کررن ح رری آرمررامار  . از ایررن رو، از نررتن]4[، ]3[گررردد  مرری
کننرد.   ناشرد کرن در ایرن مراارد از نرتن خرادمراکی اسرتفاده مری         زیاد اسو نتن م مرالی قرادر نرن ررر کرردن ممرام قالر  نمری        

ن خرادمراکی الیراای مری ماانرد نسریاری از مشرمالی اررایری و عر ب هرای نرتن           استفاده هی زمان از این دو مزیرو ی نری نرت   
 )مقاومو کششی و نرشی کی، مرک خاردگی( را نر ارت کند.  

رئالاژی ع می اسو کن نرا میییرر شرمب و رراری شردن مرااد سریال ارمبرام دارد. م  رام نرتن خرادمراکی مرازه را مری مراان               
سرریمان و راتررار آن را نررن عنرراان سرریال  یرنیامررانی در نظررر گراررو. راتررار   نررن عنرراان ذرای م  ررا سررنگدانن هررا در خمیررر 

اصر ی مررین رارامترهرای حراکی نرر راترار نرتن مرازه گرانرروی خمیرری،             رریان این نتن را نا مدل نینگرام نشران مری دهنرد.    
گیرری شرده و نرا     دازهناشرد کرن در ایرن رر وهش نرا اسرتفاده از دسرتگاه رئرامتر ایرن رارامترهرا انر            منش مسر یی و می ریم مری   

هرا نرر    هرا نررای رری نرردن نرن مرا یر انراا  الیرات         اسرو. ایرن نررسری    های سنتی ارزیانی نتن خرادمراکی مقایسرن شرده    آزمایش
هرای سراختن شرده مرارد ارزیرانی       ناشرد، هرر لنرد خرااا ممرانیمی و دوامری نمانرن        روی راتار رئالاژیمی نتن خادمراکی مری 

صرراا نررسرری کامرب راترار رئالرراژیمی نرتن خرادمراکی الیراای اسررو. نرن همرین منظررار         قررار گرارو ولری هرردت ایرن مقالرن      
 ها نن صاری زیر اسو: هایی در این زمینن صاری گراتن اسو کن نرخی از آن محقیقای و ر وهش

مریالدی دوام سرازه هرای نتنری از ماعراعای مرارد عالقرن محققرین نرن ویر ه محققرین ژارنری قرارگرارو.               08در اوایب دهرن  
نرررای سرراخو یررر سررازه نتنرری نررا دوام، نررتن در ارراز خمیررری نایررد نررن خررانی متررراکی و نگهررداری گردد.وررراد مشررمالی    

 1801در سرال   Okamouraاررایی و هزینرن نرا ی نیرروی کرار در ژاررن ناعرت مقایرو ایرده سراخو نرتن خرادمراکی ماسر              
ایرن نرتن نرا وی گری هرای خراا خراد ، اممانرای         مممیرب و سراختن شرد.     1800گردید و اولین مدل نتن خرادمراکی در سرال   

ردیرردی را در اختیررار قرررار داده کررن نررا اسررتفاده از آن مرری مرراان نررر مشررمالمی کررن ناشرری از عرردم مررراکی مناسرر  در سررازه  
 [5های نتنی می ناشد از رم ن کاهش عمر و دوام سازه ها اائا آمد.]

و ممررانیمی نررتن خررادمراکی حرراوی الیررات اررا دی را     [ خررااا رئالرراژی 1و هممرراران ]  2814AlirezaKhalooدر سررال 
مارد نررسی قرار دادند و نتایج نشران داد کرن الیرات مارر  کراهش کرارایی نرتن مری شراد و اسرتفاده از درصرد هرای نرا ی              

% مار  مری شراد کرارایی نرتن از حرداقب مقردار م یرین شرده در آیرین نامرن هرا کمترر شراد. هم نرین               2الیات نن خصاا 
درصد الیرات مقاومرو اشراری نرتن کراهش مری یانرد کرن مری ماانرد نرن دلیرب مرراکی کمترر نمانرن هرا ناشرد ولری                    نا اازایش

 مقاومو کششی و انرژی رذب شده میرها نا اازایش درصد الیات اازایش می یاند.
ی [ خررااا رئالرراژیمی، ممررانیمی و ماراالرراژیمی م  ررام هررای ر رر     1و هممرراران ] Helia Sojoudiasli 2814در سررال 

می ی مترر و ا رر مرکیر  اسرید اکری یرر ر ری ررروری ن یرا یرر آنیدریرد ر ری ررروری ن متصرب               1رروری ن الیات کتان نا اال 
اسرید آنیدریرد    -1نن این الیات نیز مارد نررسری قررار گراترن اسرو. کرن در ایرن مقالرن از سرن سرازگار کننرده اسرتفاده شرده:            

اکری یررر اسررید ریانررد شررده نررا ر رری     -3، 5/4اخص رریرران ذوب نررا شرر  2- PPMA( ، PPMAریانررد نررا ر رری رررروری ن )  
( نررا مارررن نررن مشرراهدای میمروسررما  المترونرری و آزمررایش کششرری، ااررزودن یررر سررازگاری کننررده،      PPAAرررروری ن )

% 38هرای کتران و مرامریمل ر یمرر را نهبراد ن شریده اسرو. مردول کششری م  رام حراوی             لسربندگی نرین اکرای الیرات    
نررا  PPMA% نهبررادی در مقایسررن نررا ر رری رررروری ن شررده اسررو.    18% نهبررادی و مقاومررو کششرری  288الیررات کترران نررا  

 و الیات های کتان، کارآمدمر اسو. PPنا مرین میزان مااد  مارد نیاز نرای نهباد ران  نین مامریل 

 ن نررر [ نررن نررسرری آزمایشررگاهی مررا یر الیررات هررای ر رری رررروری     7و هممررار  ] Małgorzata PAJĄK 2815در سررال 
هرای ممرانیمی نرتن سر و شرده ررداختنرد. محقیقرای آزمایشررگاهی ارائرن شرده در ایرن مقالرن نرر مرا یر الیرات هررای                وی گری 

% از 8/8% و 3/8ممرکررز دارد. ایررن مقالررن نررا دو نسرربو ح رری      sccر رری رررروری ن نررر مقاومررو اشرراری و خمشرری نررتن     
)مقایررو شررده نررا الیررات ر رری رررروری ن(    PFR-SCCی ناشررد. مقاومررو اشررار  می یمتررری مرری 30می یمتررر و  PP ،18الیررات

می ری مترر، مقاومرو کششری، خمشری، میییرر        18نرا ارال    PPکراهش مری یانرد. در مرارد الیرات       PPکمی نا حکرار الیرات   
نررا الیررات ر رری  SCCیانررد. کررارایی  شررمب و مقاومررو در نرانررر اولررین مرررک خرراردگی نسرربو نررن ح رری الیررات ااررزایش مرری  

 می ی متری اازایش یااو. 18رروری ن االی 
[ یررر ملال ررن م رنرری نررر ا رررای مرکیبرری الیررات شیشررن و متاکررائالین نررر   0و هممرراران ] V.R.Sivakumar 2817در سررال 

خااا رئالراژیمی، ممرانیمی و دوام نرتن خرادمراکی داشرتند کرن از نترایج آزمرایش مشراهده شرد، کراهش قان یرو کرارایی نرا               
اررزایش محترراای الیررات وررراد داشررو. مشرر ص شررد کررن الیررات هررای شیشررن ای مررا یر م بترری نررر مقاومررو اشرراری نررتن   ا

نررا ااررزایش مقرردار مصرررت الیررات ااررزایش مرری یانررد.    SCCندارنررد. اسررتحمام کششرری و ان لررات رررذیری الیررات شیشررن ای  
هش مقاومرو در نرانرر یران ک ریرد و     ملال ای دوام نشران مری دهرد کرن اارزایش الیرات شیشرن ای نرن ارار رزئری ناعرت کرا            

% ، مرری ماانررد خررااا ممررانیمی و دوام 0/8رررذب آب نررتن مرری شرراد. حکررار متاکررائالین و الیررات شیشررن در مقررادیر نهینررن 
 نتن خادمراکی را نهباد ن شد.

( نررر خررااا PVA[ نررن ملال ررن ا ررر الیررات شیشررن و ر رری وینیررب المررب )  8و هممررار  ] Subhan Ahmad 2810در سررال 
هرا نشران داد کرن ررل از اعراان کرردن وی گری هرای کرارایی نرتن            خرادمتراکی مرازه و سر و شرده ررداختنرد. آزمرایش       نتن

خررادمراکی الیرراای )نررن عنرراان م ررال ماانررایی رریرران، ماانررایی عبررار و مقاومررو در نرانررر ررردایی( کمرری کرراهش مرری یانررد.    
نرا الیرات شیشرن نیشرتر شرده اسرو و        SCCر مرکیبرای  خااا نتن س و ن د از اارزودن الیرات نهبراد یااترن و ایرن نهبراد د      

ما یر نسیار کمری نرر سررعو ررالل اولتراسرانیر دارد. حرداک ر مقاومرو اشراری و مردول ا ستیسریتن نررای مقردار مصررت              
مقایررو شررده نررا  SCC%  بررو شررد. مقاومررو کششرری و مقاومررو خمشرری نرررای م  ررام   PVA  ،8.2هررای شیشررن و الیررات

% الیررات ااررزایش یااتررن اسررو. نیشررترین وی گرری ممررانیمی نهبرراد یااتررن رررل از ااررزودن 3/8قرردار مررا م PVAالیررات شیشررن و 
 الیات، مقاومو خمشی اسو و نن دنبال آن مقاومو کششی و مقاومو اشاری می ناشد.

[ نررن نررسرری خررااا مررازه و رئالرراژیمی نررتن خررادمراکی مقایررو شررده نررا  18و هممرراران ] Erhan Güneyisi 2818در سررال 
ارر  م  رام م ت رب نرا مقرادیر متفراوی        15ات شیشرن، ناناسری یل و خاکسرتر نرادی ررداختنرد کرن در محقیقامشران از        الی

از ناناسی یل کن ررایگزین سریمان شرده و درصرد هرای ح مری م ت رب الیرات شیشرن اسرتفاده کردنرد. مقرادیر ررایگزینی              
%، 1%، 8.7%، 8.35%، 8ن اسررتفاده شررده هرری  ناشررد. مقرردار الیررات شیشرر  % مرری4% و 2% ، 8ناناسرری یل نررن رررای سرریمان  

و  L(، ر بررن T50) 58هررای رریرران اسررالمن، زمرران رسرریدن نررن قلررر  % ح رری کررب نررتن سرراختن شررده، اسررو. آزمررایش1.5
دهرد کرن نرا اارزایش درصرد ح ری الیرات شیشرن          نرای خااا مازه نرتن ان رام دادنرد. نترایج ندسرو آمرده نشران مری         Vقیب 

شرراد.  کنررد کررن نررا ااررزودن ناناسرری یل نررن الیررات شیشررن ایررن کرراهش نیشررتر مرری  ا مرریقلررر رریرران اسررالمن کرراهش ریررد
نررا ااررزایش مقرردار  Lشررده اسررو و نسرربو ارمفررا  ر بررن   T50و  Vهم نررین ایررن رویررن ناعررت ااررزایش زمرران نرررای قیررب   

 ناناسی یل و الیات شیشن کاهش ریدا کرده اسو.
ی ا ررر مرانم ناناسرری یل و الیرات هررای م ت رب )ا ررزی، ر رری    [ نررن نررسر 11ع رری صردر ممتررازی و هممراران ]   1384در سرال  

سررن ی  رررروری ن، شیشررن( نررر خررااا ممررانیمی و رئالرراژی و دوام نررتن خررادمراکی ررداختررن میشرراد، و نیررز از آزمررایش ایررب
مفرر  اشر ن ایمررل اسرتفاده کردنرد. نررسرری نترایج حاصرب از ایررن محقیرا نشران مرری دهرد کرن حکررار مرانم درصرد نهینررن             

درصررد وزنرری سرریمان( ماررر    4درصررد ح مرری ( و نررانا سرری یل)  2/8و شیشررن  2/8، ر رری رررروری ن 3/8 ررزی الیرراای) ا
 گردد. نهبادی خصاصیای ممانیمی و دوام نتن خاد مراکی می
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 مقدمه -0
های اخیرر اسرتفاده از نرتن خرادمراکی نسریار گسرتر  ریردا کررده اسرو و نرن عنراان نتنری نرا کرارایی نرا  شرناختن                  در سال

شاد کن ندون نیاز نن ویبرره زدن، محرو ا رر وزن خراد در قالر  ررای گراترن و از اکرا هرای کالرر نرین می گردهرا نیرز               می
منظرار نیرب نرن روانری مرارد نظرر، از ریزدانرن و اازودنری روان سراز          کند. نرای سراختن نرتن خرادمراکی نرن      نن راحتی عبار می

. از رم رن عر ب نرتن، مقاومرو کششری نسریار       ]2[، ]1[هرای نرزرک کمترر اسرتفاده مری شراد        نیشتر و از سنگدانن نرا انردازه  
م زلزلرن  هرای نتنری در هنگرا     ناشرد کرن ایرن راترار مررد و شرمننده مارر  شمسرو ناگهرانی و ارروری تن سرازه            نالیز آن می

هررای دارای الیررات اسررتفاده مرری کننررد و از ارارری در ممرران هررایی کررن ح رری آرمررامار  . از ایررن رو، از نررتن]4[، ]3[گررردد  مرری
کننرد.   ناشرد کرن در ایرن مراارد از نرتن خرادمراکی اسرتفاده مری         زیاد اسو نتن م مرالی قرادر نرن ررر کرردن ممرام قالر  نمری        

ن خرادمراکی الیراای مری ماانرد نسریاری از مشرمالی اررایری و عر ب هرای نرتن           استفاده هی زمان از این دو مزیرو ی نری نرت   
 )مقاومو کششی و نرشی کی، مرک خاردگی( را نر ارت کند.  

رئالاژی ع می اسو کن نرا میییرر شرمب و رراری شردن مرااد سریال ارمبرام دارد. م  رام نرتن خرادمراکی مرازه را مری مراان               
سرریمان و راتررار آن را نررن عنرراان سرریال  یرنیامررانی در نظررر گراررو. راتررار   نررن عنرراان ذرای م  ررا سررنگدانن هررا در خمیررر 

اصر ی مررین رارامترهرای حراکی نرر راترار نرتن مرازه گرانرروی خمیرری،             رریان این نتن را نا مدل نینگرام نشران مری دهنرد.    
گیرری شرده و نرا     دازهناشرد کرن در ایرن رر وهش نرا اسرتفاده از دسرتگاه رئرامتر ایرن رارامترهرا انر            منش مسر یی و می ریم مری   

هرا نرر    هرا نررای رری نرردن نرن مرا یر انراا  الیرات         اسرو. ایرن نررسری    های سنتی ارزیانی نتن خرادمراکی مقایسرن شرده    آزمایش
هرای سراختن شرده مرارد ارزیرانی       ناشرد، هرر لنرد خرااا ممرانیمی و دوامری نمانرن        روی راتار رئالاژیمی نتن خادمراکی مری 

صرراا نررسرری کامرب راترار رئالرراژیمی نرتن خرادمراکی الیراای اسررو. نرن همرین منظررار         قررار گرارو ولری هرردت ایرن مقالرن      
 ها نن صاری زیر اسو: هایی در این زمینن صاری گراتن اسو کن نرخی از آن محقیقای و ر وهش

مریالدی دوام سرازه هرای نتنری از ماعراعای مرارد عالقرن محققرین نرن ویر ه محققرین ژارنری قرارگرارو.               08در اوایب دهرن  
نرررای سرراخو یررر سررازه نتنرری نررا دوام، نررتن در ارراز خمیررری نایررد نررن خررانی متررراکی و نگهررداری گردد.وررراد مشررمالی    

 1801در سرال   Okamouraاررایی و هزینرن نرا ی نیرروی کرار در ژاررن ناعرت مقایرو ایرده سراخو نرتن خرادمراکی ماسر              
ایرن نرتن نرا وی گری هرای خراا خراد ، اممانرای         مممیرب و سراختن شرد.     1800گردید و اولین مدل نتن خرادمراکی در سرال   

ردیرردی را در اختیررار قرررار داده کررن نررا اسررتفاده از آن مرری مرراان نررر مشررمالمی کررن ناشرری از عرردم مررراکی مناسرر  در سررازه  
 [5های نتنی می ناشد از رم ن کاهش عمر و دوام سازه ها اائا آمد.]

و ممررانیمی نررتن خررادمراکی حرراوی الیررات اررا دی را     [ خررااا رئالرراژی 1و هممرراران ]  2814AlirezaKhalooدر سررال 
مارد نررسی قرار دادند و نتایج نشران داد کرن الیرات مارر  کراهش کرارایی نرتن مری شراد و اسرتفاده از درصرد هرای نرا ی              

% مار  مری شراد کرارایی نرتن از حرداقب مقردار م یرین شرده در آیرین نامرن هرا کمترر شراد. هم نرین               2الیات نن خصاا 
درصد الیرات مقاومرو اشراری نرتن کراهش مری یانرد کرن مری ماانرد نرن دلیرب مرراکی کمترر نمانرن هرا ناشرد ولری                    نا اازایش

 مقاومو کششی و انرژی رذب شده میرها نا اازایش درصد الیات اازایش می یاند.
ی [ خررااا رئالرراژیمی، ممررانیمی و ماراالرراژیمی م  ررام هررای ر رر     1و هممرراران ] Helia Sojoudiasli 2814در سررال 

می ی مترر و ا رر مرکیر  اسرید اکری یرر ر ری ررروری ن یرا یرر آنیدریرد ر ری ررروری ن متصرب               1رروری ن الیات کتان نا اال 
اسرید آنیدریرد    -1نن این الیات نیز مارد نررسری قررار گراترن اسرو. کرن در ایرن مقالرن از سرن سرازگار کننرده اسرتفاده شرده:            

اکری یررر اسررید ریانررد شررده نررا ر رری     -3، 5/4اخص رریرران ذوب نررا شرر  2- PPMA( ، PPMAریانررد نررا ر رری رررروری ن )  
( نررا مارررن نررن مشرراهدای میمروسررما  المترونرری و آزمررایش کششرری، ااررزودن یررر سررازگاری کننررده،      PPAAرررروری ن )

% 38هرای کتران و مرامریمل ر یمرر را نهبراد ن شریده اسرو. مردول کششری م  رام حراوی             لسربندگی نرین اکرای الیرات    
نررا  PPMA% نهبررادی در مقایسررن نررا ر رری رررروری ن شررده اسررو.    18% نهبررادی و مقاومررو کششرری  288الیررات کترران نررا  

 و الیات های کتان، کارآمدمر اسو. PPنا مرین میزان مااد  مارد نیاز نرای نهباد ران  نین مامریل 

 ن نررر [ نررن نررسرری آزمایشررگاهی مررا یر الیررات هررای ر رری رررروری     7و هممررار  ] Małgorzata PAJĄK 2815در سررال 
هرای ممرانیمی نرتن سر و شرده ررداختنرد. محقیقرای آزمایشررگاهی ارائرن شرده در ایرن مقالرن نرر مرا یر الیرات هررای                وی گری 

% از 8/8% و 3/8ممرکررز دارد. ایررن مقالررن نررا دو نسرربو ح رری      sccر رری رررروری ن نررر مقاومررو اشرراری و خمشرری نررتن     
)مقایررو شررده نررا الیررات ر رری رررروری ن(    PFR-SCCی ناشررد. مقاومررو اشررار  می یمتررری مرری 30می یمتررر و  PP ،18الیررات

می ری مترر، مقاومرو کششری، خمشری، میییرر        18نرا ارال    PPکراهش مری یانرد. در مرارد الیرات       PPکمی نا حکرار الیرات   
نررا الیررات ر رری  SCCیانررد. کررارایی  شررمب و مقاومررو در نرانررر اولررین مرررک خرراردگی نسرربو نررن ح رری الیررات ااررزایش مرری  

 می ی متری اازایش یااو. 18رروری ن االی 
[ یررر ملال ررن م رنرری نررر ا رررای مرکیبرری الیررات شیشررن و متاکررائالین نررر   0و هممرراران ] V.R.Sivakumar 2817در سررال 

خااا رئالراژیمی، ممرانیمی و دوام نرتن خرادمراکی داشرتند کرن از نترایج آزمرایش مشراهده شرد، کراهش قان یرو کرارایی نرا               
اررزایش محترراای الیررات وررراد داشررو. مشرر ص شررد کررن الیررات هررای شیشررن ای مررا یر م بترری نررر مقاومررو اشرراری نررتن   ا

نررا ااررزایش مقرردار مصرررت الیررات ااررزایش مرری یانررد.    SCCندارنررد. اسررتحمام کششرری و ان لررات رررذیری الیررات شیشررن ای  
هش مقاومرو در نرانرر یران ک ریرد و     ملال ای دوام نشران مری دهرد کرن اارزایش الیرات شیشرن ای نرن ارار رزئری ناعرت کرا            

% ، مرری ماانررد خررااا ممررانیمی و دوام 0/8رررذب آب نررتن مرری شرراد. حکررار متاکررائالین و الیررات شیشررن در مقررادیر نهینررن 
 نتن خادمراکی را نهباد ن شد.

( نررر خررااا PVA[ نررن ملال ررن ا ررر الیررات شیشررن و ر رری وینیررب المررب )  8و هممررار  ] Subhan Ahmad 2810در سررال 
هرا نشران داد کرن ررل از اعراان کرردن وی گری هرای کرارایی نرتن            خرادمتراکی مرازه و سر و شرده ررداختنرد. آزمرایش       نتن

خررادمراکی الیرراای )نررن عنرراان م ررال ماانررایی رریرران، ماانررایی عبررار و مقاومررو در نرانررر ررردایی( کمرری کرراهش مرری یانررد.    
نرا الیرات شیشرن نیشرتر شرده اسرو و        SCCر مرکیبرای  خااا نتن س و ن د از اارزودن الیرات نهبراد یااترن و ایرن نهبراد د      

ما یر نسیار کمری نرر سررعو ررالل اولتراسرانیر دارد. حرداک ر مقاومرو اشراری و مردول ا ستیسریتن نررای مقردار مصررت              
مقایررو شررده نررا  SCC%  بررو شررد. مقاومررو کششرری و مقاومررو خمشرری نرررای م  ررام   PVA  ،8.2هررای شیشررن و الیررات

% الیررات ااررزایش یااتررن اسررو. نیشررترین وی گرری ممررانیمی نهبرراد یااتررن رررل از ااررزودن 3/8قرردار مررا م PVAالیررات شیشررن و 
 الیات، مقاومو خمشی اسو و نن دنبال آن مقاومو کششی و مقاومو اشاری می ناشد.

[ نررن نررسرری خررااا مررازه و رئالرراژیمی نررتن خررادمراکی مقایررو شررده نررا  18و هممرراران ] Erhan Güneyisi 2818در سررال 
ارر  م  رام م ت رب نرا مقرادیر متفراوی        15ات شیشرن، ناناسری یل و خاکسرتر نرادی ررداختنرد کرن در محقیقامشران از        الی

از ناناسی یل کن ررایگزین سریمان شرده و درصرد هرای ح مری م ت رب الیرات شیشرن اسرتفاده کردنرد. مقرادیر ررایگزینی              
%، 1%، 8.7%، 8.35%، 8ن اسررتفاده شررده هرری  ناشررد. مقرردار الیررات شیشرر  % مرری4% و 2% ، 8ناناسرری یل نررن رررای سرریمان  

و  L(، ر بررن T50) 58هررای رریرران اسررالمن، زمرران رسرریدن نررن قلررر  % ح رری کررب نررتن سرراختن شررده، اسررو. آزمررایش1.5
دهرد کرن نرا اارزایش درصرد ح ری الیرات شیشرن          نرای خااا مازه نرتن ان رام دادنرد. نترایج ندسرو آمرده نشران مری         Vقیب 

شرراد.  کنررد کررن نررا ااررزودن ناناسرری یل نررن الیررات شیشررن ایررن کرراهش نیشررتر مرری  ا مرریقلررر رریرران اسررالمن کرراهش ریررد
نررا ااررزایش مقرردار  Lشررده اسررو و نسرربو ارمفررا  ر بررن   T50و  Vهم نررین ایررن رویررن ناعررت ااررزایش زمرران نرررای قیررب   

 ناناسی یل و الیات شیشن کاهش ریدا کرده اسو.
ی ا ررر مرانم ناناسرری یل و الیرات هررای م ت رب )ا ررزی، ر رری    [ نررن نررسر 11ع رری صردر ممتررازی و هممراران ]   1384در سرال  

سررن ی  رررروری ن، شیشررن( نررر خررااا ممررانیمی و رئالرراژی و دوام نررتن خررادمراکی ررداختررن میشرراد، و نیررز از آزمررایش ایررب
مفرر  اشر ن ایمررل اسرتفاده کردنرد. نررسرری نترایج حاصرب از ایررن محقیرا نشران مرری دهرد کرن حکررار مرانم درصرد نهینررن             

درصررد وزنرری سرریمان( ماررر    4درصررد ح مرری ( و نررانا سرری یل)  2/8و شیشررن  2/8، ر رری رررروری ن 3/8 ررزی الیرراای) ا
 گردد. نهبادی خصاصیای ممانیمی و دوام نتن خاد مراکی می
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[ نررا اسررتفاده از دسررتگاه رئررامتر مررنش مسرر یی و گرانررروی خمیررری نررتن        12قدوسرری و هممررارانش ]  1385در سررال 
یانرد در   نتی رن گراتنرد مرنش مسر یی )اسرتامیمی و دینرامیمی( نرا گذشرو زمران میییرر مری            خادمراکی را نررسری کردنرد کرن   

حالی کن ایرن ماعرا  نرر ویسرمازیتن رالسرتیر مرا یر لنردانی نداشرتن و مسرتقب از زمران میییرر مری کنرد و نرر  اارزایش                
 در منش مس یی استامیمی نیشتر از منش مس یی دینامیمی اسو.

در این محقیا نن نررسی خرااا رئالراژیمی نرتن خرادمراکی الیراای ررداخترن شرده اسرو. کرن راترار رئالراژی نرا اسرتفاده از              
، قیرب  L، ر برن  U، ر برن  Jکرن عبراری اسرو از: اسرالمن رریران، ح قرن        EFNARCدستگاه رئرامتر و ممرام آزمرایش هرای     

V        دسرو آمرده و مقایسرن نرین نترایج ندسرو آمرده، ررداخترن         صاری گراتن اسرو کرن در ادامرن نرن نررسری و مفسریر نترایج ن
 می شاد.

 
 برنامه آزمایشگاهی -2
 مواد و مصالح مصرفی -2-0

کی رراگرم نررر  2504( S.S.Dماسررن مصرررای از نررا  رودخانررن ای و دونررار شررار نررا وزن م صرراا اشرربا  نررا سررل  خشررر )  
مصررای از نرا  شمسرتن ن رادی نرا وزن م صراا        ناشرد. شرن   می یمترر مری   875/8مرا   75/4مترمم   نرا انردازه دانرن نرین     

ناشرد. منحنری    می یمترر مری   31/3مرا   5/8کی راگرم نرر مترمم ر  نرا انردازه دانرن نرین         2588( S.S.Dاشبا  نا سل  خشرر) 
 نمایش داده شده اسو. 2و  1[ در شمب 13] ASTM C33دانن نندی ماسن و شن نا محدوده استاندارد 

 
 مصرفی :نمودار دانه بندی ماسه0شکل

 

 
 :نمودار دانه بندی شن مصرفی2شکل

 
 
 

 آورده شده اسو. 1ناشد کن مش صای آن در ردول  سیمان استفاده شده در این مقالن سیمان ررم ند نا  دو می
 

 : مشخصات سیمان0جدول 

 خااا ممانیمی
روزه 20مقاومو اشاری   MPa  25/31  

روزه 20مقاومو کششی   MPa  1/2  

 مرکیبای شیمیایی

SiO2 78/28%  
Al2O3 71/4%  
Fe2O3 84/3%  
CaO 20/12%  
MgO 22/3%  
SO3 8/1%  

Na2O 37/8%  
K2O 04/8%  

CaO.f 02/8%  

 
ناشرد کرن نرا اسرتفاده از هیردرومتر دانرن ننردی         مری  288ای ر استفاده شده در این مقالرن از نرا  ررادر سرنش ردشرده از الرر       

 ناشد. می 3شده و نمادار آن نن صاری شمب 
 

 
 نمودار دانه یندی فیلر مصرفی 3شکل 

 
ناشرد   می ری مترر مری    12ررروری ن مصررای نرن ارال      ( اسرو. الیرات ر ری   3Dالیات اا دی استفاده شده از نرا  دوسرر قرالب )   

ناشررد و دارای خررااا  مرری  4هررا در شررمب  می رری متررر اسررو. شررمب یرراهری الیررات  12و الیررات شیشررن مصرررای نررن اررال  
 اسو. 2یمی ردول ممانیمی و ایز
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[ نررا اسررتفاده از دسررتگاه رئررامتر مررنش مسرر یی و گرانررروی خمیررری نررتن        12قدوسرری و هممررارانش ]  1385در سررال 
یانرد در   نتی رن گراتنرد مرنش مسر یی )اسرتامیمی و دینرامیمی( نرا گذشرو زمران میییرر مری            خادمراکی را نررسری کردنرد کرن   

حالی کن ایرن ماعرا  نرر ویسرمازیتن رالسرتیر مرا یر لنردانی نداشرتن و مسرتقب از زمران میییرر مری کنرد و نرر  اارزایش                
 در منش مس یی استامیمی نیشتر از منش مس یی دینامیمی اسو.

در این محقیا نن نررسی خرااا رئالراژیمی نرتن خرادمراکی الیراای ررداخترن شرده اسرو. کرن راترار رئالراژی نرا اسرتفاده از              
، قیرب  L، ر برن  U، ر برن  Jکرن عبراری اسرو از: اسرالمن رریران، ح قرن        EFNARCدستگاه رئرامتر و ممرام آزمرایش هرای     

V        دسرو آمرده و مقایسرن نرین نترایج ندسرو آمرده، ررداخترن         صاری گراتن اسرو کرن در ادامرن نرن نررسری و مفسریر نترایج ن
 می شاد.

 
 برنامه آزمایشگاهی -2
 مواد و مصالح مصرفی -2-0

کی رراگرم نررر  2504( S.S.Dماسررن مصرررای از نررا  رودخانررن ای و دونررار شررار نررا وزن م صرراا اشرربا  نررا سررل  خشررر )  
مصررای از نرا  شمسرتن ن رادی نرا وزن م صراا        ناشرد. شرن   می یمترر مری   875/8مرا   75/4مترمم   نرا انردازه دانرن نرین     

ناشرد. منحنری    می یمترر مری   31/3مرا   5/8کی راگرم نرر مترمم ر  نرا انردازه دانرن نرین         2588( S.S.Dاشبا  نا سل  خشرر) 
 نمایش داده شده اسو. 2و  1[ در شمب 13] ASTM C33دانن نندی ماسن و شن نا محدوده استاندارد 

 
 مصرفی :نمودار دانه بندی ماسه0شکل

 

 
 :نمودار دانه بندی شن مصرفی2شکل

 
 
 

 آورده شده اسو. 1ناشد کن مش صای آن در ردول  سیمان استفاده شده در این مقالن سیمان ررم ند نا  دو می
 

 : مشخصات سیمان0جدول 

 خااا ممانیمی
روزه 20مقاومو اشاری   MPa  25/31  

روزه 20مقاومو کششی   MPa  1/2  

 مرکیبای شیمیایی

SiO2 78/28%  
Al2O3 71/4%  
Fe2O3 84/3%  
CaO 20/12%  
MgO 22/3%  
SO3 8/1%  

Na2O 37/8%  
K2O 04/8%  

CaO.f 02/8%  

 
ناشرد کرن نرا اسرتفاده از هیردرومتر دانرن ننردی         مری  288ای ر استفاده شده در این مقالرن از نرا  ررادر سرنش ردشرده از الرر       

 ناشد. می 3شده و نمادار آن نن صاری شمب 
 

 
 نمودار دانه یندی فیلر مصرفی 3شکل 

 
ناشرد   می ری مترر مری    12ررروری ن مصررای نرن ارال      ( اسرو. الیرات ر ری   3Dالیات اا دی استفاده شده از نرا  دوسرر قرالب )   

ناشررد و دارای خررااا  مرری  4هررا در شررمب  می رری متررر اسررو. شررمب یرراهری الیررات  12و الیررات شیشررن مصرررای نررن اررال  
 اسو. 2یمی ردول ممانیمی و ایز
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 پ(الیاف شیشه ب(الیاف پلی پروپیلن مصرفی الف(الیاف فوالدی مصرفی
ها الیاف 4شکل   

 
 : خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف های استفاده شده3جدول 

 نا  الیات
 اال
 (رت)سانتیم

 ع امو
 )می یمتر(

 مقاومو کششی
 )مگاراسگال(

 لگالی
)گرم/سانتی 
 مترمم  (

نقلن 
 (°C)ذوب

 مدول
 ا ستیر

(GPa) 
 رنش

 واکنش 
 نا ق یا

 ندارد ااسی - 1511 0/7 1188 0/8 5/3 اا دی
ر ی 
 رروری ن

 - سفید 7/2 118 8.81 178 - 2/1

 >0/8 سفید 77 - 2.7 1188 - 2/1 شیشن

 
 DEGASET AX 5909مراده اازودنری اسرتفاده شرده، انرر روان کننرده نرر رایرن ر ری کرنمسریالی اسرو کرن نرام م راری آن               

 نمایش داده شده اسو. 4ناده و از شرکو آرانتن مهین شده و مش صای آن در ردول 
 

 : مشخصات ابر روان کننده4جدول 
 مایع، کهرنایی نا ،رنش
 ندارد مقدار ک ر

PH 7±1 
 g/cm2 1.1 وزن م صاا

 طرح های مخلوط -2-2
اررر  م  ررام  18هررای م ت ررب نررر روی خررااا رئالرراژی و ممررانیمی نررتن خررادمراکی از   نررن منظررار نررسرری مررا یر الیررات 

ارر  دیگرر دارای سرن نرا  الیرات در سرن درصرد م ت رب نرن صراری            8استفاده شده اسو کن یر ارر  نرن عنراان شراهد و     
انرد. ارر  م  رام     هرا مرارد اسرتفاده قررار گراترن      ها نرا ماررن نرن ح ری کرب نرتن در ارر         رداگانن استفاده شده اسو. الیات

ان ررام شررده  ASTM C192هررا نررا مارررن نررن اسررتاندارد   ارائررن شررده اسررو. رو  اخررتالم اررر   5هررا در ررردول  ایررن نررتن
 انیررن نررا هرری م  ررام  38کررن نررن مرردی  [ نرردین صرراری کررن انترردا  سررنگدانن هررا )شررن و ماسررن( را داخرب م  ررام 14اسرو] 

شراند. در ادامرن دو سرام آب نرن      دقیقرن نرا هری م  رام مری      1نن م  رام اعراان شرده نرن مردی       کرده و سپل سیمان و ای ر
کننرده م  ررام کررده و نرن آرامری نررن      شراد و یرر سرام آب نرراقی مانرده را نرا انررروان       کرن اعرراان مری   آرامری داخرب م  رام   

از هری رردا کررده و آرام آرام    هرا را   دقیقرن اسرو و در رایران الیرات     2م  ام اعاان خااهد شرد، مردی م  رام شردن مصرال       
 2شراد مررا الیرات نررن ارار یمنااخررو در ممرام نررتن رراکنرده شرراد مردی م  ررام شردن در ایررن مرح ررن         نرن نررتن اعراان مرری  

 دقیقن اسو.

 های خودتراکم بتن  طرح اختالط -1جدول 
الیات  شن ماسن ای ر آب w/c سیمان* ار 

 اا دی**
الیات 
 شیشن

الیات ر ی 
 رروری ن

انرروان 
 کننده

SH 
 )شاهد(

458 45/8  5/282  281 5/1828 5/408 8 8 8 8 

0.1ST 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 1/8% 
(05/7) 

8 8 8 

0.15ST 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 15/8% 
(775/11) 

8 8 8 

0.2ST 458 45/8  5/282  281 5/1828 5/408 2/8% 
(7/15) 

8 8 8 

0.1GL 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 1/8% 
(1/2) 

8 8 

0.15GL 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 8 15/8% 
(8/3) 

8 8 

0.2GL 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 2/8% 
(2/5) 

8 8 

0.1PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 1/8% 
(81/8) 

8 

0.15PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 15/8% 
(315/1) 

8 

0.2PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 2/8% 
(02/1) 

8 

 ناشد. *واحد ها نر اساس کی اگرم نر متر مم   می
ناشررد، مقررادیر داخررب ررانتررز نررر اسرراس کی رراگرم نررر متررر مم رر     **درصررد الیررات نررر اسرراس درصررد ح رری کررب نررتن مرری 

 ناشد. می
شرراد ممررام مصررال  نررتن  انررو در نظررر گراتررن شررده اسررو و اقرر  مقررادیر الیررات  مشرراهده مرری 5همرران اررار کررن در ررردول 

هرا اسرو ان رام     مررین ررارامتر در ایرن نرا  نرتن      های م  ام نر اسراس رئالراژی نرتن خرادمراکی کرن مهری       کند. ار  میییر می
قررار   EFNARCی  هرا در محردوده   ام ارر  م  رام  گراتن اسو، نن ایرن صراری کرن سر ی شرد خرااا رئالراژی نرتن در ممر         

 گیرد.
 های بتن خودتراکم تازه آزمایش -3

شاد نتن از حالرو خرادمراکمی    مرین وی گی نتن خادمراکی در خااا رئالاژی آن اسو کن استفاده از هر نا  الیات ناعت می مهی
های نتن خادمراکی مازه در این مقالرن اسرتفاده شرده     خارج شده و کارایی خاد را از دسو ندهد. نن همین منظار از ممام آزمایش

اسو ما از ممام لحاظ ) قان یو ررکنندگی، قان یو رایداری و قان یو رریان( نررسی گردد. آزمایش های ان ام شده شرامب رریران   
 EFNARC  اسرو کرن ملرانا نرا دسرتارال مب      Vو آزمایش قیب  L، آزمایش ر بن U،، آزمایش ر بن Jاسالمن، آزمایش ح قن 

ها نا حفم  ی استفاده شده دارای دیرگیرکننده ناده و زمان کاای نرای ان ام ممام آزمایش [. روان کننده11،15ارزیانی شده اسو]
 کارایی نتن خادمراکی، وراد داشتن اسو.

رد اسرتفاده قررار گراترن    ، دستگاه رئامتر ما نرای ان ام آزمایش منش مس یی استامیمی و دینامیمی، ویسمازیتن رالستیر و می یم
کنرد و نرا اسرتفاده از     . رئامتر در واقع گشتاور ری شی رره داخب نتن را در سرعو های م ت ب لرخش گزار  می5اسو شمب 
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 پ(الیاف شیشه ب(الیاف پلی پروپیلن مصرفی الف(الیاف فوالدی مصرفی
ها الیاف 4شکل   

 
 : خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف های استفاده شده3جدول 

 نا  الیات
 اال
 (رت)سانتیم

 ع امو
 )می یمتر(

 مقاومو کششی
 )مگاراسگال(

 لگالی
)گرم/سانتی 
 مترمم  (

نقلن 
 (°C)ذوب

 مدول
 ا ستیر

(GPa) 
 رنش

 واکنش 
 نا ق یا

 ندارد ااسی - 1511 0/7 1188 0/8 5/3 اا دی
ر ی 
 رروری ن

 - سفید 7/2 118 8.81 178 - 2/1

 >0/8 سفید 77 - 2.7 1188 - 2/1 شیشن

 
 DEGASET AX 5909مراده اازودنری اسرتفاده شرده، انرر روان کننرده نرر رایرن ر ری کرنمسریالی اسرو کرن نرام م راری آن               

 نمایش داده شده اسو. 4ناده و از شرکو آرانتن مهین شده و مش صای آن در ردول 
 

 : مشخصات ابر روان کننده4جدول 
 مایع، کهرنایی نا ،رنش
 ندارد مقدار ک ر

PH 7±1 
 g/cm2 1.1 وزن م صاا

 طرح های مخلوط -2-2
اررر  م  ررام  18هررای م ت ررب نررر روی خررااا رئالرراژی و ممررانیمی نررتن خررادمراکی از   نررن منظررار نررسرری مررا یر الیررات 

ارر  دیگرر دارای سرن نرا  الیرات در سرن درصرد م ت رب نرن صراری            8استفاده شده اسو کن یر ارر  نرن عنراان شراهد و     
انرد. ارر  م  رام     هرا مرارد اسرتفاده قررار گراترن      ها نرا ماررن نرن ح ری کرب نرتن در ارر         رداگانن استفاده شده اسو. الیات

ان ررام شررده  ASTM C192هررا نررا مارررن نررن اسررتاندارد   ارائررن شررده اسررو. رو  اخررتالم اررر   5هررا در ررردول  ایررن نررتن
 انیررن نررا هرری م  ررام  38کررن نررن مرردی  [ نرردین صرراری کررن انترردا  سررنگدانن هررا )شررن و ماسررن( را داخرب م  ررام 14اسرو] 

شراند. در ادامرن دو سرام آب نرن      دقیقرن نرا هری م  رام مری      1نن م  رام اعراان شرده نرن مردی       کرده و سپل سیمان و ای ر
کننرده م  ررام کررده و نرن آرامری نررن      شراد و یرر سرام آب نرراقی مانرده را نرا انررروان       کرن اعرراان مری   آرامری داخرب م  رام   

از هری رردا کررده و آرام آرام    هرا را   دقیقرن اسرو و در رایران الیرات     2م  ام اعاان خااهد شرد، مردی م  رام شردن مصرال       
 2شراد مررا الیرات نررن ارار یمنااخررو در ممرام نررتن رراکنرده شرراد مردی م  ررام شردن در ایررن مرح ررن         نرن نررتن اعراان مرری  

 دقیقن اسو.

 های خودتراکم بتن  طرح اختالط -1جدول 
الیات  شن ماسن ای ر آب w/c سیمان* ار 

 اا دی**
الیات 
 شیشن

الیات ر ی 
 رروری ن

انرروان 
 کننده

SH 
 )شاهد(

458 45/8  5/282  281 5/1828 5/408 8 8 8 8 

0.1ST 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 1/8% 
(05/7) 

8 8 8 

0.15ST 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 15/8% 
(775/11) 

8 8 8 

0.2ST 458 45/8  5/282  281 5/1828 5/408 2/8% 
(7/15) 

8 8 8 

0.1GL 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 1/8% 
(1/2) 

8 8 

0.15GL 458 45/8  5/282 281 5/1828 5/408 8 15/8% 
(8/3) 

8 8 

0.2GL 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 2/8% 
(2/5) 

8 8 

0.1PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 1/8% 
(81/8) 

8 

0.15PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 15/8% 
(315/1) 

8 

0.2PP 458 45/8 5/282 281 5/1828 5/408 8 8 2/8% 
(02/1) 

8 

 ناشد. *واحد ها نر اساس کی اگرم نر متر مم   می
ناشررد، مقررادیر داخررب ررانتررز نررر اسرراس کی رراگرم نررر متررر مم رر     **درصررد الیررات نررر اسرراس درصررد ح رری کررب نررتن مرری 

 ناشد. می
شرراد ممررام مصررال  نررتن  انررو در نظررر گراتررن شررده اسررو و اقرر  مقررادیر الیررات  مشرراهده مرری 5همرران اررار کررن در ررردول 

هرا اسرو ان رام     مررین ررارامتر در ایرن نرا  نرتن      های م  ام نر اسراس رئالراژی نرتن خرادمراکی کرن مهری       کند. ار  میییر می
قررار   EFNARCی  هرا در محردوده   ام ارر  م  رام  گراتن اسو، نن ایرن صراری کرن سر ی شرد خرااا رئالراژی نرتن در ممر         

 گیرد.
 های بتن خودتراکم تازه آزمایش -3

شاد نتن از حالرو خرادمراکمی    مرین وی گی نتن خادمراکی در خااا رئالاژی آن اسو کن استفاده از هر نا  الیات ناعت می مهی
های نتن خادمراکی مازه در این مقالرن اسرتفاده شرده     خارج شده و کارایی خاد را از دسو ندهد. نن همین منظار از ممام آزمایش

اسو ما از ممام لحاظ ) قان یو ررکنندگی، قان یو رایداری و قان یو رریان( نررسی گردد. آزمایش های ان ام شده شرامب رریران   
 EFNARC  اسرو کرن ملرانا نرا دسرتارال مب      Vو آزمایش قیب  L، آزمایش ر بن U،، آزمایش ر بن Jاسالمن، آزمایش ح قن 

ها نا حفم  ی استفاده شده دارای دیرگیرکننده ناده و زمان کاای نرای ان ام ممام آزمایش [. روان کننده11،15ارزیانی شده اسو]
 کارایی نتن خادمراکی، وراد داشتن اسو.

رد اسرتفاده قررار گراترن    ، دستگاه رئامتر ما نرای ان ام آزمایش منش مس یی استامیمی و دینامیمی، ویسمازیتن رالستیر و می یم
کنرد و نرا اسرتفاده از     . رئامتر در واقع گشتاور ری شی رره داخب نتن را در سرعو های م ت ب لرخش گزار  می5اسو شمب 
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روان  نینگهام کن در نرم اازار رئامتر قرار دارد، منش مس یی یا منش راری شدن استامیمی نتن )حرداقب مرنش مرارد نیراز نررای      
حالو استراحو نتن(، ویسمازیتن رالستیر یا گرانروی خمیری )مقاومو نتن نن راری شدن محو اارزایش نرر    شرو  رریان از 

ررذیری   نرشی(، منش مس یی یا منش راری شدن دینامیمی نتن )حداقب منش مارد نیاز نرای حفم رریان نتن( و می ریم )شرمب  
آید. نرای محاسبن منش مسر یی اسرتامیمی،    تن( نن دسو میساختار در حالو استراحو نتن و شمسو ساختار در هنگام رریان ن

لرخد. اازایش گشتاور نر اساس مان ی از زمان انردازه   دور نر  انین می 825/8دور نر دقیقن یا  5/1رره رئامتر نا سرعو کی و  انو 
شراد. نررای رسری      برو مری   گیری شده در اال آزمایش نن عناان منش مس یی استامیمی گیری می شاد. نیشترین گشتاور اندازه

شاد. این عمب نن ع و  منحنی رریان نا شمسو دوره ای نن وسی ن لرخش رره از کمترین ما نیشترین سرعو نن یمباره شرو  می
گیرد. سپل سرعو رره در م داد گام های  شمسو هرگانن ساختار می یم کن مممن اسو در ماری  ن نتن ماراد ناشد، ان ام می

یاند )حداقب شش گام ماصین شده اسو(. در ای هرر گرام، سررعو  انرو      شاد، کاهش می ن کارنر مش ص میخاصی کن نن وسی 
آمرده   1. مقادیری کرن نرن دسرتگاه داده شرده در رردول      ]17[ 1شاد شمب  نگن داشتن شده و گشتاور و سرعو لرخش  بو می

ن آزمرایش نررای م یرین مرنش مسر یی دینرامیمی و       . ایر ]10[ناشرد   مری  ICARاسو، ممام مقادیر داده شده نن دستگاه در نرازه  
 [.18رود] ویسمازیتن رالستیر و می یم هر یر از م  ام ها نن کار می

  

 دستگاه رئومتر استفاده شده در آزمایشگاه 1شکل 
 

 
 ]08[سرعت  -: نمودار شماتیک سرعت دستگاه رئومتر و تبدیل آن به نمودار گشتاور6شکل 

 

 شده به دستگاه رئومتر برای انجام آزمایش های دینامیکی : مقادیر داده6جدول 
کمترین سرعو 

 (rpmلرخش رره)
نیشترین سرعو 

 (rpmلرخش رره)
مدی زمان آزمایش 

 (sدر هر گام)
سرعو همگن کردن  م داد گام

 (rpmنتن)
مدی زمان همگن 

 (sکردن نتن)
3 31 5 7 31 28 

 
 تفسیر و نتایج -4
 جریان اسالمپ -4-0

هرای اسرتفاده    مرا یر انراا  الیرات    7شراد. شرمب    هرا مری   استفاده از الیات در نتن خادمراکی ناعت کاهش کرارایی ایرن نرا  نرتن    
دهرد کرن دو الیرات ر ری ررروری ن و شیشرن نرا نیشرتر شردن           های م ت ب را نر روی رریران اسرالمن نشران مری     شده در ح ی

لیرات ارا دی نرا اارزایش ح ری الیرات ایرن کراهش نسریار کری           گیرری ریردا کررده اسرو ولری در ا      ح ی الیات، کاهش لشری 
الرب   0کنرد. شرمب    ناشد. کرن در کرب اعراان شردن الیرات قان یرو رریران و ررکننردگی نرتن خرادمراکی کراهش ریردا مری              می

شراد نرتن خرادمراکی نردون رداشردگی       ناشرد کرن مشراهده مری     ررروری ن مری   % الیرات ر ری  2/8ب ار   0ار  شاهد و شمب 
 سانتی متر اسو. 05ما  55نین  EFNARCتگی اسو. حدود قلر نازشدگی این آزمایش ابا انداخ و آب

 

 
 آزمایش جریان اسالمپ 7شکل 

 

 

 

 پروپیلن % پلی2/1ب( آزمایش جریان اسالمپ طرح  الف( آزمایش جریان اسالمپ طرح شاهد
 آزمایش جریان اسالمپ 8شکل 
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 Jحلقه  -4-2
دهرد کرن نرا اعراان شردن ح ری الیرات و نرا  رارتن لسربندگی، انسرداد نرتن در              را نشران مری   Jنتایج آزمایش ح قن  8شمب 

شراد.   نیشرتر مری   Jنیشرتر شرده و اخرتالت ارمفرا  سرل  نرتن خرادمراکی در نیررون و داخرب ح قرن            Jنین می گردهای ح قرن  
ب( قان یررو عبررار  18رررروری ن )شررمب  % ر رری2/8نررن وعررا  مشرر ص اسررو کررن در اررر  دارای  18ایررن ماعررا  در شررمب 

هرا، الیررات ارا دی کمتررین مرا یر و الیررات      ناشررد. در نرین الیرات   الرب( مری   18نرتن خرادمراکی کمترر از ارر  شرراهد )شرمب      
نبایرد   EFNARCابرا   Jشیشن نیشتر مرا یر را در ایرن آزمرایش گذاشرتن اسرو. اخرتالت ارمفرا  نرتن داخرب و نیررون ح قرن            

 نیشتر از یر سانتی متر ناشد.
  

 
 Jآزمایش حلقه  9شکل 

 

 

 

 % پلی پروپیلن2/1طرح  J-Ringآزمایش  طرح شاهد J-Ringآزمایش 
 Jآزمایش حلقه  01شکل 

 Vقیف  -4-3
دهرد نرا اعراان کرردن الیرات نرن ارر  نرتن خرادمراکی شراهد، زمران خرروج نرتن از قیرب                نشران مری   Vنتایج آزمرایش قیرب   

ررروری ن و شیشرن راتراری شربین نرن       ننردگی نرتن کراهش میانرد. الیرات ر ری      کنرد کرن در نتی رن قان یرو ررک     اازایش ریدا می
خرارج شراد و در الیرات ارا دی نرا اعراان        Vهری داشرتند ولری الیرات شیشرن زمران نیشرتری ارال کشرید مرا نرتن از قیرب             

ر حرین  مراان ایرن نترایج را مشراهده کررد. د      مری  11شدن الیات ما یر زیرادی در زمران خرروج نرتن از قیرب نداشرو در شرمب        
هرا نرتن نرن صراری یمنااخرو و نردون        هری دقرو شرد کرن در ممرام ارر        Vان ام این آزمایش نن خروج نرتن از دهانرن قیرب    

در  Vرداشرردگی خررارج شررد و نررا ااررزایش ح رری الیررات لسرربندگی نررتن ااررزایش یااررو. سرررعو خررروج نررتن از قیررب        
EFNARC  انین اسو. 12ما  1نین  

 
 Vآزمایش قیف  00شکل 

 Lجعبه  -4-4
مرراان گراررو کررن نررا اعرراان شرردن الیررات نررن نررتن خررادمراکی ردیررده انسررداد نررین    ایررن نتی ررن را مرری Lدر آزمررایش ر بررن 

ررروری ن و شیشررن کررن مرا یر زیررادی در کرارایی نررتن خررادمراکی     هرا ر رری  رود م صاصرا نرررای الیررات  می گردهرا نسرریار نرا  مرری  
الیرات ارا دی کری نراده کرن نشران از مرا یر کری ایرن نرا             دارند. شری  کراهش نسربو انسرداد، نرا اارزایش ح ری الیرات در        

مراان مشراهده کررد. نسربو ارمفرا        مری  12ناشرد. ایرن نترایج را در شرمب      هرای خرادمراکی مری    ی انسرداد نرتن   الیات در ردیده
 ناشد. 1ما  0/8ناید نین  EFNARCانتهای ن ش ااقی و انتدای ن ش عمادی ابا 

 

 
 Lآزمایش جعبه  02شکل 

 
 Uجعبه  -4-1

هررای قب رری نررتن  اسررو کررن ماننررد نتررایج آزمررایش  Uمرررین آزمررایش نررتن خررادمراکی مررازه، آزمررایش ر بررن    گیرانررن سرر و
مراان دیرد کرن نرا اارزایش       مری  13کنرد. در شرمب     خادمراکی مازه نرا اارزایش ح ری الیرات در نرتن، کرارایی کراهش ریردا مری         

ماانرد محرو ا رر وزن خراد در م ررای       نیشرتر شرده و نرتن نمری     ح ی الیرات، لسربندگی ذرای نرتن خرادمراکی نرن همردیگر      
هرای خرادمراکی    شراد کرن اخرتالت ارمفرا  نرین دو م ررا زیراد شراد. ایرن مسرت ن نررای نرتن             دیگر نا  نیاید و من ر نن این می

 ها اسو. دارای الیات شیشن نیشتر از نقین الیات
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خرارج شراد و در الیرات ارا دی نرا اعراان        Vهری داشرتند ولری الیرات شیشرن زمران نیشرتری ارال کشرید مرا نرتن از قیرب             

ر حرین  مراان ایرن نترایج را مشراهده کررد. د      مری  11شدن الیات ما یر زیرادی در زمران خرروج نرتن از قیرب نداشرو در شرمب        
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 Lجعبه  -4-4
مرراان گراررو کررن نررا اعرراان شرردن الیررات نررن نررتن خررادمراکی ردیررده انسررداد نررین    ایررن نتی ررن را مرری Lدر آزمررایش ر بررن 

ررروری ن و شیشررن کررن مرا یر زیررادی در کرارایی نررتن خررادمراکی     هرا ر رری  رود م صاصرا نرررای الیررات  می گردهرا نسرریار نرا  مرری  
الیرات ارا دی کری نراده کرن نشران از مرا یر کری ایرن نرا             دارند. شری  کراهش نسربو انسرداد، نرا اارزایش ح ری الیرات در        

مراان مشراهده کررد. نسربو ارمفرا        مری  12ناشرد. ایرن نترایج را در شرمب      هرای خرادمراکی مری    ی انسرداد نرتن   الیات در ردیده
 ناشد. 1ما  0/8ناید نین  EFNARCانتهای ن ش ااقی و انتدای ن ش عمادی ابا 

 

 
 Lآزمایش جعبه  02شکل 

 
 Uجعبه  -4-1

هررای قب رری نررتن  اسررو کررن ماننررد نتررایج آزمررایش  Uمرررین آزمررایش نررتن خررادمراکی مررازه، آزمررایش ر بررن    گیرانررن سرر و
مراان دیرد کرن نرا اارزایش       مری  13کنرد. در شرمب     خادمراکی مازه نرا اارزایش ح ری الیرات در نرتن، کرارایی کراهش ریردا مری         

ماانرد محرو ا رر وزن خراد در م ررای       نیشرتر شرده و نرتن نمری     ح ی الیرات، لسربندگی ذرای نرتن خرادمراکی نرن همردیگر      
هرای خرادمراکی    شراد کرن اخرتالت ارمفرا  نرین دو م ررا زیراد شراد. ایرن مسرت ن نررای نرتن             دیگر نا  نیاید و من ر نن این می

 ها اسو. دارای الیات شیشن نیشتر از نقین الیات

 



 82 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399
 

 
 Uآزمایش جعبه  03شکل 

 
دهرد، نرا اارزایش ح ری الیرات نرن دلیرب مرراکی نیشرتر الیرات در نرتن             اکی مرازه نشران مری   هرای نرتن خرادمر    در کب آزمرایش 

دهررد. ممررامی اررر   ناعررت ااررزایش لسرربندگی شررده و کررارایی نررتن )قان یررو ررکننرردگی و قان یررو رریرران( را کرراهش مرری  
هرا نرتن از نرا      مراان گفرو ممرام ارر      نراده و مری   EFNARCی  های اختالم ساختن شرده از نظرر رئالراژی داخرب محردوده     

خادمراکی اسرو. در نرین الیرات هرا، الیرات ارا دی از کرارایی نهترری نسربو نرن الیرات ر ری ررروری ن و شیشرن دارد کرن نرن                 
دلیب رنل ارا د، مرااد داخرب نرتن خرادمراکی در ممراس نرا الیرات ارا دی نرن راحتری روی هری سرر مری خارنرد. در نرین                 

اررر  م  ررام شرراهد نررن دلیررب نبرراد الیررات، عم مرررد نهتررری دارد.   نررتن هررای خررادمراکی سرراختن شررده نرردیهی اسررو کررن 
، نرتن خرادمراکی سراختن شرده نردون رداشردگی و       0مشاهده می شاد کن هری در ارر  الیراای و هری در ارر  شراهد شرمب       

% الیرات شیشرن   2/8% الیرات ارا دی نهتررین عم مررد و     1/8آب انداختگی مری ناشرد. در نرین الیرات هرا، نرتن خرادمراکی نرا         
 مرین عم مرد را از خاد نشان دادند. یبع 
 
 دستگاه رئومتر)تنش تسلیم ، ویسکوزیته پالستیک و تغلیظ( -4-6

 شاد:     نتایج آزمایش رئامتر نن دو ن ش استامیمی و دینامیمی مقسیی می
 استاتیکی -4-6-0

مرایش نشران داده شرده    مقرادیر گشرتاور نررای هرر یرر از الیرات هرا نرا درصرد هرای م ت رب در ارال مردی آز              14در شمب 
ن رد از آن منحنری نزولری     اسو. در انتدای هر آزمرایش منحنری صر ادی اسرو مرا مراق ی کرن نرتن خرادمراکی نریرده شراد و           

شاد، آزمایش ما زمانی کرن ملمرتن شرایی نمرادار در حرال اارو اسرو و یرا در حرالتی کرن گشرتاور روی یرر خر  ادامرن                می
یانرد. نترایج نشران مری دهرد کرن هرر لرن درصرد الیرات            و کررده اسرو ادامرن مری    دارد و نیشترین مقدار گشرتاور خراد را  بر   

شراد، ایرن امرر نرن دلیرب اارزایش یرااتن لزررو نرتن خرادمراکی الیراای             نیشتر ناشد مقدار نیشترین گشرتاور هری نیشرتر مری    
ررروری ن و    ری هرا مشر ص اسرو کرن راترار الیرات ارا دی نزدیرر نرن نمانرن شراهد اسرو و الیرات ر              ناشد. در نرین الیرات   می

دهررد الیررات اررا دی مررا یر آن نررانی روی گشررتاور  شیشررن گشررتاور نیشررتری نسرربو نررن الیررات اررا دی دارنررد کررن نشرران مرری
 .15استامیمی نداشتن اسو شمب 

 

 
 زمان بتن خودتراکم شاهد و الیاف های استفاده شده -مقایسه مقادیر استاتیکی گشتاور 04شکل 

 

 
 گشتاور در هر طرح اختالط بتن خودتراکمبیشترین مقدار  01شکل 

 
کنریی نرن صرارمی کرن نیشرترین مقردار گشرتاور         ( اسرتفاده مری  2نرای ندسو آوردن منش رراری شردن اسرتامیمی از رانلرن )    

دهرریی. مررنش ررراری محاسرربن شررده نرررای هررر اررر  در شررمب  کررن دسررتگاه محاسرربن کرررده اسررو را داخررب رانلررن قرررار مرری
 آمده اسو.11
(2) 
 

 ارمفا  رره اسو. Hقلر رره،   Dنیشترین گشتاور،  Tکن در آن 
منش راری شدن اسرتامیمی نرا نیشرترین مقردار گشرتاور رانلرن ی مسرتقیی دارد ننرانراین هرر لرن مقردار مراکزیمی گشرتاور              

شرراد. نررن عبرراری دیگررر مررنش ررراری شرردن اسررتامیمی مقرردار  نیشررتر ناشررد مررنش ررراری شرردن اسررتامیمی هرری نیشررتر مرری
ی اسو کن نایرد نرن نرتن اعمرال شراد مرا نرتن از حالرو سرمان نرن حرکرو نیااترد، کرن در ایرن نرین نیشرترین مقردار                  نیروی

شرری  منحنرری خرر  نررراز  در الیررات  11% شیشررن و کمترررین مقرردار نرررای اررر  شرراهد اسررو. در شررمب  2/8نرررای الیررات 
راترار رئالراژی نرتن خرادمراکی دارای      دهرد  ررروری ن و شیشرن اسرو کرن نشران مری       اا دی نسریار کمترر از الیرات هرای ر ری     

 الیات اا دی نسیار نزدیر نن نمانن شاهد اسو.
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 Uآزمایش جعبه  03شکل 

 
دهرد، نرا اارزایش ح ری الیرات نرن دلیرب مرراکی نیشرتر الیرات در نرتن             اکی مرازه نشران مری   هرای نرتن خرادمر    در کب آزمرایش 

دهررد. ممررامی اررر   ناعررت ااررزایش لسرربندگی شررده و کررارایی نررتن )قان یررو ررکننرردگی و قان یررو رریرران( را کرراهش مرری  
هرا نرتن از نرا      مراان گفرو ممرام ارر      نراده و مری   EFNARCی  های اختالم ساختن شرده از نظرر رئالراژی داخرب محردوده     

خادمراکی اسرو. در نرین الیرات هرا، الیرات ارا دی از کرارایی نهترری نسربو نرن الیرات ر ری ررروری ن و شیشرن دارد کرن نرن                 
دلیب رنل ارا د، مرااد داخرب نرتن خرادمراکی در ممراس نرا الیرات ارا دی نرن راحتری روی هری سرر مری خارنرد. در نرین                 

اررر  م  ررام شرراهد نررن دلیررب نبرراد الیررات، عم مرررد نهتررری دارد.   نررتن هررای خررادمراکی سرراختن شررده نرردیهی اسررو کررن 
، نرتن خرادمراکی سراختن شرده نردون رداشردگی و       0مشاهده می شاد کن هری در ارر  الیراای و هری در ارر  شراهد شرمب       

% الیرات شیشرن   2/8% الیرات ارا دی نهتررین عم مررد و     1/8آب انداختگی مری ناشرد. در نرین الیرات هرا، نرتن خرادمراکی نرا         
 مرین عم مرد را از خاد نشان دادند. یبع 
 
 دستگاه رئومتر)تنش تسلیم ، ویسکوزیته پالستیک و تغلیظ( -4-6

 شاد:     نتایج آزمایش رئامتر نن دو ن ش استامیمی و دینامیمی مقسیی می
 استاتیکی -4-6-0

مرایش نشران داده شرده    مقرادیر گشرتاور نررای هرر یرر از الیرات هرا نرا درصرد هرای م ت رب در ارال مردی آز              14در شمب 
ن رد از آن منحنری نزولری     اسو. در انتدای هر آزمرایش منحنری صر ادی اسرو مرا مراق ی کرن نرتن خرادمراکی نریرده شراد و           

شاد، آزمایش ما زمانی کرن ملمرتن شرایی نمرادار در حرال اارو اسرو و یرا در حرالتی کرن گشرتاور روی یرر خر  ادامرن                می
یانرد. نترایج نشران مری دهرد کرن هرر لرن درصرد الیرات            و کررده اسرو ادامرن مری    دارد و نیشترین مقدار گشرتاور خراد را  بر   

شراد، ایرن امرر نرن دلیرب اارزایش یرااتن لزررو نرتن خرادمراکی الیراای             نیشتر ناشد مقدار نیشترین گشرتاور هری نیشرتر مری    
ررروری ن و    ری هرا مشر ص اسرو کرن راترار الیرات ارا دی نزدیرر نرن نمانرن شراهد اسرو و الیرات ر              ناشد. در نرین الیرات   می

دهررد الیررات اررا دی مررا یر آن نررانی روی گشررتاور  شیشررن گشررتاور نیشررتری نسرربو نررن الیررات اررا دی دارنررد کررن نشرران مرری
 .15استامیمی نداشتن اسو شمب 

 

 
 زمان بتن خودتراکم شاهد و الیاف های استفاده شده -مقایسه مقادیر استاتیکی گشتاور 04شکل 

 

 
 گشتاور در هر طرح اختالط بتن خودتراکمبیشترین مقدار  01شکل 

 
کنریی نرن صرارمی کرن نیشرترین مقردار گشرتاور         ( اسرتفاده مری  2نرای ندسو آوردن منش رراری شردن اسرتامیمی از رانلرن )    

دهرریی. مررنش ررراری محاسرربن شررده نرررای هررر اررر  در شررمب  کررن دسررتگاه محاسرربن کرررده اسررو را داخررب رانلررن قرررار مرری
 آمده اسو.11
(2) 
 

 ارمفا  رره اسو. Hقلر رره،   Dنیشترین گشتاور،  Tکن در آن 
منش راری شدن اسرتامیمی نرا نیشرترین مقردار گشرتاور رانلرن ی مسرتقیی دارد ننرانراین هرر لرن مقردار مراکزیمی گشرتاور              

شرراد. نررن عبرراری دیگررر مررنش ررراری شرردن اسررتامیمی مقرردار  نیشررتر ناشررد مررنش ررراری شرردن اسررتامیمی هرری نیشررتر مرری
ی اسو کن نایرد نرن نرتن اعمرال شراد مرا نرتن از حالرو سرمان نرن حرکرو نیااترد، کرن در ایرن نرین نیشرترین مقردار                  نیروی

شرری  منحنرری خرر  نررراز  در الیررات  11% شیشررن و کمترررین مقرردار نرررای اررر  شرراهد اسررو. در شررمب  2/8نرررای الیررات 
راترار رئالراژی نرتن خرادمراکی دارای      دهرد  ررروری ن و شیشرن اسرو کرن نشران مری       اا دی نسریار کمترر از الیرات هرای ر ری     

 الیات اا دی نسیار نزدیر نن نمانن شاهد اسو.
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 تنش جاری شدن استاتیکی هر طرح مخلوط 06شکل 

 
 دینامیکی-4-6-2

رانلن ی نین مقاومو درنرانرر رریران و ویسرمازیتن نسربی ارر  هرای م  رام نرا درصرد هرای م ت رب الیرات هرا، در شرمب               
رررروری ن و اررا دی نررا ااررزایش الیررات، مقاومررو در نرانررر   هررای ر رری مالحظررن مرری شرراد کررن در الیررات آورده شررده اسررو. 17

% الیررات، مقاومررو در 2/8% نسرربو نررن 15/8کنررد. در الیررات شیشررن، مقرردار  رریرران و ویسررمازیتن نسرربی ااررزایش ریرردا مرری 
ماانرد هراای ای راد شرده از انرر       ن مری نرانر رریان اازایش ریدا کررده ولری ویسرمازیتن کراهش ریردا کررده اسرو کرن دلیرب آ         

روان کننررده ناشررد کررن نررن دلیررب ح رری نررا ی الیررات از نررتن خررارج نشررده و ویسررمازیتن نسرربی را کرراهش داده اسررو ایررن    
. در مرارد الیرات هرای دیگرر لنرین      ]28[ان رام داده اسرو، ملانقرو دارد     2815نتی ن نا آزمرایش کیانرش کرا کرن در سرال      

شراد ولری    ماان این ارار گفرو کرن الیرات شیشرن ناعرت نگرن داشرتن هراا در داخرب نرتن مری             می امفاقی مشاهده نشده اسو،
 کند. مر از خاد خارج می رروری ن و اا دی هاای محباس شده داخب نتن را راحو الیات های ر ی

  

 ب(الیاف شیشه الف(نمونه شاهد و الیاف پلی پروپیلن

 

 پ(الیاف فوالدی
 چرخش طرح های ساخته شده سرعت -گشتاورنمودارهای   07شکل 

 

 ]14[م ادلن خ  نرآیند نن این صاری اسو: 17در شمب 

 
(2                                                                                         ) 
 

سرررررعو  N(، Nmsویسررررمازیتن نسرررربی)  H(، Nmمقاومررررو در نرانررررر رریرررران)   G(، Nmگشررررتاور) Tکررررن در آن 
 ( می ناشد.rounds/sدورانی)

نررا ااررزایش مقرردار  10،18،28همررن ی مقررادیر مررنش ررراری شرردن دینررامیمی، ویسررمازیتن رالسررتیر و می رریم شررمب هررای  
اسو، کن نشران مری دهرد اعراان کرردن الیرات کرارایی نرتن را کراهش مری دهرد. ایرن مقرادیر               درصد الیات، اازایش ریدا کرده

نرر  نرر  ندسرو مری آیرد. م ادلرن خر  نرآینرد نمرادار ندسرو آمرده نرن              -نن منش نرشری  سرعو -راز مبدیب نمادار گشتاو
 ]18و 14[صاری زیر اسو:

 
                                                                                                                                                

(3  ) 
 

  می ناشد. (Pa.sویسمازیتن رالستیر) µ(، Paمنش مس یی) 0τ(، S/1نر  نر  ) γ(، Paمنش نرشی) τکن در آن 
ناشرد ی نری شری  منحنری خر        ر الیرات ارا دی نسریار کمترر از دو الیرات دیگرر مری       اازایش منش راری شدن دینرامیمی د 

نراز  کمتر از دوالیات دیگر اسرو، کرن ایرن امرر نرن دلیرب مرا یر کری الیرات ارا دی نرر روی مرنش رراری شردن دینرامیمی                
ترری نیراز اسرو و    ناشد. این ندان م ناسرو کرن نررای حفرم رریران نرتن خرادمراکی نرا الیرات ارا دی نیرروی خی ری کم             می

 شاد نتن خادمراکی مسیر نیشتری را نا استفاده از نیروی وزن خاد ای کند.   این ناعت می
 

 تنش تسلیم دینامیکی 08شکل 
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0   
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شراد ویسرمازیتن رالسرتیر در الیرات شیشرن کمترر از دو الیرات دیگرر اسرو کرن نرن             مشراهده مری   18همانلار کن در شرمب  
ناشد کن قبال نرن آن اشراره شرده نراد نردین صراری کرن هراای داخرب نرتن خرادمراکی، لزررو نرتن               دلیب هاای داخب نتن می

دینرامیمی کرن مقردار  نررای الیرات شیشرن نیشرتر از         دهد و این نتی ن مناارامی نرا نتی رن مرنش رراری شردن       را کاهش می
هری  رانلرن ای نرا هری ندارنرد. در مقایسرن       ICAR [81 ]دو الیات دیگر نراد نردارد لران ایرن دو ررارامتر ابرا نررسری هرای         

 شاد. نین نتایج نن این مست ن ررداختن می

   

 ویسکوزیته پالستیک 09شکل 
 

نا اازایش مقدار الیات، می یم هری اارزایش ریردا کررده اسرو، نردین م ناسرو کرن انررژی مرارد نیراز نررای شمسرتن سراختار               
کنرد کرن ایرن نتی رن نررای نرتن هرای خرادمراکی          شراد و در نتی رن رداشردگی ذرای نرتن کراهش ریردا مری        مااد نیشتر مری 

ر را روی ایررن رررارامتر گذاشررتن اسررو و الیررات اررا دی  هررا، الیررات شیشررن نیشررترین مررا ی  نسرریار مهرری اسررو. در نررین الیررات 
 ناشد.    کمترین مقادیر را دارا می

   

 تغلیظ 21شکل 
 مقایسه بین نتایج -1
 ویسکوزیته پالستیک-بررسی رابطه بین تنش تسلیم -1-0

گیرری   ای نرین ایرن دو ررارامتر ورراد نردارد کرن ماسر  دسرتگاه رئرامتر انردازه           ی آن اسرو کرن رانلرن    نشان دهرده  21شمب 
[ هرری ان ررام گراتررن اسررو و 10] ICARشراد و نایررد هررر کرردام نرن اررار مسررتقب مررارد نررسری قرررار گیرررد. ایررن مقایسرن در     

 دهد. میرا نشان  ICARمقایسن  22اند، در شمب  همین نتی ن را گراتن

 ارتباط بین تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک 20شکل 

 
 ICAR ،Figure 7.31ارتباط بین تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک در آزمایش های  22شکل 

 

 مقایسه تنش تسلیم دینامیکی با آزمایش جریان اسالمپ -1-2
امیمی کراهش ریردا کررده اسرو. کرن نشران       مشاهده مری شراد کرن نرا اارزایش آزمرایش رریران اسرالمن، مرنش مسر یی دینر           

مرر   ناشرد. ی نری هرر لرن نرتن خرادمراکی روان       نزدیرر دارنرد کرن ایرن رانلرن م مراس مری         دهد این دو رارامتر نا هی رانلن می
ناشرد نیرروی کمترری هری نررای رراری شردن هری نرررای حفرم رریران نیراز دارد کرن در نتی رن قان یرو ررکننردگی نهتررری                

دهرد کرن نزدیرر     [ را نشران مری  27] ICARنترایج آزمرایش    24ی ایرن ارمبرام اسرو. در شرمب      هنرده نشران د  23دارد. شمب 
  ناشد. های ان ام شده می نن آزمایش

 ارتباط بین تنش تسلیم دینامیکی و جریان اسالمپ 23شکل 
 

 
 ICAR ،Figure 7.36ارتباط بین تنش تسلیم دینامیکی با جریان اسالمپ در  24شکل 
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 ویسکوزیته پالستیک با آزمایش جریان اسالمپمقایسه  -1-3
شراد کرن هری  همبسرتگی نرین نترایج        در رانلن نا ارمبام نین ویسرمازیتن رالسرتیر و رریران اسرالمن رریران مشراهده مری       

 21دهررد. در شررمب  ایررن نتی ررن را نشرران مرری  25ملررانا دارد. شررمب  ICARوررراد نرردارد. ایررن نتررایج نررا نتررایج گررزار    
 کند. دهد کن صحو آزمایش ان ام شده را نیان می را نشان می ICARسن در ی همین مقای نتی ن

 
 ارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و جریان اسالمپ 21شکل 

 

 
 ICAR ،Figure 7.36 ارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و ویسکوزیته نسبی با جریان اسالمپ در  26شکل 

 
 Lبا آزمایش جعبه مقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک  -1-4

کنرد،   ، مرنش مسر یی اارزایش ریردا مری     Lشراد نرا کراهش نسربو ارمفرا  آزمرایش ر برن         دیرده مری   27همانلار کن در شمب 
در مقایسرن نرا ویسرمازیتن رالسرتیر      Lدهرد ایرن دو ررارامتر نرا هری رانلرن عمرل دارنرد. امرا آزمرایش ر برن             کن نشران مری  

 گایای این نتی ن اسو. 20دهد کن شمب  هی  ارمبام و همبستگی را نشان نمی

  

 

 Lارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و جعبه  28شکل  Lارتباط بین تنش تسلیم دینامیکی و جعبه  27شکل 

 Uمقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک با آزمایش جعبه  -1-1
مرنش مسر یی هری     Uو مرنش مسر یی مسرتقیی اسرو ی نری نرا اارزایش مقردار آزمرایش ر برن            Uارمبام نین آزمرایش ر برن   

نرا   Uشراد آزمرایش ر برن     مشراهده مری   38مراان دیرد ولری همرانلار کرن در شرمب        مری  28کند کن در شمب  اازایش ریدا می
 مقادیر ویسمازیتن رالستیر هی گانن ارمباای نا هی ندارند.  

 

 

 

 Uارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و جعبه  31شکل  Uارتباط بین تنش تسلیم دینامیکی و جعبه  29شکل 
 
 Vمقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک با آزمایش قیف  -1-6

کنرد نردین م نرا کرن هرر لرن زمران خرروج نرتن خرادمراکی            ، مقدار منش مس یی هی اارزایش ریردا مری   Vنا اازایش زمان قیب 
شرراد و نررا هرری رانلررن مسررتقیی دارنررد و ماننررد نتررایج قب رری   نیشررتر ناشررد، مقرردار مررنش مسرر یی هرری نیشررتر مرری  Vاز قیررب 

 همبستگی ندارد.   Vویسمازیتن رالستیر نا قیب 
 

  

 vارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و قیف  32شکل  Vم دینامیکی و قیف ارتباط بین تنش تسلی 30شکل 
 
 گیری نتیجه -6

 شاد: مرین نتایج این ر وهش نن صاری زیر نیان می مهی
در کرب هررر لرن درصررد الیررات نیشرتر شرراد مرنش ررراری شرردن دینرامیمی و اسررتامیمی، ویسرمازیتن رالسررتیر و می رریم        -1

 شاد. در نتی ن کارایی آن نیز کی می نتن خادمراکی اازایش ریدا کرده و
هرای ارر     در نین الیات ها، الیات ارا دی کمتررین مرا یر را روی خرااا رئالراژی داشرتن اسرو نرن اراری کرن آزمرایش            -2
رررروری ن و الیررات شیشررن  ی شرراهد نرراد و نررن مرمیرر  ن ررد از آن الیررات ر رری  % الیررات اررا دی نسرریار نزدیررر نررن نمانررن 1/8

 روی کارایی نتن خادمراکی داشتند.نیشترین ما یر را 
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 ویسکوزیته پالستیک با آزمایش جریان اسالمپمقایسه  -1-3
شراد کرن هری  همبسرتگی نرین نترایج        در رانلن نا ارمبام نین ویسرمازیتن رالسرتیر و رریران اسرالمن رریران مشراهده مری       

 21دهررد. در شررمب  ایررن نتی ررن را نشرران مرری  25ملررانا دارد. شررمب  ICARوررراد نرردارد. ایررن نتررایج نررا نتررایج گررزار    
 کند. دهد کن صحو آزمایش ان ام شده را نیان می را نشان می ICARسن در ی همین مقای نتی ن

 
 ارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و جریان اسالمپ 21شکل 

 

 
 ICAR ،Figure 7.36 ارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و ویسکوزیته نسبی با جریان اسالمپ در  26شکل 

 
 Lبا آزمایش جعبه مقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک  -1-4
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 Uمقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک با آزمایش جعبه  -1-1
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 Vمقایسه تنش تسلیم و ویسکوزیته پالستیک با آزمایش قیف  -1-6
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 vارتباط بین ویسکوزیته پالستیک و قیف  32شکل  Vم دینامیکی و قیف ارتباط بین تنش تسلی 30شکل 
 
 گیری نتیجه -6

 شاد: مرین نتایج این ر وهش نن صاری زیر نیان می مهی
در کرب هررر لرن درصررد الیررات نیشرتر شرراد مرنش ررراری شرردن دینرامیمی و اسررتامیمی، ویسرمازیتن رالسررتیر و می رریم        -1

 شاد. در نتی ن کارایی آن نیز کی می نتن خادمراکی اازایش ریدا کرده و
هرای ارر     در نین الیات ها، الیات ارا دی کمتررین مرا یر را روی خرااا رئالراژی داشرتن اسرو نرن اراری کرن آزمرایش            -2
رررروری ن و الیررات شیشررن  ی شرراهد نرراد و نررن مرمیرر  ن ررد از آن الیررات ر رری  % الیررات اررا دی نسرریار نزدیررر نررن نمانررن 1/8

 روی کارایی نتن خادمراکی داشتند.نیشترین ما یر را 
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دهرد کرن اسرتفاده نیشرتر از ایرن       هرا، حرداقب حردود مل راب را ررااب مری       % الیات شیشن در نرخری آزمرایش  2/8در ار   -3
 کند.  نا  الیات، نتن را از حالو خادمراکمی خارج می

 ن از حالو خادمراکمی خاد خارج نشاد. ای ناشد کن نت  استفاده از هر نا  الیاای در نتن خادمراکی ناید نن اندازه -4
ابررا آزمررایش رئررامتر ارمبرراای نررین مررنش مسرر یی دینررامیمی و ویسررمازیتن رالسررتیر وررراد نرردارد و ایررن دو رررارامتر    -5

 کنند. مستقب از هی راتار می
( Uبررن ، ر L، ر بررن V، قیررب Jهررای سررنتی )رریرران اسررالمن، ح قررن  مررنش مسرر یی دینررامیمی نررا ممررام مقررادیر آزمررایش -1

همبسررتگی دارد کررن ایررن رانلررن در نرخرری مقایسررن هررا مسررتقیی و نرخرری  یررر مسررتقیی نرراد ولرری در رانلررن نررا ارمبررام نررین 
 های سنتی هی گانن همبسگی و ارمباای دیده نشد. ویسمازیتن رالستیر نا آزمایش

% ح ری کرب نرتن    2/8خرادمراکی،   هرای  ررروری ن و شیشرن را در نرتن    در این مقالرن حرداک ر میرزان اسرتفاده از الیرات ر ری       -7
 ماان درصدهای نا مر هی استفاده کرد. های ان ام شده می کند و نرای الیات اا دی نا مارن نن آزمایش ریشنهاد می

 
 تشکر و قدردانی -7

( ان ررام CCRCهررای ایررن مقالررن در آزمایشررگاه مرکررز محقیقررای نررتن دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد قررزوین)   ممررامی آزمررایش
اسررو. نرردین وسرری ن از رئرریل مرکررز محقیقررای نررتن رنرراب آقررای دکتررر ع رری دلنررااز و هم نررین مسررتالین محترررم   شررده 

دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد قررزوین نانررو اررراهی نمررادن م هیررزای و اممرران اسررتفاده از آن، کمررال مشررمر و قرردردانی         
 گردد. می
 
 مراجع -8
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Abstract 
With regard to the adverse environmental impacts of cement production, the use of geopolymer 
concrete (GPC) can be considered as an environmentally friendly approach for concreting. 
This study deals with an experimental investigation on the effects of partial replacement of the 
GGBS1 (replaced with 5, 10, 15, 20, 25, and 30%) used in GPC with natural zeolite (NZ) and 
silica fume (SF) simultaneously with different concentration (4, 6 and 8 M) of sodium 
hydroxide (NaOH) together with sodium silicate (water glass) solution on the compressive 
strength. Results indicate that increasing concentration of NaOH yields decreases the 
compressive strength of the concrete. In contrast, adding NZ and SF into concrete results in 
increasing the compressive strength. In addition, gene expression programming (GEP) was 
employed to develop mathematical models for predicting the compressive strength of GPC 
based on GGBS1. Using the experimental results, an extensive and reliable database of 
compressive strength of GGBS-based GPC was obtained. The database comprises the 
compressive strength results of 351 specimens produced from 117 different mixtures. The five 
most influential parameters i.e., age of specimens, NaOH solution concentration, NZ, SF and 
GGBS content of GPC, were considered as the input parameters for modeling. The results 
reflected that the proposed models are accurate and possess a high prediction capability. The 
findings of this study can enhance the re-use of GGBS for the development of GPC leading to 
environmental protection and monetary benefits. 
Keywords: Geopolymer Concrete, Pozzolan, Compressive Strength, Strength Prediction, Gene 
Expression Programming. 
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 چکیده
تواند به عنوان یک رویکرد سازگار با ده از بتن ژئوپلیمری میبا توجه به اثرات مخرب زیست محیطی تولید سیمان، استفا

محیط زیست در ساخت بتن در نظر گرفته شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از سرباره به عنوان پایه بتن 
ت غلظت هیدروکسید سیلیس و همچنین تغییرا%( با زئولیت طبیعی و دوده 01و  05، 01، 05، 01، 5ژئوپلیمری )جایگزینی 

باشد. نتایج کننده بتن ژئوپلیمری بر مقاومت فشاری میموالر( همراه با محلول سدیم سیلیکات به عنوان فعال 8و  6، 4سدیم )
دهد که افزایش غلظت هیدروکسید سدیم باعث کاهش مقاومت فشاری بتن و در مقابل، افزودن زئولیت طبیعی و نشان می

بینی های ریاضی برای پیششود. عالوه بر این، از برنامه نویسی بیان ژن برای ساخت مدلش آن میسیلیس باعث افزایدوده
مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره، استفاده شده است. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، یک پایگاه داده گسترده و 

 050رباره به دست آمد. این پایگاه داده شامل نتایج مقاومت فشاری قابل اعتماد از مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه س
ها، غلظت محلول هیدروکسید سدیم، طرح اختالط است. پنج پارامتر تأثیرگذار از قبیل، سن نمونه 001نمونه ساخته شده از 

نظر گرفته شدند. نتایج نشان سازی در سیلیس و سرباره، به عنوان پارامترهای ورودی برای مدلمیزان زئولیت طبیعی، دوده
تواند به بهبود استفاده های این پژوهش میبینی باالیی دارند. یافتههای ارائه شده دقیق هستند و قابلیت پیشداد که مدل

 مجدد از سرباره برای ساخت بتن ژئوپلیمری کمک کند.
 برنامه نویسی بیان ژن. بینی مقاومت،کلمات کلیدی: بتن ژئوپلیمری، پوزوالن، مقاومت فشاری، پیش

 0098-01-00 دریافت مقاله:
 0098-00-08  پذیرش مقاله:
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 مقدمه -0
%( در سراسننر اهننان شنننا اب  05ای )در حنندود صنننعس سننا س و سنناز بننب عنننوان بمرگاننریر عامننی اناشننار گاز ننای گل انننب

. بننا واننود [2]عنننوان عامننی اصننلی در نونینند بننار سننها بسننمایی در ایننر  نننودگی دارد . سننیمان ترنلننند بننب [1]شننده اسننس 
% از کننی اناشننار دی  7ممایننای شنننا اب شننده سننیمان ترنلننند، بننب عنننوان مدنیننب اصننلی  سننبندگی بننار، نونینند  ن حنندود  

از  CaOسننا ش شننده از نونینند سننیمان بننب فرایننند نکلننی  )  CO2. نقریبننا نیمننی از [4،3]شننود اکسننید کننربر را شننامی مننی
شنود( ، و ننیا دیگنر بنب مصنرژ اننرطی در  نی فر ینند نونیند نسنبس داده           نشنکیی منی   CaCO3از  CO2 ریق  نار  کنردن   

-ء اصنلی انصناث  میلینون ننر سنیمان ترنلنند در سناث باعنا شنده اسنس کنب سنیمان انم            3555. نونید حدود [0،5]شود می
 35شنود کنب مصنرژ اهنانی سنیمان ترنلنند در       . ن منیر زده منی  [7]د نده مورد اسنایاده در صننعس سنا س و سناز باشند      

 .[8]میلیون نر در ساث برسد  5555ساث  ینده بب حدود 
 نای انایگمیر ادیند بنا اننرطی و  یینندگی زیسنس مقی نی کمانر را نقوینس           ایر عوامنی نققینق و نوسنعب در بناب  سن      

. بنار طمنوتلیمری ینا مناده     [9]باشنند  کنند. یکنی از منواد معرفنی شنده بنرای رلبنب بنر اینر مشنکمر، طموتلیمر نا منی            می
سننا امانی ادینند و سننازگار بننا مقننی. زیسننس اسننس. ایننر منناده معمننوی بننا فعنناث کننردن  اصننیس سننیمانی مصننان           

کننننده  ننای قلیننایی مانننند سننیلیکار سنندیا و بننادی، سننرباره یننا مااکننامونیر نوسنن. فعنناث  نومینوسننیلیکانی مانننند  اکسننار
. طمنوتلیمر، بنب عننوان ینا مناده سنبم نونیند        [15]شنود   یدروکسید سدیا در یا مقی. قلیایی بنا دمنای تناییر نونیند منی     

 ننا و ای مانننند نیر ننا، سنناون. از ایننر بننار بننرای سننا س عناصننر سننازه [11]% کماننر از سننیمان ترنلننند دارننند   85کربنننی 
 نای  ، عنموه بنر اینر، بنب عننوان ینا روت نابینس  ناخ نوسن. ا نام  بنا  ناخ            [13-12] نا اسنایاده شنده اسنس     شمش

. رشنند مقاومننس بننار طمننوتلیمری عمنندنا بننب نشننکیی طث طمننوتلیمر    [17-10]نننر،  نناخ رب قابننی اسننایاده اسننس  ضننعی 
. [15،18،19]تننریرد )یعنننی زنجیر ننای تلیمننری سننب بعنندی( در سننا اار طمننوتلیمر از  ریننق فر یننند بسنن ارت صننورر مننی  

کننننده و میننمان مننواد اامنند، بننب کننننده قلیننایی بننب مننواد اامنند، نسننبس سننیلیکار بننب  یدروکسننید، نننو  فعنناثنسننبس فعنناث
 .[23-25]عنوان عوامی مدثر بر مقاومس فشاری بار طموتلیمری، گمارت شده اسس 

ای تیچینده  بیننی  ن مسنهلب  از  نجا کب مقاومس فشاری بار طمنوتلیمری نقنس ننرثیر عوامنی م الن  ماسینر اسنس، ننرا تنی          
، کنب باوانند   [20] نای مقاسنبار ننر      یند. از اینر رو نیناز بنب ینا مندث عنددی، ماننند روت        برای مهندسان بب حسناب منی  

شنود. اینر نققینق بنب ننرثیر اسنایاده از       بیننی کنند، احسناب منی    بب  ور موثری عملکرد مقاومنس فشناری اینر بنار را تنی      
تنردازد.  ندژ از   سیلی  بب عننوان تنوزوین بنر مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری بنر تاینب سنرباره منی           زمونیس  بیعی و دوده

ای اننامش لی  رسننیدن بننب مش صننار مکننانیکی مناسنن  اسننس. از ایننر رو، در م انعننب  سننیافننمودن زمونیننس  بیعننی و دوده
 45و  20،  25،  10،  15،  0سنننیلی  در مقنننادیر  زمایشنننگا ی، ننننرثیر سنننرباره بنننا انننایگمینی زمونینننس  بیعنننی و دوده 

 درصنند وزنننی بننر مش صننار فیمیکننی و مکننانیکی بننار طمننوتلیمری بررسننی شنند. سنن  ، از  نجننا کننب سننا س بننار در        
بینننی گیننری  ننواا مکننانیکی  ن بسننیار زمننان بننر اسننس، از یننا روت مقاسننبار نننر  بننرای تننی   زمایشننگاه بننرای اننندازه

-29] ننای عصننبی مصنننوعی ، شننبکب[28-25] ننا مانننند من ننق فننازی مقاومننس فشنناری اسننایاده شنند. بر ننی از ایننر روت 
بینننی انننوا  م الیننی از  صوصننیار بننار مننورد اسننایاده قننرار    قننبمب بننرای تننی   [49-40] ننای طنایکننی و انگننوریاا [43

سننازی نسننباا ادینند اسننس، کننب در یننافار روابنن. ریاضننی در    یننا روت منندث [35]اننند. برنامننب نویسننی بیننان طن  گرفاننب
. بننا در ن ننر گننرفار م اننن  گیاننب شننده،  نندژ از [31]م انعننار  زمایشننگا ی، نسننبس بننب روشننهای رگرسننیونی برنننری دارد 

باشند کنب بنا در ن نر     بیننی مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری تنوزوینی منی        نای دقینق بنرای تنی     ایر م انعنب، ارامنب مندث   
بیننی   نای تنی    نا، اینر موضنو ، ینا مسنهلب ادیند در نهینب مندث        گرفار مصان  اسایاده شنده و روت سنا س اینر مندث    

باره باشند. ننرا، در اینر نققینق، مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری سنازکار بنا مقنی. زیسنس بنر تاینب سنر               مقاومس بنار منی  
 سیلی  برای اونیر بار نوس. برنامب نویسی بیان طن مورد بررسی قرار گرفس.حاوی زمونیس  بیعی و دوده

 

 برنامه آزمایشگاهی -0
 مشخصات مصالح -0-0

گننر  بننر  80/2 ننای دا ننی کشننور بننا  صوصننیار وزن م صننوا   در ایننر نققیننق از سننرباره نوب   ننر یکننی از کار انننب  
 + HM = (CaO + MgOسننانای ماننر مربننش برگننر  بننا منندوث  یدراسننیون )  3055یر سننانای ماننر مکعنن  و نرمننی بلنن 

Al2O3) / SiO2 اسننایاده شنند.  مچنننیر زمونیننس  بیعننی )نننو  کلینوتایلونیننس( اسننا را  شننده از یکننی از   55/1( برابننر بننا
مننورد سننیلی  سننا اب شننده نوسنن. یکننی از شننرکس  ننای دا ننی کشننور بننب عنننوان تننوزوین   معننادن دا ننی کشننور و دوده

% نعیننیر شنند کننب بنناینر از حننداقی  85در زمونیننس  بیعننی حنندود  Fe2O3و  Al2O3 ،SiO2اسننایاده قننرار گرفننس. مقنندار کننی 
 ننای  بیعننی اسننس. نرکیبننار شننیمیایی و مش صننار مننواد    بننرای تننوزوین ASTM C 618 [32]%( در  75مننورد نینناز )

 نشان داده شده اسس. 1رفی در ادوث مص
 آنالیز شیمیایی و مشخصات مواد مصرفی -0جدول 

 سیلی دوده زمونیس  بیعی سرباره اکسید ا )%(

SiO2 80/40 8/58 88-93 

Al2O3 49/14 7/15 2/1-5/5 

Fe2O3 55/1 72/5 5/1-4/5 

CaO 71/47 03/2 8/1-90/5 

MgO 1/9 84/5 8/1-90/5 

SO3 02/2 22/5 - 

K2O 08/5 33/1 2/1-7/5 

Na2O 38/5 00/1 2/1-7/5 

 80/2 2/2 13/2 (gr/cm3 گانی )

 3055 5825 505555 (cm2/grنرمی )

 0/4 78/12 12/5 افس سرخ شدن )%(
 

سننیلیکار ( و NaOHسننازی سننرباره، نرکیبننی از  یدروکسننید سنندیا )کننننده قلیننایی مننورد اسننایاده بننب من ننور فعنناث فعنناث
% بننب صننورر مقلننوث در  ب اسننایاده  98( بودننند.  یدروکسننید سنندیا اامنند مننورد اسننایاده بننا  لننوا  Na2SiO3سنندیا )

 ,% SiO2 = 36.5 %, Na2O = 15.5اسننایاده شنند ) = SiO2 / Na2O 40/2شند. از مقلننوث سننیلیکار سندیا بننا نسننبس   

H2O = 48 %  نای   کنی از ینا    س نشنکیی شنده اسنس. سننگدانب     نای رینم و درشن   % حجنا بنار از سننگدانب    77(. نقریبنا 
اسننس. شننر بننا  ASTM C33 [34]، کننب در مقنندوده اسننااندارد 50/4معنندن مقلننی نهیننب شننده اسننس. منندوث نرمننی ماسننب  

 ASTM C127 [33]م نننابق اسنننااندارد  59/2% و  گنننانی نسنننبی  83/5میلنننی مانننر، انننرب  ب  0/12حنننداکار ق نننر 
نشنان داده شنده اسنس.     1روت ملنی  نرم م لنو  بنار در شنکی       B نا م نابق منقننی    بنندی سننگدانب  اسایاده شند. داننب  

 اسایاده شدند. 1:1شر و ماسب با نسبس وزنی 
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 مقدمه -0
%( در سراسننر اهننان شنننا اب  05ای )در حنندود صنننعس سننا س و سنناز بننب عنننوان بمرگاننریر عامننی اناشننار گاز ننای گل انننب

. بننا واننود [2]عنننوان عامننی اصننلی در نونینند بننار سننها بسننمایی در ایننر  نننودگی دارد . سننیمان ترنلننند بننب [1]شننده اسننس 
% از کننی اناشننار دی  7ممایننای شنننا اب شننده سننیمان ترنلننند، بننب عنننوان مدنیننب اصننلی  سننبندگی بننار، نونینند  ن حنندود  

از  CaOسننا ش شننده از نونینند سننیمان بننب فرایننند نکلننی  )  CO2. نقریبننا نیمننی از [4،3]شننود اکسننید کننربر را شننامی مننی
شنود( ، و ننیا دیگنر بنب مصنرژ اننرطی در  نی فر ینند نونیند نسنبس داده           نشنکیی منی   CaCO3از  CO2 ریق  نار  کنردن   

-ء اصنلی انصناث  میلینون ننر سنیمان ترنلنند در سناث باعنا شنده اسنس کنب سنیمان انم            3555. نونید حدود [0،5]شود می
 35شنود کنب مصنرژ اهنانی سنیمان ترنلنند در       . ن منیر زده منی  [7]د نده مورد اسنایاده در صننعس سنا س و سناز باشند      

 .[8]میلیون نر در ساث برسد  5555ساث  ینده بب حدود 
 نای انایگمیر ادیند بنا اننرطی و  یینندگی زیسنس مقی نی کمانر را نقوینس           ایر عوامنی نققینق و نوسنعب در بناب  سن      

. بنار طمنوتلیمری ینا مناده     [9]باشنند  کنند. یکنی از منواد معرفنی شنده بنرای رلبنب بنر اینر مشنکمر، طموتلیمر نا منی            می
سننا امانی ادینند و سننازگار بننا مقننی. زیسننس اسننس. ایننر منناده معمننوی بننا فعنناث کننردن  اصننیس سننیمانی مصننان           

کننننده  ننای قلیننایی مانننند سننیلیکار سنندیا و بننادی، سننرباره یننا مااکننامونیر نوسنن. فعنناث  نومینوسننیلیکانی مانننند  اکسننار
. طمنوتلیمر، بنب عننوان ینا مناده سنبم نونیند        [15]شنود   یدروکسید سدیا در یا مقی. قلیایی بنا دمنای تناییر نونیند منی     

 ننا و ای مانننند نیر ننا، سنناون. از ایننر بننار بننرای سننا س عناصننر سننازه [11]% کماننر از سننیمان ترنلننند دارننند   85کربنننی 
 نای  ، عنموه بنر اینر، بنب عننوان ینا روت نابینس  ناخ نوسن. ا نام  بنا  ناخ            [13-12] نا اسنایاده شنده اسنس     شمش

. رشنند مقاومننس بننار طمننوتلیمری عمنندنا بننب نشننکیی طث طمننوتلیمر    [17-10]نننر،  نناخ رب قابننی اسننایاده اسننس  ضننعی 
. [15،18،19]تننریرد )یعنننی زنجیر ننای تلیمننری سننب بعنندی( در سننا اار طمننوتلیمر از  ریننق فر یننند بسنن ارت صننورر مننی  

کننننده و میننمان مننواد اامنند، بننب کننننده قلیننایی بننب مننواد اامنند، نسننبس سننیلیکار بننب  یدروکسننید، نننو  فعنناثنسننبس فعنناث
 .[23-25]عنوان عوامی مدثر بر مقاومس فشاری بار طموتلیمری، گمارت شده اسس 

ای تیچینده  بیننی  ن مسنهلب  از  نجا کب مقاومس فشاری بار طمنوتلیمری نقنس ننرثیر عوامنی م الن  ماسینر اسنس، ننرا تنی          
، کنب باوانند   [20] نای مقاسنبار ننر      یند. از اینر رو نیناز بنب ینا مندث عنددی، ماننند روت        برای مهندسان بب حسناب منی  

شنود. اینر نققینق بنب ننرثیر اسنایاده از       بیننی کنند، احسناب منی    بب  ور موثری عملکرد مقاومنس فشناری اینر بنار را تنی      
تنردازد.  ندژ از   سیلی  بب عننوان تنوزوین بنر مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری بنر تاینب سنرباره منی           زمونیس  بیعی و دوده

ای اننامش لی  رسننیدن بننب مش صننار مکننانیکی مناسنن  اسننس. از ایننر رو، در م انعننب  سننیافننمودن زمونیننس  بیعننی و دوده
 45و  20،  25،  10،  15،  0سنننیلی  در مقنننادیر  زمایشنننگا ی، ننننرثیر سنننرباره بنننا انننایگمینی زمونینننس  بیعنننی و دوده 

 درصنند وزنننی بننر مش صننار فیمیکننی و مکننانیکی بننار طمننوتلیمری بررسننی شنند. سنن  ، از  نجننا کننب سننا س بننار در        
بینننی گیننری  ننواا مکننانیکی  ن بسننیار زمننان بننر اسننس، از یننا روت مقاسننبار نننر  بننرای تننی   زمایشننگاه بننرای اننندازه

-29] ننای عصننبی مصنننوعی ، شننبکب[28-25] ننا مانننند من ننق فننازی مقاومننس فشنناری اسننایاده شنند. بر ننی از ایننر روت 
بینننی انننوا  م الیننی از  صوصننیار بننار مننورد اسننایاده قننرار    قننبمب بننرای تننی   [49-40] ننای طنایکننی و انگننوریاا [43

سننازی نسننباا ادینند اسننس، کننب در یننافار روابنن. ریاضننی در    یننا روت منندث [35]اننند. برنامننب نویسننی بیننان طن  گرفاننب
. بننا در ن ننر گننرفار م اننن  گیاننب شننده،  نندژ از [31]م انعننار  زمایشننگا ی، نسننبس بننب روشننهای رگرسننیونی برنننری دارد 

باشند کنب بنا در ن نر     بیننی مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری تنوزوینی منی        نای دقینق بنرای تنی     ایر م انعنب، ارامنب مندث   
بیننی   نای تنی    نا، اینر موضنو ، ینا مسنهلب ادیند در نهینب مندث        گرفار مصان  اسایاده شنده و روت سنا س اینر مندث    

باره باشند. ننرا، در اینر نققینق، مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری سنازکار بنا مقنی. زیسنس بنر تاینب سنر               مقاومس بنار منی  
 سیلی  برای اونیر بار نوس. برنامب نویسی بیان طن مورد بررسی قرار گرفس.حاوی زمونیس  بیعی و دوده

 

 برنامه آزمایشگاهی -0
 مشخصات مصالح -0-0

گننر  بننر  80/2 ننای دا ننی کشننور بننا  صوصننیار وزن م صننوا   در ایننر نققیننق از سننرباره نوب   ننر یکننی از کار انننب  
 + HM = (CaO + MgOسننانای ماننر مربننش برگننر  بننا منندوث  یدراسننیون )  3055یر سننانای ماننر مکعنن  و نرمننی بلنن 

Al2O3) / SiO2 اسننایاده شنند.  مچنننیر زمونیننس  بیعننی )نننو  کلینوتایلونیننس( اسننا را  شننده از یکننی از   55/1( برابننر بننا
مننورد سننیلی  سننا اب شننده نوسنن. یکننی از شننرکس  ننای دا ننی کشننور بننب عنننوان تننوزوین   معننادن دا ننی کشننور و دوده

% نعیننیر شنند کننب بنناینر از حننداقی  85در زمونیننس  بیعننی حنندود  Fe2O3و  Al2O3 ،SiO2اسننایاده قننرار گرفننس. مقنندار کننی 
 ننای  بیعننی اسننس. نرکیبننار شننیمیایی و مش صننار مننواد    بننرای تننوزوین ASTM C 618 [32]%( در  75مننورد نینناز )

 نشان داده شده اسس. 1رفی در ادوث مص
 آنالیز شیمیایی و مشخصات مواد مصرفی -0جدول 

 سیلی دوده زمونیس  بیعی سرباره اکسید ا )%(

SiO2 80/40 8/58 88-93 

Al2O3 49/14 7/15 2/1-5/5 

Fe2O3 55/1 72/5 5/1-4/5 

CaO 71/47 03/2 8/1-90/5 

MgO 1/9 84/5 8/1-90/5 

SO3 02/2 22/5 - 

K2O 08/5 33/1 2/1-7/5 

Na2O 38/5 00/1 2/1-7/5 

 80/2 2/2 13/2 (gr/cm3 گانی )

 3055 5825 505555 (cm2/grنرمی )

 0/4 78/12 12/5 افس سرخ شدن )%(
 

سننیلیکار ( و NaOHسننازی سننرباره، نرکیبننی از  یدروکسننید سنندیا )کننننده قلیننایی مننورد اسننایاده بننب من ننور فعنناث فعنناث
% بننب صننورر مقلننوث در  ب اسننایاده  98( بودننند.  یدروکسننید سنندیا اامنند مننورد اسننایاده بننا  لننوا  Na2SiO3سنندیا )

 ,% SiO2 = 36.5 %, Na2O = 15.5اسننایاده شنند ) = SiO2 / Na2O 40/2شند. از مقلننوث سننیلیکار سندیا بننا نسننبس   

H2O = 48 %  نای   کنی از ینا    س نشنکیی شنده اسنس. سننگدانب     نای رینم و درشن   % حجنا بنار از سننگدانب    77(. نقریبنا 
اسننس. شننر بننا  ASTM C33 [34]، کننب در مقنندوده اسننااندارد 50/4معنندن مقلننی نهیننب شننده اسننس. منندوث نرمننی ماسننب  

 ASTM C127 [33]م نننابق اسنننااندارد  59/2% و  گنننانی نسنننبی  83/5میلنننی مانننر، انننرب  ب  0/12حنننداکار ق نننر 
نشنان داده شنده اسنس.     1روت ملنی  نرم م لنو  بنار در شنکی       B نا م نابق منقننی    بنندی سننگدانب  اسایاده شند. داننب  

 اسایاده شدند. 1:1شر و ماسب با نسبس وزنی 
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 بندی شن و ماسهدانه -0شکل 

 ها و آزمایشساخت نمونه -0-0
ثانیننب م لننو  شنند. سنن    45شننامی شننر و ماسننب درون میکسننر بننب منندر  ننا، ابانندا مصننان  سنننگی بننرای سننا س نمونننب

سرباره  مراه بنا تنوزوین منورد اسنایاده )زمونینس  بیعنی ینا میکروسنیلی ( نرکین  شنده و بنب م لنو  اضنافب شند ننا بنب                 
کننننده قلیننایی و  ب کننب شننامی  ب یز  تنن  از  ن م لننو ی از مقلننوث فعنناث دقیقننب درون میکسننر م لننو  شنند. 1منندر 

باشند، بنب  رامنی درون میکسنر ری انب شند و        ا بنب وضنعیس اشنبا  بنا سن    شنا نینم منی        رای رساندن ر وبس سنگدانبب
 نای باننی   بنرای نعینیر کنارایی بنار ننازه،  زمنای  اسنمم  م لنو         تن  از ا نام  بنار،    دقیقب  نا زده شند.    2نا مدر 

تنن  از ری ننار بننار نننازه در قاننن ، بننب من ننور نننراکا و کننا   مقنندار  د. گیننری شنناننندازه ASTM C143 [30]م ننابق بننا 
 ASTMسناعس از قاننن  بینرون  ورده شنده و م نابق بنا       23 نا بعند از    نای  نوا از مینم ننرزت اسننایاده شند. نموننب      حبناب 

C192 [35]   زمننای  مقاومننس فشنناری م ننابق اسننااندارد    ری شنندند.  ودر م ننمن  ب   ننا، اشننبا  و عمننی BS EN 

روز انجننا  شنند. نسننبس  ب بننب  95و  28، 7در سنننیر  میلننی ماننر مکعنن  155بننر روی سننب نمونننب بننا ابعنناد  [37] 12390-3
بننود کننب  ب شننامی  ب ا ننام  بننب عننموه  ب مقلننوث  یدروکسننید سنندیا و      38/5مننواد اامنند در کلیننب م لننو   ننا   

سنیلی  و ب ن  اامند مقلنوث  یدروکسنید سندیا و       سیلیکار سندیا و منواد اامند شنامی سنرباره، زمونینس  بیعنی، دوده       
%، رل ننس  77 ننا در م لننو  ، درصنند حجننا سنننگدانب 30/5مقلننوث قلیننایی بننب سننرباره   سننیلیکار سنندیا اسننس. نسننبس 

 117در ن نر گرفاننب شنند.   0مننویر و نسنبس  یدروکسننید سندیا بننب سنیلیکار سنندیا     8و  5، 3مقلنوث  یدروکسننید سندیا   
، 0ب نرنین  بنا    رم ا نام  بنرای ارزینابی ننرثیر تنوزوین بنر  صوصنیار بنار طمنوتلیمری نهینب شند، کنب در  ن سنرباره بن              

 ننای  ننا در  ننرمسننیلی  اننایگمیر شنند. تارامار ننا و سنن وم مانننا ر  ن % زمونیننس  بیعننی و دوده 45و  20، 25، 10، 15
 نشان داده شده اسس. 2ا ام  در ادوث 

 پارامترها و سطوح متناظر مورد بررسی -0جدول 
 س وم نسییرار تارامار

 مویر 8و  5، 3 رل س  یدروکسید سدیا
 % 45و  20، 25، 10، 15، 0 میمان اایگمینی توزوین

 سیلی زمونیس  بیعی و دوده  ای مورد بررسیتوزوین

 ها و پارامترهای برنامه نویسی بیان ژنمدل -0
 برنامه نویسی بیان ژن -0-0

امعیننس افننراد را  ( اسننس زیننراGA( و انگننوریاا طنایننا )GP( مشننابب برنامننب نویسننی طنایننا )GEPبرنامننب نویسننی بیننان طن )
کنند و بنا اسنایاده از ینا ینا  نند عملگنر طنایکنی نننو  طنایکنی را           گیرد، بر مبنای سنازگاری  نهنا را انا ناب منی    بب کار می
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نننوعی انگننوریاا نکنناملی اسننس کننب از نرکینن  دو ب نن ، کرومننوزو    ننی بننا  ننوث ثابننس از    GEP. [38]کننند معرفننی مننی
GA  ننای م النن  از و بیننان در اننان بننا اشننکاث و اننندازه GPزبننان برنامننب نویسننی [39]باشنند ، ماشننکی مننی .GEP   زبننان

Karva نای  شنود کنب مشنابب زبنان    نامیده می LISP   مراحنی اصنلی   [35]اسنس .GEP   بنب عننوان نمنودار ارینان      2در شنکی
نمننای  داده شننده اسننس. فر یننند نشننان داده شننده در نمننودار اریننان بننرای  ننندیر نسننی یننا نننا زمننانی کننب یننا راه حننی   

 .[05]مناس  حاصی شود نکرار می شود 

 
 [51]نمودار برنامه نویسی بیان ژن  -0شکل 

 
 ننا و ( در اننندازهETنوانننند در اننان بیننان ) ننا مننیحنناث، ایننر طن  مننب دارای  ننوث یکسننان  سنناند. بننا ایننر GEP ننای طن

 نای م الن  بنرای سنا ار ینا کرومنوزو  در کننار         ای م الن  را رممگنراری کننند. بنا اسنایاده از نوابنش تیونند، طن       شکی
س و شننود، کننب شننامی عملگر ننا، نوابننش، ثوابنن  ننا ارامننب مننی ETنوسنن.  GEPگیرننند. نمننا  مسننامی مواننود در  ننا قننرار مننی

یننا کرومننوزو  را نشننان مننی د نند، کننب در  ن فرمننوث ریاضننی بننب صننورر           ETنمننودار   4ماسیر ننا اسننس. شننکی   
[  (   )]  بیان شده اسس. [ √  ] 

 
 نمودار درخت بیان کروموزوم -0شکل 

 
 ننای  ننای رگرسننیونی کمسننیا دارد. در سننایر روت ممایننای بسننیاری نسننبس بننب سننایر روت  GEPثابننس شننده اسننس کننب  

، GEPگیرننند، در حننانی کننب در روت رگرسننیونی، بر ننی نوابننش از قبننی نعرینن  شننده و بعنند مننورد نجمیننب و نقلیننی قننرار مننی
سنازی و بنب دسنس  وردن    ای در ن ر گرفانب نشنده اسنس. اعاقناد بنر اینر اسنس کنب بنرای مندث           یچ نابش از تی  نعری  شده

 نای   نای رگرسنیونی و شنبکب   از سنایر روت  GEPماسینره،   ای ریاضنی بنرای م انعنار  زمایشنگا ی بنا مسنامی  نند        فرموث
 .[47]نر اسس عصبی قوی
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 بندی شن و ماسهدانه -0شکل 

 ها و آزمایشساخت نمونه -0-0
ثانیننب م لننو  شنند. سنن    45شننامی شننر و ماسننب درون میکسننر بننب منندر  ننا، ابانندا مصننان  سنننگی بننرای سننا س نمونننب

سرباره  مراه بنا تنوزوین منورد اسنایاده )زمونینس  بیعنی ینا میکروسنیلی ( نرکین  شنده و بنب م لنو  اضنافب شند ننا بنب                 
کننننده قلیننایی و  ب کننب شننامی  ب یز  تنن  از  ن م لننو ی از مقلننوث فعنناث دقیقننب درون میکسننر م لننو  شنند. 1منندر 

باشند، بنب  رامنی درون میکسنر ری انب شند و        ا بنب وضنعیس اشنبا  بنا سن    شنا نینم منی        رای رساندن ر وبس سنگدانبب
 نای باننی   بنرای نعینیر کنارایی بنار ننازه،  زمنای  اسنمم  م لنو         تن  از ا نام  بنار،    دقیقب  نا زده شند.    2نا مدر 

تنن  از ری ننار بننار نننازه در قاننن ، بننب من ننور نننراکا و کننا   مقنندار  د. گیننری شنناننندازه ASTM C143 [30]م ننابق بننا 
 ASTMسناعس از قاننن  بینرون  ورده شنده و م نابق بنا       23 نا بعند از    نای  نوا از مینم ننرزت اسننایاده شند. نموننب      حبناب 

C192 [35]   زمننای  مقاومننس فشنناری م ننابق اسننااندارد    ری شنندند.  ودر م ننمن  ب   ننا، اشننبا  و عمننی BS EN 

روز انجننا  شنند. نسننبس  ب بننب  95و  28، 7در سنننیر  میلننی ماننر مکعنن  155بننر روی سننب نمونننب بننا ابعنناد  [37] 12390-3
بننود کننب  ب شننامی  ب ا ننام  بننب عننموه  ب مقلننوث  یدروکسننید سنندیا و      38/5مننواد اامنند در کلیننب م لننو   ننا   

سنیلی  و ب ن  اامند مقلنوث  یدروکسنید سندیا و       سیلیکار سندیا و منواد اامند شنامی سنرباره، زمونینس  بیعنی، دوده       
%، رل ننس  77 ننا در م لننو  ، درصنند حجننا سنننگدانب 30/5مقلننوث قلیننایی بننب سننرباره   سننیلیکار سنندیا اسننس. نسننبس 

 117در ن نر گرفاننب شنند.   0مننویر و نسنبس  یدروکسننید سندیا بننب سنیلیکار سنندیا     8و  5، 3مقلنوث  یدروکسننید سندیا   
، 0ب نرنین  بنا    رم ا نام  بنرای ارزینابی ننرثیر تنوزوین بنر  صوصنیار بنار طمنوتلیمری نهینب شند، کنب در  ن سنرباره بن              

 ننای  ننا در  ننرمسننیلی  اننایگمیر شنند. تارامار ننا و سنن وم مانننا ر  ن % زمونیننس  بیعننی و دوده 45و  20، 25، 10، 15
 نشان داده شده اسس. 2ا ام  در ادوث 

 پارامترها و سطوح متناظر مورد بررسی -0جدول 
 س وم نسییرار تارامار

 مویر 8و  5، 3 رل س  یدروکسید سدیا
 % 45و  20، 25، 10، 15، 0 میمان اایگمینی توزوین

 سیلی زمونیس  بیعی و دوده  ای مورد بررسیتوزوین

 ها و پارامترهای برنامه نویسی بیان ژنمدل -0
 برنامه نویسی بیان ژن -0-0

امعیننس افننراد را  ( اسننس زیننراGA( و انگننوریاا طنایننا )GP( مشننابب برنامننب نویسننی طنایننا )GEPبرنامننب نویسننی بیننان طن )
کنند و بنا اسنایاده از ینا ینا  نند عملگنر طنایکنی نننو  طنایکنی را           گیرد، بر مبنای سنازگاری  نهنا را انا ناب منی    بب کار می

0

20

40

60

80

100

0.1 1 10 100

ی 
بور

د ع
رص

د
(

m
m

) 

 (mm)اندازه ذرات 

A
B
C
 سنگدانه

نننوعی انگننوریاا نکنناملی اسننس کننب از نرکینن  دو ب نن ، کرومننوزو    ننی بننا  ننوث ثابننس از    GEP. [38]کننند معرفننی مننی
GA  ننای م النن  از و بیننان در اننان بننا اشننکاث و اننندازه GPزبننان برنامننب نویسننی [39]باشنند ، ماشننکی مننی .GEP   زبننان

Karva نای  شنود کنب مشنابب زبنان    نامیده می LISP   مراحنی اصنلی   [35]اسنس .GEP   بنب عننوان نمنودار ارینان      2در شنکی
نمننای  داده شننده اسننس. فر یننند نشننان داده شننده در نمننودار اریننان بننرای  ننندیر نسننی یننا نننا زمننانی کننب یننا راه حننی   

 .[05]مناس  حاصی شود نکرار می شود 

 
 [51]نمودار برنامه نویسی بیان ژن  -0شکل 

 
 ننا و ( در اننندازهETنوانننند در اننان بیننان ) ننا مننیحنناث، ایننر طن  مننب دارای  ننوث یکسننان  سنناند. بننا ایننر GEP ننای طن

 نای م الن  بنرای سنا ار ینا کرومنوزو  در کننار         ای م الن  را رممگنراری کننند. بنا اسنایاده از نوابنش تیونند، طن       شکی
س و شننود، کننب شننامی عملگر ننا، نوابننش، ثوابنن  ننا ارامننب مننی ETنوسنن.  GEPگیرننند. نمننا  مسننامی مواننود در  ننا قننرار مننی

یننا کرومننوزو  را نشننان مننی د نند، کننب در  ن فرمننوث ریاضننی بننب صننورر           ETنمننودار   4ماسیر ننا اسننس. شننکی   
[  (   )]  بیان شده اسس. [ √  ] 

 
 نمودار درخت بیان کروموزوم -0شکل 

 
 ننای  ننای رگرسننیونی کمسننیا دارد. در سننایر روت ممایننای بسننیاری نسننبس بننب سننایر روت  GEPثابننس شننده اسننس کننب  

، GEPگیرننند، در حننانی کننب در روت رگرسننیونی، بر ننی نوابننش از قبننی نعرینن  شننده و بعنند مننورد نجمیننب و نقلیننی قننرار مننی
سنازی و بنب دسنس  وردن    ای در ن ر گرفانب نشنده اسنس. اعاقناد بنر اینر اسنس کنب بنرای مندث           یچ نابش از تی  نعری  شده

 نای   نای رگرسنیونی و شنبکب   از سنایر روت  GEPماسینره،   ای ریاضنی بنرای م انعنار  زمایشنگا ی بنا مسنامی  نند        فرموث
 .[47]نر اسس عصبی قوی
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روت دقیقی برای نعییر بهانریر رفانار و نرکین  تارامار نا بنب من نور دسنایابی بنب بناینریر دقنس وانود نندارد. در نایجنب،              
شنکی، از مقنادیر م الینی از تارامار نای     شنود. در اینر مقاننب، بنرای حنی اینر م      گینر منی  سنازی تیچینده و وقنس   تروسب مدث

وری بیشنار و تیچیندگی کمانر اسنایاده شنده اسنس. از اینر رو، بنرای         بنرای بنب دسنس  وردن  مبسناگی بنا بهنره       GEPمدثر 
نننریر سنن   ممکننر از تارامار ننایی ن یننر یننا  ننا، ابانندا از تنناییربدسننس  وردن بیشنناریر دقننس ممکننر در بننیر کلیننب منندث

مننورد  GEPافننمار ایننر منندث بننا نرکیبننی از تارامار ننای ورودی م النن   مننوزت داده شنند. در نننر  طن اسننایاده شنند و سنن  
ننوان  بنب عننوان نوابنش تیونند معرفنی شندند. بنرای حنی ینا مسنهلب، منی           « نقسنیا »و « ضنرب »، «نیریق»، «امش»اسایاده، 

 نا  د. بنا اینر وانود، نعنداد طن    سنازی ادامنب یابن   یا کروموزو  نا طن را انا ناب کنرد و سن   بنا افنمای   نوث سنر، مندث        
-sub نای در نس بینان )   ننوان ننابعی را بنرای تیونند شنا ب     می نوانند افمای  یافاب و  نگنامی کنب قابنی ممح نب شنود، منی      

ET [47]( انا اب کرد. 
 نای  یگینری نیسنس. بنب عننوان ینا قاعنده کلنی، تیچیندگی ینا مندث بنا افنمای  ورود            س   تیچیدگی مدث قابنی انندازه  

شنود.  مچننیر افنمای  سنایر     ننر منی   نا بیشنار شنود، مندث تیچینده     یابند. بنب عننوان ماناث  ر نب نعنداد طن       ن افمای  می
شننود. نعرینن   اصننی از تیچینندگی واننود ننندارد. در ایننر راسنناا،  تارامار ننای مننورد م انعننب منجننر بننب نایجننب مشننابهی مننی 

ب عنننوان عارضننب در ن ننر گرفاننب شننوند. ایجنناد نسننی بننرای بر ننی از تارامار ننای ورودی ممکننر اسننس بننب صننورر امعننی بنن
دسننایابی بننب سنن وم بنناینر رگرسننیون و سننازگاری بهاننر در  نگننا   مننوزت مجموعننب داده، یکننی دیگننر از دییننی تیچینندگی  

، تنننم مرحلننب مهننا واننود دارد کننب سننب مننورد اوث فوننای اسنناجوی انگننوریاا را       GEP. بننرای اسننایاده از  [47]اسننس 
  ص می کنند و دو مورد   ر کیییس و سرعس اساجو را نعییر می کنند. مراحی بب شرم زیر اسس:مش
نوانند بنب   ای کنب نوسن. ننابش سنازگاری ایجناد منی شنود اینر اسنس کنب سیسناا منی            . انا اب ینا ننابش سنازگاری. فاینده    1

 ننهایی راه حی بهینب را بدسس  ورد.
 ننا شننامی ماسیر ننای  بننرای نونینند کرومننوزو . در ایننر م انعننب، مجموعننب تایانننب   ننا( و نوابننش  ننا )ورودی. انا نناب تایانننب2

 نا اسنایاده شنده اسنس. وزن     شوند و مجموعب نوابش،  هنار عمنی اصنلی بنب  منراه  نند ننابش ریاضنی بنرای مندث          مساقی می
 ه افمای  داد. ا در ن ر گرفاب شدنوان احاماث نابعی را کب در مدثاسس، اما با افمای  وزن  ن می 1 ر نابش 

 نای در نس بینان     نا ینا  منان شنا ب    . انا اب معماری کروموزومی، یعنی  نوث سنر و نعنداد شنماره. در اینجنا، نعنداد طن      4
 بب  ور نصادفی در ن ر گرفاب شد. 10و  15با  وث سر  0و  4
و « امننش» [47] . انا نناب نننابش تیوننند. در ایننر م انعننب، نوابننش تیوننند بننر اسنناب تننکو   شنناه منصننوری و  مکنناران      3
 بب کار گرفاب شدند.« ضرب»
ای از . اسننایاده از نرکیبننی از کننی عملگر ننای طنایکننی )بننب عنننوان مانناث، اناقنناث، اهنن  و  میننمت( بننب عنننوان مجموعننب  0

 عملگر ای طنایکی.
 
 ها و پارامترهای پیشنهادیمدل -0-0

سنیلی  از  لیمری بنر تاینب سنرباره حناوی زمونینس  بیعنی و دوده      در ایر مقانب، بنرای اوننیر بنار، مقاومنس فشناری بنار طمنوت       
بیننی شنده اسنس. تایگناه داده در اینر م انعنب شنامی نانایم مقاومنس          سازی بوسیلب برنامنب نویسنی بینان طن تنی      ریق مدث
 ننا از نننر  افننمار  سننازی داده ننرم ا ننام  اسننس. بننرای منندث   117نمونننب  زمایشننگا ی سننا اب شننده از    401فشنناری 

GeneXproTools 5.0      بینننی اسننایاده شنده اسننس. بنننابرایر، بنا در ن ننر گننرفار تارامار نای م النن ، مقاومننس فشناری تننی
  زمایی شد.سازی با ناایم  زمایشگا ی راسایشد و در نهایس، ناایم مدث

 زمونیننس(، میننمان   (، رل ننس مقلننوث  یدروکسننید سنندیا )    ننا )تارامار ننای ورودی و  رواننی شننامی سننر نمونننب 

( اسننس. مقنندوده ماسیر ننای ورودی و  رواننی     ( و مقاومننس فشنناری )   (، سننرباره )  سننیلی  )(، دوده   بیعننی )

 ننا بننب  ننور نصننادفی انا نناب و بننب عنننوان مجموعننب  % نمونننب 85ارامننب شننده اسننس. از کننی مجموعننب داده  ننا،  4در انندوث 
 مانده بب عنوان مجموعب اعابارسنجی مورد اسایاده قرار گرفس.% باقی  25 ا در ن ر گرفاب شدند و  موزت مدث

 
 محدوده پارامترهای ورودی و خروجی -0جدول 

 حداکار حدمیانب حداقی ماسیر ای ورودی

 95 28 7  ا )روز(سر نمونب

 8 5 3 )مویر( NaOHرل س 

 79/114 53/45 5 زمونیس  بیعی )کیلوگر (

 79/114 53/45 5 سیلی  )کیلوگر (دوده

 41/479 53/418 02/250 سرباره )کیلوگر (

 ماسیر  روای

 75/47 94/52 11/95 (MPaمقاومس فشاری )

نامگننراری شننده اسننس( اسننایاده شنند. تنن  از  ن،   GEP20نننا  GEP1)کننب بصننورر  GEPدر ایننر م انعننب از بیسننس منندث  
بیننی مقاومنس فشناری    فرمنوث نجربنی بنرای تنی      ای با ضرای  بهار نعینیر و انا ناب شندند و بنرای انا ناب بهانریر       مدث

بننار طمننوتلیمری تننوزوینی سننازگار بننا مقننی. زیسننس بننا یکنندیگر مقایسننب شنندند. نننابش سنن ای بننا بهاننریر سننازگاری بننرای  
دسایابی بب کماریر   نا در ن نر گرفانب شند. نوابنش سن ای، بنا ارزینابی  مناری   ا نای ااانناب ناتنریر بنب کنار رفانب در                

(، میننانگیر RMSE) 2(، اننرر میننانگیر مربعننار   ا ننا  R2) 1اعابننار سنننجی از قبیننی، ضننری  نعیننیر  مراحننی  مننوزت و  
( را م ننابق معننادیر RRSE) 5(،   ننای مربننش نسننبی ریشننب RAE) 4(، قنندرم لق نسننبی   ا نناMAE) 3قنندرم لق   ا ننا

 کند.( ارزیابی می1-0)
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(4)      √  ∑(     ) 
 

   
 

(3)     
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(0)      √
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1 coefficient of determination 
2 root mean square error 
3 mean absolute error 
4 relative absolute error 
5 root relative squared error 
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روت دقیقی برای نعییر بهانریر رفانار و نرکین  تارامار نا بنب من نور دسنایابی بنب بناینریر دقنس وانود نندارد. در نایجنب،              
شنکی، از مقنادیر م الینی از تارامار نای     شنود. در اینر مقاننب، بنرای حنی اینر م      گینر منی  سنازی تیچینده و وقنس   تروسب مدث

وری بیشنار و تیچیندگی کمانر اسنایاده شنده اسنس. از اینر رو، بنرای         بنرای بنب دسنس  وردن  مبسناگی بنا بهنره       GEPمدثر 
نننریر سنن   ممکننر از تارامار ننایی ن یننر یننا  ننا، ابانندا از تنناییربدسننس  وردن بیشنناریر دقننس ممکننر در بننیر کلیننب منندث

مننورد  GEPافننمار ایننر منندث بننا نرکیبننی از تارامار ننای ورودی م النن   مننوزت داده شنند. در نننر  طن اسننایاده شنند و سنن  
ننوان  بنب عننوان نوابنش تیونند معرفنی شندند. بنرای حنی ینا مسنهلب، منی           « نقسنیا »و « ضنرب »، «نیریق»، «امش»اسایاده، 

 نا  د. بنا اینر وانود، نعنداد طن    سنازی ادامنب یابن   یا کروموزو  نا طن را انا ناب کنرد و سن   بنا افنمای   نوث سنر، مندث        
-sub نای در نس بینان )   ننوان ننابعی را بنرای تیونند شنا ب     می نوانند افمای  یافاب و  نگنامی کنب قابنی ممح نب شنود، منی      

ET [47]( انا اب کرد. 
 نای  یگینری نیسنس. بنب عننوان ینا قاعنده کلنی، تیچیندگی ینا مندث بنا افنمای  ورود            س   تیچیدگی مدث قابنی انندازه  

شنود.  مچننیر افنمای  سنایر     ننر منی   نا بیشنار شنود، مندث تیچینده     یابند. بنب عننوان ماناث  ر نب نعنداد طن       ن افمای  می
شننود. نعرینن   اصننی از تیچینندگی واننود ننندارد. در ایننر راسنناا،  تارامار ننای مننورد م انعننب منجننر بننب نایجننب مشننابهی مننی 

ب عنننوان عارضننب در ن ننر گرفاننب شننوند. ایجنناد نسننی بننرای بر ننی از تارامار ننای ورودی ممکننر اسننس بننب صننورر امعننی بنن
دسننایابی بننب سنن وم بنناینر رگرسننیون و سننازگاری بهاننر در  نگننا   مننوزت مجموعننب داده، یکننی دیگننر از دییننی تیچینندگی  

، تنننم مرحلننب مهننا واننود دارد کننب سننب مننورد اوث فوننای اسنناجوی انگننوریاا را       GEP. بننرای اسننایاده از  [47]اسننس 
  ص می کنند و دو مورد   ر کیییس و سرعس اساجو را نعییر می کنند. مراحی بب شرم زیر اسس:مش
نوانند بنب   ای کنب نوسن. ننابش سنازگاری ایجناد منی شنود اینر اسنس کنب سیسناا منی            . انا اب ینا ننابش سنازگاری. فاینده    1

 ننهایی راه حی بهینب را بدسس  ورد.
 ننا شننامی ماسیر ننای  بننرای نونینند کرومننوزو . در ایننر م انعننب، مجموعننب تایانننب   ننا( و نوابننش  ننا )ورودی. انا نناب تایانننب2

 نا اسنایاده شنده اسنس. وزن     شوند و مجموعب نوابش،  هنار عمنی اصنلی بنب  منراه  نند ننابش ریاضنی بنرای مندث          مساقی می
 ه افمای  داد. ا در ن ر گرفاب شدنوان احاماث نابعی را کب در مدثاسس، اما با افمای  وزن  ن می 1 ر نابش 

 نای در نس بینان     نا ینا  منان شنا ب    . انا اب معماری کروموزومی، یعنی  نوث سنر و نعنداد شنماره. در اینجنا، نعنداد طن      4
 بب  ور نصادفی در ن ر گرفاب شد. 10و  15با  وث سر  0و  4
و « امننش» [47] . انا نناب نننابش تیوننند. در ایننر م انعننب، نوابننش تیوننند بننر اسنناب تننکو   شنناه منصننوری و  مکنناران      3
 بب کار گرفاب شدند.« ضرب»
ای از . اسننایاده از نرکیبننی از کننی عملگر ننای طنایکننی )بننب عنننوان مانناث، اناقنناث، اهنن  و  میننمت( بننب عنننوان مجموعننب  0

 عملگر ای طنایکی.
 
 ها و پارامترهای پیشنهادیمدل -0-0

سنیلی  از  لیمری بنر تاینب سنرباره حناوی زمونینس  بیعنی و دوده      در ایر مقانب، بنرای اوننیر بنار، مقاومنس فشناری بنار طمنوت       
بیننی شنده اسنس. تایگناه داده در اینر م انعنب شنامی نانایم مقاومنس          سازی بوسیلب برنامنب نویسنی بینان طن تنی      ریق مدث
 ننا از نننر  افننمار  سننازی داده ننرم ا ننام  اسننس. بننرای منندث   117نمونننب  زمایشننگا ی سننا اب شننده از    401فشنناری 

GeneXproTools 5.0      بینننی اسننایاده شنده اسننس. بنننابرایر، بنا در ن ننر گننرفار تارامار نای م النن ، مقاومننس فشناری تننی
  زمایی شد.سازی با ناایم  زمایشگا ی راسایشد و در نهایس، ناایم مدث

 زمونیننس(، میننمان   (، رل ننس مقلننوث  یدروکسننید سنندیا )    ننا )تارامار ننای ورودی و  رواننی شننامی سننر نمونننب 

( اسننس. مقنندوده ماسیر ننای ورودی و  رواننی     ( و مقاومننس فشنناری )   (، سننرباره )  سننیلی  )(، دوده   بیعننی )

 ننا بننب  ننور نصننادفی انا نناب و بننب عنننوان مجموعننب  % نمونننب 85ارامننب شننده اسننس. از کننی مجموعننب داده  ننا،  4در انندوث 
 مانده بب عنوان مجموعب اعابارسنجی مورد اسایاده قرار گرفس.% باقی  25 ا در ن ر گرفاب شدند و  موزت مدث

 
 محدوده پارامترهای ورودی و خروجی -0جدول 

 حداکار حدمیانب حداقی ماسیر ای ورودی

 95 28 7  ا )روز(سر نمونب

 8 5 3 )مویر( NaOHرل س 

 79/114 53/45 5 زمونیس  بیعی )کیلوگر (

 79/114 53/45 5 سیلی  )کیلوگر (دوده

 41/479 53/418 02/250 سرباره )کیلوگر (

 ماسیر  روای

 75/47 94/52 11/95 (MPaمقاومس فشاری )

نامگننراری شننده اسننس( اسننایاده شنند. تنن  از  ن،   GEP20نننا  GEP1)کننب بصننورر  GEPدر ایننر م انعننب از بیسننس منندث  
بیننی مقاومنس فشناری    فرمنوث نجربنی بنرای تنی      ای با ضرای  بهار نعینیر و انا ناب شندند و بنرای انا ناب بهانریر       مدث

بننار طمننوتلیمری تننوزوینی سننازگار بننا مقننی. زیسننس بننا یکنندیگر مقایسننب شنندند. نننابش سنن ای بننا بهاننریر سننازگاری بننرای  
دسایابی بب کماریر   نا در ن نر گرفانب شند. نوابنش سن ای، بنا ارزینابی  مناری   ا نای ااانناب ناتنریر بنب کنار رفانب در                

(، میننانگیر RMSE) 2(، اننرر میننانگیر مربعننار   ا ننا  R2) 1اعابننار سنننجی از قبیننی، ضننری  نعیننیر  مراحننی  مننوزت و  
( را م ننابق معننادیر RRSE) 5(،   ننای مربننش نسننبی ریشننب RAE) 4(، قنندرم لق نسننبی   ا نناMAE) 3قنندرم لق   ا ننا

 کند.( ارزیابی می1-0)
 

(1)    
(             ) 

(      (   ) )(      (   ) )
 

(2)       ∑|     |
 

   
 

(4)      √  ∑(     ) 
 

   
 

(3)     
 |     | 

 |   (  ⁄ )    | 
 

(0)      √
 (     )  

 (   (  ⁄ )    )  
 

                                                           
 

1 coefficient of determination 
2 root mean square error 
3 mean absolute error 
4 relative absolute error 
5 root relative squared error 
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بنرای   وری شنده اسنس. نمنا  اینر   ا نا       نای امنش  نعنداد کنی داده    مقندار  روانی و     مقندار  ندژ،     در رواب. بنای،  
 نا م نابق تارامار نا و نوابنش بنا و ینا بندون در ن نر گنرفار وزن نوابنش           انا اب بهاریر مدث در ن ر گرفانب شنده اسنس. مندث    

( بننرای مقاسننبب 5 ننایی براسنناب معادنننب ) ننای معرفننی شننده، فرمننوثارامننب شنندند. بننا اسننایاده از منندث 3مننندر  در انندوث 
 مقاومس فشاری نهیب شد.

(5)     (              ) 
 برای هر مدل برنامه نویسی بیان ژن GEPپارامترهای تنظیمی  -4جدول 

نعداد 
 نوابش

ثابس در  ر 
 طن

نرخ 
  میمت

نرخ 
 اه 

نرخ 
 اناقاث

 نابش سازگاری
نابش 
 تیوند

نعداد 
 طن

اندازه 
 سر

نعداد 
 کروموزو 

 مدث

5 ، (1) 2 1/5  533/5  1/5  Absolute 
error 

with SR 
 GEP1 45 15 4 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP2 25 12 4 ضرب

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP3 35 13 3 امش

 2 (1)ب، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP4 40 12 4 ضرب

 2 (2)ب، 8
Absolute 

error 
with SR 

 GEP5 40 8 4 امش

 2 (1)د، 3
Absolute 

error 
with SR 

 GEP6 45 12 4 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP7 45 8 2 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP8 45 15 4 امش

15 ، (3) 1 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP9 35 12 3 امش

 2 (1)ب، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP10 45 9 4 امش

 2 (1)ژ، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP11 55 8 4 امش

 2 (1)گ،14
Absolute 

error 
with SR 

 GEP12 45 15 4 امش

 GEP13 45 8 4 امش RRSE 2 (1)ب، 8

 GEP14 45 8 4 امش RRSE 1 (1)ه، 3

 GEP15 45 8 4 امش RRSE 2 (1)ب، 7

 GEP16 45 12 4 ضرب RRSE 2 (2)ی، 9

5 ، (4) 2 RRSE 45 15 4 امش GEP17 

 GEP18 35 12 3 امش RRSE 1 (3)خ، 8

 GEP19 45 12 4 امش RRSE 2 (1)گ،14

 GEP20 45 12 4 امش RRSE 2 (3)ث،12

 برابر دیگر نوابش اسس. 3 "×، −، +"وزن نوابش  1
 برابر دیگر نوابش اسس. 7 "×، −، +"وزن نوابش  2
 دیگر نوابش اسس.برابر  3 "×"وزن نوابش  4
 برابر دیگر نوابش اسس. 4 "×، −، +"وزن نوابش  1
 باشد.می" sqrt ،x3، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "sqrt ،x3، x2، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ب

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2 ،3Rt، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ب

 باشد.می" /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  د

 باشد.می "sqrt ،exp ،sin ،cos ،atan ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2 ،3Rt، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ژ

 باشد.می "sqrt ،x5 ،x4 ،x3 ،x2 ،3Rt ،4Rt ،5Rt ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  گ

 باشد.می" sqrt، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ه

 باشد.می" sqrt ،x3 ،exp ،sin ،cos، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ی

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2،xy، ×، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "exp ،sin ،cos ،atan، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  خ

 باشد.می "sqrt، x4 ،x3 ،x2 ،3Rt ،4Rt ،exp ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ث
 

 نتایج و تفسیر -4
 نتایج آزمایشگاهی -4-0
 اسالمپ -4-0-0

ناننایم مربننو  بننب  زمننای  اسننمم    3انجننا  شنند. در شننکی  ASTM C143 [30] زمننای  اسننمم  بننر اسنناب اسننااندارد  
- نا بنا اضنافب کنردن زمونینس و دوده     اسنمم  نموننب  ، )انن (  3 ای ا نام   ورده شنده اسنس. بنر اسناب شنکی       نمامی  رم

%  45منویر حناوی زمونینس بیشناریر کنا   اسنمم  مربنو  بنب نموننب حناوی            3 نای  یابند. در  نرم  سیلی  کنا   منی  
سننیلی  بیشنناریر کننا   اسننمم    ننای حنناوی دوده% کننا   نسننبس بننب نمونننب شننا د اسننس و در  ننرم  07زمونیننس بننا 

% کننا   نسننبس بننب نمونننب شننا د اسننس.  مچنننیر مشننا ده شنند کننب در    57سننیلی  بننا دوده%  45مربننو  بننب نمونننب بننا 
کنننده، انایگمیر   روان% زمونینس، بندون اسنایاده از فنو      25سنیلی  و  % دوده 10ننوان ننا   منویر منی   3 ای بنا رل نس    رم

کنننده در  روانو نیناز بنب فنو     نای منرکور باعنا کنا   کنارایی بنار شنده        سرباره نمود؛ اما افنمودن مینمان بیشنار تنوزوین    
 شود. ا بیشار احساب میایر  رم

سننیلی   ب سننیلی  نسننبس بننب زمونیننس، نرار دوده ننای دودهنننوان این ننور بیننان کننرد کننب بننب دنیننی ریمننر بننودن دانننب منی 
سنیلی   کننند بننابرایر بنرای ا نام  بهانر، در  نگنا  افنمودن دوده       بیشاری را بب دنینی سن   م صنوا بناینر انرب منی      

ننوان این نور بینان نمنود     نسبس بب زمونیس نیاز بنب  ب بیشناری اسنس. علنس کنا   اسنمم  در اثنر افنمودن زمونینس را منی          
ای زمونینس عنموه بنر سن   م صنوا  نارای دارای سن   م صنوا دا لنی نینم اسنس؛ بننابرایر حینرار درون شنبکب              کب 

رب کننند کنب منجنر بنب مصنرژ  ب و کنا   کنارایی بنار          نای  ب را در درون  نود ان   نواننند مونکنوث  بلوری زمونینس منی  
 .[01]شود می
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بنرای   وری شنده اسنس. نمنا  اینر   ا نا       نای امنش  نعنداد کنی داده    مقندار  روانی و     مقندار  ندژ،     در رواب. بنای،  
 نا م نابق تارامار نا و نوابنش بنا و ینا بندون در ن نر گنرفار وزن نوابنش           انا اب بهاریر مدث در ن ر گرفانب شنده اسنس. مندث    

( بننرای مقاسننبب 5 ننایی براسنناب معادنننب ) ننای معرفننی شننده، فرمننوثارامننب شنندند. بننا اسننایاده از منندث 3مننندر  در انندوث 
 مقاومس فشاری نهیب شد.

(5)     (              ) 
 برای هر مدل برنامه نویسی بیان ژن GEPپارامترهای تنظیمی  -4جدول 

نعداد 
 نوابش

ثابس در  ر 
 طن

نرخ 
  میمت

نرخ 
 اه 

نرخ 
 اناقاث

 نابش سازگاری
نابش 
 تیوند

نعداد 
 طن

اندازه 
 سر

نعداد 
 کروموزو 

 مدث

5 ، (1) 2 1/5  533/5  1/5  Absolute 
error 

with SR 
 GEP1 45 15 4 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP2 25 12 4 ضرب

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP3 35 13 3 امش

 2 (1)ب، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP4 40 12 4 ضرب

 2 (2)ب، 8
Absolute 

error 
with SR 

 GEP5 40 8 4 امش

 2 (1)د، 3
Absolute 

error 
with SR 

 GEP6 45 12 4 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP7 45 8 2 امش

5 ، (1) 2 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP8 45 15 4 امش

15 ، (3) 1 
Absolute 

error 
with SR 

 GEP9 35 12 3 امش

 2 (1)ب، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP10 45 9 4 امش

 2 (1)ژ، 7
Absolute 

error 
with SR 

 GEP11 55 8 4 امش

 2 (1)گ،14
Absolute 

error 
with SR 

 GEP12 45 15 4 امش

 GEP13 45 8 4 امش RRSE 2 (1)ب، 8

 GEP14 45 8 4 امش RRSE 1 (1)ه، 3

 GEP15 45 8 4 امش RRSE 2 (1)ب، 7

 GEP16 45 12 4 ضرب RRSE 2 (2)ی، 9

5 ، (4) 2 RRSE 45 15 4 امش GEP17 

 GEP18 35 12 3 امش RRSE 1 (3)خ، 8

 GEP19 45 12 4 امش RRSE 2 (1)گ،14

 GEP20 45 12 4 امش RRSE 2 (3)ث،12

 برابر دیگر نوابش اسس. 3 "×، −، +"وزن نوابش  1
 برابر دیگر نوابش اسس. 7 "×، −، +"وزن نوابش  2
 دیگر نوابش اسس.برابر  3 "×"وزن نوابش  4
 برابر دیگر نوابش اسس. 4 "×، −، +"وزن نوابش  1
 باشد.می" sqrt ،x3، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "sqrt ،x3، x2، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ب

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2 ،3Rt، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ب

 باشد.می" /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  د

 باشد.می "sqrt ،exp ،sin ،cos ،atan ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2 ،3Rt، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ژ

 باشد.می "sqrt ،x5 ،x4 ،x3 ،x2 ،3Rt ،4Rt ،5Rt ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  گ

 باشد.می" sqrt، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ه

 باشد.می" sqrt ،x3 ،exp ،sin ،cos، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ی

 باشد.می "sqrt ،x3 ،x2،xy، ×، +"نوابش اسایاده شده   

 باشد.می "exp ،sin ،cos ،atan، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  خ

 باشد.می "sqrt، x4 ،x3 ،x2 ،3Rt ،4Rt ،exp ،ln، /، ×، −، +"نوابش اسایاده شده  ث
 

 نتایج و تفسیر -4
 نتایج آزمایشگاهی -4-0
 اسالمپ -4-0-0

ناننایم مربننو  بننب  زمننای  اسننمم    3انجننا  شنند. در شننکی  ASTM C143 [30] زمننای  اسننمم  بننر اسنناب اسننااندارد  
- نا بنا اضنافب کنردن زمونینس و دوده     اسنمم  نموننب  ، )انن (  3 ای ا نام   ورده شنده اسنس. بنر اسناب شنکی       نمامی  رم

%  45منویر حناوی زمونینس بیشناریر کنا   اسنمم  مربنو  بنب نموننب حناوی            3 نای  یابند. در  نرم  سیلی  کنا   منی  
سننیلی  بیشنناریر کننا   اسننمم    ننای حنناوی دوده% کننا   نسننبس بننب نمونننب شننا د اسننس و در  ننرم  07زمونیننس بننا 

% کننا   نسننبس بننب نمونننب شننا د اسننس.  مچنننیر مشننا ده شنند کننب در    57سننیلی  بننا دوده%  45مربننو  بننب نمونننب بننا 
کنننده، انایگمیر   روان% زمونینس، بندون اسنایاده از فنو      25سنیلی  و  % دوده 10ننوان ننا   منویر منی   3 ای بنا رل نس    رم

کنننده در  روانو نیناز بنب فنو     نای منرکور باعنا کنا   کنارایی بنار شنده        سرباره نمود؛ اما افنمودن مینمان بیشنار تنوزوین    
 شود. ا بیشار احساب میایر  رم

سننیلی   ب سننیلی  نسننبس بننب زمونیننس، نرار دوده ننای دودهنننوان این ننور بیننان کننرد کننب بننب دنیننی ریمننر بننودن دانننب منی 
سنیلی   کننند بننابرایر بنرای ا نام  بهانر، در  نگنا  افنمودن دوده       بیشاری را بب دنینی سن   م صنوا بناینر انرب منی      

ننوان این نور بینان نمنود     نسبس بب زمونیس نیاز بنب  ب بیشناری اسنس. علنس کنا   اسنمم  در اثنر افنمودن زمونینس را منی          
ای زمونینس عنموه بنر سن   م صنوا  نارای دارای سن   م صنوا دا لنی نینم اسنس؛ بننابرایر حینرار درون شنبکب              کب 

رب کننند کنب منجنر بنب مصنرژ  ب و کنا   کنارایی بنار          نای  ب را در درون  نود ان   نواننند مونکنوث  بلوری زمونینس منی  
 .[01]شود می
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 موالر 8و )ج(  6، )ب( 4های )الف( تاثیر میزان جایگزینی پوزوالن روی اسالمپ برای طرح -4شکل 
 

د نند. بننا دقننس در سننیلی  را نشننان مننیمننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده 5، )ب( مقننادیر اسننمم  بننار 3شننکی 
 نای بنا   یابند. در  نرم  سنیلی  کنا   منی   نوان ممح ب کنرد مقندار اسنمم  بنا اضنافب کنردن زمونینس و دوده       ایر شکی می

% کنا   نسنبس بنب نموننب شنا د اسنس و        50% زمونینس بنا    45زمونیس، بیشاریر کنا   اسنمم  مربنو  بنب نموننب حناوی       
% کننا    57سننیلی  بننا % دوده 45سننیلی  بیشنناریر کننا   اسننمم  مربننو  بننب نمونننب بننا    ننای حنناوی دودهدر  ننرم

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 5 10 15 20 25 30

پ 
الم

اس
(

m
m

) 

 )%(میزان جایگزینی پوزوالن ( الف)

 زئولیت طبیعی
 دوده سیلیس

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15 20 25 30

پ 
الم

اس
(

m
m

) 

 )%(میزان جایگزینی پوزوالن ( ب)

 زئولیت طبیعی
 دوده سیلیس

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30

پ 
الم

اس
(

m
m

) 

 )%(میزان جایگزینی پوزوالن ( ج)

 زئولیت طبیعی
 دوده سیلیس

% زمونینس   10سنیلی  و بیشنار از   % دوده 15نسبس بنب نموننب شنا د اسنس.  مچننیر مشنا ده شند کنب اسنایاده بیشنار از           
 باشد.کننده بیشار مقسوب میروانکننده باعا کا   کارایی شده و نیاز بب فو روانبدون فو 
سننیلی  مننویر نشنان داده شننده اسنس، بننا اضنافب کننردن زمونینس و دوده     8 نای  ، ) ( کنب مقننادیر اسنمم  نمونننب  3در شنکی  

% زمونیننس بنندون  10سننیلی  و بیشننار از % دوده 15یابنند. در ایننر رل ننس اسننایاده بیشننار از  مقنندار اسننمم  کننا   مننی 
%  15ان سنیلی   رکندا  بنب مینم    کنننده باعنا کنا   شندید کنارایی شند. بنب  وریکنب اسنایاده از زمونینس و دوده          روانفو 

%  45اسننایاده از  0% نسننبس بننب نمونننب شننا د شنند. م ننابق شننکی    155% و  15باعننا کننا   اسننمم  بننار بننب نرنینن    
کنننده اسنمم  بننار را بنب صنیر کنا   داده و سن   اینر بنار در کماننر از         روانمنویر بندون فنو     8سنیلی  در بنار   دوده
ن  ب کنارایی  ن افنمای  نیافنس و  نگنامی کنب بنار در       دقیقب س س شده اسنس. بنب  نوری کنب حانی بنا دو برابنر کنرد         15

قان  ری اب و ننراکا داده شند بنب دنینی سن س شندن سنریش اینر بنار در یینب اوث، یینب دو  بنار فرصنس انصناث بنب یینب                 
 اوث را نداشاب اسس.

 
 کنندهروانسیلیس بدون فوق% دوده 01موالر با  8نمونه  -5شکل 

 
شنود کنب   منویر باعنا کنا   شندید اسنمم  منی       8و  5، 3 نای بنا رل نس    سیلی  بنب  نرم  دودهبنابرایر افمودن زمونیس و 

منویر   8و  5 نای  منویر نسنبس بنب رل نس     3ننر اسنس.  مچننیر کنارایی بنار      سنیلی  بسنیار مقسنوب   ایر کا   در دوده
یابند، اسنمم  بنب      منی رسند؛ بنب عبنارر دیگنر  ر نب قندر رل نس افنمای        شندگی منی  بهار بوده و بار دیرنر بب مرحلب س س

 .شود ا بیشار احساب میکننده در ایر نمونبروانکند و نیاز بب فو ای کا   تیدا می ور قابی ممح ب
 
 مقاومت فشاری -4-0-0

ماننر در سنننیر میلننی 155×155×155 ننای مکعبننی بننر روی نمونننب BS EN 12390-3 [37]ایننر  زمننای   بننق اسننااندارد 
 ننای طمننوتلیمری بننر تایننب سننرباره حنناوی مننواد تننوزوینی روز انجننا  شنند. ممکننر اسننس بننب دنیننی  نکننب در بننار 95و  28، 7

اینر منواد ب نور کامنی وارد واکنن   یدراسنیون شنوند، ننرا مقاومنس فشناری اینر ننو  بنار               کشد ننا زمان بیشاری  وث می
 زمونننب کننب در  4روزه بننرای  ننر نمونننب  95و  28، 7گیننری شنند. بننرای نعیننیر مقاومننس فشنناری  روز نیننم اننندازه 95در سننر 
  زمونب بانی سا اب شد. 401مجمو  

 
 روزه 1الف( مقاومت فشاری 

 ننای م الن  نشننان داده شننده اسننس. در   ننای بننا رل نس و درصنند تننوزوین روزه  ننرم 7س فشناری  ناننایم مقاومنن 5در شنکی  
سننیلی  نشننان داده شننده اسننس.  مننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده  3، )اننن ( مقاومننس فشنناری بننار  5شننکی 

اینر بنار مقاومنس     % زمونینس بنب   15براساب ناایم ارامب شده در شکی مرکور بنب  نوبی مشن ص اسنس کنب بنا اضنافب کنردن         
% زمونیننس مقاومننس فشنناری روننند  15یابنند. بننا اسننایاده بننی  از % افننمای  مننی 11روزه نسننبس بننب نمونننب شننا د  7فشنناری 
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د نند. بننا دقننس در سننیلی  را نشننان مننیمننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده 5، )ب( مقننادیر اسننمم  بننار 3شننکی 
 نای بنا   یابند. در  نرم  سنیلی  کنا   منی   نوان ممح ب کنرد مقندار اسنمم  بنا اضنافب کنردن زمونینس و دوده       ایر شکی می

% کنا   نسنبس بنب نموننب شنا د اسنس و        50% زمونینس بنا    45زمونیس، بیشاریر کنا   اسنمم  مربنو  بنب نموننب حناوی       
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% زمونینس مقناومای کمانر از بنار شنا د از  نود نشنان         45و  25 نای بنا   گینرد بنب صنورنی کنب  نرم     کا شی بنب  نود منی   
% زمونیننس کسنن  کننرده اسننس.  مچنننیر مشنن ص  15ا نمونننب بانننی حنناوی اننند. بنننابرایر بیشنناریر مقاومننس فشنناری رداده

کنند. بندیر   سنیلی  مقاومنس فشناری بنار نسنبس بنب بنار شنا د ینا رونند افمایشنی را نجربنب منی             اسس کب با افمای  دوده
، 14 نای باننی بنب نرنین      منویر مقاومنس فشناری نموننب     3سنیلی  بنب بنار    % دوده 45و  25، 15معنی کب با اضنافب کنردن   

 % افمای  داشاب اسس. 47و  45
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سنیلی  ارامنب شنده اسنس. براسناب      منویر بنا افنمودن زمونینس و دوده     5 نای  روزه  نرم  7، )ب( مقاومنس فشناری   5در شکی 

% نسننبس بننب  20و  15روزه بننب نرنینن   7مننویر، مقاومننس فشنناری  5% زمونیننس بننب بننار  10و  15ایننر شننکی بننا افننمودن  
برایر % زمونیننس، مقاومننس فشنناری بننا کننا    مننراه اسننس. بنننا    10یابنند. در مقننادیر بیشننار از  نمونننب شننا د افننمای  مننی 

 25، 15% زمونینس کسن  شنده اسنس. بنب  نوبی مشن ص اسنس کنب انایگمیر کنردن             10بیشاریر مقاومس در بنار حناوی   
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% نسننبس بننب بننار شننا د   52و  00، 40سننیلی  بننب اننای سننرباره، مقاومننس فشنناری نمونننب بننار بننب نرنینن     % دوده 45و 
 یابد.افمای  می

%  10و  15د نند، بننا اضننافب کننردن مننویر را نشننان مننی 8ه بننار روز 7، ) ( کننب ناننایم مقاومننس فشنناری 5بننر اسنناب شننکی 
% زمونینس   45و  25یابند. امنا اسنایاده از    % نسنبس بنب نموننب شنا د افنمای  منی       0و  0/5زمونیس مقاومس فشناری بنب نرنین     

 15 نای باننی نسنبس بنب نموننب شنا د شند. ننرا بیشناریر مقاومنس در بنار حناوی             منجر بب کا   مقاومنس فشناری نموننب   
منویر  نا، اینر افنمای  مقاومنس بنار        8در بنار   5و  3 نای   نای بنا رل نس   % زمونیس بب دسس  مده اسنس. م نابق بنا بنار    

نننوان % بننا کننا    مننراه بننوده کننب مننی 10سننیلی  نسننبس بننب % دوده 25سننیلی  ادامننب دارد؛ امننا بننار بننا بنا افننمودن دوده 
 علس  ن را کارایی کا بار و عد  نراکا مناس  دانسس.

 5% زمونینس اسنس و در بنار بنا رل نس       15منویر بیشناریر مقاومنس فشناری مربنو  بنب نموننب حناوی          8و  3 ای در رل س
% زمونیننس اسننس. بننا افننمای  رل ننس  یدروکسننید سنندیا،   10مننویر بیشنناریر مقاومننس فشنناری مربننو  بننب نمونننب حنناوی  

بننب وضننوم قابننی مشننا ده اسننس.  مچنننیر مننویر  8مقاومننس فشنناری کننا   یافاننب اسننس و ایننر کننا   مقاومننس در بننار  
منویر بنب  نا     5و  3 نای  روزه بنار در رل نس   7% زمونینس، مقاومنس فشناری     10شنود کنب در مقنادیر بنی  از     مشا ده منی 
سننیلی  % دوده 45مننویر، در بننار حنناوی  5و  3 ننای شننود. بننر اسنناب ایننر شننکی بیشنناریر مقاومننس در بننار نمدیننا مننی

 ننای حنناوی مننویر مقنندار افننمای  مقاومننس در بننار 5و  3 ننای اومننس فشنناری بننا رل ننسحاصننی شننده اسننس. در مقایسننب مق
نننوان نایجننب گرفننس کننب مقاومننس گیرننند. بنننابرایر مننی% بننب نننناوب از یکنندیگر تیشننی مننی 25و  10، 15زمونیننس بننب میننمان 

 مویر با افمودن زمونیس نمدیا بب  ا اسس. 5و  3 ای فشاری بار
 45و  20، 25، 10، 15، 0مننویر بننا  8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 7ر  ننرم مقاومننس فشنناری بننا نواننب بننب ناننایم، بهاننری

 8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 7% زمونیننس اسننس و بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری    15مننویر بننا  3% زمونیننس،  ننرم 
 اسس. سیلی % دوده 45مویر با  5سیلی ،  رم % دوده 45و  20، 25، 10، 15، 0مویر با 

 روزه 08ب( مقاومت فشاری 
 ننای م النن  گننمارت شننده اسننس. در  ننای بننا رل ننس و درصنند تننوزوینروزه  ننرم 28ناننایم مقاومننس فشنناری  7در شننکی 

سننیلی  نشننان داده شننده مننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده  3، )اننن ( مقننادیر مقاومننس فشنناری بننار  7شننکی 
% زمونیننس دارای مقاومننس فشنناری  10و  15مننویر حنناوی  3 ننای شننکی نمونننباسننس. براسنناب ناننایم ارامننب شننده در ایننر  

 نای بیشنار   % مقاومنس نسنبس بنب نموننب شنا د شنده انند؛ امنا در نموننب          15نقریبا یکسان  ساند و  ردو منجنر بنب افنمای     
%  45و  25، 15% زمونیننس، مقاومننس فشنناری بننار کننا   یافاننب اسننس. مشنن ص اسننس کننب بننا اضننافب کننردن            10از 

یابنند. نننرا % افننمای  مننی 33و  45، 51/13مننویر نسننبس بننب بننار شننا د بننب نرنینن    3سننیلی  مقاومننس فشنناری بننار  دوده
 سیلی  بب دسس  مده اسس.% دوده 45بیشاریر مقاومس در بار حاوی 
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% زمونینس مقناومای کمانر از بنار شنا د از  نود نشنان         45و  25 نای بنا   گینرد بنب صنورنی کنب  نرم     کا شی بنب  نود منی   
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کنند. بندیر   سنیلی  مقاومنس فشناری بنار نسنبس بنب بنار شنا د ینا رونند افمایشنی را نجربنب منی             اسس کب با افمای  دوده
، 14 نای باننی بنب نرنین      منویر مقاومنس فشناری نموننب     3سنیلی  بنب بنار    % دوده 45و  25، 15معنی کب با اضنافب کنردن   
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سنیلی  ارامنب شنده اسنس. براسناب      منویر بنا افنمودن زمونینس و دوده     5 نای  روزه  نرم  7، )ب( مقاومنس فشناری   5در شکی 

% نسننبس بننب  20و  15روزه بننب نرنینن   7مننویر، مقاومننس فشنناری  5% زمونیننس بننب بننار  10و  15ایننر شننکی بننا افننمودن  
برایر % زمونیننس، مقاومننس فشنناری بننا کننا    مننراه اسننس. بنننا    10یابنند. در مقننادیر بیشننار از  نمونننب شننا د افننمای  مننی 

 25، 15% زمونینس کسن  شنده اسنس. بنب  نوبی مشن ص اسنس کنب انایگمیر کنردن             10بیشاریر مقاومس در بنار حناوی   
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% نسننبس بننب بننار شننا د   52و  00، 40سننیلی  بننب اننای سننرباره، مقاومننس فشنناری نمونننب بننار بننب نرنینن     % دوده 45و 
 یابد.افمای  می

%  10و  15د نند، بننا اضننافب کننردن مننویر را نشننان مننی 8ه بننار روز 7، ) ( کننب ناننایم مقاومننس فشنناری 5بننر اسنناب شننکی 
% زمونینس   45و  25یابند. امنا اسنایاده از    % نسنبس بنب نموننب شنا د افنمای  منی       0و  0/5زمونیس مقاومس فشناری بنب نرنین     

 15 نای باننی نسنبس بنب نموننب شنا د شند. ننرا بیشناریر مقاومنس در بنار حناوی             منجر بب کا   مقاومنس فشناری نموننب   
منویر  نا، اینر افنمای  مقاومنس بنار        8در بنار   5و  3 نای   نای بنا رل نس   % زمونیس بب دسس  مده اسنس. م نابق بنا بنار    

نننوان % بننا کننا    مننراه بننوده کننب مننی 10سننیلی  نسننبس بننب % دوده 25سننیلی  ادامننب دارد؛ امننا بننار بننا بنا افننمودن دوده 
 علس  ن را کارایی کا بار و عد  نراکا مناس  دانسس.

 5% زمونینس اسنس و در بنار بنا رل نس       15منویر بیشناریر مقاومنس فشناری مربنو  بنب نموننب حناوی          8و  3 ای در رل س
% زمونیننس اسننس. بننا افننمای  رل ننس  یدروکسننید سنندیا،   10مننویر بیشنناریر مقاومننس فشنناری مربننو  بننب نمونننب حنناوی  

بننب وضننوم قابننی مشننا ده اسننس.  مچنننیر مننویر  8مقاومننس فشنناری کننا   یافاننب اسننس و ایننر کننا   مقاومننس در بننار  
منویر بنب  نا     5و  3 نای  روزه بنار در رل نس   7% زمونینس، مقاومنس فشناری     10شنود کنب در مقنادیر بنی  از     مشا ده منی 
سننیلی  % دوده 45مننویر، در بننار حنناوی  5و  3 ننای شننود. بننر اسنناب ایننر شننکی بیشنناریر مقاومننس در بننار نمدیننا مننی

 ننای حنناوی مننویر مقنندار افننمای  مقاومننس در بننار 5و  3 ننای اومننس فشنناری بننا رل ننسحاصننی شننده اسننس. در مقایسننب مق
نننوان نایجننب گرفننس کننب مقاومننس گیرننند. بنننابرایر مننی% بننب نننناوب از یکنندیگر تیشننی مننی 25و  10، 15زمونیننس بننب میننمان 

 مویر با افمودن زمونیس نمدیا بب  ا اسس. 5و  3 ای فشاری بار
 45و  20، 25، 10، 15، 0مننویر بننا  8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 7ر  ننرم مقاومننس فشنناری بننا نواننب بننب ناننایم، بهاننری

 8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 7% زمونیننس اسننس و بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری    15مننویر بننا  3% زمونیننس،  ننرم 
 اسس. سیلی % دوده 45مویر با  5سیلی ،  رم % دوده 45و  20، 25، 10، 15، 0مویر با 

 روزه 08ب( مقاومت فشاری 
 ننای م النن  گننمارت شننده اسننس. در  ننای بننا رل ننس و درصنند تننوزوینروزه  ننرم 28ناننایم مقاومننس فشنناری  7در شننکی 

سننیلی  نشننان داده شننده مننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده  3، )اننن ( مقننادیر مقاومننس فشنناری بننار  7شننکی 
% زمونیننس دارای مقاومننس فشنناری  10و  15مننویر حنناوی  3 ننای شننکی نمونننباسننس. براسنناب ناننایم ارامننب شننده در ایننر  

 نای بیشنار   % مقاومنس نسنبس بنب نموننب شنا د شنده انند؛ امنا در نموننب          15نقریبا یکسان  ساند و  ردو منجنر بنب افنمای     
%  45و  25، 15% زمونیننس، مقاومننس فشنناری بننار کننا   یافاننب اسننس. مشنن ص اسننس کننب بننا اضننافب کننردن            10از 

یابنند. نننرا % افننمای  مننی 33و  45، 51/13مننویر نسننبس بننب بننار شننا د بننب نرنینن    3سننیلی  مقاومننس فشنناری بننار  دوده
 سیلی  بب دسس  مده اسس.% دوده 45بیشاریر مقاومس در بار حاوی 
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سننیلی  ارامننب شننده مننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده 5 ننای روزه  ننرم 28، )ب( مقاومننس فشنناری 7در شننکی 
-% نسنبس بنب نموننب شنا د افنمای  منی       5% زمونینس مقاومنس فشناری نقریبنا      15اسس. براساب ایر شکی بنا اضنافب کنردن    

% زمونینس   15شنود. بننابرایر بیشناریر مقاومنس در بنار حناوی       یابد؛ امنا تن  از  ن مقاومنس فشناری بنا کنا    منراه منی        
سننیلی  بننب ایننر بننار، مقاومننس  % دوده 45و  25، 15کسنن  شننده اسننس. بننب  ننوبی مشنن ص اسننس کننب بننا اضننافب کننردن   

یابنند. بیشنناریر مقاومننس فشنناری در % نسننبس بننب بننار شننا د افننمای  مننی  05و  40، 10روزه بننار بننب نرنینن   28فشنناری 
 سیلی  کس  شده اسس.% دوده 45مویر حاوی  5بار 

د ند. بنا   سنیلی  را نشنان منی   منویر بنا زمونینس و دوده    8روزه بنار   28، ) ( کنب نانایم مقاومنس فشناری     7بر اسناب شنکی   
 5یابند. امننا  ماننند بننار   % نسننبس بنب نمونننب شنا د افنمای  مننی    0/5ری % زمونیننس بنب بننار مقاومنس فشنا    15اضنافب کنردن   
% زمونینس مقاومنس فشناری بنب  نور قابنی ننواهی نسنبس بنب نموننب شنا د کنا   یافانب               15 ای با بنی  از  مویر در نمونب

بیشناریر  گینرد.  سنیلی  بنب بنار مقاومنس فشناری رونند افمایشنی بنب  نود منی          اسس. با دقس در ایر شنکی بنا افنمودن دوده   
 سیلی  کس  شده اسس.% دوده 25مقاومس فشاری نیم در بار حاوی 
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سننیلی  روزه بننار بننا رل ننس و درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده  28در شننکی مننرکور روننند نسییننرار مقاومننس فشنناری  
یسنب  ن   نای ا نام  کنا   یافانب اسنس و بنا مقا      باشد. با افنمای  رل نس مقاومنس فشناری در اکانر  نرم      قابی مشا ده می

نوان مشنا ده کنرد کنب ننرثیر زمونینس در مقنادیر بنای و رل نس بنای بنا افنمای  سنر نموننب بنار بیشنار                ، )ان ( می5با شکی 
% بنب بعند کنا   یافانب اسنس؛ امنا مقاومنس فشناری          10روزه از  7منویر مقاومنس فشناری     8اسس. بنب عننوان ماناث در بنار     

سنیلی  منی نوانند باعنا افنمای       کنب نشنان داده شنده اسنس افنمودن دوده      روزه  ن با افنمای   منراه اسنس.  منان وری     28
شنود کنب بنا افنمای  رل نس       نا مشنا ده منی    نای بنا رل نس کمانر شنود؛ امنا در اکانر  نرم        مقاومس فشاری نسبس بب نمونب

%  10 نا از   نای بنا رل نس کمانر بنا کنا    منراه اسنس.  مچننیر در نمنامی رل نس           بار مقاومس فشاری نسنبس بنب  نرم   
 گردد. ا بب  ا نمدیا میروزه نمونب 28سیلی  بب بعد مقاومس فشاری دوده

% زمونیننس  45و  20، 25، 10، 15، 0مننویر بننا   8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم  28بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری    
ر حناوی  منوی  3 نای بنار   % زمونینس اسنس و  نرم    15منویر بنا    3شود. مشن ص اسنس کنب  نرم بهیننب،  نرم       ممح ب می

 گردند. ای بهینب انا اب میسیلی  بب عنوان  رم% دوده 45مویر با  5سیلی  و بار % دوده 45
 روزه 91ج( مقاومت فشاری 

 ننای م النن  گننمارت شننده اسننس. در  ننای بننا رل ننس و درصنند تننوزوینروزه  ننرم 28ناننایم مقاومننس فشنناری  8در شننکی 
سنیلی  نشنان داده شنده    منویر بنا مقنادیر م الن  زمونینس و دوده      3بنار   روزه 95، )انن ( مقنادیر مقاومنس فشناری     8شکی 

%  8% زمونیننس بننب  ن بننا افننمای   10مننویر بننا اضننافب کننردن  3روزه بننار  95اسننس. م ننابق شننکی مننرکور مقاومننس فشنناری 
ننند. بننا ک% زمونینس مقاومننس فشنناری روننند کا شنی تینندا مننی   10نسنبس بننب بننار شننا د  منراه اسننس و در مقننادیر بیشننار از   

% زمونیننس مقاومننس فشنناری  10شننود کننب در بننار حنناوی ، ) ( مشننا ده مننی7، )ب( و 5 ننای مقایسننب ایننر شننکی بننا شننکی
روزه در  95بهبننود یافاننب اسننس و در بنناقی حننایر روننند کسنن  مقاومننس یکسننان اسننس. بنننابرایر بیشنناریر مقاومننس فشنناری  

% بننب  45، 25، 15سننیلی  بننب میننمان افننمودن دوده% زمونیننس کسنن  شننده اسننس. بننر اسنناب ایننر شننکی بننا  10بننار حنناوی 
 ننای شکسنناب یکننی از نمونننب 9% افننمای  یافاننب اسننس. در شننکی  41و  20، 19روزه بننب نرنینن   95بننار، مقاومننس فشنناری 

سننیلی  نشننان داده شننده اسننس.  مانگونننب کننب در شننکی مشنن ص اسننس بننار از      % دوده 25مننویر  3شننده  ننرم بننار  
  ا در فشار اسس.نشان د نده عملکرد مناس  ایر بارسنگدانب شکساب شده اسس و 
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سننیلی  ارامننب شننده مننویر بننا درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده 5 ننای روزه  ننرم 28، )ب( مقاومننس فشنناری 7در شننکی 
-% نسنبس بنب نموننب شنا د افنمای  منی       5% زمونینس مقاومنس فشناری نقریبنا      15اسس. براساب ایر شکی بنا اضنافب کنردن    

% زمونینس   15شنود. بننابرایر بیشناریر مقاومنس در بنار حناوی       یابد؛ امنا تن  از  ن مقاومنس فشناری بنا کنا    منراه منی        
سننیلی  بننب ایننر بننار، مقاومننس  % دوده 45و  25، 15کسنن  شننده اسننس. بننب  ننوبی مشنن ص اسننس کننب بننا اضننافب کننردن   

یابنند. بیشنناریر مقاومننس فشنناری در % نسننبس بننب بننار شننا د افننمای  مننی  05و  40، 10روزه بننار بننب نرنینن   28فشنناری 
 سیلی  کس  شده اسس.% دوده 45مویر حاوی  5بار 

د ند. بنا   سنیلی  را نشنان منی   منویر بنا زمونینس و دوده    8روزه بنار   28، ) ( کنب نانایم مقاومنس فشناری     7بر اسناب شنکی   
 5یابند. امننا  ماننند بننار   % نسننبس بنب نمونننب شنا د افنمای  مننی    0/5ری % زمونیننس بنب بننار مقاومنس فشنا    15اضنافب کنردن   
% زمونینس مقاومنس فشناری بنب  نور قابنی ننواهی نسنبس بنب نموننب شنا د کنا   یافانب               15 ای با بنی  از  مویر در نمونب

بیشناریر  گینرد.  سنیلی  بنب بنار مقاومنس فشناری رونند افمایشنی بنب  نود منی          اسس. با دقس در ایر شنکی بنا افنمودن دوده   
 سیلی  کس  شده اسس.% دوده 25مقاومس فشاری نیم در بار حاوی 
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سننیلی  روزه بننار بننا رل ننس و درصنند ای م النن  زمونیننس و دوده  28در شننکی مننرکور روننند نسییننرار مقاومننس فشنناری  
یسنب  ن   نای ا نام  کنا   یافانب اسنس و بنا مقا      باشد. با افنمای  رل نس مقاومنس فشناری در اکانر  نرم      قابی مشا ده می

نوان مشنا ده کنرد کنب ننرثیر زمونینس در مقنادیر بنای و رل نس بنای بنا افنمای  سنر نموننب بنار بیشنار                ، )ان ( می5با شکی 
% بنب بعند کنا   یافانب اسنس؛ امنا مقاومنس فشناری          10روزه از  7منویر مقاومنس فشناری     8اسس. بنب عننوان ماناث در بنار     

سنیلی  منی نوانند باعنا افنمای       کنب نشنان داده شنده اسنس افنمودن دوده      روزه  ن با افنمای   منراه اسنس.  منان وری     28
شنود کنب بنا افنمای  رل نس       نا مشنا ده منی    نای بنا رل نس کمانر شنود؛ امنا در اکانر  نرم        مقاومس فشاری نسبس بب نمونب

%  10 نا از   نای بنا رل نس کمانر بنا کنا    منراه اسنس.  مچننیر در نمنامی رل نس           بار مقاومس فشاری نسنبس بنب  نرم   
 گردد. ا بب  ا نمدیا میروزه نمونب 28سیلی  بب بعد مقاومس فشاری دوده

% زمونیننس  45و  20، 25، 10، 15، 0مننویر بننا   8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم  28بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری    
ر حناوی  منوی  3 نای بنار   % زمونینس اسنس و  نرم    15منویر بنا    3شود. مشن ص اسنس کنب  نرم بهیننب،  نرم       ممح ب می

 گردند. ای بهینب انا اب میسیلی  بب عنوان  رم% دوده 45مویر با  5سیلی  و بار % دوده 45
 روزه 91ج( مقاومت فشاری 

 ننای م النن  گننمارت شننده اسننس. در  ننای بننا رل ننس و درصنند تننوزوینروزه  ننرم 28ناننایم مقاومننس فشنناری  8در شننکی 
سنیلی  نشنان داده شنده    منویر بنا مقنادیر م الن  زمونینس و دوده      3بنار   روزه 95، )انن ( مقنادیر مقاومنس فشناری     8شکی 

%  8% زمونیننس بننب  ن بننا افننمای   10مننویر بننا اضننافب کننردن  3روزه بننار  95اسننس. م ننابق شننکی مننرکور مقاومننس فشنناری 
ننند. بننا ک% زمونینس مقاومننس فشنناری روننند کا شنی تینندا مننی   10نسنبس بننب بننار شننا د  منراه اسننس و در مقننادیر بیشننار از   

% زمونیننس مقاومننس فشنناری  10شننود کننب در بننار حنناوی ، ) ( مشننا ده مننی7، )ب( و 5 ننای مقایسننب ایننر شننکی بننا شننکی
روزه در  95بهبننود یافاننب اسننس و در بنناقی حننایر روننند کسنن  مقاومننس یکسننان اسننس. بنننابرایر بیشنناریر مقاومننس فشنناری  

% بننب  45، 25، 15سننیلی  بننب میننمان افننمودن دوده% زمونیننس کسنن  شننده اسننس. بننر اسنناب ایننر شننکی بننا  10بننار حنناوی 
 ننای شکسنناب یکننی از نمونننب 9% افننمای  یافاننب اسننس. در شننکی  41و  20، 19روزه بننب نرنینن   95بننار، مقاومننس فشنناری 

سننیلی  نشننان داده شننده اسننس.  مانگونننب کننب در شننکی مشنن ص اسننس بننار از      % دوده 25مننویر  3شننده  ننرم بننار  
  ا در فشار اسس.نشان د نده عملکرد مناس  ایر بارسنگدانب شکساب شده اسس و 
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 موالر 8و )ج(  6، )ب( 4های )الف( روزه برای طرح 91تاثیر جایگزینی پوزوالن روی مقاومت فشاری  -8شکل 
 

سننیلی  ارامننب شننده  مننویر بننا مقننادیر م النن  زمونیننس و دوده   5 ننای روزه  ننرم 95مقاومننس فشنناری ، )ب( 8در شننکی 
% زمونینس در بقینب حنایر مقاومنس فشناری بنا        10گنردد بنب رینر از نموننب حناوی      بر اسناب اینر شنکی مشنا ده منی      .اسس

% بنب بننار، مقاومننس فشنناری   45و  25، 15سننیلی  بننب میننمان کنا    مننراه اسننس. بننر اسناب شننکی فننو  بننا افنمودن دوده   
روزه بننار  95، ) ( کننب ناننایم مقاومننس فشنناری 8% افننمای  یافاننب اسننس. بننر اسنناب شننکی  15و  15، 4روزه بننب نرنینن   95
منویر مقاومنس فشناری  ن     8% زمونینس بنب بنار     15د ند. بنا اضنافب کنردن     سنیلی  را نشنان منی   مویر بنا زمونینس و دوده   8

% زمونینس مقاومنس بنار افنمای  یافانب       25و  10 نای حناوی       منراه بنوده امنا در بنار    % کنا  1نسبس بب نمونب شنا د بنا   
 ننای بننا % زمونیننس بننب دسننس  مننده اسننس. م ننابق بننا  ننرم 45اسننس.  مچنننیر بیشنناریر کننا   مقاومننس در بننار حنناوی 

 دارد. سیلی  ادامبمویر نیم افمای  مقاومس با اضافب کردن دوده 8مویر در بار با رل س  5و  3رل س 
 

 
 سیلیس% دوده 01موالر با  4روزه شکسته شده  91نمونه  -9شکل 
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سننیلی  قابننی  روزه بننار بننا رل ننس و مقننادیر م النن  زمونیننس و دوده    95روننند نسییننرار مقاومننس فشنناری    8در شننکی 
منندر قابننی مشننا ده اسننس. در ایننر شننکی نننرثیر افننمای  مقاومننس فشنناری در اثننر افننمای  میننمان زمونیننس در بننار در دراز  

% زمونیننس مقاومنس فشنناری نسننبس بنب نمونننب شننا د    25مننویر بننا اضنافب کننردن   8مشنا ده اسننس. حانی در بننار بننا رل نس    
ننوان گینس کنب اسنایاده از مقنادیر بنایی زمونینس موان  افنمای  مقاومنس دراز مندر در            افمای  یافانب اسنس. بننابرایر منی    

روزه  95مننویر موانن  کننا   بیشننار مقاومننس فشنناری   8بننب  5 ننا شننده اسننس؛ امننا افننمای  رل ننس بننار از  بیشننار  ننرم
سنیلی  بنب نموننب باننی باعنا افنمای  مقاومنس فشناری بنار           نوری کنب نشنان داده شنده اسنس افنمودن دوده      گردید.  مان

منویر اینر افنمای  مقاومنس بسنیار بیشنار مشنا ده شند.          5و  3 نای بنا رل نس    کنب در  نرم  شود بب  نوری در دراز مدر می
سننیلی  کسنن  شننده اسننس کننب نسننبس بننب بننار  % دوده 15مننویر حنناوی  3بیشنناریر مقاومننس فشنناری در بننار   مچنننیر
سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3روزه بننار  95روزه و  7% افننمای  یافاننب اسننس. بننا مقایسننب مقاومننس فشنناری   41شننا د 

 سس.% افمای  یافاب ا 28بب  وبی مش ص اسس کب مقاومس فشاری در ایر بازه زمانی 
کننننده بننب ی مقلننوث قلیننایی فعنناثمننویر و نسننبس وزننن 8و  5، 3 ننای بننا بررسننی بننار در رل ننس [02] با ننارژ و  مکنناران
و  4، 1و نسننبس وزنننی مقلننوث  یدروکسننید سنندیا بننب سننیلیکار سنندیا در سنن وم    30/5و  30/5، 3/5سننرباره در سنن وم 

منویر، مقاومنس فشناری در نمنامی سننیر افنمای  و        5بنب   3بب ایر نایجنب رسنیدند کنب بنا زیناد شندن رل نس مقلنوث از          0
منویر از بنار بنا     3 نا مقاومنس فشناری بنار     یابند؛ امنا در اینر نققینق در اکانر  نرم      منی منویر بنا کنا    منراه      8بب  5از 

ننوان  منویر بیشنار شنده اسنس. منی      8منویر از مقاومنس فشناری بنار      5مویر بیشار شنده و مقاومنس فشناری بنار      5رل س 
سنانای مانر    4855ن تنکو    علس اینر ا نامژ را در نرمنی بلنیر سنرباره دانسنس. نرمنی بلنیر سنرباره منورد اسنایاده در             

سنانای مانر مربنش برگنر  بنود. بنب        3055مربش بر گر  بوده در حانی کنب نرمنی بلنیر سنرباره منورد اسنایاده در اینر نققینق         
 نای بناینر،  ر نب نرمنی بلنیر سنرباره افنمای  یابند، مقاومنس فشناری           نوان اینر  نور بینان کنرد کنب در رل نس      عبارنی می

 شود.کماری حاصی می
و  20، 10،25، 15، 0مننویر بننا  8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 95ب بننب ناننایم، بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری  بننا نوانن

% زمونیننس  ننرم  10مننویر حنناوی  5براسنناب ناننایم حاصننلب،  ننرم  .شننودسننیلی  مشننا ده مننیدرصنند زمونیننس و دوده 45
نوانند بنب عننوان  نرم بهیننب      % منی  1کمانر از   % زمونینس نینم بنب دنینی ا نامژ      10منویر بنا    3بهینب اسس کب انبانب  نرم   

نننوان روزه مننی 95سننیلی   ننرم بهینننب اسننس؛ بنننابرایر در مقاومننس فشنناری % دوده 45مننویر بننا  3مقسننوب گننردد و بننار 
نوانند عملکنرد بهانری را در مقاومنس     سنیلی  منی  سنیلی ، دوده  نای حناوی زمونینس و دوده   نایجب گرفس کنب در بنیر  نرم   

% اسنس. بنر اینر اسناب مشن ص       25سنیلی   و ا نامژ بنیر  نرم بهیننب بنار حناوی زمونینس و دوده       شند  فشاری داشاب با
سنیلی  در افنمای  مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری بنر تاینب سنرباره نسنبس بنب زمونینس بیشنار              اسس کب ناثیر افمودن دوده

 اسس.
 سازینتایج مدل -4-0
 بینیفرمول پیش -4-0-0

در  GEP ننای بینننی مقاومننس فشنناری، بننب عنننوان بهاننریر منندث   بننرای تننی  GEP16و  GEP2معننادیر بدسننس  مننده از  
( ارامننب شننده اسننس. ایننر دو منندث بننرا اسنناب       ETدر فننر  در اننان بیننان )   11و  15عملکننرد مقاسننبانی، در شننکی   

نعیننیر و کماننریر میننمان   ننا بننر اسنناب بیشنناریر ضننری  منندث انا نناب شنندند کننب عملکننرد  ن  25عملکردشننان از بننیر 
نشننان داده شننده  0 ننا در انندوث   ا ننا مننورد ارزیننابی قننرار گرفننس. مقننادیر ضننری  نعیننیر و   ا ننا بننرای نمننامی منندث  

 اسس.

Sub-ET3 
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 موالر 8و )ج(  6، )ب( 4های )الف( روزه برای طرح 91تاثیر جایگزینی پوزوالن روی مقاومت فشاری  -8شکل 
 

سننیلی  ارامننب شننده  مننویر بننا مقننادیر م النن  زمونیننس و دوده   5 ننای روزه  ننرم 95مقاومننس فشنناری ، )ب( 8در شننکی 
% زمونینس در بقینب حنایر مقاومنس فشناری بنا        10گنردد بنب رینر از نموننب حناوی      بر اسناب اینر شنکی مشنا ده منی      .اسس

% بنب بننار، مقاومننس فشنناری   45و  25، 15سننیلی  بننب میننمان کنا    مننراه اسننس. بننر اسناب شننکی فننو  بننا افنمودن دوده   
روزه بننار  95، ) ( کننب ناننایم مقاومننس فشنناری 8% افننمای  یافاننب اسننس. بننر اسنناب شننکی  15و  15، 4روزه بننب نرنینن   95
منویر مقاومنس فشناری  ن     8% زمونینس بنب بنار     15د ند. بنا اضنافب کنردن     سنیلی  را نشنان منی   مویر بنا زمونینس و دوده   8

% زمونینس مقاومنس بنار افنمای  یافانب       25و  10 نای حناوی       منراه بنوده امنا در بنار    % کنا  1نسبس بب نمونب شنا د بنا   
 ننای بننا % زمونیننس بننب دسننس  مننده اسننس. م ننابق بننا  ننرم 45اسننس.  مچنننیر بیشنناریر کننا   مقاومننس در بننار حنناوی 

 دارد. سیلی  ادامبمویر نیم افمای  مقاومس با اضافب کردن دوده 8مویر در بار با رل س  5و  3رل س 
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سننیلی  قابننی  روزه بننار بننا رل ننس و مقننادیر م النن  زمونیننس و دوده    95روننند نسییننرار مقاومننس فشنناری    8در شننکی 
منندر قابننی مشننا ده اسننس. در ایننر شننکی نننرثیر افننمای  مقاومننس فشنناری در اثننر افننمای  میننمان زمونیننس در بننار در دراز  

% زمونیننس مقاومنس فشنناری نسننبس بنب نمونننب شننا د    25مننویر بننا اضنافب کننردن   8مشنا ده اسننس. حانی در بننار بننا رل نس    
ننوان گینس کنب اسنایاده از مقنادیر بنایی زمونینس موان  افنمای  مقاومنس دراز مندر در            افمای  یافانب اسنس. بننابرایر منی    

روزه  95مننویر موانن  کننا   بیشننار مقاومننس فشنناری   8بننب  5 ننا شننده اسننس؛ امننا افننمای  رل ننس بننار از  بیشننار  ننرم
سنیلی  بنب نموننب باننی باعنا افنمای  مقاومنس فشناری بنار           نوری کنب نشنان داده شنده اسنس افنمودن دوده      گردید.  مان

منویر اینر افنمای  مقاومنس بسنیار بیشنار مشنا ده شند.          5و  3 نای بنا رل نس    کنب در  نرم  شود بب  نوری در دراز مدر می
سننیلی  کسنن  شننده اسننس کننب نسننبس بننب بننار  % دوده 15مننویر حنناوی  3بیشنناریر مقاومننس فشنناری در بننار   مچنننیر
سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3روزه بننار  95روزه و  7% افننمای  یافاننب اسننس. بننا مقایسننب مقاومننس فشنناری   41شننا د 

 سس.% افمای  یافاب ا 28بب  وبی مش ص اسس کب مقاومس فشاری در ایر بازه زمانی 
کننننده بننب ی مقلننوث قلیننایی فعنناثمننویر و نسننبس وزننن 8و  5، 3 ننای بننا بررسننی بننار در رل ننس [02] با ننارژ و  مکنناران
و  4، 1و نسننبس وزنننی مقلننوث  یدروکسننید سنندیا بننب سننیلیکار سنندیا در سنن وم    30/5و  30/5، 3/5سننرباره در سنن وم 

منویر، مقاومنس فشناری در نمنامی سننیر افنمای  و        5بنب   3بب ایر نایجنب رسنیدند کنب بنا زیناد شندن رل نس مقلنوث از          0
منویر از بنار بنا     3 نا مقاومنس فشناری بنار     یابند؛ امنا در اینر نققینق در اکانر  نرم      منی منویر بنا کنا    منراه      8بب  5از 

ننوان  منویر بیشنار شنده اسنس. منی      8منویر از مقاومنس فشناری بنار      5مویر بیشار شنده و مقاومنس فشناری بنار      5رل س 
سنانای مانر    4855ن تنکو    علس اینر ا نامژ را در نرمنی بلنیر سنرباره دانسنس. نرمنی بلنیر سنرباره منورد اسنایاده در             

سنانای مانر مربنش برگنر  بنود. بنب        3055مربش بر گر  بوده در حانی کنب نرمنی بلنیر سنرباره منورد اسنایاده در اینر نققینق         
 نای بناینر،  ر نب نرمنی بلنیر سنرباره افنمای  یابند، مقاومنس فشناری           نوان اینر  نور بینان کنرد کنب در رل نس      عبارنی می

 شود.کماری حاصی می
و  20، 10،25، 15، 0مننویر بننا  8و  5، 3 ننای روزه در بننیر  ننرم 95ب بننب ناننایم، بهاننریر  ننرم مقاومننس فشنناری  بننا نوانن

% زمونیننس  ننرم  10مننویر حنناوی  5براسنناب ناننایم حاصننلب،  ننرم  .شننودسننیلی  مشننا ده مننیدرصنند زمونیننس و دوده 45
نوانند بنب عننوان  نرم بهیننب      % منی  1کمانر از   % زمونینس نینم بنب دنینی ا نامژ      10منویر بنا    3بهینب اسس کب انبانب  نرم   

نننوان روزه مننی 95سننیلی   ننرم بهینننب اسننس؛ بنننابرایر در مقاومننس فشنناری % دوده 45مننویر بننا  3مقسننوب گننردد و بننار 
نوانند عملکنرد بهانری را در مقاومنس     سنیلی  منی  سنیلی ، دوده  نای حناوی زمونینس و دوده   نایجب گرفس کنب در بنیر  نرم   

% اسنس. بنر اینر اسناب مشن ص       25سنیلی   و ا نامژ بنیر  نرم بهیننب بنار حناوی زمونینس و دوده       شند  فشاری داشاب با
سنیلی  در افنمای  مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری بنر تاینب سنرباره نسنبس بنب زمونینس بیشنار              اسس کب ناثیر افمودن دوده

 اسس.
 سازینتایج مدل -4-0
 بینیفرمول پیش -4-0-0

در  GEP ننای بینننی مقاومننس فشنناری، بننب عنننوان بهاننریر منندث   بننرای تننی  GEP16و  GEP2معننادیر بدسننس  مننده از  
( ارامننب شننده اسننس. ایننر دو منندث بننرا اسنناب       ETدر فننر  در اننان بیننان )   11و  15عملکننرد مقاسننبانی، در شننکی   

نعیننیر و کماننریر میننمان   ننا بننر اسنناب بیشنناریر ضننری  منندث انا نناب شنندند کننب عملکننرد  ن  25عملکردشننان از بننیر 
نشننان داده شننده  0 ننا در انندوث   ا ننا مننورد ارزیننابی قننرار گرفننس. مقننادیر ضننری  نعیننیر و   ا ننا بننرای نمننامی منندث  

 اسس.

Sub-ET3 
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 GEP16درختان بیان مدل  -00شکل 
 اند:( نیم بیان شده7 ا بصورر معادنب ) مچنیر، ایر مدث

(7)          
 شود:برای  ر مدث بب صورر زیر مقاسبب می Cو  A ،Bکب تارامار ای 

 GEP16برای  GEP2برای 

                  (     )           

  √     √     √                   (     
            )     (      )       

  √     (          )              √             √               
 

GEP2  وGEP16  بینننی مقاومننس فشنناری بودننند. مقننادیر حننداقی مربعننار   ننی،  نن.       ننا بننرای تننی  بهاننریر منندث
د نند کننب  ننا نشننان داده شننده اسننس. ایننر نصنناویر بننب وضننوم نشننان مننیبننرای بهاننریر منندث 12در شننکی  R2 مبسنناگی و 

 با ناایم  زمایشگا ی نوافق  وبی دارند. GEP16و  GEP2 ای بینی شده از مدثمقادیر مقاومس فشاری تی 
 
 

  

 GEP16و )ب(  GEP2های )الف( بینی شده توسط مدلنمودار همبستگی نتایج آزمایشگاهی و پیش -00شکل 
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 GEP16درختان بیان مدل  -00شکل 
 اند:( نیم بیان شده7 ا بصورر معادنب ) مچنیر، ایر مدث

(7)          
 شود:برای  ر مدث بب صورر زیر مقاسبب می Cو  A ،Bکب تارامار ای 

 GEP16برای  GEP2برای 

                  (     )           

  √     √     √                   (     
            )     (      )       

  √     (          )              √             √               
 

GEP2  وGEP16  بینننی مقاومننس فشنناری بودننند. مقننادیر حننداقی مربعننار   ننی،  نن.       ننا بننرای تننی  بهاننریر منندث
د نند کننب  ننا نشننان داده شننده اسننس. ایننر نصنناویر بننب وضننوم نشننان مننیبننرای بهاننریر منندث 12در شننکی  R2 مبسنناگی و 

 با ناایم  زمایشگا ی نوافق  وبی دارند. GEP16و  GEP2 ای بینی شده از مدثمقادیر مقاومس فشاری تی 
 
 

  

 GEP16و )ب(  GEP2های )الف( بینی شده توسط مدلنمودار همبستگی نتایج آزمایشگاهی و پیش -00شکل 
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 هاارزیابی عملکرد مدل -4-0-0
باشند،   7/5بنایی   R2نشان داده شده اسس. اگنر مقنادیر    0 ا در ادوث مقادیر   ای  ماری مراحی  موزت و اعابارسنجی مدث

-بینی بناینر منی  باشد، دقس تی نر نمدیا 1بب  R2شوند و  ر ب مقدار نر میبینی شده بب ناایم  زمایشگا ی نمدیاناایم تی 
بناینر در مرحلنب    R2د ند، بنب اینر نرنین  کنب       ا را نشان میمیمان سازگاری نابش نعری  شده حاکا بر داده R2رود.  مچنیر، 

 ای مرحلب اعابارسنجی ممکر اسس بب  موزت نشانب سازگاری عانی در عملکرد نهایی اسس. با ایر حاث، عد  در ن ر گرفار داده
د د، در نهایس منجنر بنب   قراژ مدث منجر شود. در نایجب، یا ا امژ قابی نواب بیر   ا ای  موزت و اعابارسنجی رخ میان

 شود.مقادیر رگرسیون باینر در  ر دو مجموعب  موزشی و اعابارسنجی مورد بررسی می
شنوند بنننابرایر،  بناینر منجنر منی    نای تیچینده معمنوی بنب دنیننی داشنار نعنداد بیشناری  زمنای  و نسنی بننب مقنادیر           مندث 

در بیشننار مننوارد در  R2 ننای ارامننب شننده، مقنندار نننر بننب عنننوان یننا  نندژ در ن ننر گرفاننب شنند. در منندث تیچینندگی تنناییر
بینننی مقاومننس فشنناری در مجموعننب  مننوزت بننرای تننی  R2 مننوزت نسننبس بننب مرحلننب اعابارسنننجی بیشننار بننود. مقننادیر  

ماسیننر اسننس. ا ننامژ  منناری اممننی بننیر ناننایم       935/5نننا  775/5رسنننجی از و در مجموعننب اعابا 929/5نننا  885/5
بینننی مقاومننس فشنناری بننار نوانننند بننرای تننی  ننا مننیبینننی شننده واننود دارد. بنننابرایر،  مننب منندث  زمایشننگا ی و تننی 

 طموتلیمری توزوینی اسایاده شوند.
یابند. در  نندیر مندث،     نا کنا   منی   مندث  عملکنرد  RRSEو  MAE  ،RMSE  ،RAEعنموه بنر اینر، بنا افنمای    ا نای       

سنننجی بیشننار اسننس. بننا افننمای    ننا،   در مرحلننب  مننوزت نسننبس بننب اعابننار   RRSEو  RMSE  ،RAE  ،MAEمقننادیر 
حناکی از کنا   عملکنرد  ن اسنس. از  نرژ دیگنر ،        GEP7یابند. از اینر رو، مقنادیر   نای بناینر      عملکرد مدث کنا   منی  

GEP16 نننوان نایجننب گرفننس کننب ه در  ننر دو مجموعننب  مننوزت و اعابارسنننجی را داشننس. مننیکماننریر   ننای بررسننی شنند
 د د.  بینی بیشاری را نشان می ای قبلی دقس تی مدث دو  نسبس بب مدث

در مرحلنننب  GEP7و  GEP18بنننرای  529/3و  800/2 نننا بنننب نرنیننن    در مننندث RMSEحنننداقی و حنننداکار مقنننادیر   
بننرای مرحلننب  MAEیر حننداقی و حننداکار مشننا ده شنند.  کماننریر مقنندار   اعابارسنننجی بننود. اگر ننب، ا ننامژ کمننی بنن  

بننود. عننموه بننر   GEP7و در مرحلننب اعابارسنننجی   739/4بننود، در حننانی کننب حننداکار مقنندار  ن    GEP3 535/2 مننوزت 
 نشان داده شده اسس. 0ایر، اممیار سایر   ا ای  ماری بب  ور مناس  در ادوث 

 بینی مقاومت فشاریای پیشهپارامترهای آماری مدل -5جدول 
Models Phase MAE RMSE RAE RRSE R2 Models Phase MAE RMSE RAE RRSE R2 
GEP1 Training 2.645 3.428 0.295 0.312 0.903 GEP11 Training 2.291 3.157 0.253 0.286 0.921 
 Validation 3.151 4.027 0.373 0.382 0.860  Validation 3.206 4.029 0.401 0.398 0.849 
GEP2 Training 2.399 3.033 0.279 0.287 0.918 GEP12 Training 2.267 3.013 0.251 0.272 0.926 
 Validation 2.766 3.297 0.281 0.272 0.940  Validation 2.841 3.905 0.349 0.389 0.855 
GEP3 Training 2.628 3.527 0.288 0.313 0.904 GEP13 Training 2.650 3.271 0.308 0.309 0.906 
 Validation 2.046 2.926 0.267 0.316 0.929  Validation 2.988 4.076 0.296 0.338 0.886 
GEP4 Training 2.484 3.503 0.267 0.312 0.907 GEP14 Training 2.353 3.060 0.268 0.278 0.925 
 Validation 2.744 3.166 0.389 0.334 0.896  Validation 2.805 3.771 0.322 0.373 0.863 
GEP5 Training 2.604 3.664 0.279 0.325 0.899 GEP15 Training 2.751 3.306 0.311 0.306 0.909 
 Validation 3.122 3.802 0.455 0.424 0.842  Validation 2.945 3.943 0.331 0.350 0.883 
GEP6 Training 2.538 3.359 0.281 0.305 0.908 GEP16 Training 2.342 2.969 0.267 0.278 0.924 
 Validation 3.043 3.939 0.375 0.382 0.861  Validation 2.834 3.167 0.306 0.270 0.934 
GEP7 Training 2.877 3.800 0.320 0.347 0.880 GEP17 Training 2.673 3.301 0.305 0.303 0.909 
 Validation 3.749 4.629 0.439 0.433 0.856  Validation 2.543 3.230 0.309 0.329 0.893 
GEP8 Training 2.604 3.306 0.289 0.303 0.908 GEP18 Training 2.491 3.341 0.274 0.297 0.913 
 Validation 2.610 3.246 0.312 0.301 0.925  Validation 2.454 2.855 0.314 0.318 0.904 
GEP9 Training 2.546 3.362 0.297 0.323 0.896 GEP19 Training 2.415 3.076 0.257 0.268 0.929 
 Validation 3.011 3.655 0.304 0.300 0.924  Validation 3.152 3.918 0.466 0.485 0.770 
GEP10 Training 2.748 3.726 0.313 0.346 0.881 GEP20 Training 2.506 3.222 0.281 0.297 0.913 
 Validation 2.934 3.614 0.344 0.328 0.895  Validation 3.232 3.984 0.364 0.363 0.940 

 ننا و ناننایم   ننای ا ننام  نوسنن. بهاننریر منندث   بینننی مقاومننس فشنناری  ننرم   مچنننیر مقننادیر ورودی بننرای تننی   
 GEP16و  GEP2شننود، شننوند.  مننان ور کننب مشننا ده مننی   ورده شننده و مقایسننب مننی  5 زمایشننگا ی مربو ننب در انندوث  

 د ند.نر بب ناایم  زمایشگا ی نشان میناایم نمدیا
 

 سازی و نتایج آزمایشگاهی مجموعه اعتبار سنجیمقایسه بین نتایج مدل -6جدول 
AS (day) NaOH (M) NZ (%) SF (%) GGBS (kg) Exp. GEP2 GEP16 
7 4 0 0 379.31 51.75 55.30 54.46 
7 4 94.83 0 284.48 49.38 49.04 48.96 
7 4 0 113.79 265.52 70.5 73.22 71.56 
7 6 56.9 0 322.41 55.5 49.05 50.50 
7 6 0 37.93 341.38 59.93 57.80 59.24 
7 8 56.9 0 322.41 49.9 46.46 46.99 
7 8 0 18.97 360.34 50.67 51.97 52.12 
28 4 37.93 0 341.38 62.5 59.50 59.44 
28 4 75.86 0 303.45 60.5 57.72 57.21 
28 4 0 94.83 284.48 78.25 78.05 76.16 
28 6 0 0 379.31 54.83 57.79 59.86 
28 6 0 56.9 322.41 66.11 66.81 68.32 
28 8 113.79 0 265.52 51.7 49.82 49.81 
28 8 0 37.93 341.38 65.33 60.41 60.12 
90 4 18.97 0 360.34 70.46 72.83 71.73 
90 4 94.83 0 284.48 67.82 71.14 67.27 
90 4 0 56.9 322.41 85.69 81.82 82.05 
90 4 0 113.79 265.52 90.11 93.52 89.87 
90 6 0 37.93 341.38 74.47 73.72 75.90 
90 8 56.9 0 322.41 64.51 63.82 61.41 
90 8 0 18.97 360.34 64.33 67.24 66.54 
90 8 0 75.86 303.45 70.03 73.79 73.39 
90 8 0 113.79 265.52 72.08 78.97 77.40 

بیننی مقاومنس فشناری بنار     ننوان گینس کنب برنامنب نویسنی بینان طن ینا رویکنرد مناسن  بنرای تنی            بر اساب نانایم، منی  
 طموتلیمری سازگار با مقی. زیسس اسس.

 
 نتیجه گیری -5

باشند کنب   ری تنوزوینی منی  بیننی مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیم      نای دقینق بنرای تنی      دژ از انجا  ایر م انعب، ارامب مدث
 نای   نا، اینر موضنو ، ینا مسنهلب ادیند در نهینب مندث        با در ن ر گرفار مصنان  اسنایاده شنده و روت سنا س اینر مندث      

باشند. ننرا، در اینر نققینق، مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری سنازکار بنا مقنی. زیسنس بنر تاینب               بینی مقاومس بار میتی 
سننیلی  بنرای اونننیر بنار نوسن. برنامننب نویسنی بیننان طن منورد بررسننی قنرار گرفننس.       سنرباره حناوی زمونیننس  بیعنی و دوده   

 باشد:ناایم اصلی بب شرم زیر می
-شننود کننب اثننر کا شننی دودهسننیلی  در بننار طمننوتلیمری باعننا کننا   شنندید اسننمم  مننی اسننایاده از زمونیننس و دوده -

 نای بنا رل نس    منویر نسنبس بنب  نرم     3رل نس   نر اسس.  مچنیر مشا ده شند کنب کنارایی بنار بنا     سیلی  بسیار مقسوب
رسند. بنب عبنارر دیگنر  ر نب رل نس  یدروکسنید سندیا         شندن منی  مویر بهار بوده و بنار دیرننر بنب مرحلنب سن س      8و  5

 نا بیشنار   کنننده در اینر بنار   روانکنند و نیناز بنب فنو     ای کنا   تیندا منی   افمای  یابد، مقدار اسمم  بب  ور قابی ممح نب 
% زمونیننس بنندون  25سننیلی  یننا % دوده 10نننوان نننا مننویر مننی 3ود. مشننا ده شنند کننب در بننار بننا رل ننس شنناحسنناب مننی

ننوان از زمونینس بنب    منویر منی   8و  5 نای بنا رل نس    کنننده انایگمیر سنرباره نمنود.  مچننیر در  نرم      رواناسایاده از فنو  
 کننده اسایاده نمود.روان% بدون نیاز بب فو  10سیلی  بب میمان % و از دوده 15میمان 
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 هاارزیابی عملکرد مدل -4-0-0
باشند،   7/5بنایی   R2نشان داده شده اسس. اگنر مقنادیر    0 ا در ادوث مقادیر   ای  ماری مراحی  موزت و اعابارسنجی مدث

-بینی بناینر منی  باشد، دقس تی نر نمدیا 1بب  R2شوند و  ر ب مقدار نر میبینی شده بب ناایم  زمایشگا ی نمدیاناایم تی 
بناینر در مرحلنب    R2د ند، بنب اینر نرنین  کنب       ا را نشان میمیمان سازگاری نابش نعری  شده حاکا بر داده R2رود.  مچنیر، 

 ای مرحلب اعابارسنجی ممکر اسس بب  موزت نشانب سازگاری عانی در عملکرد نهایی اسس. با ایر حاث، عد  در ن ر گرفار داده
د د، در نهایس منجنر بنب   قراژ مدث منجر شود. در نایجب، یا ا امژ قابی نواب بیر   ا ای  موزت و اعابارسنجی رخ میان

 شود.مقادیر رگرسیون باینر در  ر دو مجموعب  موزشی و اعابارسنجی مورد بررسی می
شنوند بنننابرایر،  بناینر منجنر منی    نای تیچینده معمنوی بنب دنیننی داشنار نعنداد بیشناری  زمنای  و نسنی بننب مقنادیر           مندث 

در بیشننار مننوارد در  R2 ننای ارامننب شننده، مقنندار نننر بننب عنننوان یننا  نندژ در ن ننر گرفاننب شنند. در منندث تیچینندگی تنناییر
بینننی مقاومننس فشنناری در مجموعننب  مننوزت بننرای تننی  R2 مننوزت نسننبس بننب مرحلننب اعابارسنننجی بیشننار بننود. مقننادیر  

ماسیننر اسننس. ا ننامژ  منناری اممننی بننیر ناننایم       935/5نننا  775/5رسنننجی از و در مجموعننب اعابا 929/5نننا  885/5
بینننی مقاومننس فشنناری بننار نوانننند بننرای تننی  ننا مننیبینننی شننده واننود دارد. بنننابرایر،  مننب منندث  زمایشننگا ی و تننی 

 طموتلیمری توزوینی اسایاده شوند.
یابند. در  نندیر مندث،     نا کنا   منی   مندث  عملکنرد  RRSEو  MAE  ،RMSE  ،RAEعنموه بنر اینر، بنا افنمای    ا نای       

سنننجی بیشننار اسننس. بننا افننمای    ننا،   در مرحلننب  مننوزت نسننبس بننب اعابننار   RRSEو  RMSE  ،RAE  ،MAEمقننادیر 
حناکی از کنا   عملکنرد  ن اسنس. از  نرژ دیگنر ،        GEP7یابند. از اینر رو، مقنادیر   نای بناینر      عملکرد مدث کنا   منی  

GEP16 نننوان نایجننب گرفننس کننب ه در  ننر دو مجموعننب  مننوزت و اعابارسنننجی را داشننس. مننیکماننریر   ننای بررسننی شنند
 د د.  بینی بیشاری را نشان می ای قبلی دقس تی مدث دو  نسبس بب مدث

در مرحلنننب  GEP7و  GEP18بنننرای  529/3و  800/2 نننا بنننب نرنیننن    در مننندث RMSEحنننداقی و حنننداکار مقنننادیر   
بننرای مرحلننب  MAEیر حننداقی و حننداکار مشننا ده شنند.  کماننریر مقنندار   اعابارسنننجی بننود. اگر ننب، ا ننامژ کمننی بنن  

بننود. عننموه بننر   GEP7و در مرحلننب اعابارسنننجی   739/4بننود، در حننانی کننب حننداکار مقنندار  ن    GEP3 535/2 مننوزت 
 نشان داده شده اسس. 0ایر، اممیار سایر   ا ای  ماری بب  ور مناس  در ادوث 

 بینی مقاومت فشاریای پیشهپارامترهای آماری مدل -5جدول 
Models Phase MAE RMSE RAE RRSE R2 Models Phase MAE RMSE RAE RRSE R2 
GEP1 Training 2.645 3.428 0.295 0.312 0.903 GEP11 Training 2.291 3.157 0.253 0.286 0.921 
 Validation 3.151 4.027 0.373 0.382 0.860  Validation 3.206 4.029 0.401 0.398 0.849 
GEP2 Training 2.399 3.033 0.279 0.287 0.918 GEP12 Training 2.267 3.013 0.251 0.272 0.926 
 Validation 2.766 3.297 0.281 0.272 0.940  Validation 2.841 3.905 0.349 0.389 0.855 
GEP3 Training 2.628 3.527 0.288 0.313 0.904 GEP13 Training 2.650 3.271 0.308 0.309 0.906 
 Validation 2.046 2.926 0.267 0.316 0.929  Validation 2.988 4.076 0.296 0.338 0.886 
GEP4 Training 2.484 3.503 0.267 0.312 0.907 GEP14 Training 2.353 3.060 0.268 0.278 0.925 
 Validation 2.744 3.166 0.389 0.334 0.896  Validation 2.805 3.771 0.322 0.373 0.863 
GEP5 Training 2.604 3.664 0.279 0.325 0.899 GEP15 Training 2.751 3.306 0.311 0.306 0.909 
 Validation 3.122 3.802 0.455 0.424 0.842  Validation 2.945 3.943 0.331 0.350 0.883 
GEP6 Training 2.538 3.359 0.281 0.305 0.908 GEP16 Training 2.342 2.969 0.267 0.278 0.924 
 Validation 3.043 3.939 0.375 0.382 0.861  Validation 2.834 3.167 0.306 0.270 0.934 
GEP7 Training 2.877 3.800 0.320 0.347 0.880 GEP17 Training 2.673 3.301 0.305 0.303 0.909 
 Validation 3.749 4.629 0.439 0.433 0.856  Validation 2.543 3.230 0.309 0.329 0.893 
GEP8 Training 2.604 3.306 0.289 0.303 0.908 GEP18 Training 2.491 3.341 0.274 0.297 0.913 
 Validation 2.610 3.246 0.312 0.301 0.925  Validation 2.454 2.855 0.314 0.318 0.904 
GEP9 Training 2.546 3.362 0.297 0.323 0.896 GEP19 Training 2.415 3.076 0.257 0.268 0.929 
 Validation 3.011 3.655 0.304 0.300 0.924  Validation 3.152 3.918 0.466 0.485 0.770 
GEP10 Training 2.748 3.726 0.313 0.346 0.881 GEP20 Training 2.506 3.222 0.281 0.297 0.913 
 Validation 2.934 3.614 0.344 0.328 0.895  Validation 3.232 3.984 0.364 0.363 0.940 

 ننا و ناننایم   ننای ا ننام  نوسنن. بهاننریر منندث   بینننی مقاومننس فشنناری  ننرم   مچنننیر مقننادیر ورودی بننرای تننی   
 GEP16و  GEP2شننود، شننوند.  مننان ور کننب مشننا ده مننی   ورده شننده و مقایسننب مننی  5 زمایشننگا ی مربو ننب در انندوث  

 د ند.نر بب ناایم  زمایشگا ی نشان میناایم نمدیا
 

 سازی و نتایج آزمایشگاهی مجموعه اعتبار سنجیمقایسه بین نتایج مدل -6جدول 
AS (day) NaOH (M) NZ (%) SF (%) GGBS (kg) Exp. GEP2 GEP16 
7 4 0 0 379.31 51.75 55.30 54.46 
7 4 94.83 0 284.48 49.38 49.04 48.96 
7 4 0 113.79 265.52 70.5 73.22 71.56 
7 6 56.9 0 322.41 55.5 49.05 50.50 
7 6 0 37.93 341.38 59.93 57.80 59.24 
7 8 56.9 0 322.41 49.9 46.46 46.99 
7 8 0 18.97 360.34 50.67 51.97 52.12 
28 4 37.93 0 341.38 62.5 59.50 59.44 
28 4 75.86 0 303.45 60.5 57.72 57.21 
28 4 0 94.83 284.48 78.25 78.05 76.16 
28 6 0 0 379.31 54.83 57.79 59.86 
28 6 0 56.9 322.41 66.11 66.81 68.32 
28 8 113.79 0 265.52 51.7 49.82 49.81 
28 8 0 37.93 341.38 65.33 60.41 60.12 
90 4 18.97 0 360.34 70.46 72.83 71.73 
90 4 94.83 0 284.48 67.82 71.14 67.27 
90 4 0 56.9 322.41 85.69 81.82 82.05 
90 4 0 113.79 265.52 90.11 93.52 89.87 
90 6 0 37.93 341.38 74.47 73.72 75.90 
90 8 56.9 0 322.41 64.51 63.82 61.41 
90 8 0 18.97 360.34 64.33 67.24 66.54 
90 8 0 75.86 303.45 70.03 73.79 73.39 
90 8 0 113.79 265.52 72.08 78.97 77.40 

بیننی مقاومنس فشناری بنار     ننوان گینس کنب برنامنب نویسنی بینان طن ینا رویکنرد مناسن  بنرای تنی            بر اساب نانایم، منی  
 طموتلیمری سازگار با مقی. زیسس اسس.

 
 نتیجه گیری -5

باشند کنب   ری تنوزوینی منی  بیننی مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیم      نای دقینق بنرای تنی      دژ از انجا  ایر م انعب، ارامب مدث
 نای   نا، اینر موضنو ، ینا مسنهلب ادیند در نهینب مندث        با در ن ر گرفار مصنان  اسنایاده شنده و روت سنا س اینر مندث      

باشند. ننرا، در اینر نققینق، مقاومنس فشناری بنار طمنوتلیمری سنازکار بنا مقنی. زیسنس بنر تاینب               بینی مقاومس بار میتی 
سننیلی  بنرای اونننیر بنار نوسن. برنامننب نویسنی بیننان طن منورد بررسننی قنرار گرفننس.       سنرباره حناوی زمونیننس  بیعنی و دوده   

 باشد:ناایم اصلی بب شرم زیر می
-شننود کننب اثننر کا شننی دودهسننیلی  در بننار طمننوتلیمری باعننا کننا   شنندید اسننمم  مننی اسننایاده از زمونیننس و دوده -

 نای بنا رل نس    منویر نسنبس بنب  نرم     3رل نس   نر اسس.  مچنیر مشا ده شند کنب کنارایی بنار بنا     سیلی  بسیار مقسوب
رسند. بنب عبنارر دیگنر  ر نب رل نس  یدروکسنید سندیا         شندن منی  مویر بهار بوده و بنار دیرننر بنب مرحلنب سن س      8و  5

 نا بیشنار   کنننده در اینر بنار   روانکنند و نیناز بنب فنو     ای کنا   تیندا منی   افمای  یابد، مقدار اسمم  بب  ور قابی ممح نب 
% زمونیننس بنندون  25سننیلی  یننا % دوده 10نننوان نننا مننویر مننی 3ود. مشننا ده شنند کننب در بننار بننا رل ننس شنناحسنناب مننی

ننوان از زمونینس بنب    منویر منی   8و  5 نای بنا رل نس    کنننده انایگمیر سنرباره نمنود.  مچننیر در  نرم      رواناسایاده از فنو  
 کننده اسایاده نمود.روان% بدون نیاز بب فو  10سیلی  بب میمان % و از دوده 15میمان 
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 ننای بانننی مننویر مقاومننس فشنناری نمونننب 8نننا  3 ننای ا ننام  بننا افننمای  رل ننس  یدروکسننید سنندیا از در اکاننر  ننرم -
مگاتاسنکاث بنوده و در بنار بنا رل نس       03روزه  28منویر مقاومنس فشناری     3کا   یافنس. بنب عننوان ماناث در بنار شنا د       

 یافس.مگاتاسکاث کا    04.44ایر مقدار بب  8
سننیلی  باعننا افننمای  سننیلی  در افننمای  مقاومننس فشنناری نسننبس بننب زمونیننس نننرثیر بیشنناری دارد. افننمودن دوده دوده -

مننویر ایننر افننمای  مقاومننس فشنناری  3شننود. در بننار بننا رل ننس  ننای بننار در دراز منندر نیننم مننیمقاومننس فشنناری نمونننب
سنیلی   روزه حناوی زمونینس و دوده   95مقاومنس فشناری    مشهودنر بنوده اسنس. بنب عننوان ماناث ا نامژ بنیر  نرم بهیننب         

 % اسس. 25
% نسننبس بننب نمونننب شننا د افننمای  و سنن     10 ننا مقاومننس فشنناری بننار بننا افننمای  درصنند زمونیننس نننا  در اکاننر  ننرم -

 % زمونیس بیشاریر مقاومس فشاری حاصی شده اسس. 15 ای حاوی کا   یافاب اسس. اما با ایر حاث در نمونب
%  15مننویر حنناوی  3روزه  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس   7ای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   نن ننرم -

سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  5سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  زمونیننس و بننرای  ننرم بهینننب حنناوی دوده 
 حاصی شده اسس.

%  15مننویر حنناوی  3ام  بننار بننا رل ننس روزه  ننرم ا نن 28 ننای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   ننرم -
سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  زمونیننس و بننرای  ننرم بهینننب حنناوی دوده 

 حاصی شده اسس.
%  10مننویر حنناوی  5روزه  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس   95 ننای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   ننرم -

سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  بهینننب حنناوی دوده زمونیننس و بننرای  ننرم
 حاصی شده اسس.

گننردد. معمننویب نننرثیر افننمای  % باعننا افننمای  مقاومننس در  مننب سنننیر مننی  10انننی  15اسننایاده از زمونیننس بننب میننمان  -
بننب عبننارر دیگننر زمونیننس در روز ننای اوث    مقاومننس در اثننر افننمای  میننمان زمونیننس در دراز منندر قابننی مشننا ده اسننس.   

کنند. بنب عننوان ماناث در بنار      د د. اما بنا گرشنس زمنان مقاومنس  نوبی در نموننب ایجناد منی        مقاومس را بب شدر کا   می
% کنا   یافانب اسنس.     9روزه نسنبس بنب نموننب شنا د      7% زمونینس مقاومنس فشناری     25منویر بنا اضنافب کنردن      8با رل س 

 % افمای  دارد. 0روز  28 میر بار در  ونی مقاومس فشاری
- GEP2  وGEP16 ننای  منناری  نهننا بینننی مقاومننس فشنناری معرفننی شنندند و شننا ص ننای تننی بننب عنننوان بهاننریر منندث 

  ای دیگر اسس. ا نسبس بب مدثنشان د نده برنری  ن
، R2تارامار ننای  منناری ) ننا ناننایم  ننوبی نمدیننا بننب ناننایم  زمایشننگا ی کسنن  کردننند.  مچنننیر،    نقریبننا  مننب منندث -

MAE ،RMSE ،RAE  وRRSE د ند.بینی مقاومس فشاری نشان می( نوانایی برنامب نویسی بیان طن را برای تی 
 نای م الن  ا نام  )بنب صننورر     بیننی شنده از  نرم    نای تیشننهادی، مقنادیر تنی     سنرانجا ، بنرای اعابارسننجی مندث     -

بیننی شنده و نانایم  زمایشنگا ی، دقنس      کنب ا نامژ انندخ بنیر مقنادیر تنی       نصادفی( با ناایم  زمایشگا ی مقایسنب شندند   
 د د. ا را نشان میبایی مدث

 
 تقدیر و تشکر -6

 ای ایر نققینق بنا  مکناری  زمایشنگاه بنار دانشنکده فننی و مهندسنی دانشنگاه مازنندران انجنا  شنده اسنس.               کلیب  زمای 
 نمایند. می یاد شده نقدیر و نشکر مینویسندگان ایر مقانب بدیر وسیلب از  مکاری عوا

 
 
 
 

 مراجع -8

[1] Hassan HS, Abdel-Gawwad H, Vásquez-García S, Israde-Alcántara I, Flores-Ramirez N, Rico J, 
Mohammed MS (2019). Cleaner production of one-part white geopolymer cement using pre-treated 
wood biomass ash and diatomite. Journal of Cleaner Production 209:1420-1428. 
[2] Kocak Y, Tascı E, Kaya U (2013). The effect of using natural zeolite on the properties and 
hydration characteristics of blended cements. Construction and Building Materials 47:720-727. 

[3] Metz B, Davidson O, De Coninck H (2005) Carbon dioxide capture and storage: special report of 
the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press. 

[4] Taylor M, Tam C, Gielen D (2006). Energy efficiency and CO2 emissions from the global cement 
industry. Korea 50 (2.2):61.67. 

[5] Yang K-H, Song J-K, Song K-I (2013). Assessment of CO2 reduction of alkali-activated concrete. 
Journal of Cleaner Production 39:265-272. 

[6] Ávalos-Rendón TL, Chelala EAP, Escobedo CJM, Figueroa IA, Lara VH, Palacios-Romero LM 
(2018). Synthesis of belite cements at low temperature from silica fume and natural commercial zeolite. 
Materials Science and Engineering: B 229:79-85. 

[7] Pacheco-Torgal F, Abdollahnejad Z, Camões A, Jamshidi M, Ding Y (2012). Durability of alkali-
activated binders: a clear advantage over Portland cement or an unproven issue? Construction and 
Building Materials 30:400-405. 

[8] Samimi K, Kamali-Bernard S, Maghsoudi AA, Maghsoudi M, Siad H (2017). Influence of pumice 
and zeolite on compressive strength, transport properties and resistance to chloride penetration of high 
strength self-compacting concretes. Construction and Building Materials 151:292-311. 

[9] Khale D, Chaudhary R (2007). Mechanism of geopolymerization and factors influencing its 
development: a review. Journal of Materials Science 42 (3):729-746. 

[10] Davidovits J (2008) Geopolymer chemistry and applications. Geopolymer Institute. 

[11] Duxson P, Provis JL, Lukey GC, Van Deventer JS (2007). The role of inorganic polymer 
technology in the development of ‘green concrete’. Cement and Concrete Research 37 (12):1590-1597. 

[12] Sarker PK (2009). Analysis of geopolymer concrete columns. Materials and Structures 42 (6):715-
724. 

[13] Pile P (2013). What is expanding PowerPile geopolymer pillar? PowerPile Pillars, Accessed 
November 26:2016. 

[14] Shrestha P (2014). Development of geopolymer concrete for precast structures. 

[15] Cristelo N, Glendinning S, Miranda T, Oliveira D, Silva R (2012). Soil stabilisation using alkaline 
activation of fly ash for self compacting rammed earth construction. Construction and Building 
Materials 36:727-735. 

[16] Cristelo N, Glendinning S, Fernandes L, Pinto AT (2013). Effects of alkaline-activated fly ash and 
Portland cement on soft soil stabilisation. Acta Geotechnica 8 (4):395-405. 

[17] Zhang M, Guo H, El-Korchi T, Zhang G, Tao M (2013). Experimental feasibility study of 
geopolymer as the next-generation soil stabilizer. Construction and Building Materials 47:1468-1478. 

[18] Komljenović M, Baščarević Z, Bradić V (2010). Mechanical and microstructural properties of 
alkali-activated fly ash geopolymers. Journal of Hazardous Materials 181 (1-3):35-42. 

[19] Tennakoon C, Nazari A, Sanjayan JG, Sagoe-Crentsil K (2014). Distribution of oxides in fly ash 
controls strength evolution of geopolymers. Construction and Building Materials 71:72-82. 



115 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399  
 

 ننای بانننی مننویر مقاومننس فشنناری نمونننب 8نننا  3 ننای ا ننام  بننا افننمای  رل ننس  یدروکسننید سنندیا از در اکاننر  ننرم -
مگاتاسنکاث بنوده و در بنار بنا رل نس       03روزه  28منویر مقاومنس فشناری     3کا   یافنس. بنب عننوان ماناث در بنار شنا د       

 یافس.مگاتاسکاث کا    04.44ایر مقدار بب  8
سننیلی  باعننا افننمای  سننیلی  در افننمای  مقاومننس فشنناری نسننبس بننب زمونیننس نننرثیر بیشنناری دارد. افننمودن دوده دوده -

مننویر ایننر افننمای  مقاومننس فشنناری  3شننود. در بننار بننا رل ننس  ننای بننار در دراز منندر نیننم مننیمقاومننس فشنناری نمونننب
سنیلی   روزه حناوی زمونینس و دوده   95مقاومنس فشناری    مشهودنر بنوده اسنس. بنب عننوان ماناث ا نامژ بنیر  نرم بهیننب         

 % اسس. 25
% نسننبس بننب نمونننب شننا د افننمای  و سنن     10 ننا مقاومننس فشنناری بننار بننا افننمای  درصنند زمونیننس نننا  در اکاننر  ننرم -

 % زمونیس بیشاریر مقاومس فشاری حاصی شده اسس. 15 ای حاوی کا   یافاب اسس. اما با ایر حاث در نمونب
%  15مننویر حنناوی  3روزه  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس   7ای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   نن ننرم -

سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  5سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  زمونیننس و بننرای  ننرم بهینننب حنناوی دوده 
 حاصی شده اسس.

%  15مننویر حنناوی  3ام  بننار بننا رل ننس روزه  ننرم ا نن 28 ننای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   ننرم -
سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  زمونیننس و بننرای  ننرم بهینننب حنناوی دوده 

 حاصی شده اسس.
%  10مننویر حنناوی  5روزه  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس   95 ننای بهینننب حنناوی زمونیننس بننرای مقاومننس فشنناری   ننرم -

سننیلی  % دوده 45مننویر حنناوی  3سننیلی  در  ننرم ا ننام  بننار بننا رل ننس  بهینننب حنناوی دوده زمونیننس و بننرای  ننرم
 حاصی شده اسس.

گننردد. معمننویب نننرثیر افننمای  % باعننا افننمای  مقاومننس در  مننب سنننیر مننی  10انننی  15اسننایاده از زمونیننس بننب میننمان  -
بننب عبننارر دیگننر زمونیننس در روز ننای اوث    مقاومننس در اثننر افننمای  میننمان زمونیننس در دراز منندر قابننی مشننا ده اسننس.   

کنند. بنب عننوان ماناث در بنار      د د. اما بنا گرشنس زمنان مقاومنس  نوبی در نموننب ایجناد منی        مقاومس را بب شدر کا   می
% کنا   یافانب اسنس.     9روزه نسنبس بنب نموننب شنا د      7% زمونینس مقاومنس فشناری     25منویر بنا اضنافب کنردن      8با رل س 

 % افمای  دارد. 0روز  28 میر بار در  ونی مقاومس فشاری
- GEP2  وGEP16 ننای  منناری  نهننا بینننی مقاومننس فشنناری معرفننی شنندند و شننا ص ننای تننی بننب عنننوان بهاننریر منندث 

  ای دیگر اسس. ا نسبس بب مدثنشان د نده برنری  ن
، R2تارامار ننای  منناری ) ننا ناننایم  ننوبی نمدیننا بننب ناننایم  زمایشننگا ی کسنن  کردننند.  مچنننیر،    نقریبننا  مننب منندث -

MAE ،RMSE ،RAE  وRRSE د ند.بینی مقاومس فشاری نشان می( نوانایی برنامب نویسی بیان طن را برای تی 
 نای م الن  ا نام  )بنب صننورر     بیننی شنده از  نرم    نای تیشننهادی، مقنادیر تنی     سنرانجا ، بنرای اعابارسننجی مندث     -

بیننی شنده و نانایم  زمایشنگا ی، دقنس      کنب ا نامژ انندخ بنیر مقنادیر تنی       نصادفی( با ناایم  زمایشگا ی مقایسنب شندند   
 د د. ا را نشان میبایی مدث

 
 تقدیر و تشکر -6

 ای ایر نققینق بنا  مکناری  زمایشنگاه بنار دانشنکده فننی و مهندسنی دانشنگاه مازنندران انجنا  شنده اسنس.               کلیب  زمای 
 نمایند. می یاد شده نقدیر و نشکر مینویسندگان ایر مقانب بدیر وسیلب از  مکاری عوا
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Abstract 
Polymer modified concrete (PMC) have been called by various names, such as latex modified 
concrete (LMC). LMC is defined as hydraulic cement combined at the time of mixing with 
organic polymers that are dispersed in water with aggregates. The improvements from adding 
polymer modifiers to concrete include increased bond strength, freezing-and-thawing 
resistance, abrasion resistance, flexural and tensile strengths, and reduced permeability and 
elastic modulus. A reduced elastic modulus might be useful considering the application of 
LMC as a bridge-deck overlay or repair surface. Concrete overlays have higher durability and 
lifetime compare to asphalt overlays. In this article the applications of concrete pavements and 
LMC overlays are discussed.  
Due to the fact that LMC overlays have not been used in any road construction projects in 
Iran, research needed to be done in order to produce the styrene butadiene latex used in LMC. 
The research and development group at Chimisazeh Armani successfully produced the SBR 
latex and placed a sample in Tehran-North Highway project by following the guidelines given 
by ACI and FHWA. The result proved that LMC is a great choice as a bridge deck overlay.  
Key Words: Latex modified Concrete, LMC, Concrete pavement, Roller Compacted Concrete, 
Durability 
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 چکیده
 طررح  در پلیمرر  افزودن از شود، می گفته نیز(  LMC) التکس با شده اصالح بتن آن به که(  PMC) پلیمر با شده اصالح بتن

 مقاومرت  کرارایی،  بهبرود  جملره  از فرد به منحصر های ویژگی از مندی بهره دلیل به بتن نوع این. آید می بدست بتن مخلوط
 هرای  مرال   همچنین و صنعتی غیر و صنعتی های کفسازی راهسازی، مانند مختلفی مصارف در نفوذپذیری، کاهش و کششی
 تررین  مناسر   عنوان به التکس با شده اصالح بتن کانادا و آمریکا نظیر پیشرفته های کشور در امروزه. رود می بکار ترمیمی
 هرای  رویره  بره  نسربت  بیشتر دوام و نفوذپذیری کاهش دلیل به بتنی های رویه. شود می محسوب ها پل روکش برای گزینه

 کاهش و ایمنی افزایش جمله از دیگری دالیل به اقتصادی جنبه بر عالوه و داده افزایش برابر ۳ تا ۲ بین را سازه عمر آسفالتی
 های روسازی انواع به اشاره از پس مقاله این در] ۱.[اند گرفته پیشی آسفالتی های روسازی از نگهداری، و تعمیرا  های هزینه
 . است شده بررسی( LMC) التکس با شده اصالح بتنی روکش از استفاده ، بتنی
 تحقیقرا   انجرام  از پرس  ، کشرور  راهسازی های پروژه در بتن نوع این اجرای و تولید در جدی تجربه وجود عدم به توجه با

  المللری،  برین  معتبر های نامه آیین از گیری بهره همچنین و زمینه این در پیشرفته های کشور تجربیا  از استفاده و گسترده
 آزمایشی تولید از پس و گرفت صور ( LMC بتن در استفاده مورد)   SBR التکس تولید و ساختاری اصالح مرحله اولین در
 – تهرران  راه آزاد یک قطعه در بتنی دال روی بر را آزمایشی نمونه FHWA آمریکا راه وزار  مشخصا  با مطابق LMC بتن
 .  نمود اجرا آمیز موفقیت صور  به شمال
 دوام ، SBR بتنی، روسازی ،LMC التکس، با شده اصالح بتنی روکش: کلیدی کلما 
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Abstract 
Polymer modified concrete (PMC) have been called by various names, such as latex modified 
concrete (LMC). LMC is defined as hydraulic cement combined at the time of mixing with 
organic polymers that are dispersed in water with aggregates. The improvements from adding 
polymer modifiers to concrete include increased bond strength, freezing-and-thawing 
resistance, abrasion resistance, flexural and tensile strengths, and reduced permeability and 
elastic modulus. A reduced elastic modulus might be useful considering the application of 
LMC as a bridge-deck overlay or repair surface. Concrete overlays have higher durability and 
lifetime compare to asphalt overlays. In this article the applications of concrete pavements and 
LMC overlays are discussed.  
Due to the fact that LMC overlays have not been used in any road construction projects in 
Iran, research needed to be done in order to produce the styrene butadiene latex used in LMC. 
The research and development group at Chimisazeh Armani successfully produced the SBR 
latex and placed a sample in Tehran-North Highway project by following the guidelines given 
by ACI and FHWA. The result proved that LMC is a great choice as a bridge deck overlay.  
Key Words: Latex modified Concrete, LMC, Concrete pavement, Roller Compacted Concrete, 
Durability 
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 چکیده
 طررح  در پلیمرر  افزودن از شود، می گفته نیز(  LMC) التکس با شده اصالح بتن آن به که(  PMC) پلیمر با شده اصالح بتن

 مقاومرت  کرارایی،  بهبرود  جملره  از فرد به منحصر های ویژگی از مندی بهره دلیل به بتن نوع این. آید می بدست بتن مخلوط
 هرای  مرال   همچنین و صنعتی غیر و صنعتی های کفسازی راهسازی، مانند مختلفی مصارف در نفوذپذیری، کاهش و کششی
 تررین  مناسر   عنوان به التکس با شده اصالح بتن کانادا و آمریکا نظیر پیشرفته های کشور در امروزه. رود می بکار ترمیمی
 هرای  رویره  بره  نسربت  بیشتر دوام و نفوذپذیری کاهش دلیل به بتنی های رویه. شود می محسوب ها پل روکش برای گزینه

 کاهش و ایمنی افزایش جمله از دیگری دالیل به اقتصادی جنبه بر عالوه و داده افزایش برابر ۳ تا ۲ بین را سازه عمر آسفالتی
 های روسازی انواع به اشاره از پس مقاله این در] ۱.[اند گرفته پیشی آسفالتی های روسازی از نگهداری، و تعمیرا  های هزینه
 . است شده بررسی( LMC) التکس با شده اصالح بتنی روکش از استفاده ، بتنی
 تحقیقرا   انجرام  از پرس  ، کشرور  راهسازی های پروژه در بتن نوع این اجرای و تولید در جدی تجربه وجود عدم به توجه با

  المللری،  برین  معتبر های نامه آیین از گیری بهره همچنین و زمینه این در پیشرفته های کشور تجربیا  از استفاده و گسترده
 آزمایشی تولید از پس و گرفت صور ( LMC بتن در استفاده مورد)   SBR التکس تولید و ساختاری اصالح مرحله اولین در
 – تهرران  راه آزاد یک قطعه در بتنی دال روی بر را آزمایشی نمونه FHWA آمریکا راه وزار  مشخصا  با مطابق LMC بتن
 .  نمود اجرا آمیز موفقیت صور  به شمال
 دوام ، SBR بتنی، روسازی ،LMC التکس، با شده اصالح بتنی روکش: کلیدی کلما 
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 مقدمه -۱
بدا ذششد  زمدان و      . هدد  از روسدازی راه ایجداد یدح سدف  صدا  و همدوار و در عدین حداب مدداو و بدا دوا  و ایمدن اسد              

 هدا پیشدنهاد شدده اسد       هداو مادا   و فراینددهای ددیددی بدرای ،راحدیو اددرا و نگهدداری روسدازی          پیشرف  علد،و رو  

دسد  انددرکاران عملیداا راه سدازی بدا رو سدازی آسدفا تی        در کشور ایران به دالیلدی از دملده فراواندی قیدرو آشدنایی بیشدتر       
افداای  قیمد  قیدر ،دی  ندد        .و همچنین ودود ضوابط فنی راید  در کشدورو لا دو روسدازی راه هدا از ندول آسدفا تی اسد         

ساب ذششته و در نتیجه افداای  قیمد  امدا  شدده روسدازی آسدفا تیو مدازاد او یدد سدیمان و همچندین ،دوب عمدر بیشدتر              
و سددرو شددده اسدد  متو یددان امددور راه )بددر اسدداس اجدداره کشددورهای م تلدد (روسددازی بتنددی نبددر  بدده روسددازی آسددفا تی 

 ذاینه ای مناسو در کنار روسازی آسفا تی مفرح نمایند  سازی استفاده از روسازی بتنی را به عنوان
روسازی راه سازه ای اس  کده روی آردرین الیده متدراک، شدده ردا  زمدین ،ریددی موددود یدا اصدرح شددهو رداکریای هدا               

روسدازی هداو از ن در ندول مادا   مادرفی و بده سده          .نامیدده مدی شدوندو قدرار مدی ذیدرد       و     که به ،ور کلی ببدتر روسدازی  
 ادبدی، مدی شدوند     ( و یدا ارکیردی  پایده سدیمانی    صدلو و نیمده صدلو   (و روسدازی  پایده قیدری  ته روسازی اندفدا  پدشیر    دس

 روکدد  هددا بدده دو دسددته( پوشددانده مددی شددوند  Overlayروسددازی هددا اللددو بددا اوددده بدده نددول کدداربری راه بددا یددح روکدد   
هدا مدی اوانندد پایده      روکد  ی، مدی شدوند     برنده و لیدر  بدرنده کده عمدده افداوا آن هدا در ضد ام  مدی باشدد ادبد          

هددای بتنددی  پایدده سددیمانی( بدده دالیددل م تلفددی همچددون      روکشش سددیمانیو قیددری و همچنددین رزینددی داشددته باشددند     
 بددرندذیو دوا  و اسددت، ا و ببددیار رایدد  و دارای هایندده ادمیددراا و نگهددداری پددایینی بددوده و در صددنای  راهبددازی مددورد   

 روکد  کده از اندوال   ( LMCهدای بدتن اصدرح شدده بدا الا دس         روکد  ایدن مدا ده بده بررسدی     در استفاده قرار مدی ذیرندد    
هدای راید     روکد  در ایداالا مت،دده آمری دا بده عندوان ی دی از        LMC هدای  روکش مدی پدردازی،    بتنی  برنده می باشددو  

و  ه شدددنو آ پددل هددا کدده در مدددر  رددوردذی اوسددط نمددح هددای یددت زدا و  رردده هددای متندداوه ی رندددان  عرشددهبددرای 
 به کار می رود  قرار دارد و دوا  م انی ی باالیی مد ن ر باشد  لیره

مداومدد  فشدداری و کششددی روسددازی بتنددی زیدداد  .راه بددا بددتن سددارته مددی شددودروسددازی و هددای صددلو  بتنددی( در روسددازی
ادری نبدر  بده    و بدار ارافیدح را بددون ارییدر شد ل زیداد صدف،ه بتندیو در سدف  ذبدترده             )در مدایبه بدا آسدفا    (اس  

در   روسازی آسفا تی بده ردا  ببدتر منتددل مدی سدازد  روسددازی بتندی اللدو بدر روی الیده زیدر اسدداس اددرا مدی شددود                
شدرایفی کده ردا  ببددتر روسددازی از کیفید  مدداومتی مفلدوبی برردوردار بدوده و ارافیدحو سدنگین و یدا ریلدی سدنگین               

 ی می اواند روی الیه ببتر ادرا شود  ساس اش یص مراد  ذیارحو رو سازی بتنانراشدو بر 
و روسددددازی هددای بتنددی  JPCP)1انددوال اصددددلی روسددددازیهای بتنددی عرارانددد از روسددددازی هددای بتنددی سدددداده درزدار       

و روسددازی هددای بتنددی از نددول پددی  انیددده     CRCP)3روسددازی هددای بتنددی مبددل  پیوسددته    و  JRCP)2مبددددل  درزدار 
 PCP)4.  کده   مانندد روسدازی بدتن للت دی     وسازی بتندی نیدا وددود دارندد کده بده علد  م،ددودی  کداربرد         انوال دیگری از رو

مرکدو فددط بدرای راه     بشد ل  یدا آسدفا     روکد  بتندی  بدرنده   در صورا اسدتفاده ن دردن از یدح رویده م،داف تی ن یدر       
ر کده بدرای زه شدی    های با ارافیدح سدرح و متوسدط بدا سدرع  کد، وسدایل ندلیده کداربرد دارد یدا روسدازی بتندی نفوذپدشی             

یدا ندول مدواد    ) و بلدوکی بتندی   هدای بتندی پدی  سددارته     مانندد روسددازی  (رو  سددار   و سدف،ی روسددازی کداربرد دارد   
  .به عنوان انوال فرعی روسازی بتنی م،بوه می شوند )مانند روسازیهای بتنی حاوی ذوذرد یا ا یا (افاودنی 

در زمددره رایدد  اددرین روسددازی هددای بتنددی در کشددور بددوده و      RCCPو   JPCPالز  بدده ذکددر اسدد  کدده روسددازی هددای    
 روکشش بدده عنددوان سددف  نهددایی راه  بدددون نیدداز بدده هرذوندده    شددرا ادددرای صدد،ی  بافدد  سددف،ی ب JPCPهددای  روسددازی

                                                           
 

1 Jointed Plain Concrete Pavement 
2 Jointed Reinforced Concrete Pavement 
3 Continuous Reinforced Concrete Pavement 
4 Prestressed Concrete Pavement 

را نمدی ادوان در راه هدای بدا سدرع  بدی         RCCPروسدازی هدای    الز  بده ذکدر اسد  کده    دیگری( قابل استفاده مدی باشدند    
کننددده مدفدد  راه بددرای ایجدداد   روکدد  ا میددلر سدداع  بدده انهددایی مددورد اسددتفاده قددرار داد و نیدداز بدده   کیلددومتر د ۰۵از 
( روکد  بتندی  ا میدل کنندده مدی اواندد پایده قیدری  آسدفا  ( و یدا پایده سدیمانی             روکد  هدای   ا  کافی دارند  این صفا

 تلد  پدرو ه بایبدتی مدورد بررسدی      امدری اسد  حیداای کده بدا اودده بده شدرایط م         یح روک  نهایی مناسدو باشد  انت اه 
و یددا اصددرح  MSC)5یددا  SFCبتنددی اصددرح شددده بددا دوده سیلیبددی    انددوال روکدد  هددایدر آمری ددای شددما ی   قددرار ذیددرد

مداومدد  م ددانی ی بدداالو نفددوذ پددشیری  نددول روکدد  دارای( مددورد اسددتفاده قددرار مددی ذیددرد  ایددن دو LMCشددده بددا الا ددس  
بددر روی داب بتنددی ادددرا مددی  (سددانتی متددر ۰۵کدد،  کمتددر از ببددیار کدد، و در نتیجدده دوا  بدداال بددوده کدده در ضدد ام  هددای 

مدی اواندد ذاینده مناسدری بده عندوان        قیدرو روکد  هدای مدشکور    در شرایط فدلی کشدور بدا اودده بده افداای  قیمد         ذردند 
 تی باشد   دایگاین روک  های آسفا 

و ویژذددی هددای ماددا   مودددود در کشددور از دملدده   م لددوابهددره ذیددری از افاودنددی هددای بددتن مناسددو بددر اسدداس ،ددرح   
هددای فددوذ ا ددشکر مددی باشددند  اسددتفاده از مددواد     روکدد سددیمان و سددنگدانه هدداو مهدد، اددرین عوامددل در کیفیدد  و دوا     

( مددی اوانددد روکدد ن ددر ذددرفتن افددابش بددا مش ادداا  بدددون در نامناسددو   شددیمیایی لیددر اسددتاندارد و یددا افاودنددی هددای 
منجر به افد  کیفید  در ردوات بدتن ادازه یدا سد   شدده و بدروز عدواملی همچدون ادر  ردوردذی رمیدریو نفوذپدشیری                

 ها شود  روک آه و امرح و کاه  دوا  
ا دوده اصددرح شددده بدد نبددر  بدده روکدد  هددای ( در ایدداالا مت،ددده آمری ددا LMCشددده بددا الا ددس   روکدد  هددای اصددرح

 شده با الا س مورد بررسی قرار می ذیرد      مدا ه روک  های اصرحدر این   ]۲[( رای  ار می باشند SFCسیلیبی  
 LMCتاریخچه  -۲

و  1920هدای   ( در ،دوب دهده  کدائو و   هدای ،ریددی الا دس  صدمخ دررتدان      هدای اصدرح شدده بدا رزیدن      استفاده از مدرا 
رادوب  در سدداب    ]۳[ هددای ماددنوعی الا ددس را پیشددنهاد داد  بانددد اسددتفاده از رزیددن  1932اوسددده یافدد   در سدداب  1930
هدای مادنوعی الا دس همچدون پلدی وینیدل اسدتاا بدرای او یدد بدتن اصدرح شدده              برای او ین بار ادعا کرد که رزیدن  1939

هددای  بددا پلیمددر در پددرو ه م لددوا اصددرح شددده 1940از اوارددر دهدده  . ]۴[اواننددد مددورد اسددتفاده قددرار ذیرنددد بدا پلیمددر مددی 
فرسدای  و ضدد ردوردذی     هدای ضدد   هدا و کفودو    فدر   هدا و کشدتیو سدن     هدای پدل   م تلفدی همچدون پوشد  عرشده    
مفا دده مفادلی دربداره اصدرح مدرا بدا پلدی وینیدل اسدتاا انجدا  دادندد و             1953در سداب   استفاده شد  ذیب  و هم داران 

بددرای او ددین بددار   ۰۷۹۱( در سدداب FHWAراه ایدداالا مت،ددده آمری ددا   وزارا .  ]۰[ نددد ذاارشددی در ایددن مددورد ارایدده کرد 
 وا تدرز   بتنی اصرح شدده بدا الا دس ارائده کدرد کده ادا بده امدروز مدورد اسدتفاده قدرار مدی ذیدرد                روک آیین نامه ای ده  

 را( مداومدد  رمشددی و مداومدد  در برابددر نفوذپددشیری     SBRنشددان داد کدده الا ددس اسددتایرن بواددادین       1992در سدداب 
   اسددتانداردی بدده نددا    ASTMو 1999در سدداب  . ]۶[ب شددد  بددا افدداای  نبددر  پلیمددر بدده سددیمان بهرددود مددی   متناسددو

ASTM C1438      منتشددر کددرد کدده مش ادداا الا ددس و پلیمرهددای اصددرح کننددده بددرای م لددوا سددیمان هیدددرو ی ی و
    ]۹[ مرا های اصرح شده با پلیمر را ارایه کرده اس  آزمای رو  

    LMCپلیمر های مورد استفاده در بتن  -۳
شددنارته شددده اسدد و ارکیرددی از سددیمان   LMCو  PPCC 6( کدده بددا نددا  هددای  PMCبددتن هددای اصددرح شددده بددا پلیمددر     

هیددرو ی ی بده همدراه پلیمدر هدای آ دی م،لدوب در آه مدی باشدد  پلیمدر آ دی مو  دوب بارذدی اسد  کده از اااداب هدااران                  
یااسددیون بدده ودددود آمددده اسدد  کدده بددر حبددو نددول پلیمددر مددی اوانددد قابلیدد  رمیواکددن  پلنددومر( در ومو  ددوب کددو  تر  م

فاده تدر آه داشدته باشدد  پلیمدر هدایی کده در فداز پراکنددذی بدرای اصدرح ردوات بدتن مدورد اسد               8و یدا ان،درب   7پراکندذی
                                                           

 
5 Silica Fume Concrete – Microsilica Concrete 
6 Polymer Portland Cement Concrete 
7 Dispersible 
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 مقدمه -۱
بدا ذششد  زمدان و      . هدد  از روسدازی راه ایجداد یدح سدف  صدا  و همدوار و در عدین حداب مدداو و بدا دوا  و ایمدن اسد              

 هدا پیشدنهاد شدده اسد       هداو مادا   و فراینددهای ددیددی بدرای ،راحدیو اددرا و نگهدداری روسدازی          پیشرف  علد،و رو  

دسد  انددرکاران عملیداا راه سدازی بدا رو سدازی آسدفا تی        در کشور ایران به دالیلدی از دملده فراواندی قیدرو آشدنایی بیشدتر       
افداای  قیمد  قیدر ،دی  ندد        .و همچنین ودود ضوابط فنی راید  در کشدورو لا دو روسدازی راه هدا از ندول آسدفا تی اسد         

ساب ذششته و در نتیجه افداای  قیمد  امدا  شدده روسدازی آسدفا تیو مدازاد او یدد سدیمان و همچندین ،دوب عمدر بیشدتر              
و سددرو شددده اسدد  متو یددان امددور راه )بددر اسدداس اجدداره کشددورهای م تلدد (روسددازی بتنددی نبددر  بدده روسددازی آسددفا تی 

 ذاینه ای مناسو در کنار روسازی آسفا تی مفرح نمایند  سازی استفاده از روسازی بتنی را به عنوان
روسازی راه سازه ای اس  کده روی آردرین الیده متدراک، شدده ردا  زمدین ،ریددی موددود یدا اصدرح شددهو رداکریای هدا               

روسدازی هداو از ن در ندول مادا   مادرفی و بده سده          .نامیدده مدی شدوندو قدرار مدی ذیدرد       و     که به ،ور کلی ببدتر روسدازی  
 ادبدی، مدی شدوند     ( و یدا ارکیردی  پایده سدیمانی    صدلو و نیمده صدلو   (و روسدازی  پایده قیدری  ته روسازی اندفدا  پدشیر    دس

 روکدد  هددا بدده دو دسددته( پوشددانده مددی شددوند  Overlayروسددازی هددا اللددو بددا اوددده بدده نددول کدداربری راه بددا یددح روکدد   
هدا مدی اوانندد پایده      روکد  ی، مدی شدوند     برنده و لیدر  بدرنده کده عمدده افداوا آن هدا در ضد ام  مدی باشدد ادبد          

هددای بتنددی  پایدده سددیمانی( بدده دالیددل م تلفددی همچددون      روکشش سددیمانیو قیددری و همچنددین رزینددی داشددته باشددند     
 بددرندذیو دوا  و اسددت، ا و ببددیار رایدد  و دارای هایندده ادمیددراا و نگهددداری پددایینی بددوده و در صددنای  راهبددازی مددورد   

 روکد  کده از اندوال   ( LMCهدای بدتن اصدرح شدده بدا الا دس         روکد  ایدن مدا ده بده بررسدی     در استفاده قرار مدی ذیرندد    
هدای راید     روکد  در ایداالا مت،دده آمری دا بده عندوان ی دی از        LMC هدای  روکش مدی پدردازی،    بتنی  برنده می باشددو  

و  ه شدددنو آ پددل هددا کدده در مدددر  رددوردذی اوسددط نمددح هددای یددت زدا و  رردده هددای متندداوه ی رندددان  عرشددهبددرای 
 به کار می رود  قرار دارد و دوا  م انی ی باالیی مد ن ر باشد  لیره

مداومدد  فشدداری و کششددی روسددازی بتنددی زیدداد  .راه بددا بددتن سددارته مددی شددودروسددازی و هددای صددلو  بتنددی( در روسددازی
ادری نبدر  بده    و بدار ارافیدح را بددون ارییدر شد ل زیداد صدف،ه بتندیو در سدف  ذبدترده             )در مدایبه بدا آسدفا    (اس  

در   روسازی آسفا تی بده ردا  ببدتر منتددل مدی سدازد  روسددازی بتندی اللدو بدر روی الیده زیدر اسدداس اددرا مدی شددود                
شدرایفی کده ردا  ببددتر روسددازی از کیفید  مدداومتی مفلدوبی برردوردار بدوده و ارافیدحو سدنگین و یدا ریلدی سدنگین               

 ی می اواند روی الیه ببتر ادرا شود  ساس اش یص مراد  ذیارحو رو سازی بتنانراشدو بر 
و روسددددازی هددای بتنددی  JPCP)1انددوال اصددددلی روسددددازیهای بتنددی عرارانددد از روسددددازی هددای بتنددی سدددداده درزدار       

و روسددازی هددای بتنددی از نددول پددی  انیددده     CRCP)3روسددازی هددای بتنددی مبددل  پیوسددته    و  JRCP)2مبددددل  درزدار 
 PCP)4.  کده   مانندد روسدازی بدتن للت دی     وسازی بتندی نیدا وددود دارندد کده بده علد  م،ددودی  کداربرد         انوال دیگری از رو

مرکدو فددط بدرای راه     بشد ل  یدا آسدفا     روکد  بتندی  بدرنده   در صورا اسدتفاده ن دردن از یدح رویده م،داف تی ن یدر       
ر کده بدرای زه شدی    های با ارافیدح سدرح و متوسدط بدا سدرع  کد، وسدایل ندلیده کداربرد دارد یدا روسدازی بتندی نفوذپدشی             

یدا ندول مدواد    ) و بلدوکی بتندی   هدای بتندی پدی  سددارته     مانندد روسددازی  (رو  سددار   و سدف،ی روسددازی کداربرد دارد   
  .به عنوان انوال فرعی روسازی بتنی م،بوه می شوند )مانند روسازیهای بتنی حاوی ذوذرد یا ا یا (افاودنی 

در زمددره رایدد  اددرین روسددازی هددای بتنددی در کشددور بددوده و      RCCPو   JPCPالز  بدده ذکددر اسدد  کدده روسددازی هددای    
 روکشش بدده عنددوان سددف  نهددایی راه  بدددون نیدداز بدده هرذوندده    شددرا ادددرای صدد،ی  بافدد  سددف،ی ب JPCPهددای  روسددازی

                                                           
 

1 Jointed Plain Concrete Pavement 
2 Jointed Reinforced Concrete Pavement 
3 Continuous Reinforced Concrete Pavement 
4 Prestressed Concrete Pavement 

را نمدی ادوان در راه هدای بدا سدرع  بدی         RCCPروسدازی هدای    الز  بده ذکدر اسد  کده    دیگری( قابل استفاده مدی باشدند    
کننددده مدفدد  راه بددرای ایجدداد   روکدد  ا میددلر سدداع  بدده انهددایی مددورد اسددتفاده قددرار داد و نیدداز بدده   کیلددومتر د ۰۵از 
( روکد  بتندی  ا میدل کنندده مدی اواندد پایده قیدری  آسدفا  ( و یدا پایده سدیمانی             روکد  هدای   ا  کافی دارند  این صفا

 تلد  پدرو ه بایبدتی مدورد بررسدی      امدری اسد  حیداای کده بدا اودده بده شدرایط م         یح روک  نهایی مناسدو باشد  انت اه 
و یددا اصددرح  MSC)5یددا  SFCبتنددی اصددرح شددده بددا دوده سیلیبددی    انددوال روکدد  هددایدر آمری ددای شددما ی   قددرار ذیددرد

مداومدد  م ددانی ی بدداالو نفددوذ پددشیری  نددول روکدد  دارای( مددورد اسددتفاده قددرار مددی ذیددرد  ایددن دو LMCشددده بددا الا ددس  
بددر روی داب بتنددی ادددرا مددی  (سددانتی متددر ۰۵کدد،  کمتددر از ببددیار کدد، و در نتیجدده دوا  بدداال بددوده کدده در ضدد ام  هددای 

مدی اواندد ذاینده مناسدری بده عندوان        قیدرو روکد  هدای مدشکور    در شرایط فدلی کشدور بدا اودده بده افداای  قیمد         ذردند 
 تی باشد   دایگاین روک  های آسفا 

و ویژذددی هددای ماددا   مودددود در کشددور از دملدده   م لددوابهددره ذیددری از افاودنددی هددای بددتن مناسددو بددر اسدداس ،ددرح   
هددای فددوذ ا ددشکر مددی باشددند  اسددتفاده از مددواد     روکدد سددیمان و سددنگدانه هدداو مهدد، اددرین عوامددل در کیفیدد  و دوا     

( مددی اوانددد روکدد ن ددر ذددرفتن افددابش بددا مش ادداا  بدددون در نامناسددو   شددیمیایی لیددر اسددتاندارد و یددا افاودنددی هددای 
منجر به افد  کیفید  در ردوات بدتن ادازه یدا سد   شدده و بدروز عدواملی همچدون ادر  ردوردذی رمیدریو نفوذپدشیری                

 ها شود  روک آه و امرح و کاه  دوا  
ا دوده اصددرح شددده بدد نبددر  بدده روکدد  هددای ( در ایدداالا مت،ددده آمری ددا LMCشددده بددا الا ددس   روکدد  هددای اصددرح

 شده با الا س مورد بررسی قرار می ذیرد      مدا ه روک  های اصرحدر این   ]۲[( رای  ار می باشند SFCسیلیبی  
 LMCتاریخچه  -۲

و  1920هدای   ( در ،دوب دهده  کدائو و   هدای ،ریددی الا دس  صدمخ دررتدان      هدای اصدرح شدده بدا رزیدن      استفاده از مدرا 
رادوب  در سدداب    ]۳[ هددای ماددنوعی الا ددس را پیشددنهاد داد  بانددد اسددتفاده از رزیددن  1932اوسددده یافدد   در سدداب  1930
هدای مادنوعی الا دس همچدون پلدی وینیدل اسدتاا بدرای او یدد بدتن اصدرح شدده              برای او ین بار ادعا کرد که رزیدن  1939

هددای  بددا پلیمددر در پددرو ه م لددوا اصددرح شددده 1940از اوارددر دهدده  . ]۴[اواننددد مددورد اسددتفاده قددرار ذیرنددد بدا پلیمددر مددی 
فرسدای  و ضدد ردوردذی     هدای ضدد   هدا و کفودو    فدر   هدا و کشدتیو سدن     هدای پدل   م تلفدی همچدون پوشد  عرشده    
مفا دده مفادلی دربداره اصدرح مدرا بدا پلدی وینیدل اسدتاا انجدا  دادندد و             1953در سداب   استفاده شد  ذیب  و هم داران 

بددرای او ددین بددار   ۰۷۹۱( در سدداب FHWAراه ایدداالا مت،ددده آمری ددا   وزارا .  ]۰[ نددد ذاارشددی در ایددن مددورد ارایدده کرد 
 وا تدرز   بتنی اصرح شدده بدا الا دس ارائده کدرد کده ادا بده امدروز مدورد اسدتفاده قدرار مدی ذیدرد                روک آیین نامه ای ده  

 را( مداومدد  رمشددی و مداومدد  در برابددر نفوذپددشیری     SBRنشددان داد کدده الا ددس اسددتایرن بواددادین       1992در سدداب 
   اسددتانداردی بدده نددا    ASTMو 1999در سدداب  . ]۶[ب شددد  بددا افدداای  نبددر  پلیمددر بدده سددیمان بهرددود مددی   متناسددو

ASTM C1438      منتشددر کددرد کدده مش ادداا الا ددس و پلیمرهددای اصددرح کننددده بددرای م لددوا سددیمان هیدددرو ی ی و
    ]۹[ مرا های اصرح شده با پلیمر را ارایه کرده اس  آزمای رو  

    LMCپلیمر های مورد استفاده در بتن  -۳
شددنارته شددده اسدد و ارکیرددی از سددیمان   LMCو  PPCC 6( کدده بددا نددا  هددای  PMCبددتن هددای اصددرح شددده بددا پلیمددر     

هیددرو ی ی بده همدراه پلیمدر هدای آ دی م،لدوب در آه مدی باشدد  پلیمدر آ دی مو  دوب بارذدی اسد  کده از اااداب هدااران                  
یااسددیون بدده ودددود آمددده اسدد  کدده بددر حبددو نددول پلیمددر مددی اوانددد قابلیدد  رمیواکددن  پلنددومر( در ومو  ددوب کددو  تر  م

فاده تدر آه داشدته باشدد  پلیمدر هدایی کده در فداز پراکنددذی بدرای اصدرح ردوات بدتن مدورد اسد               8و یدا ان،درب   7پراکندذی
                                                           

 
5 Silica Fume Concrete – Microsilica Concrete 
6 Polymer Portland Cement Concrete 
7 Dispersible 
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قرار مدی ذیرنددو در صدند  بده الا دس موسدو  بدوده و ردوات آن ببدته بده ندول پلیمدر مادرفیو در کداربرد هدای م تلد                  
 متفاوا می باشد   

 در برابدر  ررده هدای متنداوه ی رنددان      دوا و مداومد  از دمله ماایای اضدافه کدردن پلیمدر بده بدتن مدی ادوان بده افداای           
  مداومدد  هددای رمشددی و کششددیو کدداه  نفوذپددشیری و مدددوب        و مداومدد  در برابددر فرسددای و افدداای    وآه شدددن 

( ندد  مهمدی در کداربری ایدن     LMCکداه  مددوب االستیبدیته در بدتن اصدرح شدده بدا الا دس           .االستیبیته اشداره کدرد  
هددا و مددوارد ارمیمددی رواهددد داشدد    ددرا کدده باعددا کدداه  اددن  هددای وارده ناشددی از دمدد   عنددوان روکدد  پددلبددتن بدده 

  ]۱[و در نتیجه کاه  ار  روردذی می ذردد    10حرارایو کرن  های 9شدذی
و (S-A)  اکریلیددح و کوپلیمرهددای اسددتایرن (PAE) امددروزه انددوال م تلفددی از پلیمرهددا از دملدده کوپلیمرهددای اکریلیددح     

 PVA)   و هموپلیمرهددای وینیددل اسددتاا  (VAC) و کوپلیمرهددای وینیددل اسددتاا (S-B)  کوپلیمرهددای اسددتایرن بواددادین 
ح بدتن اسددتفاده مدی شددوند و هدر کدددا  از آنهددا مدی اواننددد باعدا ایجدداد راوصدیاا م تلفددی در بدتن یددا مددرا        بدرای اصددر 

 س   شده شوند  
الا دس هدای مدورد اسدتفاده در بدتن را بده وددود مدی آورندد  پدس             11امو بدیونی  پلیمدره شددن  به ،ور کلی فرایندی به ندا   

از ،ی شدن فرایند هدای پدی در پدی در  ررده او یدد الا دسو سدرانجا  ایدن مداده بدا مش اداا شدیمیایی مشد ص او یدد               
 و عرضه می ذردد   

سدف،ی کده    نومرهداو بده سده دسدته ادبدی، مدی شدوند  ندول فدداب کنندده          والا س ها بدر حبدو ندول بدار ا  تری دی روی م     
نومر استفاده مدی شدودو مرندای ایدن ادبدی، بنددی اسد   ذدروه هدا بده کداایونی  بدار م رد (و آنیدونی               وبرای پراکنده کردن م

پدس از اسدتفاده در م لدوا هدای      بار منفی( و لیر یدونی  بددون بدار( ادبدی، مدی شدوند  الا دس هدای کداایونی یدا آنیدونی            
اوسددط وزارا راه آمری ددا  ۰الا ددس هددای لیددر یددونی بایددد اسددتفاده شددوند  ددددوب    بنددابراینسددیمانی پایددداری الز  را ندارنددد

 FHWA RD-78-35) ]۷[   در راوت ا ااماا الا س مارفی در بتن ارائه شده اس 
 

 FHWA. مشخصا  شیمیایی التکس استایرن بوتادین ارائه شده توسط ۱جدول 
FHWA   ویژذی الا س  ا ااماا 
  (  ASTM D 1417 استاندارد  ٪درصد دامد  ۰۳ا ی  ۴۶
  ( ASTM D 1417 استاندارد  pH    ۰۲ا ی   8/5
 Åمیانگین اندازه مو  و ی  ۲۰۵۵ا ی  ۰۴۵۵
 ٪درصد وزنی بواادین  ۴۵ا ی  ۳۵

 کش  سف،ی  Dynes/cm     ۰۵حداک ر 
  (  ASTM D 1417 استاندارد  ٪درصد   تگی  /۰0حداک ر 
  و آه شدن بر حبو درصد  رره  ی رندانپایداری در  /۰0حداک ر 

 gr/cm3وزن م اوت  1/05ا ی  1/01
  (  ASTM D 1417 استاندارد  mPas @20rpmبرو  فیلد  ذرانروی ۶۵ا ی  ۲۵

 فداب کننده پراکندذی لیر یونی
 رن  سفید

 

                                                                                                                                                                                        
 

8 Soluble 
9 Shrinkage 
10 Thermal Strain 
11 Emulsion Polymerization 

و ذدروه هدای فددابو دمدای      Tg)12  شیشده  انتدداب نوال ذونداذونی هبدتند کده برحبدو ندول کداربریو دمدای        االا س ها دارای 
مدی بایبدتی    روکش قابلی  امتااج بدا مادا   م تلد  او یدد مدی ذدردد  افاودندی الا دس دهد  او یدد بدتن             اش یل فیل، و

با ماا   و مواد او یه ده  سدار  بدتن سدازذاری داشدته باشدد  ایدن سدازذاری بده مدندای سداز  پدشیری بدا ندول سدیمانو               
دسددتیابی بدده مداومدد  هددای م ددانی ی  فشدداریو کششددی و    ،ددرح م لددوا بدده من ددور مودددود در  درشدد  دانددهو  ریاداندده

و سددازذاری بددا شددرایط م،یفددیو  مددوارد فددوذرمشددی(و کنتددرب میدداان هددوا و اددامین کارپددشیری مناسددو اسدد   عددروه بددر   
  ،دا  شدود  بده عندوان م داب نبدل قددیمی الا دس         مادرفی  مناسراا ادرایی و شرایط ددوی نیدا بایدد در سدارتار الا دس     

اددوان در ،ددرح  هددا کدده در ذششددته بدده من ددور او یددد  بددو هددای بددتن و رزیددن هددای واارپددرو  اسددتفاده مددی شددد را نمددی 
بدا اودده   ب ار ذرف   بده دالیدل فدوذ امدروزه در کشدورهای پیشدرفتهو افاودندی الا دس دهد  هدر پدرو ه              LMCن م لوا بت

 ری فرآوری و سارته می شود  باورا ان،ااهای پرو ه  ،رح م لوا بتن و نیازمندیبه ویژذی های 
انت داه ندول پلیمددر بده عنددوان اصدرح کنندده بددتن بده ویژذددی هدای ردات آن پلیمددر بدرای کدداربری مشد ص ببددتگی دارد            

کمتدر و  بدرندذی   پلیمر های اسدتایرن بوادادین نبدر  بده پلیمدر هدای اکریلیدح و یدا اسدتایرن اکریدح دارای نفوذپدشیری            
کوپلیمرهدای وینیدل اسدتاا نیدا اذدر  ده از  ،دا  نفدوذ پدشیری و  بدرندذی بده سدف               سف  زیر کار می باشدند   بیشتر به

امدروزه در صدند  راهبدازی بدتن هدای اصدرح شدده بدا پلیمدر مدورد اسدتفاده در            مناسو و قابدل اسدتفاده مدی باشدندو و دی      
قردل از اسدتفاده    SBRالز  بده اوضدی  اسد  کده الا دس هدای       روسازی هدا از پلیمدر اسدتایرن بوادادین اسدتفاده مدی کنندد         

بدتن نیداز بده اصدرح سدارتاری و فدراوری دارندد و در لیدر اینادورا پایدداری الز  دهد  اشد یل فدیل، در               مخلشو در ،رح 
از آنجدا کده مادا   و مدواد او یده موددود در ایدران  از دملده مددوب نرمدی سدنگدانه هدا و               .سارتار بدتن را ن واهندد داشد    

بتنددی  روکدد افدداوا هددایی داردو در ،راحددی و او یددد الا ددس مددورد اسددتفاده در   FHWA   ( بددا ماددا   مددورد اسددتفاده در 
LMC     پارامترهددایی ن یددر دمددای انتددداب شیشددهTg   ،و حددداقل دمددای اشدد یل فددیل)MFFT  و سددارتار کلوئیدددی پلیمددرو)

اصدرح  در کشدور  میاان هوای او یدد شدده اوسدط الا دسو ذدروه هدای فدداب و      بایدد بدا اودده بده مادا   مدورد اسدتفاده               
 ذردد   
کده بدرای پوشد  عرشده پدل هدا بده عندوان          اسد  در کشدور آمری دا    LMC سیبدت، روکد   بیشترین میداان مادر    امروزه 

و همچنین بدا سدرع  بهدره بدرداری ببدیار بداال نبدر  بده سیبدت، هدای مرسدو  مدورد اسدتفاده               با نفوذ پشیری ک،سیبتمی 
 ساع  مورد بهره برداری قرار ذیرد   ۳می اواند پس از   LMCهای  نبل ددید روک قرار می ذیرد  

 

 LMCساختار بتن  -4
کده راصددی  پ دد  شددوندذی در   الا ددسداندده و  درشد  و  ریادانددهبدتن اصددرح شددده بدا الا ددس ارکیرددی اسد  از سددیمانو    

حفدره  ه کده  هدای پلیمدری بدر روی رمیدر سدیمان و سدنگدانه شدد        فدیل، در بدتنو سدرو اشد یل     الا سآه را دارند  ارکیو 
پدشیری بدتن در برابدر آه و یدون هدای رورندده        منافدش مدویین را پدر مدی کندد و منجدر بده کداه  قابدل مرح ده نفدوذ           ها و 

مانندد یددون کلددر مددی شدود  بدده علدد  دددایگاینی ب دد  قابدل مرح دده ای از آه مددورد نیدداز بدتن بددا الا ددسو نبددر  آه بدده     
آسددیو هددای ناشددی از  رردده هددای متندداوه ذوه و ی رندددان  پتانبددیل رددوردذی وو آنسددیمان کدداه  یافتدده و بدده مودددو 

هددای فشدداریو کششددی و رمشددیو   بدده بددتنو سددرو افدداای  مداومدد  الا ددساضددافه کددردن  عددروه بددر آن  کدداه  مددی یابددد
  ]۱[ و کاه  نفوذپشیری و مدوب االستیبیته رواهد شد سایشی افاای  مداوم 

در هددر دو حا دد  اددازه و سدد   شددده   LMC ر رددوات م لددواارکیردداا پلیمرهددای اصددرح کننددده ادداییراا مش اددی بدد  
نومرهددایی هبددتند کدده حجدد، عمددده ای از ودارد  اصددلی اددرین مو فدده هددای اشدد یل دهنددده ی یددح پلیمددر اصددرح کننددده و م

 مددواد پلیمددری را اشدد یل مددی دهنددد  ایددن اددداا ادداییراا زیددادی بددر سدد تی پلیمرهددا و مداومدد  آن هددا در برابددر هیدددرو یا  
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قرار مدی ذیرنددو در صدند  بده الا دس موسدو  بدوده و ردوات آن ببدته بده ندول پلیمدر مادرفیو در کداربرد هدای م تلد                  
 متفاوا می باشد   

 در برابدر  ررده هدای متنداوه ی رنددان      دوا و مداومد  از دمله ماایای اضدافه کدردن پلیمدر بده بدتن مدی ادوان بده افداای           
  مداومدد  هددای رمشددی و کششددیو کدداه  نفوذپددشیری و مدددوب        و مداومدد  در برابددر فرسددای و افدداای    وآه شدددن 

( ندد  مهمدی در کداربری ایدن     LMCکداه  مددوب االستیبدیته در بدتن اصدرح شدده بدا الا دس           .االستیبیته اشداره کدرد  
هددا و مددوارد ارمیمددی رواهددد داشدد    ددرا کدده باعددا کدداه  اددن  هددای وارده ناشددی از دمدد   عنددوان روکدد  پددلبددتن بدده 

  ]۱[و در نتیجه کاه  ار  روردذی می ذردد    10حرارایو کرن  های 9شدذی
و (S-A)  اکریلیددح و کوپلیمرهددای اسددتایرن (PAE) امددروزه انددوال م تلفددی از پلیمرهددا از دملدده کوپلیمرهددای اکریلیددح     

 PVA)   و هموپلیمرهددای وینیددل اسددتاا  (VAC) و کوپلیمرهددای وینیددل اسددتاا (S-B)  کوپلیمرهددای اسددتایرن بواددادین 
ح بدتن اسددتفاده مدی شددوند و هدر کدددا  از آنهددا مدی اواننددد باعدا ایجدداد راوصدیاا م تلفددی در بدتن یددا مددرا        بدرای اصددر 

 س   شده شوند  
الا دس هدای مدورد اسدتفاده در بدتن را بده وددود مدی آورندد  پدس             11امو بدیونی  پلیمدره شددن  به ،ور کلی فرایندی به ندا   

از ،ی شدن فرایند هدای پدی در پدی در  ررده او یدد الا دسو سدرانجا  ایدن مداده بدا مش اداا شدیمیایی مشد ص او یدد               
 و عرضه می ذردد   

سدف،ی کده    نومرهداو بده سده دسدته ادبدی، مدی شدوند  ندول فدداب کنندده          والا س ها بدر حبدو ندول بدار ا  تری دی روی م     
نومر استفاده مدی شدودو مرندای ایدن ادبدی، بنددی اسد   ذدروه هدا بده کداایونی  بدار م رد (و آنیدونی               وبرای پراکنده کردن م

پدس از اسدتفاده در م لدوا هدای      بار منفی( و لیر یدونی  بددون بدار( ادبدی، مدی شدوند  الا دس هدای کداایونی یدا آنیدونی            
اوسددط وزارا راه آمری ددا  ۰الا ددس هددای لیددر یددونی بایددد اسددتفاده شددوند  ددددوب    بنددابراینسددیمانی پایددداری الز  را ندارنددد

 FHWA RD-78-35) ]۷[   در راوت ا ااماا الا س مارفی در بتن ارائه شده اس 
 

 FHWA. مشخصا  شیمیایی التکس استایرن بوتادین ارائه شده توسط ۱جدول 
FHWA   ویژذی الا س  ا ااماا 
  (  ASTM D 1417 استاندارد  ٪درصد دامد  ۰۳ا ی  ۴۶
  ( ASTM D 1417 استاندارد  pH    ۰۲ا ی   8/5
 Åمیانگین اندازه مو  و ی  ۲۰۵۵ا ی  ۰۴۵۵
 ٪درصد وزنی بواادین  ۴۵ا ی  ۳۵

 کش  سف،ی  Dynes/cm     ۰۵حداک ر 
  (  ASTM D 1417 استاندارد  ٪درصد   تگی  /۰0حداک ر 
  و آه شدن بر حبو درصد  رره  ی رندانپایداری در  /۰0حداک ر 

 gr/cm3وزن م اوت  1/05ا ی  1/01
  (  ASTM D 1417 استاندارد  mPas @20rpmبرو  فیلد  ذرانروی ۶۵ا ی  ۲۵

 فداب کننده پراکندذی لیر یونی
 رن  سفید
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و ذدروه هدای فددابو دمدای      Tg)12  شیشده  انتدداب نوال ذونداذونی هبدتند کده برحبدو ندول کداربریو دمدای        االا س ها دارای 
مدی بایبدتی    روکش قابلی  امتااج بدا مادا   م تلد  او یدد مدی ذدردد  افاودندی الا دس دهد  او یدد بدتن             اش یل فیل، و

با ماا   و مواد او یه ده  سدار  بدتن سدازذاری داشدته باشدد  ایدن سدازذاری بده مدندای سداز  پدشیری بدا ندول سدیمانو               
دسددتیابی بدده مداومدد  هددای م ددانی ی  فشدداریو کششددی و    ،ددرح م لددوا بدده من ددور مودددود در  درشدد  دانددهو  ریاداندده

و سددازذاری بددا شددرایط م،یفددیو  مددوارد فددوذرمشددی(و کنتددرب میدداان هددوا و اددامین کارپددشیری مناسددو اسدد   عددروه بددر   
  ،دا  شدود  بده عندوان م داب نبدل قددیمی الا دس         مادرفی  مناسراا ادرایی و شرایط ددوی نیدا بایدد در سدارتار الا دس     

اددوان در ،ددرح  هددا کدده در ذششددته بدده من ددور او یددد  بددو هددای بددتن و رزیددن هددای واارپددرو  اسددتفاده مددی شددد را نمددی 
بدا اودده   ب ار ذرف   بده دالیدل فدوذ امدروزه در کشدورهای پیشدرفتهو افاودندی الا دس دهد  هدر پدرو ه              LMCن م لوا بت

 ری فرآوری و سارته می شود  باورا ان،ااهای پرو ه  ،رح م لوا بتن و نیازمندیبه ویژذی های 
انت داه ندول پلیمددر بده عنددوان اصدرح کنندده بددتن بده ویژذددی هدای ردات آن پلیمددر بدرای کدداربری مشد ص ببددتگی دارد            

کمتدر و  بدرندذی   پلیمر های اسدتایرن بوادادین نبدر  بده پلیمدر هدای اکریلیدح و یدا اسدتایرن اکریدح دارای نفوذپدشیری            
کوپلیمرهدای وینیدل اسدتاا نیدا اذدر  ده از  ،دا  نفدوذ پدشیری و  بدرندذی بده سدف               سف  زیر کار می باشدند   بیشتر به

امدروزه در صدند  راهبدازی بدتن هدای اصدرح شدده بدا پلیمدر مدورد اسدتفاده در            مناسو و قابدل اسدتفاده مدی باشدندو و دی      
قردل از اسدتفاده    SBRالز  بده اوضدی  اسد  کده الا دس هدای       روسازی هدا از پلیمدر اسدتایرن بوادادین اسدتفاده مدی کنندد         

بدتن نیداز بده اصدرح سدارتاری و فدراوری دارندد و در لیدر اینادورا پایدداری الز  دهد  اشد یل فدیل، در               مخلشو در ،رح 
از آنجدا کده مادا   و مدواد او یده موددود در ایدران  از دملده مددوب نرمدی سدنگدانه هدا و               .سارتار بدتن را ن واهندد داشد    

بتنددی  روکدد افدداوا هددایی داردو در ،راحددی و او یددد الا ددس مددورد اسددتفاده در   FHWA   ( بددا ماددا   مددورد اسددتفاده در 
LMC     پارامترهددایی ن یددر دمددای انتددداب شیشددهTg   ،و حددداقل دمددای اشدد یل فددیل)MFFT  و سددارتار کلوئیدددی پلیمددرو)

اصدرح  در کشدور  میاان هوای او یدد شدده اوسدط الا دسو ذدروه هدای فدداب و      بایدد بدا اودده بده مادا   مدورد اسدتفاده               
 ذردد   
کده بدرای پوشد  عرشده پدل هدا بده عندوان          اسد  در کشدور آمری دا    LMC سیبدت، روکد   بیشترین میداان مادر    امروزه 

و همچنین بدا سدرع  بهدره بدرداری ببدیار بداال نبدر  بده سیبدت، هدای مرسدو  مدورد اسدتفاده               با نفوذ پشیری ک،سیبتمی 
 ساع  مورد بهره برداری قرار ذیرد   ۳می اواند پس از   LMCهای  نبل ددید روک قرار می ذیرد  

 

 LMCساختار بتن  -4
کده راصددی  پ دد  شددوندذی در   الا ددسداندده و  درشد  و  ریادانددهبدتن اصددرح شددده بدا الا ددس ارکیرددی اسد  از سددیمانو    

حفدره  ه کده  هدای پلیمدری بدر روی رمیدر سدیمان و سدنگدانه شدد        فدیل، در بدتنو سدرو اشد یل     الا سآه را دارند  ارکیو 
پدشیری بدتن در برابدر آه و یدون هدای رورندده        منافدش مدویین را پدر مدی کندد و منجدر بده کداه  قابدل مرح ده نفدوذ           ها و 

مانندد یددون کلددر مددی شدود  بدده علدد  دددایگاینی ب دد  قابدل مرح دده ای از آه مددورد نیدداز بدتن بددا الا ددسو نبددر  آه بدده     
آسددیو هددای ناشددی از  رردده هددای متندداوه ذوه و ی رندددان  پتانبددیل رددوردذی وو آنسددیمان کدداه  یافتدده و بدده مودددو 

هددای فشدداریو کششددی و رمشددیو   بدده بددتنو سددرو افدداای  مداومدد  الا ددساضددافه کددردن  عددروه بددر آن  کدداه  مددی یابددد
  ]۱[ و کاه  نفوذپشیری و مدوب االستیبیته رواهد شد سایشی افاای  مداوم 

در هددر دو حا دد  اددازه و سدد   شددده   LMC ر رددوات م لددواارکیردداا پلیمرهددای اصددرح کننددده ادداییراا مش اددی بدد  
نومرهددایی هبددتند کدده حجدد، عمددده ای از ودارد  اصددلی اددرین مو فدده هددای اشدد یل دهنددده ی یددح پلیمددر اصددرح کننددده و م

 مددواد پلیمددری را اشدد یل مددی دهنددد  ایددن اددداا ادداییراا زیددادی بددر سدد تی پلیمرهددا و مداومدد  آن هددا در برابددر هیدددرو یا  
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دارندد  همچندین مهد، ادرین ویژذدی آن هدا اداییر قابدل اودهشدان بدر            UV )13و اشدده مداورای بدنف       برابدر آه(   اجایه در
روکد  هدای   مداوم  در برابر نفوذ آه و پایدداری در بدتن اصدرح شدده پلیمدری اسد  کده موددو دوا  و ،دوب عمدر بداالی            

مدی باشدند کده ایدن ادداا مدی اوانندد در بهردود          نیدا دیگدری  رواهد شد  پلیمرهای اصدرح کنندده دارای ادداای دائدی      بتنی
پیوند میان سیمان و سدنگدانه هداو ایجداد راصدی  کاهنددذی آه و کداه  حرداه هدوای درشد  ایجداد شدده در بدتن مدویر              

نشدان داد کده الا دس اسدتایرن      ۰۷۷۲در  سداب   "وا تدرز "پلیمدر بدر ردوات بدتن      PH باشند  همچندین در ارارداا بدا اداییر     
باشدددو ارییددراا مفلددوبی در روانددیو وزن م اددوت حا دد  مر،ددوه و    ۰۵اددا  ۴آن  بددین  PHکدده عدددد  بواددادین هنگددامی

  از دیگددر ن دداای کدده در اسددتفاده از پلیمرهددا بایددد در ن ددر  ]۰[ ایجدداد نمددی کنددد  LMCرشددح و رددوات نفوذپددشیری بددتن 
اسد  کده    دمدایی اسد   حدداقل دمدای اشد یل فدیل، پلیمدرو پدایین ادرین           MFFT)14ذرف و حدداقل دمدای اشد یل فدیل،      

در آن ذراا پلیمددری الا ددسو ا،ددر  و اندفددا  پددشیری الز  را نداشددته و در دمددای پددایین اددر از آن اشدد یل فددیل، اافدداذ    
د او یدد شدده دهد  شدرایط ادرایدی پدرو ه مدور        SBR الا دس ادیدین شدده بدرای افاودندی      MFFT به همین علد  نمی افتد  

 بدا در  مدددار مفلدوه مادر  پلیمدر     با اوده به م،ددوده دمداییو ر،وبد  هدوا و سدرع  بداد م،دیط مناسدو باشدد            بایدن ر 
درصدد وزن سدیمان اسد    اسدتفاده      15ادا   ۱درصدد دامدد الا دس( در م لدوا سدیمانی بده ،دور مدمدوب بدین          ن ر ذرفتن 

بدتنو دمد  شددذی و ادر  ردوردذی بدتن را بده همدراه          پلیمر بی  از این مددار مددایری  دون افداای  بدی  از حدد هدوای      
پدشیری در م لدوا سد   شدده     نارواهد داشد   اسدتفاده کمتدر از پلیمدر باعدا کداه  ویژذدی هدای مفلدوه از دملده نفوذ          

می شود  ویژذی های بدتن اصدرح شدده بدا الا دس در م لدوا سدیمان مدفدو  دو فرایندد هیدرااده شددن سدیمان و انددداد              
  (۰ش ل پلیمر می باشند  

 
 . هیدراته شدن سیمان وتشکیل فیلم ناشی از انعقاد پلیمر۱شکل 

 
در ایددن فرآینددد ابتدددا هیدراادده شدددن سددیمان رس مددی دهددد و پددس از ا میددل آن ذیددر  اافدداذ مددی افتددد و بددتن سدد       

ذراا پلیمدر بدا کد، شددن پیوسدته        (۲شود  سدوس پلیمرهدا در فهداهای ردا ی ایجداد شدده متمرکدا مدی شدوند  شد ل            می
سیمانو ار یدر و یدا هدر دوی آن هداو مندددد شدده و بده صدورا فدیل، هدایی از پلیمدر در مدی آیندد               هیدرااه شدنآه در ایر 

 که سیمان هیدرااه شده را احا،ه می کنند   

                                                           
 

13 Ultra Violet 
14 Minimum Film Formation Temperature 

 

 
 . مراحل الف، ب، ج ، روند ترکی  سیمان و التکس۲شکل

 
بیشددتری  بنددابراین پتانبددیلندددارد و   15امددایلی بدده آه اندددارتگی  LMC بددر رددر  م لددوا هددای سددیمان مدمددو یو بددتن 

بدا اسدتفاده از سیبدت، هدای     بایدد  رواهدد داشد   بده همدین د یدل        16های ناشدی از دمد  شددذی رمیدری    ار  ایجاد  برای
پلیمددری مم ددن اسدد  قرددل از آن دده قبددم  قابددل پوششددی م تلدد و نددرس ار یددر سددف،ی را کنتددرب و م،دددود نمددود  ذراا 

اددودهی از هیدراادده شدددن سددیمان رس دهدددو منددددد شددده و اشدد یل فددیل، دهنددد  در ایددن حا دد  سددیمان قرددل از آن دده بدده  
  شددده و مبددتدد اددر  رددوردذی اسدد   ناشددی از رشددح شدددذی مداومدد  کششددی الز  دسدد  یابدددو د ددار دمدد  شدددذی 

سداع  پدس از اددرا بایبدتی بده رو        ۴۱ا دی   ۲۴در فاصدله زمدانی    LMCن بدت  عمدل آوری شایان ذکدر اسد  کده عملیداا     
مددرا سدد   شددده ی سددیمانی دارای اددر و باددورا پیوسددته و پددس از آن اددا روز  هددار  باددورا رشددح صددورا پددشیرد    

ار  هدای مدویینی اسد  کده ناشدی از ار یدر آه آزاد م لدوا مدی باشدد  در بدتن اصدرح شدده بدا الا دسو ذراا پلیمدری                
نانومتر می باشددو در ایدن  و ده هدای مدویین نفدوذ مدی کنندد  پلیمرهدا نده انهدا سدرع  و میداان               ۰۵۵وما بارگ ار از  که عم

کداه  مدی دهنددو بل ده هنگدامی کده ادر  هدای ببدیار ریدا ایجداد مدی              ار یر ر،وب  را با مبدود کردن  و ه ها ی مدویین 
ل کدرده و اوسدده آن هدا را م،ددود مدی کندد  بده ایدن         شودو فدیل، پلیمدری اشد یل شدده مانندد پلدی بدر روی ادر  هدا عمد          

ا،درذ مدی شدود  وددود ایدن رشدته هدا باعدا افداای  مداومد  کششدی و رمشدی شدده و مداومدد  در               17پدل زدن  راصدی  
  (۳برابر حمرا شیمیایی و نفوذ نمح ها را به میاان قابل اودهی افاای  می دهد  ش ل 

                                                           
 

15 Bleeding Water 
16 Bleeding Water 
17 Crack Bridging 
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دارندد  همچندین مهد، ادرین ویژذدی آن هدا اداییر قابدل اودهشدان بدر            UV )13و اشدده مداورای بدنف       برابدر آه(   اجایه در
روکد  هدای   مداوم  در برابر نفوذ آه و پایدداری در بدتن اصدرح شدده پلیمدری اسد  کده موددو دوا  و ،دوب عمدر بداالی            

مدی باشدند کده ایدن ادداا مدی اوانندد در بهردود          نیدا دیگدری  رواهد شد  پلیمرهای اصدرح کنندده دارای ادداای دائدی      بتنی
پیوند میان سیمان و سدنگدانه هداو ایجداد راصدی  کاهنددذی آه و کداه  حرداه هدوای درشد  ایجداد شدده در بدتن مدویر              

نشدان داد کده الا دس اسدتایرن      ۰۷۷۲در  سداب   "وا تدرز "پلیمدر بدر ردوات بدتن      PH باشند  همچندین در ارارداا بدا اداییر     
باشدددو ارییددراا مفلددوبی در روانددیو وزن م اددوت حا دد  مر،ددوه و    ۰۵اددا  ۴آن  بددین  PHکدده عدددد  بواددادین هنگددامی

  از دیگددر ن دداای کدده در اسددتفاده از پلیمرهددا بایددد در ن ددر  ]۰[ ایجدداد نمددی کنددد  LMCرشددح و رددوات نفوذپددشیری بددتن 
اسد  کده    دمدایی اسد   حدداقل دمدای اشد یل فدیل، پلیمدرو پدایین ادرین           MFFT)14ذرف و حدداقل دمدای اشد یل فدیل،      

در آن ذراا پلیمددری الا ددسو ا،ددر  و اندفددا  پددشیری الز  را نداشددته و در دمددای پددایین اددر از آن اشدد یل فددیل، اافدداذ    
د او یدد شدده دهد  شدرایط ادرایدی پدرو ه مدور        SBR الا دس ادیدین شدده بدرای افاودندی      MFFT به همین علد  نمی افتد  

 بدا در  مدددار مفلدوه مادر  پلیمدر     با اوده به م،ددوده دمداییو ر،وبد  هدوا و سدرع  بداد م،دیط مناسدو باشدد            بایدن ر 
درصدد وزن سدیمان اسد    اسدتفاده      15ادا   ۱درصدد دامدد الا دس( در م لدوا سدیمانی بده ،دور مدمدوب بدین          ن ر ذرفتن 

بدتنو دمد  شددذی و ادر  ردوردذی بدتن را بده همدراه          پلیمر بی  از این مددار مددایری  دون افداای  بدی  از حدد هدوای      
پدشیری در م لدوا سد   شدده     نارواهد داشد   اسدتفاده کمتدر از پلیمدر باعدا کداه  ویژذدی هدای مفلدوه از دملده نفوذ          

می شود  ویژذی های بدتن اصدرح شدده بدا الا دس در م لدوا سدیمان مدفدو  دو فرایندد هیدرااده شددن سدیمان و انددداد              
  (۰ش ل پلیمر می باشند  

 
 . هیدراته شدن سیمان وتشکیل فیلم ناشی از انعقاد پلیمر۱شکل 

 
در ایددن فرآینددد ابتدددا هیدراادده شدددن سددیمان رس مددی دهددد و پددس از ا میددل آن ذیددر  اافدداذ مددی افتددد و بددتن سدد       

ذراا پلیمدر بدا کد، شددن پیوسدته        (۲شود  سدوس پلیمرهدا در فهداهای ردا ی ایجداد شدده متمرکدا مدی شدوند  شد ل            می
سیمانو ار یدر و یدا هدر دوی آن هداو مندددد شدده و بده صدورا فدیل، هدایی از پلیمدر در مدی آیندد               هیدرااه شدنآه در ایر 

 که سیمان هیدرااه شده را احا،ه می کنند   

                                                           
 

13 Ultra Violet 
14 Minimum Film Formation Temperature 

 

 
 . مراحل الف، ب، ج ، روند ترکی  سیمان و التکس۲شکل

 
بیشددتری  بنددابراین پتانبددیلندددارد و   15امددایلی بدده آه اندددارتگی  LMC بددر رددر  م لددوا هددای سددیمان مدمددو یو بددتن 

بدا اسدتفاده از سیبدت، هدای     بایدد  رواهدد داشد   بده همدین د یدل        16های ناشدی از دمد  شددذی رمیدری    ار  ایجاد  برای
پلیمددری مم ددن اسدد  قرددل از آن دده قبددم  قابددل پوششددی م تلدد و نددرس ار یددر سددف،ی را کنتددرب و م،دددود نمددود  ذراا 

اددودهی از هیدراادده شدددن سددیمان رس دهدددو منددددد شددده و اشدد یل فددیل، دهنددد  در ایددن حا دد  سددیمان قرددل از آن دده بدده  
  شددده و مبددتدد اددر  رددوردذی اسدد   ناشددی از رشددح شدددذی مداومدد  کششددی الز  دسدد  یابدددو د ددار دمدد  شدددذی 

سداع  پدس از اددرا بایبدتی بده رو        ۴۱ا دی   ۲۴در فاصدله زمدانی    LMCن بدت  عمدل آوری شایان ذکدر اسد  کده عملیداا     
مددرا سدد   شددده ی سددیمانی دارای اددر و باددورا پیوسددته و پددس از آن اددا روز  هددار  باددورا رشددح صددورا پددشیرد    

ار  هدای مدویینی اسد  کده ناشدی از ار یدر آه آزاد م لدوا مدی باشدد  در بدتن اصدرح شدده بدا الا دسو ذراا پلیمدری                
نانومتر می باشددو در ایدن  و ده هدای مدویین نفدوذ مدی کنندد  پلیمرهدا نده انهدا سدرع  و میداان               ۰۵۵وما بارگ ار از  که عم

کداه  مدی دهنددو بل ده هنگدامی کده ادر  هدای ببدیار ریدا ایجداد مدی              ار یر ر،وب  را با مبدود کردن  و ه ها ی مدویین 
ل کدرده و اوسدده آن هدا را م،ددود مدی کندد  بده ایدن         شودو فدیل، پلیمدری اشد یل شدده مانندد پلدی بدر روی ادر  هدا عمد          

ا،درذ مدی شدود  وددود ایدن رشدته هدا باعدا افداای  مداومد  کششدی و رمشدی شدده و مداومدد  در               17پدل زدن  راصدی  
  (۳برابر حمرا شیمیایی و نفوذ نمح ها را به میاان قابل اودهی افاای  می دهد  ش ل 

                                                           
 

15 Bleeding Water 
16 Bleeding Water 
17 Crack Bridging 
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 بتن معمولی . تفاو  بتن اصالح شده با پلیمر و ۳شکل

 
  LMCخواص بتن تازه و سخت شده  -5

 مقدار هوا
زایدی مهداع  در بدتن اصدرح      هدوا باعدا   18استفاده از الا دس اسدتایرن بوادادین بده علد  دارا بدودن مدواد فدداب امو بدیونی         

تدرب و  زایدی م،ادوب ردود را ،ردش اسدتانداردها و آیدین نامده هدا کن         هدوا شده می ذردد   دشا او یدد کنندده الا دس بایبدتی      
نیدازی بده افداودن مداده حرداه هدوا سداز بدرای          LMCبدر اسداس ذداار  وزارا راه آمری دا بدتن       مناسو نگده دارد   دامنهدر 

 LMCسدداب اجربدده در اسددتفاده از بددتن   ۳۵بددی  از ندددارد  ددرا کدده   ASTM C666اددامین شددرایط مندددرج در اسددتاندارد  
بددر  همچنددین مشدد لی ن واهددد داشدد   و آه شدددن ی رندددان  رردده هددای متندداوهنشددان داده اسدد  ایددن بددتن در برابددر  

درصددد  ۰/۶اسددتایرن بواددادین  حددداک ر مددددار هددوا در بددتن اصددرح شددده بددا الا ددس ACI 548.4    اسدداس آیددین نامدده ی
فددراوری نشددده دهدد   SBR  بددا اوددده بدده این دده الا ددس هددای  ]۱[   نشددده اسدد رااذدداار  شددده اسدد و امددا حددداقلی ذدد

دهنددو  دشا   افداای   انند به ،ور پیوسته او یدد هدوا کنندد و مدددار هدوای بدتن را بده بدی  از حدد مجداز           مار  در بتن می او
 بایبتی در م،اوب الا س او ید شده مددار هوا کنترب ذردد    

 
 

                                                           
 

18 Emulsifier 

 کارایی  
بدتن هدای اصدرح شدده بدا       دارای کدارایی بهتدری نبدر  بده بدتن هدای مدمدوب هبدتند          الا دس بتن هدای اصدرح شدده بدا     

و ایددن بددتن هددا  دنادددااپ پلیمددر در سددارتار بددتن مددی باشدد 19ایددر پ دد  شددوندذی دارای رددوات ویددژه ای از دملدده الا ددس
نشددان داد کدده بددا اسددتفاده از الا ددس  ۰۷۷۰در سدداب  "اوهامددا"  دارای کددارایی بهتددری نبددر  بدده بددتن هددای مدمددوب هبددتند

  ]۰۵[ به مددار زیادی کاه  داد در مدادیر م تل و بدون کاه  اسرمپ می اوان نبر  آّه به سیمان را 
دسدتیابی بده اسدرمپ مدورد نیداز و مناسدو بدا اودده بده ردوات پلیمدر اصدرح               LMC بتن ن ته قابل اوده در هنگا  ادرای

ا دی   ۵۵را در م،ددوده   بدا الا دس   اسدرمپ ،درح بدتن اصدرح شدده       ACI 548.4 آیدین نامده  آن مدی باشدد     ذرانرویشده و 
 (   ۴اند  ش لمیلیمتر مجاز می د ۲۵۵

 

 
 . تاثیر میزان التکس بر روی نسبت آب به سیمان در اسالمپ ثابت4شکل 

 
 زمان گیرش

 ۰۷۱۵و هم داران در سداب    "اوهامدا "کمدی بیشدتر از بدتن مدمدو ی اسد   بدر اسداس مفا دداای کده           LMCزمان ذیر  بدتن  
و بده  بدتن بددون پلیمدر    در مدایبده بدا   درصدد  ۰۰الا دس بده سدیمان     درصدد دامدد   زمان ذیر  بدتن بدا نبدر     و انجا  دادند

کددردن را  مهددرساذددر فاصددله زمددانی بددین او یددد بددتن اددا اامددا  عملیدداا   ]۰۰[( ۰ شدد ل  درصددد افدداای  یافدد  ۰۵میدداان 
عمل ددرد بدتن ودددود دارد  زمددان ذیددر    افدداوای اساسددی بدین زمددان ذیددر  بددا مددا زمددان   بندامی،و  20مددا زمددان عمل ددرد 

سددیمان اسدد  و مدددا زمددان عمل ددرد بددتن ا،دد  ادداییر رشددح شدددذی سددف   بدده د یددل اشدد یل  شدددنهیدراادده از  اددابدی
قردل از این ده    LMCدقیدده مدی باشدد  اذدر بدتن       ۰ادا   ۳بدتن  کدردن    م لدوا فیل، سف،ی پلیمر( می باشد  حدداک ر زمدان   

ای شد ل ذرفتده و سدف  بدتن     عملیاا پردارد  سدف  بده اامدا  برسددو بدی  از حدد رشدح شدودو در سدف  بدتن پوسدته             
دقیددده اسدد   بدده  ۲۵اددا  ۰۰و قرارذیددری در مدددر  هددواو بددین  LMCعمل ددرد بددتن اددر  مددی رددورد  بدده ،ددور کلددی زمددان 

د یددل ودددود ا ریدد  کننددده هددای کربوکبددیرای بددرای سددار  امو بددیون الا ددس  کدده بفددور ذااددی حردداه زا هبددتند(و     
اسددتفاده از  ACI 548.4 مددددور نمددی باشددد   ددشا در آیددین نامدده  LMCاسددتفاده از بچیندد  و اددرا  می بددر بددرای ادددرای  

    سیار( ا اامی می باشد نوعی م لوا کنموبیل می بر  
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 بتن معمولی . تفاو  بتن اصالح شده با پلیمر و ۳شکل

 
  LMCخواص بتن تازه و سخت شده  -5

 مقدار هوا
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18 Emulsifier 
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 . زمان گیرش بتن التکسی با درصد های التکس متفاو  ) التکس صفر درصد همان بتن معمولی است( 5شکل 

 
 مقاومت فشاری

بده بدتن مدمدو ی بدا عیدار سدیمانو سدنگدانه و میداان آه مشدابه          مداومد  فشداری کمتدری نبدر      LMC به ،ور کلدی بدتن   
بدا ایدن وددود میداان      دارد   را که راصی  اندفدا  پدشیری ایدن ندول بدتن نبدر  بده سد تی   درمگدی( آن بیشدتر اسد             

دسددتیابی بدده مداومدد  فشدداری مفلددوه در بددتن  بدده مرااددو بیشددتر از بددتن مدمددو ی مددی باشددد  LMCدددشه انددر ی در بددتن 
LMC ازمنددد عمددل آوری بیشددتر و دقیددش اددری رواهددد بددود  عمددل آوری مفلددوه و مددورد قرددوبو مبددتلا  اددامین کامددل   و نی

سداع  پدس از اددرای بدتن اسد  کده بدا عمدل آوری رشدح در هدوای آزاد ادا مددا              ۴۱ا دی   ۲۴ر،وب  ،دی مددا زمدان    
 یدر شدده و اددازه داده مدی شدود      ساع  ادامه مدی یابدد  در ،دوب زمدان عمدل آوری بدا هدواو آه اضدافی ار         ۷۶زمان حداک ر 

 عندوان روکد  بدا   اا فیل، پلیمر در سارتار دارلی بتن به ،دور کامدل شد ل  بگیدرد و مندددد شدود  بدرای بدتن هدایی کده بده            
مناسددو  بددا  الا ددسبدده همددراه افاودنددی  اددرمیلددی متددر ادددرا میگردندددو اسددتفاده از داندده بندددی ریا  ۰۵ضدد ام  کمتددر از 

 (۹و  ۶هوازایی کنترب شده( سرو افاای  مداوم  فشاری رواهد شد  ش ل 
 
 

 
 . میزان هوای بتن و تاثیر آن بر مقاومت فشاری6شکل 

 
 اندازه مختلف آزمونه های استوانه ای ۲. مقاومت فشاری بتن التکسی در ۷شکل 

 جمع شدگی
 اشددید ایدر دمد  شددذی کدل      اضدافه کدردن الا دس بده بدتن باعدا        ۰۷۱۲و هم داران در سداب    "اوهاما"بر اساس ا،دیداا 

بدا ایدن وددود پتانبدیل بدروز ادر  هدای           ]۰۲[ کداه  مدی یابدد    21ناشدی از رشدح شددذی    دمد  شددذی  ذردد بل ه  نمی
بدده د یددل اشدد یل فددیل، سددف،ی زودهنگددا  افدداای  مددی یابددد  بدده ،ددور کلددی ا،دیددداا   22دمدد  شدددذی رمیددریناشددی از 

ا،د  ادداییر میداان آه بددتن بدوده و بدده میداان الا دس در بددتن مدرارط نمددی باشدد  بدده         دمدد  شددذی نشدان مدی دهددد کده    
همددین د یددل بهتددرین رو  کنتددرب دمدد  شدددذیو کدداه  نبددر  آه بدده سددیمان بددا اوددده بدده اددامین حددداقل کارپددشیری   

 مورد نیاز رواهد بود  
 چسبندگی

اسدد    رداا رسدیده و مددورد ااییدد قدرار ذرفتده     بده عنددوان روکد  پدل سداب هددا پدی  بده ای       LMC بدرندذی مفلدوه بدتن    
نشددان دادنددد کدده بددا  هددا صددورا ذرفتدده اسدد   ایددن آزمددای    ACIمفا ددداا و آزمایشدداا فراوانددی در ایددن زمیندده اوسددط  

و هم دداران میدداان  بددرندذی   "اوهامددا" ۰۷۱۶ذششدد  زمددان میدداان  بددرندذی افدداای  مددی یابددد  همچنددین در سدداب    
   ]۰۳[  (8استایرن بواادین را اندازه ذیری کردند  ش ل  نمونه بتن اصرح شده با الا س

 
 و معمولی LMC. تفاو  چسبندگی بتن 8شکل
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LMC ازمنددد عمددل آوری بیشددتر و دقیددش اددری رواهددد بددود  عمددل آوری مفلددوه و مددورد قرددوبو مبددتلا  اددامین کامددل   و نی

سداع  پدس از اددرای بدتن اسد  کده بدا عمدل آوری رشدح در هدوای آزاد ادا مددا              ۴۱ا دی   ۲۴ر،وب  ،دی مددا زمدان    
 یدر شدده و اددازه داده مدی شدود      ساع  ادامه مدی یابدد  در ،دوب زمدان عمدل آوری بدا هدواو آه اضدافی ار         ۷۶زمان حداک ر 

 عندوان روکد  بدا   اا فیل، پلیمر در سارتار دارلی بتن به ،دور کامدل شد ل  بگیدرد و مندددد شدود  بدرای بدتن هدایی کده بده            
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همددین د یددل بهتددرین رو  کنتددرب دمدد  شدددذیو کدداه  نبددر  آه بدده سددیمان بددا اوددده بدده اددامین حددداقل کارپددشیری   

 مورد نیاز رواهد بود  
 چسبندگی
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و هم دداران میدداان  بددرندذی   "اوهامددا" ۰۷۱۶ذششدد  زمددان میدداان  بددرندذی افدداای  مددی یابددد  همچنددین در سدداب    
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 نفوذپذیری
بدتن   رمیدره بده ذونده ای اسد  کده  و ده هدای مویینده و حفراادی کده مدمدوال در رمیدر سدیمان و یدا در               LMCسارتار بتن 

اشد یل ایدن الیده هدا در عمدش و      ودود دارندو به صدورا نبدری در ،دوب دوره عمدل آوری بدا فدیل، پلیمدری پدر مدی شدوند            
نبددر  بدده بددتن مدمددو ی اسدد   ایددن رددوات در  LMCسددف  بددتنو د یددل اصددلی کدداه  نفددوذ پددشیری و دددشه آه در بددتن 

و نفدوذ پددشیری   کربناادده شددن و مداومد  در برابدر   نفدوذ ب دار آهو دددشه آه  هددای  مفا دداا ببدیاری بددا اسدتفاده از آزمدای     
بده ،دور قابدل مرح ده ای بددد        LMCاسد  و نتدای  حداکی از آن بدوده کده نفدوذ پدشیری       یون کلر مورد بررسی قدرار ذرفتده   

در رادوت رابفده ی هدوای بدتن بدا میداان         ACIاسدتانداردی کده اوسدط   هدای   روز کداه  مدی یابدد  ،ردش آزمدای       ۲۱از 
انجا  ذرفد و یابد  شدد کده میداان هدوای بداالو بده د یدل کو دح بدودن انددازه حرداه هدای هدواو                 LMCتن در ب نفوذ پشیری

  (۰۵و  ۷ااییری در نفوذ پشیری بتن ندارد  ش ل 
 آمده اس   ۲در ددوب همچنین نتای  نفوذپشیری در برابر یون کلر که اوسط وزارا راه آمری ا ارائه شده اس و 

 

 
 با درصدهای التکس متفاو   LMC. جذب آب بتن 9شکل 
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 . آزمایش  نفوذپذیری در مقابل یون کلر ۲جدول 
 (ASTM C1202) ۲0۷9۳( مشابه آزمون استاندارد ملی RD-81/119)ٍ FHWA بر اساس آزمایش تدوینی توسط

 مب(کولمقدار جریان عبوری ) نوع بتن

 2120 (4/0 )نسبت آب به سیمان = بتن شاهد

 1550 (5/0 )نسبت آب به سیمان = بتن شاهد

 LMC 675 بتن
 یون کلر در بتن رابفه مبتدی، دارد قابلی  نفوذ اوضی : میاان عرور دریان ا  تری ی با 

 
 مقاومت در برابر چرخه های متناوب ذوب و یخبندان

به عل  م،دود شددن حرکد  آه در داردل م لدوا بده وسدیله پلیمدرو آه آزاد داردل م لدوا یدا کد، اسد                LMCدر بتن 
نبددر  بدده   LMCو ذوه شدددن در بددتن ذددییددت زدمتندداوه هددای   ررددهیددا اصددر ودددود ندددارد  بنددابراین مداومدد  در برابددر 

بده افاودندی حرداه     مخلشو کنندده در ،درح    بده علد  وددود پلیمدر اصدرح       LMCبتن مدمو ی بیشتر اسد   همچندین بدتن    
بدده ،ددور و  FHWAمشدد ص شدده در   او یددد شدده بددا شدرایط اسددتاندارد   Arma SBL-MIXسداز نیددازی ندداردو زیددرا الا ددس   

   درصد هوا در بتن ایجاد کند  ۹ا ی  ۰ادریری 
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از ادددا،  بارذددراه آزادذددان و بارذددراه شددهید همدد  شددرول و بددا عرددور از منددا،ش کددنو   شددماب  –قفددده یددح آزاد راه اهددران 
 ۳۲سو دان و امدا  زاده عدیدل و اوندل ادا ون و دره النیدا بده سده راهدی شهرسدتانح مدی رسدد  ،دوب ایدن قفدده در حددود                

یددح رددط کندددرو بدده مبددیر اضددافه میگددردد  ایددن قفددده  در قبددم  هددای فددرازکیلددومتر و دارای دو رددط رفدد  و برذشدد  و 
متدر بدوده کده بلندددارین     ۳۰۳۹دسدتگاه پدل در مبدیر رفدد  و برذشد  مدی باشدد  ،ددوب ایدن پدل هدا در مجمددول           ۲۰دارای 

 متر از ببتر رودرانه می باشد    ۱۵متر و با ارافال  ۳۲۵با ،وب عرشه حدود  ۶پل این منفدهو پل شماره 
( بددا JPCPروسددازی بتنددی سدداده درز دار  ایددن شددماب از روسددازی بتنددی بهددره مددی بددرد   –اه اهددران قفددده شددماره یددح آزاد ر

سددازه بتنددی  فینیشددر ادددرا شددده اسدد   از آنجددایی کدده ایددن قفددده در منفددده ای کوهبددتانی واقدد  شددده اسدد و حفا دد  از  
صددرح شددده بددا الا ددس هددای بتنددی ا روکشش پددل هددای ایددن منفددده ببددیار حددائا اهمیدد  مددی باشددد  از آنجددایی کدده   عرشدده

 LMC    بددتن  اسددتفاده از پددل در دنیددا شددنارته شددده اندددو   روکشش ( بدده عنددوان مناسددو اددرین ذایندده دهددLMC  بددرای
بدده پیشددنهاد شددرک  مشدداور ایمددن راه ا،دد  ن ددارا عا یدده مرکددا ا،دیددداا راهو مبدد ن و شددهر    پددل هددای آزاد راه روکشش 
    قرار ذرف   در دستور کار سازی

ادداکنون در کشددور در صددند  راهبددازی  FHWAاسددتاندارد بددا ملاومدداا بددا الا ددس  LMCبتنددی  وکدد ر بددا اوددده بدده این دده
 LMCو ا،دیددداا سددار  و ادددرای بددتن  FHWAمفددابش بددا ا اامدداا  SBRپددرو ه او یددد الا ددس  وبددودو ادددرا نشددده  او یددد

و پددس از انفردداذ م،اددوب آزمایشددی او یددد شددده در واحددد ا،دیددش و اوسددده شددرک  او یددد    در دسددتور کددار قددرار ذرفدد 
اوسددط اددی، ادرایددی ا،دد  ن ددارا عا یدده مرکددا ا،دیددداا راهو مبدد ن و   LMCکننددده الا ددسو دو نموندده آزمایشددی از بددتن 

 شهرسازی در قفده شماره یح آزاد راه ادرا ذردید  
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 نفوذپذیری
بدتن   رمیدره بده ذونده ای اسد  کده  و ده هدای مویینده و حفراادی کده مدمدوال در رمیدر سدیمان و یدا در               LMCسارتار بتن 

اشد یل ایدن الیده هدا در عمدش و      ودود دارندو به صدورا نبدری در ،دوب دوره عمدل آوری بدا فدیل، پلیمدری پدر مدی شدوند            
نبددر  بدده بددتن مدمددو ی اسدد   ایددن رددوات در  LMCسددف  بددتنو د یددل اصددلی کدداه  نفددوذ پددشیری و دددشه آه در بددتن 

و نفدوذ پددشیری   کربناادده شددن و مداومد  در برابدر   نفدوذ ب دار آهو دددشه آه  هددای  مفا دداا ببدیاری بددا اسدتفاده از آزمدای     
بده ،دور قابدل مرح ده ای بددد        LMCاسد  و نتدای  حداکی از آن بدوده کده نفدوذ پدشیری       یون کلر مورد بررسی قدرار ذرفتده   

در رادوت رابفده ی هدوای بدتن بدا میداان         ACIاسدتانداردی کده اوسدط   هدای   روز کداه  مدی یابدد  ،ردش آزمدای       ۲۱از 
انجا  ذرفد و یابد  شدد کده میداان هدوای بداالو بده د یدل کو دح بدودن انددازه حرداه هدای هدواو                 LMCتن در ب نفوذ پشیری

  (۰۵و  ۷ااییری در نفوذ پشیری بتن ندارد  ش ل 
 آمده اس   ۲در ددوب همچنین نتای  نفوذپشیری در برابر یون کلر که اوسط وزارا راه آمری ا ارائه شده اس و 
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 . آزمایش  نفوذپذیری در مقابل یون کلر ۲جدول 
 (ASTM C1202) ۲0۷9۳( مشابه آزمون استاندارد ملی RD-81/119)ٍ FHWA بر اساس آزمایش تدوینی توسط

 مب(کولمقدار جریان عبوری ) نوع بتن

 2120 (4/0 )نسبت آب به سیمان = بتن شاهد

 1550 (5/0 )نسبت آب به سیمان = بتن شاهد

 LMC 675 بتن
 یون کلر در بتن رابفه مبتدی، دارد قابلی  نفوذ اوضی : میاان عرور دریان ا  تری ی با 

 
 مقاومت در برابر چرخه های متناوب ذوب و یخبندان

به عل  م،دود شددن حرکد  آه در داردل م لدوا بده وسدیله پلیمدرو آه آزاد داردل م لدوا یدا کد، اسد                LMCدر بتن 
نبددر  بدده   LMCو ذوه شدددن در بددتن ذددییددت زدمتندداوه هددای   ررددهیددا اصددر ودددود ندددارد  بنددابراین مداومدد  در برابددر 

بده افاودندی حرداه     مخلشو کنندده در ،درح    بده علد  وددود پلیمدر اصدرح       LMCبتن مدمو ی بیشتر اسد   همچندین بدتن    
بدده ،ددور و  FHWAمشدد ص شدده در   او یددد شدده بددا شدرایط اسددتاندارد   Arma SBL-MIXسداز نیددازی ندداردو زیددرا الا ددس   

   درصد هوا در بتن ایجاد کند  ۹ا ی  ۰ادریری 
 
 شمال   -اجرای نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران   –مطالعه موردی  -6

از ادددا،  بارذددراه آزادذددان و بارذددراه شددهید همدد  شددرول و بددا عرددور از منددا،ش کددنو   شددماب  –قفددده یددح آزاد راه اهددران 
 ۳۲سو دان و امدا  زاده عدیدل و اوندل ادا ون و دره النیدا بده سده راهدی شهرسدتانح مدی رسدد  ،دوب ایدن قفدده در حددود                

یددح رددط کندددرو بدده مبددیر اضددافه میگددردد  ایددن قفددده  در قبددم  هددای فددرازکیلددومتر و دارای دو رددط رفدد  و برذشدد  و 
متدر بدوده کده بلندددارین     ۳۰۳۹دسدتگاه پدل در مبدیر رفدد  و برذشد  مدی باشدد  ،ددوب ایدن پدل هدا در مجمددول           ۲۰دارای 

 متر از ببتر رودرانه می باشد    ۱۵متر و با ارافال  ۳۲۵با ،وب عرشه حدود  ۶پل این منفدهو پل شماره 
( بددا JPCPروسددازی بتنددی سدداده درز دار  ایددن شددماب از روسددازی بتنددی بهددره مددی بددرد   –اه اهددران قفددده شددماره یددح آزاد ر

سددازه بتنددی  فینیشددر ادددرا شددده اسدد   از آنجددایی کدده ایددن قفددده در منفددده ای کوهبددتانی واقدد  شددده اسدد و حفا دد  از  
صددرح شددده بددا الا ددس هددای بتنددی ا روکشش پددل هددای ایددن منفددده ببددیار حددائا اهمیدد  مددی باشددد  از آنجددایی کدده   عرشدده

 LMC    بددتن  اسددتفاده از پددل در دنیددا شددنارته شددده اندددو   روکشش ( بدده عنددوان مناسددو اددرین ذایندده دهددLMC  بددرای
بدده پیشددنهاد شددرک  مشدداور ایمددن راه ا،دد  ن ددارا عا یدده مرکددا ا،دیددداا راهو مبدد ن و شددهر    پددل هددای آزاد راه روکشش 
    قرار ذرف   در دستور کار سازی

ادداکنون در کشددور در صددند  راهبددازی  FHWAاسددتاندارد بددا ملاومدداا بددا الا ددس  LMCبتنددی  وکدد ر بددا اوددده بدده این دده
 LMCو ا،دیددداا سددار  و ادددرای بددتن  FHWAمفددابش بددا ا اامدداا  SBRپددرو ه او یددد الا ددس  وبددودو ادددرا نشددده  او یددد

و پددس از انفردداذ م،اددوب آزمایشددی او یددد شددده در واحددد ا،دیددش و اوسددده شددرک  او یددد    در دسددتور کددار قددرار ذرفدد 
اوسددط اددی، ادرایددی ا،دد  ن ددارا عا یدده مرکددا ا،دیددداا راهو مبدد ن و   LMCکننددده الا ددسو دو نموندده آزمایشددی از بددتن 

 شهرسازی در قفده شماره یح آزاد راه ادرا ذردید  
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 طرح مخلوط  
مدورد اسدتفاده در پدرو ه  نمدودار دانده بنددیو مددوب نرمدی سدنگدانهو بلدین و ندول             موددود و    از آنجا که ویژذی هدای مادا  

مددورد اسددتفاده  م لددوا،ددرح  وافدداوا دارد  FHWA و  ACIدرسددیمانو زمددان ذیددر  و    ( بددا ،ددرح بددتن الا ددس مندددرج 
و بدا در ن رذدرفتن      ACI 548.4در این پرو ه بدر مرندای اصدوب رو  ملدی ،درح م لدوا و بدا اودده بده ضدوابط منددرج در            

 مش ص و ادرا شد  وم،ل با ماا   مودود در پرو ه و شرایط آه و هوایی SBRالا س  انفراذ افاودنی
 

 ACI 548.4( مطابق با آیین نامه LMC. مشخصا  فنی مصالح مورد نیاز برای ساخت بتن اصالح شده با التکس )۳جدول 
 مش ااا پرو ه ACIمش ااا  ویژذی ردی 
 3/4 ۰/۳اا  ۳/۲ مدوب نرمی سنگدانه ریا ۰
 ۲ ۰۲حداک ر   اف  وزنی %(ریادانه سرم  سنگدانه  ۲
 ۰ ۰۲حداک ر   اف  وزنی %(درش  دانه سرم  سنگدانه  ۳
 mm ۰/۰۲ 12/5 حداک ر اندازه سنگدانه درش  ۴
 2/9 ۲حداک ر    %( ریادانه دشه آه ۰
 1/3 ۲حداک ر    %( درش  دانه دشه آه ۶

 
 LMCنحوه اجرای   -۷

شدده اسد  و ،دی     مشد ص   ACI 548.4 مفدابش بدا آیدین نامده     پایده اسدتایرن بوادادین    بدر   LMCبدتن   نمونده  ن،دوه اددرای  
 :مراحل ذیل به انجا  رسید

 
 روش مخلوط

( اسدتفاده مدی ذدردد  ایدن اجهیدااا      ۰۰سدیار  شد ل    م لدوا کدن  از   LMCامروزه در کشور آمری ا دهد  او یدد بدتن هدای    
در   LMCباشددند  او یددد بددتن مددی متددر م ددو در سدداع  را دارا   ۴۵اددا  ۰و نددرس او یدددی بددین  اسدد دارای سیبدت، اددوزین  

 و در زمدان  بدتن را از بدین مدی بدردو  درا کده بدتن بده انددازه          کواداه  م،ل ادرا ببیاری از مش را در راوت زمان عمل درد 
م لدوا کدن هدای    او یدد مدی شدود  بدرای پدرو ه هدای کو دحو اسدتفاده از          پیشدرف  عملیداا ادرایدی   متناسو بدا   مورد نیاز

 کو ح می اواند ذاینه ای قابل قروب باشد   

 
 . مخلوط کن سیار۱۱شکل 

 

در پدرو ه آزاد راه   LMCبه من ور مددیری  زمدان و منداب  انبدانی بدا اودده بده زمدان ذیدر  و زمدان عمل درد م،ددود بدتن              
( بده عندوان دسدتگاه او یدد بدتن انت داه ذردیدد کده در هدر پیمانده او یدد بدتن             ۰۲شمابو م لوا کن سیار  شد ل   –اهران 

حدین   23 یتدر را بادورا پدی در پدی فدراه، مدی سدار  ادا از ایجداد وقفده و نهایتدا بدروز درز سدرد              ۴۵۵ام ان اامین حددود  
 عملیاا دلوذیری ذردد  

 
 . خالطه استفاده شده در پروژه۱۲شکل 

 
و نادیددح بدده م،ددل ادددرای کددار اددامین شددده بددود  سددیمان باددورا م لددوا کددن سددیار رر،ه( ماددا   مددورد نیدداز در کنددار 

پاکتی و شن و ماسه با اسدتفاده از پیمانده حجمدی  کده از قردل وزن مددادب آن ادیدین شدده بدود( انددازه ذیدری و بدر حبدو              
شددرک  او یددد کننددده ایرانددی در م ددازن   SBR بدده درون می بددر ری تدده و م لددوا شدددند   الا ددس  مخلششو ،ددرح نبددر  

 یتری و همچنین ذا ن به م،دل پدرو ه ارسداب ذردیدد و بدا اسدتفاده از کنتدور حجمدی بده میداان مدورد نیداز اسدتفاده               ۰۵۵۵
در کددردن  م لددوااقتردداس و ادددرا ذردیددد  زمددان کلددی   ACI 548.4اددداا از آیددین نامدده کددردن   م لددواذردیددد   ارایددو 

میلددی متددر  ۰۴۵ا ددی  ۰۰۵دقیددده و اسددرمپ پیماندده هددای او یدددی در م،دددوده    ۴ا ددی  ۳حدددود  م لددوا کددن سددیار در 
ادیین شد و اوسط نا ر ویژه او یدد بدتنو کنتدرب ذردیدد  دمداو اسدرمپ و میداان هدوای بدتن در هدر ب د  او یددی اوسدط              

ن ددور اندددازه ذیددری مداومدد  مبددلوب مربو،دده نموندده بددرداری و اندددازه ذیددری شددد  همچنددین از  هددار پیماندده او یدددی بدده م
هددای فشدداری و رمشددی در سددنین م تلدد و آزموندده هددا ی م درددی نموندده بددرداری و بدده آزمایشددگاه هم ددار اداره اسددتاندارد   

 (۰۳ارساب ذردید   ش ل 
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 طرح مخلوط  
مدورد اسدتفاده در پدرو ه  نمدودار دانده بنددیو مددوب نرمدی سدنگدانهو بلدین و ندول             موددود و    از آنجا که ویژذی هدای مادا  

مددورد اسددتفاده  م لددوا،ددرح  وافدداوا دارد  FHWA و  ACIدرسددیمانو زمددان ذیددر  و    ( بددا ،ددرح بددتن الا ددس مندددرج 
و بدا در ن رذدرفتن      ACI 548.4در این پرو ه بدر مرندای اصدوب رو  ملدی ،درح م لدوا و بدا اودده بده ضدوابط منددرج در            

 مش ص و ادرا شد  وم،ل با ماا   مودود در پرو ه و شرایط آه و هوایی SBRالا س  انفراذ افاودنی
 

 ACI 548.4( مطابق با آیین نامه LMC. مشخصا  فنی مصالح مورد نیاز برای ساخت بتن اصالح شده با التکس )۳جدول 
 مش ااا پرو ه ACIمش ااا  ویژذی ردی 
 3/4 ۰/۳اا  ۳/۲ مدوب نرمی سنگدانه ریا ۰
 ۲ ۰۲حداک ر   اف  وزنی %(ریادانه سرم  سنگدانه  ۲
 ۰ ۰۲حداک ر   اف  وزنی %(درش  دانه سرم  سنگدانه  ۳
 mm ۰/۰۲ 12/5 حداک ر اندازه سنگدانه درش  ۴
 2/9 ۲حداک ر    %( ریادانه دشه آه ۰
 1/3 ۲حداک ر    %( درش  دانه دشه آه ۶

 
 LMCنحوه اجرای   -۷

شدده اسد  و ،دی     مشد ص   ACI 548.4 مفدابش بدا آیدین نامده     پایده اسدتایرن بوادادین    بدر   LMCبدتن   نمونده  ن،دوه اددرای  
 :مراحل ذیل به انجا  رسید

 
 روش مخلوط

( اسدتفاده مدی ذدردد  ایدن اجهیدااا      ۰۰سدیار  شد ل    م لدوا کدن  از   LMCامروزه در کشور آمری ا دهد  او یدد بدتن هدای    
در   LMCباشددند  او یددد بددتن مددی متددر م ددو در سدداع  را دارا   ۴۵اددا  ۰و نددرس او یدددی بددین  اسدد دارای سیبدت، اددوزین  

 و در زمدان  بدتن را از بدین مدی بدردو  درا کده بدتن بده انددازه          کواداه  م،ل ادرا ببیاری از مش را در راوت زمان عمل درد 
م لدوا کدن هدای    او یدد مدی شدود  بدرای پدرو ه هدای کو دحو اسدتفاده از          پیشدرف  عملیداا ادرایدی   متناسو بدا   مورد نیاز

 کو ح می اواند ذاینه ای قابل قروب باشد   

 
 . مخلوط کن سیار۱۱شکل 

 

در پدرو ه آزاد راه   LMCبه من ور مددیری  زمدان و منداب  انبدانی بدا اودده بده زمدان ذیدر  و زمدان عمل درد م،ددود بدتن              
( بده عندوان دسدتگاه او یدد بدتن انت داه ذردیدد کده در هدر پیمانده او یدد بدتن             ۰۲شمابو م لوا کن سیار  شد ل   –اهران 

حدین   23 یتدر را بادورا پدی در پدی فدراه، مدی سدار  ادا از ایجداد وقفده و نهایتدا بدروز درز سدرد              ۴۵۵ام ان اامین حددود  
 عملیاا دلوذیری ذردد  

 
 . خالطه استفاده شده در پروژه۱۲شکل 

 
و نادیددح بدده م،ددل ادددرای کددار اددامین شددده بددود  سددیمان باددورا م لددوا کددن سددیار رر،ه( ماددا   مددورد نیدداز در کنددار 

پاکتی و شن و ماسه با اسدتفاده از پیمانده حجمدی  کده از قردل وزن مددادب آن ادیدین شدده بدود( انددازه ذیدری و بدر حبدو              
شددرک  او یددد کننددده ایرانددی در م ددازن   SBR بدده درون می بددر ری تدده و م لددوا شدددند   الا ددس  مخلششو ،ددرح نبددر  

 یتری و همچنین ذا ن به م،دل پدرو ه ارسداب ذردیدد و بدا اسدتفاده از کنتدور حجمدی بده میداان مدورد نیداز اسدتفاده               ۰۵۵۵
در کددردن  م لددوااقتردداس و ادددرا ذردیددد  زمددان کلددی   ACI 548.4اددداا از آیددین نامدده کددردن   م لددواذردیددد   ارایددو 

میلددی متددر  ۰۴۵ا ددی  ۰۰۵دقیددده و اسددرمپ پیماندده هددای او یدددی در م،دددوده    ۴ا ددی  ۳حدددود  م لددوا کددن سددیار در 
ادیین شد و اوسط نا ر ویژه او یدد بدتنو کنتدرب ذردیدد  دمداو اسدرمپ و میداان هدوای بدتن در هدر ب د  او یددی اوسدط              

ن ددور اندددازه ذیددری مداومدد  مبددلوب مربو،دده نموندده بددرداری و اندددازه ذیددری شددد  همچنددین از  هددار پیماندده او یدددی بدده م
هددای فشدداری و رمشددی در سددنین م تلدد و آزموندده هددا ی م درددی نموندده بددرداری و بدده آزمایشددگاه هم ددار اداره اسددتاندارد   

 (۰۳ارساب ذردید   ش ل 
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 آماده سازی سطوح
دهدد  ایجدداد  25بدده کلیدده ی عملیدداای ا،ددرذ مددی شددود کدده بدده من ددور مهیددا کددردن ببددتر کددار     24آمدداده سددازی سددفوح
و داب بتنددی انجددا  مددی پددشیرد  بفددور کلددی هددی  نددول   روکدد م ددانی ی بددین پوشدد  ددیددد  ااادداب بددرندذی مناسددو و 

هدد داشد     ن وارا  و  بدرندذی مانددذار بده سدف  زیدر کدار      مناسدو  پوششی بدون انجا  آمداده سدازی صد،ی  سدف و دوا      
و  DIN 1045و بفددور کلددی در اسددتانداردهای  LMCدهدد  بددتن    ACI548.4ا اامدداا آمدداده سددازی سددفوح در آیددین نامدده 

DIN 28052               بده صدورا کامدل اوضدی  داده شدده اسد   همچندینو انجمدن بدین ا مللدی ادرمی، بدتن دسدتنامهICRI 1997 
یدد شدده کده داب هدای بتندی بایدد امیدا و عداری از هرذونده          را در این راوت منتشدر کدرده اسد   در ایدن اسدتانداردها ااک     

 بایدد   امدا  ادداای سبد  و  دش     بیدرون زده باشدد  آ ودذیو لرارو پوش  های قرلدیو رند  و    باشدد و دانده هدای درشد  آن       
 بددا مدمدوال  سددف بده رو  م دانی ی یددا شدیمیایی  شبتشدو بددا داردند  مربو،دده( برداشدته شدوند  بدددین من دور پاکبدازی          

و یدا اباارهدای دسدتی انجدا      پاشد  یدت بدا فشدار     و آه پاشدی بدا فشدار   و ماسده پاشدی  و سداه ده از یح یدا  ندد دسدتگاه    استفا
بددا اسددتفاده از فددرز م ددانی ی و  سشب در ایددن پددرو هو رو   ذرفتدده و سددوسو شبتشددو بددا آه و دمیدددن بدداد انجددا  مددی ذیددرد 

بایبدتی سدف  زیدر      LMCاعمداب روکد   پدی  از   صف،ه ساه ا ماسده و سدوس شبتشدوی سدفوح انت داه و اددرا ذردیدد        
آه دهدی شدده و پدس از اشدرال شددن بده مددا یدح سداع  قردل از اددرا رشدح شدود و امدا                 ندد سداع    کار به مددا  

  ا ه های آه ا لیه ذردند   
  LMCاجرای بتن 

ارافداعی هدر    زادرا د و ید ا رید  ذرد  و قا دو هدا   شددو ،دو ی ادبدی، بنددی     ب د  بده سده    سفوح مورد ن ر وبندیقا و ده 
هدا بدا رولدن قا دو  دره شدده ادا زمدان برداشد  قا دو بده بدتن آسدیو وارد              قا دو  کنترب شد ندفه با استفاده از اراز  یاری 

بتن او ید شدده اوسدط م لدوا کدن سدیار در م،دل ری تده شدده و اوسدط فینیشدر دسدتی ااوماایدح  شمشده  درزان               ن ند  
 متر را فراه، می آورد   ۶ادرای بتن و پردار  اا عر   دای دهی( پردار  ذردید  دستگاه مشکور ام ان

 درزان  شد ل   ( و شمشده  ۰۴ شد ل    26و فینیشدرهای للت دی ردودران    LMCهدا بده ویدژه بدتن      روکش مدموال بدرای اددرای   
بداالی بدتن اصدرح شدده بدا الا دس        ذراندروی مناسو ارین رو  بدرای بدتن ریدای و ابدفی  مدی باشدد  بدا اودده بده            (۰۰

SBR   دسددتگاه   رزاندددن مددداو همچنددین   رزانندددهو نیددروی مددورد نیدداز دهدد  پرداردد  و ایجدداد اددراک، مددورد ن ددر اوسددط
پدلو کدار    روکد  بایبتی مدن ر قرار ذیرد  در پایان بده من دور ایجداد زبدری مدورد ن در بدا وسدیله م ادوت مهدرس کدردن            

 به ااما  می رسد 

 
 . فینیشر غلتکی خودران۱4شکل 

                                                           
 

24 Surface Preparation 
25 substrate 
26 Roller Finishers 

 

 
 لرزان استفاده شده در پروژه . شمشه۱5شکل 

 

بده عندوان پرایمدر نیداز نددارد و در صدورا  داو  مدی ادوان مددداری           بده سدف  زیدرین     به عامل  براننده دیگدری   LMCبتن
بده صدورا دسدتی بدا بدرس بدر روی سدف  اعمداب نمدود  قردل از           از دولاه پلیمر و سیمان را به من دور ابدفی  و زیرسدازی    

بدتن ریدای    LMCروی سدف  اعمداب مدی ذدردد  بده د یدل زمدان کدار کواداه در سیبدت،            رشح شدن این دولداهو بدتن بدر   
نگدردد  در    د دار درز سدرد   روکد  بایبدتی بادورا پیوسدته صدورا پدشیرد ادا بدتن         SBRالا دس   اوسدط افاودندی   روکد  

اذدر  باشدد    kg/m2/h 0/50 هنگا  بتن ریای اودده بده شدرایط ددوی ببدیار اهمید  داشدته و میداان ار یدر بایبدتی حدداک ر           
دهد  بداال بدردن ر،وبد  م،دیط یدا کداه  دمدا یدا           سیبدت، مده پاشدی   بایبدتی از   نرس ار یر بی  از مددار اشاره شده باشد

دردران ار یددر اسددتفاده ذددردد و در صددورای کدده هدوا بددارانی و یددا ببددیار مر،ددوه باشدددو م،دیط ادددرا بایددد بددا سددار  اونددل    
 درده سانتیگراد باشد    ۳۰ا ی  ۹بین  باید LMCبتن ریای    همچنین دمای م،یط در هنگا م،افظ کنترب شود

سدف    Tردوردن باشددو بدا اسدتفاده از ما ده       ربرای رسدیدن بده سدف  د  دواه کده دارای مداومد  قابدل قردو ی در مدابدل سد          
ذدردد بده دنرداب آن بدا اسدتفاده از       سدف  کدار اصدرح مدی     Lپردار  شده سدوس بدا اسدتفاده از ما ده دسدتی و ما ده        روک 
ایجداد   م ادوت نهدایی بدا اسدتفاده از شدانه      بافد  سدف،ی   سدوس بدا عمدش کد،  او یده( را ایجداد کدردهو        باف  سف،یداروو 
مناسدو   بافد  ادا اددرای آن و مبدف  کدردن و ایجداد       LMC  حدداک ر مددا زمدان الز  از او یدد بدتن      (۰۶ شد ل   ذرددمی 

دقیدده بدا مده پاشدی کنتدرب شدود سدوس         ۰۵ا دی   ۰و سدف  کدار بایبدتی حددود     بافد  دقیده میراشد  بدد از ایجاد  ۰۵حدود 
 آسیری نریند  باف با  تایی مر،وه پوشانده شود اا 

میلیمتدر عمددش ایجداد کنددد و فاصدله بددین     ۰اددا  ۳بدین   شددانه بافد ( روکدد  پدل بایبددتی  وسدیله م ادوت مهددرس کدردن     
بدر اسداس مفا دداا انجدا  شدده       ژذدی بافد  هدا مدی بایبدتی     وی  بده ،دور کدل    (۰۹ شد ل   باشد میلیمتر ۰۷ا ی  ۰۳شیارها 

اوسددط مهندسددین پددرو ه بددر مرنددای پارامترهددای ذوندداذونی همچددون عرددور و مددرور وسددایل ندلیددهو میددانگین سددرع  عرددور و  
هدا ادبدی، مدی       بافد  هدا بده دو ندول ریدا و درشد  بدرای روسدازی        و     بده دسد  آیدد    و میداان صددا  مرورو میداان بارنددذی  

بددرای ن،ددوه   ASTM E965مددی کننددد  اسددتانداردهای  در روکدد  ایجددادر کدددا  قابلیدد  هددای من،اددر بفددردی را شددوند  هدد
مدورد اسدتفاده قدرار مدی      بافد   درشد  بدرای م،اسدره عمدش مدورد نیداز       ASTM E1845 و  عمدش درشد  بافد    اندازه ذیری 

 ار داده اس   ( آیین نامه هایی در این زمینه در دسترس قرFHWAذیرد  وزارا راه آمری ا  
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 آماده سازی سطوح
دهدد  ایجدداد  25بدده کلیدده ی عملیدداای ا،ددرذ مددی شددود کدده بدده من ددور مهیددا کددردن ببددتر کددار     24آمدداده سددازی سددفوح
و داب بتنددی انجددا  مددی پددشیرد  بفددور کلددی هددی  نددول   روکدد م ددانی ی بددین پوشدد  ددیددد  ااادداب بددرندذی مناسددو و 

هدد داشد     ن وارا  و  بدرندذی مانددذار بده سدف  زیدر کدار      مناسدو  پوششی بدون انجا  آمداده سدازی صد،ی  سدف و دوا      
و  DIN 1045و بفددور کلددی در اسددتانداردهای  LMCدهدد  بددتن    ACI548.4ا اامدداا آمدداده سددازی سددفوح در آیددین نامدده 

DIN 28052               بده صدورا کامدل اوضدی  داده شدده اسد   همچندینو انجمدن بدین ا مللدی ادرمی، بدتن دسدتنامهICRI 1997 
یدد شدده کده داب هدای بتندی بایدد امیدا و عداری از هرذونده          را در این راوت منتشدر کدرده اسد   در ایدن اسدتانداردها ااک     

 بایدد   امدا  ادداای سبد  و  دش     بیدرون زده باشدد  آ ودذیو لرارو پوش  های قرلدیو رند  و    باشدد و دانده هدای درشد  آن       
 بددا مدمدوال  سددف بده رو  م دانی ی یددا شدیمیایی  شبتشدو بددا داردند  مربو،دده( برداشدته شدوند  بدددین من دور پاکبدازی          

و یدا اباارهدای دسدتی انجدا      پاشد  یدت بدا فشدار     و آه پاشدی بدا فشدار   و ماسده پاشدی  و سداه ده از یح یدا  ندد دسدتگاه    استفا
بددا اسددتفاده از فددرز م ددانی ی و  سشب در ایددن پددرو هو رو   ذرفتدده و سددوسو شبتشددو بددا آه و دمیدددن بدداد انجددا  مددی ذیددرد 

بایبدتی سدف  زیدر      LMCاعمداب روکد   پدی  از   صف،ه ساه ا ماسده و سدوس شبتشدوی سدفوح انت داه و اددرا ذردیدد        
آه دهدی شدده و پدس از اشدرال شددن بده مددا یدح سداع  قردل از اددرا رشدح شدود و امدا                 ندد سداع    کار به مددا  

  ا ه های آه ا لیه ذردند   
  LMCاجرای بتن 

ارافداعی هدر    زادرا د و ید ا رید  ذرد  و قا دو هدا   شددو ،دو ی ادبدی، بنددی     ب د  بده سده    سفوح مورد ن ر وبندیقا و ده 
هدا بدا رولدن قا دو  دره شدده ادا زمدان برداشد  قا دو بده بدتن آسدیو وارد              قا دو  کنترب شد ندفه با استفاده از اراز  یاری 

بتن او ید شدده اوسدط م لدوا کدن سدیار در م،دل ری تده شدده و اوسدط فینیشدر دسدتی ااوماایدح  شمشده  درزان               ن ند  
 متر را فراه، می آورد   ۶ادرای بتن و پردار  اا عر   دای دهی( پردار  ذردید  دستگاه مشکور ام ان

 درزان  شد ل   ( و شمشده  ۰۴ شد ل    26و فینیشدرهای للت دی ردودران    LMCهدا بده ویدژه بدتن      روکش مدموال بدرای اددرای   
بداالی بدتن اصدرح شدده بدا الا دس        ذراندروی مناسو ارین رو  بدرای بدتن ریدای و ابدفی  مدی باشدد  بدا اودده بده            (۰۰

SBR   دسددتگاه   رزاندددن مددداو همچنددین   رزانندددهو نیددروی مددورد نیدداز دهدد  پرداردد  و ایجدداد اددراک، مددورد ن ددر اوسددط
پدلو کدار    روکد  بایبتی مدن ر قرار ذیرد  در پایان بده من دور ایجداد زبدری مدورد ن در بدا وسدیله م ادوت مهدرس کدردن            

 به ااما  می رسد 

 
 . فینیشر غلتکی خودران۱4شکل 

                                                           
 

24 Surface Preparation 
25 substrate 
26 Roller Finishers 

 

 
 لرزان استفاده شده در پروژه . شمشه۱5شکل 

 

بده عندوان پرایمدر نیداز نددارد و در صدورا  داو  مدی ادوان مددداری           بده سدف  زیدرین     به عامل  براننده دیگدری   LMCبتن
بده صدورا دسدتی بدا بدرس بدر روی سدف  اعمداب نمدود  قردل از           از دولاه پلیمر و سیمان را به من دور ابدفی  و زیرسدازی    

بدتن ریدای    LMCروی سدف  اعمداب مدی ذدردد  بده د یدل زمدان کدار کواداه در سیبدت،            رشح شدن این دولداهو بدتن بدر   
نگدردد  در    د دار درز سدرد   روکد  بایبدتی بادورا پیوسدته صدورا پدشیرد ادا بدتن         SBRالا دس   اوسدط افاودندی   روکد  

اذدر  باشدد    kg/m2/h 0/50 هنگا  بتن ریای اودده بده شدرایط ددوی ببدیار اهمید  داشدته و میداان ار یدر بایبدتی حدداک ر           
دهد  بداال بدردن ر،وبد  م،دیط یدا کداه  دمدا یدا           سیبدت، مده پاشدی   بایبدتی از   نرس ار یر بی  از مددار اشاره شده باشد

دردران ار یددر اسددتفاده ذددردد و در صددورای کدده هدوا بددارانی و یددا ببددیار مر،ددوه باشدددو م،دیط ادددرا بایددد بددا سددار  اونددل    
 درده سانتیگراد باشد    ۳۰ا ی  ۹بین  باید LMCبتن ریای    همچنین دمای م،یط در هنگا م،افظ کنترب شود

سدف    Tردوردن باشددو بدا اسدتفاده از ما ده       ربرای رسدیدن بده سدف  د  دواه کده دارای مداومد  قابدل قردو ی در مدابدل سد          
ذدردد بده دنرداب آن بدا اسدتفاده از       سدف  کدار اصدرح مدی     Lپردار  شده سدوس بدا اسدتفاده از ما ده دسدتی و ما ده        روک 
ایجداد   م ادوت نهدایی بدا اسدتفاده از شدانه      بافد  سدف،ی   سدوس بدا عمدش کد،  او یده( را ایجداد کدردهو        باف  سف،یداروو 
مناسدو   بافد  ادا اددرای آن و مبدف  کدردن و ایجداد       LMC  حدداک ر مددا زمدان الز  از او یدد بدتن      (۰۶ شد ل   ذرددمی 

دقیدده بدا مده پاشدی کنتدرب شدود سدوس         ۰۵ا دی   ۰و سدف  کدار بایبدتی حددود     بافد  دقیده میراشد  بدد از ایجاد  ۰۵حدود 
 آسیری نریند  باف با  تایی مر،وه پوشانده شود اا 

میلیمتدر عمددش ایجداد کنددد و فاصدله بددین     ۰اددا  ۳بدین   شددانه بافد ( روکدد  پدل بایبددتی  وسدیله م ادوت مهددرس کدردن     
بدر اسداس مفا دداا انجدا  شدده       ژذدی بافد  هدا مدی بایبدتی     وی  بده ،دور کدل    (۰۹ شد ل   باشد میلیمتر ۰۷ا ی  ۰۳شیارها 

اوسددط مهندسددین پددرو ه بددر مرنددای پارامترهددای ذوندداذونی همچددون عرددور و مددرور وسددایل ندلیددهو میددانگین سددرع  عرددور و  
هدا ادبدی، مدی       بافد  هدا بده دو ندول ریدا و درشد  بدرای روسدازی        و     بده دسد  آیدد    و میداان صددا  مرورو میداان بارنددذی  

بددرای ن،ددوه   ASTM E965مددی کننددد  اسددتانداردهای  در روکدد  ایجددادر کدددا  قابلیدد  هددای من،اددر بفددردی را شددوند  هدد
مدورد اسدتفاده قدرار مدی      بافد   درشد  بدرای م،اسدره عمدش مدورد نیداز       ASTM E1845 و  عمدش درشد  بافد    اندازه ذیری 

 ار داده اس   ( آیین نامه هایی در این زمینه در دسترس قرFHWAذیرد  وزارا راه آمری ا  
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 . سطح نهایی پس از ایجاد بافت۱6شکل 

 

 
 . شانه بافت۱۷شکل 

 
 
 

 عمل آوری  
 ۴۱ا ددی  ۲۴آوری مر،ددوه بدده مدددا بدده ایددن صددورا اسدد  کدده ابتدددا نیازمنددد عمددل LMCدر بددتن  عمددل آوریدوره ادددرای 
آوری پیشددگیری ذددردد و بدده دنردداب آن عمددل  رمیددریهددای ناشددی از دمدد  شدددذی  باشددد اددا از اشدد یل اددر  سدداع  مددی

و انددداد و اشد یل فدیل، پلیمدری را بده همدراه دارد و        ذرفتده کده سدف  بدتن در مجداورا بدا هدوا قدرار        صدورا پشیرد رشح 
بایدد روی بدتن بدا     بافد  اددرای  همدین اسداس بددد از اامدا       ذدردد  بدر    مودو اوسده مداومد  کششدی و رمشدی بدتن مدی     

شدده و ندی، سداع  قردل از پهدن کدردن       حوضدچه آه ریبدانده   هدا بایدد شدو قردل در      تایی مر،وه پوشانده شدود   تدایی  
 (۰۷و ۰۱ ش ل  آه رارج شود اا آه اضافه آن ذرفته شده و  تایی فدط مر،وه باشد حوضچه روی بتنو از 

 

 
 . عملیا  پرداخت بتن التکسی۱8شکل 

 

 
 یا  پرداخت در پروژه. عمل۱9شکل 

 

 تعبیه درزهای اجرایی و اتصاال 
دداده بده ویدژه    ادامده   بتندی پدل بدا بدتن     روکد  ی ی از ن اا مه، در ادرای روسدازی پدل هداو در ن در ذدرفتن ندداا اااداب        

 مدرارط مدی   27دداده اوسدط قفدداا م ادوت    ادامده  پدل بدا    روکد  نداا انتهایی پدل هدا مدی باشدد  مدمدوال  م،دل اااداب        
شددود  ایددن ااادداالا دارای انددول در شدد ل و کدداربری مددی باشددد   ددشا دهدد  انت دداه آنهددا بایبددتی بددا سیبددت، ن ددارای و     

بدا ،دوب  ندد متدر پدس از       روکد  واحدهای اادمی، ذیدری مشدورا و اردادب ن در ذدردد  همچندین اسدتفاده از داب بتندی          
مدورد اسدتفاده   دداده اوسدط بدتن     روسدازی ر و سدوس اریید   LMCبه د یدل ضدریو انربدا،ی متفداوا بدتن       28درز انتهایی پل
 و پیشنهاد می ذردد ده  روسازی

و ادریدده درزهددای روکدد اددن  هددای دمددایی و انربدداا و اندرددا  م ددرر بددتن   ایجدداد از سددوی دیگددرو بددا اوددده بدده ام ددان 
و بده   ه در هنگدا  عملیداا ادرایدی و  ده در ندداا اااداب بدتن و فلدا و پرکدردن درزهدا اوسدط ماسدتیح مناسد              29اندراضی

 من ور دلوذیری از ار  روردذی های سف،ی ضروری به ن ر می رسد 

                                                           
 

27 Finger Joint 
28 Approach Slab 
29 Contraction Joint 
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 . سطح نهایی پس از ایجاد بافت۱6شکل 

 

 
 . شانه بافت۱۷شکل 

 
 
 

 عمل آوری  
 ۴۱ا ددی  ۲۴آوری مر،ددوه بدده مدددا بدده ایددن صددورا اسدد  کدده ابتدددا نیازمنددد عمددل LMCدر بددتن  عمددل آوریدوره ادددرای 
آوری پیشددگیری ذددردد و بدده دنردداب آن عمددل  رمیددریهددای ناشددی از دمدد  شدددذی  باشددد اددا از اشدد یل اددر  سدداع  مددی

و انددداد و اشد یل فدیل، پلیمدری را بده همدراه دارد و        ذرفتده کده سدف  بدتن در مجداورا بدا هدوا قدرار        صدورا پشیرد رشح 
بایدد روی بدتن بدا     بافد  اددرای  همدین اسداس بددد از اامدا       ذدردد  بدر    مودو اوسده مداومد  کششدی و رمشدی بدتن مدی     

شدده و ندی، سداع  قردل از پهدن کدردن       حوضدچه آه ریبدانده   هدا بایدد شدو قردل در      تایی مر،وه پوشانده شدود   تدایی  
 (۰۷و ۰۱ ش ل  آه رارج شود اا آه اضافه آن ذرفته شده و  تایی فدط مر،وه باشد حوضچه روی بتنو از 

 

 
 . عملیا  پرداخت بتن التکسی۱8شکل 

 

 
 یا  پرداخت در پروژه. عمل۱9شکل 

 

 تعبیه درزهای اجرایی و اتصاال 
دداده بده ویدژه    ادامده   بتندی پدل بدا بدتن     روکد  ی ی از ن اا مه، در ادرای روسدازی پدل هداو در ن در ذدرفتن ندداا اااداب        

 مدرارط مدی   27دداده اوسدط قفدداا م ادوت    ادامده  پدل بدا    روکد  نداا انتهایی پدل هدا مدی باشدد  مدمدوال  م،دل اااداب        
شددود  ایددن ااادداالا دارای انددول در شدد ل و کدداربری مددی باشددد   ددشا دهدد  انت دداه آنهددا بایبددتی بددا سیبددت، ن ددارای و     

بدا ،دوب  ندد متدر پدس از       روکد  واحدهای اادمی، ذیدری مشدورا و اردادب ن در ذدردد  همچندین اسدتفاده از داب بتندی          
مدورد اسدتفاده   دداده اوسدط بدتن     روسدازی ر و سدوس اریید   LMCبه د یدل ضدریو انربدا،ی متفداوا بدتن       28درز انتهایی پل
 و پیشنهاد می ذردد ده  روسازی

و ادریدده درزهددای روکدد اددن  هددای دمددایی و انربدداا و اندرددا  م ددرر بددتن   ایجدداد از سددوی دیگددرو بددا اوددده بدده ام ددان 
و بده   ه در هنگدا  عملیداا ادرایدی و  ده در ندداا اااداب بدتن و فلدا و پرکدردن درزهدا اوسدط ماسدتیح مناسد              29اندراضی

 من ور دلوذیری از ار  روردذی های سف،ی ضروری به ن ر می رسد 

                                                           
 

27 Finger Joint 
28 Approach Slab 
29 Contraction Joint 
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ادریدده درزهددای ادرایددی بدده ،درذ م تلدد  از دملدده بددتن ریددای باددورا  BS-8204 و  ASTM D8139بدر اسدداس اسددتاندارد  
 ارهاسددلو هددای بتنددی بددا فواصددل مشدد صو اسددتفاده از قا ددو  ددوبی یددا فلددای در درزهددا و همچنددین بددر  و ایجدداد درز بددا   

هدا و مبداح  قابدل اددرا در هدر روزو ام دان بدروز یدح         ( ام ان پشیر اس   همچنین بدا اودده بده عدر  پدل     Saw cut  برشی
و احتمداال   اسد  ( ودود رواهدد داشد   ایدن درزهدا در عدر  بدا اودده بده ،دوب پدل متفداوا            Cold Jointا ی دو درز ،و ی  

 ۲بدده من ددور بددر  نددداا ااادداب اددا عمددش  ارهه اسددتفاده از ودددود رواهددد آمددد کددیددح یددا دو درز ادرایددی در عددر  نیددا بدده 
 مناسو اوصیه می ذردد  مواد آیروالستیحسانتی متر و سوس پرکردن آنها با 

 

 ارائه نتایج
سدازمان ملدی اسدتاندارد     هدای هم دار   آزمایشدگاه  ی دی از  انجدا  شدده در   هدای  اه، مش ااا فنی مدورد ن در ،دی آزمدای     

وزارا راه  ا اامددااباددورا مدایبدده ای بددا  او یددد شددده اوسددط شددرک  ایرانددی  SBRا ددس اصددرح شددده بددا ال بددتنبددر روی 
 (FHWA RD-78-35   ارائه می ذردد: ۴در ددوب  به شرح ذیل LMC( بر روی بتن FHWAآمری ا  

 
 و بتن التکسی شیمی سازه آرمانی FHWA. مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بتن های شاهد و التکسی 4جدول 

 FHWAا ااماا  بتن شاهد ویژذی های فیای ی و شیمیایی
 SBRبا الا س بتن الا بی 

  ایرانی
 ارزیابی

w/c 0/4  ۳۱/۵ ۴/۵حداک ر ✓ 
 ✓ ۴۰/۰۰ ۰۵-۴۵/۶۵-۰۵ 60/40 نبر  درش  دانه به ریا دانه

 ✓ mm 20-40 ۰۰۵-۰۵۵ ۰۴۵-۰۰۵ اسرمپ 
ادیین منافظ می روس وپی آزمای  

 هوا در بتن س   شده
ASTM C457 

 ✓ ۶ ۰/۶کمتر از  2/1

 (Mpaآزمای  مداوم  فشاری  
ASTM C39 

 ✓ B ۴ ۲۲ ۶.۳بند  ۲۱ روزه ۹
 ✓ ۳۵ ۳۶ روزه ۲۱

 (Mpaآزمای  مداوم  رمشی  
ASTM C78 

 B ۴ ۴.۶بند  ۴ روزه ۹
5 ✓ 

 ✓ ۲/۶ 4/8 روزه ۲۱
 
 

 ( ASTM C672)  ۱۷04۱بر اساس استاندارد ملی  – زدا یخ شیمیایی مواد مقابل در بتن سطحی شدن پوسته پوسته برابر در . مقاومت5جدول 
  رره ۷۵  رره ۹۰  رره ۰۵  رره ۲۰ نول بتن

 ۲ ۲ ۰ ۰ درصد هوا ۹بتن شاهد با 

 ۰ ۰ ۰ ۰ درصد هوا ۲بتن شاهد با 

 ۰ ۵ ۵ ۵  ایرانی SBRبا الا س بتن الا بی 
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روکد  پدل هدا در پدرو ه     دهد    LMCبتندی   و انت دار مدی رود ب دارذیری روکد     رو  مویر در عدایش کداری عرشده پدل هدا     

و حفا د  کامدل از سدازه عرشده پدل      کیفید  و دوا   افداای   با اودده بده بدی بددیل بدودن آن از من در        کشور سازیراه های 
هددا در برابددر نفددوذ آه و امددرح شددیمیایی مهدداد،و در دسددتور کددار وزارا  م،تددر  راه و شهرسددازی و سیاسدد  ذددشاری هددای   
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 انجا  این پرو ه قدردانی می شود 
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 ارائه نتایج
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 (FHWA RD-78-35   ارائه می ذردد: ۴در ددوب  به شرح ذیل LMC( بر روی بتن FHWAآمری ا  

 
 و بتن التکسی شیمی سازه آرمانی FHWA. مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بتن های شاهد و التکسی 4جدول 

 FHWAا ااماا  بتن شاهد ویژذی های فیای ی و شیمیایی
 SBRبا الا س بتن الا بی 

  ایرانی
 ارزیابی

w/c 0/4  ۳۱/۵ ۴/۵حداک ر ✓ 
 ✓ ۴۰/۰۰ ۰۵-۴۵/۶۵-۰۵ 60/40 نبر  درش  دانه به ریا دانه

 ✓ mm 20-40 ۰۰۵-۰۵۵ ۰۴۵-۰۰۵ اسرمپ 
ادیین منافظ می روس وپی آزمای  

 هوا در بتن س   شده
ASTM C457 

 ✓ ۶ ۰/۶کمتر از  2/1

 (Mpaآزمای  مداوم  فشاری  
ASTM C39 

 ✓ B ۴ ۲۲ ۶.۳بند  ۲۱ روزه ۹
 ✓ ۳۵ ۳۶ روزه ۲۱

 (Mpaآزمای  مداوم  رمشی  
ASTM C78 

 B ۴ ۴.۶بند  ۴ روزه ۹
5 ✓ 

 ✓ ۲/۶ 4/8 روزه ۲۱
 
 

 ( ASTM C672)  ۱۷04۱بر اساس استاندارد ملی  – زدا یخ شیمیایی مواد مقابل در بتن سطحی شدن پوسته پوسته برابر در . مقاومت5جدول 
  رره ۷۵  رره ۹۰  رره ۰۵  رره ۲۰ نول بتن

 ۲ ۲ ۰ ۰ درصد هوا ۹بتن شاهد با 

 ۰ ۰ ۰ ۰ درصد هوا ۲بتن شاهد با 
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Abstract 
In this paper, a detailed analytic solution of the 1-D heat equation is presented to determine 
the distribution of temperature within an section integrated into a concrete slab, known as 
composite slim-floor beams (CoSFB)  1 . At first, the previous studies about the thermo-
mechanical behavior of the slim-floor beams in the scale of experimental campaigns and 
numerical modeling have been investigated. Then, an analytical method, function of space and 
time, is suggested to determine the temperature distribution within the SFB section. Therefore, 
a steel section integrated into a concrete slab which is subjected to a time-dependent heat flux 
according to the standard fire curve will be examined. The proposed method is an analytical 
solution of the general form of the heat equation for transient conduction that simplified in 
order to calculate the load bearing resistance of SFB. This non-homogeneous differential 
equation is solved by applying the method of variation of parameters, setting up a homogenous 
problem and applying the separation of variables to get the homogeneous system. Hence, 
according to the results of FE modeling, the method has been based on assumptions to retain 
the accuracy of the calculations as well as to reduce the complications in the analytical 
method. At last, the results of the simplified analytical solution are compared with the 
numerical simulation, which confirms the logical process. Contrary to numerical methods, the 
proposed method can pragmatically solve  the heat equation with the moving boundary. 
Keywords: Steel-Concrete Composite, Slim-Floor Beams, Fire Resistance, Heat Equation, 
Analytical Method. 

 
 

                                                           
 

1 Ground granulated Best-Furnace slag 



141 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399  
 

 مراجع -۱0
 
[1]The Benefits of Concrete Highways, Cement Association of Canada, Thecnical Report, cement.ca 
[2] Lane, S.,2017 “FHWA LTBP Summary – Current Information on the use of Overlays and Sealers” 
FHWA-HRT-16-079. 
[3] Bond, A.E.1932, British Patent 369, 561, Mar. 17.  

[4] Rodwell, A. G., 1939, German Patent 680, 312, Aug. 29.  

[5] Geist, J. M.; Amagna, S. V.; and Mellor, B. B., 1953, “Improved Portland Cement Mortars with 
Polyvinyl Acetate Emulsions,” Industrial and Engineering Chemistry, V. 45, No. 4, pp. 759-767.  

[6] Walters, D. G., 1992b, “The Effect of Polymer Variables and Other Parameters on the Properties 
of Polymer-Modified Cement Mixtures,” Polymer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures, ASTM STP 
1176, L. A. Kuhlmann and D. G. Walters, eds., ASTM International, West Conshohocken, Pa., Dec.  

[7] ASTM C1438-13, Standard Specification for Latex and Powder Polymer Modifiers for use in 
Hydraulic Cement Concrete and Mortar, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013.  

[8] ACI 548.4-11 - Specification for Latex-Modified Concrete Overlays, ACI (2012)  

[9] Clear,K.C.,andChollar,B.H.,1978,“Styrene-ButadieneLatexModifiersforBridgeDeckOverlay 
Concrete,” FHWA-RD-78-35, Apr. (National Technical Information Service, PB 283945).  

[10] Ohama, Y., Chapter 7, 1995, “Polymer-Modified Mortars and Concretes,” Concrete Admixtures 
Handbook, V. S. Ramachandran, ed., Noyes Publications, Park Ridge, N.J.  

[11] Ohama, Y.; Miyake, T.; and Nishimura, M., 1980, “Properties of SBR-Modified Concrete,” Nihon- 
Kenchiku-Gakkai Kantoshibu Kenkyu-Hokokushu, pp. 289-292. (in Japanese) [9] 
Walters,D.G.,1990,“AComparisonofLatex-ModifiedPortlandCementMortars,”ACIMaterials Journal, 
V. 87, No. 4, July-Aug., pp. 371-377.  

[12]Ohama, Y., and Kan, S., 1982, “Effects of Specimen Size on Strength and Drying Shrinkage of 
Polymer-Modified Concrete,” International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, 
V. 4, No. 4, Nov.  

[13] Ohama, Y.; Moriwaki, T.; and Shiroishida, K., 1984, “Weatherability of Polymer-Modified 
Mortars through Ten-Year Outdoor Exposure,” 4th International Congress of Polymers in Concrete, 
Darmstadt, West Germany, Sept.  [14] Ohama, Y., 1973, “Study on Properties and Mix Proportioning 
of Polymer-Modified Mortars for Buildings,”  
Report of the Building Research Institute, No. 65, Tokyo, Japan, Building Research Institute. (in 
Japanese)  

[15] Schwiete, H. E.; Ludwig, V.; and Aachen, G. S., 1969, “The Influence of Plastics Dispersions on 
the Properties of Cement Mortars,” Betonstein Zeitung, V. 35, No. 1, pp. 7-16.  

[16]Wagner, H. B., and Grenley, D. G., 1978, “Interphase Effects in Polymer-Modified Hydraulic 
Cements,” Journal of Applied Polymer Science, V. 22, No. 3, pp. 813-822.  

 
 

Analytical Study on the Distribution of 
Temperature and Bearing Strength of 

Slim-Floor Beams under Fire 
 
 

Shayan Fakhrian* 
M.Sc. Graduate, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Maziar University, 

Royan, Iran  
     fakhrian.architect@yahoo.com 

 
Hamid Behbahani 

aProfessor, Department of Road and Transportation, School of Civil Engineering, Iran University of Science and 
Technology, Tehran, Iran 

 
Shayan Mashhadi 

M.Sc. Graduate, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran 

 

 

 
Abstract 
In this paper, a detailed analytic solution of the 1-D heat equation is presented to determine 
the distribution of temperature within an section integrated into a concrete slab, known as 
composite slim-floor beams (CoSFB)  1 . At first, the previous studies about the thermo-
mechanical behavior of the slim-floor beams in the scale of experimental campaigns and 
numerical modeling have been investigated. Then, an analytical method, function of space and 
time, is suggested to determine the temperature distribution within the SFB section. Therefore, 
a steel section integrated into a concrete slab which is subjected to a time-dependent heat flux 
according to the standard fire curve will be examined. The proposed method is an analytical 
solution of the general form of the heat equation for transient conduction that simplified in 
order to calculate the load bearing resistance of SFB. This non-homogeneous differential 
equation is solved by applying the method of variation of parameters, setting up a homogenous 
problem and applying the separation of variables to get the homogeneous system. Hence, 
according to the results of FE modeling, the method has been based on assumptions to retain 
the accuracy of the calculations as well as to reduce the complications in the analytical 
method. At last, the results of the simplified analytical solution are compared with the 
numerical simulation, which confirms the logical process. Contrary to numerical methods, the 
proposed method can pragmatically solve  the heat equation with the moving boundary. 
Keywords: Steel-Concrete Composite, Slim-Floor Beams, Fire Resistance, Heat Equation, 
Analytical Method. 

 
 

                                                           
 

1 Ground granulated Best-Furnace slag 
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 چکیده
مقطع  کیدما در  عیتوز نییتع یحرارت برا یبعد کیبا استفاده از حل معادله  قینسبتا دق یلیروش تحل کینوشتار،  نیدر ا

شود. ابتدا مطالعات انجام شده در  ی( ارائه مCoSFBسقف مرکب کم عمق ) یرهایبا عنوان ت یمدفون در دال بتن یفوالد
مورد  ینرم افزار یو مدل ساز یشگاهیمرکب کم عمق در محدوده آزما یسقف ها یکیمکان-یرفتار حرارت یبررس نهیزم

 نیشود. در ا یمکان ارائه م-تابع زمان یلیروش تحل کی SFBدما در مقطع  عیتوز نییتع ی. سپس براردیگ یقرار م یبررس
آتش استاندارد قرار داده  یوابسته به زمان منطبق بر منحن یشار حرارت کیتحت  ،یمدفون در دال بتن یبخش فوالد ،یبررس

 نامانا به منظور یانتقال حرارت رسانش یمعادله گرما برا یساده شده از شکل عموم یلیحل تحل کیشود. روش ارائه شده،  یم
مختلف، روش ارائه شده را بر  یحاصل از مطالعات عدد جیمنظور، با توجه به نتا نیباشد. بد یم SFB یمحاسبه مقاومت باربر

حل  نی. امیبکاه یلیمطبوع در روش تحل یها یدگیچیتا ضمن حفظ دقت عمل در محاسبات، از پ میکرد راستوا یاتیفرض
با ارائه مثال  انیشده است. در پا یاعتبارسنج ،یعدد یساز هیحاصل از شب جیبا نتا سهیمقا قیساده شده از طر یلیتحل

 .رفتقرار گ یسقف مرکب کم عمق تحت آتش مورد بررس ینحوه طراح یکاربرد
 .یلیمقاومت برابر آتش، سقف کم عمق، معادله گرما، روش تحل ،یبتن-یمرکب فوالد یرهایکلیدی: ت کلمات

  

 1398-12-02 دریافت مقاله:
 1399-01-18  پذیرش مقاله:

 
 

 و پیشینه پژوهش مقدمه -1
 هاای زیااد  باا دهاناه   سازیبتنی در صنعت ساختمان-یکی از پرکاربردترین تیرهای مرکب فوالدی، 2عمقتیرهای سقف مرکب کم

تیر این سقف متشکل از یک نیمرخ فوالدی گرم ناورد شاده و یاک    . [1]باشد است که بخش فوالدی آن در دال بتنی مدفون می
بیشاتر اسات تاا امکاان ن اب       نیمارخ باشد که به بال تحتانی نیمرخ جوش شده است. عرض ورق فوالدی از بال دی میورق فوال

هاای پایش سااخته و    توان هم به صورت دال با قطعات یا بلوکاین سقف را می. [2]آسان قطعات پیش ساخته سقف فراهم شود 
دهد.تم سقف را نشان مینمایی از این سیس (2( و )1). شکل [3]هم دال مرکب با عرشه فوالدی اجرا کرد   

 
 [2] (CoSFBعمق )تیر سقف مرکب کمنمایی از  -1شکل 

 
هااای مسااکونی و سیرمسااکونی مااورد توجااه قاارار گرفتااه  در ساااختمان    هااای اخیاار در اروپااا، اسااتفاده از طاای سااال     

گیاری از ایان   شاود. باا بهاره   است. ویژگی اصلی این سیستم سقف این اسات کاه کال ارتفاار تیار در عماق ساقف تعبیاه مای         
چناد عملکارد مناساب مانناد کااهش کال ساخامت ساقف و اراخاه فباای خاا ی بارای ن اب آساان ت هیا ات                    ویژگی، 

باشاد  ناور اول، تیار    عماق در دساترس مای   مدر حاال حاسار دو ناور مقطاض عرسای ساقف کا       . [4]کناد  فراهم میساختمانی 
شاده آن، باه جاای باال فوقاانی یاا       شاکل منقطاض و یاک ورق فاوالدی جاوش      I( کاه از یاک نیمارخ       ) 3مدفون در ساقف 

شاده  الدی جاوش شاکل )بادون بارش( و یاک ورق فاو      I( کاه از یاک نیمارخ       ) 4عماق تحتانی و نور دوم، تیار ساقف کام   
(. تفااوت اصالی باین ایان دو ناور تیار در باال تحتاانی تقویات شاده باا ورق فاوالدی             3اند )شاکل  به بال تحتانی تشکیل شده

 .[5]باشد می    در مقایسه با     

 
 [4] (CoSFBعمق )سقف مرکب کم جزئیات سیستم -2شکل 

                                                           
 

2 Composite Slim-Floor Beam 
3 Integrated Floor Beam 
4 Shallow Floor Beam 

 

 شکل 

  (CoSFBتیر سقف مرکب کمعمق )نمایی از :  1
 

 بتن درجا ات ال برشی بتن و نیمر  فوالدی

 میلگرد ات ال

 قطعه پیش سا ته

 تیر سقف مرکب کم عمق

 

 شکل 

  (CoSFB سقف مرکب کمعمق )ج خیات سیستم:  2
 

 ات ال
 دال تیر
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سااوزی،  بااه پااایینی دال و بااال تحتااانی نیماارخ )ورق فااوالدی( در معاارض گازهااای دا  ناشاای از آتااش      در صااورت آتااش
انااد تنهااا از طریااق انتقااال حاارارت گاارم هااای دیگاار تیاار فااوالدی کااه در دال قاارار گرفتااهباشااند، در صااورتی کااه بخااش ماای
 عملکااردی ،(. در ایاان نااور تیاار8شااوند. از ایاان رو توزیااض دمااا در ارتفااار نیماارخ فااوالدی سیریکنواخاات اساات )شااکل    ماای

باشاد زیارا ایان ناور تیرهاا در مقایساه باا ساایر تیرهاای مرکاب کاه کاام  در             سوزی ماورد انتااار مای   در حین آتش مناسب
اروپاا،   ناماه آیاین مبحا  چهاارم   . خواهاد گرفات  ساوزی قارار   بتن مدفون نیستند، فقا  از باال پاایین خاود در معارض آتاش      

 ISO-834 ای بارای ارزیاابی درجاه حارارت تحات آتاش اساتاندارد       هاای سااده  مادل بتنای،  -های مرکاب فاوالدی  طراحی سازه
. بااا ایاان وجااود، یااک ماادل ساااده باارای [9-6]دهااد در تیرهااای مرکااب باادون پوشااش بتناای و بااا پوشااش ج خاای اراخااه ماای

ای بارای تعیاین توزیاض    عماق در اساتانداردها موجاود نیسات. از آن اایی کاه روش سااده       هاای کام  ض دما در ساقف ارزیابی توزی
دمااا در نیماارخ فااوالدی و یااا تعیااین مقاوماات باااربری ایاان نااور تیاار اراخااه نشااده اساات، توسااعه یااک روش ساااده بااه مناااور 

-ساازی شابیه ، طای مطا عاات آزمایشاگاهی و    باشاد. در چناد ساال اخیار    تحات آتاش، الزم مای       طراحی ساریض و آساان   
 .[13-11]های عددی، این موسور مورد بررسی قرار گرفت 

 

 
 [14] (   عمق )( و تیر سقف کم   مقاطع تیر مدفون در سقف ) -3شکل 

 
تحت تاثیر منحنی آتش     ای را برای محاسبه دما در مقطض معادالت ساده [16] 6و زهریا و فرانسن [15]و همکاران  5زهریا

توسعه دادند. این مدل ساده، معادالتی برای به دست آوردن درجه حرارت در بال تحتانی، جان تیر و  ISO-834استاندارد 
دقیقه از قرار  121دهد. دمای بال فوقانی بررسی نشده است، زیرا فرض شده است که پس از میلگردهای تقویتی در بتن، اراخه می

رسد و بنابراین مقاومت کامل خود را حفظ گراد نمیرجه سانتید 411گرفتن در معرض آتش استاندارد، دمای آن قسمت به 
تری مورد ت  یه و مدل قبلی را به صورت دقیق [18]و همکاران  8و رومرو [11]و همکاران  7 تککند. پس از این پژوهش، می

منتشر  [19]و همکاران  9انوسها مقایسه کردند. یک مدل تحلیلی توس  هنامهتحلیل قرار دادند و با نتایج آزمایشگاهی و آیین
یک مدل  [14، 13]و همکاران  10کند. آ برومی بینیرا پیشعمق های کمشده است که دمای میلگردهای تقویتی طو ی در سقف

به همراه قطعات     اراخه دادند که توزیض دما و مقاومت باربری        اف ار محدود توس  نرم ءاج ا به روشعددی 
کند. این مدل توس  نتایج آزمایشگاهی منتشر شده در متون فنی را تحت آتش بررسی می 11با هسته توخا یساخته بتنی پیش

 سن ی کردند.شده را صحتمدل عددی معرفی ،[23] اعتبارسن ی شد. همچنین طی ت شی آزمایشگاهی [22-21، 5، 4]
آتش بودن تیر و  مطا عات ان ام شده، کمتر به تاثیرات پارامترهایی از قبیل سریب هدایت گرمایی سیستم، مدت زمان در معرض

    توجه شده است که در این پژوهش ع وه بر بررسی رفتار خمشی     محدوده تغییرات مشخ ات هندسی مقاطض 

                                                           
 

5 Zaharia 
6 Franssen 
7 Gajot 
8 Romero 
9 Hanus 
10 Albero 
11 Hollow core slab element 

 شکل 
  (   ( و تیر سقف کمعمق )   : مقاطض تیر مدفون در سقف ) 3

 

IFB-type A IFB-type B SFB 

 نیمر  منقطع

 ور  فوالدی

 جوش

 جوش

 ور  فوالدی

 بال فوقانی

 بال تحتانی

 جان

 
 

گیرد. برای به صورت تحلیلی، تاثیر پارامترهای مذکور نی  مورد بررسی قرار می ISO-834تحت منحنی حرارتی استاندارد 
زمان -، که در دال بتنی مدفون است و تحت آتش قرار دارد، روش تحلیلی تقریبی تابض دما   تعیین توزیض دما در مقطض 

به  12شده از شکل عمومی معاد ه گرما برای انتقال حرارت رسانشی گذراشود. روش اراخه شده، یک حل تحلیلی سادهمعرفی می
سازی بار این روش تحلیلی در مقایسه با نتایج حاصل از شبیهباشد. ع وه بر این، اعتمی    مناور محاسبه مقاومت باربری 

 شود.، سن یده می     اف ار به روش اج اء محدود در نرم عددی
 
 دما در مقطع سقف کم عمق عیتوز -2
 یبتن-یمرکب فوالد هایستمیس یکیمکان-یاثر آتش بر رفتار حرارت -2-1

تواناد  حرارتای مای   گیرناد. ایان کانش   تااثیر کانش حرارتای قارار مای      سوزی، سطوح در معارض آتاش، تحات   در صورت آتش
( در سااطع عبااو اعمااال شااود. ایاان شااار حرارتاای، شااامل انتقااال حاارارت       ̇ ) 13بااه عنااوان یااک شااار حرارتاای خااا    

( باه عناوان نامحادود    17رابا   مقاومات  بیباتن و فاوالد )سار    نیبا  16حرارتای تماسای   تیباشاد. هادا  مای  15و تابشی 14همرفتی
آ  بااه وجااود  ریااتبخ قیا فاارض شااده اساات کاه مقاوماات راباا  از طر   اا نیدر ا شااود.ی( محساو  ماا یحرارتاا کاماال س)تماا 

 شود.یاعمال م سقف مرکب زیرینبه سطع ناشی از آتش حرارت و  دیآیم
 شود:( به صورت رابطه زیر بیان می   ̇ ) خا   مقدار شار حرارتی

 ̇       [(      )
  (      ) ]    (     ) (1) 

 
باشااد. بااا ماای 19سااریب انتشااار حاارارت تابشاای   و  ⁄                براباار  18بلتاا من-ثاباات اسااتفان  کااه 

 ساریب انتقاال حارارت همرفتای       شاود.  اتخاا  مای        ε بارای ساطع زیارین ساقف     [22]توجه به مطا عاات پیشاین   
 .[24] باشدمی ⁄         برای سطوح در معرض آتش  مقدار آن که  است

و سریب  22، سریب هدایت گرمایی21، ظرفیت گرمایی ویژه20مشخ ات حرارتی فوالد و بتن از قبیل انبساط طو ی حرارتی
 بر لوگرمیک 2311و  1851باشد و چگا ی آنها به ترتیب ( می6( و )4ب ورت شکل ) اروپا نامهآیین، بر اساس 23انبساط حرارتی
 .[9-1] متر مکعب است
مااده اسات. ایان ساریب بیاانگر میا ان هادایت         آن دهناده میا ان انتقاال گرماا درون    ارتی یک مااده، نشاان  سریب هدایت حر
-درجاه ساانتی   حساب  ربا وات( در هار متار مرباض در یاک نقطاه باه درجاه گرادیاان حرارتای )          حساب  ربانرژی در هر ثانیه )

-تواناد ثابات باشاد، مای    ادیاان حرارتای مای   گراد یا کلوین در متار( در هار نقطاه اسات. در یاک فاصاله کوتااه، کاه در آن گر        
ژول( در واحاد ساطع بار حساب مادت زماانی معقاول        بار حساب   یافتاه ) آن را در محاسابه انارژی انتقاال    ،توان برای یک ماده

آمااده  (1)در دمااای محاای  در جاادول  بااتن و فااوالدو مخت اار مااورد اسااتفاده قاارار داد. مقااادیر معمااول هاادایت گرمااایی   
 .[25]است 

                                                           
 

12 Transient conduction 
13 Net heat flux 
14 Convection 
15 Radiation 
16 Interface conductivity 
17 Interface resistance coefficient 
18 Stephan-Boltzmann 
19 Resultant emissivity coefficient 
20 Thermal elongation 
21 Specific heat capacity 
22 Thermal conductivity 
23 Thermal expansion coefficient 
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سااوزی،  بااه پااایینی دال و بااال تحتااانی نیماارخ )ورق فااوالدی( در معاارض گازهااای دا  ناشاای از آتااش      در صااورت آتااش
انااد تنهااا از طریااق انتقااال حاارارت گاارم هااای دیگاار تیاار فااوالدی کااه در دال قاارار گرفتااهباشااند، در صااورتی کااه بخااش ماای
 عملکااردی ،(. در ایاان نااور تیاار8شااوند. از ایاان رو توزیااض دمااا در ارتفااار نیماارخ فااوالدی سیریکنواخاات اساات )شااکل    ماای

باشاد زیارا ایان ناور تیرهاا در مقایساه باا ساایر تیرهاای مرکاب کاه کاام  در             سوزی ماورد انتااار مای   در حین آتش مناسب
اروپاا،   ناماه آیاین مبحا  چهاارم   . خواهاد گرفات  ساوزی قارار   بتن مدفون نیستند، فقا  از باال پاایین خاود در معارض آتاش      

 ISO-834 ای بارای ارزیاابی درجاه حارارت تحات آتاش اساتاندارد       هاای سااده  مادل بتنای،  -های مرکاب فاوالدی  طراحی سازه
. بااا ایاان وجااود، یااک ماادل ساااده باارای [9-6]دهااد در تیرهااای مرکااب باادون پوشااش بتناای و بااا پوشااش ج خاای اراخااه ماای

ای بارای تعیاین توزیاض    عماق در اساتانداردها موجاود نیسات. از آن اایی کاه روش سااده       هاای کام  ض دما در ساقف ارزیابی توزی
دمااا در نیماارخ فااوالدی و یااا تعیااین مقاوماات باااربری ایاان نااور تیاار اراخااه نشااده اساات، توسااعه یااک روش ساااده بااه مناااور 

-ساازی شابیه ، طای مطا عاات آزمایشاگاهی و    باشاد. در چناد ساال اخیار    تحات آتاش، الزم مای       طراحی ساریض و آساان   
 .[13-11]های عددی، این موسور مورد بررسی قرار گرفت 

 

 
 [14] (   عمق )( و تیر سقف کم   مقاطع تیر مدفون در سقف ) -3شکل 

 
تحت تاثیر منحنی آتش     ای را برای محاسبه دما در مقطض معادالت ساده [16] 6و زهریا و فرانسن [15]و همکاران  5زهریا

توسعه دادند. این مدل ساده، معادالتی برای به دست آوردن درجه حرارت در بال تحتانی، جان تیر و  ISO-834استاندارد 
دقیقه از قرار  121دهد. دمای بال فوقانی بررسی نشده است، زیرا فرض شده است که پس از میلگردهای تقویتی در بتن، اراخه می

رسد و بنابراین مقاومت کامل خود را حفظ گراد نمیرجه سانتید 411گرفتن در معرض آتش استاندارد، دمای آن قسمت به 
تری مورد ت  یه و مدل قبلی را به صورت دقیق [18]و همکاران  8و رومرو [11]و همکاران  7 تککند. پس از این پژوهش، می

منتشر  [19]و همکاران  9انوسها مقایسه کردند. یک مدل تحلیلی توس  هنامهتحلیل قرار دادند و با نتایج آزمایشگاهی و آیین
یک مدل  [14، 13]و همکاران  10کند. آ برومی بینیرا پیشعمق های کمشده است که دمای میلگردهای تقویتی طو ی در سقف

به همراه قطعات     اراخه دادند که توزیض دما و مقاومت باربری        اف ار محدود توس  نرم ءاج ا به روشعددی 
کند. این مدل توس  نتایج آزمایشگاهی منتشر شده در متون فنی را تحت آتش بررسی می 11با هسته توخا یساخته بتنی پیش

 سن ی کردند.شده را صحتمدل عددی معرفی ،[23] اعتبارسن ی شد. همچنین طی ت شی آزمایشگاهی [22-21، 5، 4]
آتش بودن تیر و  مطا عات ان ام شده، کمتر به تاثیرات پارامترهایی از قبیل سریب هدایت گرمایی سیستم، مدت زمان در معرض

    توجه شده است که در این پژوهش ع وه بر بررسی رفتار خمشی     محدوده تغییرات مشخ ات هندسی مقاطض 

                                                           
 

5 Zaharia 
6 Franssen 
7 Gajot 
8 Romero 
9 Hanus 
10 Albero 
11 Hollow core slab element 

 شکل 
  (   ( و تیر سقف کمعمق )   : مقاطض تیر مدفون در سقف ) 3

 

IFB-type A IFB-type B SFB 

 نیمر  منقطع

 ور  فوالدی

 جوش

 جوش

 ور  فوالدی

 بال فوقانی

 بال تحتانی

 جان

 
 

گیرد. برای به صورت تحلیلی، تاثیر پارامترهای مذکور نی  مورد بررسی قرار می ISO-834تحت منحنی حرارتی استاندارد 
زمان -، که در دال بتنی مدفون است و تحت آتش قرار دارد، روش تحلیلی تقریبی تابض دما   تعیین توزیض دما در مقطض 

به  12شده از شکل عمومی معاد ه گرما برای انتقال حرارت رسانشی گذراشود. روش اراخه شده، یک حل تحلیلی سادهمعرفی می
سازی بار این روش تحلیلی در مقایسه با نتایج حاصل از شبیهباشد. ع وه بر این، اعتمی    مناور محاسبه مقاومت باربری 

 شود.، سن یده می     اف ار به روش اج اء محدود در نرم عددی
 
 دما در مقطع سقف کم عمق عیتوز -2
 یبتن-یمرکب فوالد هایستمیس یکیمکان-یاثر آتش بر رفتار حرارت -2-1

تواناد  حرارتای مای   گیرناد. ایان کانش   تااثیر کانش حرارتای قارار مای      سوزی، سطوح در معارض آتاش، تحات   در صورت آتش
( در سااطع عبااو اعمااال شااود. ایاان شااار حرارتاای، شااامل انتقااال حاارارت       ̇ ) 13بااه عنااوان یااک شااار حرارتاای خااا    

( باه عناوان نامحادود    17رابا   مقاومات  بیباتن و فاوالد )سار    نیبا  16حرارتای تماسای   تیباشاد. هادا  مای  15و تابشی 14همرفتی
آ  بااه وجااود  ریااتبخ قیا فاارض شااده اساات کاه مقاوماات راباا  از طر   اا نیدر ا شااود.ی( محساو  ماا یحرارتاا کاماال س)تماا 

 شود.یاعمال م سقف مرکب زیرینبه سطع ناشی از آتش حرارت و  دیآیم
 شود:( به صورت رابطه زیر بیان می   ̇ ) خا   مقدار شار حرارتی

 ̇       [(      )
  (      ) ]    (     ) (1) 

 
باشااد. بااا ماای 19سااریب انتشااار حاارارت تابشاای   و  ⁄                براباار  18بلتاا من-ثاباات اسااتفان  کااه 

 ساریب انتقاال حارارت همرفتای       شاود.  اتخاا  مای        ε بارای ساطع زیارین ساقف     [22]توجه به مطا عاات پیشاین   
 .[24] باشدمی ⁄         برای سطوح در معرض آتش  مقدار آن که  است

و سریب  22، سریب هدایت گرمایی21، ظرفیت گرمایی ویژه20مشخ ات حرارتی فوالد و بتن از قبیل انبساط طو ی حرارتی
 بر لوگرمیک 2311و  1851باشد و چگا ی آنها به ترتیب ( می6( و )4ب ورت شکل ) اروپا نامهآیین، بر اساس 23انبساط حرارتی
 .[9-1] متر مکعب است
مااده اسات. ایان ساریب بیاانگر میا ان هادایت         آن دهناده میا ان انتقاال گرماا درون    ارتی یک مااده، نشاان  سریب هدایت حر
-درجاه ساانتی   حساب  ربا وات( در هار متار مرباض در یاک نقطاه باه درجاه گرادیاان حرارتای )          حساب  ربانرژی در هر ثانیه )

-تواناد ثابات باشاد، مای    ادیاان حرارتای مای   گراد یا کلوین در متار( در هار نقطاه اسات. در یاک فاصاله کوتااه، کاه در آن گر        
ژول( در واحاد ساطع بار حساب مادت زماانی معقاول        بار حساب   یافتاه ) آن را در محاسابه انارژی انتقاال    ،توان برای یک ماده

آمااده  (1)در دمااای محاای  در جاادول  بااتن و فااوالدو مخت اار مااورد اسااتفاده قاارار داد. مقااادیر معمااول هاادایت گرمااایی   
 .[25]است 

                                                           
 

12 Transient conduction 
13 Net heat flux 
14 Convection 
15 Radiation 
16 Interface conductivity 
17 Interface resistance coefficient 
18 Stephan-Boltzmann 
19 Resultant emissivity coefficient 
20 Thermal elongation 
21 Specific heat capacity 
22 Thermal conductivity 
23 Thermal expansion coefficient 
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 [25]  25بتن و فوالد در دمای ضریب هدایت گرمایی  -1جدول 
 (𝜆𝜆سریب هدایت گرمایی ) ماده

(    ) 

 42/1 سبک بتن
 1/1 معمو ی

 54 ساختمانی فوالد
 16 زنگ سد

 .[9-1]( نشان داده شده است 1( و )5کرنش فوالد و بتن در شکل )-همچنین، تغییرات حرارتی منحنی تنش
 

 
 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد الف( انبساط طولی حرارتی، ب( ظرفیت گرمایی ویژه، ج( ضریب هدایت گرمایی و د( ضریب انبساط حرارتی  -4 شکل

 

 

  

 شکل

 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد ا ف( انبساط طو ی حرارتی،  ( ظرفیت گرمایی ویژه،  ( سریب هدایت گرمایی و د( سریب انبساط حرارتی :  4 
 

 
 

 
 ی تیتقو لگردیو ب( م یفوالد مر یکرنش الف( ن-تنش یمنحن یحرارت راتییتغ -5شکل 

 

 
 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد الف( انبساط طولی حرارتی، ب( ظرفیت گرمایی ویژه، ج( ضریب هدایت گرمایی و د( ضریب انبساط حرارتی  -6 شکل

 

  شکل 
 ی تی تقو گردی و  ( می فوالدمرخی تنش-کرنش ا ف( نی منحنی حرارتراتیی: ت  5

 

 

   شکل

 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد ا ف( انبساط طو ی حرارتی،  ( ظرفیت گرمایی ویژه،  ( سریب هدایت گرمایی و د( سریب انبساط حرارتی :  6 
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 [25]  25بتن و فوالد در دمای ضریب هدایت گرمایی  -1جدول 
 (𝜆𝜆سریب هدایت گرمایی ) ماده

(    ) 

 42/1 سبک بتن
 1/1 معمو ی

 54 ساختمانی فوالد
 16 زنگ سد

 .[9-1]( نشان داده شده است 1( و )5کرنش فوالد و بتن در شکل )-همچنین، تغییرات حرارتی منحنی تنش
 

 
 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد الف( انبساط طولی حرارتی، ب( ظرفیت گرمایی ویژه، ج( ضریب هدایت گرمایی و د( ضریب انبساط حرارتی  -4 شکل

 

 

  

 شکل

 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد ا ف( انبساط طو ی حرارتی،  ( ظرفیت گرمایی ویژه،  ( سریب هدایت گرمایی و د( سریب انبساط حرارتی :  4 
 

 
 

 
 ی تیتقو لگردیو ب( م یفوالد مر یکرنش الف( ن-تنش یمنحن یحرارت راتییتغ -5شکل 

 

 
 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد الف( انبساط طولی حرارتی، ب( ظرفیت گرمایی ویژه، ج( ضریب هدایت گرمایی و د( ضریب انبساط حرارتی  -6 شکل

 

  شکل 
 ی تی تقو گردی و  ( می فوالدمرخی تنش-کرنش ا ف( نی منحنی حرارتراتیی: ت  5

 

 

   شکل

 تغییرات مشخ ات حرارتی فوالد ا ف( انبساط طو ی حرارتی،  ( ظرفیت گرمایی ویژه،  ( سریب هدایت گرمایی و د( سریب انبساط حرارتی :  6 
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 کرنش بتن در الف( فشار و ب( کشش -تغییرات حرارتی منحنی تنش -7شکل 

 
 یمدفون در دال بتن یدما در بخش فوالد عیتوز -2-2

و  [3]اراخااه شااده اساات  (8)و همکاااران، در شااکل  24توساا  بااراون    سااازی عااددی مقطااض از شاابیهتوزیااض دمااا، حاصاال 
انااد. در هاار دو مااورد درجااه حاارارت در ارتفااار مقطااض    سااازی شااده( دقیقااه ماادل    ) 121( و    ) 31هااای در زمااان

( وجاود دارد کاه باا    yدر عارض مقطاض )جهات     25دقیقاه، یاک گرادیاان حرارتای     31( رو باه کااهش اسات. در زماان     zت )جه
 یابد.  اف ایش زمان، کاهش می

 
 [ 27، 26دقیقه ] 120و ب(  30های الف( در زمان      سازی عددی توسط حاصل از شبیه    توزیع دما در مقطع  -8 شکل
عمااق، ( باااالتری دارد و بخااش فااوالدی در سااقف کاام𝜆𝜆فااوالد، در مقایسااه بااا بااتن، سااریب هاادایت گرمااایی )کااه، از آن ااایی

شااود. ( باااالتری باارای مقطااض فااوالدی ماای ) 26تااری دارد، من اار بااه سااریب نفااو  حرارتااینساابت بااه دال بتناای، جاارم کاام
والدی باا سارعت بیشاتری نسابت باه      یکساان قارار بگیرناد، دماا در قسامت فا       27زمانی کاه هار دو مااده تحات شاار حرارتای      

یاباد. باا توجاه باه نقاش مح اور کننادگی باتن در ایان سیساتم، عا وه بار م ایاای مکاانیکی، افا ایش                دال بتنی اف ایش می
کناد. ایان ویژگای من ار باه گرادیاان حرارتای باین قسامت فاوالدی و دال بتنای و انتقاال             سریض دمای فاوالد را کنتارل مای   

شاود.  باه پاایینی دال و ورق فاوالدی در معارض گازهاای پرحارارت ناشای از منحنای آتاش           مای  حرارت میاان فاوالد و باتن   
طض تحات مطا عاه، یاک تحلیال انتقاال حارارت       ابه عناوان باار حرارتای قارار داده شاد و بارای هار مقا         "ISO-834"استاندارد 

 .[21، 26، 6]ان ام شد       به روش اج اء محدود توس  نرم اف ار  (9) لسیرخطی مطابق شک

                                                           
 

24 Braun 
25 Thermal gradient 
26 Thermal diffusivity 
27 Heat flux 

  شکل 
  : تغییرات حرارتی منحنی تنش-کرنش بتن در ا ف( فشار و  ( کشش 1

 

    

ب الف 
  [26 ,25] دقیقه 121 و  ( 31 در زمانهای ا ف(       حاصل از شبیهسازی عددی توس     : توزیض دما در مقطض  8 شکل

 

Y 

Z 

 
>740      
   740 تا   620
   620 تا   500
   500 تا   380
   380 تا   260
   260 تا   401
   140 تا   20

<20      
 

 
 

 
  [27،26]      حاصل از  (2)و دمای سطح ور  فوالدی مقاطع جدول  ISO-834 [6]منحنی آتش استاندارد  -9شکل 

 
 شده ساده یلیروش تحل کردیرو -2-3

حلاای تعیااین حاال دقیااق توزیااض دمااا )معاد ااه عمااومی گرمااا وابسااته بااه زمااان و مکااان( در تیرهااای ماادفون من اار بااه راه   
حاال شااود کااه در طراحاای، کمتاار کاااربرد دارد. بنااابراین، فرساایاتی منطقاای، بااه مناااور رساایدن بااه یااک راه   پیچیااده ماای

توزیااض دمااا  28بناادیلطراحاای تیرهااای ماادفون مرکااب و سیرمرکااب تحاات آتااش، اتخااا  شااد. فرمااوتاار باارای تحلیلاای ساااده
)وابسته باه زماان( در جامادات، باا یاک معاد اه دیفرانسایل ج خای سیارهمگن کاه فرآیناد انتقاال حارارت رسانشای گاذرا را                

ر یااک سااطع، مطااابق د یو تابشاا یهمرفتاا میاا ان انتقااال حاارارتکنااد، قاباال توصاایف اساات. پااارامتر کلیاادی توصاایف ماای
 .[6]باشد ( می        ) ( و دمای گاز ناشی از اشتعال       سقف )زیرین سطع  یدما بین ، تفاوت(11)شکل 

 
     شار حرارتی و شرایط مرزی در مقطع  -10 شکل

                                                           
 

28 Formulation 

۰ 
۱۰۰ 
۲۰۰ 
۳۰۰ 
۴۰۰ 
۵۰۰ 
۶۰۰ 
۷۰۰ 
۸۰۰ 
۹۰۰ 

۱۰۰۰ 
۱۱۰۰ 

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ 

ت 
رار
ح

(
 ) 

 (دقیقه)زمان 
ISO-834 IPB 160 IPB 180 IPB 200
IPB 220 IPB 240 IPB 260 IPB 280
IPB 300 IPB 320 IPB 340 IPB 360

 

 
Tc,cold      constant

Ta,surf 

 ̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡    ⁄

𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦  
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 کرنش بتن در الف( فشار و ب( کشش -تغییرات حرارتی منحنی تنش -7شکل 

 
 یمدفون در دال بتن یدما در بخش فوالد عیتوز -2-2

و  [3]اراخااه شااده اساات  (8)و همکاااران، در شااکل  24توساا  بااراون    سااازی عااددی مقطااض از شاابیهتوزیااض دمااا، حاصاال 
انااد. در هاار دو مااورد درجااه حاارارت در ارتفااار مقطااض    سااازی شااده( دقیقااه ماادل    ) 121( و    ) 31هااای در زمااان

( وجاود دارد کاه باا    yدر عارض مقطاض )جهات     25دقیقاه، یاک گرادیاان حرارتای     31( رو باه کااهش اسات. در زماان     zت )جه
 یابد.  اف ایش زمان، کاهش می

 
 [ 27، 26دقیقه ] 120و ب(  30های الف( در زمان      سازی عددی توسط حاصل از شبیه    توزیع دما در مقطع  -8 شکل
عمااق، ( باااالتری دارد و بخااش فااوالدی در سااقف کاام𝜆𝜆فااوالد، در مقایسااه بااا بااتن، سااریب هاادایت گرمااایی )کااه، از آن ااایی

شااود. ( باااالتری باارای مقطااض فااوالدی ماای ) 26تااری دارد، من اار بااه سااریب نفااو  حرارتااینساابت بااه دال بتناای، جاارم کاام
والدی باا سارعت بیشاتری نسابت باه      یکساان قارار بگیرناد، دماا در قسامت فا       27زمانی کاه هار دو مااده تحات شاار حرارتای      

یاباد. باا توجاه باه نقاش مح اور کننادگی باتن در ایان سیساتم، عا وه بار م ایاای مکاانیکی، افا ایش                دال بتنی اف ایش می
کناد. ایان ویژگای من ار باه گرادیاان حرارتای باین قسامت فاوالدی و دال بتنای و انتقاال             سریض دمای فاوالد را کنتارل مای   

شاود.  باه پاایینی دال و ورق فاوالدی در معارض گازهاای پرحارارت ناشای از منحنای آتاش           مای  حرارت میاان فاوالد و باتن   
طض تحات مطا عاه، یاک تحلیال انتقاال حارارت       ابه عناوان باار حرارتای قارار داده شاد و بارای هار مقا         "ISO-834"استاندارد 

 .[21، 26، 6]ان ام شد       به روش اج اء محدود توس  نرم اف ار  (9) لسیرخطی مطابق شک

                                                           
 

24 Braun 
25 Thermal gradient 
26 Thermal diffusivity 
27 Heat flux 

  شکل 
  : تغییرات حرارتی منحنی تنش-کرنش بتن در ا ف( فشار و  ( کشش 1

 

    

ب الف 
  [26 ,25] دقیقه 121 و  ( 31 در زمانهای ا ف(       حاصل از شبیهسازی عددی توس     : توزیض دما در مقطض  8 شکل

 

Y 

Z 

 
>740      
   740 تا   620
   620 تا   500
   500 تا   380
   380 تا   260
   260 تا   401
   140 تا   20

<20      
 

 
 

 
  [27،26]      حاصل از  (2)و دمای سطح ور  فوالدی مقاطع جدول  ISO-834 [6]منحنی آتش استاندارد  -9شکل 

 
 شده ساده یلیروش تحل کردیرو -2-3

حلاای تعیااین حاال دقیااق توزیااض دمااا )معاد ااه عمااومی گرمااا وابسااته بااه زمااان و مکااان( در تیرهااای ماادفون من اار بااه راه   
حاال شااود کااه در طراحاای، کمتاار کاااربرد دارد. بنااابراین، فرساایاتی منطقاای، بااه مناااور رساایدن بااه یااک راه   پیچیااده ماای

توزیااض دمااا  28بناادیلطراحاای تیرهااای ماادفون مرکااب و سیرمرکااب تحاات آتااش، اتخااا  شااد. فرمااوتاار باارای تحلیلاای ساااده
)وابسته باه زماان( در جامادات، باا یاک معاد اه دیفرانسایل ج خای سیارهمگن کاه فرآیناد انتقاال حارارت رسانشای گاذرا را                

ر یااک سااطع، مطااابق د یو تابشاا یهمرفتاا میاا ان انتقااال حاارارتکنااد، قاباال توصاایف اساات. پااارامتر کلیاادی توصاایف ماای
 .[6]باشد ( می        ) ( و دمای گاز ناشی از اشتعال       سقف )زیرین سطع  یدما بین ، تفاوت(11)شکل 

 
     شار حرارتی و شرایط مرزی در مقطع  -10 شکل

                                                           
 

28 Formulation 
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 ) 

 (دقیقه)زمان 
ISO-834 IPB 160 IPB 180 IPB 200
IPB 220 IPB 240 IPB 260 IPB 280
IPB 300 IPB 320 IPB 340 IPB 360

 

 
Tc,cold      constant

Ta,surf 

 ̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡    ⁄

𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦  
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مانااد. دال بتناای ( باااقی ماای      )دقیقااه، تقریبااا در دمااای او یااه   121(، تااا        دمااای  بااه باااالیی دال بتناای ) 
، یاک شارط از شارای  مارزی     29رودرگیارد، کاه ایان فرآیناد بای     تقریبا تحت تأثیر انتقال گرماای ناشای از رساانش قارار نمای     

 شده به صورت زیر است: کند. فرسیات اتخا  شده برای روش تحلیلی اراخه در  به باالیی را توجیه می
 شااود )بااه ایاان معناای کااه دمااای ورق و بااال تحتااانی یکنواخاات طااض در نااار گرفتااه نماایگرادیااان حرارتاای در عاارض مق

 شود(،  فرض می
 شود،  تبادل حرارت بین بخش فوالدی و بتنی در نار گرفته نمی 
  ،این روش فق  برای دال بتنی قابل استفاده است 
      ( مشخ ات حرارتی فاوالد، نایار ظرفیات گرماایی ویاژه𝑐𝑐    و ساریب هادایت گرماایی ) (𝜆𝜆    علیارسم وابساتگی )باه  هاا  آن

 ه شد. شده مورد استفاده قرار گرفتدما به صورت ساده
  
 محدوده کاربرد -2-4

هاای پرکنناده، الزم   سااخته بتنای یاا بلاوک    عماق، بارای جایگاذاری قطعاات پایش     هاای مرکاب کام   اجارای ساقف   به منااور 
 کناد کااه ناماه اروپاا پیشانهاد مای    باشاد. سامنا آیااین  اسات کاه عارض ورق تحتاانی نسابت باه بااال نیمارخ فاوالدی، بیشاتر          

( باه ح ام واحاد طاول آن عباو        برای هار عباو نسابت مسااحت واحاد طاول ساطوح در معارض آتاش )          30سریب مقطض
. ایاان روش تحلیلاای، باارای طراحاای تیرهااای ماادفون مرکااب و سیرمرکااب در محاادوده     [8]باشااد ( 2مطااابق رابطااه ) (  )

 شود. پیشنهاد می (2)جدول 
(2) 𝑡𝑡        ⁄   𝑡𝑡⁄     ⁄  (   𝑡𝑡) ( 𝑡𝑡)⁄  

     مشخ ات مقاطع  -2جدول 
 ورق

 نیمرخ
 سخامت

(  ) 
 عرض

(  ) 
        21 311 
        21 351 
        21 351 
        21 411 
        21 411 
        21 411 
        21 451 
        21 511 
        25 511 
        25 511 
        31 511 

(     فااوالد ساااختمانی مااورد اسااتفاده باارای نمیاارخ و ورق مااورد بررساای در ایاان تحقیااق، از نااور فوالدهااای پرمقاوماات )  
⁄   سااریب مقطااض در ایاان پااژوهش در محاادوده   باشااند. ماای سااخامت پوشااش بررساای شااده اساات.             
شاد، اگرچاه ایان مقادار حاداقلی      متار در ناار گرفتاه    میلای  51ثابات و برابار    ،، برای تماامی مقااطض  روی مقطض فوالدی بتنی

                                                           
 

29 Adiabatic 
30 Section factor 

 
 

ای و مکعبای اساتاندارد، باه    ، نموناه اساتوانه  31دال بتنای، متشاکل از باتن معماو ی باا مقاومات مشخ اه        آیاد. به حساا  مای  
 باشد.  مگاپاسکال می 31و  31ترتیب 

 
 دما عیوزت یلیفرمول تحل -3
 گذرا یانتقال حرارت رسانش لیفرانسیمعادله د -3-1

گیارد، توزیاض   ( قارار مای  ISO-834عماق تحات اثار یاک منباض حارارت مانناد آتاش اساتاندارد )         زمانی که یک تیر ساقف کام  
 ااه باشااد و از ناحیااه بااا دمااای باااالتر بااه ناحیااه بااا دمااای پااایین مبادیکنواخاات ماایدرجااه حاارارت در آن مقطااض بساایار سیاار

گیارد. مباد اه حرارتای وابساته باه مکاان و زماان در مقطاض عرسای توسا  معاد اه شاناخته شاده              انرژی حرارتی صاورت مای  
شاود و تباادل گرماا بارای انتقاال      انتقال گرماا تعریاف شاده اسات. باا فارض ایان کاه هاید حرارتای داخال دال تو یاد نمای             

 :  شودحرارت یک بعدی است، معاد ه گرما به صورت زیر بیان می

(3) 𝑡𝑡           
  (𝜆𝜆 

  
  )   𝑐𝑐 

  
 𝑡𝑡  

محااور مخت ااات مکااان، بااا     اساات. ظرفیاات گرمااایی ویااژه فااوالد   𝑐𝑐و  چگااا ی  ، سااریب هاادایت گرمااایی  𝜆𝜆 کااه در آن
درجاه    ساخامت دال و     ،محاور مخت اات زماان    𝑡𝑡مبدا ساطع زیارین ساقف کاه ماورد بارگاذاری حرارتای قارار میگیارد           

-( بایاد تعریاف شاود. هماان    𝐶𝐶 ) 33( و دو شارای  مارزی  𝐶𝐶 ) 32باشاند. بارای حال ایان معاد اه، یاک شارط او یاه        حرارت مای 
رو در طار  سارد )ساطع فوقاانی ساقف( اتخاا  کارد.        درتاوان یاک شارط مارزی بای     نشان داده شد، مای  2طور که در بخش 

ماارزی دوم در طاار  در معاارض آتااش )سااطع تحتااانی سااقف(  ( بااه عنااوان شاارای  ) 34عاا وه باار ایاان، شااار حرارتاای ثاباات
شاود. ایان شارای  باه شارح زیار مطارح        انتخاا  مای         شود. باه عناوان یاک شارط او یاه، دماای ثابات        تعریف می

 گردد:  می
(4)       𝐶𝐶   𝜆𝜆 

  
      

(5)       𝐶𝐶          
(6) 𝑡𝑡           𝐶𝐶           

شاود. بااه مناااور کاااهش  زیااد بااودن تعااداد متغیرهاا من اار بااه پیچیااده شادن مساادله و عاادم کااربرد عملاای ایاان روش ماای    
در تعیاین روابا  حااکم بار      "36آناا ی  ابعاادی  "یاا باه اصاط ح از اصاول      35بعاد ساازی  مقدار متغیرهاا، از روش اساتاندارد بای   

 : داریم فی یکی مسدله او یههای بندی ثابت. با دستهکنیماین پدیده استفاده می

  𝜆𝜆  
(    )

  (   ) 
(1) 

   ارتفار نسبی 
      37و عدد فوریه  

که در آن سریب نفو   گیرندبعد مورد استفاده قرار میبه عنوان مکان و زمان بی   
    حرارتی برابر 

    
 . باشدمی 

 آید:  شده به صورت زیر بدست میبعد با معرفی متغیرهای جدید، معاد ه گرما بی
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مانااد. دال بتناای ( باااقی ماای      )دقیقااه، تقریبااا در دمااای او یااه   121(، تااا        دمااای  بااه باااالیی دال بتناای ) 
، یاک شارط از شارای  مارزی     29رودرگیارد، کاه ایان فرآیناد بای     تقریبا تحت تأثیر انتقال گرماای ناشای از رساانش قارار نمای     

 شده به صورت زیر است: کند. فرسیات اتخا  شده برای روش تحلیلی اراخه در  به باالیی را توجیه می
 شااود )بااه ایاان معناای کااه دمااای ورق و بااال تحتااانی یکنواخاات طااض در نااار گرفتااه نماایگرادیااان حرارتاای در عاارض مق

 شود(،  فرض می
 شود،  تبادل حرارت بین بخش فوالدی و بتنی در نار گرفته نمی 
  ،این روش فق  برای دال بتنی قابل استفاده است 
      ( مشخ ات حرارتی فاوالد، نایار ظرفیات گرماایی ویاژه𝑐𝑐    و ساریب هادایت گرماایی ) (𝜆𝜆    علیارسم وابساتگی )باه  هاا  آن

 ه شد. شده مورد استفاده قرار گرفتدما به صورت ساده
  
 محدوده کاربرد -2-4

هاای پرکنناده، الزم   سااخته بتنای یاا بلاوک    عماق، بارای جایگاذاری قطعاات پایش     هاای مرکاب کام   اجارای ساقف   به منااور 
 کناد کااه ناماه اروپاا پیشانهاد مای    باشاد. سامنا آیااین  اسات کاه عارض ورق تحتاانی نسابت باه بااال نیمارخ فاوالدی، بیشاتر          

( باه ح ام واحاد طاول آن عباو        برای هار عباو نسابت مسااحت واحاد طاول ساطوح در معارض آتاش )          30سریب مقطض
. ایاان روش تحلیلاای، باارای طراحاای تیرهااای ماادفون مرکااب و سیرمرکااب در محاادوده     [8]باشااد ( 2مطااابق رابطااه ) (  )

 شود. پیشنهاد می (2)جدول 
(2) 𝑡𝑡        ⁄   𝑡𝑡⁄     ⁄  (   𝑡𝑡) ( 𝑡𝑡)⁄  

     مشخ ات مقاطع  -2جدول 
 ورق

 نیمرخ
 سخامت

(  ) 
 عرض

(  ) 
        21 311 
        21 351 
        21 351 
        21 411 
        21 411 
        21 411 
        21 451 
        21 511 
        25 511 
        25 511 
        31 511 

(     فااوالد ساااختمانی مااورد اسااتفاده باارای نمیاارخ و ورق مااورد بررساای در ایاان تحقیااق، از نااور فوالدهااای پرمقاوماات )  
⁄   سااریب مقطااض در ایاان پااژوهش در محاادوده   باشااند. ماای سااخامت پوشااش بررساای شااده اساات.             
شاد، اگرچاه ایان مقادار حاداقلی      متار در ناار گرفتاه    میلای  51ثابات و برابار    ،، برای تماامی مقااطض  روی مقطض فوالدی بتنی

                                                           
 

29 Adiabatic 
30 Section factor 

 
 

ای و مکعبای اساتاندارد، باه    ، نموناه اساتوانه  31دال بتنای، متشاکل از باتن معماو ی باا مقاومات مشخ اه        آیاد. به حساا  مای  
 باشد.  مگاپاسکال می 31و  31ترتیب 

 
 دما عیوزت یلیفرمول تحل -3
 گذرا یانتقال حرارت رسانش لیفرانسیمعادله د -3-1

گیارد، توزیاض   ( قارار مای  ISO-834عماق تحات اثار یاک منباض حارارت مانناد آتاش اساتاندارد )         زمانی که یک تیر ساقف کام  
 ااه باشااد و از ناحیااه بااا دمااای باااالتر بااه ناحیااه بااا دمااای پااایین مبادیکنواخاات ماایدرجااه حاارارت در آن مقطااض بساایار سیاار

گیارد. مباد اه حرارتای وابساته باه مکاان و زماان در مقطاض عرسای توسا  معاد اه شاناخته شاده              انرژی حرارتی صاورت مای  
شاود و تباادل گرماا بارای انتقاال      انتقال گرماا تعریاف شاده اسات. باا فارض ایان کاه هاید حرارتای داخال دال تو یاد نمای             

 :  شودحرارت یک بعدی است، معاد ه گرما به صورت زیر بیان می

(3) 𝑡𝑡           
  (𝜆𝜆 

  
  )   𝑐𝑐 

  
 𝑡𝑡  

محااور مخت ااات مکااان، بااا     اساات. ظرفیاات گرمااایی ویااژه فااوالد   𝑐𝑐و  چگااا ی  ، سااریب هاادایت گرمااایی  𝜆𝜆 کااه در آن
درجاه    ساخامت دال و     ،محاور مخت اات زماان    𝑡𝑡مبدا ساطع زیارین ساقف کاه ماورد بارگاذاری حرارتای قارار میگیارد           

-( بایاد تعریاف شاود. هماان    𝐶𝐶 ) 33( و دو شارای  مارزی  𝐶𝐶 ) 32باشاند. بارای حال ایان معاد اه، یاک شارط او یاه        حرارت مای 
رو در طار  سارد )ساطع فوقاانی ساقف( اتخاا  کارد.        درتاوان یاک شارط مارزی بای     نشان داده شد، مای  2طور که در بخش 

ماارزی دوم در طاار  در معاارض آتااش )سااطع تحتااانی سااقف(  ( بااه عنااوان شاارای  ) 34عاا وه باار ایاان، شااار حرارتاای ثاباات
شاود. ایان شارای  باه شارح زیار مطارح        انتخاا  مای         شود. باه عناوان یاک شارط او یاه، دماای ثابات        تعریف می

 گردد:  می
(4)       𝐶𝐶   𝜆𝜆 

  
      

(5)       𝐶𝐶          
(6) 𝑡𝑡           𝐶𝐶           

شاود. بااه مناااور کاااهش  زیااد بااودن تعااداد متغیرهاا من اار بااه پیچیااده شادن مساادله و عاادم کااربرد عملاای ایاان روش ماای    
در تعیاین روابا  حااکم بار      "36آناا ی  ابعاادی  "یاا باه اصاط ح از اصاول      35بعاد ساازی  مقدار متغیرهاا، از روش اساتاندارد بای   

 : داریم فی یکی مسدله او یههای بندی ثابت. با دستهکنیماین پدیده استفاده می

  𝜆𝜆  
(    )

  (   ) 
(1) 

   ارتفار نسبی 
      37و عدد فوریه  

که در آن سریب نفو   گیرندبعد مورد استفاده قرار میبه عنوان مکان و زمان بی   
    حرارتی برابر 

    
 . باشدمی 

 آید:  شده به صورت زیر بدست میبعد با معرفی متغیرهای جدید، معاد ه گرما بی
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(8)             
   

   
    

(9)       𝐶𝐶           

(11)       𝐶𝐶          
(11)            𝐶𝐶      

معاد ااه حاصاال، یااک معاد ااه سیاارهمگن اساات. باارای حاال ایاان معاد ااه، ابتاادا بایااد شاارای  ماارزی سیاارهمگن آن را حااذ    
 آن را به یک معاد ه همگن تبدیل کنیم.   38و از روش تغییر متغیر کنیم

 (   )   (   )   (   ) (12) 
 به صورت زیر حاصل می شود.  (   ) با توجه به شرای  مرزی ناهمگن و داده های مسدله، 

 (   )   
 

      
(13) 

 رسیم. به معاد ه همگن زیر می (   ) بنابراین برای 
(14)             

   
   
    

(15)       𝐶𝐶          

(16)       𝐶𝐶          

(11)            𝐶𝐶   (   )     
 

  
 آوریم. را بدست می 41و توابض ویژه 40، مقادیر ویژه39غیرهاتبا اعمال روش تفکیک م

 (   )   ( )   ( ) (18) 

 (   )     ∑
  
𝑛𝑛   

 

   
cos 𝑛𝑛   𝑒𝑒       (19) 

شود. ، معاد ه سیرهمگن او یه حل می43توابض ویژه و استفاده از شکل کسینوسی سری فوریه 42سپس با استفاده از ویژگی تعامد
 باشد: بعد گرما ب ورت زیر میحل معاد ه بی

 (   )     
  ∑

cos(𝑛𝑛  )
𝑛𝑛 

 

   
  
  ∑

cos(𝑛𝑛  )
𝑛𝑛 𝑒𝑒 (  )  

 

   
 (21) 

، اعتبارسان ی شاده      هاای عاددی بارای مقااطض مختلاف      ساازی های فوق از طریق نتاایج باه دسات آماده از شابیه     فرسیه
 .[26]( مورد استفاده قرار گرفت 44)توسعه یافته در دانشگاه  یژ [21]      اف ار است. برای این مناور نرم
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 SFBمقاطع  یبرا یشار حرارت نییتع -3-2
انتقااال ( بایااد یااک شااار حرارتاای ثاباات )مسااتقل از زمااان( تعریااف کناایم. ایاان شااار حرارتاای،   21باارای اسااتفاده از رابطااه )

شاود.  حرارت توسا  تاابش و همرفات روی ساطوح در معارض آتاش ساوزی ) باه پاایینی دال و ورق فاوالدی( را شاامل مای            
، شاار حرارتای خاا      [21، 26]هاای عاددی باه دسات آماده      ساازی بر اسااس دماای ساطع ورق فاوالدی کاه توسا  شابیه       

اراخااه شااده  (11)محاساابه شااده و در شااکل   (2)جاادول مااذکور در     ( بااه عنااوان تااابعی از زمااان باارای مقاااطض      ̇ )
 به کار رفته است.  [9-6]نامه اروپا مطابق آیین    ̇ است. پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه 

 
 ( 2)مطابق جدول  SFBمنحنی شار حرارتی  الص برای مقاطع  -11شکل 

 
( مااورد      و    ،    ،    هااای خاصاای )فقاا  باارای زمااان    از آن اخیکااه درجااه حاارارت و مقاوماات خمشاای مقطااض 

و ساپس تقسایم مسااحت زیار      ماذکور هاای  در زماان  (1)معاد اه   گیاری از تاابض شاار حرارتای خاا       نیاز اسات، باا انتگارال   
 آید.  نمودار بر زمان متناظر آن، شار حرارتی ثابت بدست می

  ∫  ̇   
 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑⁄  (21) 

و ورق فااوالدی         متشااکل از نیماارخ     ( باارای مقطااض  بدساات آوردن شااار حرارتاای ثاباات ) باارای ملااال، روش 
نشااان داده شااده اساات.  (12)( در شااکل    دقیقااه ) 61باارای زمااان  (2)( طبااق جاادول        𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎  متناااظر بااا آن )

(     ) 121( و    ) 91(،    ) 61(،    ) 31هاااای مشاااخ  همچناااین ایااان پاااارامتر بااارای مقطاااض ماااذکور در زماااان
 (.  3)جدول  گردیددقیقه محاسبه 

۰ 

۱۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۵۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۷۰۰۰۰ 

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ 

ی 
رارت

ر ح
شا

(
W

/m
2

) 

 (دقیقه)زمان 

IPB 160

IPB 180

IPB 200

IPB 220

IPB 240

IPB 260

IPB 280

IPB 300

IPB 320

IPB 340

IPB 360
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(8)             
   

   
    

(9)       𝐶𝐶           

(11)       𝐶𝐶          
(11)            𝐶𝐶      

معاد ااه حاصاال، یااک معاد ااه سیاارهمگن اساات. باارای حاال ایاان معاد ااه، ابتاادا بایااد شاارای  ماارزی سیاارهمگن آن را حااذ    
 آن را به یک معاد ه همگن تبدیل کنیم.   38و از روش تغییر متغیر کنیم

 (   )   (   )   (   ) (12) 
 به صورت زیر حاصل می شود.  (   ) با توجه به شرای  مرزی ناهمگن و داده های مسدله، 

 (   )   
 

      
(13) 

 رسیم. به معاد ه همگن زیر می (   ) بنابراین برای 
(14)             

   
   
    

(15)       𝐶𝐶          

(16)       𝐶𝐶          

(11)            𝐶𝐶   (   )     
 

  
 آوریم. را بدست می 41و توابض ویژه 40، مقادیر ویژه39غیرهاتبا اعمال روش تفکیک م

 (   )   ( )   ( ) (18) 

 (   )     ∑
  
𝑛𝑛   

 

   
cos 𝑛𝑛   𝑒𝑒       (19) 

شود. ، معاد ه سیرهمگن او یه حل می43توابض ویژه و استفاده از شکل کسینوسی سری فوریه 42سپس با استفاده از ویژگی تعامد
 باشد: بعد گرما ب ورت زیر میحل معاد ه بی

 (   )     
  ∑

cos(𝑛𝑛  )
𝑛𝑛 

 

   
  
  ∑

cos(𝑛𝑛  )
𝑛𝑛 𝑒𝑒 (  )  

 

   
 (21) 

، اعتبارسان ی شاده      هاای عاددی بارای مقااطض مختلاف      ساازی های فوق از طریق نتاایج باه دسات آماده از شابیه     فرسیه
 .[26]( مورد استفاده قرار گرفت 44)توسعه یافته در دانشگاه  یژ [21]      اف ار است. برای این مناور نرم
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 SFBمقاطع  یبرا یشار حرارت نییتع -3-2
انتقااال ( بایااد یااک شااار حرارتاای ثاباات )مسااتقل از زمااان( تعریااف کناایم. ایاان شااار حرارتاای،   21باارای اسااتفاده از رابطااه )

شاود.  حرارت توسا  تاابش و همرفات روی ساطوح در معارض آتاش ساوزی ) باه پاایینی دال و ورق فاوالدی( را شاامل مای            
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  (   دقیقه ) 60و ور  متناظر آن برای زمان         شار حرارتی ثابت برای مقطع  -12شکل 

 
         شار حرارتی  -3جدول 

 ( شار حرارتی ) رده آتش
( 𝑖𝑖𝑖𝑖) (    ) 

    46111 
    54111 
    53111 
     49111 

( بارای  22تاوان از رابطاه )  ، مای (2)ماذکور در جادول       با توجاه باه تغییارات کوچاک شاار حرارتای در محادوده مقااطض         
( محاساابه شااده در  بدساات آوردن شااار حرارتاای مقاااطض مختلااف اسااتفاده کاارد. باارای اسااتفاده از رابطااه زیاار، مقااادیر )    

 باشند.  کاربردی می (3)جدول 

          
       
        

 (22) 

 درجه حرارت یر طیغ عیتوز یلیتوسعه تحل -3-3
 شود:  ( ب ورت زیر حاصل می1مقادیر ابعادی توزیض دما از طریق بازیابی رابطه )

 (   )   (   )     𝜆𝜆⁄      (23) 
شااود. ایاان نقاااط در  محاساابه ماای    ( درجااه حاارارت نقاااط تعیااین شااده در مقطااض   23( و )21بااا اسااتفاده از رواباا  ) 

)محاور    )محاور عماودی باا مبادا  باه تحتاانی ورق فاوالدی باه سامت بااال( و             بعاد شاده   زمان بی-دستگاه مخت ات مکان
شاود.  دی تعریاف مای  هماواره باه عناوان ارتفاار کال نیمارخ و ورق فاوال         شاوند. مقادار   بعاد( مشاخ  مای   افقی زماان بای  

در مرکاا  ورق  1در نقطااه    شااود: درجااه حاارارت  محاساابه ماای (13)مطااابق شااکل  مهاامدرجااه حاارارت در سااه نقطااه  
 45در  بااه باااالیی فیلااه ریشااه 3در نقطااه    در مرکاا  بااال تحتااانی نیماارخ فااوالدی و دمااای  2در نقطااه    فااوالدی  دمااای 

 قرار دارد. 
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  با نقاط مربوط به محاسبه دما    مقطع  -13شکل 

 
( 13) شکل نقطه 3آتش بستگی دارد و باید برای هر یک از  برابر تابض مکان و زمان است، به رده مقاومتی  از آن ا که 

(. 14محاسبه شود )شکل 

 
                      برای مقطع  رده مقاومتی آتش و ( ) برحسب ارتفاع نسبی ( ) بعدزمان بی -14شکل 
-مسااتخر  از توابااض چندجملااه        ، (2)( باارای تمااامی مقاااطض مااذکور در جاادول 21کاااربرد رابطااه ) توسااعهبااه مناااور 

سااخامت  ریشااهبااه شااود. ایاان سااریب، در یااک سااریب هندساای ساار  ماای (، 14ای رونااد سیرخطاای ترساایمی در شااکل )
بعاد در نقااط مهام مقطاض     مقاادیر زماان بای    باشاد. مای وابساته          ساخامت باال نیمارخ     نسابت باه   مقطض مورد ناار 

 ( مشخ  شده است. 4مورد بررسی در جدول )
 

                      در نقاط مهم برای مقطع  ( ) بعدزمان بی -4جدول 
 رده آتش ( ارتفار نسبی )

         
496/1 515/1 542/1     
859/1 911/1 931/1     
186/1 166/1 219/1     
436/1 519/1 549/1      
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 شود: بعد به صورت زیر محاسبه میزمان بی مختلف،مقاومتی  هایبرای رده
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بناابراین مقادار نهاایی دماای نقااط      آیاد.  بدسات مای   (   ) ( مقادار  21با استفاده از ده جمله نخسات ساری فوریاه رابطاه )    
شااود. سااریب هاادایت گرمااایی ب ااورت ثاباات و براباار   ( محاساابه ماای23مقطااض فااوالدی توساا  رابطااه ) در تعیااین شااده 
توزیاض دماا در طاول ارتفاار مقطاض بارای        46زماان ( منحنای هام  15شاکل ) . [8] گیارد استفاده قارار مای  مورد  ⁄        

 ترسیم شده است. های مقاومت برابر آتش تمامی رده

 
                      های مقاومتی آتش زمان توزیع دما در ارتفاع نسبی و ردهمنحنی هم -15شکل 
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 یصحت سنج -4
 درجه حرارت -4-1

نمودارهااای زیاار، رابطااه بااین ( قااادر بااه محاساابه درجااه حاارارت در سااه نقطااه انتخااا  شااده اساات. در  23اکنااون معاد ااه )
اراخااه  (2)ای مقاااطض مناادر  در جاادول  باار [21]      سااازی عااددی توساا   نتااایج تحلیلاای و مقااادیر حاصاال از شاابیه 

 (.  16شکل )شده است 

 
(، ج(    ) 60(، ب(    ) 30های الف( برای زمان سازی عددی( و نتایج شبیه21مقایسه درجه حرارت فوالد محاسبه شده با معادله ) -16شکل 

  ( دقیقه    ) 120( و د(   ) 90
دهااد. همچنااین نشااان ماای هاااتمااامی زمااانهمبسااتگی بساایار خااوبی از درجااه حاارارت تحلیلاای و عااددی را در  (16)شااکل 

باشااد. بیشااترین اخاات   در ( مطلااو  ماای  ، 2( و دمااای متوساا  بااال تحتااانی )نقطااه    ، 1میااانگین دمااای ورق )نقطااه 
ایان حاال، از آن اخیکاه تااثیر فیلاه ریشاه در        ( بدسات آماده اسات. باا      ، 3نتایج برای دمای متوسا  در فیلاه ریشاه )نقطاه     

 (.  11شکل )مقاومت خمشی نسبتا کوچک است، اخت   دما در این نقطه قابل قبول است 
گاراد بارای محاسابه مقاومات خمشای بسایار قابال توجاه اسات، زیارا کااهش مقاومات             درجاه ساانتی   411موقعیت محدوده 

تاوان  . باا اساتفاده از عباارات زیار مای     [8]شاود  رسایده باشاد، مطارح نمای    مقطض فوالدی تا زمانی که به ایان درجاه حارارت ن   
 گراد در جان مقطض را محاسبه نمود: درجه سانتی 411موقعیت نقطه 

(25) 
                          
                           
                 9         
                             

 شود.  ( محاسبه می در واحد متر )  ، (13)با توجه به شکل 

    شکل 

  ( دقیقه  )121( و د(  )91(،  (   )61(،  (   )31برای زمانهای ا ف(  ( و نتایج شبیهسازی عددی21: مقایسه درجه حرارت فوالد محاسبه شده با معاد ه ) 16
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46 Isochronous curve 
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 یصحت سنج -4
 درجه حرارت -4-1

نمودارهااای زیاار، رابطااه بااین ( قااادر بااه محاساابه درجااه حاارارت در سااه نقطااه انتخااا  شااده اساات. در  23اکنااون معاد ااه )
اراخااه  (2)ای مقاااطض مناادر  در جاادول  باار [21]      سااازی عااددی توساا   نتااایج تحلیلاای و مقااادیر حاصاال از شاابیه 

 (.  16شکل )شده است 

 
(، ج(    ) 60(، ب(    ) 30های الف( برای زمان سازی عددی( و نتایج شبیه21مقایسه درجه حرارت فوالد محاسبه شده با معادله ) -16شکل 

  ( دقیقه    ) 120( و د(   ) 90
دهااد. همچنااین نشااان ماای هاااتمااامی زمااانهمبسااتگی بساایار خااوبی از درجااه حاارارت تحلیلاای و عااددی را در  (16)شااکل 

باشااد. بیشااترین اخاات   در ( مطلااو  ماای  ، 2( و دمااای متوساا  بااال تحتااانی )نقطااه    ، 1میااانگین دمااای ورق )نقطااه 
ایان حاال، از آن اخیکاه تااثیر فیلاه ریشاه در        ( بدسات آماده اسات. باا      ، 3نتایج برای دمای متوسا  در فیلاه ریشاه )نقطاه     

 (.  11شکل )مقاومت خمشی نسبتا کوچک است، اخت   دما در این نقطه قابل قبول است 
گاراد بارای محاسابه مقاومات خمشای بسایار قابال توجاه اسات، زیارا کااهش مقاومات             درجاه ساانتی   411موقعیت محدوده 

تاوان  . باا اساتفاده از عباارات زیار مای     [8]شاود  رسایده باشاد، مطارح نمای    مقطض فوالدی تا زمانی که به ایان درجاه حارارت ن   
 گراد در جان مقطض را محاسبه نمود: درجه سانتی 411موقعیت نقطه 

(25) 
                          
                           
                 9         
                             

 شود.  ( محاسبه می در واحد متر )  ، (13)با توجه به شکل 

    شکل 

  ( دقیقه  )121( و د(  )91(،  (   )61(،  (   )31برای زمانهای ا ف(  ( و نتایج شبیهسازی عددی21: مقایسه درجه حرارت فوالد محاسبه شده با معاد ه ) 16
 



158 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

 یمقاومت  مش -4-2
مقاومت خمشی با اعمال تعاادل نیروهاا باا توجاه باه محاور خنلای در عماق مقطاض و در ناار گارفتن  نگار کامال پ ساتیک               

برابار مقاومات تسالیم در فشاار     ، محاسابه شاده اسات. مقاومات تسالیم فاوالد در کشاش           در زمان تسالیم کامال مقطاض    
شاود. باا توجاه باه خ وصایات مکاانیکی باتن، تنهاا مقاومات فشااری آن در ناار گرفتاه             برای کل مقطض در ناار گرفتاه مای   

گرایاای خطاای درجااه گااراد باارای تعریااف دروندرجااه سااانتی 411شااود. باارای جااان نیماارخ فااوالدی، مخت ااات نقطااه  ماای
هاای قبال نشاان    شاود. هماانطور کاه در بخاش    ه در قسامت پاایین جاان اساتفاده مای     حرارت بین این نقطه و تراز فیلاه ریشا  

داده شده اسات، تنهاا گرادیاان حرارتای در ارتفاار مقطاض در ناار گرفتاه شاده اسات. مطا عاات گساترده عاددی نشاان داده               
شاده نیا  باه    است کاه فارض توزیاض یکنواخات حارارت در ورق و باال تحتاانی )هماانطور کاه از طریاق روش تحلیلای سااده             

(. بناابراین یاک ساریب    8کل )شا شاود  آیاد( در ماوارد خاان من ار باه دسات بااال گارفتن مقاومات خمشای مای           دست مای 
 شود.  معرفی میطبق رواب  زیر  محاسباتی برای مقاومت خمشی  تقلیل 

(26)                  ⁄  
(21)                     9         

انتخااابی من اار بااه نتااایج   شااود. در بعباای مااوارد، سااریب ( محاساابه ماای در واحااد متاار )  ، (13)بااا توجااه بااه شااکل 
ا بتااه . باشااد نشااانگر گا اره مااذکور مای      و      در         مقطاض  ،(11)شااود، بارای ملااال در شااکل  بسایار ایماان مای  

همبسااتگی     و      در سااریب تقلیاال، اجتنااا  شااده اساات. باارای اسااتفاده آسااان ایاان روش، از پیچیاادگی در محاساابه  
 موسور تحقیقات بعدی باشد.   تواندمیکه  مشاهده شددر ارتفار مقطض  ملبت معناداری

در  [21]سااازی عااددی حاصاال از شاابیه نتااایجبااا  در آتااش    مرکااب  مقطااض تحلیلاای خمشاای ظرفیاات  نگاارمقایسااه 
 نشان داده شده است.  (11)شکل 

 
با       عمق کم مرکب تیر سقفمقاومت  مشی  تحلیلی و عددی مقایسه -17شکل 

        
دهااد کااه تمااام مقااادیر بااا مقاوماات خمشاای عااددی باارای مقاااطض تحاات آتااش نشااان ماای   نگاار خمشاای تحلیلاایمقایسااه 

محاسبه شاده باا روش تحلیلای اراخاه شاده، محافااه کاراناه )ایمان( اسات و ایان روش من ار باه نتاایج بسایار دقیاق بارای                 
 شود.  و مرکب می سیرمرکبمقاطض 

R30:465.6, 557.8 

R60:308.3, 329.0 R90:147.8, 170.2 

R120:101.6, 123.4  ی
دد
ی ع

مش
ت  

اوم
مق

(
kN

m
) 

 (kNm)مقاومت  مشی تحلیلی 

IPB 160

IPB 180

IPB 200

IPB 220

IPB 240

IPB 260

IPB 280

IPB 300

IPB 320

IPB 340

IPB 360

کارانه محافظه  

 غیر ایمن

 
 

 نیاادر اتحلیاال شااد.  47ر دمااای باااال، باار اساااس روش ظرفیاات  نگاار نهاااییعمااق دظرفیاات  نگاار پ سااتیک تیاار سااقف کاام
 .شاوند بنادی مای  تقسایم دماا   لیا و تحل هیا ت   همانناد  هاا ا ماان  شاود. یفارض ما   کامال  فوالد و بتن نیب یروش، ات ال برش

ظرفیات   .[9 ،8] شاود یما  محاسابه  4و  3ناماه اروپاا مبحا     آیاین بااال باا توجاه باه      یفاوالد و باتن در دماا    یکیخوان مکان
مقطااض مرکااب تحاات آتااش، بااا اسااتفاده از مفهااوم نساابت مقاوماات باااربری بااه صااورت زیاار محاساابه    48یافتااه نگاار کاااهش

 شود:   می

(28)   
ظرفیت خمشی در آتش
ظرفیت  نگر نهایی مقطض

 

 در ناار گرفتاه شاده اسات.     یت اادف  رخاداد  کیا  ایا و  یت اادف  حا ات  کیا باه عناوان    نامه اروپاآیین یآتش در فلسفه طراح
صاورت   نیا و در ا رناد، یگیآتاش ماورد اساتفاده قارار ما      یمربوطاه در طراحا   مشخ اات م اا ع   49مشخ اه  ریمقااد  ن،یبنابرا
در ناار   (1.1) احاد و صاورت باه   یج خا  سارایب اطمیناان  شاود،  یما  محاسابه آتاش    یدر شارا  یا حااه  تیا کاه ظرف  یزمان

اراخاه   یج خا  سارایب اطمیناان  باا اساتفاده از    گاراد یدرجاه ساانت   21 یدر دماا  یینهاا   نگار خمشای   تیظرف .شوندگرفته می
 .[28] شودیمحاسبه م نامه اروپامبح  چهارم آیینشده در 

 یمثال کاربرد -5
شااود. بااه مناااور بررساای جااامض مقاااطض مااذکور در جاادول ماایملااال نشااان داده قا ااب یااک در  افتااهیکاااربرد روش توسااعه 

،        توزیااض دمااا و مقاوماات خمشاای باارای مقاااطض   .(، سااه مااورد از محاادوده باااال، پااایین و میااانی انتخااا  شاادند  2)
در  "ISO-834"، تحااات آتاااش اساااتاندارد      ز فاااوالد باااه هماااراه ورق فاااوالدی متناظرشاااان، ا         و        
هااا محاساابه گردیااد.  یافتااه آندقیقااه نشااان داده شااد و در آخاار ظرفیاات  نگاار کاااهش       و     ،    ،    هااای زمااان

قساامت زیاارین سااقف از قبیاال، ورق فااوالدی و  بااه پااایینی دال بتناای، تحاات آتااش قاارار گرفاات. نیماارخ فااوالدی از باااال در  
 51باشااد و پوشااش بتناای  بااه باااالیی دال،   مگاپاسااکال مح ااور ماای  31ای بااا مقاوماات مشخ ااه نمونااه اسااتوانه  بااتن 
متار  حااش شاده اسات. عملکارد مرکاب باین بخاش فاوالدی و بتنای از طریاق میلگارد طاو ی در قسامت بااالیی جاان                  میلی

( دماای تحلیلای در مقایساه    5. جادول ) متار در ناار گرفتاه شاد     2نیمرخ فوالدی، تامین شاد. عارض ماوثر بارای دال بتنای،      
 دهد.نقطه مرجض اراخه می 3با دمای عددی را برای مقاطض مورد بح  در 

      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ الف( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 
  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.18 

    
   10 0.06 

71556 
0.67 0.96 472 470 0.4 

   26.5 0.15 0.68 0.88 435 447 2.8 
   48 0.27 0.68 0.78 387 395 2.1 

    
   10 0.06 

84000 
0.99 1.27 724 722 0.2 

   26.5 0.15 1.01 1.21 690 691 0.2 
   48 0.27 1 1.1 628 635 1.2 

    
   10 0.06 

82444 
1.3 1.58 881 874 0.8 

   26.5 0.15 1.32 1.52 848 841 0.9 
   48 0.27 1.27 1.37 764 758 0.8 

     
   10 0.06 

76222 
1.58 1.86 956 951 0.5 

   26.5 0.15 1.60 1.8 927 919 0.8 
   48 0.27 1.56 1.66 855 858 0.4 

 

                                                           
 

47 Ultimate moment capacity method 
48 Reduced moment capacity 
49 Characteristic values 



159 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

 یمقاومت  مش -4-2
مقاومت خمشی با اعمال تعاادل نیروهاا باا توجاه باه محاور خنلای در عماق مقطاض و در ناار گارفتن  نگار کامال پ ساتیک               

برابار مقاومات تسالیم در فشاار     ، محاسابه شاده اسات. مقاومات تسالیم فاوالد در کشاش           در زمان تسالیم کامال مقطاض    
شاود. باا توجاه باه خ وصایات مکاانیکی باتن، تنهاا مقاومات فشااری آن در ناار گرفتاه             برای کل مقطض در ناار گرفتاه مای   

گرایاای خطاای درجااه گااراد باارای تعریااف دروندرجااه سااانتی 411شااود. باارای جااان نیماارخ فااوالدی، مخت ااات نقطااه  ماای
هاای قبال نشاان    شاود. هماانطور کاه در بخاش    ه در قسامت پاایین جاان اساتفاده مای     حرارت بین این نقطه و تراز فیلاه ریشا  

داده شده اسات، تنهاا گرادیاان حرارتای در ارتفاار مقطاض در ناار گرفتاه شاده اسات. مطا عاات گساترده عاددی نشاان داده               
شاده نیا  باه    است کاه فارض توزیاض یکنواخات حارارت در ورق و باال تحتاانی )هماانطور کاه از طریاق روش تحلیلای سااده             

(. بناابراین یاک ساریب    8کل )شا شاود  آیاد( در ماوارد خاان من ار باه دسات بااال گارفتن مقاومات خمشای مای           دست مای 
 شود.  معرفی میطبق رواب  زیر  محاسباتی برای مقاومت خمشی  تقلیل 

(26)                  ⁄  
(21)                     9         

انتخااابی من اار بااه نتااایج   شااود. در بعباای مااوارد، سااریب ( محاساابه ماای در واحااد متاار )  ، (13)بااا توجااه بااه شااکل 
ا بتااه . باشااد نشااانگر گا اره مااذکور مای      و      در         مقطاض  ،(11)شااود، بارای ملااال در شااکل  بسایار ایماان مای  

همبسااتگی     و      در سااریب تقلیاال، اجتنااا  شااده اساات. باارای اسااتفاده آسااان ایاان روش، از پیچیاادگی در محاساابه  
 موسور تحقیقات بعدی باشد.   تواندمیکه  مشاهده شددر ارتفار مقطض  ملبت معناداری

در  [21]سااازی عااددی حاصاال از شاابیه نتااایجبااا  در آتااش    مرکااب  مقطااض تحلیلاای خمشاای ظرفیاات  نگاارمقایسااه 
 نشان داده شده است.  (11)شکل 

 
با       عمق کم مرکب تیر سقفمقاومت  مشی  تحلیلی و عددی مقایسه -17شکل 

        
دهااد کااه تمااام مقااادیر بااا مقاوماات خمشاای عااددی باارای مقاااطض تحاات آتااش نشااان ماای   نگاار خمشاای تحلیلاایمقایسااه 

محاسبه شاده باا روش تحلیلای اراخاه شاده، محافااه کاراناه )ایمان( اسات و ایان روش من ار باه نتاایج بسایار دقیاق بارای                 
 شود.  و مرکب می سیرمرکبمقاطض 

R30:465.6, 557.8 

R60:308.3, 329.0 R90:147.8, 170.2 

R120:101.6, 123.4  ی
دد
ی ع

مش
ت  

اوم
مق

(
kN

m
) 

 (kNm)مقاومت  مشی تحلیلی 

IPB 160

IPB 180

IPB 200

IPB 220

IPB 240

IPB 260

IPB 280

IPB 300

IPB 320

IPB 340

IPB 360

کارانه محافظه  

 غیر ایمن

 
 

 نیاادر اتحلیاال شااد.  47ر دمااای باااال، باار اساااس روش ظرفیاات  نگاار نهاااییعمااق دظرفیاات  نگاار پ سااتیک تیاار سااقف کاام
 .شاوند بنادی مای  تقسایم دماا   لیا و تحل هیا ت   همانناد  هاا ا ماان  شاود. یفارض ما   کامال  فوالد و بتن نیب یروش، ات ال برش

ظرفیات   .[9 ،8] شاود یما  محاسابه  4و  3ناماه اروپاا مبحا     آیاین بااال باا توجاه باه      یفاوالد و باتن در دماا    یکیخوان مکان
مقطااض مرکااب تحاات آتااش، بااا اسااتفاده از مفهااوم نساابت مقاوماات باااربری بااه صااورت زیاار محاساابه    48یافتااه نگاار کاااهش

 شود:   می

(28)   
ظرفیت خمشی در آتش
ظرفیت  نگر نهایی مقطض

 

 در ناار گرفتاه شاده اسات.     یت اادف  رخاداد  کیا  ایا و  یت اادف  حا ات  کیا باه عناوان    نامه اروپاآیین یآتش در فلسفه طراح
صاورت   نیا و در ا رناد، یگیآتاش ماورد اساتفاده قارار ما      یمربوطاه در طراحا   مشخ اات م اا ع   49مشخ اه  ریمقااد  ن،یبنابرا
در ناار   (1.1) احاد و صاورت باه   یج خا  سارایب اطمیناان  شاود،  یما  محاسابه آتاش    یدر شارا  یا حااه  تیا کاه ظرف  یزمان

اراخاه   یج خا  سارایب اطمیناان  باا اساتفاده از    گاراد یدرجاه ساانت   21 یدر دماا  یینهاا   نگار خمشای   تیظرف .شوندگرفته می
 .[28] شودیمحاسبه م نامه اروپامبح  چهارم آیینشده در 

 یمثال کاربرد -5
شااود. بااه مناااور بررساای جااامض مقاااطض مااذکور در جاادول ماایملااال نشااان داده قا ااب یااک در  افتااهیکاااربرد روش توسااعه 

،        توزیااض دمااا و مقاوماات خمشاای باارای مقاااطض   .(، سااه مااورد از محاادوده باااال، پااایین و میااانی انتخااا  شاادند  2)
در  "ISO-834"، تحااات آتاااش اساااتاندارد      ز فاااوالد باااه هماااراه ورق فاااوالدی متناظرشاااان، ا         و        
هااا محاساابه گردیااد.  یافتااه آندقیقااه نشااان داده شااد و در آخاار ظرفیاات  نگاار کاااهش       و     ،    ،    هااای زمااان

قساامت زیاارین سااقف از قبیاال، ورق فااوالدی و  بااه پااایینی دال بتناای، تحاات آتااش قاارار گرفاات. نیماارخ فااوالدی از باااال در  
 51باشااد و پوشااش بتناای  بااه باااالیی دال،   مگاپاسااکال مح ااور ماای  31ای بااا مقاوماات مشخ ااه نمونااه اسااتوانه  بااتن 
متار  حااش شاده اسات. عملکارد مرکاب باین بخاش فاوالدی و بتنای از طریاق میلگارد طاو ی در قسامت بااالیی جاان                  میلی

( دماای تحلیلای در مقایساه    5. جادول ) متار در ناار گرفتاه شاد     2نیمرخ فوالدی، تامین شاد. عارض ماوثر بارای دال بتنای،      
 دهد.نقطه مرجض اراخه می 3با دمای عددی را برای مقاطض مورد بح  در 

      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ الف( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 
  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.18 

    
   10 0.06 

71556 
0.67 0.96 472 470 0.4 

   26.5 0.15 0.68 0.88 435 447 2.8 
   48 0.27 0.68 0.78 387 395 2.1 

    
   10 0.06 

84000 
0.99 1.27 724 722 0.2 

   26.5 0.15 1.01 1.21 690 691 0.2 
   48 0.27 1 1.1 628 635 1.2 

    
   10 0.06 

82444 
1.3 1.58 881 874 0.8 

   26.5 0.15 1.32 1.52 848 841 0.9 
   48 0.27 1.27 1.37 764 758 0.8 

     
   10 0.06 

76222 
1.58 1.86 956 951 0.5 

   26.5 0.15 1.60 1.8 927 919 0.8 
   48 0.27 1.56 1.66 855 858 0.4 

 

                                                           
 

47 Ultimate moment capacity method 
48 Reduced moment capacity 
49 Characteristic values 
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      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ ب( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 
  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.28 

    
   10 0.04 

46000 
0.52 0.82 405 405 0 

   28.75 0.1 0.52 0.76 381 380 0.2 
   61.5 0.22 0.49 0.62 313 316 0.9 

    
   10 0.04 

54000 
0.92 1.21 690 693 0.4 

   28.75 0.1 0.91 1.16 662 660 0.3 
   61.5 0.22 0.86 0.99 571 572 0.2 

    
   10 0.04 

53000 
1.19 1.49 829 832 0.3 

   28.75 0.1 1.17 1.42 792 790 0.3 
   61.5 0.22 1.11 1.24 695 696 0.2 

     
   10 0.04 

49000 
1.53 1.83 939 939 0 

   28.75 0.1 1.52 1.76 907 906 0.1 
   61.5 0.22 1.45 1.58 813 813 0 

 
      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ ج( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 

  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.39 

    
   15 0.04 

33026 
0.42 0.7 531 347 1.3 

   41.25 0.11 0.42 0.62 312 310 0.5 
   79.5 0.2 0.42 0.51 262 257 1.9 

    
   15 0.04 

38769 
0.86 1.14 654 639 2.2 

   41.25 0.11 0.84 1.04 596 591 0.9 
   79.5 0.2 0.76 0.86 495 505 2.1 

    
   15 0.04 

38051 
1.11 1.41 784 769 1.9 

   41.25 0.11 1.06 1.31 729 715 2 
   79.5 0.2 0.99 1.13 636 629 1.1 

     
   15 0.04 

35179 
1.49 1.79 918 907 1.2 

   41.25 0.11 1.44 1.68 865 860 0.5 
   79.5 0.2 1.33 1.47 761 751 1.3 

 
شاود. موقعیات ایان نقااط     ( محاسابه مای  25گاراد در مقطاض فاوالدی باا اساتفاده از رابطاه )      درجه ساانتی  411موقعیت نقطه 

 ( اراخه شده است.6برای ملال مورد بررسی در جدول )
 برای مقاطع مورد بررسی      موقعیت  -6جدول 

    
 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜 

  
(  ) 

     
(  ) 

        180 

    31.7 
    68 
    84.6 
     99.2 

        280 

    40.9 
    86.7 
    106.6 
     124.9 

        390 

    44.1 
    91.6 
    110.3 
     128.9 

 
 

شااود. مقاوماات محاساابه ماای هااای آتااشدر تمااامی رده    باار اساااس دمااای محاساابه شااده، مقاوماات خمشاای مقطااض تیاار 
در یااک   𝑓𝑓گااراد درجااه سااانتی 21از حاصاال ساار  مقاوماات تساالیم فااوالد در دمااای       𝑓𝑓تساالیم فااوالد در دمااای باااال  

 .  [8]شود های فوالدی، حاصل میطراحی سازه نامه اروپا،، مطابق مبح  سوم آیین    سریب کاهش 
(29) 𝑓𝑓         𝑓𝑓  

. متعاقبااا باارای [9]شااود نامااه اروپااا عماال ماای مبحاا  چهااارم آیااین  مطااابق پیوساات  ،  باارای محاساابه مقاوماات بااتن  
کنایم. باد یل عادم وجاود نیاروی نرماال خاارجی،        تاوانیم باه هماین صاورت عمال مای      هم مای      محاسبه نیروهای داخلی 
آیااد. نهایتااا، مقاوماات خمشاای بدساات ماای       ∑از قاارار دادن برآینااد نیروهااا براباار صاافر        تااار خنلاای پ سااتیک 

 آید.  ( بدست می18بوسیله تعادل زیر مطابق شکل )
(31)        ∑(           ) 

 ( محاسبه شده است: 1های مختلف آتش به صورت جدول )محل تار خنلی برای مقاطض مورد بررسی در رده
 

 موقعیت تار  نثی پالستیک مقاطع مورد بررسی  -7جدول 
                            

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (  ) 
126.33 74.85 59.39    
97.95 74.40 56.90     
67.10 55.06 34.04     
59.20 51.38 25.38     
56.63 50.06 23.42      

 

 
  (   𝐶𝐶𝑒𝑒عمق )تیر سقف مرکب کم: مثال کاربردی؛ محاسبه مقاومت  مشی یک مقطع  18شکل 

 
( مقاوماات خمشاای تحلیلاای و 8تااوان بااا بکااارگیری معااادالت باااال، مقاوماات خمشاای را محاساابه کاارد. جاادول )   حااال ماای

بااه روش اجاا اء محاادود( را نشااان داده و بااا اسااتفاده از        افاا ار مقااادیر متناااظر عااددی آنهااا )محاساابه شااده در ناارم  
 ( ظرفیت  نگر کاهش یافته برای هر مورد را برای مقایسه اراخه داده است. 28رابطه )

 
 مقاومت  مشی تحلیلی و عددی مقاطع مورد بررسی  -8جدول 

                         𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒 
 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                                                                

0.80 2363.7 2113.3 0.99 1118.4 1087.3 0.88 428.3 390.6     
0.44 1214.7 1181.7 0.37 427.1 403.4 0.32 110.6 143.4     
0.23 635.9 618.7 0.21 292.6 229.7 0.19 105.6 83.2     
0.15 426.9 397.9 0.15 207.0 168.9 0.16 86.6 70.3      

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 𝑝𝑝
𝑐𝑓𝑓
𝑒𝑒 

 𝑦𝑦   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
      
      
    

      
 

      
 

  
  
  

  
𝑒𝑒 

 
  𝑒𝑒  
 

 𝑒𝑒  
 

 𝑓𝑓𝑐  
 

 𝑤𝑤  
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      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ ب( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 
  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.28 

    
   10 0.04 

46000 
0.52 0.82 405 405 0 

   28.75 0.1 0.52 0.76 381 380 0.2 
   61.5 0.22 0.49 0.62 313 316 0.9 

    
   10 0.04 

54000 
0.92 1.21 690 693 0.4 

   28.75 0.1 0.91 1.16 662 660 0.3 
   61.5 0.22 0.86 0.99 571 572 0.2 

    
   10 0.04 

53000 
1.19 1.49 829 832 0.3 

   28.75 0.1 1.17 1.42 792 790 0.3 
   61.5 0.22 1.11 1.24 695 696 0.2 

     
   10 0.04 

49000 
1.53 1.83 939 939 0 

   28.75 0.1 1.52 1.76 907 906 0.1 
   61.5 0.22 1.45 1.58 813 813 0 

 
      و     ،    ،    های آتش در رده                     مثال کاربردی؛ ج( محاسبه دما برای مقطع  -5جدول 

  
( ) 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜   

(  )    
    

(   ⁄ )               
( ) 

         
( ) 

   
( ) 

0.39 

    
   15 0.04 

33026 
0.42 0.7 531 347 1.3 

   41.25 0.11 0.42 0.62 312 310 0.5 
   79.5 0.2 0.42 0.51 262 257 1.9 

    
   15 0.04 

38769 
0.86 1.14 654 639 2.2 

   41.25 0.11 0.84 1.04 596 591 0.9 
   79.5 0.2 0.76 0.86 495 505 2.1 

    
   15 0.04 

38051 
1.11 1.41 784 769 1.9 

   41.25 0.11 1.06 1.31 729 715 2 
   79.5 0.2 0.99 1.13 636 629 1.1 

     
   15 0.04 

35179 
1.49 1.79 918 907 1.2 

   41.25 0.11 1.44 1.68 865 860 0.5 
   79.5 0.2 1.33 1.47 761 751 1.3 

 
شاود. موقعیات ایان نقااط     ( محاسابه مای  25گاراد در مقطاض فاوالدی باا اساتفاده از رابطاه )      درجه ساانتی  411موقعیت نقطه 

 ( اراخه شده است.6برای ملال مورد بررسی در جدول )
 برای مقاطع مورد بررسی      موقعیت  -6جدول 

    
 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜 

  
(  ) 

     
(  ) 

        180 

    31.7 
    68 
    84.6 
     99.2 

        280 

    40.9 
    86.7 
    106.6 
     124.9 

        390 

    44.1 
    91.6 
    110.3 
     128.9 

 
 

شااود. مقاوماات محاساابه ماای هااای آتااشدر تمااامی رده    باار اساااس دمااای محاساابه شااده، مقاوماات خمشاای مقطااض تیاار 
در یااک   𝑓𝑓گااراد درجااه سااانتی 21از حاصاال ساار  مقاوماات تساالیم فااوالد در دمااای       𝑓𝑓تساالیم فااوالد در دمااای باااال  

 .  [8]شود های فوالدی، حاصل میطراحی سازه نامه اروپا،، مطابق مبح  سوم آیین    سریب کاهش 
(29) 𝑓𝑓         𝑓𝑓  

. متعاقبااا باارای [9]شااود نامااه اروپااا عماال ماای مبحاا  چهااارم آیااین  مطااابق پیوساات  ،  باارای محاساابه مقاوماات بااتن  
کنایم. باد یل عادم وجاود نیاروی نرماال خاارجی،        تاوانیم باه هماین صاورت عمال مای      هم مای      محاسبه نیروهای داخلی 
آیااد. نهایتااا، مقاوماات خمشاای بدساات ماای       ∑از قاارار دادن برآینااد نیروهااا براباار صاافر        تااار خنلاای پ سااتیک 

 آید.  ( بدست می18بوسیله تعادل زیر مطابق شکل )
(31)        ∑(           ) 

 ( محاسبه شده است: 1های مختلف آتش به صورت جدول )محل تار خنلی برای مقاطض مورد بررسی در رده
 

 موقعیت تار  نثی پالستیک مقاطع مورد بررسی  -7جدول 
                            

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (  ) 
126.33 74.85 59.39    
97.95 74.40 56.90     
67.10 55.06 34.04     
59.20 51.38 25.38     
56.63 50.06 23.42      

 

 
  (   𝐶𝐶𝑒𝑒عمق )تیر سقف مرکب کم: مثال کاربردی؛ محاسبه مقاومت  مشی یک مقطع  18شکل 

 
( مقاوماات خمشاای تحلیلاای و 8تااوان بااا بکااارگیری معااادالت باااال، مقاوماات خمشاای را محاساابه کاارد. جاادول )   حااال ماای

بااه روش اجاا اء محاادود( را نشااان داده و بااا اسااتفاده از        افاا ار مقااادیر متناااظر عااددی آنهااا )محاساابه شااده در ناارم  
 ( ظرفیت  نگر کاهش یافته برای هر مورد را برای مقایسه اراخه داده است. 28رابطه )

 
 مقاومت  مشی تحلیلی و عددی مقاطع مورد بررسی  -8جدول 

                         𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒 
 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                                                                

0.80 2363.7 2113.3 0.99 1118.4 1087.3 0.88 428.3 390.6     
0.44 1214.7 1181.7 0.37 427.1 403.4 0.32 110.6 143.4     
0.23 635.9 618.7 0.21 292.6 229.7 0.19 105.6 83.2     
0.15 426.9 397.9 0.15 207.0 168.9 0.16 86.6 70.3      
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 𝑦𝑦   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
      
      
    

      
 

      
 

  
  
  

  
𝑒𝑒 

 
  𝑒𝑒  
 

 𝑒𝑒  
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تااوان از عااایق حرارتاای یااا میلگردهااای تقااویتی در جهاات طااول تیاار بااه صااورت باارای افاا ایش مقاوماات خمشاای مقطااض ماای
 .  [29،19]( استفاده کرد 19شکل )

 
     در مقطع  یتیتقو یلگردهای: م 19 شکل

 نتیجه گیری -6
اراخااه شااده     در ایاان پااژوهش، یااک روش ساااده باارای محاساابه درجااه حاارارت فااوالد و مقاوماات خمشاای در مقاااطض     

باشاد کاه تغییارات حرارتای در مقااطعی کاه از       است. ایان روش مبتنای بار حال معاد اه انتقاال حارارت رسانشای ناماناا مای          
-کناد. هماان  زماان اساتاندارد و از طار  دیگار تحات دماای ثابات هساتند را بررسای مای          -یک طر  در معرض منحنای دماا  

بااا  ساا  ورق و بااال تحتااانی نیماارخ فااوالدی را بااا دقاات باااالییتوانااد دمااای متوطااور کااه نشااان داده شااد، روش مااذکور ماای
تااوان مقاوماات خمشاای مقاااطض فااوالدی و مقاااطض مرکااب  بیناای کنااد. عاا وه باار ایاان ماای پاایش 1.96سااریب همبسااتگی 

بااا دقاات      و     ،    ،    هااای مقاااومتی بتناای را باار اساااس توزیااض درجااه حاارارت تعیااین شااده، باارای رده -فااوالدی
 محاسبه نمود. در نهایت کاربرد این روش در قا ب یک ملال نشان داده شد.   1.9باالی 

تااوان مطا عااات پااارامتری بیشااتری ان ااام داد. مطا عاااتی از قبیاال، تنااور درجااه باارای افاا ایش حااوزه کاااربرد ایاان روش، ماای
من اار بااه ح ااول ایاان تواننااد مقاااومتی فااوالد، رده مقاااومتی بااتن و یااا تغییاارات پوشااش بتناای باااالی مقطااض فااوالدی ماای 

را باا دقات بااالتری بررسای کارد. عا وه بار ایان امکاان اساتفاده از اناوار دیگار                تاوان ساریب  مق ود شوند. همچناین مای  
و یاا اناوار مقااطض دیگار هناوز تحات بررسای         51یاا دال مرکاب عرشاه فاوالدی     50سیستم ساقف نایار دال باا هساته توخاا ی     

 است. 
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تااوان از عااایق حرارتاای یااا میلگردهااای تقااویتی در جهاات طااول تیاار بااه صااورت باارای افاا ایش مقاوماات خمشاای مقطااض ماای
 .  [29،19]( استفاده کرد 19شکل )

 
     در مقطع  یتیتقو یلگردهای: م 19 شکل

 نتیجه گیری -6
اراخااه شااده     در ایاان پااژوهش، یااک روش ساااده باارای محاساابه درجااه حاارارت فااوالد و مقاوماات خمشاای در مقاااطض     

باشاد کاه تغییارات حرارتای در مقااطعی کاه از       است. ایان روش مبتنای بار حال معاد اه انتقاال حارارت رسانشای ناماناا مای          
-کناد. هماان  زماان اساتاندارد و از طار  دیگار تحات دماای ثابات هساتند را بررسای مای          -یک طر  در معرض منحنای دماا  

بااا  ساا  ورق و بااال تحتااانی نیماارخ فااوالدی را بااا دقاات باااالییتوانااد دمااای متوطااور کااه نشااان داده شااد، روش مااذکور ماای
تااوان مقاوماات خمشاای مقاااطض فااوالدی و مقاااطض مرکااب  بیناای کنااد. عاا وه باار ایاان ماای پاایش 1.96سااریب همبسااتگی 

بااا دقاات      و     ،    ،    هااای مقاااومتی بتناای را باار اساااس توزیااض درجااه حاارارت تعیااین شااده، باارای رده -فااوالدی
 محاسبه نمود. در نهایت کاربرد این روش در قا ب یک ملال نشان داده شد.   1.9باالی 

تااوان مطا عااات پااارامتری بیشااتری ان ااام داد. مطا عاااتی از قبیاال، تنااور درجااه باارای افاا ایش حااوزه کاااربرد ایاان روش، ماای
من اار بااه ح ااول ایاان تواننااد مقاااومتی فااوالد، رده مقاااومتی بااتن و یااا تغییاارات پوشااش بتناای باااالی مقطااض فااوالدی ماای 

را باا دقات بااالتری بررسای کارد. عا وه بار ایان امکاان اساتفاده از اناوار دیگار                تاوان ساریب  مق ود شوند. همچناین مای  
و یاا اناوار مقااطض دیگار هناوز تحات بررسای         51یاا دال مرکاب عرشاه فاوالدی     50سیستم ساقف نایار دال باا هساته توخاا ی     

 است. 
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Abstract  
Deep beam have large depth/thickness ratio compared to conventional beams. In deep 
beams, the bending strain distribution through the depth of transverse sections of beam 
considerably deviates from the linear distribution. So their behavior is different with 
ordinary beams and are designed based on shear strength. The design of deep beams, due to 
their widespread use, is a crucial issue in structural engineering. So far, numerous studies 
have been done to determine the shear strength relations or models for deep beams. One 
widely used approach to determine shear strength of is the strut-and-tie method, which is 
employed by the American Concrete Association (ACI). However, It has been a long time 
since the Iranian Concrete Code (ICC), regardless of this research, uses a direct relation for 
the design of deep beams. In this research, methods and relations provided by other 
researchers along with the ICC method for deep beam design have been evaluated based on 
240 experimental specimens. Moreover, a new equation for predicting the shear strength of 
RC deep beams using the genetic programming (GP) method is presented. Some input and 
output data should be used for feeding GP and equations producing. This equation was only 
based on primary specifications of RC deep beams and compared with other methods 
presented in the literature. In addition, the effect of different parameters on shear strength of 
RC deep beams were investigated. The results of this study showed that the proposed 
equation had acceptable accuracy compared to the experimental results and other equations 
presented in the literature. The proposed equation predicts the experimental results with an 
average error of 6%. Comparison of the results of the of ICC method in the design of deep 
beams with ACI method results showed that design in accordance with the ACI method 
resulted in a 27% lower error. 
 Keywords:Reinforced concrete, Deep beam, Genetic programming, Shear strength 

 



165 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

[20] Fellinger JH, Twilt L Fire resistance of slim floor beams. In: Composite Construction in 
Steel and Concrete III, Irsee, Germany, 1996. ASCE. 

[21] Newman G (1995). Fire resistance of slim floor beams. Journal of Constructional Steel 
Research 33 (1-2):87-100. 

[22] Lawson RM, Mullett DL, Rackham J (1997) Design of asymmetric slimflor beams using 
deep composite decking. Steel Construction Institute, Berkshire, U.K. 

[23] Alam N, Nadjai A, Vassart O, Hanus F (2019). A detailed investigation on thermal 
behaviour of slim floor beams with web openings at elevated temperatures. Journal of 
Structural Fire Engineering. 

[24] Both K, Fellinger J, Twilt L (1997). Shallow floor construction with deep composite 
deck: from fire tests to simple calculation rules. Heron 42 (3):145-158. 

[25] Wang Y, Burgess I, Wald F, Gillie M (2012) Performance-based fire engineering of 
structures. CRC press. 

[26] Franssen J-M, Gernay T (2017). Modeling structures in fire with SAFIR®: theoretical 
background and capabilities. Journal of Structural Fire Engineering 8 (3):300-323. 

[27] Franssen J-M (2005). SAFIR: A thermal/structural program for modeling structures 
under fire. Engineering Journal 42 (3):143-158. 

[28] CEN European Committee for Standardization (2004) EN 1994-1-1, Eurocode 4: 
Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and Rules for 
Buildings. BSI British Standards, Brussels. 

[29] Alam N, Nadjai A, Ali F, Nadjai W (2018). Structural response of unprotected and 
protected slim floors in fire. Journal of Constructional Steel Research 142:44-54. 

 

 

Modeling and Evaluation of Design 
Methods of Reinforced Concrete Deep 

Beams 
 

Mahdi Moradi * 

            Iran. Qom, University, Azad Islamic Branch, Qom Engineering, Civil of Department Professor, Assistant
mehdimoradi@live.com mail:-E 

 
Seyed Mohammad Bagher Saraf Zadeh 

Iran. Qom, Institute, Pooyesh Architecture, and Engineering Civil of School Engineering, Civil of Department 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
Deep beam have large depth/thickness ratio compared to conventional beams. In deep 
beams, the bending strain distribution through the depth of transverse sections of beam 
considerably deviates from the linear distribution. So their behavior is different with 
ordinary beams and are designed based on shear strength. The design of deep beams, due to 
their widespread use, is a crucial issue in structural engineering. So far, numerous studies 
have been done to determine the shear strength relations or models for deep beams. One 
widely used approach to determine shear strength of is the strut-and-tie method, which is 
employed by the American Concrete Association (ACI). However, It has been a long time 
since the Iranian Concrete Code (ICC), regardless of this research, uses a direct relation for 
the design of deep beams. In this research, methods and relations provided by other 
researchers along with the ICC method for deep beam design have been evaluated based on 
240 experimental specimens. Moreover, a new equation for predicting the shear strength of 
RC deep beams using the genetic programming (GP) method is presented. Some input and 
output data should be used for feeding GP and equations producing. This equation was only 
based on primary specifications of RC deep beams and compared with other methods 
presented in the literature. In addition, the effect of different parameters on shear strength of 
RC deep beams were investigated. The results of this study showed that the proposed 
equation had acceptable accuracy compared to the experimental results and other equations 
presented in the literature. The proposed equation predicts the experimental results with an 
average error of 6%. Comparison of the results of the of ICC method in the design of deep 
beams with ACI method results showed that design in accordance with the ACI method 
resulted in a 27% lower error. 
 Keywords:Reinforced concrete, Deep beam, Genetic programming, Shear strength 

 



166 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

 

 

 مسلح بتن عمیق تیرهای طراحی هایروش ارزیابی و سازیمدل
 
 
 
 
 
 
 

 *مرادی مهدی
  قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی گروه استادیار،

mehdimoradi@live.com 
 

 
 زاده صراف باقر محمد سید 

 قم پویش، ی موسسه معماری، و عمران دانشکده عمران، مهندسی ارشد کارشناسی التحصیل فارغ
 

 

 

 

 
 

 چکيده 
دارای نسبت زيااد ارتفااب باه دهاناه باشارد  در        تيرهای معمولي، شود كه در مقايسه با تيرهای عميق به تيرهايي گفته مي

برشاي   ی خاص توزيع كرنش در مقطع به صورت خطي نيست و عموماً دارای رفتااری  تيرهای عميق به دليل داشتن هردسه
شوند  طراحي تيرهاای عمياق باا     هسترد  بر همين اساس اين تيرها به روش متفاوتي نسبت به تيرهای معمولي طراحي مي

كرون مطالعات متعاددی بارای تعياين     آيد  تا حساب مي ازه بهها يک مسئله حياتي در مهردسي س توجه به كاربرد وسيع آن
هاای متتلاب بارای     هايي برای طراحي تيرهای عميق صورت گرفته است  اين مطالعات مرجر به پيدايش روش روابط يا روش

رابطه ساده و  هاست از يکها مدتنامه بتن ايران بدون توجه به اين روشآيين تحليل و طراحي اين تيرها شدند  با اين حال
ناماه باتن   شده توسط ديگر محققان در كرار روش آياين  ها و روابط معتبر ارائه كرد  در اين پژوهش روشقديمي استفاده مي

ی بتن آمريکا در طراحي تيرهای عميق  نامه وبرد آيين نامه بتن ايران و بستايران بررسي و ارزيابي شدند  مقايسه روش آيين
همبستگي بيشتری با نتايج آزمايشاگاهي دارناد  طراحاي مطاابق باا روش       وبرد ه نتايج روش بستبتن مسلح نشان داد ك

نامه جويي در مصرف مصالح نسبت به روش آيين درصد صرفه 72درصد خطای كمتر يا به عبارتي ديگر  72وبرد مرجر به  بست
نيروی برشي تيرهای عميق بتن مسلح بر اساس بيري  ی جديدی برای پيش همچرين، در اين پژوهش رابطه شود بتن ايران مي

% 6ی پيشرهادی توانست با ميانگين خطاای  سازی ژنتيک ارائه شد  رابطه ی آزمايشگاهي با استفاده از روش رابطه نمونه 742
 بيري كرد  نتايج آزمايشگاهي را پيش

 سازی ژنتيک، مقاومت برشي بتن مسلح، تير عميق، رابطه: كلمات كليدی

 1398-29-74 دريافت مقاله:
 1399-27-28  پذيرش مقاله:
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 مقدمه -1
هااای ب نااد مرتمااه، مسااازن، ساای وها   تیرهااای عمیاا  بااه دلیاال کاااربرد وساایع در مهندساای عمااران از  م ااه سااا تمان   

. [1]روناد   ای باه شامار مای   هاای دریاایی یکای از ا اها مهام ساازه      هاای کا ، دیوارهاای برشای و ساازه     مستطی ی، دیافراگم
تار یاا مسااوی کهاار برابار عما  ک ای         ی آزاد تیار کوکا    شاود کاه دهاناه    یرهاایی گتتاه مای   تیرهای عمی  بتن مس ح به ت

ای کااه دارنااد، رفتاااری مشااابه یاا  ع ااو دو بعاادی داشااته و در شاارای   . تیرهااای عمیاا  بااه  ااا ر هندسااه[2]تیاار باشااد 
هااا از قااوانین و  نهاا  طاای نماوده و توزیااع تانش آ    گیرناد. بااه هماین دلیاال توزیاع کاارنش در آن    تانش دو بعاادی قارار ماای  

ی تحمال باار در ایان ناوض اع اا مکانیسام قوسای هماراه باا           [. ماثررترین شایوه  3کناد    رواب  تیرهای معمولی پیاروی نمای  
عموماااا از نااوض برشاای اساا ، بنااابراین باارای  [. گساایستگی تیرهااای عمیاا  بااتن مساا ح4  یاا  کااش در پااایین تیاار اساا 

ای اسا  کاه وابساته باه      ایان تیرهاا پدیاده    [. مواوما  برشای  5شاود   هاا تعیاین     راحی الزم اسا  تاا مواوما  برشای آن    
صااورت تح ی اای و   ای بااه ماایالدی مطالعااات گسااترده  06ی  متغیرهااای متعاادد مکااانیکی و فیهیکاای تیاار اساا . از دهااه   

هااای مست اا  باارای  آزمایشااگاهی باار روی تیرهااای عمیاا  بااتن مساا ح آماااز شااد. ایاان مطالعااات من اار بااه پیاادایش رو  
شاده بارای تعیاین مواوما  برشای تیرهاای عمیا  را مای         هاای اراهاه   احی ایان تیرهاا شادند. در م ماوض ماد      تح یل و  ر

هاای عاددی جا اهای محادود، ا اهای      هاا شاامل، هاو  مصانوعی، ماد      . ایان گاروه  دربنادی کا   توان در شش گاروه  مواه  
شاوند   هاای مکاانیکی مای    و ماد  هاای کاران بااالی پالستیسایته، پانال بار         ، ماد  1وبناد  هاای بسا    و میره(، مد  منتصل

وبناد   ساا  اسا  کاه از روشای باه ناام رو  بسا         71[ نهدیا  باه   7  ی آشاتو  ناماه [ و آیین2  ی بتن آمریکانامه [. آیین6 
کنناد. در ایان رو  تیرهاای عمیا  باتن مسا ح باا اساتتاده از          برای تعیین ظرفی  و  راحای تیرهاای عمیا  اساتتاده مای     

هااو   شااوند. تح یاال و  راحاای ماای ای فشاااری جبساا ( و اع ااای کششاای جبنااد(، قاباال  رپااای فر اای متشااکل از اع اا
ساازی کناین مسااه ی ماورد تو اه پروهشاگران قارار گرفتاه         هاا ا یار بارای ماد     مصنوعی رو  دیگری اس  کاه در ساا   

یمان و پشات  باردار  هاای  ، رگرسایون کناد متغیاره تکاام ی، ماشاین     2ساازی ننتیا   . شمکه عصامی مصانوعی، رابطاه   [8]اس  
هاای یااد شاده، رو     . از باین رو  [8]هاای هاو  مصانوعی هساتند      هاایی از رو همساایه نموناه   تارین  نهدیا   K رو 
. ایان   [10-9]ساازی ماورد تو اه پروهشاگران قارار گرفتاه اسا        سازی ننتی  به ع ا  انعطااف پاییری بااال در رابطاه     رابطه

.  [10-9]ی صاریح ریا ای اراهاه کناد    تار پاسا  را بداناد یا  رابطاه    کاه کااربر فارم یاا ساا       تواند بدون نیاز باه ایان  رو  می
باارای مواوماا  برشاای تیرهااای   ای  سااازی ننتیاا ، رابطااه ای بااا اسااتتاده از رو  رابطااه  [ در موالااه11آشااور و همکاااران  

[ یاا  رابطااه ریا اای باارای محاساامه ظرفیاا  برشاای تیرهااای  12عمیاا  بااتن مساا ح اراهااه کردنااد. گناادمی  و همکاااران   
[ از یاا  13سااازی بازپساا  اراهااه کردنااد. کناا  و کاااو   و شاامیه سااازی ننتیاا  یاا  بااا اسااتتاده از ترکیااب رو  رابطااهعم

ی تکااام ی متشااکل از توابااع رگرساایون کنااد متغیااره تطمیواای و ک ااونی زنمورعساال         رو  رگرساایون کنااد متغیااره  
هاا از دقا  قابال     . روابا  ریا ای آن  سازی مواوما  برشای تیرهاای عمیا  باتن مسا ح اساتتاده کردناد         مصنوعی برای رابطه

[ از یاا  رو  رگرساایون اکتشااافی الهااام گرفتااه از  میعاا  باارای تعیااین     14قمااولی بر ااوردار بااود. کااو و همکاااران    
هااا ترکیماای از یاا  مااد   دیااد هااو  مصاانوعی   مواوماا  برشاای تیرهااای عمیاا  بااتن مساا ح اسااتتاده کردنااد. مااد  آن 

صاورت  عماه    هاا ایان ماد  باه     آن  ل مربعاات باود. ع یارمم دقا  مناساب ماد       تاب و توابع رگرسیون حاداق  ک ونی کرم شب
کننااده از شاامکه  هااای اسااتتاده اسااتتاده و مشسصاای ناادارد. ایاان مشااکل، در ام ااب مااد  ساایاه اساا  و رواباا  ریا اای قاباال

اهکاار  ر [16]زاده و ناوری ساوال   [. عارب 15ساازی اسا      شاود کاه از معایاب ایان رو  ماد       نیه دیاده مای   عصمی مصنوعی
اساتتاده از تح یال ا ااهاد محادود میر طاای را پیشانهاد و باارای تح یال تیرهااای عمیا  بااتن مسا ح باادون آرمااتور برشاای         
استتاده کردناد. نتاایح حاصال از ایان رو  در موایساه باا نتاایح آزمایشاگاهی از دقا  قابال قماولی بر اوردار باود. اگرکاه               

 اهای محادود میار  طای بارای کااربران عاادی مشاکل اسا . هم ناین           هاای ا افاهار الزم به تیکر اس  که اساتتاده از نارم  
ی ناماه  شاوند. آیاین  ی محاساماتی بااالیی مای   افهارهاایی وقا  گیار و من ار باه ههیناه      سازی کال ساازه در کناین نارم    مد 

                                                           
 

1 Strut and tie models 
2 Genetic Programming 
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هاا اسا  کاه از یا  رابطاه مساتویم در  راحای تیرهاای عمیا  بهاره            بدون تو ه باه ایان تحویواات مادت     [17بتن ایران  
 تو ه اس . های ع می صورت گرفته در این زمینه بی برد و به پیشرف یم

هااای معتماار گیشااته باارای تعیااین ظرفیاا  برشاای تیرهااای عمیاا  بااتن     در ایاان پااروهش  اامن ارزیااابی رواباا  و رو  
ی آزمایشاگاهی باا اساتتاده از     نموناه  046بینای نیاروی برشای ایان تیرهاا بار اساا          ی  دیادی بارای پایش    مس ح، رابطاه 

شاود. تناوض و وساع  دامناه مواادیر آزمایشاگاهی امکاان دساتیابی باه یا  رابطاه  اامع             سازی ننتی  اراهه مای  و  رابطهر
شاده بارای تعیاین ظرفیا  برشای تیرهاای عمیا  باتن مسا ح           هاای معتمار اراهاه   دهاد. در اداماه ابتادا روابا  و رو     را می

شاده و نهایتااا روابا  پیشانهادی      بررسای  ی ننتیا  سااز  رابطاه  ساازی باه رو    شاود و سا    کگاونگی رابطاه     بررسای مای  
 گردند. اراهه می

 
 شده برای تعيين ظرفيت برشي تيرهای عميق بتن مسلح در متون علمي های ارائهروابط و روش -7
 [17مقررات ملي ساختمان ] 9طراحي تيرهای عميق مطابق با مبحث   -7-1

شااده  ( را ترکیماای از نیااروی مواااوم برشاای تاا مین  موطااع ج [ نیااروی برشاای مواااوم17موااررات م اای سااا تمان   9ممحاا  
حاسامه  دو رابطاه سااده و پی یاده م   بار اساا       (. بار اساا  ایان رو     7ی  جرابطاه  داناد مای    ( و فاوالد    توس  بتن ج

و لنگاار در  بااه ترتیااب عاار  تیاار، عماا  مااثرر تیاار، نیااروی برشاای        و    ، d،    0ی در رابطااه (0جرابطهشااود.ماای
( و  اریب    تانش موااوم برشای باتن اسا  و بار اساا  مواوما  فشااری باتن ج             موطع بحرانی بر  هساتند. هم ناین  

نساام  فااوالد موطااع اساا  و بااا توساایم    0ی در رابطااه   (. 3شااود جرابطااه  ماای  ( محاساامه  کاااهش مواوماا  بااتن ج 
 شود.  محاسمه می 4ی    رابطه( بر سطح موطع مثرر موطع مطاب  مساح  فوالد کششی ج

 
(7ج                  

(0ج     (       
  
   

) (           
   
  
)            

                 
  
   

     

(3ج          √   
(4ج     

  
   

 

 
ساطح موطاع آرمااتور       در ایان رابطاه    شاود.  محاسامه مای   5از رابطاه     [ 17مواررات م ای ساا تمان      9مطاب  ممح  

سااطح موطااع آرماااتور     عمااود باار می گردهااای کششاای اساا . هم نااین     ای بااه  ااو   برشاای عمااودی در محاادوده
اد ی آز نیااه  ااو  دهانااه   ، 5ی  مااوازی بااا می گردهااای کششاای اساا . در رابطااه   ای بااه  ااو   برشاای افواای در محاادوده

 [ مرا عه شود(.17موررات م ی سا تمان   9ها اس  جبرای  ههیات بیشتر به ممح   گاه یا فاص ه بر تا بر تکیه
(5ج     [

  
     

(     )  
   
     

(      )]      

 
 [   2ی بتن آمريکا ] نامهوبرد مطابق با آيين طراحي تيرهای عميق  بر اساس روش بست -7-7

رو  تیرهااای عمیاا  بااتن مساا ح بااا اسااتتاده از  رپااای فر اای متشااکل از اع ااای فشاااری جبساا ( و اع ااای     در ایاان 
 (.7جشکل  شوند کششی جبند(، قابل تح یل و  راحی می
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 [2  وبند در ی  تیر بتنی نمایی از رو  بس  .1شکل 

 
عنااوان بنااد در منااا   تاانش  ی تاانش فشاااری و می گردهااای فااوالدی بااه ی ایسااتادگی در ناحیااه هااای بتناای وظیتااه بساا 

نامناد. بارای اناواض بارهاای  اریب دار هار یا  از ا اهاد ماد            وبناد را گاره مای    گیرند. محل بر اورد بسا    کششی قرار می
ی  ناماه هاای وارده از مواوما  اع اا بیشاتر نشاوند جبارای  ههیاات بیشاتر باه آیاین          وبند بایستی کنتر  شوند تاا تانش   بس 

اسااتتاده اساا ، اگرکااه اسااتتاده از آن معمااوالا  صااورت دسااتی قاباال وبنااد بااه د(. رو  بساا [ مرا عااه شااو2  بااتن آمریکااا
افاهار توسا     اساتتاده  واهاد شاد. ایان نارم      CASTافاهار  بر اس . بنابراین برای ایان کاار در ایان پاروهش از نارم      بسیار زمان

ی  ناماه وبناد را بار اساا  آیاین     بسا  ساازی رو    عم یاات ماد    CAST افاهار  شاده اسا . نارم    فاراهم   [18]ت هین و کوکما
 دهد. [ با سرع  و دقتی باال ان ام می2  بتن آمریکا

 [ برای محاسبه ظرفيت برشي تيرهای عميق11ی آشور و همکاران ] رابطه -7-3
سااازی تیاار عمیاا  بااتن مساا ح و بااا اسااتتاده از رو  رابطااه  747[ باار اسااا  نتااایح آزمایشااگاهی  11آشااور و همکاااران  

، رابطااه پیشاانهادی آشااور و  0ی  رابطااه ی ظرفیاا  برشاای ایاان تیرهااا اراهااه کردنااد.   رابطااه باارای محاساامه ننتیاا  یاا  
شااده اساا . بااا تو ااه بااه وسااع   اراهااه 9تااا  1در رواباا   Cو  A ، Bدهااد. موااادیر متغیرهااای  [ را نمااایش ماای11همکاااران  

 شده اس . اراهه 7ها در  دو   متغیرهای این رواب ، تعری  آن
 [11ی آشور و همکاران   عری  متغیرهای رابطهت .1جدول 

 رابطهمقدار در  مقدار اصلي تعريب متغير 
   ی تیر مواوم  برشی نرما  شده

    
   

 -   ارتتاض ک ی تیر

⁄   ی بر  تیر به عم  تیر نسم  دهانه     

⁄   نسم   و  تیر به عم  تیر     

) نسم  فوالد عمودی  ان موطع
    
 )

 
   ⁄     

) نسم  فوالد افوی  ان موطع
     
 )

 
   ⁄     

     اص ی موطع نسم  فوالد
    

    

      باالیی موطع اص ی نسم  فوالد
    

    

 

              (0ج
                (1ج
                             (8ج
               (9ج
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 [ برای محاسبه ظرفيت برشي تيرهای عميق13ی چرگ و كاو ] رابطه -7-4
[ از یا  ماد  هاو  مصانوعی بارای تسماین ظرفیا  برشای تیرهاای عمیا            13 ور کاه گتتاه شاد، کنا  و کااو        همان

شاده   تهیاه شاده از مرا اع ع مای،     آوری نموناه آزمایشاگاهی  ماع    760هاا بار اساا      بتن مسا ح اساتتاده کردناد. ماد  آن    
 شده اس . اراهه 0شده اس . متغیرهای این مد  نیه در  دو   نمایش داده 06تا  76بود. این مد  در رواب  

 

                        (76ج
                        (77ج
                        (70ج
                            (73ج
                            (74ج
                            (75ج
                                           (70ج
                                           (71ج
                            (78ج
                                            (79ج
                                                                       (06ج

                                                                 
 

 [13تعری  متغیرهای مد  کن  و کاو   .7جدول 
تعريب متغير   مقدار در رابطه مقدار اصلي 

⁄   مورر به عم  مورر تیرنسم   و       

⁄    نسم  عم  مورر تیر به عر  تیر     

⁄   ی بر  به عم  مورر تیر نسم  دهانه     

       (⁄     مواوم  فشاری بتن ج

        (⁄     تنش تس یم می گردهای افوی ج

        (⁄     تنش تس یم می گردهای قاهم ج

      نسم  می گردهای افوی  اندرصد 
   

    

     درصد نسم  می گردهای  ولی اص ی
      

      درصد نسم  می گردهای عمودی  ان
   

    

     مواوم  برشی تیر عمی  مویا  شده
 

 
 [ برای محاسبه ظرفيت برشي تيرهای عميق12ی گردمي و همکاران ] رابطه -7-5

سااازی مواوماا  برشاای تیرهااای عمیاا  اسااتتاده کردنااد.   از یاا  الگااوریتم ترکیماای باارای رابطااه [12گناادمی و همکاااران  
متغیار   9هاا بار اساا      آن ساازی بازپسا  باود.    ساازی ننتیا  و شامیه    ها با نام ننتی  بازپسا  شاامل رو  رابطاه    رو  آن

، 00و   07شاده در ادبیااات مو اوض اراهااه کردناد. رواباا      اراهااهای باار اساا  نتااایح آزمایشاگاهی    مکاانیکی و هندساای رابطاه  
دهاد. در ایان رابطاه     ی عمیا  باتن مسا ح را نشاان مای      [ بارای تعیاین مواوما  برشای تیرهاا     12رواب  گندمی و همکاران  

بااه ترتیااب نساام  می گردهااای اصاا ی، نساام  می گاارد افواای، نساام  می گردهااای عمااودی برحسااب درصااد    و    ،   ،  
 ی بر  و عم  مثرر تیر هستند. نیه دهانه dو  aمواوم  فشاری بتن برحسب مگا پاسکا  اس . و 

       (07ج
 
 
               

         

   (00ج
(    

 
   )
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 ی پيشرهادیرابطه -3
  سازی ژنتيکرابطه -3-1

ننتیاا  باارای تعیااین ظرفیاا  برشاای تیرهااای عمیاا   سااازی  ااور کااه گتتااه شااد در ایاان پااروهش از رو  رابطااه  همااان
- اور  ودکاار مسااهل را حال مای      ساازی ننتیا  یا  رو  محاساماتی تکاام ی اسا  کاه باه        شود. رو  رابطهاستتاده می

. ایان رو  بارای تولیاد روابا  متهاوم      [9]که کااربر فارم یاا ساا تار پاسا  را بداناد یاا مشاس  کناد          کند، بدون نیاز به این
. در رو   [10-9]شاده اسا    هاا در مهندسای عماران اساتتاده    شاود و تااکنون بارای بسایاری از کااربرد      مای  و منظم استتاده

شاود. در   صاورت در تای نماایش داده مای     سازی ننتی  هر رابطه ی  فارد باا رشاته ننتیکای  اا   اود اسا  و باه        رابطه
ساازی  ه باا اعماا  عم گرهاای رابطاه    شاود کا   این رو  در ابتدا یا   امعاه تصاادفی باا افاراد مست ا  در نظار گرفتاه مای         

شاده اسا ، دو شاکل اساتاندارد      یابناد. عم گرهاای مست تای بارای ایان رو  معرفای       صاورت داروینای تکامال مای     ننتی  به
 آن عم گرها  هش و لواح اس .

 عملگر جهش* 
رابطااه والااد شااود. یاا  زیرشااا ه از عنااوان والااد انتساااب ماای هااای بعاادی در ایاان عم گاار یاا  فاارد بااهباارای تولیااد نساال

 (.0گردد جشکل صورت تصادفی تولید و  ایگهین می ای دیگر به شود. س   زیرشا ه صورت تصادفی حیف می به

 
 [9سازی ژنتيک ]در رابطه جهش عملگر اعمال چگونگي .7شکل 

 عملگر لقاح*
تولیااد نساال  دیااد  شااود. در ایاان ترکیاابعنااوان والااد اسااتتاده ماای ایاان عم گاار باارای ترکیااب رشااته ننتیکاای دو فاارد بااه

 (.3شود جشکل ی تماد  دو زیرشا ه تصادفی از والدین با یکدیگر ان ام می وسی ه به

 
 [9سازی ژنتيک ]رابطه در لقاح عملگر اعمال چگونگي .3شکل 

 
دهااد. مطاااب  تعریاا  او مرح ااه او  رابطااه سااازی ننتیاا  را در کهااار مرح ااه شاارح ماای [ نحااوه عم کاارد رابطااه19کااوزا  
هااای مسااا ه اساا . در ادامااه دقاا  ک یااه ننتیاا  تولیااد یاا   معیاا  اولیااه از ترکیااب تصااادفی توابااع و ترمینااا  سااازی 

شااود. ساا   بااا انتساااب بهتاارین رواباا  مو ااود و اسااتتاده از عم گرهااای  رواباا  تولیدشااده در مرح ااه قماال کنتاار  ماای 
شاده باه پایاان رسایده باشاد،       س هاای مشا   شاود. در مرح اه کهاارم اگار تعاداد نسال      ننتی   معی   دیادی تولیاد مای   
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سااازی شااود. هاادف رابطااه شااود، در میاار ایاان صااورت فرآینااد حاال از مرح ااه دوم پیگیااری ماای  بهتاارین رابطااه اعااالم ماای
ننتیاا  یااافتن یاا  رابطااه بساایار مناسااب در ف ااای پاساا  اساا . تولیااد  معیاا  اولیااه یاا   ساات وی کااور و تصااادفی  

شااود. باارای   ااوگیری از تولیااد سااازی ننتیاا  بااه آن  هاا  داده ماایباارای یااافتن پاساا  اساا  کااه توساا  فرآینااد رابطااه
جباارای  ههیااات بیشااتر بااه ساای وا و  روابطاای بساایار  ااوالنی و میرقاباال اسااتتاده ابعاااد رواباا  در تاای بایااد محاادود شااوند

 [ مرا عه شود(. 20آلمیدا  
 
 سازی ژنتيکسازی مقاومت برشي تيرهای عميق بر اساس روش رابطهرابطه -3-7
[ پاا  از ان ااام 20شااده توساا  ساای وا و آلمیاادا   سااازی ننتیاا  از م موعااه کاادهای تهیااه ر ایاان پااروهش باارای رابطااهد

ی  عناوان تاابع هادف تعریا  شاد جرابطاه       ساازی ننتیا  باه   تنظیماتی استتاده شد. مودار  طاای قادر مط ا  در کاد رابطاه     
ساازی ننتیا ،  ماع قادر مط ا  ا اتالف       ی رابطاه دیگار موادار تاابع هادف هار رابطاه در عم یاات محاسامات         عمارت (. به03

هاای آزمایشاگاهی باود. هار رابطاه کاه  طاای قادر         آماده از رابطاه بارای ک یاه نواان نموناه       دسا   نتایح آزمایشاگاهی و باه  
تار اسا . بارای تولیاد نسال  دیاد از دو عم گار  هاش و لوااح اساتتاده            مط   بیشاتری داشاته باشاد، نتاایح آن نامناساب     

هاا در تسماین مساا ه در نظار گرفتاه       تسااب والادین بارای اساتتاده عم گرهاا باا تو اه باه رتماه دقا  آن          شد و احتماا  ان 
 هااا را اسااتسراد کنااد. سااازی ننتیاا  نیاااز بااه تعاادادی داده ورودی و  رو اای دارد تااا رابطااه ریا اای بااین آنشااد. رابطااه

هااا مشسصااات ایاان نمونااه [.29-21 مر ااع در ایاان بسااش اسااتتاده شاادند  9شااده از  آوری نمونااه آزمایشااگاهی  مااع 046
    )شاده اسا . نیاروی برشای مویاا  شاده        اراهاه  7-در پیوس  ال ،  دو  الا  

 
ساازی  عناوان  رو ای رابطاه    باه  (  

،    ، عار  تیار       ساازی ننتیا  نیاه شاامل مواوما  فشااری باتن        هاای ورودی رابطاه   ننتی  در نظر گرفتاه شاد. داده  
 بر  باه عما  ماثرر تیار ج     ی، نسم  دهانه   عم  مثرر تیر 

هاایی  (. عاالوه بار ایان ماوارد، ترکیاب     7-باود ج ادو  الا     ( 
، شاا   می گردهاای قاااهم       از مشسصاات تیار نیاه در نظار گرفتاه شاد. ایان ماوارد شاامل شاا   می گردهاای اصا ی            

بااه ترتیااب      و    ،    ، 00تااا 04(. در رواباا  00تااا  04هسااتند جرواباا         و شااا   می گاارد افواای         
ی تاانش تساا یم می گردهااا، فاصاا ه  بااه ترتیااب   و    ،   مساااح  می گردهااای اصاا ی، قاااهم و افواای اساا . هم نااین  

ی می گردهااای افواای اساا . باارای تولیااد رواباا  ریا اای عااالوه باار موااادیر ورودی، عم گرهااای   می گردهااای قاااهم و فاصاا ه
، ریا ی شامل   ، ساازی اساتتاده شادند. بارای محاسامه       عادد تصاادفی و رابا  بارای رابطاه     باه هماراه تعادادی        ، 

 نسل استتاده شد. 566فرد و  0666رواب  از 

هدف  (03ج محاسماتی   |∑  |آزمایشگاهی    
 

   
 

    (04ج
     
   

     (05ج
     
   

 

     (00ج
      
   

 

ی تیرهااای عمیاا  را نشااان  سااازی ننتیاا  باارای نیااروی برشاای مویااا  شااده  رابطااه رابطااه در تاای  رو اای  4شااکل 
 شده اس . اراهه 01سازی ریا ی در رابطه  ی ریا ی معاد  این شکل با حداقل ساده. رابطه     دهد  می
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 مقياس شده تيرهای عميق نيروی برشي سازی ژنتيک برایی درختي خروجي رابطه رابطه .4شکل 

 
 شده برای تعيين نيروی برشي تير عميق بتن مسلح های ارائهارزيابي رابطه پيشرهادی و ديگر مدل -4
شاده در  ادو     نموناه معرفای   046نیاروی برشای تیار عمیا  باتن مسا ح از        شاده بارای   هاای اراهاه  منظور ارزیاابی ماد    به

سااازی  افااهار اکساال پیااادهباارای تعیااین ظرفیاا  برشاای در ناارم 0شااده در بسااش  هااای مطاارحاسااتتاده شااد. رو  7-الاا 
هااا محاساامه شااد.  هم نااین باارای تعیااین ظرفیاا  باااربری   هااا باار اسااا  هاار یاا  از ایاان رو   شاادند و ظرفیاا  نمونااه

آماده از   دسا   اساتتاده شاد.  الصاه نتاایح تح یال آمااری باه        CASTافاهار  وبناد نیاه از نارم    ا بار اساا  رو  بسا    ه نمونه
ی پیشانهادی  شاود، رابطاه    اور کاه مشااهده مای     هماان  شاده اسا .   اراهاه  3هاا در  ادو    ماد  ی پیشنهادی و دیگار  رابطه

 01/6ی پیشانهادی توانسا  باا میاانگین     بطاه هاای برتاری محسوسای دارد. را   هاای نسام  باه دیگار رو     در ک یه شاا   
بسااتگی میااان  بیااانگر میااهان هاام   کنااد. شااا    بیناای مگاپاسااکا   طااا موااادیر نیااروی برشاای مویااا  شااده را پاایش 

تاوان گتا  کاه رابطاه پیشانهادی بااالترین انطماا  را بار نتاایح          باا تو اه باه مواادیر ایان شاا   مای        .دودسته داده اس 
(. میااانگین نساام  نیااروی برشاای آزمایشااگاهی بااه محاسااماتی نیااه از  3هااا دارد ج اادو  دیگاار مااد آزمایشااگاهی در بااین 

تاوان گتا  رابطاه پیشانهادی باا  طاای       شده در این  دو  اسا . باا تو اه باه ایان شاا   مای        های بررسی دیگر شا  
ی پیشاانهادی رتااری رابطااه(. ایاان عاماال نیااه از ب3بیناای کنااد ج اادو  % توانساا  موااادیر آزمایشااگاهی را پاایش0میااانگین 

[ بارای بسایاری از   13ی پیشانهادی کنا  و کااو     نسم  باه دیگار روابا  حکایا  داشا . الزم باه تایکر اسا  کاه رابطاه          
بایااد بااین موااادیر  هااا نشااان داد کااه موااادیر ورودی و  رو اای ایاان رابطااه هااا پاساا  قاباال قمااولی نداشاا . بررساای نمونااه

[ باشااند تااا موااادیر مقماا  و قاباال قمااولی اراهااه 13ده در مطالعااات کناا  و کاااو  شاا هااای اسااتتادهماااکهیمم و میناایمم داده
 [ اس . 13کند. این مو وض ی   ع  بسیار بهرگ در رابطه کن  و کاو  

ی باتن آمریکاا    ناماه [ و آیاین 17  مواررات م ای ساا تمان    9یکای از اهاداف ایان پاروهش موایساه و ارزیاابی رو  ممحا         
رو   راحاای از  شااود هاار دومشاااهده ماای 3 ااور کااه در  اادو   بااتن مساا ح بااود. همااان [ در  راحاای تیرهااای عمیاا 2 

کنناد.  عناوان باار  راحای پیشانهاد مای      کااری بااالیی بر اوردار هساتند و توریمااا نصا  ظرفیا  واقعای تیار را باه           محافظه
درصااد  01گاار دی عمااارتی درصااد  طااای کمتاار یااا بااه  01[ من اار بااه 2ی بااتن آمریکااا   نامااه راحاای مطاااب  بااا آیااین 

[ 2ی بااتن آمریکااا   نامااهشااود. نتااایح رو  آیااینی بااتن ایااران ماای نامااه  ااویی در مصاارف مصااالح نساام  بااه آیااین صاارفه
تاوان  بساتگی بیشاتری باا نتاایح آزمایشاگاهی دارناد. در م ماوض مای        بااالتری دارناد پا  نتاایح ایان رو  هام         شا   

[ از دقاا  باااالتری بر ااوردار 2ی بااتن آمریکااا   نامااهرو  آیااین اعتماااد بااودن دو رو ، مطماناااا گتاا  کااه ع یاارمم قاباال 
 گردد.بوده و توصیه می
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 های تعيين ظرفيت برشي تيرهای عميق بتن مسلحی آماری نتايج روابط و روش   مقايسه3جدول 
 ی نامهآيين 

 [2بتن آمريکا]
مقررات  9مبحث 

 [17ملي ساختمان ]
ی رابطه

 پيشرهادی
آشور و 

 [11]همکاران 
گردمي و 

 [12همکاران ]
چن و 

 [13كاو ]
آزمایشگاهی    )میانگین ⁄محاسماتی     ) 86/7 61/0 60/7 63/5 61/7 70/7 *** 

   17/6 57/6 19/6 51/6 13/6 66/6 *** 
SAE* 489 041 706 409 781 007*** 

SAEA ** 64/0 1/0 01/6 19/7 18/6 69/7 *** 
 *قدر مط   م موض  طا 

   
 **= میانگین قدر مط   م موض  طا برای هر نوطه آزمایشگاهی  

 ***نمونه 83نتایح برای 
 های آزمايشي داده -4-1

هااای آزمایشاای(. سااازی ح ااور نداشااتند جدادههااایی هسااتند کااه در فرآینااد رابطااهیکاای از معیارهااای ارزیااابی رواباا ، داده
تارین و ارزشامندترین معیارهاا     شاود،  اهد مهام    هاای مشاابه نادیاده گرفتاه مای      از پاروهش اگرکه ایان مط اب در بسایاری    

آوری شاد  تیار عمیا  باتن مسا ح از متاون ع مای  ماع        14برای ارزیابی نتایح اس . برای ایان منظاور نتاایح آزمایشاگاهی     
(. در 4تاده شاد ج ادو    هاا اسات   بینای ظرفیا  برشای آن    شاده بارای پایش    هاای معرفای   و از رابطه پیشنهادی و دیگار ماد   

هاا باا یکادیگر موایساه شادند. در ایان  ادو  ع یارمم افاهایش  طاای رابطاه پیشانهادی،              نتایح آماری ایان رو   5 دو  
 مشاهده اس .   های مو ود قابلبرتری نتایح این رابطه در موایسه با دیگر مد 

 تحليل اثر عوامل متتلب بر مقاومت برشي تيرهای عميق بتن مسلح -4-7
مطااب    01ی یکی از مهایای و ود روابطای باا دقا  مناساب، درت بهتار ارار عوامال مست ا  بار رفتاار ساازه اسا . رابطاه             

تاوان نمودارهاایی راهنماا اراهاه کارد       شاده اسا .  بار ایان اساا  مای       ترین رابطاه اراهاه  ترین و با دق شده  امع مطالب اراهه
تااوان باارای  راحاای بهینااه، اقتصااادی و بااا   از ایاان نمودارهااا ماایتااا باارای  راحاای تیرهااای عمیاا  بتناای اسااتتاده شااود.  

شاده اسا .در هار یا  از ایان        ساه نموناه از ایان نمودارهاا اراهاه      5قمو  این اع ا استتاده کارد. در شاکل    مشسصاتی قابل
شاده و دیگار    نمودارها یکی از مشسصاات ماثرر بار رابطاه نیاروی برشای مویاا  شاده تیرهاای عمیا  باتن مسا ح بررسای             

الاا  اراار مواوماا  فشاااری -5مشسصااات راباا  فاار  شاادند جایاان مشسصااات روی نمااودار نمااایش داده شاادند(. در شااکل  
    تاوان گتا  ارار افهایشای، افاهایش مواوما  فشااری باتن بار          شده اس . با تو ه باه ایان نماودار مای     بررسی    بتن بر 

 یابد.مرور با افهایش مواوم  فشاری بتن کاهش می به
 
 
 
 

 ها سازی برشي آنهای آزمايشي و نتايج مدل   نمونه4دول ج
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 7 [30] 0066 516 516 535 066 4/40 81/7 73/7 66/6 66/6 83/0 95/0 00/0 76/0 - 76/7 96/7  
0 [30] 0066 516 516 535 066 4/40 81/7 73/7 66/6 75/6 37/3 08/3 00/0 30/0 - 47/7 96/7  
3 [30] 0066 516 516 535 066 4/40 81/7 73/7 05/6 75/6 05/3 43/3 01/0 18/0 - 77/0 96/7  
4 [30] 0066 516 516 455 066 0/43 06/0 88/6 66/6 66/6 95/7 57/0 78/0 60/7 - 90/6 03/7  
5 [30] 0066 516 516 455 066 0/43 06/0 88/6 66/6 75/6 79/0 83/0 79/0 30/7 - 01/7 03/7  
0 [30] 0066 516 516 455 066 0/43 06/0 88/6 05/6 66/6 63/0 06/0 79/0 49/7 - 54/7 03/7  
1 [30] 0066 516 516 455 066 0/43 06/0 88/6 05/6 75/6 04/0 99/0 79/0 15/7 - 89/7 03/7  
8 [31] 566 454 454 456 766 31 40/6 89/6 57/6 04/6 33/8 00/8 04/4 16/1 19/0 70/3 33/4  
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 9 [31] 7566 454 454 456 766 31 53/7 89/6 57/6 00/6 30/3 67/4 85/0 94/3 80/0 91/0 51/0  
76 [31] 966 454 454 856 766 37 40/6 01/6 35/6 07/6 44/3 05/4 56/3 30/0 93/0 96/0 18/7  
77 [31] 966 454 454 856 766 5/35 40/6 75/7 35/6 07/6 17/5 71/1 74/4 06/0 30/3 76/3 00/0  
70 [31] 0166 454 454 856 766 5/47 50/7 75/7 35/6 06/6 48/0 90/3 69/3 50/3 38/0 13/0 06/7  
73 [31] 566 438 438 456 766 4/08 40/6 89/6 57/6 04/6 83/0 75/0 94/0 54/5 14/5 11/0 30/3  
74 [31] 966 438 438 856 766 9/34 40/6 01/6 35/6 07/6 50/3 46/4 00/3 38/0 79/3 61/3 80/7  
75 [31] 0166 438 438 856 766 4/39 50/7 75/7 35/6 06/6 34/0 87/3 64/3 30/3 58/0 00/0 50/7  
70 [32] 7156 0/353 0/353 5/440 776 3/50 85/6 58/0 66/6 66/6 01/76 01/8 03/0 58/76 - 93/0 49/0  
71 [32] 7156 0/353 0/353 5/440 776 0/50 85/6 58/0 66/6 80/0 07/75 06/77 30/0 59/73 - 96/3 48/0  
78 [32] 7156 0/353 0/353 5/440 776 0/59 85/6 58/0 59/7 66/6 56/77 91/8 40/0 17/70 - 66/4 48/0  
79 [32] 7156 1/440 1/440 5/440 776 8/03 85/6 58/0 59/7 66/6 90/77 79/9 01/0 19/73 - 75/4 35/1  
06 [32] 7156 1/440 1/440 5/440 776 0/51 85/6 58/0 71/3 66/6 90/75 76/9 45/0 63/75 - 95/3 04/0  
07 [32] 7156 1/440 1/440 5/440 776 1/59 85/6 58/0 59/7 80/0 90/75 67/70 07/0 61/71 - 60/4 88/0  
00 [32] 0666 1/440 1/440 5/440 776 0/11 73/7 58/0 66/6 66/6 04/5 08/1 89/5 00/76 - 40/3 18/1  
03 [32] 0666 0/353 0/353 5/440 776 0/11 73/7 58/0 66/6 43/7 08/76 06/9 97/5 74/70 - 58/4 90/1  
04 [32] 0666 0/353 0/353 5/440 776 18 73/7 58/0 59/7 66/6 67/8 43/1 90/5 34/70 - 59/4 90/1  
05 [32] 0666 1/440 1/440 5/440 776 3/80 73/7 58/0 59/7 66/6 18/0 03/1 61/0 33/73 - 83/4 11/8  
00 [32] 0666 1/440 1/440 5/440 776 3/80 73/7 58/0 71/3 66/6 00/9 18/1 76/0 45/75 - 83/4 11/8  
01 [32] 0666 0/353 1/440 5/440 776 3/15 73/7 58/0 59/7 43/7 10/73 89/9 96/5 56/74 - 57/4 09/1  
08 [32] 0566 0/353 0/353 5/440 776 0/11 09/7 58/0 66/6 66/6 86/3 14/4 31/4 01/0 - 67/0 07/5  
09 [32] 0566 0/353 0/353 5/440 776 0/11 09/7 58/0 66/6 43/7 88/0 38/1 39/4 19/1 - 39/4 07/5  
36 [32] 0566 1/440 1/440 5/440 776 0/11 09/7 58/0 66/6 43/7 00/8 64/76 39/4 79/8 - 58/4 07/5  
37 [32] 0566 0/353 0/353 5/440 776 18 09/7 58/0 59/7 66/6 77/4 83/4 46/4 91/1 - 74/4 03/5  
30 [32] 0566 1/440 1/440 5/440 776 3/80 09/7 58/0 59/7 66/6 96/3 93/4 48/4 11/8 - 18/4 19/5  
33 [32] 0566 1/440 1/440 5/440 776 3/80 09/7 58/0 71/3 66/6 44/5 63/5 56/4 89/76 - 83/4 19/5  
34 [32] 0566 0/353 1/440 5/440 776 9/18 09/7 58/0 59/7 43/7 45/9 10/76 40/4 38/76 - 00/4 09/5  
35 [33] 7156 385 385 0/448 776 0/17 84/6 66/0 66/6 48/6 65/77 80/76 70/0 76/70 - 93/3 76/8  
30 [33] 0666 385 385 0/448 776 0/17 70/7 66/0 66/6 48/6 74/76 03/8 74/5 90/9 - 80/3 53/0  
31 [33] 0566 385 385 0/448 776 7/10 01/7 66/0 66/6 48/6 61/5 47/5 96/3 03/0 - 14/0 35/4  
38 [33] 3566 385 385 0/448 776 7/14 19/0 66/0 66/6 48/6 90/3 71/3 00/0 01/6 - 40/0 07/0  
39 [33] 7056 0/353 0/353 5/440 776 9/09 08/6 58/0 66/6 48/6 75/71 38/03 46/74 05/78 - 10/3 60/8  
46 [33] 7566 0/353 0/353 5/440 776 0/04 50/6 58/0 66/6 48/6 06/75 43/75 51/8 10/74 - 00/3 45/1  
47 [33] 7156 0/353 0/353 5/440 776 0/04 85/6 58/0 66/6 48/6 89/76 77/77 01/0 01/70 - 13/3 45/1  
40 [33] 0666 0/353 0/353 5/440 776 7/08 73/7 58/0 66/6 48/6 74/5 57/8 01/5 34/76 - 88/3 65/1  
43 [33] 0566 0/353 0/353 5/440 776 7/08 09/7 58/0 66/6 48/6 68/3 40/5 05/4 01/0 - 17/0 16/4  
44 [33] 3666 0/353 0/353 5/440 776 9/09 00/0 58/0 66/6 48/6 01/0 99/3 00/3 61/3 - 08/0 00/3  
45 [33] 3566 0/353 0/353 5/440 776 1/54 80/0 58/0 66/6 48/6 78/3 91/0 36/0 16/6 - 09/0 96/0  
40 [33] 7056 0/353 0/353 406 776 9/09 36/6 68/4 66/6 48/6 60/06 40/09 10/79 41/79 - 14/3 49/8  
41 [33] 7566 0/353 0/353 406 776 0/04 06/6 68/4 66/6 48/6 58/75 45/78 73/77 07/74 - 08/3 19/1  
48 [33] 7156 0/353 0/353 406 776 0/04 89/6 68/4 66/6 48/6 56/74 11/70 46/8 09/77 - 10/3 84/1  
49 [33] 0666 0/353 0/353 406 776 7/08 79/7 68/4 66/6 48/6 00/77 48/9 63/1 58/9 - 97/3 07/1  
56 [33] 0566 0/353 0/353 406 776 7/08 19/7 68/4 66/6 48/6 05/3 14/5 74/5 07/5 - 80/0 61/5  
57 [33] 3666 0/353 0/353 406 776 9/09 38/0 68/4 66/6 48/6 77/4 66/4 90/3 38/0 - 56/0 85/3  
50 [33] 3566 0/353 0/353 406 776 8/54 98/0 68/4 66/6 48/6 90/0 81/0 13/0 40/7 - 50/0 73/3  
53 [33] 7156 385 385 5/391 776 0/17 94/6 86/5 66/6 48/6 67/70 05/74 10/76 95/4 - 66/4 73/9  
54 [33] 0666 385 385 5/391 776 0/17 00/7 86/5 66/6 48/6 70/70 36/76 07/8 95/0 - 68/4 89/1  
55 [33] 0566 385 385 5/391 776 7/10 89/7 86/5 66/6 48/6 90/8 94/5 79/0 64/7 - 99/0 33/5  
50 [33] 3566 385 385 5/391 776 7/14 74/3 86/5 66/6 48/6 60/0 90/0 48/3 54/3 - 64/3 09/3  
51 [34] 7486 390 390 506 756 5/03 15/6 45/7 66/6 40/6 05/4 81/5 60/0 00/5 81/4 34/0 37/0  
58 [34] 7146 390 390 506 756 5/03 66/7 45/7 66/6 40/6 97/3 89/4 46/0 43/4 06/5 46/0 37/0  
59 [34] 0666 390 390 506 756 5/03 05/7 45/7 66/6 40/6 59/3 07/4 48/0 08/3 53/5 00/0 78/0  
06 [34] 0006 390 390 506 756 5/03 56/7 45/7 66/6 40/6 61/3 13/3 43/0 66/3 81/5 91/7 97/7  
07 [34] 7146 390 390 506 756 5/03 66/7 45/7 66/6 40/6 55/0 89/4 46/0 43/4 06/5 46/0 37/0  
00 [34] 7146 390 390 506 756 5/03 66/7 45/7 66/6 40/6 10/3 89/4 46/0 43/4 06/5 46/0 37/0  
03 [34] 7146 390 390 506 756 5/03 66/7 45/7 66/6 50/6 86/3 98/4 47/0 50/4 00/5 50/0 37/0  
04 [34] 7146 390 390 506 756 5/03 66/7 45/7 66/6 16/6 00/4 61/5 43/0 10/4 04/5 50/0 37/0  
05 [35] 7066 391 391 316 86 59 68/7 10/1 66/6 66/6 74/5 86/5 05/4 30/1 - 01/0 77/0  
00 [35] 7066 391 391 316 86 06 68/7 10/1 66/6 17/6 10/0 40/0 01/4 03/1 - 95/0 74/0  
01 [35] 7066 391 391 316 86 07 68/7 10/1 66/6 75/7 60/0 18/0 09/4 86/1 - 74/3 78/0  
08 [35] 7066 391 391 316 86 06 68/7 10/1 66/6 81/7 46/0 76/1 08/4 91/1 - 39/3 07/0  
09 [35] 7066 391 391 316 86 05 68/7 10/1 66/6 40/0 48/8 40/1 31/4 30/8 - 16/3 04/0  
16 [35] 7066 391 391 316 86 06 68/7 58/9 66/6 00/3 47/9 76/8 03/4 30/9 - 63/4 08/0  
17 [35] 7066 391 391 316 86 58 68/7 10/1 46/6 75/7 90/0 14/0 04/4 18/1 - 01/3 37/0  
10 [35] 7066 391 391 316 86 06 68/7 10/1 19/6 75/7 53/1 83/0 08/4 99/1 - 49/3 34/0  
13 [35] 7066 391 391 316 86 06 68/7 10/1 79/7 75/7 93/1 85/0 08/4 77/8 - 08/3 38/0  
14 [35] 7066 391 391 316 86 58 68/7 10/1 59/7 75/7 75/8 87/0 04/4 74/8 - 84/3 47/0  
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ب(. اگرکااه بااا -5دارد جشااکل     افااهایش مواادار شااا   می گاارد  ااولی نیااه اراار مشااابهی بااا مواوماا  فشاااری بااتن باار  
تارین نماودار    ب(. مهام -5رساد جشاکل    ی بر  به عم  ماثرر تیار( تا ریر ایان عامال باه صاتر مای        جنسم  دهانه a/dافهایش 

د مشااهده  -5 اور کاه در شاکل     د(. هماان -5اسا  جشاکل        اان بار    این بسش موایسه ارار می گردهاای افوای و قااهم    
مگااا پاسااکا ( تاا ریر   366درصااد بااا مواوماا  کششاای   5/6هااای افواای در موااادیر معمااولی ج شااود، ح ااور می گاارد ماای

تواناد تاا   کندانی بار مواوما  برشای تیرهاای عمیا  باتن مسا ح ندارناد. مطااب  ایان شاکل ح اور می گردهاای قااهم مای               
درصااد افااهایش در  4/4هااای قاااهم نهایتاااا باعاا   مواوماا  برشاای شااود در حااالی کااه می گاارد  درصااد افااهایش در  4/33

 4/0 ااور میااانگین باعاا   تو ااه نمااوده و بااه اراار مشااارک  می گردهااای قاااهم و برشاای نیااه قاباال شااود.مواوماا  برشاای ماای
 د(.-5شود جشکل درصد افهایش بیشتر مواوم  برشی می

 
)ب(                                                                                  )الب(                            

 
 )ج(

 تحليل اثر عوامل متتلب بر مقاومت برشي تيرهای عميق بتن مسلح .5شکل 
 
 

 های آزمايشيی آماری نتايج روابط تعيين ظرفيت برشي تيرهای عميق بتن مسلح برای نمونه   مقايسه5جدول 
بتن  ی نامهآيين 

 [2آمريکا]
مقررات  9مبحث 

 [17ملي ساختمان ]
ی رابطه

 پيشرهادی
آشور و 
 [11همکاران ]

گردمي و 
همکاران 

[12] 

چن و كاو 
[13] 

آزمایشگاهی    )میانگین ⁄محاسماتی     ) 41/7 70/0 98/6 00/7 40/7 94/6 * 

   00/6 46/6 18/6 05/6 17/6 08/6 * 
SAE 799 366 770 739 796 06* 

SAEA  09/0 60/4 57/7 88/7 51/0 04/7 * 
 *نمونه  70نتایح برای 
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 گيری نتيجه -5
شاده از مرا ااع ع مای یا  رابطااه بارای مواوماا       آوری نموناه آزمایشاگاهی  مااع   046در ایان پاروهش بااا اساتتاده از نتااایح    

ساازی ننتیا  تمیاین     مشسصاات ایان تیرهاا باا اساتتاده از رو  رابطاه       برشی تیرهاای عمیا  باتن مسا ح، بار اساا  دیگار       
شاده در ادبیاات ایان مو اوض موایساه شاد. هم ناین بار اساا  ایان رابطاه ارار عوامال               های اراههشد. این رابطه با دیگر رو 

صاه  صاورت زیار  ال   مست   بار مواوما  برشای تیرهاای عمیا  باتن مسا ح بررسای شاد. نتاایح حاصال از ایان پاروهش باه              
 گردند.می
بینای کناد.   ساازی نوشای نداشاتند، را پایش    هاایی کاه در رابطاه   ی پیشنهادی توانس  باا دقا  مناسامی نتاایح نموناه     رابطه*

کنااون در تعیااین مواوماا  برشاای تیرهااای عمیاا  بااتن شااده تااا هااای معرفاایهم نااین دقاا  باااالتری نساام  بااه دیگاار رو 
تواناد مواوما  برشای     ساازی، رابطاه پیشانهادی مای     شاده بارای رابطاه    هاای اساتتاده   مس ح داش . با تو ه باه وساع  نموناه   

 سازی کند.  تو هی از انواض تیرهای عمی  بتن مس ح را شمیه ی قابلگستره
بااتن آمریکااا در  راحاای تیرهااای عمیاا  بااتن ی  نامااه وبنااد آیااین موااررات م اای سااا تمان و بساا  9موایسااه رو  ممحاا  *

بسااتگی بیشااتری بااا نتااایح آزمایشااگاهی دارنااد.  راحاای مطاااب  بااا رو   نااد هااموب مساا ح نشااان داد کااه نتااایح رو  بساا 
 اویی در مصارف مصاالح نسام  باه رو        درصاد صارفه   01دیگار   عماارتی  درصاد  طاای کمتار یاا باه      01وبند من ر به  بس 

 کاااری باااالیی بر ااوردار هسااتند و  رو   راحاای از محافظااه شااود. اگرکااه هاار دوموااررات م اای سااا تمان ماای  9ممحاا  
 کنند.  عنوان بار  راحی پیشنهاد می توریماا نص  ظرفی  واقعی تیر را به

تح یاال اراار عواماال مااثرر باار مواوماا  برشاای تیرهااای عمیاا  بااتن مساا ح نشااان داد کااه می گردهااای افواای  ااان نوااش    *
تیاار کناادانی باار مواوماا  برشاای تیرهااای عمیاا  ندارنااد. اراار افهایشاای، افااهایش مواوماا  فشاااری بااتن باار مواوماا  برشاای   

یاباد. ارار می گردهاای  اولی بار مواوما  برشای تیرهاای عمیا           مرور با افاهایش مواوما  فشااری باتن کااهش مای       عمی  به
 نیه مشابه با مواوم  فشاری بتن بود.

 فهرس  عالهم
 ی آشورمتغیر رابطه

 mm2اص ی،  مساح  فوالد کششی  
 mm2اص ی،  مساح  فوالد فشاری    
 mm2سطح موطع آرماتور برشی عمودی،   
 mm2سطح موطع آرماتور برشی افوی،    

 متغیر رابطه ی آشور
 MPaشا   می گردهای اص ی،   
 MPaشا   می گردهای قاهم،    
 MPaشا   می گرد افوی،    
 mmعر  تیر،   

 متغیر رابطه ی آشور
 mmعم  مورر تیر،  
 MPaمواوم  فشاری بتن،   
 (⁄     تنش تس یم می گردهای افوی ج   
 (⁄     نش تس یم می گردهای قاهم ج   
 mmی آزاد تیر،   و  دهانه  
 N.mmلنگر در موطع بحرانی بر ،   
 mmی آرماتور برشی عمودی، فاص ه  
 mmی آرماتور برشی افوی، فاص ه  
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 MPaنیروی برشی اسکیل شده،    
 Nنیروی مواوم برشی تامین شده توس  بتن،   
 Nنیروی برشی مواوم موطع،   
 Nنیروی مواوم برشی تامین شده توس  بتن،   
 Nنیروی برشی در موطع بحرانی بر ،   
  ریب کاهش مواوم  بتن  
  ریب کاهش مواوم  فوالد  
 بر حسب درصدنسم  فوالد اص ی موطع  
 نسم  فوالد اص ی موطع   
 نسم  می گرد افوی بر حسب درصد  
 نسم  می گردهای عمودی بر حسب درصد  
 ی تیر مواوم  برشی نرما  شده 

 
 شده از منابع ع می آوری های آزمایشگاهی  مع مشسصات نمونه پيوست الب(

ساازی مواوما  برشای تیرهاای عمیا  باتن        مناابع ع مای بارای رابطاه    شاده از   آوری هاای آزمایشاگاهی  ماع    مشسصات نمونه
 شده اس . اراهه 7-مس ح در  دو  ال 

 
 شده از مرابع علمي آوری های آزمايشگاهي جمع :  مشتصات نمونه1-جدول الب

ره
شما

جع 
مر

 

L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
7  07] 7809 306 306 396 063 0/04  34/0  7/3  6 38/6  87/0  
0  07] 7809 306 306 396 063 0/03  34/0  7/3  6 38/6  04/0  
3  07] 7809 306 306 396 063 4/03  34/0  7/3  6 38/6  87/0  
4  07] 7809 306 306 396 063 8/04  34/0  7/3  6 38/6  69/3  
5  07] 7809 306 306 396 063 4/03  95/7  7/3  6 31/6  50/3  
0  07] 7809 306 306 396 063 4/05  95/7  7/3  6 31/6  04/3  
1  07] 7809 306 306 396 063 1/03  95/7  7/3  6 31/6  0/3  
8  07] 7809 306 306 396 063 3/03  95/7  7/3  6 31/6  39/3  
9  07] 7809 306 306 396 063 0/04  95/7  7/3  6 31/6  65/3  

76  07] 7809 306 306 396 063 0/03  95/7  7/3  6 13/6  8/3  
77  07] 7809 306 306 396 063 3/00  95/7  7/3  6 13/6  61/4  
70  07] 7809 306 306 396 063 9/04  95/7  7/3  6 13/6  03/4  
73  07] 7809 306 306 396 063 7/40  95/7  7/3  6 31/6  19/4  
74  07] 7809 306 306 396 063 0/05  50/7  61/0  6 34/6  57/3  
75  07] 7809 306 306 396 063 3/00  50/7  61/0  6 34/6  93/3  
70  07] 7809 306 306 396 063 04 50/7  61/0  6 34/6  77/3  
71  07] 7809 306 306 396 063 09 50/7  61/0  6 34/6  07/3  
78  07] 7809 306 306 396 063 0/03  50/7  61/0  6 09/6  00/3  
79  07] 7809 306 306 396 063 05 50/7  61/0  6 09/6  8/3  
06  07] 7809 306 306 396 063 7/04  50/7  61/0  6 09/6  69/4  
07  07] 7809 306 306 396 063 01 50/7  61/0  6 09/6  04/3  
00  07] 7809 306 306 396 063 7/74  50/7  61/0  6 34/6  83/0  
03  07] 7809 306 306 396 063 8/73  50/7  61/0  6 34/6  53/0  
04  07] 7809 306 306 396 063 9/73  50/7  61/0  6 34/6  38/0  
05  07] 7809 306 306 396 063 5/04  50/7  7/3  6 34/6  97/3  
00  07] 7809 306 306 396 063 0/45  50/7  7/3  6 34/6  35/5  
01  07] 7809 306 306 396 063 1/44  50/7  7/3  6 34/6  49/5  
08  07] 7809 306 306 396 063 0/41  50/7  7/3  6 34/6  47/5  
09  07] 7809 335 335 396 063 0/00  71/7  03/7  6 40/6  8/3  
36  07] 7809 335 335 396 063 7/00  71/7  03/7  6 40/6  57/4  
37  07] 7809 335 335 396 063 5/04  71/7  03/7  6 40/6  04/3  
30  07] 0438 335 335 396 063 04 71/7  03/7  6 07/6  00/3  
33  07] 0438 335 335 396 063 9/05  71/7  03/7  6 07/6  94/3  
34  07] 0438 335 335 396 063 8/04  71/7  03/7  6 07/6  00/4  
35  07] 0438 335 335 396 063 5/04  71/7  03/7  6 07/6  03/4  
30  07] 0907 335 335 396 063 0/08  71/7  44/0  6 90/6  99/4  
31  07] 3648 335 335 396 063 7/03  71/7  03/7  6 00/7  94/3  
38  00] 096 300 300 349 10 0/04  00/6  01/6  6 6 7/0  
39  00] 096 300 300 410 10 4/06  45/6  0/6  6 6 79/0  
46  00] 096 300 300 546 19 3/03  4/6  71/6  6 6 41/0  
47  00] 096 300 300 136 10 3/01  3/6  73/6  6 6 81/0  
40  00] 096 300 300 136 86 3/70  3/6  70/6  6 6 84/7  
43  00] 096 300 300 349 10 4/06  00/6  14/6  6 6 57/0  
44  00] 096 300 300 410 10 3/07  45/6  55/6  6 6 45/0  

 
 

ره
شما

جع 
مر

 

L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
45  00] 096 300 300 546 19 8/04  4/6  41/6  6 6 80/0  
40  00] 096 300 300 136 19 4/08  3/6  34/6  6 6 04/3  
41  00] 096 300 300 349 10 0/07  00/6  14/6  6 6 34/3  
48  00] 096 300 300 410 19 4/04  45/6  53/6  6 6 09/3  
49  00] 096 300 300 546 10 0/79  4/6  48/6  6 6 84/0  
56  00] 096 300 300 136 19 4/70  3/6  34/6  6 6 31/0  
57  00] 096 300 300 349 19 0/75  00/6  00/6  6 6 67/4  
50  00] 096 300 300 349 19 0/73  00/6  00/6  6 6 80/0  
53  00] 096 300 300 410 86 74 45/6  79/6  6 6 0/3  
54  00] 096 300 300 410 19 3/74  45/6  79/6  6 6 10/0  
55  00] 096 300 300 546 19 8/74  4/6  71/6  6 6 19/0  
50  00] 096 300 300 136 86 8/73  3/6  70/6  6 6 55/0  
51  00] 096 300 300 136 19 0/76  3/6  70/6  6 6 01/0  
58  00] 096 300 300 349 87 3/73  00/6  05/6  6 6 04/3  
59  00] 096 300 300 349 19 0/77  00/6  00/6  6 6 18/3  
06  00] 096 300 300 410 87 9/73  45/6  78/6  6 6 57/0  
07  00] 096 300 300 410 19 4/70  45/6  79/6  6 6 40/0  
00  00] 096 300 300 546 87 8/74  4/6  70/6  6 6 51/0  
03  00] 096 300 300 136 86 1/74  3/6  70/6  6 6 88/7  
04  03] 106 6 086 104 10 5/07  35/6  50/6  6 45/0  34/4  
05  03] 104 6 086 591 10 0/04  43/6  00/6  6 45/0  94/4  
00  03] 107 6 086 416 10 0/07  54/6  19/6  6 45/0  30/5  
01  03] 107 6 086 343 10 0/07  14/6  69/7  6 45/0  09/0  
08  03] 100 6 086 070 10 1/07  78/7  13/7  6 45/0  48/5  
09  03] 106 6 363 104 10 0/79  35/6  50/6  6 80/6  53/4  
16  03] 104 6 363 591 10 0/78  43/6  00/6  6 80/6  94/4  
17  03] 107 6 363 416 10 9/79  54/6  19/6  6 80/6  65/0  
10  03] 107 6 363 343 10 8/00  14/6  69/7  6 80/6  31/5  
13  03] 100 6 363 070 10 7/06  78/7  13/7  6 80/6  69/0  
14  03] 106 086 6 104 10 0/00  35/6  50/6  45/0  6 60/5  
15  03] 104 086 6 591 10 07 43/6  00/6  45/0  6 98/4  
10  03] 107 086 6 416 10 0/79  54/6  19/6  45/0  6 80/5  
11  03] 107 086 6 343 10 9/07  14/6  69/7  45/0  6 7/0  
18  03] 100 086 6 070 10 0/00  78/7  13/7  45/0  6 3/5  
19  03] 106 363 6 104 10 00 35/6  50/6  80/6  6 4/4  
86  03] 104 363 6 591 10 07 43/6  00/6  80/6  6 43/4  
87  03] 107 363 6 416 10 7/06  54/6  19/6  80/6  6 61/5  
80  03] 107 363 6 343 10 00 14/6  69/7  80/6  6 00/4  
83  03] 100 363 6 070 10 0/00  78/7  13/7  80/6  6 85/5  
84  03] 106 086 086 104 10 0/78  35/6  50/6  07/6  07/6  30/4  
85  03] 104 086 086 591 10 0/79  43/6  00/6  07/6  07/6  58/4  
80  03] 107 086 086 416 10 7/06  54/6  19/6  07/6  07/6  84/4  
81  03] 107 086 086 343 10 9/07  14/6  69/7  07/6  07/6  81/4  
88  03] 100 086 086 070 10 0/00  78/7  13/7  07/6  07/6  15/4  
89  04] 075 476 476 476 766 8/33  3/6  48/6  6 6 85/76  
96  04] 075 476 476 476 766 0/35  3/6  48/6  6 6 85/76  
97  04] 806 476 476 476 766 7/36  3/6  48/6  6 6 95/8  
90  04] 7605 476 476 476 766 9/37  3/6  48/6  6 6 10/9  
93  04] 806 476 476 476 766 3/34  05/6  48/6  6 6 94/0  
94  04] 7605 476 476 476 766 4/31  05/6  48/6  6 6 50/0  
95  04] 7036 476 476 476 766 30 05/6  48/6  6 6 30/1  
90  04] 7435 476 476 476 766 9/38  7 48/6  6 6 83/0  
91  04] 7605 476 476 476 766 0/31  7 48/6  6 6 07/4  
98  04] 7036 476 476 476 766 8/44  7 48/6  6 6 67/4  
99  04] 7435 476 476 476 766 0/31  7 48/6  6 6 78/4  

766  04] 7046 476 476 476 766 1/33  7 48/6  6 6 78/4  
767  05] 874 484 484 365 760 5/06  7 94/7  6 6 48/4  
760  05] 874 484 484 365 760 9/06  7 94/7  6 6 31/4  
763  05] 874 484 484 365 760 1/78  7 94/7  03/6  08/6  78/5  
764  05] 874 484 484 365 760 78 7 94/7  45/6  08/6  11/4  
765  05] 874 484 484 365 760 7/70  7 94/7  08/6  08/6  54/4  
760  05] 874 484 484 365 760 5/06  7 94/7  08/6  08/6  49/5  
761  05] 874 484 484 365 760 7/07  7 94/7  97/6  08/6  90/5  
768  05] 874 484 484 365 760 1/07  7 94/7  03/6  03/6  07/5  
769  05] 874 484 484 365 760 8/79  7 94/7  45/6  03/6  48/5  
776  05] 874 484 484 365 760 3/06  7 94/7  08/6  03/6  53/5  
777  05] 874 484 484 365 760 7/79  7 94/7  97/6  03/6  0/5  
770  05] 874 484 484 365 760 4/78  7 94/7  03/6  05/7  78/5  
773  05] 874 484 484 365 760 0/79  7 94/7  45/6  05/7  55/5  
774  05] 874 484 484 365 760 8/06  7 94/7  08/6  05/7  14/5  
775  05] 874 484 484 365 760 9/79  7 94/7  97/6  05/7  4/5  
770  05] 939 484 484 365 760 1/07  07/7  94/7  6 6 19/4  
771  05] 939 484 484 365 760 7/00  07/7  94/7  03/6  04/6  14/4  
778  05] 939 484 484 365 760 7/06  07/7  94/7  45/6  04/6  00/4  
779  05] 939 484 484 365 760 8/06  07/7  94/7  08/6  04/6  57/4  
706  05] 939 484 484 365 760 5/79  07/7  94/7  97/6  04/6  93/4  
707  05] 939 484 484 365 760 0/79  07/7  94/7  03/6  40/6  75/4  
700  05] 939 484 484 365 760 79 07/7  94/7  45/6  40/6  00/4  
703  05] 939 484 484 365 760 5/71  07/7  94/7  08/6  40/6  65/4  
704  05] 939 484 484 365 760 8/07  07/7  94/7  08/6  40/6  80/4  
705  05] 939 484 484 365 760 8/79  07/7  94/7  97/6  40/6  01/4  
700  05] 939 484 484 365 760 0/70  07/7  94/7  03/6  03/6  0/4  
701  05] 939 484 484 365 760 4/06  07/7  94/7  03/6  11/6  77/5  
708  05] 939 484 484 365 760 79 07/7  94/7  45/6  11/6  69/5  
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ره
شما

جع 
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L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
45  00] 096 300 300 546 19 8/04  4/6  41/6  6 6 80/0  
40  00] 096 300 300 136 19 4/08  3/6  34/6  6 6 04/3  
41  00] 096 300 300 349 10 0/07  00/6  14/6  6 6 34/3  
48  00] 096 300 300 410 19 4/04  45/6  53/6  6 6 09/3  
49  00] 096 300 300 546 10 0/79  4/6  48/6  6 6 84/0  
56  00] 096 300 300 136 19 4/70  3/6  34/6  6 6 31/0  
57  00] 096 300 300 349 19 0/75  00/6  00/6  6 6 67/4  
50  00] 096 300 300 349 19 0/73  00/6  00/6  6 6 80/0  
53  00] 096 300 300 410 86 74 45/6  79/6  6 6 0/3  
54  00] 096 300 300 410 19 3/74  45/6  79/6  6 6 10/0  
55  00] 096 300 300 546 19 8/74  4/6  71/6  6 6 19/0  
50  00] 096 300 300 136 86 8/73  3/6  70/6  6 6 55/0  
51  00] 096 300 300 136 19 0/76  3/6  70/6  6 6 01/0  
58  00] 096 300 300 349 87 3/73  00/6  05/6  6 6 04/3  
59  00] 096 300 300 349 19 0/77  00/6  00/6  6 6 18/3  
06  00] 096 300 300 410 87 9/73  45/6  78/6  6 6 57/0  
07  00] 096 300 300 410 19 4/70  45/6  79/6  6 6 40/0  
00  00] 096 300 300 546 87 8/74  4/6  70/6  6 6 51/0  
03  00] 096 300 300 136 86 1/74  3/6  70/6  6 6 88/7  
04  03] 106 6 086 104 10 5/07  35/6  50/6  6 45/0  34/4  
05  03] 104 6 086 591 10 0/04  43/6  00/6  6 45/0  94/4  
00  03] 107 6 086 416 10 0/07  54/6  19/6  6 45/0  30/5  
01  03] 107 6 086 343 10 0/07  14/6  69/7  6 45/0  09/0  
08  03] 100 6 086 070 10 1/07  78/7  13/7  6 45/0  48/5  
09  03] 106 6 363 104 10 0/79  35/6  50/6  6 80/6  53/4  
16  03] 104 6 363 591 10 0/78  43/6  00/6  6 80/6  94/4  
17  03] 107 6 363 416 10 9/79  54/6  19/6  6 80/6  65/0  
10  03] 107 6 363 343 10 8/00  14/6  69/7  6 80/6  31/5  
13  03] 100 6 363 070 10 7/06  78/7  13/7  6 80/6  69/0  
14  03] 106 086 6 104 10 0/00  35/6  50/6  45/0  6 60/5  
15  03] 104 086 6 591 10 07 43/6  00/6  45/0  6 98/4  
10  03] 107 086 6 416 10 0/79  54/6  19/6  45/0  6 80/5  
11  03] 107 086 6 343 10 9/07  14/6  69/7  45/0  6 7/0  
18  03] 100 086 6 070 10 0/00  78/7  13/7  45/0  6 3/5  
19  03] 106 363 6 104 10 00 35/6  50/6  80/6  6 4/4  
86  03] 104 363 6 591 10 07 43/6  00/6  80/6  6 43/4  
87  03] 107 363 6 416 10 7/06  54/6  19/6  80/6  6 61/5  
80  03] 107 363 6 343 10 00 14/6  69/7  80/6  6 00/4  
83  03] 100 363 6 070 10 0/00  78/7  13/7  80/6  6 85/5  
84  03] 106 086 086 104 10 0/78  35/6  50/6  07/6  07/6  30/4  
85  03] 104 086 086 591 10 0/79  43/6  00/6  07/6  07/6  58/4  
80  03] 107 086 086 416 10 7/06  54/6  19/6  07/6  07/6  84/4  
81  03] 107 086 086 343 10 9/07  14/6  69/7  07/6  07/6  81/4  
88  03] 100 086 086 070 10 0/00  78/7  13/7  07/6  07/6  15/4  
89  04] 075 476 476 476 766 8/33  3/6  48/6  6 6 85/76  
96  04] 075 476 476 476 766 0/35  3/6  48/6  6 6 85/76  
97  04] 806 476 476 476 766 7/36  3/6  48/6  6 6 95/8  
90  04] 7605 476 476 476 766 9/37  3/6  48/6  6 6 10/9  
93  04] 806 476 476 476 766 3/34  05/6  48/6  6 6 94/0  
94  04] 7605 476 476 476 766 4/31  05/6  48/6  6 6 50/0  
95  04] 7036 476 476 476 766 30 05/6  48/6  6 6 30/1  
90  04] 7435 476 476 476 766 9/38  7 48/6  6 6 83/0  
91  04] 7605 476 476 476 766 0/31  7 48/6  6 6 07/4  
98  04] 7036 476 476 476 766 8/44  7 48/6  6 6 67/4  
99  04] 7435 476 476 476 766 0/31  7 48/6  6 6 78/4  

766  04] 7046 476 476 476 766 1/33  7 48/6  6 6 78/4  
767  05] 874 484 484 365 760 5/06  7 94/7  6 6 48/4  
760  05] 874 484 484 365 760 9/06  7 94/7  6 6 31/4  
763  05] 874 484 484 365 760 1/78  7 94/7  03/6  08/6  78/5  
764  05] 874 484 484 365 760 78 7 94/7  45/6  08/6  11/4  
765  05] 874 484 484 365 760 7/70  7 94/7  08/6  08/6  54/4  
760  05] 874 484 484 365 760 5/06  7 94/7  08/6  08/6  49/5  
761  05] 874 484 484 365 760 7/07  7 94/7  97/6  08/6  90/5  
768  05] 874 484 484 365 760 1/07  7 94/7  03/6  03/6  07/5  
769  05] 874 484 484 365 760 8/79  7 94/7  45/6  03/6  48/5  
776  05] 874 484 484 365 760 3/06  7 94/7  08/6  03/6  53/5  
777  05] 874 484 484 365 760 7/79  7 94/7  97/6  03/6  0/5  
770  05] 874 484 484 365 760 4/78  7 94/7  03/6  05/7  78/5  
773  05] 874 484 484 365 760 0/79  7 94/7  45/6  05/7  55/5  
774  05] 874 484 484 365 760 8/06  7 94/7  08/6  05/7  14/5  
775  05] 874 484 484 365 760 9/79  7 94/7  97/6  05/7  4/5  
770  05] 939 484 484 365 760 1/07  07/7  94/7  6 6 19/4  
771  05] 939 484 484 365 760 7/00  07/7  94/7  03/6  04/6  14/4  
778  05] 939 484 484 365 760 7/06  07/7  94/7  45/6  04/6  00/4  
779  05] 939 484 484 365 760 8/06  07/7  94/7  08/6  04/6  57/4  
706  05] 939 484 484 365 760 5/79  07/7  94/7  97/6  04/6  93/4  
707  05] 939 484 484 365 760 0/79  07/7  94/7  03/6  40/6  75/4  
700  05] 939 484 484 365 760 79 07/7  94/7  45/6  40/6  00/4  
703  05] 939 484 484 365 760 5/71  07/7  94/7  08/6  40/6  65/4  
704  05] 939 484 484 365 760 8/07  07/7  94/7  08/6  40/6  80/4  
705  05] 939 484 484 365 760 8/79  07/7  94/7  97/6  40/6  01/4  
700  05] 939 484 484 365 760 0/70  07/7  94/7  03/6  03/6  0/4  
701  05] 939 484 484 365 760 4/06  07/7  94/7  03/6  11/6  77/5  
708  05] 939 484 484 365 760 79 07/7  94/7  45/6  11/6  69/5  
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آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
709  05] 939 484 484 365 760 0/79  07/7  94/7  08/6  11/6  98/4  
736  05] 939 484 484 365 760 0/06  07/7  94/7  97/6  11/6  34/5  
737  05] 939 484 484 365 760 7/71  07/7  94/7  03/6  05/7  93/4  
730  05] 7779 484 484 365 760 1/06  5/7  94/7  6 6 10/3  
733  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  03/6  78/6  83/3  
734  05] 7779 484 484 365 760 9/07  5/7  94/7  45/6  78/6  91/3  
735  05] 7779 484 484 365 760 1/00  5/7  94/7  08/6  78/6  07/4  
730  05] 7779 484 484 365 760 8/07  5/7  94/7  97/6  78/6  93/3  
731  05] 7779 484 484 365 760 9/79  5/7  94/7  03/6  37/6  99/3  
738  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  45/6  37/6  33/3  
739  05] 7779 484 484 365 760 3/79  5/7  94/7  45/6  37/6  17/3  
746  05] 7779 484 484 365 760 4/06  5/7  94/7  08/6  37/6  67/4  
747  05] 7779 484 484 365 760 8/06  5/7  94/7  97/6  37/6  99/3  
740  05] 7779 484 484 365 760 07 5/7  94/7  03/6  50/6  53/4  
743  05] 7779 484 484 365 760 5/70  5/7  94/7  45/6  50/6  60/4  
744  05] 7779 484 484 365 760 3/78  5/7  94/7  08/6  50/6  7/4  
745  05] 7779 484 484 365 760 79 5/7  94/7  97/6  50/6  47/4  
740  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  03/6  11/6  17/4  
741  05] 7779 484 484 365 760 5/78  5/7  94/7  45/6  03/6  73/4  
748  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  45/6  11/6  9/4  
749  05] 7779 484 484 365 760 5/78  5/7  94/7  08/6  11/6  97/4  
756  05] 7779 484 484 365 760 0/07  5/7  94/7  97/6  11/6  73/5  
757  05] 7779 484 484 365 760 5/79  68/0  94/7  6 6 30/0  
750  05] 7779 484 484 365 760 7/70  68/0  94/7  03/6  40/6  87/0  
753  00] 7666 565 315 403 776 8/58  01/6  03/7  6 48/6  05/73  
754  00] 7566 565 315 403 776 0/57  01/6  03/7  6 48/6  31/70  
755  00] 0666 565 315 403 776 9/53  01/6  03/7  6 48/6  51/70  
750  00] 0566 565 315 403 776 3/51  01/6  03/7  6 48/6  31/70  
751  00] 7666 565 315 403 776 50 54/6  03/7  6 48/6  79/9  
758  00] 7566 565 315 403 776 1/45  54/6  03/7  6 48/6  14/8  
759  00] 0666 565 315 403 776 9/53  54/6  03/7  6 48/6  80/9  
706  00] 0566 565 315 403 776 53 54/6  03/7  6 48/6  43/9  
707  00] 7666 565 315 403 776 0/57  87/6  03/7  6 48/6  97/1  
700  00] 7566 565 315 403 776 44 87/6  03/7  6 48/6  85/1  
703  00] 7666 565 315 403 776 0/48  68/7  03/7  6 48/6  3/5  
704  00] 7566 565 315 403 776 7/44  68/7  03/7  6 48/6  5/5  
705  00] 0666 565 315 403 776 8/40  68/7  03/7  6 48/6  09/5  
700  00] 0566 565 315 403 776 48 68/7  03/7  6 48/6  09/5  
701  00] 7566 565 315 403 776 0/56  00/7  03/7  6 48/6  30/4  
708  00] 0666 565 315 403 776 0/44  00/7  03/7  6 48/6  13/3  
709  00] 0566 565 315 403 776 3/45  00/7  03/7  6 48/6  4/3  
716  00] 0666 565 315 403 776 7/47  70/0  03/7  6 48/6  95/0  
717  00] 0566 565 315 403 776 8/40  1/0  03/7  6 48/6  60/0  
710  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  6 6 68/4  
713  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  70/6  31/4  
714  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  00/6  8/5  
715  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  34/6  5/5  
710  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  6 6 88/9  
711  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  91/76  
718  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  00/6  80/76  
719  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  34/6  9/76  
786  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  6 6 71/0  
787  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  57/1  
780  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  00/6  60/1  
783  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  34/6  41/0  
784  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  6 6 79/5  
785  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  34/5  
780  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  00/6  80/5  
781  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  34/6  79/0  
788  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  6 6 13/7  
789  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  70/6  04/3  
796  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  00/6  05/3  
797  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  34/6  00/3  
790  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  6 73/6  19/5  
793  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  03/6  73/6  03/0  
794  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  41/6  73/6  71/8  
795  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  94/6  73/6  58/1  
790  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  73/6  54/0  
791  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  04/6  67/0  
798  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  31/6  03/0  
799  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  6 73/6  50/3  
066  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  03/6  73/6  34/4  
067  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  41/6  73/6  07/4  
060  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  94/6  73/6  85/4  
063  01] 0666 476 476 566 706 1/56  0 09/7  40/6  73/6  15/0  
064  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  6 73/6  3/1  
065  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  03/6  73/6  63/9  
060  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  41/6  73/6  74/9  
061  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  94/6  73/6  77/9  
068  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  73/6  90/0  
069  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  04/6  84/0  
076  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  31/6  8/0  
077  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  6 73/6  85/4  
070  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  03/6  73/6  71/5  

 
 

ره
شما

جع 
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L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
073  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  41/6  73/6  04/5  
074  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  94/6  73/6  55/5  
075  01] 0666 476 476 566 706 0/13  0 09/7  41/6  73/6  50/3  
070  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  57/3  
071  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  90/3  
078  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  79/3  
079  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  41/77  
006  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  75/8  
007  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  87/5  
000  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  8/76  
003  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  13/8  
004  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  58/5  
005  08] 4705 406 456 197 365 30 70/7  01/7  35/6  37/6  00/5  
000  08] 4705 406 456 178 365 30 01/7  4/7  73/6  37/6  78/5  
001  08] 4705 406 456 867 365 08 74/7  05/7  60/6  37/6  00/5  
008  08] 4705 406 456 867 365 08 74/7  05/7  6 7/6  03/5  
009  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  7/6  08/6  50/4  
036  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  7/6  08/6  01/4  
037  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  6 6 98/3  
030  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  6 6 53/3  
033  09] 7386 476 476 315 756 4/30  89/6  64/0  7/6  03/6  77/8  
034  09] 7386 476 476 315 756 4/30  89/6  64/0  7/6  03/6  51/1  
035  09] 7386 476 476 315 756 4/30  87/6  64/0  6 6 30/8  
030  09] 7386 476 476 315 756 4/30  87/6  64/0  6 6 70/8  
031  09] 7386 476 476 386 766 3/56  51/7  68/4  75/6  38/6  91/0  
038  09] 7386 476 476 386 766 3/56  43/7  68/4  6 6 08/1  
039  09] 7386 476 476 386 766 3/56  9/6  68/4  75/6  01/6  14/70  
046  09] 7386 476 476 386 766 3/56  80/6  68/4  6 6 77/70  
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L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
709  05] 939 484 484 365 760 0/79  07/7  94/7  08/6  11/6  98/4  
736  05] 939 484 484 365 760 0/06  07/7  94/7  97/6  11/6  34/5  
737  05] 939 484 484 365 760 7/71  07/7  94/7  03/6  05/7  93/4  
730  05] 7779 484 484 365 760 1/06  5/7  94/7  6 6 10/3  
733  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  03/6  78/6  83/3  
734  05] 7779 484 484 365 760 9/07  5/7  94/7  45/6  78/6  91/3  
735  05] 7779 484 484 365 760 1/00  5/7  94/7  08/6  78/6  07/4  
730  05] 7779 484 484 365 760 8/07  5/7  94/7  97/6  78/6  93/3  
731  05] 7779 484 484 365 760 9/79  5/7  94/7  03/6  37/6  99/3  
738  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  45/6  37/6  33/3  
739  05] 7779 484 484 365 760 3/79  5/7  94/7  45/6  37/6  17/3  
746  05] 7779 484 484 365 760 4/06  5/7  94/7  08/6  37/6  67/4  
747  05] 7779 484 484 365 760 8/06  5/7  94/7  97/6  37/6  99/3  
740  05] 7779 484 484 365 760 07 5/7  94/7  03/6  50/6  53/4  
743  05] 7779 484 484 365 760 5/70  5/7  94/7  45/6  50/6  60/4  
744  05] 7779 484 484 365 760 3/78  5/7  94/7  08/6  50/6  7/4  
745  05] 7779 484 484 365 760 79 5/7  94/7  97/6  50/6  47/4  
740  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  03/6  11/6  17/4  
741  05] 7779 484 484 365 760 5/78  5/7  94/7  45/6  03/6  73/4  
748  05] 7779 484 484 365 760 0/79  5/7  94/7  45/6  11/6  9/4  
749  05] 7779 484 484 365 760 5/78  5/7  94/7  08/6  11/6  97/4  
756  05] 7779 484 484 365 760 0/07  5/7  94/7  97/6  11/6  73/5  
757  05] 7779 484 484 365 760 5/79  68/0  94/7  6 6 30/0  
750  05] 7779 484 484 365 760 7/70  68/0  94/7  03/6  40/6  87/0  
753  00] 7666 565 315 403 776 8/58  01/6  03/7  6 48/6  05/73  
754  00] 7566 565 315 403 776 0/57  01/6  03/7  6 48/6  31/70  
755  00] 0666 565 315 403 776 9/53  01/6  03/7  6 48/6  51/70  
750  00] 0566 565 315 403 776 3/51  01/6  03/7  6 48/6  31/70  
751  00] 7666 565 315 403 776 50 54/6  03/7  6 48/6  79/9  
758  00] 7566 565 315 403 776 1/45  54/6  03/7  6 48/6  14/8  
759  00] 0666 565 315 403 776 9/53  54/6  03/7  6 48/6  80/9  
706  00] 0566 565 315 403 776 53 54/6  03/7  6 48/6  43/9  
707  00] 7666 565 315 403 776 0/57  87/6  03/7  6 48/6  97/1  
700  00] 7566 565 315 403 776 44 87/6  03/7  6 48/6  85/1  
703  00] 7666 565 315 403 776 0/48  68/7  03/7  6 48/6  3/5  
704  00] 7566 565 315 403 776 7/44  68/7  03/7  6 48/6  5/5  
705  00] 0666 565 315 403 776 8/40  68/7  03/7  6 48/6  09/5  
700  00] 0566 565 315 403 776 48 68/7  03/7  6 48/6  09/5  
701  00] 7566 565 315 403 776 0/56  00/7  03/7  6 48/6  30/4  
708  00] 0666 565 315 403 776 0/44  00/7  03/7  6 48/6  13/3  
709  00] 0566 565 315 403 776 3/45  00/7  03/7  6 48/6  4/3  
716  00] 0666 565 315 403 776 7/47  70/0  03/7  6 48/6  95/0  
717  00] 0566 565 315 403 776 8/40  1/0  03/7  6 48/6  60/0  
710  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  6 6 68/4  
713  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  70/6  31/4  
714  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  00/6  8/5  
715  01] 0666 476 476 566 736 1/03  85/6  50/7  43/6  34/6  5/5  
710  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  6 6 88/9  
711  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  91/76  
718  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  00/6  80/76  
719  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  34/6  9/76  
786  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  6 6 71/0  
787  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  57/1  
780  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  00/6  60/1  
783  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  34/6  41/0  
784  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  6 6 79/5  
785  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  34/5  
780  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  00/6  80/5  
781  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  34/6  79/0  
788  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  6 6 13/7  
789  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  70/6  04/3  
796  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  00/6  05/3  
797  01] 0666 476 476 566 736 7/49  0 50/7  43/6  34/6  00/3  
790  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  6 73/6  19/5  
793  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  03/6  73/6  03/0  
794  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  41/6  73/6  71/8  
795  01] 0666 476 476 566 706 1/56  5/6  09/7  94/6  73/6  58/1  
790  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  73/6  54/0  
791  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  04/6  67/0  
798  01] 0666 476 476 566 706 1/56  85/6  09/7  41/6  31/6  03/0  
799  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  6 73/6  50/3  
066  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  03/6  73/6  34/4  
067  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  41/6  73/6  07/4  
060  01] 0666 476 476 566 706 1/56  05/7  09/7  94/6  73/6  85/4  
063  01] 0666 476 476 566 706 1/56  0 09/7  40/6  73/6  15/0  
064  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  6 73/6  3/1  
065  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  03/6  73/6  63/9  
060  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  41/6  73/6  74/9  
061  01] 0666 476 476 566 706 0/13  5/6  09/7  94/6  73/6  77/9  
068  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  73/6  90/0  
069  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  04/6  84/0  
076  01] 0666 476 476 566 706 0/13  85/6  09/7  41/6  31/6  8/0  
077  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  6 73/6  85/4  
070  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  03/6  73/6  71/5  
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جع 
مر

 

L         d b    a/d    (%)    (%)    (%) 
آزمایشگاهی 
   

 mm MPa MPa mm mm MPa - - - - MPa - واحد
073  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  41/6  73/6  04/5  
074  01] 0666 476 476 566 706 0/13  05/7  09/7  94/6  73/6  55/5  
075  01] 0666 476 476 566 706 0/13  0 09/7  41/6  73/6  50/3  
070  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  57/3  
071  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  90/3  
078  01] 0666 476 476 566 736 1/03  05/7  50/7  43/6  70/6  79/3  
079  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  41/77  
006  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  75/8  
007  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  87/5  
000  01] 0666 476 476 566 736 7/49  5/6  50/7  43/6  70/6  8/76  
003  01] 0666 476 476 566 736 7/49  85/6  50/7  43/6  70/6  13/8  
004  01] 0666 476 476 566 736 7/49  05/7  50/7  43/6  70/6  58/5  
005  08] 4705 406 456 197 365 30 70/7  01/7  35/6  37/6  00/5  
000  08] 4705 406 456 178 365 30 01/7  4/7  73/6  37/6  78/5  
001  08] 4705 406 456 867 365 08 74/7  05/7  60/6  37/6  00/5  
008  08] 4705 406 456 867 365 08 74/7  05/7  6 7/6  03/5  
009  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  7/6  08/6  50/4  
036  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  7/6  08/6  01/4  
037  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  6 6 98/3  
030  09] 7386 476 476 316 756 00 40/7  19/0  6 6 53/3  
033  09] 7386 476 476 315 756 4/30  89/6  64/0  7/6  03/6  77/8  
034  09] 7386 476 476 315 756 4/30  89/6  64/0  7/6  03/6  51/1  
035  09] 7386 476 476 315 756 4/30  87/6  64/0  6 6 30/8  
030  09] 7386 476 476 315 756 4/30  87/6  64/0  6 6 70/8  
031  09] 7386 476 476 386 766 3/56  51/7  68/4  75/6  38/6  91/0  
038  09] 7386 476 476 386 766 3/56  43/7  68/4  6 6 08/1  
039  09] 7386 476 476 386 766 3/56  9/6  68/4  75/6  01/6  14/70  
046  09] 7386 476 476 386 766 3/56  80/6  68/4  6 6 77/70  
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ABSTRACT 
The foundation is usually assumed to be rigid, in the design of buildings and the impact of soil 
type on the flexibility of the foundation is not directly applied in simulations. However, 
considering the interaction between soil and structure can affect the structure's response. On 
the other hand, shear walls are widely used in concrete buildings today. When these walls are 
affected by severe earthquakes, elevation and oscillating movements can be seen at the base 
of these systems. As a result, the foundations of these systems are lifted from the ground under 
certain conditions. In this study, the support conditions of columns and shear walls in 
concrete RC buildings with dual shear wall-frame were investigated. For this purpose, at 
first, an 8-storey concrete building with a dual RC shear wall-frame system was analyzed and 
designed in accordance with the national building regulations of Iran using SAP2000 
software. In the next step, the outer frame of the structure was simulated using finite element 
method and ABAQUS software under two different boundary conditions. In the first case, the 
effect of the foundation was evaluated as rigid and in the second case, the effect of the 
foundation was evaluated with the possibility of lifting (creating a rocking motion). In order 
to consider the possibility of lifting the foundation and local-nonlinearity of the soil (creating 
a rocking motion) springs depending on the type of soil were defined with Bowles stiffness 
values. The variables include the type of boundary conditions, the strength of the concrete 
(C21, C40, and C60) and the type of soil (Clay, loose sand and dense sand). The results 
showed that considering the possibility of lifting the structure by a rocking motion depends on 
the characteristics of the soil under the foundation, so that the type of soil can play a role in 
stress, lateral displacement and base shear of the structure. Also, in frames where the 
boundary conditions of the column and shear walls were considered to be flexible, the change 
in soil type caused the maximum stress changes of the frame to reach about 60%.  
Keywords: Rocking motion, Seismic Behavior, Soil-Structure Interaction, Finite Element 
Method, RC Shear Wall. 
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 چکیده
یوانلد بلر    شلود و نلوخ خلا  و یلا یر  یله ملی       فلر  ملی   ها، فونداسیون به صورت صلب   معموال در طراحی ساختمان

شلود  ایلد در حالیسله یله در ن لر       هلا امملان نملی    پذیر  شالوده داشته باشد، به صورت مستقیم در مدلساز  انعطاف
یواند پاسخ سلازه را یحله یلا یر رلرار دهلد  از سلویی املروزه دیوارهلا  برشلی           گرفتد اندرینش بید خا  و سازه می

هلا    شلوند  هنالامی یله ایلد دیوارهلا یحله یلز یر زل لله         ها  بتنی بکار بلرده ملی  ا  در ساختمان تردهبه صورت گس
هلا مالاهده یلرد  در نتی له،      یلوان در پایله ایلد سیسلتم      گیرند، ببند شدگی و حریلات نوسلانی را ملی    شدید ررار می

گلاهی   شلود  در ایلد مطالعله بله بررسلی شلرایط یکیله       ها یحه شرایط خاصی از رو  زمید ببند می شالوده اید سیستم
ها  بتنلی دارا  سیسلتم دوگانله رلاش خمالی بلا دیلوار برشلی پرداختله           ها و دیوارها  برشی در ساختمان پا  ستون

طبقله بلا سیسلتم بلاربر یلانبی دوگانله رلاش خمالی بلا           8شده اسه  برا  اید من ور در ابتدا یل  سلاختمان بتنلی    
یحبیل  و طراحلی شلد  در     SAP2000ا مقررات مبی سلاختمان ایلران و بلا اسلت اده از نلرم افل ار       دیوار برشی مطابق ب

یحله دو شلرایط ملرز      ABAQUSمرحبه بعد، راش بیرونلی سلازه بلا اسلت اده از روز ایل او محلدود و نلرم افل ار         
بلا امکلان ببنلد شلدگی     ساز  شد  در حاله اون ا ر شالوده به صورت صلب  و در حالله دوم ا لر شلالوده      مختبف شبیه

ا ( ارزیابی شد  برا  در ن ر گلرفتد امکلان ببنلد شلدن فونداسلیون و ییرخطلی شلدن مو لعی          )ای اد حریه گهواره
هلا  سلازه، فنرهلایی متناسل  بلا نلوخ خلا  و بله یمل            ا (، در زیر دیوارها  برشلی و سلتون   خا  )حریه گهواره

متغیرها بله یرییل  شلام  نلوخ شلرایط ملرز ، مقاومله بلتد )بلتد          مقادیر سختی ارائه شده یوسط باول  یعریف شدند  
ا  متلرایم( بودنلد     ا  سسله و ماسله   )خلا  رسلی، ماسله    ( و نلوخ خلا  زیلر شلالوده    C60و  C21 ،C40ها   با رده

ا ، بسلتای بله ماختلات خلا       نتایج حاص  ناان داد یه در ن رگیر  امکلان ببنلد شلدن سلازه بلا حریله گهلواره       
یوانلد نقلش یا یرگلذار  بلر یلنش، یغییرمکلان یلانبی سلازه و بلرز پایله            د؛ به طور  یه نوخ خا  میزیر شالوده دار

پلذیر در ن لر گرفتله شلد،      هلا بله صلورت انعطلاف     هایی یه شرایط مرز  پا  سلتون  سازه داشته باشد  همچنید در راش
 درصد برسد  06به می ان یغییر در نوخ خا  سب  گردید بیاینه یغییرات ینشِ ای اد شده در راش حدوداً 
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 مقدمه -1
 ایه سماز  دینمامیکی  رفتمار  روی بمر  ایگهمواره  ممود  تماییرا   سمازه،  و انمدرکن  خما    پدیمده  خصوصمیا   تمری   مهم   از یکی

 ممود  حرکتمی  شمناخ   روی بمر  اولیمه  باشمد  تییییما    ممی  انعحما  پمریر   همای  خما   بمر  متکمی  سمحیی  های شالوده بر واقع

 زیمر  بسمتر  از آن جمدا شمدن   بررسمی  و صمو   یم  بومو    محالعمه  بما  کمه  گمردد باز ممی  میالدی 0691 دهه اوایل به ایگهواره

رفم    همایی کمه انترمار ممی    سماختمان  دهمد، در  ممی  بمود  محالعما  انجمام شمده نشمان      هممراه  افیمی  بارگمراری  هنگام در خود
 جهئمی  خرابمی همای   دچمار  تنهما  تمر،  متعماد   همای  سمازه  بما  میایسمه  دچار آسی  دیدگی شمدیدی در برابمر زلهلمه شموند، در    

 در هنگمام  زممی   از شمدن  جمدا  بما  هممراه  برگشمتی  و رفم   حرکما   آنهما،  عموکمرد  توجیمه  بمرای  دالیل عمده از اند  یکی شده

گوینمد  آنمالیه سمازه بما در نرمر گمرفت  انمدرکن  خما  و سمازه منجمر بمه            ای ممی گهمواره  حرکم   آن بمه  که بود زلهله وقوع
  ]3-0[شمود ولمی در نرمر گمرفت  جمدا شمدن شمالوده از سمازه مسمروه را غیرخحمی ممی نمایمد             غیرخحی شدن آنمالیه نممی  

ای   ( در محالعممه0691) 2و نمموردگرن 1سممازه انجممام شممده اسمم   همماگبالد  –محالعمما  مختو ممی در زمینممه انممدرکن  خمما   
به بررسی اندرکن  غیرخحی خما  و یم  سماختمان بتنمی دو  بیمه پرداخم   بمرای ایم  منرمور رفتمار سمازه بمه صمور               

هممای جمما    االسممتی  خحممی در نرممر گرفتممه شممد  حممل مسممروه بمما اسممت اده از روم اجممهاز میممدود انجممام شممد و از المممان 
نتمای  نشمان داد کمه ممد  همای پیشمنهاد        ی تشعشمی در میمیخ خماکی اسمت اده شمد      نامیدود برای برقمراری شمرم میرایم   

بممه بررسممی انممدرکن  اسممتاتیکی خمما  و  3(0663  نممورزایی و همکمماران )] 4[باشممد شممده از دقمم  مناسممبی برخمموردار مممی
االسمتی   ی  سازه بتنی پن   بیمه بما فمرف رفتمار خحمی پرداختنمد  رفتمار میمیخ خماکی بما اسمت اده از یم  ممد  های ر             

 اجمهاز  روم از اسمت اده  بما  مسماله  کنمد، بررسمی شمد  حمل     که در آن مدو  برشی متناس  با میدار تمن  موجمود تیییمر ممی    

 تیم   و سمازه  داخومی  نیروهمای  در توزیمع  فونداسمیون  ابعماد  و سمازه  و خما   انمدرکن   ایمر  تنهما  و شمد  انجمام  میمدود 

 بمر  در را سمازه  رو داخومی  نیروهمای  کماه   سمختی فونداسمیون   شمد  نتمای  نشمان داد کمه افمهای       بررسمی  ییومی  بارگمراری 

( تممیییر انعحما  پممریری فونداسممیون را بممرای یمم  سیسممت  یمم  درجممه آزادی بمما  2119  نخعممی و قنمماد )]5[داشمم   خواهمد 
رفتممار غیرخحممی بررسممی نمممود  میممیخ نیمممه بینهایمم  االسممتی  و همگمم  خمما  بسممتر، توسممخ فنرهممایی نریممر درجمما    

ی پممایی  زمممان تنمماو ، ایممر انممدرکن  خمما  و سممازه  در نرممر گرفتممه شممد  نتممای  نشممان داد بممرای دامنممه آزادی فونداسممیون
( در پژوهشممی بممه بررسممی 2109) 4  وتممر و همکمماران]9[مممی توانممد در جهمم  افممهای  شمماخز خرابممی سممازه عمممل کنممد   

همای کوتماه    ر میمدوده سماختمان  همای متعمار  د   ای در میایسمه بما سمازه    ای دارای حرکم  گهمواره   های سمازه  کارایی سیست 
همای ممورد بررسمی، آنالیههمای تاریخممه زممانی متعمدد بما          ای حالم   مرتبه پرداختند  بمه منرمور ارزیمابی رفتمار لمرزه      و میان

هممای کممل و خمشممی و  اعممما  مجموعممه رکوردهممای حمموزه دور در پایممه و درنررگممرفت  پارامترهممای کویممدی ماننممد دری مم  
همای کمل و خمشمی  بیما  سمازه نموی  )تما         ام گردیمد  نتمای  حاصموه بیمانگر کماه  دری م       همای پسمماند انجم    تیییرمکان
ای  ( بمممه بررسمممی آزمایشمممگاهی عموکمممرد لمممرزه  2109) 5  پِوِکمممی  و همکممماران]1[%( بممموده اسممم  61% و 51میمممهان 
همما تیمم   باشممد، پرداختنممد  بممرای ایمم  منرممور سمماختمان  ای مممی هممایی کممه شممالوده آنهمما دارای حرکمم  گهممواره  سمماختمان

هممای متمموالی قممرار گرفتنممد  بممه  ممور کوممی، نشممان داده شممد کممه تممراک  نسممبی ماسممه نیمم  تاییرگممراری بممر حرکمم    زلهلممه
زممان را تیم     –توانمد پاسمف فرکمان      ای شالوده دارد؛ به  وری کمه تیییمر از حالم  متمراک  بمه حالم  سسم  ممی         گهواره

همای سماختمان همای چنمد        البتمه بونمد شمدگی شمالوده    ]9[شمود   تاییر قرار دهد و منجر به دستیابی بمه پاسمف دقیمر تمری    
 بیه به نمدر  قابمل مشماهده اسم  بمه دلیمل اینکمه میمدار بوندشمدگی کوچم  بموده و سمح  مشمتر  تمماس شمالوده و                
خمما  اغومم  غیممر قابممل مشمماهده اسمم   در ابتممدا دیممدگاه مهندسممان آن بممود کممه بممرای جومموگیری از ناپایممداری سممازه در     

بایممد شممالوده بممه نیممو مناسممبی بممه زمممی  دوختممه شممده و از بونممد شممدن آن جومموگیری شممود  ایمم  دیممدگاه  چنممی  مممواردی

                                                           
 

1 Haggblad 
2 Nordgren 
3 Noorzaei et al. 
4 Vetr 
5 Pelekis et al. 
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هممای متممداو  ایممر    بمما توجممه بممه ممموارد فممو  در  راحممی ]01و6[باشممد  نامممه کانممادا قابممل مشمماهده مممی  هممنممان در آئممی 
ایم  در حمالی اسم  کمه در     شموند،   هما بمه صمور  صمو  فمرف ممی       اندرکن  سمازه و خما  صمر  نرمر شمده و تکیمه گماه       

و بممه نرممر مممی رسممد کممه انعحمما   باشممد هنگممام وقمموع زلهلممه، فممرف صممو  بممودن کمما سممتون فممرف چنممدان درسممتی نمممی
بایسم  در  راحمی در نرمر گرفتمه شمود  از ایم  رو بررسمی ایمر انمدرکن  و           پریری بستر سازه با توجمه بمه نموع خما  ممی     

هممای بتنممی دارای سیسممت  بمماربری دیمموار برشممی و قمما  خمشممی بممه  انعحمما  پممریری بسممتر سممازه بممر روی پاسممف سمماختمان
باشمد  انعحما  پمریری خما  و وقموع حرکم  گهمواره ای ممی تواننمد عموکمرد            تمری  همد  تیییمر حاممر ممی      عنوان مهم  

 های شدید بنیو میسوسی تی  تاییر قرار دهند    سازه را حی  وقوع زلهله
 روند مطالعه  -2

شموند و بررسمی رفتمار آنهما از اهمیم        ای در سماختمانهای بتنمی بکمار بمرده ممی      امروزه دیوارهای برشی بمه صمور  گسمترده   
  در محالعمه حاممر، در ابتمدا یم  سماختمان بتنمی هشم   بیمه بما سیسمت  بماربر جمانبی             ]02-00[ای برخوردار اسم    ویژه

و بمما اسممت اده از نممرم افممهار   ]05-03[دیمموار برشممی محممابر بمما میممررا  موممی سمماختمان ایممران    دوگانممه قمما  خمشممی بمما 
SAP2000 ]09[               تیویل و  راحمی شمد  در مرحومه بعمد، قما  بیرونمی سمازه بما اسمت اده از روم اجمهاز میمدود و نمرم افمهار
ABAQUS ]01[  بممه صممور  صممو  و در سممازی شممد  در حالمم  او  ایممر شممالوده   تیمم  دو شممرایخ مممرزی مختومما شممبیه

ای( ارزیمابی شمد  بمرای در نرمر گمرفت  امکمان بونمد         حال  دوم ایمر شمالوده بما امکمان بونمد شمدگی )ایجماد حرکم  گهمواره         
هممای سممازه،  ای(، در زیممر دیوارهممای برشممی و سممتون شممدن فونداسممیون و غیرخحممی شممدن مومممعی خمما  )حرکمم  گهممواره 

ختی و روابمممخ ارائمممه شمممده توسمممخ بممماوله    فنرهمممایی متناسممم  بممما نممموع خممما  و بمممه کمممم  میمممادیر سممم        
، ]21و  06[و گریگممموری   7ای در محالعممما  گریگممموری  ایممم  نممموع تعریممما از حرکممم  گهمممواره تعریممما شمممدند   ]09[ 6

ای بمما  ، نیممه تعریمما شممده اسمم   بممه عبممارتی الگمموی تعریمما حرکمم  گهممواره]22[ 8، و پولینممو]20[میمممدی و حیممدری  خممان
ای  توانمد منجمر بمه ایجماد حرکم  گهمواره       توجه به محالعا  اشاره شده، انجمام شمده اسم   زیمرا انعحما  پمریری خما  ممی        

و نمموع  (C60و  C21 ،C40هممای  متییرهمما بممه ترتیمم  شممامل نمموع شمرایخ مممرزی، میاوممم  بممت  )بممت  بمما رده در سمازه شممود   
تعمداد ممد  همای اجمهاز میمدود       0ای متمراک ( هسمتند  جمدو      ای سسم  و ماسمه   )خما  رسمی، ماسمه    خا  زیمر شمالوده  

 مورد بررسی را نشان می دهد 

 
 ها  مورد بررسی پالن ییپ ساختمان -1شک  
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 معرفی حاله ها  مورد بررسی در مطالعه حا ر -1یدون 
 حال  سیست  شالوده نوع خا  (MPaمیاوم  بت  ) حرو  اختصاری

R-C21 20 
 صو  -

0 
R-C40 41 2 
R-C60 91 3 

F-LS-C21 20 
 ماسه سس 

 پریر انعحا 

4 
F-LS-C40 41 5 
F-LS-C60 91 9 
F-DS-C21 20 

 ماسه متراک 
1 

F-DS-C40 41 9 
F-DS-C60 91 6 
F-CL-C21 20 

 رس
01 

F-CL-C40 41 00 
F-CL-C60 91 02 

(  ارت ماع  بیما  برابمر    0باشمد )شمکل    بتنمی ممورد بررسمی مسمکونی و پمالن آن در  بیما  یکسمان ممی          کاربری سماختمان 
متمر، سیسمت  بماربر جمانبی سماختمان در یم  جهم  قما  خمشمی متوسمخ و در            4و  5متر و ابعماد دهانمه هما برابمر      21/3

نرمر گرفتمه شمد  بمت  مصمرفی دارای میاومم         جه  دیگر سیست  دوگانمه قما  خمشمی متوسمخ و دیموار برشمی بتنمی در       
مگاپاسممکا  و تممن  جمماری شممدن    421مگاپاسممکا  و تممن  جمماری شممدن میوگردهممای  ممولی     91و  41، 20مشخصممه 

کیومموگرم بممر مترمربممع،  335و  355مگاپاسممکا  فممرف شممد  بممار مممرده  بیمما  و بممام بممه ترتیمم   311میوگردهممای خممامو  
کیومموگرم بممر مترمربممع و بممار مممرده   051رم بممر مترمربممع و بممرای سممیا بممام  کیومموگ 211بممار زنممده بممرای سممیا  بیمما   

کیوموگرم بمر مترمربمع لیماد گردیمد  بارهمای ناشمی از زلهلمه بما ایم  فمرف بمه              911دیوارهای جانبی با احتسما  نمما برابمر    
سممو،  قممرار دارد   راحممی در چنممد مرحوممه صممور  گرفمم  تمما از یمم   4دسمم  آمدنممد کممه سممازه در منحیممه بمما خمما  نمموع  

انتخمما  میمما ع نهدیمم  بممه حالمم  بهینممه )از نرممر میممدار تممن  همما و تیییرمکممان جممانبی سممازه( باشممد و از سمموی دیگممر،    
  راحی اجها، ساده و یکنواخ  باشد 

 ساز  ای او محدود  شبیه -3
ئمه شمده   ارا ABAQUSهمای ممورد بررسمی بما اسمت اده از نمرم افمهار         در ای  بخ  تومییاتی پیرامون نیموه مدلسمازی قما    

مدلسمازی شمدند  بمرای تعریما آرماتورهمای  مولی و عرممی         Solid همای   اس    المان های تیمر و سمتون بمه صمور  الممان     
کممه یمم  المممان سممه بعممدی دو گرهممی بمما تیییممر    T3D2اسممت اده شممد  بممرای ایمم  منرممور از المممان   Trussهممای  از المممان
 2مدلسممازی بممت  از بکمماربرده شممد  در شممکل   بممرای  C3D8Rهممای خحممی اسمم  اسممت اده شممد  هممنممی  المممان     شممکل

 ارائه شده اس    ABAQUSجهئیاتی از مد  اجهاز میدود ساخته شده در 

 

  

 ABAQUSی ئیایی از مدن ای او محدود ساخته شده در  - 2شک  
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همای ممورد بررسمی از تیویمل دینمامیکی غیرخحمی اسمت اده گردیمد  هممنمی  بمه منرمور اعمما  ممو                برای تیویمل ممد    
 .(3های ب ، منجیل و  ب  است اده شد )شکل  زلهله از تاریخمه شتا  زلهله

 

 

 الف

 

 ش

 

 ج
 زمان( الف: من ی  ش: بم  ج: طبس  -یاریخچه شتاشِ زل له ها  اممان شده )شتاش  - 3شک  

 
همای مجماور    اسمت اده شمد  ایم  قیمد تممامی گمره       Tieها و اندرکن  بی  اتصماال  تیمر بمه سمتون از قیمد       برای تعریا تماس
کننمد  هممنمی  بمرای     کنمد کمه بمه صمور  یک ارچمه عممل ممی        ای بمه یکمدیگر متصمل ممی     را بمه گونمه    به دو سح  مت او 

اسممت اده شممد  از  Hard Contactبمما در نرممر گممرفت  ایممر تممماس   Surface to Surfaceاعممما  تممن  تماسممی از انممدرکن  
 قیمد  ایم   شمدند   ممدفون  بمت   در "Embedded region " قیمد  از اسمت اده  بما  بتنمی  عرممی  نیممر   و میوگردهما  سمویی کویمه  

 آن در کمه  نماییمد  تعیمی   ممدفون  عنموان  بمه  را ای ناحیمه  و میهبمان  عنموان  بمه  را ای ناحیمه  که دهد می را ای  امکان کاربر به

 زیماد  جهئیما   بما  آرممه  بمت   همای  سمازه  کمردن  ممد   بمرای  قیمد  ایم   از دارد  قمرار  ممد   از ای یا ناحیمه  کل در مدفون ناحیه

هممنی  مم  بنمدی  موری انجمام شمد کمه ایم  ا مینمان را بمه وجمود آورد کمه نیروهمای اعمما  شمده                شود  می است اده
به  ور دقیر میاسبه شوند  هممان  مور کمه اشماره شمد دو شمرایخ ممرزی مختوما بمرای بسمتر سمازه در نرمر گرفتمه شمد               

ف شمالوده صمو  و حالم  دوم بما فمرف امکمان بونمد شمدن شمالوده(  جهم  ممد  سمازی شمالوده صمو ،               )حال  او  با فمر 
شمد تما امکمان بونمد شمدگی بمه وجمود نیایمد؛ در          تراز پای ستون سمازه بمه صمور  کمامال گیمردار در همر سمه جهم  لیماد          

زی دیمموار برشممی بوندشممدگی، شممرایخ مممرزی مناسمم  جهمم  آزادی ممموا حالمم  دوم جهمم  مممد  سممازی شممالوده بمما حالمم 
و با تعریا فنمر در زیمر دیموار برشمی لیماد گردیمد، تما بمدی  ترتیم  بتموان تماییرا  ممد  سمازی شمالوده                2محابر جدو  

ای را مممورد بررسممی قممرار داد  هممنممی    دیمموار برشممی دارای حرکمم  گهممواره  -را در رفتممار نهممایی سیسممت  قمما  خمشممی 
ای سسم  و خما  رسمی     ای متمراک ، خما  ماسمه    خما  ماسمه   سختی فنمر اشماره شمده بما توجمه بمه مشخصما  سمه نموع         

 06[فرف گردیمد  بمرای مدلسمازی انمدرکن  حاصمل از حرکم  گهمواره ای بما توجمه بمه محالعما  گریگموری  و گریگموری               
سمازی انمر ی پتانسمیل را دارد     (  الممان فنمر وفی مه  خیمره    4، از فنر با سمختی مشمخز اسمت اده شمده اسم  )شمکل       ]21و 

 Partسممازی فنممر از ممما و   شمود و تنهمما فمماکتور مهمم  آن، خاصمی  االستیسممیته اسمم   بممرای ممد     فممرف مممی و بمدون جممرم 
 اقدام به تعریا نیحه شد   
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 ]18[مقادیر سختی فنر معادن با روابط باول   -2یدون 
سختی فنر 

)/( 3mKNks 
 نوخ خا 

 ماسه سسه 10666
 ماسه مترایم 128666
 خایها  رسی 08666

 

  است اده از فنر با سختی ماخص در رسمه یحتانی سازه -0شک  
 

اسمت اده شمد  در ایم  ممد ، خصوصمیا  بمت  در کشم  و         9خمیمری  –به منرور تعریا بمت  از ممد  خرابمی بمت  آسمی       
شمموند و ایمم  مممد  قممادر بممه در نرممر گممرفت  ایممر کمماه  سممختی بممت    در فشممار بحممور جداگانممه بممرای برنامممه تعریمما مممی 

کنممد کممه پاسممف تمم  میمموری کششممی و فشمماری بممه صممور    خمیممری فممرف مممی –باشممد  مممد  خرابممی بممت  آسممی   مممی
در بممت  مسممو  خصوصممیا  رفتممار پمم  گسممیختگی عموممماپ بمما دادن تممن  پمم       باشممد  پالستیسممیته آسممی  دیممده مممی 

گسیختگی بمه صمور  تمابعی از کمرن  تمر  خموردگی       
ck

t
~   شمود  کمرن  تمر  خموردگی عبمار  اسم  از        مشمخز ممی

کششمی توسمخ کمرن      همای سمخ  شموندگی    کرن  کل منهای کرن  االستی  متنمافر بما ممواد غیمر آسمی  دیمده  داده      

تممر  خمموردگی
ck

t
~ شممود تمما بممه  همما آممماده مممی هممای بمماربرداری در دسممترس باشممد، داده شممود  زمممانی کممه داده وارد مممی

داده شممود  برنامممه بممه صممور  اتوماتیمم  میممادیر کممرن  تممر      ABAQUSصممور  منینممی آسممی  کششممی بممه برناممم    
 ( 5)شکل  ]01[کند  ( تبدیل می3( تا )0است اده از رابحه )خوردگی را به میادیر کرن  پالستی  با 

 
 ]11[ها  سخه شوندگی یاای  نمایش یرنش یر  خوردگی بکار رفته برا  یعریف داده -5شک  

 
(0) 

 

(2) 
0E
tel

t
  

                                                           
 

9 Concrete damage plasticity 
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(3) 
0

~~

)1( Ed
d t

t

tck
t

pl
t





 

همای   تموان خمار  از میمدودال االسمتی  تعریما کمرد  داده       کمرن  بمت  غیرمسمو  در فشمار تم  میموره را ممی        -رفتار تن 

 همای غیمر االسمتی  )خردشمدگی(     تن  فشماری بمه صمور  تمابعی از کمرن      
in

c
~

و در صمور  تمایمل نمر  کمرن ، دمما و       
گمردد  کمرن  غیراالسمتی  فشماری عبمار  از کمرن  کمل منهمای کمرن  االسمتی  متنمافر بمه              ها فراه  ممی  سایر پارامتر

( بممه 9( تمما )4بممه صممور  اتوماتیمم  میممادیر کممرن  غیراالسممتی  را بمما اسممت اده از روابممخ ) باشممد  برنامممه ممماده آسممی  مممی
 (   9)شکل  ]01[کند  میادیر کرن  پالستی  تبدیل می

(4) 
 

(5) 

0E
cin

c


 
    

(9) 

0

~~

)1( Ed
d c

c

cin
c

pl
c







 
ارائممه شممده اسمم   مممد  توسممعه داده  ]23[ 11و رشممید 10انممواع مختو ممی از مممد  سممخ  شممدگی در کشمم  در محالعممه نایمما 

شده توسخ ای  دو در محالعه حامر بکار گرفته شده کمه بمرای بمت  مسمو  بما فموالد بما انمدکی تیییمر قابمل اسمت اده اسم               
هممنی  ای  تشابه سخ  شمدگی کششمی کمه بمرای ممد  پالستیسمیته آسمی  دیمده بمت  نیماز اسم  را نشمان ممی دهمد                

  معتبمر اسمت اده شمده اسم   در اسمت اده از ممد  پالستیسمیته آسمی  دیمده بمت  الزم           در ای  تیییمر از مشخصما  مصمال   
و زاویمه اصمحکا  تعریما شمود  میمادیر تمن         Kکرن  فشاری و کششمی بمت ، میمادیر زاویمه اتسماع، ممری         -اس  تن 

   سممایر ازائممه شممده اسمم 3مگاپاسممکا  در شممکل  91و  41، 20هممای فشمماری  هممای بمما میاوممم  کممرن  هممر یمم  از بممت  –
 ارائه شده اس      3مشخصا  بت  نیه بصور  جدو  

 

 ]11[ها  سخه شوندگی فاار    یعریف یرنش ییراالستی  فاار   برا  یعریف داده -0شک  
 

 

                                                           
 

10 Nayal 
11 Rasheed   
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 ش الف

 

 

 د ج

 

 

 و ه
 مااپاسکان 06مااپاسکان ج:  06ش:  مااپاسکان 21ها  مختبف الف:  ها  با مقاومه ها  ینش یرنش فاار  و یاای بتدنمودار -1شک  

 ]23[پارامترها  مورد نیاز برا  یعریف بتد   -3یدون  
Eccentricity K V.Parameter 

0.1 0.666 0.001 

Mass.D (N/mm2) Poisson's.R D.Angle 

2.40E-06 0.2 30.5 ° 
 

( در مدلسممازی اعممما  گردیممد  فممرف شممده اسمم  کممه 9مشخصمما  مکممانیکی میوگردهممای  ممولی بممر اسمماس نمممودار شممکل )
پالسممتی  کامممل اسمم  بممه   –فمموالد مممورد اسممت اده در تیویممل اجممهای میممدود تیممر مممورد نرممر، یمم  مصممال  االسممتی     

مممی باشممد  خمموا    3/1  وریکممه در فشممار و کشمم  یکسممان باشممد  مممری  پوآسممون فمموالد مسممو  کننممده بممت  برابممر     
 خالصه شده اس    2فوالدهای مسو  کننده در جدو  
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 یرنش میباردها  یاای  –منحنی ینش  -8شک  

 
 ماختات مکانیکی میباردها  مورد است اده -2یدون 

 مدو  االستیسیته تن  تسوی  مری  پوآسون
3/1 421 211 

 
همای بمه کمار رفتمه، صمی  سمنجی ممد  در میایسمه بما بما یم  قما  بمت                های رفتاری و الممان  به منرور بررسی دق  مد 

تممن  قمما  پمم  از تیویممل ارائممه  6بررسممی شممد  در شممکل  ]24[( 2100مسممو  در محالعممه آزمایشممگاهی لیممو و همکمماران )
میممدود سمماخته شمده بمما روم بممه کممار رفتممه در  جابجممایی متنممافر بمما ممد  اجممهاز   –، نمممودار بمار 01شمده اسمم   در شممکل  

محالعه حامر و نمونه قما  آزمایشمگاهی سماخته شمده در محالعمه لیمو و همکماران نشمان داده شمده اسم   هممان  مور کمه              
همای اجمهاز میمدود و آزمایشمگاهی بسمیار بمه یکمدیگر         گمردد حمداک ر میمادیر بمار و جابجمایی متنمافر بما ممد          مالحره می
هممای بمت  مسمو  از دقمم     سمازی قما    تموان بیممان نممود کمه روم بممه کمار رفتمه در شممبیه      بنممابرای  ممی باشمند    نهدیم  ممی  

 باشد  مناسبی برخوردار می
 

 
 ینش ای اد شده در مدن ای او محدود راش خمای بتد مسبح -9شک  
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 یاب ایی مدن ها  ای او محدود و آزمایاااهی –مقایسه منحنی بار  -16شک  

 
 ی سیر نتایج   -3

همای ممورد بررسمی، بمه ت سمیر نتمای  حاصمل پرداختمه شمده اسم   بمرای             همای حاصمل از تیویمل قما      پ  از ارائه خروجی
همای مختوما نسمب  بمه یکمدیگر بما بررسمی بیشمینه میمادیر تمن ، تیییرمکمان جمانبی و بمرم               ای  منرور میایسمه حالم   

ائمه شمده اسم   اسمامی اختصماری ارائمه شمده در        همای مختوما ار   توزیمع تمن  در حالم     00پایه انجام شده اس   در شمکل  
 ارائه شده اس    0زیر هر شکل در جدو  

 
R-C21 

 
R-C40 

 
R-C60 

 
F-LS-C21 
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F-LS-C40 

 
F-LS-C60 

 

 

F-DS-C21 F-DS-C40 

 
F-DS-C60  

F-CL-C21 
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F-CL-C40 

 
F-CL-C60 

 های مختوا  توزیع تن  در حال  -00ادامه شکل 
 

همای بمت  مسمو  ممورد بررسمی، بما یکمدیگر میایسمه شمده اسم   هممان  مور              ، بیشمینه میمادیر تمن  در قما     02در شکل 
همای ایجماد شمده در سمازه دارد       گماهی بسمتر سمازه، نیم  تاییرگمراری بمر تمن         که مشخز اسم  تیییمر در شمرایخ تکیمه    
ای متمراک  و رس،   ای سسم ، ماسمه   ای ماسمه هم  همای قمرار گرفتمه بمرروی خما       بحوریکه بیشینه تمن  ایجماد شمده در قما     

درصممد نسممب  بممه  020تمما  61درصممد و  41تمما  32درصممد،  56تمما  36بسممته بممه رده بممت  مصممرفی بممه ترتیمم  بممه میممدار  
گماهی بسمتر سمازه بمه صمور  صمو  فمرف شمده، افمهای  یافتمه اسم   هممنمی  بما               هایی کمه در آنهما شمرایخ تکیمه     حال 

همما بممه صممور   گمماهی پممای سممتون هممایی کممه در آنهمما شممرایخ تکیممه جمماد شممده در قمما افممهای  رده بممت ، اخممتال  تممن  ای
 گاهی صو  روند افهایشی داشته اس    پریر در نرر گرفته شده، نسب  به شرایخ تکیه انعحا 

 
 الف

 
 ش

بررسی یغییرات ینش  -12شک  
 در راش ها  مورد بررسی

الف: مقایسه بیاینه ینش ای اد   
 شده 

در  ش: درصللد افلل ایش یللنش  
هللا  بتنللی بللا شللرایط  رللاش
گاهی انعطاف پذیر نسبه به   یکیه
گلاهی   ها  با شلرایط یکیله   راش
 صب 
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 -تموان بیمان نممود کمه انمدرکن  خما        همای ممورد بررسمی ممی     همای ایجماد شمده در قما      با توجه به میادیر بیشمینه تمن   
هما   همای بتنمی نیم  بسمیار مهممی دارنمد  در حمالی کمه در آنمالیه و  راحمی سمازه            ای قما   سمازه در  راحمی لمرزه    -شالوده

 امکان جدایی شالوده از روی خا  وجود ندارد   شود که خا  زیر شالوده صو  بوده و معموال ای  گونه فرف می
توانمد نیم     تموان اشماره نممود، آن اسم  کمه نموع خما  زیمر شمالوده نیمه ممی            ممی  02موموع دیگری که با توجه به شمکل  

ای متمراک    همای ماسمه   مسمو  داشمته باشمد؛ بمه  موری کمه خما         همای بمت    تاییرگراری بر بیشینه تن  ایجاد شده در قما  
ای سسم  و رسمی بمراتم  کمتمر      همای ماسمه   همای متنمافر بما آنهما در میایسمه بما خما         بهتری داشته و تن  عموکرد نسبتاپ
 شده اس   
گمردد، در ممواردی    هما ممورد میایسمه قمرار گرفتمه اسم   هممان  مور کمه مالحرمه ممی            تیییرمکان جانبی قما   03 در شکل

خمما  زیممر شممالوده، بیشممینه تیییرمکممان جممانبی قمما  باشممد، بسممته بممه جممن   گمماه انعحمما  پممریر مممی کممه قمما  دارای تکیممه
همای بما سمه رده     نسب  به حالم  صمو  در ممواردی بمی  تمر و در ممواردی کم  تمر شمده اسم   بمه عنموان نمونمه در قما               

سممازی شممرایخ  ای سسمم  قممرار گرفتممه اسمم ، شممبیه  همما بممر روی خمما  ماسممه  کممه شممالوده آن C50و  C21 ،C40میمماومتی 
همما بممه  ای( سممب  شممد کممه بیشممینه تیییرمکممان جممانبی سممازه گمماهی بممه صممور  انعحمما  پممریر )ایجمماد حرکمم  گهممواره تکیممه

ی اسم  کمه در   درصمد نسمب  بمه میمادیر متنمافر بما حالم  صمو  بیشمتر شمود  ایم  در حمال             39و  45، 91ترتی  به میهان 
ای متممراک  قممرار گرفتممه اسمم ،   کممه شممالوده آنهمما بممرروی خمما  ماسممه  C50و  C21 ،C40هممای بمما سممه رده میمماومتی   قمما 
هما بمه ترتیم  بمه      گاهی بمه صمور  انعحما  پمریر سمب  شمد کمه بیشمینه تیییرمکمان جمانبی سمازه            سازی شرایخ تکیه شبیه
ای متمراک ، میمادیر میرایمی       صمو  کمتمر شمود  در خما  ماسمه     درصد نسمب  بمه میمادیر متنمافر بما حالم       6و  6، 2میهان 

نسب  به حال  صو  بسمیار بیشمتر اسم ؛ از سمویی سمختی حالم  صمو  نسمب  بمه حالم  ماسمه متمراک  بیشمتر اسم  و               
می توان بیمان نممود کمه بمه دلیمل بازتما  ممو  همای ورودی در سمازه از سموی خما  و بازتما  ممو  همای ناشمی از ممو                  

ی ناشمی از حرکم  بسمتر زممی  افمهای  یافتمه و بمدی  ترتیم  منجمر بمه کماه  جابجمایی سمازه در خما                زلهله تن  هما 
 ای متراک  شده اس   ماسه

همای بما    هما در قما    هایی که خا  زیر شمالوده رسمی بمود، بیشمینه بیشمینه تیییرمکمان جمانبی سمازه         از سوی دیگر در حال 
درصممد  01و  29، 39بممه ترتیمم  بممه میممهان   C50و  C21 ،C40ی گمماهی انعحمما  پممریر بمما سممه رده میمماومت   شممرایخ تکیممه

همای جمانبی در    (  نتمای  تیییرمکمان  4ای بمی  تمر شمد )جمدو       همای فاقمد حرکم  گهمواره     نسب  به میادیر متنافر بما قما   
گماهی صمو ( بما حمالتی کمه انمدرکن  در        شمود )شمرایخ تکیمه    سمازه صمر  نرمر ممی     –هایی کمه از انمدرکن  خما      حال 

ای سسمم  کمتممری  و در    هممای ماسممه  شممود، ت مماو  نسممبتاپ قابممل تمموجهی دارد  ایمم  ت مماو  در خمما      تممه مممی نرممر گرف
تمموان بممه ایمم   ای متممراک  بیشمتری  میممدار خممود را دارد  بنممابرای  و بمما توجمه بممه میممادیر اشمماره شمده مممی    هممای ماسممه خما  

سمازی انمدرکن     برشمی بمت  مسمو ، شمبیه     همای بتنمی دارای دیموار    ای قما   نتیجه دس  یافم  کمه در بررسمی رفتمار لمرزه     
سممازه و در نررگیممری شممرایخ انعحمما  پممریری سممازه، بسممتگی بممه مشخصمما  خمما  زیممر شممالوده دارد؛ بممه  مموری   –خمما  

 تواند نی  تاییرگراری در تیییرمکان جانبی سازه داشته باشد    که نوع خا  می
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همای ممورد بررسمی، بمرم پایمه متنمافر بما         ها مورد میایسمه قمرار گرفتمه اسم   در تممامی حالم        برم پایه قا  04  در شکل
گماه صمو  بیشمتر شمده اسم   بمه عنموان         همای بما تکیمه    باشمند، نسمب  بمه قما      پریر ممی  گاه انعحا  هایی که دارای تکیه قا 

همای متنمافر بما ماسمه سسم ، ماسمه متمراک  و خما  رسمی بیشمینه بمرم             حالم  و در  C21نمونه در قا  با رده میماومتی  
درصمد نسمب  بمه میمادیر متنمافر بما حالم  صمو  بمی  تمر شمده اسم   ایم  رونمد                21و  29، 29پایه به ترتی  به میمهان  
ره شممده، (  بنمابرای  و بما توجممه میمادیر اشما    4نیممه مشماهده شمد )جممدو     C60و  C40همای   هممای بما رده  افهایشمی بمرای قما    

همای   ای سس  منجر بمه اخمتال  بمرم پایمه بیشمتری نسمب  بمه حالم  صمو  در میایسمه بما خما              های رسی و ماسه خا 
تواننمد در   پمریر بمه دلیمل تمرکمه تمن  کمتمر،  ممی        همای انعحما    ای قما  در حالم    شوند  اعضمای سمازه   ای متراک  می ماسه

نیروهممای بیشممتری را متیمممل شمموند  از سممویی بمما توجممه بممه   بمماز توزیممع نیروهممای وارده سممه  بیشممتری داشممته باشممند و  
همای متنمافر بما آن کماه  یافتمه       های خرابی در فشمار و کشم  موجمود در سمازه بتنمی، میمادیر خرابمی در کمرن          شاخز

 و به نوعی تیمل بیشتری در نیروهای ورودی به سازه از خود نشان می دهند 
 

 برز پایه و یغییر مکان یانبی  -0یدون 
   اختصاریحرو

 (kNبرم پایه )

درصد تیییرا  
برم پایه نسب  
به شرایخ 

 گاهی صو  تکیه

تیییر مکان 
 (mmجانبی )

درصد تیییرا  تیییر مکان 
جانبی نسب  به شرایخ 

 گاهی صو  تکیه

R-C21 05211 - 94 - 
R-C40 06511 - 041 - 
R-C60 09511 - 92 - 

F-LS-C21 06541 29 009 91 
F-LS-C40 05091 29 19 45 
F-LS-C60 06491 26 003 39 
F-DS-C21 09011 20 10 2- 
F-DS-C40 06151 06 69 6- 
F-DS-C60 04950 20 96 6- 
F-CL-C21 06011 29 64 39 
F-CL-C40 01650 25 93 29 
F-CL-C60 09695 29 90 01 

 
 ساز  شده  ها  شبیه مقایسه بیاینه برز پایه در راش -10شک  



198 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399

 نتی ه گیر    -0
همای بتنمی دارای سیسمت      هما و دیوارهمای برشمی در سماختمان     گماهی پمای سمتون    در ای  محالعمه بمه بررسمی شمرایخ تکیمه     

 بیممه بمما  9دوگانمه قمما  خمشمی بمما دیموار برشممی پرداختمه شممده اسمم   بمرای ایمم  منرمور در ابتممدا یم  سمماختمان بتنمی         
شمی محمابر بما میمررا  مومی سماختمان ایمران و بما اسمت اده از نمرم           سیست  باربر جمانبی دوگانمه قما  خمشمی بما دیموار بر      

تیویل و  راحمی شمد  در مرحومه بعمد، قما  بیرونمی سمازه بما اسمت اده از روم اجمهاز میمدود و نمرم افمهار               SAP2000افهار 
ABAQUS سممازی شممد  در حالمم  او  ایممر شممالوده بممه صممور  صممو  و در حالمم    تیمم  دو شممرایخ مممرزی مختومما شممبیه

ای( ارزیمابی شمد  بمرای در نرمر گمرفت  امکمان بونمد شمدن          یر شمالوده بما امکمان بونمد شمدگی )ایجماد حرکم  گهمواره        دوم ا
همای سمازه، فنرهمایی     ای(، در زیمر دیوارهمای برشمی و سمتون     فونداسیون و غیرخحمی شمدن موممعی خما  )حرکم  گهمواره      

ریما شمدند  متییرهما بمه ترتیم  شمامل نموع        متناس  با نوع خما  و بمه کمم  میمادیر سمختی ارائمه شمده توسمخ بماوله تع         
ای  )نموع خما  رسمی، ماسمه     ( و نموع خما  زیمر شمالوده    C60و  C21 ،C40همای   شمرایخ ممرزی، میاومم  بمت  )بمت  بما رده      

 تری  نتای  حاصل ارائه شده اس    ای متراک ( بودند  در ای  بخ  مه  سس  و ماسه
همای ایجمماد شممده در سممازه دارد  بحوریکممه بیشممینه   راری بممر تممن گمماهی بسممتر سمازه، نیمم  تاییرگمم  تیییمر در شممرایخ تکیممه 
ای متمراک  و رس، بسمته بمه رده بمت       ای سسم ، ماسمه   همای ماسمه   همای قمرار گرفتمه بمرروی خما       تن  ایجاد شده در قا 

همایی کمه در آنهما     درصمد نسمب  بمه حالم      020تما   61درصمد و   41تما   32درصمد،   56تما   36مصرفی به ترتی  بمه میمدار   
 گاهی بستر سازه به صور  صو  فرف شده، افهای  یافته اس    ایخ تکیهشر

مسمو  داشمته باشمد؛     همای بمت    توانمد نیم  تاییرگمراری بمر بیشمینه تمن  ایجماد شمده در قما           نوع خا  زیر شالوده نیه می
 بممه  مموری کممه تیییممر در نمموع خمما  سممب  شممده اسمم  کممه اخممتال  بممی  بممی  تممری  و کمم  تممری  تممن  ایجمماد شممده در

درصمد   91پمریر در نرمر گرفتمه شمده، حمدوداپ بمه میمهان         هما بمه صمور  انعحما      همایی کمه شمرایخ ممرزی پمای سمتون       قا 
 برسد   

هما بمه صمور      گماهی پمای سمتون    همایی کمه در آنهما شمرایخ تکیمه      با افمهای  رده بمت ، اخمتال  تمن  ایجماد شمده در قما        
 ی صو  روند افهایشی دارد  گاه پریر در نرر گرفته شده، نسب  به شرایخ تکیه انعحا 

گماهی   شمود )شمرایخ تکیمه    سمازه صمر  نرمر ممی     –همایی کمه از انمدرکن  خما       همای جمانبی در حالم     نتای  تیییرمکمان  
هممای  شممود، ت مماو  نسممبتاپ قابممل تمموجهی دارد  ایمم  ت مماو  در خمما   صممو ( بمما حممالتی کممه انممدرکن  در نرممر گرفتممه مممی 

 ای متراک  بیشتری  میدار خود را دارد   ههای ماس ای سس  کمتری  و در خا   ماسه
باشمند، نسمب  بمه     پمریر ممی   گماه انعحما    همایی کمه دارای تکیمه    های مورد بررسی، برم پایه متنمافر بما قما     در تمامی حال 

همای متنمافر بما     و در حالم   C21گاه صمو  بیشمتر شمده اسم   بمه عنموان نمونمه در قما  بما رده میماومتی            های با تکیه قا 
درصممد نسممب  بممه  21و  29، 29سمم ، ماسممه متممراک  و خمما  رسممی بیشممینه بممرم پایممه بممه ترتیمم  بممه میممهان   ماسممه س

نیممه  C60و  C40هممای  هممای بمما رده میممادیر متنممافر بمما حالمم  صممو  بممی  تممر شممده اسمم   ایمم  رونممد افهایشممی بممرای قمما  
منجمر بمه اخمتال  بمرم پایمه      ای سسم    همای رسمی و ماسمه    مشاهده شمد  بنمابرای  و بما توجمه میمادیر اشماره شمده، خما         

 شوند    ای متراک  می های ماسه بیشتری نسب  به حال  صو  در میایسه با خا 
هممای بتنممی نیمم  بسممیار مهمممی دارنممد و در آنممالیه و  راحممی   ای قمما  سممازه در  راحممی لممرزه -شممالوده -انممدرکن  خمما  

امکمان جمدایی شمالوده از روی خما  وجمود      شمود کمه خما  زیمر شمالوده صمو  بموده و         ها معموال ای  گونه فمرف ممی   سازه
توانمد پاسمف سمازه را تیم  تماییر قمرار        ندارد  ای  در حالی اس  که خما  زیمر سمازه متناسم  بما مشخصماتی کمه دارد، ممی        

 دهد       
توانمد نیم  تاییرگمراری     دهمد کنتمر  سمختی زیمر سمازه )خما  زیمر شمالوده( ممی          نتای  حاصل از محالعه حامر نشمان ممی  

همما بممه صممور  جممدی مممورد توجممه قممرار   همما داشممته باشممد؛ کممه متاسمم انه ایمم  موممموع در  راحممی سممازه  زهبممر پاسممف سمما
 تواند با رفتاری که برای آن فرف شده اس ، مت او  باشد      ها می گیرد؛ در نتیجه رفتار بسیاری از سازه نمی
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Abstract 
In this paper, the effects of concrete compressive strength, macro synthetic fibers named MEX-
200 and its percentage, and also confinement of concrete cylinders on impact due to free fall of 
weights to specified mass is investigated in laboratory and the level of concrete destruction is 
studied. The number of specimens tested is 54 cylindrical specimens classified with 20, 30 and 
40 MPa strength and 1, 1.5 and 2% fibers. Specimen weights are recorded before and after 
impact. In the impact test, the specimens were affected by two weights of 46.7 kg and 66.8 kg 
with 1.6 meters height. One layer of GFRP with a 90 degree angle was used to confine the 
specimens. Experimental results show that specimens with 20, 30 and 40 MPa strength without 
GFRP wrap, with 1 and 1.5% fibers, 33%, 25% and 20% respectively, and with 2% fibers, 
66%, 50% and 40% increase the number of impact  compared to specimens without fibers . 
For specimens with 20, 30 and 40 MPa with GFRP wrap, for without fibers, 500%, 400% and 
340%, and for 1% fibers, 530%, 425% and 360%, and for 1.5% fiber, 566%, 450% and 360%, 
and for 2% fiber, 600%, 475% and 400% increase in the number of impacts is observed.  
Keyword: Fiber, confinement, GFRP, Free fall, impact, Compressive strength, macro synthetic 
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 چکیده 

-و درصاد ن،، اثار مورشرگادنی  هش اه     MEX-200در این مقاله اثر مقاومت فشاری، اثر الیاا  مارروناتیییب  اا  اا      
نزمایشاااهی  ررنای    ای  یتی در  را ر ضر ه وارد  ر اثر نقشط نزاد وز اه  اه مار  مشاه   اه صاشر  راار       های انیشا ه

عادد  هش اه انایشا ه ای     45نیارد  تعاداد  هش اه هاای ماشرد نزماای        گشد و مقدار تهریب  ین مشرد مطالعه قرار مای می
هاا قهاا از   درصاد الیاا  قهقاه  تادی مای گاش د  وز،  هش اه        0و  4/1، 1مااپانکال و  52و  02، 02می  اگدره  ا مقاومت 

ریلاش نار     8/44ریلاشنر  و   7/54در نزماای  ضار ه،  هش اه هاا توات اثار دو وز اه         گشد ضر ه و  عد از ضر ه ثهت می
درماه انایداده گاده انات   یاای        02 اا یاب هیاه و  اا زاویاه       GFRPقرار می نیر د   رای مورشرگدنی  هش ه هاا از  

، 00ترتیاب  یاا   اه  درصاد ال  4/1و  1مااپاناکال  اا    52و 02، 02هاای  اا مقاومات    دهد  ارای  هش اه  نزمایشا   شا، می
-درصد افااای  تعاداد ضار ه   اهت  اه  هش اه  ادو، الیاا  مشااهده مای           52، 42، 44درصد الیا   0درصد،  ا  02و  04

درصاد   1درصاد و  ارای    052و  522، 422ترتیاب  چ  اه یمااپاناکال  اا دورپا    52و 02، 02گشد   رای  هش ه های  ا مقاومات  
 522و  574، 422درصااد الیااا   0درصااد  اارای  042و  542، 444رصااد الیااا  د 4/1درصااد  اارای  042و  504، 402الیااا  

 گشد درصد افاای  تعداد ضر ه مشاهده می
 ، نقشط نزاد، ضر ه، مقاومت فشاری، ماررونتیییبGFRPالیا ، مورشرگدنی ،  واژنا، رلیدی:

 1007-11-14 دریافت مقاله:
 1000-20-12  پذیرش مقاله:
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 مقدمه -1
مناسایی داشاته و امکاان اسات اده از باتن       بتن مسلح الیاایی در حیییان ناوعی کامیوزاان اسان کاه اکیااریگی و پیوساتگی        

کنناد،  در سراسار ههاان اسات اده مای     FRPآورد. پاروهه  ااای کاه از سیساتم     پایار را یارا م مای   به عناوان اام مااده شاک     
میااو    FRPای کاه توساس سیساتم  اای     به طور یشمگیری از سی ساا  پایش تاا کناون رشاد نماوده اسان. اعضاای ساازه         

 اا،  کاش  اا و دود  ااای  مانناد کاوره   از تیر اا، دا   اا، ساتون  اا، دااوار  اا، ات ااز  و ساازه         اناد  شاوند عیاار   سازی می
 اای  ساازی ساازه   مچناین ههان میااو     FRP اا و ررپا اا. سیساتم  اای      اا، لولاه   اا، سایلو   ا، پا   ا، تون  ا، گنیدهطاق

(، MEX-200یالااه ا اار الیاااو ماکروساانتتیم   انااد. در اااان مبناااای، یااوبی، یااوزدی و یاادنی مااورد اساات اده  اارار گریتااه  
و میاومن یشاری در میابا  راربه بررسای شاده اسان. آزماااش انجاا  شاده بار اسااد سایو  آزاد وزناه باه               GFRPدورپیچ 

وزن مشاا و و ارت اااخ مشاا و رااور  گریتااه اساان و ا اار دررااد الیاااو، میاادار میاوماان یشاااری و م  ورشاادگی بااتن    
 مش و شده اسن.

 0691در د اه   2و رومالادی  1ی بارای مسالح کاردن باتن باه وسایله هاگایاری الیااو یاوزدی توساس بتساون           اولین تالش ارل
در کشااور آمراکااا رااور  گریاان. ب،ااد از آن، ت یییااا  و کاربرد ااای راان،تی بساایار زاااادی درباااره بااتن مساالح بااا الیاااو    

در اواراار د ااه  3لاادی و منااد [. ت یییااا  انجااا  شااده توسااس رومالاادی و بتسااون، روما  0یااوزدی رااور  گریتااه اساان  
 ااای مساالح بااه الیاااو راان بااتن ااای عمااده بااه سااوی توساا،ه تکنولااوهی سااانشااانگر اولااین گااا  0691و اواااا  د ااه  0691
یند که از ابتادای  ارن بیساتم مجاوز رسامی بارای اناواخ م تلای باتن  اای مسالح باا یاوزد، راادر گردااد اماا                 بود.  ر (SFRC) 4یوزدی

  9116 ساا   در 5 ابان  ایارو   و پیشارین ینادانی نکارد. نیلای     0691ی مسالح باه الیااو یاوزدی تاا اوارار د اه         اا توس،ه ینااوری باتن  
 84 و 33 باا میاومان   بتنای  نموناه  اای   روی بار  زماان  ام  راور   باه   ام  و هداگاناه  رور  به  م سیلیکایو  را و الیاو میزان میالدای، تأ یر

بار   کیلاوگر   89/8 هار   باه  یاوزدی  یکاش  اام  آزماااش  اا،   از ساری  ااان  کردناد. در  بررسای  یکاش  سایو   آزمون وسیله به مگاپاسکا 
 گیارد، مای   ارار  متار  میلای  011  طار  و متار  میلای  911 باه طاو    بتنای  نموناه  اای   روی بار  کاه  مترسانتی 39/9  طر به یوزدی گوی روی

 (N2) نهااای  گسای تگی  و (N1)  ابا  رواان   تار   اولاین  بارای  زز  راربا   اراطال   اای   در را راود  بررسی کند. م ییان  نتااجمی سیو 

 سایو   آزماااش  آنهاا،  تاران سااده  کاه  وهاود دارد  الیاایی   اای باتن  ایراربه  میاومان  ت،یاین  برای آزمااش روش . یندان]9[اند داده گزارش

پلای   الیااو  درراد  دو تاا اام   حااوی  بتنای  نموناه  اای   از آزمااشاگا ی  نتاااج  .اسان  شاده  پیشانهاد ACI  544کمیتاه   توساس  که اسن وزنه
باتن   باا  میااساه  در نهااای(،  شکسان  در  ام  و رؤاان   ابا   تار  راوردگی   اولاین  باتن  م در  راربه ای  میاومن که اسن داده نشان پروپیلنی

 ماشاین  توساس  را شاده  باتن مسالح   ایراربه  میاومان  مایالدی،  9119 ساا   در 6 مکاارانش  و . ناتاراهاا ]3[اسان   اایتاه  ایازااش  غیرمسالح 

 مگاپاساکا   91 و 31 میاومان  دو در را 81 باا   طار( برابار   باه  طاو   نساین  ظاا ری الیااو  ا،نای    نساین  باا  یاوزدی  الیااو  با یکش سیو 

 درراد  ایازااش  باا  نهااای  شکسان  و تار  راوردگی   اولاین  در  اا نموناه  بارای  ماه   ایرربه میاومن که اسن داده نشان کردند. نتااج بررسی

 در الیاایی  باتن  نموناه  ایراربه  میاومان  سای  ایازااش   یاوزدی  الیااو  درراد  9/1 ایازودن  کاه  دراایتناد   اا  رود. آنمای  بااز  حجمی الیاو،

                                                           
 

1 Baston 
2 Ramualdi 
3 Mendel 
4 Steel Fiber reinforced concrete 
5 M. Nili and V. Afrough Sabet 
6 M. C. Nataraja et al 

 مگاپاساکا   91 میاومان  باا  بارای باتن   میاادار  شاود. ااان  مای  غیرمسالح  باتن  باه  نسین برابر 8 و 3 تا ترتی  نهاای به گسی تگی و تر  اولین

 .]8[شده اسن  گزارش رربه 01 و 7 با برابر ترتی  به

مایالدی، اام ناوخ باتن راودمتراکم مسالح شاده باا الیااو  کاه میازان الیااو دو درراد حجام باتن                 9114یرنا   در ساا   
کیلاوگر  کاه از ارت ااخ اام متاری ت ان وزن راود بار          9/4عنوان شاده باود( را باه وسایله آزماون سایو  یکاش باه وزن         

داد. او  مچناین بارای ااان کاه بتواناد تاأ یر       ای  ارار  کارد، ماورد ارزااابی راربه     ای بتنی سارته شاده سایو  مای   روی پان 
 اای مسالح شاده مشاا ده نماااد، نموناه  اای کنترلای بادون الیااو را نیاز از  ماان             ایزودن الیاو یوزدی را بار روی نموناه  

گیااری سااه نمونااه و   طاار  ارااتال  تهیااه نمااود. میاادار میاوماان متوسااس بااتن رااودمتراکم سااارته شااده از اناادازه         
 .]9[مگاپاسکا  گزارش شده بود  011 ا بدسن آمد و تیرایاً برابر با ری بین آنگیمیانگین

مایالدی، ساه ناوخ باتن مسالح شاده باا الیااو یاوزدی را باا میااومتی در             9114لیانگ تناگ و  مکاارانش  در ساا      –تسو 
ن بااز ماورد بررسای     اای آزمااشاگا ی و شاییه ساازی عاددی ت ان برراورد پرتاباه باا سارع          مگاپاسکا  باه روش  31حدود 

رمیاری  یادرودانامیم بارای ماد  کاردن ریتاار        - اای انجاا  شاده، از ماد  م االح ارتجااعی      ساازی    رار دادند. در شاییه 
 ااای الیااایی اساات اده شااده بااود. نتااااج عااددی بدساان آمااده در مدل ااه  ااای  طاار ح ااره در هلااو و پشاان نمونااه و     بااتن

 .]9[با نتااج آزمااشگا ی نشان می د ند   مچنین سرعن پسماند پرتابه، تطابق روبی را
گایرد. اماا  مچناان نتاااج آزمااشاگا ی و عاددی        حدود سه د ه اسان کاه از تولیاد باتن  اای باا میاومان بسایار بااز، مای          
  .م دودی از ریتار اان م الح ت ن بارگیاری  ای م تلی در دسترد اسن

ه سایمانی باه کاار گریتاه شاده اسان. بسایاری از ااان الیااو از          انواخ م تلی الیااو پلیماری باه من اور تیواان ماواد باا پااا        
اناد کاه باه طاور یشامگیری امکاان تیواان را دارناد و در         اساتر و آکرالیام نشاان داده   اتایلن و پلای  پاروپیلن، پلای   یی  پلی

ومان بااز    اای باا میا  باشاند. اناواخ داگار الیااو پالساتیکی از  ییا  پلای آمیاد        حا  حارر به رور  تجاری در دساترد مای  
گیارد اماا نیاااد نیاش     اتایلن باا مادو  ازستیسایته بااز، کمتار ماورد اسات اده  ارار مای           ناالون(، الیاو آرامیاد و الیااو پلای   

 .]7[ا مین شمرده شود ای با پااه سیمانی، ناییز و بی ا برای تیوان مال تجاری حا  حارر آن
 ااای پااروپیلن را باه عناوان تیوااان کنناده باتن در سااارن ساازه     گاروه مهندسااین ارتاش آمراکاا الیاااو پلای     0699در ساا   

پاروپیلن باه باتن  کمتار     . آن  اا دراایتناد کاه اراایه کاردن میادار کمای از الیااو پلای         ]4[میاو  در برابر ان جار به کار بردند
ر گلاادیین  شااود. از زمااان کاااای ماایپاایاری و میاوماان رااربهدررااد حجماای( منجاار بااه ایزااشاای اساساای در ان،طاااو 9/1از 

پاروپیلن ناه تنهاا ب،ناوان اام منیاه اولیاه در تیواان باتن، بلکاه ب،ناوان مکملای در ههان بهیاود               الیاو پلی 0699در سا  
 .برری ر وریا  م الح بتن بکار ریته اسن

باار روی  CFRP، مطال،اااتی بااه من ااور بررساای ا اار م  ااور شاادگی بااا الیاااو    0667در سااا  ]6[میرمیااران و  مکاااران  
 اا باا م ادود کاردن اتسااخ      ای بتنی انجا  دادناد. ااان م ییاین نتیجاه گریتناد کاه دورپایچ کاردن نموناه         ای استوانه نمونه

، ماادلی دو 0664در سااا  ]01[گااردد. سااامان و  مکاااران هااانیی بااتن باعاای ایاازااش میاوماان و شااک  پاایاری آن  ااا ماای 
مودناد کاه شای  راس اوا  تاا نزداکای میاومان        پرشاده از باتن ارا اه ن    FRPکارنش لولاه  اای     –رطی برای من نی تانش  

یشاری غیار م  اور باتن، م،ااد  مادو  ازستیسایته باتن اسان و شای   سامن دوا  تاابه سا تی دورپایچ م  اورکننده               
را باار ریتااار یشاااری بااتن   FRP، ا اار میاوماان بااتن ساااده و ت،ااداد زاااه  ااای  9111در سااا   ]00[ماای باشااد. هاااا و و وو 
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 مقدمه -1
مناسایی داشاته و امکاان اسات اده از باتن       بتن مسلح الیاایی در حیییان ناوعی کامیوزاان اسان کاه اکیااریگی و پیوساتگی        

کنناد،  در سراسار ههاان اسات اده مای     FRPآورد. پاروهه  ااای کاه از سیساتم     پایار را یارا م مای   به عناوان اام مااده شاک     
میااو    FRPای کاه توساس سیساتم  اای     به طور یشمگیری از سی ساا  پایش تاا کناون رشاد نماوده اسان. اعضاای ساازه         

 اا،  کاش  اا و دود  ااای  مانناد کاوره   از تیر اا، دا   اا، ساتون  اا، دااوار  اا، ات ااز  و ساازه         اناد  شاوند عیاار   سازی می
 اای  ساازی ساازه   مچناین ههان میااو     FRP اا و ررپا اا. سیساتم  اای      اا، لولاه   اا، سایلو   ا، پا   ا، تون  ا، گنیدهطاق

(، MEX-200یالااه ا اار الیاااو ماکروساانتتیم   انااد. در اااان مبناااای، یااوبی، یااوزدی و یاادنی مااورد اساات اده  اارار گریتااه  
و میاومن یشاری در میابا  راربه بررسای شاده اسان. آزماااش انجاا  شاده بار اسااد سایو  آزاد وزناه باه               GFRPدورپیچ 

وزن مشاا و و ارت اااخ مشاا و رااور  گریتااه اساان و ا اار دررااد الیاااو، میاادار میاوماان یشاااری و م  ورشاادگی بااتن    
 مش و شده اسن.

 0691در د اه   2و رومالادی  1ی بارای مسالح کاردن باتن باه وسایله هاگایاری الیااو یاوزدی توساس بتساون           اولین تالش ارل
در کشااور آمراکااا رااور  گریاان. ب،ااد از آن، ت یییااا  و کاربرد ااای راان،تی بساایار زاااادی درباااره بااتن مساالح بااا الیاااو    

در اواراار د ااه  3لاادی و منااد [. ت یییااا  انجااا  شااده توسااس رومالاادی و بتسااون، روما  0یااوزدی رااور  گریتااه اساان  
 ااای مساالح بااه الیاااو راان بااتن ااای عمااده بااه سااوی توساا،ه تکنولااوهی سااانشااانگر اولااین گااا  0691و اواااا  د ااه  0691
یند که از ابتادای  ارن بیساتم مجاوز رسامی بارای اناواخ م تلای باتن  اای مسالح باا یاوزد، راادر گردااد اماا                 بود.  ر (SFRC) 4یوزدی

  9116 ساا   در 5 ابان  ایارو   و پیشارین ینادانی نکارد. نیلای     0691ی مسالح باه الیااو یاوزدی تاا اوارار د اه         اا توس،ه ینااوری باتن  
 84 و 33 باا میاومان   بتنای  نموناه  اای   روی بار  زماان  ام  راور   باه   ام  و هداگاناه  رور  به  م سیلیکایو  را و الیاو میزان میالدای، تأ یر

بار   کیلاوگر   89/8 هار   باه  یاوزدی  یکاش  اام  آزماااش  اا،   از ساری  ااان  کردناد. در  بررسای  یکاش  سایو   آزمون وسیله به مگاپاسکا 
 گیارد، مای   ارار  متار  میلای  011  طار  و متار  میلای  911 باه طاو    بتنای  نموناه  اای   روی بار  کاه  مترسانتی 39/9  طر به یوزدی گوی روی

 (N2) نهااای  گسای تگی  و (N1)  ابا  رواان   تار   اولاین  بارای  زز  راربا   اراطال   اای   در را راود  بررسی کند. م ییان  نتااجمی سیو 

 سایو   آزماااش  آنهاا،  تاران سااده  کاه  وهاود دارد  الیاایی   اای باتن  ایراربه  میاومان  ت،یاین  برای آزمااش روش . یندان]9[اند داده گزارش

پلای   الیااو  درراد  دو تاا اام   حااوی  بتنای  نموناه  اای   از آزمااشاگا ی  نتاااج  .اسان  شاده  پیشانهاد ACI  544کمیتاه   توساس  که اسن وزنه
باتن   باا  میااساه  در نهااای(،  شکسان  در  ام  و رؤاان   ابا   تار  راوردگی   اولاین  باتن  م در  راربه ای  میاومن که اسن داده نشان پروپیلنی

 ماشاین  توساس  را شاده  باتن مسالح   ایراربه  میاومان  مایالدی،  9119 ساا   در 6 مکاارانش  و . ناتاراهاا ]3[اسان   اایتاه  ایازااش  غیرمسالح 

 مگاپاساکا   91 و 31 میاومان  دو در را 81 باا   طار( برابار   باه  طاو   نساین  ظاا ری الیااو  ا،نای    نساین  باا  یاوزدی  الیااو  با یکش سیو 

 درراد  ایازااش  باا  نهااای  شکسان  و تار  راوردگی   اولاین  در  اا نموناه  بارای  ماه   ایرربه میاومن که اسن داده نشان کردند. نتااج بررسی

 در الیاایی  باتن  نموناه  ایراربه  میاومان  سای  ایازااش   یاوزدی  الیااو  درراد  9/1 ایازودن  کاه  دراایتناد   اا  رود. آنمای  بااز  حجمی الیاو،

                                                           
 

1 Baston 
2 Ramualdi 
3 Mendel 
4 Steel Fiber reinforced concrete 
5 M. Nili and V. Afrough Sabet 
6 M. C. Nataraja et al 

 مگاپاساکا   91 میاومان  باا  بارای باتن   میاادار  شاود. ااان  مای  غیرمسالح  باتن  باه  نسین برابر 8 و 3 تا ترتی  نهاای به گسی تگی و تر  اولین

 .]8[شده اسن  گزارش رربه 01 و 7 با برابر ترتی  به

مایالدی، اام ناوخ باتن راودمتراکم مسالح شاده باا الیااو  کاه میازان الیااو دو درراد حجام باتن                 9114یرنا   در ساا   
کیلاوگر  کاه از ارت ااخ اام متاری ت ان وزن راود بار          9/4عنوان شاده باود( را باه وسایله آزماون سایو  یکاش باه وزن         

داد. او  مچناین بارای ااان کاه بتواناد تاأ یر       ای  ارار  کارد، ماورد ارزااابی راربه     ای بتنی سارته شاده سایو  مای   روی پان 
 اای مسالح شاده مشاا ده نماااد، نموناه  اای کنترلای بادون الیااو را نیاز از  ماان             ایزودن الیاو یوزدی را بار روی نموناه  

گیااری سااه نمونااه و   طاار  ارااتال  تهیااه نمااود. میاادار میاوماان متوسااس بااتن رااودمتراکم سااارته شااده از اناادازه         
 .]9[مگاپاسکا  گزارش شده بود  011 ا بدسن آمد و تیرایاً برابر با ری بین آنگیمیانگین

مایالدی، ساه ناوخ باتن مسالح شاده باا الیااو یاوزدی را باا میااومتی در             9114لیانگ تناگ و  مکاارانش  در ساا      –تسو 
ن بااز ماورد بررسای     اای آزمااشاگا ی و شاییه ساازی عاددی ت ان برراورد پرتاباه باا سارع          مگاپاسکا  باه روش  31حدود 

رمیاری  یادرودانامیم بارای ماد  کاردن ریتاار        - اای انجاا  شاده، از ماد  م االح ارتجااعی      ساازی    رار دادند. در شاییه 
 ااای الیااایی اساات اده شااده بااود. نتااااج عااددی بدساان آمااده در مدل ااه  ااای  طاار ح ااره در هلااو و پشاان نمونااه و     بااتن

 .]9[با نتااج آزمااشگا ی نشان می د ند   مچنین سرعن پسماند پرتابه، تطابق روبی را
گایرد. اماا  مچناان نتاااج آزمااشاگا ی و عاددی        حدود سه د ه اسان کاه از تولیاد باتن  اای باا میاومان بسایار بااز، مای          
  .م دودی از ریتار اان م الح ت ن بارگیاری  ای م تلی در دسترد اسن

ه سایمانی باه کاار گریتاه شاده اسان. بسایاری از ااان الیااو از          انواخ م تلی الیااو پلیماری باه من اور تیواان ماواد باا پااا        
اناد کاه باه طاور یشامگیری امکاان تیواان را دارناد و در         اساتر و آکرالیام نشاان داده   اتایلن و پلای  پاروپیلن، پلای   یی  پلی

ومان بااز    اای باا میا  باشاند. اناواخ داگار الیااو پالساتیکی از  ییا  پلای آمیاد        حا  حارر به رور  تجاری در دساترد مای  
گیارد اماا نیاااد نیاش     اتایلن باا مادو  ازستیسایته بااز، کمتار ماورد اسات اده  ارار مای           ناالون(، الیاو آرامیاد و الیااو پلای   

 .]7[ا مین شمرده شود ای با پااه سیمانی، ناییز و بی ا برای تیوان مال تجاری حا  حارر آن
 ااای پااروپیلن را باه عناوان تیوااان کنناده باتن در سااارن ساازه     گاروه مهندسااین ارتاش آمراکاا الیاااو پلای     0699در ساا   

پاروپیلن باه باتن  کمتار     . آن  اا دراایتناد کاه اراایه کاردن میادار کمای از الیااو پلای         ]4[میاو  در برابر ان جار به کار بردند
ر گلاادیین  شااود. از زمااان کاااای ماایپاایاری و میاوماان رااربهدررااد حجماای( منجاار بااه ایزااشاای اساساای در ان،طاااو 9/1از 

پاروپیلن ناه تنهاا ب،ناوان اام منیاه اولیاه در تیواان باتن، بلکاه ب،ناوان مکملای در ههان بهیاود               الیاو پلی 0699در سا  
 .برری ر وریا  م الح بتن بکار ریته اسن

باار روی  CFRP، مطال،اااتی بااه من ااور بررساای ا اار م  ااور شاادگی بااا الیاااو    0667در سااا  ]6[میرمیااران و  مکاااران  
 اا باا م ادود کاردن اتسااخ      ای بتنی انجا  دادناد. ااان م ییاین نتیجاه گریتناد کاه دورپایچ کاردن نموناه         ای استوانه نمونه

، ماادلی دو 0664در سااا  ]01[گااردد. سااامان و  مکاااران هااانیی بااتن باعاای ایاازااش میاوماان و شااک  پاایاری آن  ااا ماای 
مودناد کاه شای  راس اوا  تاا نزداکای میاومان        پرشاده از باتن ارا اه ن    FRPکارنش لولاه  اای     –رطی برای من نی تانش  

یشاری غیار م  اور باتن، م،ااد  مادو  ازستیسایته باتن اسان و شای   سامن دوا  تاابه سا تی دورپایچ م  اورکننده               
را باار ریتااار یشاااری بااتن   FRP، ا اار میاوماان بااتن ساااده و ت،ااداد زاااه  ااای  9111در سااا   ]00[ماای باشااد. هاااا و و وو 
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ماای باشااد. لاام و  FRPو نتیجااه گریتنااد مااود شکساان حاااکم باار نمونااه  ااا، پااارگی ورق    م  ااور شااده بررساای نمودنااد 
رامن ارا اه    FRPای اساتاندارد دورپایچ شاده باا م االح       مکاران با انجا  برناماه آزمااشاگا ی بار روی نموناه  اای اساتوانه      

باتن م  ورشاده باه     در FRPکارنش، دراایتناد ااان یار  کاه زماانی کاه ورق         –روابطی برای پایش بینای من نای تانش     
شاود، را یح نیسان و ااان ات ااق  یا  از رسایدن باه ااان میاومان ر            میاومن کششی راود برساد دیاار گسای تگی مای     

می د اد. ااان م ییاین بار اسااد مشاا دا  آزمااشاگا ی و ت لیا  آمااری آن، کارنش پاارگی در نموناه  اای اساتوانه ای               
در تساان کشااش رااالو   FRP ااای مت اااو  آن باارای هاان کاارنش نهاااای  939/1را براباار  FRPدورپاایچ شااده توسااس 
 اای سایمانی یاوق توانمناد الیاایی       ااای در رابطاه باه کامیوزاان    نیاز آزماااش   ]09[یار و  مکااران   پیشنهاد نمودند. ی اری

 ااا نشااان داده اساان کااه میاوماان یشاااری، شااک  پاایاری و میاوماان در براباار رااربه از  انااد. نتیجااه مطال،ااا  آنانجااا  داده
 اای آمااری  ام پارامتراام  ام غیار پارامتراام نشاان داده         یناین تجزااه و ت لیا  داده   کناد،  ام  توزاه طیی،ی پیروی می

د اد. رادرا ی، راالو و سالطانی در      اای باازتر الیااو مش  اا  مکاانیکی و میاومان راربه را ایازااش مای         اسن که درراد 
ازی، میاوماان بااتن و راا امن دا  را باار روی ریتااار   ساا ، تااا یر هاان  میلگرد ااا، میاادار و نااوخ مساالح   [31]9106سااا  

 ااای بااتن مساالح، بااه رااور  آزمااشااگا ی و عااددی مااورد بررساای  اارار دارنااد. نتااااج نشااان دادنااد کااه بااا     مکااانیکی دا 
ای بهیااود اایتنااد. بااا تن اایم میاازان   ااای بتناای مساالح، ت اان بااار راربه  ایازااش دررااد تیوااان اااا راا امن دا ، ریتاار دا   

GFRP ی دارای  ااا ، داGFRP    ن اار    ااای دارای یااوزد، از رااود ارا ااه دادنااد و بااا در    کاااراای بهتااری را نسااین بااه دا
 سازی ی،لی باشند.   توانند ام هااگزان امیدب ش برای م الح مسلح میاومن روردگی اان م الح، می گریتن

 
 ناخت  هش ه ها -0

و و دررااد آن رااور  گریتااه اساان. باارای ارااتال  از   ااا طیااق میاوماان یشاااری، الیااا در اااان آزمااااش نامگاایاری نمونااه 
متار اسات اده شاده    ساانتی  31و  ارت ااخ    09 اای پلیکاا باه  طار     میکسر باتن و باه هاای اسات اده از  الا  یاوزدی از لولاه       

اسان کاه مش  اا  الیااو      MEX-200الیااو ماورد اسات اده در ااان آزماااش الیااو ماکروسانتتیم باا ناا  تجااری           اسن. 
  آمده اسن. 0در هدو  

 مشهرا  الیا  ماررونتیییب-1مدول 
 گراد درهه سانتی 091 درهه ذوب اول ین ارال  شده رزان پااه 
 گراد درحه سانتی 891 درهه احتراق میلی متر 81 طو  الیاو

 طیی،ی رنگ متر مک،  گر  بر سانتی 60/1 یگالی نسیی
 عالی میاومن  لیاای مگاپاسکا  891 میاومن کششی

 گیگاپاسکا  9/3 مدو  ازستیسیته
 تجاری سطح بتن
 ر ر هیب آب

 
روز در آب  ارار گریتناد و سای  آزماااش میاومان یشااری        94سااعن از لولاه راارد شاده و باه ماد         98 ا پا  از  نمونه

باارای م  ورشاادگی بااتن از کامیوزااان مساالح پلیمااری شیشااه ب ااور  م یطاای و عمااود باار   و رااربه انجااا  شااده اساان. 
آماده   9درهاه اسات اده شاده اسان کاه مش  اا  الیااو شیشاه ماورد اسات اده در آزماااش در هادو               61نمونه باا زاوااه   

آن تمااامی مش  ااا   3اساان کااه در هاادو  Sikaم  ااو  شاارکن  Sikadur®-330اساان. زرااان م اارو شااده نیااز از نااوخ 
 ذکر شده اسن.

 

 مشهرا  الیا  گیشه-0مدول 
 (mmر امن الیاو  ( ⁄      وزن واحد سطح (GPaس تی   (MPaمیاومن   نوخ الیاو نا  م  و 

Kor-GFW600 E-Glass 2300 76 600 0.23 

  
 Sikadur®-330مشهرا  رزین  -0مدول 
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مشا ده می شود دساتگاه راربه ماورد ن ار بار روی اام کای رال  ساارته شاده از تیار ورق  ارار              0 مانطور که در شک  
متار(   3و طاو    9،عار   0متار  ارت ااخ    0 9 3متار و اب،ااد کلای کای      ساانتی  31داده شده اسن که عار   ار تیار ورق    

 پاسکا  تهیه شده اسن. مگا 81منباشد. بتن کی  م    رارگیری نمونه( از بتن با میاومی

  

 رزان اپوکسی پااه شیمیاای
 ( A+Bکیلوگر    9 بسته بندی

 : راکستری B: س ید       A رنگ
 ماه پ  از تاراخ تولید 98تا  عمر م ید

 شرااس نگهداری
درهه  31تا  9نگهداری در ظرو ارلی، مهر و مو  شده، باز نشده و آسی  نداده در  وای رشم در دمای 

 سانتی گراد و دور از تابش مستییم نور رورشید 
 درهه سانتی گراد( 93در دمای  Bو  Aکیلوگر  بر لیتر  برای م لو  حاوی  3/0   0/1 یگالی

                                 واسکوزاته
                               
                               

 ⁄   نر  برش 

 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 3411تیرایا  مدو  ازستیسیته دررمش
 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 31تیرایا  میاومن کششی

 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 8911تیرایا  مدو  ازستیسیته درکشش
 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7دررد   6/1 تغییر طو  تا گسی تگی
⁄            ررا  انیسا  حرارتی  + درهه سانتی گراد(81تا  -01 در دمای  

 برابر وزنی B   8به  Aنسین ماده  نسین ارتال 

 طرایه م لو  کردن
دور در د ییه و در انتها بیشتر از ام د ییه با دور کند برای  311د ییه توسس درا  با حداکثر  3حدا   

 با ی ماندن حدا    وا م لو   م زده شود.
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ماای باشااد. لاام و  FRPو نتیجااه گریتنااد مااود شکساان حاااکم باار نمونااه  ااا، پااارگی ورق    م  ااور شااده بررساای نمودنااد 
رامن ارا اه    FRPای اساتاندارد دورپایچ شاده باا م االح       مکاران با انجا  برناماه آزمااشاگا ی بار روی نموناه  اای اساتوانه      

باتن م  ورشاده باه     در FRPکارنش، دراایتناد ااان یار  کاه زماانی کاه ورق         –روابطی برای پایش بینای من نای تانش     
شاود، را یح نیسان و ااان ات ااق  یا  از رسایدن باه ااان میاومان ر            میاومن کششی راود برساد دیاار گسای تگی مای     

می د اد. ااان م ییاین بار اسااد مشاا دا  آزمااشاگا ی و ت لیا  آمااری آن، کارنش پاارگی در نموناه  اای اساتوانه ای               
در تساان کشااش رااالو   FRP ااای مت اااو  آن باارای هاان کاارنش نهاااای  939/1را براباار  FRPدورپاایچ شااده توسااس 
 اای سایمانی یاوق توانمناد الیاایی       ااای در رابطاه باه کامیوزاان    نیاز آزماااش   ]09[یار و  مکااران   پیشنهاد نمودند. ی اری

 ااا نشااان داده اساان کااه میاوماان یشاااری، شااک  پاایاری و میاوماان در براباار رااربه از  انااد. نتیجااه مطال،ااا  آنانجااا  داده
 اای آمااری  ام پارامتراام  ام غیار پارامتراام نشاان داده         یناین تجزااه و ت لیا  داده   کناد،  ام  توزاه طیی،ی پیروی می

د اد. رادرا ی، راالو و سالطانی در      اای باازتر الیااو مش  اا  مکاانیکی و میاومان راربه را ایازااش مای         اسن که درراد 
ازی، میاوماان بااتن و راا امن دا  را باار روی ریتااار   ساا ، تااا یر هاان  میلگرد ااا، میاادار و نااوخ مساالح   [31]9106سااا  

 ااای بااتن مساالح، بااه رااور  آزمااشااگا ی و عااددی مااورد بررساای  اارار دارنااد. نتااااج نشااان دادنااد کااه بااا     مکااانیکی دا 
ای بهیااود اایتنااد. بااا تن اایم میاازان   ااای بتناای مساالح، ت اان بااار راربه  ایازااش دررااد تیوااان اااا راا امن دا ، ریتاار دا   

GFRP ی دارای  ااا ، داGFRP    ن اار    ااای دارای یااوزد، از رااود ارا ااه دادنااد و بااا در    کاااراای بهتااری را نسااین بااه دا
 سازی ی،لی باشند.   توانند ام هااگزان امیدب ش برای م الح مسلح میاومن روردگی اان م الح، می گریتن

 
 ناخت  هش ه ها -0

و و دررااد آن رااور  گریتااه اساان. باارای ارااتال  از   ااا طیااق میاوماان یشاااری، الیااا در اااان آزمااااش نامگاایاری نمونااه 
متار اسات اده شاده    ساانتی  31و  ارت ااخ    09 اای پلیکاا باه  طار     میکسر باتن و باه هاای اسات اده از  الا  یاوزدی از لولاه       

اسان کاه مش  اا  الیااو      MEX-200الیااو ماورد اسات اده در ااان آزماااش الیااو ماکروسانتتیم باا ناا  تجااری           اسن. 
  آمده اسن. 0در هدو  

 مشهرا  الیا  ماررونتیییب-1مدول 
 گراد درهه سانتی 091 درهه ذوب اول ین ارال  شده رزان پااه 
 گراد درحه سانتی 891 درهه احتراق میلی متر 81 طو  الیاو

 طیی،ی رنگ متر مک،  گر  بر سانتی 60/1 یگالی نسیی
 عالی میاومن  لیاای مگاپاسکا  891 میاومن کششی

 گیگاپاسکا  9/3 مدو  ازستیسیته
 تجاری سطح بتن
 ر ر هیب آب

 
روز در آب  ارار گریتناد و سای  آزماااش میاومان یشااری        94سااعن از لولاه راارد شاده و باه ماد         98 ا پا  از  نمونه

باارای م  ورشاادگی بااتن از کامیوزااان مساالح پلیمااری شیشااه ب ااور  م یطاای و عمااود باار   و رااربه انجااا  شااده اساان. 
آماده   9درهاه اسات اده شاده اسان کاه مش  اا  الیااو شیشاه ماورد اسات اده در آزماااش در هادو               61نمونه باا زاوااه   

آن تمااامی مش  ااا   3اساان کااه در هاادو  Sikaم  ااو  شاارکن  Sikadur®-330اساان. زرااان م اارو شااده نیااز از نااوخ 
 ذکر شده اسن.

 

 مشهرا  الیا  گیشه-0مدول 
 (mmر امن الیاو  ( ⁄      وزن واحد سطح (GPaس تی   (MPaمیاومن   نوخ الیاو نا  م  و 

Kor-GFW600 E-Glass 2300 76 600 0.23 

  
 Sikadur®-330مشهرا  رزین  -0مدول 
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مشا ده می شود دساتگاه راربه ماورد ن ار بار روی اام کای رال  ساارته شاده از تیار ورق  ارار              0 مانطور که در شک  
متار(   3و طاو    9،عار   0متار  ارت ااخ    0 9 3متار و اب،ااد کلای کای      ساانتی  31داده شده اسن که عار   ار تیار ورق    

 پاسکا  تهیه شده اسن. مگا 81منباشد. بتن کی  م    رارگیری نمونه( از بتن با میاومی

  

 رزان اپوکسی پااه شیمیاای
 ( A+Bکیلوگر    9 بسته بندی

 : راکستری B: س ید       A رنگ
 ماه پ  از تاراخ تولید 98تا  عمر م ید

 شرااس نگهداری
درهه  31تا  9نگهداری در ظرو ارلی، مهر و مو  شده، باز نشده و آسی  نداده در  وای رشم در دمای 

 سانتی گراد و دور از تابش مستییم نور رورشید 
 درهه سانتی گراد( 93در دمای  Bو  Aکیلوگر  بر لیتر  برای م لو  حاوی  3/0   0/1 یگالی

                                 واسکوزاته
                               
                               

 ⁄   نر  برش 

 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 3411تیرایا  مدو  ازستیسیته دررمش
 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 31تیرایا  میاومن کششی

 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7متر مربه   نیوتن بر میلی 8911تیرایا  مدو  ازستیسیته درکشش
 درهه سانتی گراد(     93روز در دمای 7دررد   6/1 تغییر طو  تا گسی تگی
⁄            ررا  انیسا  حرارتی  + درهه سانتی گراد(81تا  -01 در دمای  

 برابر وزنی B   8به  Aنسین ماده  نسین ارتال 

 طرایه م لو  کردن
دور در د ییه و در انتها بیشتر از ام د ییه با دور کند برای  311د ییه توسس درا  با حداکثر  3حدا   

 با ی ماندن حدا    وا م لو   م زده شود.
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باشااد. ماای 08و تیاارآ ن بااازای  م اا  ات ااا   ر ااره( نمااره  91یاارام کلاای دسااتگاه بااه رااور  ررپاااای از دوباا  ناااودانی  
 اای ماورد اسات اده از هان      باشاد. وزناه  متار مای   ساانتی  991متارو عار  آن در  سامن ت تاانی      سانی 301ارت اخ دستگاه 

اناد. بارای انجاا     باشاند کاه توساس یرااناد را تاه گاری تولیاد شاده        متار مای  سانتی 31 31دارای اب،اد یدن نشکن بوده و 
 091کیلااوگر  اساات اده شااده و ارت اااخ ساایو  آزاد وزنااه   7/89کیلااوگر  و  4/99 ااای  ااا از دو حالاان وزنااه بااه وزن تساان
المللای کاه بارای     بار اسااد اساتاندارد ای باین     متر اسن. زز  به ذکر اسن که انت ااب وزن وزناه  اا و ارت ااخ سایو       سانتی

.  باتن کای در طاو  زماان آزماااش از راود میاومان کاایی نشاان داده و          [31]اناد، م اسایه شاده اسان     رربه ت،راای شاده  
 اا وهاود    بودناد و ات االی باین دا  بتنای و نموناه       اا بار روی دا  بتنای  ارار گریتاه      ی نموناه  بدون ت را  با ی ماناد.  ماه  

 اا توساس اام باازبر ساارتمانی و  ر اره بااز بارده مای شاود و طنااب وزناه باا رعااان شاا و  باودن و عاد                   ناه نداشن. وز
شاود. میادار وزن اولیاه نموناه و وزن پا  از  ار راربه انادازه گیاری شاده اسان تاا درراد ت راا                ان راو وزنه برااده مای  

سایمان م اریی در ااان آزماااش     اسان.   شاده  هنشاان داد  9شاود، در شاک     م اسیه شاود. ساط ی کاه باه آن وزناه وارد مای      
نشااان داده شااده اساان، رواااه سااارن بااتن بااه اااان    8باشااد. ر وراایا  ساایمان در هاادو   ماای 9ساایمان پرتلنااد تیاا  

رااور  اساان کااه ابتاادا ساایمان بااه  مااراه ساانگدانه بااه مااد  ااام د ییااه م لااو  شاادند. در مرحلااه ب،ااد آب بااه م لااو  
 9شادند، در نهااان الیااو اراایه شاد. طار  اراتال  ساارن نموناه  اا در هادو              ارایه شده و به مد  دو د ییاه م لاو   

 ذکر شده اسن.

 
 گشد نطوی ره ضر ه  ه ن، وارد می -0گکا 

 
 0خرشصیا  نیها، پرتلتد تیپ -5مدول 

 ترکی                                                    
 دررد 6/00 0/9 7/99 90 33/93 36/1 99/1 99/0 44/3 37/8 0/90

 ر وریا  ییزاکی
 یگالی 00/3

 سطح م  وص متر مربه بر گر سانتی 3111

 
 
 
 
 
 
 

 قرح اخیالط ناخت  هش ه ها  -4مدول 

  هش ه

 مقدار گن
ریلشنر  

 ر میر 
 مکعب 

مقدار 
 مانه

ریلشنر  
 ر میر 
 مکعب 

مقدار 
 نیها،

ریلشنر  
 ر میر 
 مکعب 

درصد نب 
  ه نیها،

درصد وز ی الیا  
   هت  ه نیها،

 مقدار الیا 
 نر 

 9/1 39/0 4/9 4/9 022 هش ه  
1 1 
0 03 
9/0 9/06 
9 9/99 

9/9 022 هش ه   9/9  49/0 9/1 
1 1 
0 9/04 
9/0 9/97 
9 37 

 9/1 34/9 9/9 9/9 522 هش ه 
1 1 
0 9/93 
9/0 9/39 
9 9/87 

              
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       

/87 

  ا مش و نشد. گونه برههندگی در نمونه  ا،  یچ ذکر اسن که پ  از اعما  رربه بر روی نمونه به   مچنین زز  
 ضر ه -4

کااربردی مهام در تشاراح ریتاار اهساا  در راال  برراورد باا اکاداگر دارد. برراورد ا،نای ت اادو             ار  راربه و مومنتاو ،   
ای نساایتاً باازر  در ماادا  ریلاای کوتاااه اساان. پاایش از شااروخ بررساای هساام و مش  ااه آن، تولیااد نیرو ااای رااربه 9بااین 

تغییار شاک  مااده، بازگشان باه      اان مطل ، بااستی راطر نشان گاردد کاه برراورد پدااده ای بسایار پیچیاده باوده و شاام          
باشااد. تغییراتاای کویاام در شاارااس بررااورد، ماای توانااد باعاای تغییراتاای وراا،ین اولیااه، تولیااد حاارار  و تولیااد رااو  ماای

بازر  در یراانااد برراورد و  مچنااین در شاارااس بالیاراله پاا  از بررااورد، گاردد. بنااابراان باااد د یاان نمااود کاه بااه نتااااج       
 .]03[ااد اعتماد و تکیه نشودحار  از م اسیا  بررورد، ز

 با توهه به  انون او  نیوتون دارام:
 0                                                                                                                            )          F=ma 

شاتاب، اگاار از دو طاارو انتگارا  بگیاارام دارااام، در ساامن    نیاارو براباار اسان بااا حارلضاارب هاار  در  0باا توهااه بااه یرماو    
 ی  دارام:

   ∫    
    (t) dt = p(tf) – p(ti) = Δp = j 

M ∫    
   dt = M ( V(tf) – V(ti) ) = M ΔV                                                          :از طریی در سمن راسن دارام 

 9                                                                                                                            )             J=MΔV 
هاار  وزنااه اساان. ساارعن وزنااه در  نگااا  بررااورد از    mرااربه و  J مااان ساارعن ل  ااه بررااورد اساان،   V، 9در رابطااه 

 ه می شود:رابطه زار م اسی
 3                                                  )                                                                                      V=√2gh 

ارت اااخ ساایو  اساان. باارای م اساایه مااد  زمااان بررااورد از ااام دوربااین بااا  ابلیاان یاایلم    hشااتاب  یاا  زمااین و  gکااه 
راربه   01 اای انجاا  شاده متوساس زماان برراورد       یرام بر  انیه است اده شاده اسان و بار اسااد انادازه گیاری       691برداری 
 9/0تار بار  انیاه و ارت ااخ  ام      م 9/9مسااوی   3 انیاه اسان. سارعن برراورد  ام از رابطاه        109/1 ای م تلی برابار  با نمونه

 متر اسن بنابراان دارام :
 کیلوگر :        7/89نیروی رربه انتیالی از وزنه به نمونه برای وزنه 

J46.7=2179.33 kg                                                                                                                           
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باشااد. ماای 08و تیاارآ ن بااازای  م اا  ات ااا   ر ااره( نمااره  91یاارام کلاای دسااتگاه بااه رااور  ررپاااای از دوباا  ناااودانی  
 اای ماورد اسات اده از هان      باشاد. وزناه  متار مای   ساانتی  991متارو عار  آن در  سامن ت تاانی      سانی 301ارت اخ دستگاه 

اناد. بارای انجاا     باشاند کاه توساس یرااناد را تاه گاری تولیاد شاده        متار مای  سانتی 31 31دارای اب،اد یدن نشکن بوده و 
 091کیلااوگر  اساات اده شااده و ارت اااخ ساایو  آزاد وزنااه   7/89کیلااوگر  و  4/99 ااای  ااا از دو حالاان وزنااه بااه وزن تساان
المللای کاه بارای     بار اسااد اساتاندارد ای باین     متر اسن. زز  به ذکر اسن که انت ااب وزن وزناه  اا و ارت ااخ سایو       سانتی

.  باتن کای در طاو  زماان آزماااش از راود میاومان کاایی نشاان داده و          [31]اناد، م اسایه شاده اسان     رربه ت،راای شاده  
 اا وهاود    بودناد و ات االی باین دا  بتنای و نموناه       اا بار روی دا  بتنای  ارار گریتاه      ی نموناه  بدون ت را  با ی ماناد.  ماه  

 اا توساس اام باازبر ساارتمانی و  ر اره بااز بارده مای شاود و طنااب وزناه باا رعااان شاا و  باودن و عاد                   ناه نداشن. وز
شاود. میادار وزن اولیاه نموناه و وزن پا  از  ار راربه انادازه گیاری شاده اسان تاا درراد ت راا                ان راو وزنه برااده مای  

سایمان م اریی در ااان آزماااش     اسان.   شاده  هنشاان داد  9شاود، در شاک     م اسیه شاود. ساط ی کاه باه آن وزناه وارد مای      
نشااان داده شااده اساان، رواااه سااارن بااتن بااه اااان    8باشااد. ر وراایا  ساایمان در هاادو   ماای 9ساایمان پرتلنااد تیاا  

رااور  اساان کااه ابتاادا ساایمان بااه  مااراه ساانگدانه بااه مااد  ااام د ییااه م لااو  شاادند. در مرحلااه ب،ااد آب بااه م لااو  
 9شادند، در نهااان الیااو اراایه شاد. طار  اراتال  ساارن نموناه  اا در هادو              ارایه شده و به مد  دو د ییاه م لاو   

 ذکر شده اسن.

 
 گشد نطوی ره ضر ه  ه ن، وارد می -0گکا 

 
 0خرشصیا  نیها، پرتلتد تیپ -5مدول 

 ترکی                                                    
 دررد 6/00 0/9 7/99 90 33/93 36/1 99/1 99/0 44/3 37/8 0/90

 ر وریا  ییزاکی
 یگالی 00/3

 سطح م  وص متر مربه بر گر سانتی 3111

 
 
 
 
 
 
 

 قرح اخیالط ناخت  هش ه ها  -4مدول 

  هش ه

 مقدار گن
ریلشنر  

 ر میر 
 مکعب 

مقدار 
 مانه

ریلشنر  
 ر میر 
 مکعب 

مقدار 
 نیها،

ریلشنر  
 ر میر 
 مکعب 

درصد نب 
  ه نیها،

درصد وز ی الیا  
   هت  ه نیها،

 مقدار الیا 
 نر 

 9/1 39/0 4/9 4/9 022 هش ه  
1 1 
0 03 
9/0 9/06 
9 9/99 

9/9 022 هش ه   9/9  49/0 9/1 
1 1 
0 9/04 
9/0 9/97 
9 37 

 9/1 34/9 9/9 9/9 522 هش ه 
1 1 
0 9/93 
9/0 9/39 
9 9/87 

              
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       

/87 

  ا مش و نشد. گونه برههندگی در نمونه  ا،  یچ ذکر اسن که پ  از اعما  رربه بر روی نمونه به   مچنین زز  
 ضر ه -4

کااربردی مهام در تشاراح ریتاار اهساا  در راال  برراورد باا اکاداگر دارد. برراورد ا،نای ت اادو             ار  راربه و مومنتاو ،   
ای نساایتاً باازر  در ماادا  ریلاای کوتاااه اساان. پاایش از شااروخ بررساای هساام و مش  ااه آن، تولیااد نیرو ااای رااربه 9بااین 

تغییار شاک  مااده، بازگشان باه      اان مطل ، بااستی راطر نشان گاردد کاه برراورد پدااده ای بسایار پیچیاده باوده و شاام          
باشااد. تغییراتاای کویاام در شاارااس بررااورد، ماای توانااد باعاای تغییراتاای وراا،ین اولیااه، تولیااد حاارار  و تولیااد رااو  ماای

بازر  در یراانااد برراورد و  مچنااین در شاارااس بالیاراله پاا  از بررااورد، گاردد. بنااابراان باااد د یاان نمااود کاه بااه نتااااج       
 .]03[ااد اعتماد و تکیه نشودحار  از م اسیا  بررورد، ز

 با توهه به  انون او  نیوتون دارام:
 0                                                                                                                            )          F=ma 

شاتاب، اگاار از دو طاارو انتگارا  بگیاارام دارااام، در ساامن    نیاارو براباار اسان بااا حارلضاارب هاار  در  0باا توهااه بااه یرماو    
 ی  دارام:

   ∫    
    (t) dt = p(tf) – p(ti) = Δp = j 

M ∫    
   dt = M ( V(tf) – V(ti) ) = M ΔV                                                          :از طریی در سمن راسن دارام 

 9                                                                                                                            )             J=MΔV 
هاار  وزنااه اساان. ساارعن وزنااه در  نگااا  بررااورد از    mرااربه و  J مااان ساارعن ل  ااه بررااورد اساان،   V، 9در رابطااه 

 ه می شود:رابطه زار م اسی
 3                                                  )                                                                                      V=√2gh 

ارت اااخ ساایو  اساان. باارای م اساایه مااد  زمااان بررااورد از ااام دوربااین بااا  ابلیاان یاایلم    hشااتاب  یاا  زمااین و  gکااه 
راربه   01 اای انجاا  شاده متوساس زماان برراورد       یرام بر  انیه است اده شاده اسان و بار اسااد انادازه گیاری       691برداری 
 9/0تار بار  انیاه و ارت ااخ  ام      م 9/9مسااوی   3 انیاه اسان. سارعن برراورد  ام از رابطاه        109/1 ای م تلی برابار  با نمونه

 متر اسن بنابراان دارام :
 کیلوگر :        7/89نیروی رربه انتیالی از وزنه به نمونه برای وزنه 

J46.7=2179.33 kg                                                                                                                           
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 کیلوگر : 4/99نیروی رربه انتیالی از وزنه به نمونه برای وزنه 
J66.8=3117.33 kg                                                                                                                            

شاود. باه   یادار نیاروی ذکار شاده در بااز باه نموناه منتیا  مای         بنابراان در  ر بار بررورد وزنه باه نموناه باه طاور تیرایای م     
کیلاوگر  باه طاور     89/8کاه اام یکاش باه وزن      ]ACI Committee 544 ]3توهاه باه آزماااش راربه پیشانهاد شاده در       

 شود.میلی متر ر ا می 9/93متری بر روی ام توپ یوزدی به  طر میلی 897مکرر از ارت اخ 
  8                      )                                                                                                                U=mgh 

اناارهی اااان آزمااااش بااا  8ارت اااخ ساایو  اساان. بااا اساات اده از رابطااه  hشااتاب  یاا  زمااین و  gهاار  وزنااه،  m، 8در رابطااه 
 میااسه شده اسن. 9در هدو   ]ACI Committee 544 ]3روش 

 ACIمقای ه ا رژی نزمای   ا روش  -4مدول
 وزنه  کیلوگر ( ارت اخ  متر( ACIنسین میدار انرهی وارد به نمونه بتنی به آزمااش 

78/39 9/0 7/89 
99/99 9/0 4/99 

براباار آزمااااش  99/99و  78/39بااه ترتیاا   4/99و  7/89میاادار نیااروی اااان آزمااااش باارای وزنااه    9بااا توهااه بااه هاادو   
 اسن. ACIپیشنهادی 

  یای  نزمای  مقاومت فشاری -4
نموناه تهیاه شاده و میاومان      9 اای شاا د آزماااش میاومان یشااری راور  گریتاه اسان و از  ار میاومان           بر روی نموناه 

 به طور رالره آمده اسن.  7ه آنها توسس دستگاه ت،یین شده که در هدو  روز 94یشاری 
 

 مقاومت فشاری  هش ه ها -7مدول 

 نمونه
 میاومن یشاری نمونه ی استوانه ای

  مگاپاسکا (

 911میاومن 
6/07 
9/04 

 311میاومن 
7/97 
3/94 

 811میاومن 
7/37 
9/36 

  یای  نزمای  ضر ه -7
کیلااوگرمی نتااااج زااار   7/89و  4/99ای بتناای بااا دو وزنااه  ااای اسااتوانهآزمااااش انجااا  شااده باار روی نمونااه بااا توهااه بااه 

 شود.حار  می
 31راربه   9باا   4/99راربه و باا وزناه     3باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     91نموناه باا میاومان     9تاا   3با توهه به شاک   اای   

راربه   3و  8درراد الیااو    0ای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا       دررد حجام راود را از دسان دادناد کاه ااان اعاداد بار        
 9درراد الیااو ت،اداد راربا  باه       9درراد ااان اعاداد  ابان ماناده و باا        9/0بوده اسن که ایزااش داشته اسن. بارای الیااو   

 رسیده اسن که ایزااش داشته اسن. 3و 




ای مگاپاساکا  ت،اداد راربا  بطاور  ابا  مالح اه       91میاومان  باا دورپایچ کاردن نموناه باا        01تاا   7با توهه به شک   اای  

دررااد  9، بااا 09و07دررااد الیاااو  9/0، بااا 00و 09دررااد الیاااو 0، بااا 00و  09تغییاار اایتااه اساان و باارای نمونااه ساااده  
 کیلوگر  اسن که م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن. 4/99و  7/89رربه به ترتی  برای وزنه  09و04الیاو 
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 کیلوگر : 4/99نیروی رربه انتیالی از وزنه به نمونه برای وزنه 
J66.8=3117.33 kg                                                                                                                            

شاود. باه   یادار نیاروی ذکار شاده در بااز باه نموناه منتیا  مای         بنابراان در  ر بار بررورد وزنه باه نموناه باه طاور تیرایای م     
کیلاوگر  باه طاور     89/8کاه اام یکاش باه وزن      ]ACI Committee 544 ]3توهاه باه آزماااش راربه پیشانهاد شاده در       

 شود.میلی متر ر ا می 9/93متری بر روی ام توپ یوزدی به  طر میلی 897مکرر از ارت اخ 
  8                      )                                                                                                                U=mgh 

اناارهی اااان آزمااااش بااا  8ارت اااخ ساایو  اساان. بااا اساات اده از رابطااه  hشااتاب  یاا  زمااین و  gهاار  وزنااه،  m، 8در رابطااه 
 میااسه شده اسن. 9در هدو   ]ACI Committee 544 ]3روش 

 ACIمقای ه ا رژی نزمای   ا روش  -4مدول
 وزنه  کیلوگر ( ارت اخ  متر( ACIنسین میدار انرهی وارد به نمونه بتنی به آزمااش 

78/39 9/0 7/89 
99/99 9/0 4/99 

براباار آزمااااش  99/99و  78/39بااه ترتیاا   4/99و  7/89میاادار نیااروی اااان آزمااااش باارای وزنااه    9بااا توهااه بااه هاادو   
 اسن. ACIپیشنهادی 

  یای  نزمای  مقاومت فشاری -4
نموناه تهیاه شاده و میاومان      9 اای شاا د آزماااش میاومان یشااری راور  گریتاه اسان و از  ار میاومان           بر روی نموناه 

 به طور رالره آمده اسن.  7ه آنها توسس دستگاه ت،یین شده که در هدو  روز 94یشاری 
 

 مقاومت فشاری  هش ه ها -7مدول 

 نمونه
 میاومن یشاری نمونه ی استوانه ای

  مگاپاسکا (

 911میاومن 
6/07 
9/04 

 311میاومن 
7/97 
3/94 

 811میاومن 
7/37 
9/36 

  یای  نزمای  ضر ه -7
کیلااوگرمی نتااااج زااار   7/89و  4/99ای بتناای بااا دو وزنااه  ااای اسااتوانهآزمااااش انجااا  شااده باار روی نمونااه بااا توهااه بااه 

 شود.حار  می
 31راربه   9باا   4/99راربه و باا وزناه     3باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     91نموناه باا میاومان     9تاا   3با توهه به شاک   اای   

راربه   3و  8درراد الیااو    0ای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا       دررد حجام راود را از دسان دادناد کاه ااان اعاداد بار        
 9درراد الیااو ت،اداد راربا  باه       9درراد ااان اعاداد  ابان ماناده و باا        9/0بوده اسن که ایزااش داشته اسن. بارای الیااو   

 رسیده اسن که ایزااش داشته اسن. 3و 




ای مگاپاساکا  ت،اداد راربا  بطاور  ابا  مالح اه       91میاومان  باا دورپایچ کاردن نموناه باا        01تاا   7با توهه به شک   اای  

دررااد  9، بااا 09و07دررااد الیاااو  9/0، بااا 00و 09دررااد الیاااو 0، بااا 00و  09تغییاار اایتااه اساان و باارای نمونااه ساااده  
 کیلوگر  اسن که م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن. 4/99و  7/89رربه به ترتی  برای وزنه  09و04الیاو 
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 31راربه   9باا   4/99راربه و باا وزناه     8باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     31نموناه باا میاومان     08تاا   00 ای توهه به شک  با

راربه   3و  9درراد الیااو    0دررد حجام راود را از دسان دادناد کاه ااان اعاداد بارای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا               
 9/1اااان اعااداد  ابان مانااده و در اااان راربه میاادار ایاازااش   درراد   9/0باوده اساان کاه ایاازااش داشااته اسان. باارای الیاااو    

رساایده اساان کااه  8و  9دررااد الیاااو ت،ااداد رااربا  بااه  9درراادی الیاااو تااا یری در ت،ااداد رااربه نداشااته اساان ولاای بااا 
 ایزااش داشته اسن.

 

 

ربا  ایزااش یشمگیری داشته مگاپاسکا  مربه ت،داد ر 31با دورپیچ کردن نمونه با میاومن  04تا  09 ای با توهه به شک 
رربه به  03و06دررد الیاو  9، با 09و04دررد الیاو  9/0، با 09و 07دررد الیاو  0، با 00و  09اسن و برای نمونه ساده 

 کیلوگر  اسن که م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن. 4/99و  7/89ترتی  برای وزنه 

 
راربه   3باا   4/99راربه و باا وزناه     9باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     81ومان  نموناه باا میا    99تاا   06 اای  با توهه باه شاک   

راربه   8و  9درراد الیااو    0دررد حجم رود را از دسن دادند کاه ااان اعاداد بارای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا            31
 9/1ار ایاازااش درراد اااان اعااداد  ابان مانااده و در اااان راربه میااد    9/0باوده اساان کاه ایاازااش داشااته اسان. باارای الیاااو    

رسایده اسان کاه ایازااش      9و  7درراد الیااو ت،اداد راربا  باه       9درردی الیاو تا یری در ت،اداد راربه نداشاته اسان، باا      
 داشته اسن.

 



211 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399  
 

 
 
 31راربه   9باا   4/99راربه و باا وزناه     8باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     31نموناه باا میاومان     08تاا   00 ای توهه به شک  با

راربه   3و  9درراد الیااو    0دررد حجام راود را از دسان دادناد کاه ااان اعاداد بارای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا               
 9/1اااان اعااداد  ابان مانااده و در اااان راربه میاادار ایاازااش   درراد   9/0باوده اساان کاه ایاازااش داشااته اسان. باارای الیاااو    

رساایده اساان کااه  8و  9دررااد الیاااو ت،ااداد رااربا  بااه  9درراادی الیاااو تااا یری در ت،ااداد رااربه نداشااته اساان ولاای بااا 
 ایزااش داشته اسن.

 

 

ربا  ایزااش یشمگیری داشته مگاپاسکا  مربه ت،داد ر 31با دورپیچ کردن نمونه با میاومن  04تا  09 ای با توهه به شک 
رربه به  03و06دررد الیاو  9، با 09و04دررد الیاو  9/0، با 09و 07دررد الیاو  0، با 00و  09اسن و برای نمونه ساده 

 کیلوگر  اسن که م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن. 4/99و  7/89ترتی  برای وزنه 

 
راربه   3باا   4/99راربه و باا وزناه     9باا   7/89مگاپاساکا  باا وزناه     81ومان  نموناه باا میا    99تاا   06 اای  با توهه باه شاک   

راربه   8و  9درراد الیااو    0دررد حجم رود را از دسن دادند کاه ااان اعاداد بارای نموناه بتنای باا  ماین میاومان باا            31
 9/1ار ایاازااش درراد اااان اعااداد  ابان مانااده و در اااان راربه میااد    9/0باوده اساان کاه ایاازااش داشااته اسان. باارای الیاااو    

رسایده اسان کاه ایازااش      9و  7درراد الیااو ت،اداد راربا  باه       9درردی الیاو تا یری در ت،اداد راربه نداشاته اسان، باا      
 داشته اسن.
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ااباد و بارای   مگاپاساکا  ت،اداد راربا  ایازااش مای      81باا دورپایچ کاردن نموناه باا میاومان        99تا  93 ای با توهه به شک 
اساان کااه  08و91دررااد الیاااو  9، بااا 03و04دررااد الیاااو  9/0، بااا 03و 04دررااد الیاااو  0، بااا 09و  07نمونااه ساااده 

 م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن.

 

 
باه   94و  97ت،اداد راربا  بار حسا  درراد باا ی ماناده حجام نموناه بتنای آماده اسان. در شاک                39تا  97 ای در شک 

 مگاپاسکا  بدون دورپیچ و با دورپیچ با  م میااسه شده اسن.  91ترتی  تما  نمونه  ای با میاومن یشاری 

 

  مربااه باادون دورپاایچ و بااا دورپاایچ در مگاپاسااکا 31بااه ترتیاا  تمااا  نمونااه  ااای بااا میاوماان یشاااری  31و  96در شااک  
 81باه ترتیا  تماا  نموناه  اای باا میاومان یشااری          39و  30ام نمودار با  ام میااساه شاده اسان،  ام یناین در شاک         

 31نیاز ت،اداد راربا  نهااای بارای ت راا         33مگاپاسکا  بادون دورپایچ و باا دورپایچ  ام میااساه شاده اسان. در شاک           
 ک  نمونه  ا با  م میااسه شده اسن.دررد حجم نمونه بتنی برای 
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ااباد و بارای   مگاپاساکا  ت،اداد راربا  ایازااش مای      81باا دورپایچ کاردن نموناه باا میاومان        99تا  93 ای با توهه به شک 
اساان کااه  08و91دررااد الیاااو  9، بااا 03و04دررااد الیاااو  9/0، بااا 03و 04دررااد الیاااو  0، بااا 09و  07نمونااه ساااده 

 م  ورشدگی تا یر زاادی داشته اسن.

 

 
باه   94و  97ت،اداد راربا  بار حسا  درراد باا ی ماناده حجام نموناه بتنای آماده اسان. در شاک                39تا  97 ای در شک 

 مگاپاسکا  بدون دورپیچ و با دورپیچ با  م میااسه شده اسن.  91ترتی  تما  نمونه  ای با میاومن یشاری 

 

  مربااه باادون دورپاایچ و بااا دورپاایچ در مگاپاسااکا 31بااه ترتیاا  تمااا  نمونااه  ااای بااا میاوماان یشاااری  31و  96در شااک  
 81باه ترتیا  تماا  نموناه  اای باا میاومان یشااری          39و  30ام نمودار با  ام میااساه شاده اسان،  ام یناین در شاک         

 31نیاز ت،اداد راربا  نهااای بارای ت راا         33مگاپاسکا  بادون دورپایچ و باا دورپایچ  ام میااساه شاده اسان. در شاک           
 ک  نمونه  ا با  م میااسه شده اسن.دررد حجم نمونه بتنی برای 
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 تعداد ضر ه  هایی  رای  هش ه های انیشا ه ای  یتی -00 گکا

 

 اای آزمااشاگا ی داشان. در      اا رردشادگی باتن یشااری گازارش شاد کاه انطیااق راوبی باا سااار نموناه             مد شکسن نمونه
عملکاارد  GFRPتاوان گ اان دورپایچ    تاار شاد و ماای  ، عمااق شکسان کااا ش اایان و ساط ی   GFRP اای بااا دورپایچ    نموناه 
ی   اا  یناین ماد شکسان نموناه     اسان.  ام   GFRPامار حااکی از عملکارد مطلاوب دورپایچ         ا را بهیود ب شید که ااان  نمونه

 اسن.  شده ارا ه 38متر مربه در شک   کیلوگر  بر سانتی 911با میاومن 

 
 درصد الیا   1 هش ه  ا  - هش ه  دو، الیا   )ب( -میر مر ع  )الف( ریلشنر   ر نا یی 022ها  ا مقاومت  همد گک ت  هش  -05گکا 

 درصد الیا    0 هش ه  ا  -درصد الیا   ) ( 4/1 هش ه  ا  -)پ(
 
  ییجه نیری 

باا اراایه کاردن الیااو     بطور کلی با توهه باه نتاااج باه دسان آماده باا ایازااش میاومان ت،اداد راربا  ایازااش مای ااباد و              
درراد الیااو    9درراد تاا یری در ت،اداد راربا  نادارد. باا        9/0باه   0ایزااش رربه مشاا ده مای شاود. اماا تغییار الیااو از       
 اابد.برابر ایزااش می 9تا  3ت،داد رربا  ایزااش و با دورپیچ کردن ت،داد رربا  

 شود.کیلوگر  حار  می 7/89با وزنه  با توهه به آزمااش انجا  شده نتااج راز برای آزمااش رربه
درراد   0درراد از حجام راود را از دسان مای د اد. باا اراایه کاردن           31راربه   3مگاپاساکا  باا    91نمونه با میاومان   -0

رااربه  8دررااد الیاااو  اام  بااا  9/0دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه(. باارای  33اابااد  ایاازااش ماای 8الیاااو ت،ااداد رااربا  بااه 
درراد ایازااش ت،اداد راربه(، باا       99راربه   9درراد الیااو ت،اداد     9د اد. باا   د را از دسان مای  درراد حجام راو    31نمونه 

دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه(،  833رااربه  09دررااد الیاااو  0دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه(، دورپاایچ بااا  999 09دورپاایچ 
 911رااربه   04ررااد الیاااو د 9دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه( و دورپاایچ بااا  899رااربه   07دررااد الیاااو  9/0دورپاایچ بااا 

 کند.دررد ایزااش ت،داد رربه( ت م  می
 9دررااد الیاااو  9/0و  0د ااد. بااا دررااد حجاام رااود را از دساان ماای 31رااربه  8مگاپاسااکا  بااا  31نمونااه بااا میاوماان  -9

 09دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه(، بااا دورپاایچ    91رااربه  9دررااد الیاااو  9دررااد ایاازااش ت،ااداد رااربه(، بااا   99رااربه 
درراد ایازااش ت،اداد راربه(، دورپایچ       399راربه   07درراد الیااو    0دررد ایازااش ت،اداد راربه(، دورپایچ باا       311رربه 
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 تعداد ضر ه  هایی  رای  هش ه های انیشا ه ای  یتی -00 گکا

 

 اای آزمااشاگا ی داشان. در      اا رردشادگی باتن یشااری گازارش شاد کاه انطیااق راوبی باا سااار نموناه             مد شکسن نمونه
عملکاارد  GFRPتاوان گ اان دورپایچ    تاار شاد و ماای  ، عمااق شکسان کااا ش اایان و ساط ی   GFRP اای بااا دورپایچ    نموناه 
ی   اا  یناین ماد شکسان نموناه     اسان.  ام   GFRPامار حااکی از عملکارد مطلاوب دورپایچ         ا را بهیود ب شید که ااان  نمونه

 اسن.  شده ارا ه 38متر مربه در شک   کیلوگر  بر سانتی 911با میاومن 

 
 درصد الیا   1 هش ه  ا  - هش ه  دو، الیا   )ب( -میر مر ع  )الف( ریلشنر   ر نا یی 022ها  ا مقاومت  همد گک ت  هش  -05گکا 

 درصد الیا    0 هش ه  ا  -درصد الیا   ) ( 4/1 هش ه  ا  -)پ(
 
  ییجه نیری 

باا اراایه کاردن الیااو     بطور کلی با توهه باه نتاااج باه دسان آماده باا ایازااش میاومان ت،اداد راربا  ایازااش مای ااباد و              
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Abstract 
In this research, numerical modeling and evaluation of using new smart alloys in concrete 
shear wall structures is investigated via finite element method. For this purpose, two 5-story 
concrete shear walls, one of which is without opening and the other is with openings, are 
modeled in Abaqus software. In these shear walls, steel and shape memory reinforcement with 
different percentages were installed. Then, the results of seismic behavior analysis after 
installing members made of shaped-memory alloys in reinforced concrete shear wall with 
interface joint beams are presented. The results are compared with the response of shear wall 
structures without these members. There are no shape memory bars in the reference shear wall 
and all its reinforcements are steel.Utilizing finite element analysis and comparing the 
behavior between reference shear wall and shear wall by using shaped-memory alloys,results 
in improving seismic behavior and dramatically reducing residual deformation in shear wall 
structure.In static loading, similar results were observed, indicating the elimination of 
permanent deformation by these alloys. 
Keywords: Shaped-Memory Alloy; Ductility; Concrete Shear Wall; Energy Absorption 
Methods; Finite Element Method 
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 چکيده
دراين تحقيق مدلسازی و ارزيابی عدددی اسداداده از یليداا  دای  د دم د در سدازه  دای ديددار ب  دی با دی بده رو             

طبقده هده يکدی از ی هدا بددوش باز دد        5اجزاء محدود مدرد ب رسی ق ار گ فاه است. بدين م ظدر دو ديددار ب  دی با دی    
دار  دکیی    ددد. در ايدن ديدار دا یرماتدر دای هافظده      سدازی مدی   افزار یباهدس مدد   در   م ،ی باز د استاو ديگ ی دار

ای پدس از  بدا اعیدای سدا اه      و فدالد با درصد ای مخایف جايگذاری  د. سپس  اايج هاصد  از تحیيد  رفادار لد زه    
 دد رابدا ارا ده گ ديدده و بدا      دار  کیی در ديدار ب  ی با دی مسدید دارای باز دد و تي  دای پيد      ده از یلياا ای هافظه

دار  دکیی وجددد    اسدت. در ديددار ب  دی م جدع  ديا یرمداتدر هافظده         ای ديدار ب  ی م جع مقايسه  ده  پاسخ سازه
زمدا ی بده رو      دای بکدار رفاده در ايدن ب رسدی، تاريخ ده         دارد و  مه یرماتدر ای یش از فدالد است. از جمیده تحیيد   

ز ايدن  ددت تحیيد  و مقايسده رفاداری بدين ديددار ب  دی م جدع و ديددار ب  دی بدا             اجزا محدود اسدت. بدا اسداداده ا   
ای و هدا   چمدمگي  تييي  دکیهای  هدايی و ما ددگار در       دار  دکیی، بهبددد رفادار لد زه     بکارگي ی یلياا دای هافظده  

ی رفدت و   دای اسدااتيکی در يدا بارگدذار     گد دد. در تحیيد    دار  دکیی ممدخم مدی    سازه ديدار ب  ی با یلياا هافظده 
 ب گمای  يز  اايجی ممابه مما ده  د هه هاهی از هذف تييي   ک  ما دگار تدسا اين یلياا ا بدد.

 دای جدذا ا د ای، رو  اجدزاء      دار  کیی،  دک  پدذي ی ، ديددار ب  دی با دی، رو        وااه  ای هیيدی: یلياا ای هافظه
 محدود.
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Abstract 
In this research, numerical modeling and evaluation of using new smart alloys in concrete 
shear wall structures is investigated via finite element method. For this purpose, two 5-story 
concrete shear walls, one of which is without opening and the other is with openings, are 
modeled in Abaqus software. In these shear walls, steel and shape memory reinforcement with 
different percentages were installed. Then, the results of seismic behavior analysis after 
installing members made of shaped-memory alloys in reinforced concrete shear wall with 
interface joint beams are presented. The results are compared with the response of shear wall 
structures without these members. There are no shape memory bars in the reference shear wall 
and all its reinforcements are steel.Utilizing finite element analysis and comparing the 
behavior between reference shear wall and shear wall by using shaped-memory alloys,results 
in improving seismic behavior and dramatically reducing residual deformation in shear wall 
structure.In static loading, similar results were observed, indicating the elimination of 
permanent deformation by these alloys. 
Keywords: Shaped-Memory Alloy; Ductility; Concrete Shear Wall; Energy Absorption 
Methods; Finite Element Method 
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 چکيده
دراين تحقيق مدلسازی و ارزيابی عدددی اسداداده از یليداا  دای  د دم د در سدازه  دای ديددار ب  دی با دی بده رو             

طبقده هده يکدی از ی هدا بددوش باز دد        5اجزاء محدود مدرد ب رسی ق ار گ فاه است. بدين م ظدر دو ديددار ب  دی با دی    
دار  دکیی    ددد. در ايدن ديدار دا یرماتدر دای هافظده      سدازی مدی   افزار یباهدس مدد   در   م ،ی باز د استاو ديگ ی دار

ای پدس از  بدا اعیدای سدا اه      و فدالد با درصد ای مخایف جايگذاری  د. سپس  اايج هاصد  از تحیيد  رفادار لد زه    
 دد رابدا ارا ده گ ديدده و بدا      دار  کیی در ديدار ب  ی با دی مسدید دارای باز دد و تي  دای پيد      ده از یلياا ای هافظه

دار  دکیی وجددد    اسدت. در ديددار ب  دی م جدع  ديا یرمداتدر هافظده         ای ديدار ب  ی م جع مقايسه  ده  پاسخ سازه
زمدا ی بده رو      دای بکدار رفاده در ايدن ب رسدی، تاريخ ده         دارد و  مه یرماتدر ای یش از فدالد است. از جمیده تحیيد   

ز ايدن  ددت تحیيد  و مقايسده رفاداری بدين ديددار ب  دی م جدع و ديددار ب  دی بدا             اجزا محدود اسدت. بدا اسداداده ا   
ای و هدا   چمدمگي  تييي  دکیهای  هدايی و ما ددگار در       دار  دکیی، بهبددد رفادار لد زه     بکارگي ی یلياا دای هافظده  

ی رفدت و   دای اسدااتيکی در يدا بارگدذار     گد دد. در تحیيد    دار  دکیی ممدخم مدی    سازه ديدار ب  ی با یلياا هافظده 
 ب گمای  يز  اايجی ممابه مما ده  د هه هاهی از هذف تييي   ک  ما دگار تدسا اين یلياا ا بدد.

 دای جدذا ا د ای، رو  اجدزاء      دار  کیی،  دک  پدذي ی ، ديددار ب  دی با دی، رو        وااه  ای هیيدی: یلياا ای هافظه
 محدود.
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 مقدمه -1
برابککر زلهلککه، ايجککاد امکککان  ش د بزشککهايی از سککازه دش  ککراي  ب رانککی  هککا دش  يککر ش م متککدا ا   ادت ککادي سراهککی سککازه

 کده   داشاي سراهکی مناسکس اسکم       تعيکي    باشگذاشي زلهله بکه هالکم مومنکان ستيسکتيرز، از سريکس يکر سکاز  اش تکيش         
امککان   با کد،  هکاي ديکواش بر کی بتنکی د کواش مکی       اما از آنجايی  که اشاکاي  کراي  سراهکی خيلکی  کک  تکذير بکراي سکازه         

با کند   از   تکوههی دا کته     هکاي سکزتی   ميرا ننکدگی دابک       نترا مکانيکی سکازه بوسکيله اسکتهاده از اعيکايی  که  ي گکی      
اي  بمانکد، دشيهکه    ککلهاي تنکماند نکاييهي دش آنهکا بجکاي       سرفی تس از اتمکا  باشگکذاشي ب رانکی زلهلکه  کرنش هکا   ت ييکر       

تککذيري بهتککر سککاختمانها تککس از اتمککا  ايکک  باشگککذاشي سککنگي  خواهککد بنککوي  ککاهش خنککاشام   للمککام زلهلککه   خککدمم 
گيرنکد، اکر شي اسکم بزشکی از      بود   هنگامی  که سکاختمانها دش معکرل زلهلکه يکا امکواک ت ريکر نا کی از انهجکاش دکراش مکی           

ه هککذا انککرحي  ککافی، بکک  م تککواي انککرحي ت ميکک   ککده بککه سککازه از سريککس منککيرها   فراينککدهاي مشککز    داشاي  رفيککم
اي بککا الگوهککاي   ککيوه ايمکک    بککا  متککري  خنککاشام ممککک ، منککتهلر گککرددم تککا از تککپديرام مزککرا يککر ينککي  تديککده    

 بينی  استه  ود   باشگذاشي نامشز    غيرداب  تيش 
هکاي اخيکر نشکان داده  که نسکود سکاز  اشهاي هکذا انکرحي مناسکس يککی از دضيک  شفتکاش اکعي  سکاختمانها                تجربيام زلهله
تلککه هنککتند  هککاي آساننککوش يککا شاه هککاي ينککدي  سساککه داشاي ديواشهککاي بر ککی دش اسککرا  ههککره شي از سککاختماناسککم  بنککيا

هکاي هکانسی م ک  زلهلکه   بکاد        ه اي  ديواشهکاي بر کی سکزتی هکانسی دابک  تکوههی شا بکراي سکاختمان دش برابکر باشگکذاشي          
با کند، بکه همکي  دليک  دش سکوا زلهلکه بايکد         ش سکازه  تواننکد باعکا ايجکاد شفتکاش دکابی د       ننکد  تيرهکاي تيونکد مکی     تپمي  می

توانايی  ش د بکه مرهلکه شفتکاش غيرخلکی   تکس از تنکليا شا دا کته با کند  بنکابراي    بکا توهکه بکه ننکسم دهانکه بکه اشتهکا                  
لي   ککا، اهتيککاک بککه فوضدگککذاشي تيهيککده   متککرا ا داشنککد تککا بتککوان شفتککاش  ککک  تککذير از آنهککا انت ککاش دا ککم  از سرفککی بککد

اهتياک بکه فوضدگکذاشي دلکري سخاموتهکاز   سکاير ميه کام اهرايکی، فرآينکد سکاخم آنهکا نيکه د کواش اسکم  ش م معمکوا               
هکاي ينکدي  سساکه آن اسکم  که ناکار خکان شا بعنکوان مه ک  خميکري   معمکوضد دش تيرهکا دش ن کر               دش سراهی سکاختمان 

 کوند  که امککان      ننکد  ايک  ناکار سکوشي سراهکی مکی       ی مکی ها شا براي ايک  من کوش ههايکام بنکدي   سراهک      گيرند   آن می
اي از انککرحي ت ميکک   ککده بککه سککازه دش آنهککا از سريککس  ش د بککه م ککد ده نا شنککان  هککود   اسککتهيب بزککش دابکک  ميه ککه

دا ته با کد   از سرفکی  متکري  ميکهان  رنشکها   ت ييکر  ککلهاي مانکدگاش دش  ک  سکازه شا امکاندکذير نماينکد  بلکوش خکان               
هککا  هککاي بر ککی بتنککی، اسککتهيب انککرحي زلهلککه بککا اسککتهاده از انککوا  سککاز    اشهککاي مکککانيکی از هملککه ميراگککر   ديککواشبککراي 

ننکسم   اسکم  م کد ده ممکک  بکه        اما نتايج بلکوش  امک  اشاکا  ننکده نيازهکا   معياشهکاي عملککردي نسکوده        ] 1[ملالعه  ده 
اي  ککه دش عککي   اعيککا   يککا سککاز    اشهککاي تاويککم  ننککده  ويککر ت ييککر  کککلهاي  شنککان ايکک  دسککته از سککازها، نيککاز بککه

دا ت  سزتی    ک  تذيري مناسکس، فکراها  ننکده خکوان ميرايکی   اسکتهيب انکرحي  کافی بکراي سکازه ا کلی دش هکي              
 نککد  امکککان فککراها آ شدن سککزتی    زلهلککه سيککا هککر باشگککذاشي ناگهککانی هککانسی ديگککرز با ککند شا بککيش از تککيش آ کککاش مککی  

مناسکس    کافی، همهمکان بکا اشاکاي نيازمنکديهاي سکر يس دهکی   بازگشکم بکه  کک  ا ليکه سکازه    مينکه                 ک  تکذيري 
شسکد  زيکرا بعکد از  دکو  شفتاشهکاي       هکاي ديکواش بکرم بتنکی امکري د کواش بن کر مکی          دن  رنشهاي تس ماند نهايی، دش سکازه 

داش  ککلی  که    ماننکد  آلياحهکاي هاف که    ادی مکی خميري همواشه بزشی از ت ييکر  ککلها ب کوشم مانکدگاش   داامکی دش سکازه بک       
 ککناخته مککی  ککوند، مککوادي هو ککمند هنککتند  ککه بککه دليکک  برخککوشداشي از SMA - Shape Memory Alloyبککا نککا  ضتککي  

سککازند   اشآمککدي   ادککر بزشککی   خ و ککيام مکککانيکی   ترمومکککانيکی  يکک ه بنککياشي از نيازمنککديهاي فککوي شا بککرآ شده مککی  
هکاي   هکا   دابليکم   د   آليکاح دش  کنعم سکاختمان سکاباه ينکدانی نداشنکد  برشسکی امککان،  کاشبرد، توانکايی          استهاده از اي  مکوا 

 اشااه  ده اسم  ]2[استهاده از اي  نو  آلياحها دش ت ايس 
اي مککوشد برشسککی هککاي اخيککر م ااککي  بنککياشي ادککر اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی شا دش  اشبردهککاي لککرزه دش سککاا

[ بکا ش  کهاي ت ليلکی   بکا اسکتهاده از ايکده  اخ کهاي خرابکی   بکا اسکتهاده از الگکوي سکاده             3اند  بر نکو    النتکه    دادهدراش 
 ده مواد هاف ه داش  کلی، امکان اسکتهاده از ايک  مکواد شا بکه  کوشم ت ليلکی برشسکی  ردنکد  بکه ايک  من کوش يکر ت ليک               

م کالق سکنتی   م کالق ماکا    کده بکا آلياحهکاي هاف که داش  ککلی           مااينه اي بي  سازه هکاي بکت  منکلق ماکا    کده بکا      
[ بککه برشسککی آزمايشککگاهی دابهککاي 4بککه عنککوان ميراگککر   همهنککي  بککه عنککوان مهاشبنککد انجککا  دادنککد   اشد نککه   همکککاشان   

بککه  [5بککت  منککلق ماککا   سککازي  ککده بککا ميراگرهککاي منککتهلر  ننککده   بازگرداننککده ترداختنککد  يادشسکککی   همکککاشان    
برشسی شفتاش  ي ه ير تيکر بکت  منکلق بکا سکيا هکاي هاف که داش  ککلی ترداختنکد  نتکايج برشسکی بيکانگر امککان اسکتهاده از               

با ککد  سککيا هککاي هاف ککه داش  کککلی دش تيرهککاي بککت  منککلق بککه من ککوش بدسککم آ شدن سککزتی   ماا مککم مت ييککر مککی     
هککاي مککواد هاف ککه داش  کککلی بککراي اشزيککابی   ميلککه هککاي متعککددي شا بککر ش ي سککيمها   [ آزمککايش6دسککر يه   دلمانککم  

[ شفتککاش مکککانيکی مککواد  8 7انککد  دلهککه   همکککاشان   تتاننککي  آنهککا دش سراهککی   بهنککازي لککرزه اي سککازه هککا انجککا  داده   
 -اي مککوشد برشسککی دککراش دادنککد  دش ايکک  ملالعککام ش ککته هککاي متعککدد نيککک   هاف ککه داش  کککلی شا بککراي  اشبردهککاي لککرزه 

 ککم باشگککذاشي  ششککی دککراش داده  ککد   شفتککاش فرا شنککان آنهککا برشسککی گرديککد، همهنککي   ابنککتگی تاسکک        تيتککانيو  ت
[ بککه برشسککی ادککر 9گرفککم  داسککميه   همکککاشان  هککا مککوشد برشسککی دککراششفتککاشي بککه دمککا، سککرعم باشگککذاشي   تعککداد يرخککه

از ککو ديواشهککاي بر ککی بککت  منککلق  داش  کککلی بککه  ککوشم مهاشبنککدي سميراگککرز دش ب اسککتهاده از ش ککته هککاي مککواد هاف ککه 
[ بکه برشسکی   11نتايج بکه دسکم آمکده بيکانگر عملککرد مناسکس ايک  ميراگرهکا بکوده اسکم  ملهکري   همککاشان                ترداختند 

 کککلهاي نتککايج ايکک  ت ايککس بيککانگر  ککاهش ت ييککر   ادککر اسککتهاده از مککواد هاف ککه داش  کککلی بککه  ککوشم ميراگککر ترداختنککد 
[ بککا اسککتهاده از نتککايج آزمايشککگاهی بککه  11با ککد  انککدشيلی   همکککاشان  تهاده از ايکک  مککواد مککیمانککدگاش دش سککازه دش ادککر اسکک

[ 12هککاي دککديمی ترداختنکد   يلککده   همکککاشان   برشسکی ادککر اسککتهاده از مکواد هاف ککه داش  کککلی بکه من ککوش بازسککازي سکازه    
 ککه داش  کککلی بککراي تلهککاي بلنککد   بککه برشسککی امکککان اسککتهاده از سينککتمهاي هککداگر تککی مت ييککر همککراه بککا مککواد هاف     

ترداختند  سينتا هداگر هاف که داش  ککلی دش زلهلکه هکاي بکا  کدم  کا، بکه عنکوان نگهداشنکده  کلس مکابي  تايکه   عر که               
ادکدا  بکه اسککتهاده از ايک  آليکاح هکاي هاف که داش  کککلی دش        ]13[ نکد  بکراي ا لککي  بکاش داسکميه   همککاشان      تلهکا عمک  مکی   

ديکواش بر کی نمودنککد   دش آن ملالعکه دش کدهاي مزتلهککی از آن آلياحهکا   تککاديرام آنکرا ب کوشم عککددي ملالعکه نمودنککد  دش         
ت  منکلق    هکاي بک   ادکدا  بکه برشسکی اسکتهاده از آليکاح هکاي هاف که داش دش سکازه         ]14[ادامه آن ت ايس، داسکميه   همککاشان   

ت ککم ادککر زلهلککه   تککس لککرزه نمودنککد   تککاديرام اينگونککه آلياحهککا شا دش شفتککاش سککازه هککاي بتنککی ميه ککه نمودنککد  آشيکک       
تککادير آلياحهککاي هاف ککه داش شا دش تکک  هککاي بتنککی   ت ککم ادککر مولهککه هککاي هککانسی   دککااا زلهلککه ملالعککه   ]16 15[داسککميه 

ت ليکک  هککاای بککه ش ي   زmacroسددي   بککا اسککتهاده از ش م اهککها  دش ککم ب ککوشم عکک ]17[نمودنککد  داسککميه   همکککاشان  
ديواشهککاي بر ککی بککت  منککلق بککا اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه داش   بککد ن آن ملالعککه نمککوده   تککاديرام آن آلياحهککا شا        

هککاي  سککازه دش ت  هشککهايی امکککان اسککتهاده از آلياحهککاي سوتراضسککتير شا دش   ]19-18[گککهاشم نمودنککد  خککالو   همکککاشان  
داا خمشی بتنی موشد برشسکی دکراش دادنکد  آنهکا از آلياحهکاي نيتينکوا بکه عنکواش ميلگکرد اسکتهاده  ردنکد   تواننکتند ت ييکر              

  ک  ماندگاش سازه شا  اهش دهند 
دش ايکک  ت ايککس سککعی گرديککده تککا بککا اسککتهاده از ش م اهککها  م ککد د تککادير   بکککاشگيري آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی دش     

  از مککواشدي  ککه ميتککوان بککه ناککش   اهميککم ايکک  نککو   ککودهککاي بر ککی بککت  منککلق بککا باز ککو   بککد ن باز ککو برشسککی ديواش
آلياحها تکی بکرد، توانکاای دش  کاهش هابجکاای   هابجکاای هکاي مانکدگاش دش سساکام اسکم  که دش ايک  ملالعکه بکا اسکتهاده از                

 د   ش م ت لي  تاشيزهه زمانی اي   ميتها برشسی   اشااه می گردن
العکاده شا بکه همکراه دابليکم بازگشکم       هکاي هنکتند  که سکزتی  کافی    کک  تکذيري فکوي         آلياحهاي هاف ه داش  ککلی آليکاح  

بکه هالکم ا ليککه دش هکر هککالتی از  کرنش شا همهمکان داشنککد  ايک  نککو  آلياحهکا بعکد از ت مکک  ت ييکر  کککلهاي خميکري دابکک            
اشنکدم   يکا دش مرهلکه شفتکاشي ديگکر خکود دش  کوشم اعمکاا هکراشم          توهه، امکان بازگشم به هالکم    کک  ا ليکه خکود شا د    

هکاي خا کی از دمکا يکا دش  کراي  مشز کی، شفتکاش مکاده           نکد  دش بکازه   تماي  به برگشکم بکه  کک  ا ليکه خکود شا تيکدا مکی       
تککا هککد د  رنشککهاي ده دش ککد، دش ايکک   ککراي  تککس از مراهکک  بککاشبرداشي    ککه اسککم (Superelastic)ب ککوشم ابککر  شنککان 

م   نيد  هالککم  رينککتالی بککه نامهککاي آسککت ز  آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی دش1گککردد س ککک   بککه  ککک  ا ليککه خککود بککازمی
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 مقدمه -1
برابککر زلهلککه، ايجککاد امکککان  ش د بزشککهايی از سککازه دش  ککراي  ب رانککی  هککا دش  يککر ش م متککدا ا   ادت ککادي سراهککی سککازه

 کده   داشاي سراهکی مناسکس اسکم       تعيکي    باشگذاشي زلهله بکه هالکم مومنکان ستيسکتيرز، از سريکس يکر سکاز  اش تکيش         
امککان   با کد،  هکاي ديکواش بر کی بتنکی د کواش مکی       اما از آنجايی  که اشاکاي  کراي  سراهکی خيلکی  کک  تکذير بکراي سکازه         

با کند   از   تکوههی دا کته     هکاي سکزتی   ميرا ننکدگی دابک       نترا مکانيکی سکازه بوسکيله اسکتهاده از اعيکايی  که  ي گکی      
اي  بمانکد، دشيهکه    ککلهاي تنکماند نکاييهي دش آنهکا بجکاي       سرفی تس از اتمکا  باشگکذاشي ب رانکی زلهلکه  کرنش هکا   ت ييکر       

تککذيري بهتککر سککاختمانها تککس از اتمککا  ايکک  باشگککذاشي سککنگي  خواهککد بنککوي  ککاهش خنککاشام   للمککام زلهلککه   خککدمم 
گيرنکد، اکر شي اسکم بزشکی از      بود   هنگامی  که سکاختمانها دش معکرل زلهلکه يکا امکواک ت ريکر نا کی از انهجکاش دکراش مکی           

ه هککذا انککرحي  ککافی، بکک  م تککواي انککرحي ت ميکک   ککده بککه سککازه از سريککس منککيرها   فراينککدهاي مشککز    داشاي  رفيککم
اي بککا الگوهککاي   ککيوه ايمکک    بککا  متککري  خنککاشام ممککک ، منککتهلر گککرددم تککا از تککپديرام مزککرا يککر ينککي  تديککده    

 بينی  استه  ود   باشگذاشي نامشز    غيرداب  تيش 
هکاي اخيکر نشکان داده  که نسکود سکاز  اشهاي هکذا انکرحي مناسکس يککی از دضيک  شفتکاش اکعي  سکاختمانها                تجربيام زلهله
تلککه هنککتند  هککاي آساننککوش يککا شاه هککاي ينککدي  سساککه داشاي ديواشهککاي بر ککی دش اسککرا  ههککره شي از سککاختماناسککم  بنککيا

هکاي هکانسی م ک  زلهلکه   بکاد        ه اي  ديواشهکاي بر کی سکزتی هکانسی دابک  تکوههی شا بکراي سکاختمان دش برابکر باشگکذاشي          
با کند، بکه همکي  دليک  دش سکوا زلهلکه بايکد         ش سکازه  تواننکد باعکا ايجکاد شفتکاش دکابی د       ننکد  تيرهکاي تيونکد مکی     تپمي  می

توانايی  ش د بکه مرهلکه شفتکاش غيرخلکی   تکس از تنکليا شا دا کته با کند  بنکابراي    بکا توهکه بکه ننکسم دهانکه بکه اشتهکا                  
لي   ککا، اهتيککاک بککه فوضدگککذاشي تيهيککده   متککرا ا داشنککد تککا بتککوان شفتککاش  ککک  تککذير از آنهککا انت ککاش دا ککم  از سرفککی بککد

اهتياک بکه فوضدگکذاشي دلکري سخاموتهکاز   سکاير ميه کام اهرايکی، فرآينکد سکاخم آنهکا نيکه د کواش اسکم  ش م معمکوا               
هکاي ينکدي  سساکه آن اسکم  که ناکار خکان شا بعنکوان مه ک  خميکري   معمکوضد دش تيرهکا دش ن کر               دش سراهی سکاختمان 

 کوند  که امککان      ننکد  ايک  ناکار سکوشي سراهکی مکی       ی مکی ها شا براي ايک  من کوش ههايکام بنکدي   سراهک      گيرند   آن می
اي از انککرحي ت ميکک   ککده بککه سککازه دش آنهککا از سريککس  ش د بککه م ککد ده نا شنککان  هککود   اسککتهيب بزککش دابکک  ميه ککه

دا ته با کد   از سرفکی  متکري  ميکهان  رنشکها   ت ييکر  ککلهاي مانکدگاش دش  ک  سکازه شا امکاندکذير نماينکد  بلکوش خکان               
هککا  هککاي بر ککی بتنککی، اسککتهيب انککرحي زلهلککه بککا اسککتهاده از انککوا  سککاز    اشهککاي مکککانيکی از هملککه ميراگککر   ديککواشبککراي 

ننکسم   اسکم  م کد ده ممکک  بکه        اما نتايج بلکوش  امک  اشاکا  ننکده نيازهکا   معياشهکاي عملککردي نسکوده        ] 1[ملالعه  ده 
اي  ککه دش عککي   اعيککا   يککا سککاز    اشهککاي تاويککم  ننککده  ويککر ت ييککر  کککلهاي  شنککان ايکک  دسککته از سککازها، نيککاز بککه

دا ت  سزتی    ک  تذيري مناسکس، فکراها  ننکده خکوان ميرايکی   اسکتهيب انکرحي  کافی بکراي سکازه ا کلی دش هکي              
 نککد  امکککان فککراها آ شدن سککزتی    زلهلککه سيککا هککر باشگککذاشي ناگهککانی هککانسی ديگککرز با ککند شا بککيش از تککيش آ کککاش مککی  

مناسکس    کافی، همهمکان بکا اشاکاي نيازمنکديهاي سکر يس دهکی   بازگشکم بکه  کک  ا ليکه سکازه    مينکه                 ک  تکذيري 
شسکد  زيکرا بعکد از  دکو  شفتاشهکاي       هکاي ديکواش بکرم بتنکی امکري د کواش بن کر مکی          دن  رنشهاي تس ماند نهايی، دش سکازه 

داش  ککلی  که    ماننکد  آلياحهکاي هاف که    ادی مکی خميري همواشه بزشی از ت ييکر  ککلها ب کوشم مانکدگاش   داامکی دش سکازه بک       
 ککناخته مککی  ککوند، مککوادي هو ککمند هنککتند  ککه بککه دليکک  برخککوشداشي از SMA - Shape Memory Alloyبککا نککا  ضتککي  

سککازند   اشآمککدي   ادککر بزشککی   خ و ککيام مکککانيکی   ترمومکککانيکی  يکک ه بنککياشي از نيازمنککديهاي فککوي شا بککرآ شده مککی  
هکاي   هکا   دابليکم   د   آليکاح دش  کنعم سکاختمان سکاباه ينکدانی نداشنکد  برشسکی امککان،  کاشبرد، توانکايی          استهاده از اي  مکوا 

 اشااه  ده اسم  ]2[استهاده از اي  نو  آلياحها دش ت ايس 
اي مککوشد برشسککی هککاي اخيککر م ااککي  بنککياشي ادککر اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی شا دش  اشبردهککاي لککرزه دش سککاا

[ بکا ش  کهاي ت ليلکی   بکا اسکتهاده از ايکده  اخ کهاي خرابکی   بکا اسکتهاده از الگکوي سکاده             3اند  بر نکو    النتکه    دادهدراش 
 ده مواد هاف ه داش  کلی، امکان اسکتهاده از ايک  مکواد شا بکه  کوشم ت ليلکی برشسکی  ردنکد  بکه ايک  من کوش يکر ت ليک               

م کالق سکنتی   م کالق ماکا    کده بکا آلياحهکاي هاف که داش  ککلی           مااينه اي بي  سازه هکاي بکت  منکلق ماکا    کده بکا      
[ بککه برشسککی آزمايشککگاهی دابهککاي 4بککه عنککوان ميراگککر   همهنککي  بککه عنککوان مهاشبنککد انجککا  دادنککد   اشد نککه   همکککاشان   

بککه  [5بککت  منککلق ماککا   سککازي  ککده بککا ميراگرهککاي منککتهلر  ننککده   بازگرداننککده ترداختنککد  يادشسکککی   همکککاشان    
برشسی شفتاش  ي ه ير تيکر بکت  منکلق بکا سکيا هکاي هاف که داش  ککلی ترداختنکد  نتکايج برشسکی بيکانگر امککان اسکتهاده از               

با ککد  سککيا هککاي هاف ککه داش  کککلی دش تيرهککاي بککت  منککلق بککه من ککوش بدسککم آ شدن سککزتی   ماا مککم مت ييککر مککی     
هککاي مککواد هاف ککه داش  کککلی بککراي اشزيککابی   ميلککه هککاي متعککددي شا بککر ش ي سککيمها   [ آزمککايش6دسککر يه   دلمانککم  

[ شفتککاش مکککانيکی مککواد  8 7انککد  دلهککه   همکککاشان   تتاننککي  آنهککا دش سراهککی   بهنککازي لککرزه اي سککازه هککا انجککا  داده   
 -اي مککوشد برشسککی دککراش دادنککد  دش ايکک  ملالعککام ش ککته هککاي متعککدد نيککک   هاف ککه داش  کککلی شا بککراي  اشبردهککاي لککرزه 

 ککم باشگککذاشي  ششککی دککراش داده  ککد   شفتککاش فرا شنککان آنهککا برشسککی گرديککد، همهنککي   ابنککتگی تاسکک        تيتککانيو  ت
[ بککه برشسککی ادککر 9گرفککم  داسککميه   همکککاشان  هککا مککوشد برشسککی دککراششفتککاشي بککه دمککا، سککرعم باشگککذاشي   تعککداد يرخککه

از ککو ديواشهککاي بر ککی بککت  منککلق  داش  کککلی بککه  ککوشم مهاشبنککدي سميراگککرز دش ب اسککتهاده از ش ککته هککاي مککواد هاف ککه 
[ بکه برشسکی   11نتايج بکه دسکم آمکده بيکانگر عملککرد مناسکس ايک  ميراگرهکا بکوده اسکم  ملهکري   همککاشان                ترداختند 

 کککلهاي نتککايج ايکک  ت ايککس بيککانگر  ککاهش ت ييککر   ادککر اسککتهاده از مککواد هاف ککه داش  کککلی بککه  ککوشم ميراگککر ترداختنککد 
[ بککا اسککتهاده از نتککايج آزمايشککگاهی بککه  11با ککد  انککدشيلی   همکککاشان  تهاده از ايکک  مککواد مککیمانککدگاش دش سککازه دش ادککر اسکک

[ 12هککاي دککديمی ترداختنکد   يلککده   همکککاشان   برشسکی ادککر اسککتهاده از مکواد هاف ککه داش  کککلی بکه من ککوش بازسککازي سکازه    
 ککه داش  کککلی بککراي تلهککاي بلنککد   بککه برشسککی امکککان اسککتهاده از سينککتمهاي هککداگر تککی مت ييککر همککراه بککا مککواد هاف     

ترداختند  سينتا هداگر هاف که داش  ککلی دش زلهلکه هکاي بکا  کدم  کا، بکه عنکوان نگهداشنکده  کلس مکابي  تايکه   عر که               
ادکدا  بکه اسککتهاده از ايک  آليکاح هکاي هاف که داش  کککلی دش        ]13[ نکد  بکراي ا لککي  بکاش داسکميه   همککاشان      تلهکا عمک  مکی   

ديکواش بر کی نمودنککد   دش آن ملالعکه دش کدهاي مزتلهککی از آن آلياحهکا   تککاديرام آنکرا ب کوشم عککددي ملالعکه نمودنککد  دش         
ت  منکلق    هکاي بک   ادکدا  بکه برشسکی اسکتهاده از آليکاح هکاي هاف که داش دش سکازه         ]14[ادامه آن ت ايس، داسکميه   همککاشان   

ت ککم ادککر زلهلککه   تککس لککرزه نمودنککد   تککاديرام اينگونککه آلياحهککا شا دش شفتککاش سککازه هککاي بتنککی ميه ککه نمودنککد  آشيکک       
تککادير آلياحهککاي هاف ککه داش شا دش تکک  هککاي بتنککی   ت ککم ادککر مولهککه هککاي هککانسی   دککااا زلهلککه ملالعککه   ]16 15[داسککميه 

ت ليکک  هککاای بککه ش ي   زmacroسددي   بککا اسککتهاده از ش م اهککها  دش ککم ب ککوشم عکک ]17[نمودنککد  داسککميه   همکککاشان  
ديواشهککاي بر ککی بککت  منککلق بککا اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه داش   بککد ن آن ملالعککه نمککوده   تککاديرام آن آلياحهککا شا        

هککاي  سککازه دش ت  هشککهايی امکککان اسککتهاده از آلياحهککاي سوتراضسککتير شا دش   ]19-18[گککهاشم نمودنککد  خککالو   همکککاشان  
داا خمشی بتنی موشد برشسکی دکراش دادنکد  آنهکا از آلياحهکاي نيتينکوا بکه عنکواش ميلگکرد اسکتهاده  ردنکد   تواننکتند ت ييکر              

  ک  ماندگاش سازه شا  اهش دهند 
دش ايکک  ت ايککس سککعی گرديککده تککا بککا اسککتهاده از ش م اهککها  م ککد د تککادير   بکککاشگيري آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی دش     

  از مککواشدي  ککه ميتککوان بککه ناککش   اهميککم ايکک  نککو   ککودهککاي بر ککی بککت  منککلق بککا باز ککو   بککد ن باز ککو برشسککی ديواش
آلياحها تکی بکرد، توانکاای دش  کاهش هابجکاای   هابجکاای هکاي مانکدگاش دش سساکام اسکم  که دش ايک  ملالعکه بکا اسکتهاده از                

 د   ش م ت لي  تاشيزهه زمانی اي   ميتها برشسی   اشااه می گردن
العکاده شا بکه همکراه دابليکم بازگشکم       هکاي هنکتند  که سکزتی  کافی    کک  تکذيري فکوي         آلياحهاي هاف ه داش  ککلی آليکاح  

بکه هالکم ا ليککه دش هکر هککالتی از  کرنش شا همهمکان داشنککد  ايک  نککو  آلياحهکا بعکد از ت مکک  ت ييکر  کککلهاي خميکري دابکک            
اشنکدم   يکا دش مرهلکه شفتکاشي ديگکر خکود دش  کوشم اعمکاا هکراشم          توهه، امکان بازگشم به هالکم    کک  ا ليکه خکود شا د    

هکاي خا کی از دمکا يکا دش  کراي  مشز کی، شفتکاش مکاده           نکد  دش بکازه   تماي  به برگشکم بکه  کک  ا ليکه خکود شا تيکدا مکی       
تککا هککد د  رنشککهاي ده دش ککد، دش ايکک   ککراي  تککس از مراهکک  بککاشبرداشي    ککه اسککم (Superelastic)ب ککوشم ابککر  شنککان 

م   نيد  هالککم  رينککتالی بککه نامهککاي آسککت ز  آلياحهککاي هاف ککه داش  کککلی دش1گککردد س ککک   بککه  ککک  ا ليککه خککود بککازمی
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يم موهود می با ند  هالم آسکتنايم هالکم ا کلی بکا تاکاشن بکاض بکوده   هالکم ماشتنهايکم هالکم م  کوا بکا تاکاشن              هماشتن
ماشتنهايککم دش دماهککاي تککايي    تنشککهاي بککاض تايککداش مککی    متککر مککی با ککد  آسککتنيم دش دماهککاي بککاض   تنشککهاي تککايي    

با ککند  لککذا بککا اعمککاا باشگککذاشيهاي هراشتککی   يککا مکککانيکی ايکک  د  هالککم مککی تواننککد بککه يکککديگر تسککدي   ککوند  ا کککاا    
مزتلکک  ماشتنهايککم نيککه مککی تواننککد دش دماهککاي تککايي  بککه يکککديگر تسککدي   ککوند   فرآينککد ههککم گيککري مجککدد   يککا       

Twinning   Detwinning   ز از 1  بککا  هککود اينکککه شفتککاش هاف ککه داش بککودن  کککلی س ککک        ]3 [ ککک  خواهککد گرفککم
سکاا گذ کته  کناخته  کده بکود، ايک  مکاده تکا  نکون بکراي اسکتهاده دش تعميکر   بهنکازي               41داش  کلی دش  هاي هاف ه آلياح

سککازي    داش  کککلی دش سککاختمان  اي هاف ککههکک شفتککاش سککاختمان بکککاش گرفتککه نشککده اسککم  امککر زه امکککان اسککتهاده از آليککاح  
بز ککون دش تعميککر   بهنککازي بلککوش  سککيد  هککود داشد  بککدلي  سسيعککم ترمومکککانيکی تسککدي  هالککم، شفتککاش مککواد هاف ککه   
داش  کلی  ابنته بکه سکرعم باشگکذاشي مکی با کد  دش باشگکذاشي هکاي بکا سکرعم تکايي  دش هنگکا  تسکدي  هالکم، گرمکا آزاد               

بککم خواهککد مانککد  ايکک  فرآينککد بککه عنککوان فرآينککد همککدما  ککناخته مککی  ککود  لککی دش باشگککذاشيهاي بککا  ککده   دمککاي مککاده دا
سرعم باض مانند باشگکذاشي هکاي زلهلکه مکاده  دکم  کافی بکراي مسادلکه هکراشم بکا م کي  شا نزواهکد دا کم   گرمکاي نهکان                

ينکد بکی دشش  دش ادبيکام فنکی  کناخته      ماده موهس مکی  کود  که دمکاي نمونکه ت ييکر  نکد  ايک  فرآينکد نيکه بکه عنکوان فرآ            
داش  هکاي هاف که    کرنش شفتکاش فرا شنکان آليکاح    -هکاي تکنش   ب کوشم  کماتير من نکی    1 ده اسم  همکانلوش  که دش  کک     

مربکور بکه ت ييکر  ککلهاي اضسکتير       4هکاي ا        کاخه ]3[ کلی ديده می  ودم ايک  شفتکاش دش  ادکد تکنج  کاخه  لکی داشد       
بکه ترتيکس مربکور بکه ت ييکر       3   2هکاي   داش  ککلی آسکتنايم   ماشتنهايکم اسکم   کاخه      هکاي هاف که   دش د  هالم تايداش آلياح

با ککد   فککاز منککير شفککم ساز آسککتنايم بککه هککدا  ککدگی ماشتنهايککمز   بککرعکس ساز هدا ککدگی ماشتنهايککم بککه آسککتنايمز مککی  
 با د    هيم مینمربور به ت يير  کلهاي خميري دش هالم هدا دگی ماشت 5 اخه 

 
 ]2[م ح ی  ای رفااری دوگا ه یلياا ای هافظه دار  کیی  -1 ک  

 ا داف تحقيق -2
دش اي  ت ايس مدلنازي عددي ديکواش بر کی بکا اسکتهاده از آليکاح هکاي هاف که داش   همهنکي  بکد ن آليکاح هکاي ياد کده بکه              

ايک  آليکاح بهکره بکرده  کده        ش م اهها  م کد د انجکا  گرديکده اسکم  بکراي ديکواش بر کی بکت  منکلق از شفتکاش ابر شنکان            
اي ديواشهککاي بککرم بوسککيله آنهککا مککوشد برشسککی دککراش گرفتککه اسککم   ش م تيشککنهادي  ککام  اسککتهاده از   امکککان بهسککود لککرزه

داش  ککلی ب کوشم تنکليق دش ديکواش دش  ک  ديکواش بکرم بکت  منکلق اسکم  بلکوش             هکاي هاف که   هکاي آليکاح   ش کته سيمها   يا 
هاسکم  دش  کوشم نيکاز   بکه عنکوان يکر  کاشبرد         بمن وش تعميکر   اشتاکاي شفتکاش ايک  نکو  سکازه       ها خان استهاده از اي  آلياح

توانکد ب کوشم مهکاش آنهکا بکه  که ام خا کی         داش  ککلی بکه عنکوان مهاشبنکد مکی      هکاي هاف که   خان، ن کس اعيکايی از آليکاح   
 اند  با ند  ه به اههاي سازه ديواش ينسيده

 

 مدلسازی عددی ديدار ای ب  ی-3
م کد د اسکتهاده  کده     هکاي اهکها   ، بکراي انجکا  ت ليک    ABAQUSافکهاش   هکاي گنکترده، از نکر     اي  ت ايکس، بکدلي  دابليکم   دش 

افککهاش تعسيککه نشککده  فککرل دش ايکک  نککر  ز ب ککوشم تککيش(Superelastic[  امککا از آنجککا  ککه مککدا شفتککاشي ابر شنککان 21اسککم  
شفتکاش مکاده تعريک   کده از سکوي      "شفکم، ت کم عنکوان     ش مکی اسم، اي  شفتاش  ه مدا  کردن آن از لکواز  ايک  ت ايکس بشکما     

افککهاش  ناسککانده  ککده اسککم  بککراي   ، بککه ايکک  نککر Fortranنوينککی  دش م ککي  برنامککه "User Implemented Material" ککاشبر
هککها    م ککد د از ا افکهاش، ينککدي  نمونککه مکدا اهککها    ککده دش نککر  اسمينکان از  کک م   توانککايی الگکوشيتا شفتککاش مککاده تعريک     

هککاي اسککتاتيکی   دينککاميکی سککاخته   آزمککايش  ککدند تککا از ملاباککم  امکک  مککدا    مزتلکک  بککا ايکک  مککاده ت ککم باشگککذاشي 
 کده ايک  امککان     دش الگکوشيتا شفتکاشي يکاد    هکاي آزمايشکگاهی اسمينکان ها ک   کود       شفتاشي اشااه   اعماا  کده بکا تک  هش   

داش  ککلی برشسکی  کود      تلک  شفتکاش ابر شنکان، دش آلياحهکاي هاف که      ده تا بتکوان ادکر ت ييکر تاشامترهکاي مز      دش ن ر گرفته
  نمککوداش تکنش    ککرنش شفتککاش ابککر   1دش مکدلهاي بکککاش شفتککه مشز کام مکککانيکی آليککاح هککاي هاف که داش  کککلی دش هککد ا    

 اشااه گرديده اسم  2 شنان دش  ک  
 ممخبات مکا يکی یلياا بکار رفاه -1جدو  

 ماداش مشز ام مکانيکی 
 GPa  11 اريس  شنان

 MPa 111 تنش  ش د از شفتاش آستنيم به ماشتنهيم 

 MPa 131 تنش اتما  شفتاش تسدي  از آستنيم به ماشتنهيم 

  85MPa تنش آغاز مجدد شفتاش آستنيم ستسدي  از ماشتنهيمز 

 45MPa تنش اتما  ش ند تسدي  از شفتاش ماشتنهيم به آستنيم

 9 ها براي شفتاش تايداش فرا شنان  دش د م د ده  رنش

 kN/m3 65  زن مز ون

 

 
 ه    رفاار اب همساش مد  عددی- مددار ت   -2 ک  

  مد     دسه -3-1
داش  ککلی، ينکد دسکته     هکاي ديکواش بر کی بکت  منکلق بکا اسکتهاده از آلياحهکاي هاف که          براي برشسکی امککان بهنکازي سکازه     

 گردد  به آنها ا اشه میمدا ساخته  د  ه 
 ديدار بان مسید بدوش باز د  مد  -3-1-1

ز   مشز ککام بککه  ککر  زيککر 3مککدلی از ديککواش بککت  منککلق سککاده بککد ن باز ککو   بککا ابعککاد هندسککی    ککسکه بنککدي س ککک   
 اي مزتل  انجا   ده بر ش ي آن به دراش زير اسم   هاي لرزه  ده  ه نتايج ت لي   ساخته
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يم موهود می با ند  هالم آسکتنايم هالکم ا کلی بکا تاکاشن بکاض بکوده   هالکم ماشتنهايکم هالکم م  کوا بکا تاکاشن              هماشتن
ماشتنهايککم دش دماهککاي تککايي    تنشککهاي بککاض تايککداش مککی    متککر مککی با ککد  آسککتنيم دش دماهککاي بککاض   تنشککهاي تککايي    

با ککند  لککذا بککا اعمککاا باشگککذاشيهاي هراشتککی   يککا مکککانيکی ايکک  د  هالککم مککی تواننککد بککه يکککديگر تسککدي   ککوند  ا کککاا    
مزتلکک  ماشتنهايککم نيککه مککی تواننککد دش دماهککاي تککايي  بککه يکککديگر تسککدي   ککوند   فرآينککد ههککم گيککري مجککدد   يککا       

Twinning   Detwinning   ز از 1  بککا  هککود اينکککه شفتککاش هاف ککه داش بککودن  کککلی س ککک        ]3 [ ککک  خواهککد گرفککم
سکاا گذ کته  کناخته  کده بکود، ايک  مکاده تکا  نکون بکراي اسکتهاده دش تعميکر   بهنکازي               41داش  کلی دش  هاي هاف ه آلياح

سککازي    داش  کککلی دش سککاختمان  اي هاف ککههکک شفتککاش سککاختمان بکککاش گرفتککه نشککده اسککم  امککر زه امکککان اسککتهاده از آليککاح  
بز ککون دش تعميککر   بهنککازي بلککوش  سککيد  هککود داشد  بککدلي  سسيعککم ترمومکککانيکی تسککدي  هالککم، شفتککاش مککواد هاف ککه   
داش  کلی  ابنته بکه سکرعم باشگکذاشي مکی با کد  دش باشگکذاشي هکاي بکا سکرعم تکايي  دش هنگکا  تسکدي  هالکم، گرمکا آزاد               

بککم خواهککد مانککد  ايکک  فرآينککد بککه عنککوان فرآينککد همککدما  ککناخته مککی  ککود  لککی دش باشگککذاشيهاي بککا  ککده   دمککاي مککاده دا
سرعم باض مانند باشگکذاشي هکاي زلهلکه مکاده  دکم  کافی بکراي مسادلکه هکراشم بکا م کي  شا نزواهکد دا کم   گرمکاي نهکان                

ينکد بکی دشش  دش ادبيکام فنکی  کناخته      ماده موهس مکی  کود  که دمکاي نمونکه ت ييکر  نکد  ايک  فرآينکد نيکه بکه عنکوان فرآ            
داش  هکاي هاف که    کرنش شفتکاش فرا شنکان آليکاح    -هکاي تکنش   ب کوشم  کماتير من نکی    1 ده اسم  همکانلوش  که دش  کک     

مربکور بکه ت ييکر  ککلهاي اضسکتير       4هکاي ا        کاخه ]3[ کلی ديده می  ودم ايک  شفتکاش دش  ادکد تکنج  کاخه  لکی داشد       
بکه ترتيکس مربکور بکه ت ييکر       3   2هکاي   داش  ککلی آسکتنايم   ماشتنهايکم اسکم   کاخه      هکاي هاف که   دش د  هالم تايداش آلياح

با ککد   فککاز منککير شفککم ساز آسککتنايم بککه هککدا  ککدگی ماشتنهايککمز   بککرعکس ساز هدا ککدگی ماشتنهايککم بککه آسککتنايمز مککی  
 با د    هيم مینمربور به ت يير  کلهاي خميري دش هالم هدا دگی ماشت 5 اخه 

 
 ]2[م ح ی  ای رفااری دوگا ه یلياا ای هافظه دار  کیی  -1 ک  

 ا داف تحقيق -2
دش اي  ت ايس مدلنازي عددي ديکواش بر کی بکا اسکتهاده از آليکاح هکاي هاف که داش   همهنکي  بکد ن آليکاح هکاي ياد کده بکه              

ايک  آليکاح بهکره بکرده  کده        ش م اهها  م کد د انجکا  گرديکده اسکم  بکراي ديکواش بر کی بکت  منکلق از شفتکاش ابر شنکان            
اي ديواشهککاي بککرم بوسککيله آنهککا مککوشد برشسککی دککراش گرفتککه اسککم   ش م تيشککنهادي  ککام  اسککتهاده از   امکککان بهسککود لککرزه

داش  ککلی ب کوشم تنکليق دش ديکواش دش  ک  ديکواش بکرم بکت  منکلق اسکم  بلکوش             هکاي هاف که   هکاي آليکاح   ش کته سيمها   يا 
هاسکم  دش  کوشم نيکاز   بکه عنکوان يکر  کاشبرد         بمن وش تعميکر   اشتاکاي شفتکاش ايک  نکو  سکازه       ها خان استهاده از اي  آلياح

توانکد ب کوشم مهکاش آنهکا بکه  که ام خا کی         داش  ککلی بکه عنکوان مهاشبنکد مکی      هکاي هاف که   خان، ن کس اعيکايی از آليکاح   
 اند  با ند  ه به اههاي سازه ديواش ينسيده

 

 مدلسازی عددی ديدار ای ب  ی-3
م کد د اسکتهاده  کده     هکاي اهکها   ، بکراي انجکا  ت ليک    ABAQUSافکهاش   هکاي گنکترده، از نکر     اي  ت ايکس، بکدلي  دابليکم   دش 

افککهاش تعسيککه نشککده  فککرل دش ايکک  نککر  ز ب ککوشم تککيش(Superelastic[  امککا از آنجککا  ککه مککدا شفتککاشي ابر شنککان 21اسککم  
شفتکاش مکاده تعريک   کده از سکوي      "شفکم، ت کم عنکوان     ش مکی اسم، اي  شفتاش  ه مدا  کردن آن از لکواز  ايک  ت ايکس بشکما     

افککهاش  ناسککانده  ککده اسککم  بککراي   ، بککه ايکک  نککر Fortranنوينککی  دش م ککي  برنامککه "User Implemented Material" ککاشبر
هککها    م ککد د از ا افکهاش، ينککدي  نمونککه مکدا اهککها    ککده دش نککر  اسمينکان از  کک م   توانککايی الگکوشيتا شفتککاش مککاده تعريک     

هککاي اسککتاتيکی   دينککاميکی سککاخته   آزمککايش  ککدند تککا از ملاباککم  امکک  مککدا    مزتلکک  بککا ايکک  مککاده ت ککم باشگککذاشي 
 کده ايک  امککان     دش الگکوشيتا شفتکاشي يکاد    هکاي آزمايشکگاهی اسمينکان ها ک   کود       شفتاشي اشااه   اعماا  کده بکا تک  هش   

داش  ککلی برشسکی  کود      تلک  شفتکاش ابر شنکان، دش آلياحهکاي هاف که      ده تا بتکوان ادکر ت ييکر تاشامترهکاي مز      دش ن ر گرفته
  نمککوداش تکنش    ککرنش شفتککاش ابککر   1دش مکدلهاي بکککاش شفتککه مشز کام مکککانيکی آليککاح هککاي هاف که داش  کککلی دش هککد ا    

 اشااه گرديده اسم  2 شنان دش  ک  
 ممخبات مکا يکی یلياا بکار رفاه -1جدو  

 ماداش مشز ام مکانيکی 
 GPa  11 اريس  شنان

 MPa 111 تنش  ش د از شفتاش آستنيم به ماشتنهيم 

 MPa 131 تنش اتما  شفتاش تسدي  از آستنيم به ماشتنهيم 

  85MPa تنش آغاز مجدد شفتاش آستنيم ستسدي  از ماشتنهيمز 

 45MPa تنش اتما  ش ند تسدي  از شفتاش ماشتنهيم به آستنيم

 9 ها براي شفتاش تايداش فرا شنان  دش د م د ده  رنش

 kN/m3 65  زن مز ون

 

 
 ه    رفاار اب همساش مد  عددی- مددار ت   -2 ک  

  مد     دسه -3-1
داش  ککلی، ينکد دسکته     هکاي ديکواش بر کی بکت  منکلق بکا اسکتهاده از آلياحهکاي هاف که          براي برشسکی امککان بهنکازي سکازه     

 گردد  به آنها ا اشه میمدا ساخته  د  ه 
 ديدار بان مسید بدوش باز د  مد  -3-1-1

ز   مشز ککام بککه  ککر  زيککر 3مککدلی از ديککواش بککت  منککلق سککاده بککد ن باز ککو   بککا ابعککاد هندسککی    ککسکه بنککدي س ککک   
 اي مزتل  انجا   ده بر ش ي آن به دراش زير اسم   هاي لرزه  ده  ه نتايج ت لي   ساخته
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مکرده دش هکر سساکه ب کوشم      بکاش متکر     سکانتی  31متکر   اکزامم    15متکر   اشتهکا     5به عکرل دهانکه    هندسه مدا: ديواشي
ديکواش بر ککی بکه  کوشم  کلس مکدا  کده   بکاش هکانسی اسکتاتيکی بککه            تک  مکی با کد  تايکه     1211متمر که دش تکراز سساکام   

  ود  باضي آن  اشد می

 

 

 بدوش باز دطبقه،  5ديدار ب  ی  مد  -3 ک  
 
 ديدار با ی دارای باز د  مد  -3-1-2-3

ز   مشز کام بکه  کر  زيکر     4مدا ديواش بر کی بتنکی داشاي باز کو بکا ابعکاد هندسکی    کسکه بنکدي اهکها  م کد د س کک             
 هاي دسلی يندي  نو  ت لي  مزتل  ش ي آنها  وشم تذيرفته اسم    د  ه همانند سري مدا ساخته

سکانتيمتر  که توسک  تيرهکاي تيونکد بکه ابعکاد         31متکر   اکزامم    15متکر   اشتهکا     3هکاي   عکرل  هندسه مدا: د  ديواش به
دش هککر  بککاش مککردهانککدم مککدا گرديککده   سککانتيمتر اککزامم داشنککد تيونککد خککوشده  31سککانتيمتر اشتهککا     61متککر سککوا،  2.4

ديککواش بر ککی بککه  ککوشم   تايککه  ککده اسککم   تکک  دش ن ککر گرفتککه 1211سساککه ب ککوشم متمر ککه دش تککراز سساککام   بککه ماککداش 
  ود   لس مدا  ده   باش هانسی استاتيکی به باضي آن  اشد می

 

 

 طبقه دارای باز د 5مد  ديدار ب  ی  -4 ک 
با کند   بکه علکم آنککه      مکی  (C3D8)اي  گکره  8مکعسکی   Solidهکاي   هاي بکاش شفتکه دش ناهيکه بتنکی مکدا از نکو  المکان       المان

ههککم  Truss (T3D2)هککاي  آشماتوشهککاي موهککود دش ديککواش تنهککا داشاي شفتککاش م ککوشي  ششککی   فشککاشي هنککتند از المککان   
هککاي  باينککم بککا المککان سککازي آشماتوشهککاي ديککواش اسککتهاده  ککده اسککم  دش مککدا عککددي، آشماتوشهککاي ديککواش بر ککی مککی مککدا

بککککککککککاش 
 يکنواخم

بککککککککککاش 
يکنواخم

مککابي  آشمککاتوش   بککت   embedded regionد  ککه بککراي ايجککاد آن از انککدش نش بتنککی ديککواش بر ککی دشهمکککنش دا ککته با ککن
 ديواش بر ی بکاش گرفته  ده اسم 

هکاي مزتلهکی نشکان     هکاي  اشده دش سکوا باشگکذاشي، از خکود سکزتی      اينکم  که بنکته بکه آسکيس      اي با شفتاش تيهيده بت  ماده
سکازي عکددي    ک م شفتکاش مکدا بنکياش        سکزتی بکت  دش مکدا   دهد  بنابراي  دش ن ر گرفت  آسکيس بکت    تکپدير آن بکر      می

مدلينکم  که توسک  فنکول   لکی اشااکه  کده اسکم  که دش آن بکراي            (CDP) 1هااه اهميم اسم  مکدا تيستينکيته آسکيس   
[  بکه همکي  من کوش دش ايک  ماالکه از      21 کود    هکاي  ششکی   فشکاشي مزتلک  بکراي بکت  اکريس آسکيس دااک  مکی            رنش
CDP شفتککاش بککت  ديککواش بر ککی اسککتهاده  ککده اسککم  دش مککدا     سککازي ههککم  ککسيهCDP،   اککريس آسککيس  شککش(Dt)   

 کوند  که عکدد  کهر دش آن نشکانگر سکالا بکودن بکت ، عکدد يکر دش            دش م د ده مابي   کهر   يکر تعريک  مکی     (Dc)فشاشي 
يسکتير  خکوشدگی  امک  اسکم  اکريس آسکيس بکت  بکا  کرنش ت         فشاش نشکانگر خرد کدگی  امک    دش  شکش نشکانگر تکرب      

شفتککاش بککت  شا دش يککر  5دهککد   ککک   هککاي شفککم   برگشککتی سککزتی بککت  شا  ککاهش مککی شابلککه منککتايا داشد   دش باشگککذاشي
مشککاهده  5دهککد  همانگونککه  ککه دش  ککک    بککاشبرداشي دش م ککد ده  ششککی   فشککاشي نشککان مککی  -سککوا فراينککد باشگککذاشي 

بکه تکنش    (E0)داشي بکا  کيسی  متکر از سکزتی ا ليکه       کود دش بکاشبر   هنگکامی  که بکت   اشد م کد ده تيسکتير مکی        ود می
گکردد  ميکهان  کيس بازگشکتی بکه تکنش  کهر بکه ميکهان آسکيسی  که بکت  دش م کد ده تيسکتير ديکده اسکم                   هر باز مکی 

 با د  می (Dt-1)يا  (Dc-1)دش  (E0)ارا سزتی ا ليه  بنتگی داشد   ميهان آن برابر با ها  

 

 رفاار تا محدری بان الف( در هم  ا( در فمار -5 ک  
 

اسککتهاده ايه تر تيککر اسککتهاده  ککد  دش م ککد ده شفتککاش غيککر خلککی نيککه از مککدا  ينماتيککر   بککراي مدلنککازي فککوضد از المککان
  د  از آنجا  ه دش اي  ت  هش باشگذاشي به  وشم ديناميکی اسم شفتاش  ينماتير براي آن مناسس اسم 

سکازي بکه ترتيکس     سکازي  کرد  ايک  د   کوشم مکدا      تکوان بکه د   کوشم، مکدا     داش  ککلی شا مکی   دش هالم  لی م الق هاف ه
داش  ککلی مکوشد اسکتهاده،     نککه از آشماتوشهکاي هاف که   با کند  دش ايک  تک  هش بکدلي  آ     بعکدي مکی   بعکدي   سکه   هاي يکر  مدا

بککه عنککوان  T  دمککاي ننککسی  بعککدي مسنککا  ککاش دککراش گرفتککه اسککم  تککنش م ککوشي   بعککدي داشنککدم مککدا يککر شفتککاشي يککر
 ککوند  فککرل   ککوند   ننککسم ماشتنهيککم   آسککتنيم بککه عنککوان مت يرهککاي داخلککی فککرل مککی  مت يرهککاي  نتککرا فککرل مککی

  نند  زير شا اشاا می 1ها دش هر زمان شابله  سم  ه اي   ميماساسی اي  مدا بر اي  ا
1 A + M =1 

بکا گکرفت  مشکتس از شابلکه      با کد   سکها ننکسی ماشتنهيکم از سکاختاش اتمکی آليکاح مکی        Mسها ننسی آسکتنيم     A ه دش آن 
  ود  ادتسال می 2ننسم به زمان شابله فوي 
2 A’ + M’ =0 

                                                           
 

1 CONCRETE DAMAGE PLASTICITY (CDP) 
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مکرده دش هکر سساکه ب کوشم      بکاش متکر     سکانتی  31متکر   اکزامم    15متکر   اشتهکا     5به عکرل دهانکه    هندسه مدا: ديواشي
ديکواش بر ککی بکه  کوشم  کلس مکدا  کده   بکاش هکانسی اسکتاتيکی بککه            تک  مکی با کد  تايکه     1211متمر که دش تکراز سساکام   

  ود  باضي آن  اشد می

 

 

 بدوش باز دطبقه،  5ديدار ب  ی  مد  -3 ک  
 
 ديدار با ی دارای باز د  مد  -3-1-2-3

ز   مشز کام بکه  کر  زيکر     4مدا ديواش بر کی بتنکی داشاي باز کو بکا ابعکاد هندسکی    کسکه بنکدي اهکها  م کد د س کک             
 هاي دسلی يندي  نو  ت لي  مزتل  ش ي آنها  وشم تذيرفته اسم    د  ه همانند سري مدا ساخته

سکانتيمتر  که توسک  تيرهکاي تيونکد بکه ابعکاد         31متکر   اکزامم    15متکر   اشتهکا     3هکاي   عکرل  هندسه مدا: د  ديواش به
دش هککر  بککاش مککردهانککدم مککدا گرديککده   سککانتيمتر اککزامم داشنککد تيونککد خککوشده  31سککانتيمتر اشتهککا     61متککر سککوا،  2.4

ديککواش بر ککی بککه  ککوشم   تايککه  ککده اسککم   تکک  دش ن ککر گرفتککه 1211سساککه ب ککوشم متمر ککه دش تککراز سساککام   بککه ماککداش 
  ود   لس مدا  ده   باش هانسی استاتيکی به باضي آن  اشد می

 

 

 طبقه دارای باز د 5مد  ديدار ب  ی  -4 ک 
با کند   بکه علکم آنککه      مکی  (C3D8)اي  گکره  8مکعسکی   Solidهکاي   هاي بکاش شفتکه دش ناهيکه بتنکی مکدا از نکو  المکان       المان

ههککم  Truss (T3D2)هککاي  آشماتوشهککاي موهککود دش ديککواش تنهککا داشاي شفتککاش م ککوشي  ششککی   فشککاشي هنککتند از المککان   
هککاي  باينککم بککا المککان سککازي آشماتوشهککاي ديککواش اسککتهاده  ککده اسککم  دش مککدا عککددي، آشماتوشهککاي ديککواش بر ککی مککی مککدا

بککککککککککاش 
 يکنواخم

بککککککککککاش 
يکنواخم

مککابي  آشمککاتوش   بککت   embedded regionد  ککه بککراي ايجککاد آن از انککدش نش بتنککی ديککواش بر ککی دشهمکککنش دا ککته با ککن
 ديواش بر ی بکاش گرفته  ده اسم 

هکاي مزتلهکی نشکان     هکاي  اشده دش سکوا باشگکذاشي، از خکود سکزتی      اينکم  که بنکته بکه آسکيس      اي با شفتاش تيهيده بت  ماده
سکازي عکددي    ک م شفتکاش مکدا بنکياش        سکزتی بکت  دش مکدا   دهد  بنابراي  دش ن ر گرفت  آسکيس بکت    تکپدير آن بکر      می

مدلينکم  که توسک  فنکول   لکی اشااکه  کده اسکم  که دش آن بکراي            (CDP) 1هااه اهميم اسم  مکدا تيستينکيته آسکيس   
[  بکه همکي  من کوش دش ايک  ماالکه از      21 کود    هکاي  ششکی   فشکاشي مزتلک  بکراي بکت  اکريس آسکيس دااک  مکی            رنش
CDP شفتککاش بککت  ديککواش بر ککی اسککتهاده  ککده اسککم  دش مککدا     سککازي ههککم  ککسيهCDP،   اککريس آسککيس  شککش(Dt)   

 کوند  که عکدد  کهر دش آن نشکانگر سکالا بکودن بکت ، عکدد يکر دش            دش م د ده مابي   کهر   يکر تعريک  مکی     (Dc)فشاشي 
يسکتير  خکوشدگی  امک  اسکم  اکريس آسکيس بکت  بکا  کرنش ت         فشاش نشکانگر خرد کدگی  امک    دش  شکش نشکانگر تکرب      

شفتککاش بککت  شا دش يککر  5دهککد   ککک   هککاي شفککم   برگشککتی سککزتی بککت  شا  ککاهش مککی شابلککه منککتايا داشد   دش باشگککذاشي
مشککاهده  5دهککد  همانگونککه  ککه دش  ککک    بککاشبرداشي دش م ککد ده  ششککی   فشککاشي نشککان مککی  -سککوا فراينککد باشگککذاشي 

بکه تکنش    (E0)داشي بکا  کيسی  متکر از سکزتی ا ليکه       کود دش بکاشبر   هنگکامی  که بکت   اشد م کد ده تيسکتير مکی        ود می
گکردد  ميکهان  کيس بازگشکتی بکه تکنش  کهر بکه ميکهان آسکيسی  که بکت  دش م کد ده تيسکتير ديکده اسکم                   هر باز مکی 

 با د  می (Dt-1)يا  (Dc-1)دش  (E0)ارا سزتی ا ليه  بنتگی داشد   ميهان آن برابر با ها  

 

 رفاار تا محدری بان الف( در هم  ا( در فمار -5 ک  
 

اسککتهاده ايه تر تيککر اسککتهاده  ککد  دش م ککد ده شفتککاش غيککر خلککی نيککه از مککدا  ينماتيککر   بککراي مدلنککازي فککوضد از المککان
  د  از آنجا  ه دش اي  ت  هش باشگذاشي به  وشم ديناميکی اسم شفتاش  ينماتير براي آن مناسس اسم 

سکازي بکه ترتيکس     سکازي  کرد  ايک  د   کوشم مکدا      تکوان بکه د   کوشم، مکدا     داش  ککلی شا مکی   دش هالم  لی م الق هاف ه
داش  ککلی مکوشد اسکتهاده،     نککه از آشماتوشهکاي هاف که   با کند  دش ايک  تک  هش بکدلي  آ     بعکدي مکی   بعکدي   سکه   هاي يکر  مدا

بککه عنککوان  T  دمککاي ننککسی  بعککدي مسنککا  ککاش دککراش گرفتککه اسککم  تککنش م ککوشي   بعککدي داشنککدم مککدا يککر شفتککاشي يککر
 ککوند  فککرل   ککوند   ننککسم ماشتنهيککم   آسککتنيم بککه عنککوان مت يرهککاي داخلککی فککرل مککی  مت يرهککاي  نتککرا فککرل مککی

  نند  زير شا اشاا می 1ها دش هر زمان شابله  سم  ه اي   ميماساسی اي  مدا بر اي  ا
1 A + M =1 

بکا گکرفت  مشکتس از شابلکه      با کد   سکها ننکسی ماشتنهيکم از سکاختاش اتمکی آليکاح مکی        Mسها ننسی آسکتنيم     A ه دش آن 
  ود  ادتسال می 2ننسم به زمان شابله فوي 
2 A’ + M’ =0 

                                                           
 

1 CONCRETE DAMAGE PLASTICITY (CDP) 
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 با د    نرخ ت يير ش د ماشتنهيم می ’Mنرخ ت يير ش د آستنيم    ’A ه دش آن 
با ککد  ککه يکککی تسککدي  فککاز از ماشتنهيککم بککه  شفتککاش سوتراضسککتير دش هالککم تککنش تککر م ککوشي  ککام  د  تسککدي  فککاز مککی 

هککراشم، بککراي نککواهی  ککه دش آن تسککدي  –با ککد  نمککوداش ت ييککرام تککنش آسککتنيم   ديگککري از آسککتنيم بککه ماشتنهيککم مککی 
بکراي تسکدي  فازهکا     4   3تکوان بکه خلکور منکتايا تاريکس زد  بنکابراي  ش ابک          تيوندنکد شا مکی   فازهاي اتمکی بکه  دکو  مکی    

  ود  ادتسال می
3 A’=A’(AM)+A’(MA) 

4 M’=M’(AM)+M’(MA) 

 M’(MA)سککرعم ايجککاد ماشتنهيککم      M’(AM)سککرعم ايجککاد آسککتنيم،    A’(MA)سککرعم هککذ  آسککتنيم،    A’(AM) ککه دش آن 

با کد  ايک     با کد  بکراي تو کي  توليکد آسکتنيم، معرفکی تکوابعی ن يکر توابکد زيکر اکر شي مکی             سرعم هذ  ماشتنهيکم مکی  
  نند  اي براي توليد آستنيم مشز  می توابد بر اسال دما   تنش، م د ده

5             
6               
7               

  وند  به  وشم زير تعري  می            وي دش عساشام ف
8                
9                

ننککسم     با ککند    بکه ترتيککس دماهککاي آغککاز   تايککان تسککدي  فککاز ماشتنهيککم بککه آسککتنيم دش تککنش  ککهر مککی             
با ککد  ايک  تاشامترهککا بککه  ککوشم   تکنش بککه دمککاي آغکاز   تايککان تسککدي  فکاز ماشتنهيککم بککه آسکتنيم دش تککنش غيککر  کهر مککی     

ها کک   11   11دش معککادضم مککذ وش هايگککذاشي  ککود عسککاشام    Rاگککر تککاشامتر  اشااککه  ککده اسککم   6 ککماتير دش  ککک  
 گردد  می
11                     
11                     

بکه سکوشي  که ش ي     ، نکد  شا مشکز  مکی       مشکز   کده اسکم مکرز م سکم   منهکی        6خ   کماشه يکر  که دش  کک     
 11 کود  ايک  هالکم بکراي شابلکه  کماشه        خ  اي  ميهان برابکر  کهر   دش بکاضي آن م سکم   تکايي  آن منهکی م نکوا مکی        

افتکد مکابي  ايک  د  خک  اسکم  که دش بکي  ايک           ه دش آن تسکدي  آسکتنيم اتهکاي مکی    اي  ک  نيه دش خ  د   ادي اسم  ناهيه
با ککد  ها کک  اککرا ايکک  د  عسککاشم دش ايکک  م ککد ده هميشککه   بهشگتککر از  ککهر مککی      ککويکتر از  ککهر        د  خکک  

  د با  ويکتر از  هر اسم   دش بايه نواهی بهشگتر از  هر   بر ش ي خلور مرزي برابر  هر می
12 If (             Then M→A 

 
 محدوده تبدي  مارت زيت به یسا يت در مد  يا بعدی -6 ک  

 

  ای صدرت گ فاه ا دات تحیي  -3-2
هککاي  افککهاشي  ککوشم گرفتککه: ت ليکک   ککده دش ايکک  ت ايککس، د  گونککه ا ککلی ت ليکک  عککددي نککر   هککاي سککاخته بککر ش ي مککدا

سکازي ت ليک  دکراش     ديواشهکاي بر کی بتنکی  که دش ايک  ماالکه مکوشد مکدا         2هکاي دينکاميکی  دش هکد ا     استاتيکی   ت ليک  
د ن باز کو   بکا باز کوز  هکود داشد  که بکا دش کدهاي        گرفم اشااه  ده اسم  ملکابس بکا ايک  هکد ا د  نکو  ديکواش بر کی سبک        

   فوضد مدلنازي   ت لي   دند  SMAمزتلهی از آشماتوشهاي 
 

 درصد یرماتدر ای ديدار ای ب  ی با ی مدرد مطالعه -2جدو  
دش د  مدا ها 

 فوضد
دش د  توزيد آشماتوش فوضدي

SMA 
 SMAتوزيد آشماتوش 

 و
 باز

 ن
 بد

اي
اشه

يو
 

  Ф24 @ 100 mm 1 4 1مدا 
  Ф32 @ 100 mm 1 8 2مدا 
 Ф26 @ 100 mm 3 Ф20 @ 100 mm 5 3مدا 
 Ф24 @ 100 mm 4  1 4مدا 
 Ф20 @ 100 mm 5 Ф26 @ 100 mm 3 5مدا 
 Ф20 @ 100 mm 3  1 6مدا 

 و
 باز

ي با
شها

ديوا
 

 Ф20 @ 100 mm 12 Ф40 @ 100 mm 3 7مدا 
 Ф20 @ 100 mm 5 Ф26 @ 100 mm 3 8مدا 
  Ф20 @ 100 mm 1 3 9مدا 
 Ф20 @ 100 mm 1 Ф12 @ 100 mm 3 11مدا 
 Ф20 @ 100 mm 4 Ф24 @ 100 mm 3 11مدا 
  Ф20 @ 100 mm 1 3 12مدا 

 
  ای اسااتيکی با يا چ  ه رفت و ب گمت  تحیي  -3-2-1
ز بککه monotonicيککر باشگککذاشي يکنواخککم س ابتککدا بککراي اشزيککابی شفتککاش   ت ييککر  کککلهاي تنککماند دش سککازهاي مککدا  ککده، 

هالککم ، تککا هککايی اعمککاا  ککده  ککه نير هککاي اعمککاا  ککده باديمانککده دش شال سککازه بککه 7همککراه بککاشبرداشي ملککابس بککا  ککک  
هکاي تنکماند دش د  دسکته مکدا      هکا    کرنش   ينکي  باشگکذاشي، ايک  نيکاز بکود  که ت ييکر  کک          هر بازگردد  دلي  سراهکی  

  با ها مااينه  وند  SMAهاي مزتل  از فوضد    د ده، با دش   ساخته

 
بارگذاری اسااتيکی با يا چ  ه رفت و ب گمت -7 ک    
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 با د    نرخ ت يير ش د ماشتنهيم می ’Mنرخ ت يير ش د آستنيم    ’A ه دش آن 
با ککد  ککه يکککی تسککدي  فککاز از ماشتنهيککم بککه  شفتککاش سوتراضسککتير دش هالککم تککنش تککر م ککوشي  ککام  د  تسککدي  فککاز مککی 

هککراشم، بککراي نککواهی  ککه دش آن تسککدي  –با ککد  نمککوداش ت ييککرام تککنش آسککتنيم   ديگککري از آسککتنيم بککه ماشتنهيککم مککی 
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  ود  ادتسال می
3 A’=A’(AM)+A’(MA) 

4 M’=M’(AM)+M’(MA) 

 M’(MA)سککرعم ايجککاد ماشتنهيککم      M’(AM)سککرعم ايجککاد آسککتنيم،    A’(MA)سککرعم هککذ  آسککتنيم،    A’(AM) ککه دش آن 

با کد  ايک     با کد  بکراي تو کي  توليکد آسکتنيم، معرفکی تکوابعی ن يکر توابکد زيکر اکر شي مکی             سرعم هذ  ماشتنهيکم مکی  
  نند  اي براي توليد آستنيم مشز  می توابد بر اسال دما   تنش، م د ده

5             
6               
7               

  وند  به  وشم زير تعري  می            وي دش عساشام ف
8                
9                

ننککسم     با ککند    بکه ترتيککس دماهککاي آغککاز   تايککان تسککدي  فککاز ماشتنهيککم بککه آسککتنيم دش تککنش  ککهر مککی             
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 گردد  می
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بکه سکوشي  که ش ي     ، نکد  شا مشکز  مکی       مشکز   کده اسکم مکرز م سکم   منهکی        6خ   کماشه يکر  که دش  کک     
 11 کود  ايک  هالکم بکراي شابلکه  کماشه        خ  اي  ميهان برابکر  کهر   دش بکاضي آن م سکم   تکايي  آن منهکی م نکوا مکی        

افتکد مکابي  ايک  د  خک  اسکم  که دش بکي  ايک           ه دش آن تسکدي  آسکتنيم اتهکاي مکی    اي  ک  نيه دش خ  د   ادي اسم  ناهيه
با ککد  ها کک  اککرا ايکک  د  عسککاشم دش ايکک  م ککد ده هميشککه   بهشگتککر از  ککهر مککی      ککويکتر از  ککهر        د  خکک  

  د با  ويکتر از  هر اسم   دش بايه نواهی بهشگتر از  هر   بر ش ي خلور مرزي برابر  هر می
12 If (             Then M→A 

 
 محدوده تبدي  مارت زيت به یسا يت در مد  يا بعدی -6 ک  

 

  ای صدرت گ فاه ا دات تحیي  -3-2
هککاي  افککهاشي  ککوشم گرفتککه: ت ليکک   ککده دش ايکک  ت ايککس، د  گونککه ا ککلی ت ليکک  عککددي نککر   هککاي سککاخته بککر ش ي مککدا
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 فوضد
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 بد

اي
اشه

يو
 

  Ф24 @ 100 mm 1 4 1مدا 
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 Ф20 @ 100 mm 5 Ф26 @ 100 mm 3 5مدا 
 Ф20 @ 100 mm 3  1 6مدا 
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 باز

ي با
شها

ديوا
 

 Ф20 @ 100 mm 12 Ф40 @ 100 mm 3 7مدا 
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 Ф20 @ 100 mm 1 Ф12 @ 100 mm 3 11مدا 
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  Ф20 @ 100 mm 1 3 12مدا 

 
  ای اسااتيکی با يا چ  ه رفت و ب گمت  تحیي  -3-2-1
ز بککه monotonicيککر باشگککذاشي يکنواخککم س ابتککدا بککراي اشزيککابی شفتککاش   ت ييککر  کککلهاي تنککماند دش سککازهاي مککدا  ککده، 

هالککم ، تککا هککايی اعمککاا  ککده  ککه نير هککاي اعمککاا  ککده باديمانککده دش شال سککازه بککه 7همککراه بککاشبرداشي ملککابس بککا  ککک  
هکاي تنکماند دش د  دسکته مکدا      هکا    کرنش   ينکي  باشگکذاشي، ايک  نيکاز بکود  که ت ييکر  کک          هر بازگردد  دلي  سراهکی  

  با ها مااينه  وند  SMAهاي مزتل  از فوضد    د ده، با دش   ساخته

 
بارگذاری اسااتيکی با يا چ  ه رفت و ب گمت -7 ک    
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 تاريخ ه زما ی-ای  ای هام  ل زه تحیي -3-2-2
دش سکازهاي مکدا  کده، ينکدي  نکو  ت ليک        ، هکا دش يکر زلهلکه  ادعکی     به من وش برشسی شفتاش   عملککرد نهديکتکر بکه مکدا     

هکايی  که  کر  آنهکا دش ف ک  گذ کته آمکد اعمکاا  کد، سکدس ت ييکر مکانهکاي  لکی   ننکسی دش هکر                 زلهلکه  تاشيزهه زمانی
هکا بکا هکا مااينکه         کده دش تکراز سساکام   سکاير اسيعکام مهيکد بدسکم آمکده از ت ليک           هاي ايجکاد  سساه،  تابها   سرعم

 اند  تهنير  ده
اي  زکرا دش سکلق ههکان بکراي اعمکاا بکه عنکوان ت ريکر لکرزه         نگا کم از زلهلکه هکاي بکهشم   م     من کوش، د   کتاا    به ايک  

اضمککان دش   اسم  انتزاا ايک  زلهلکه هکا بکا نگکاه بکه ايک  معيکاش  کوشم گرفتکه  که م تکواي فر اننکی آنهکا هتکی                گهيده  ده
  هکا،  هکاي موهکود زمکي  لکرزه     هکايی يکنکان نسا کد  معيکاش گکهينش ايک   کتاا نگا کم هکا از ميکان  کتاا نگا کم             م د ده

هککا، د  زمککي  لککرزه  ان سککوش  ککه بيککان  ککد، م تککواي فر اننککی آنهاسککم  ککه بککا توهککه بککه بنکک  فوشيککه  ککتاا نگا ککم همکک
 برگهيده  دند  "الننتر "   " وينا"
  ای ا جام  ده ب رسی  اايج تحیي  -4
 طبقه بدوش باز د 5 ای   ای اسااتيکی روی ديدار  اايج تحیي -4-1

هکا اعمکاا گرديکد       متکر هابجکايی دش شال سکازه    سکانتی  35ايک  ترتيکس اعمکاا  کده اسکم  که، ميکهان بيشکينه،          باشگذاشي به
گکاهی تمامکا  کهر     اسکم  فراينکد بکاشبرداشي تکا هکايی ادامکه تيکدا  کرده  که نير هکاي تکيکه            سدس  اشد منير بکاشبرداشي  کده  

هککا بککا ينککد هالککم تر يککس مزتلکک  از  ش ي ديککواش   کک  از باشگککذاشياشااککه  ککده، نتککايج ها 9  8هککاي  گردنککد  آنهککه دش  ککک 
انکد  بکر اسکال آنهکه  که از ايک  نتکايج مشکاهده          دش کد تنکليق  کده    8   4فوضد   يا آلياح هاف که داش  ککلی دش مجمکو  بکا     

اشهکايی  که    کده بکا فکوضد سشنگهکاي درمکه   سکسهز، ماا مکم نهکايی بيشکتري ننکسم بکه ديو             هاي ديکواش تنکليق    ود سازه می
هکاي تنکماند دش آنهکا     انکد نشکان ميدهنکد  امکا بکه  اکو  ميکهان هابجکايی         داش  کلی تنکليق  کده   به ميهان با آلياحهاي هاف ه

تکري داشنکد دش     کده بکا فکوضد، شفتکاش يکنواخکم       هکاي ديکواش تنکليق    نيه بيشتر اسم  نکته داب  توهه ديگر اي  اسکم  که سکازه   
هکاي مواکعی،    هکا   تزريکس   هکا، خرد کدگی   داش  ککلی،  کنکم    کده بکا آلياحهکاي هاف که      قهاي ديواش تنکلي  هاليکه دش سازه

باعککا افککم   خيههککايی دش نمککوداش شفتککاشي سککازه  ککده اسککم  ايکک  تديککده ميتوانککد نا ککی منککاا  عککددي دش ت ليکک    يککا از  
 9   8 کده دش  ککلهاي   داش  ککلی با کد  بکا توهکه بکه نتکايج اشااکه         بزش سکزم  کدگی نهکايی دش شفتکاش آلياحهکاي هاف که      

داش  ککلی بيشکتري    هکايی  که بکا آلياحهکاي هاف که      تکر دش سکازه   ميتوان اينگونه نتيجه گرفکم  که هابجکايی دش سساکام تکايي      
آشماتوشهکاي ک کر  کده دش     هکا با کد    اند، بيشکتر اسکم  ايک  ميتوانکد نا کی از شفتکاش  کک  تکذيرتر اينگونکه سکازه           تنليق  ده

 از آشماتوشهاي دااا هنتند  ها به  وشم دش دي اي   ک 

 
 درصد تسیيد 8و  4تييي  مکاش طبقه  خست سازه با چ د ت هيا - مددار  ي و -8 ک  

 
 درصد تسیيد 8و  4تييي  مکاش طبقه ی   سازه با چ د ت هيا - مددار  ي و -9 ک  

 

 طبقه دارای باز د 5 ای   ای اسااتيکی تک دا روی ديدار  اايج تحیي  -4-2
هککاي نککو  اسککتاتيکی تکنککوا بککا يککر يرخککه شفککم   برگشککم، ش ي    نتککايج ها کک  از اعمککاا باشگککذاشي 11   11هککاي   ککک 

داش  هکاي هاف که   انکد   تکاشامتر مت ييکر دش آنهکا دش کد آليکاح       % فکوضد تنکليق  کده   3هاي با باز و  ه همگکی بکا    بزشی از ديواش
هککاي فککوي ميه ککه  شفککم آننککم  ککه همککانلوش  ککه دش  ککک   یهککا مکک اي  ککه انت ککاش آن  کککلی اسککمم اشااککه گرديککده  نکتککه

هککايی  ککه دش ککد  هککاي بيشککينه هککر سساککه، دش سککازه  ککود، همهمککان بککا د ش  ککدن از شال سککازه، تهککا م ميککهان هابجککاي مککی
SMA کود ايک  اسکم     هکا بردا کم مکی      ود  آنهکه  که بلکوش منکلا از ايک  ت ليک        بيشتري داشند ننسم به بايه آ کاشتر می 

هککاي مانککدگاش دش سککازه ديککواش بر ککی بککت  منککلق   داش  کککلی باعککا  ککاهش ت ييککر  ککک  هککاي هاف ککه هاده از آليککاح ککه اسککت
  ود  آلياح آ کاشتر می   ود  ه اي  تديده با افه دن دش د می
 

 
 SMA% فدالدگذاری و درصد ای مخایف 3تييي  مکاش طبقه او  سازه، - مددار  ي و -10 ک  



229 نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن ایران سال پنجم  شماره 1، شماره پیاپی9 ، بهار و تابستان 1399  
 

 تاريخ ه زما ی-ای  ای هام  ل زه تحیي -3-2-2
دش سکازهاي مکدا  کده، ينکدي  نکو  ت ليک        ، هکا دش يکر زلهلکه  ادعکی     به من وش برشسی شفتاش   عملککرد نهديکتکر بکه مکدا     

هکايی  که  کر  آنهکا دش ف ک  گذ کته آمکد اعمکاا  کد، سکدس ت ييکر مکانهکاي  لکی   ننکسی دش هکر                 زلهلکه  تاشيزهه زمانی
هکا بکا هکا مااينکه         کده دش تکراز سساکام   سکاير اسيعکام مهيکد بدسکم آمکده از ت ليک           هاي ايجکاد  سساه،  تابها   سرعم

 اند  تهنير  ده
اي  زکرا دش سکلق ههکان بکراي اعمکاا بکه عنکوان ت ريکر لکرزه         نگا کم از زلهلکه هکاي بکهشم   م     من کوش، د   کتاا    به ايک  

اضمککان دش   اسم  انتزاا ايک  زلهلکه هکا بکا نگکاه بکه ايک  معيکاش  کوشم گرفتکه  که م تکواي فر اننکی آنهکا هتکی                گهيده  ده
  هکا،  هکاي موهکود زمکي  لکرزه     هکايی يکنکان نسا کد  معيکاش گکهينش ايک   کتاا نگا کم هکا از ميکان  کتاا نگا کم             م د ده

هککا، د  زمککي  لککرزه  ان سککوش  ککه بيککان  ککد، م تککواي فر اننککی آنهاسککم  ککه بککا توهککه بککه بنکک  فوشيککه  ککتاا نگا ککم همکک
 برگهيده  دند  "الننتر "   " وينا"
  ای ا جام  ده ب رسی  اايج تحیي  -4
 طبقه بدوش باز د 5 ای   ای اسااتيکی روی ديدار  اايج تحیي -4-1

هکا اعمکاا گرديکد       متکر هابجکايی دش شال سکازه    سکانتی  35ايک  ترتيکس اعمکاا  کده اسکم  که، ميکهان بيشکينه،          باشگذاشي به
گکاهی تمامکا  کهر     اسکم  فراينکد بکاشبرداشي تکا هکايی ادامکه تيکدا  کرده  که نير هکاي تکيکه            سدس  اشد منير بکاشبرداشي  کده  

هککا بککا ينککد هالککم تر يککس مزتلکک  از  ش ي ديککواش   کک  از باشگککذاشياشااککه  ککده، نتککايج ها 9  8هککاي  گردنککد  آنهککه دش  ککک 
انکد  بکر اسکال آنهکه  که از ايک  نتکايج مشکاهده          دش کد تنکليق  کده    8   4فوضد   يا آلياح هاف که داش  ککلی دش مجمکو  بکا     

اشهکايی  که    کده بکا فکوضد سشنگهکاي درمکه   سکسهز، ماا مکم نهکايی بيشکتري ننکسم بکه ديو             هاي ديکواش تنکليق    ود سازه می
هکاي تنکماند دش آنهکا     انکد نشکان ميدهنکد  امکا بکه  اکو  ميکهان هابجکايی         داش  کلی تنکليق  کده   به ميهان با آلياحهاي هاف ه

تکري داشنکد دش     کده بکا فکوضد، شفتکاش يکنواخکم       هکاي ديکواش تنکليق    نيه بيشتر اسم  نکته داب  توهه ديگر اي  اسکم  که سکازه   
هکاي مواکعی،    هکا   تزريکس   هکا، خرد کدگی   داش  ککلی،  کنکم    کده بکا آلياحهکاي هاف که      قهاي ديواش تنکلي  هاليکه دش سازه

باعککا افککم   خيههککايی دش نمککوداش شفتککاشي سککازه  ککده اسککم  ايکک  تديککده ميتوانککد نا ککی منککاا  عککددي دش ت ليکک    يککا از  
 9   8 کده دش  ککلهاي   داش  ککلی با کد  بکا توهکه بکه نتکايج اشااکه         بزش سکزم  کدگی نهکايی دش شفتکاش آلياحهکاي هاف که      

داش  ککلی بيشکتري    هکايی  که بکا آلياحهکاي هاف که      تکر دش سکازه   ميتوان اينگونه نتيجه گرفکم  که هابجکايی دش سساکام تکايي      
آشماتوشهکاي ک کر  کده دش     هکا با کد    اند، بيشکتر اسکم  ايک  ميتوانکد نا کی از شفتکاش  کک  تکذيرتر اينگونکه سکازه           تنليق  ده

 از آشماتوشهاي دااا هنتند  ها به  وشم دش دي اي   ک 

 
 درصد تسیيد 8و  4تييي  مکاش طبقه  خست سازه با چ د ت هيا - مددار  ي و -8 ک  

 
 درصد تسیيد 8و  4تييي  مکاش طبقه ی   سازه با چ د ت هيا - مددار  ي و -9 ک  

 

 طبقه دارای باز د 5 ای   ای اسااتيکی تک دا روی ديدار  اايج تحیي  -4-2
هککاي نککو  اسککتاتيکی تکنککوا بککا يککر يرخککه شفککم   برگشککم، ش ي    نتککايج ها کک  از اعمککاا باشگککذاشي 11   11هککاي   ککک 

داش  هکاي هاف که   انکد   تکاشامتر مت ييکر دش آنهکا دش کد آليکاح       % فکوضد تنکليق  کده   3هاي با باز و  ه همگکی بکا    بزشی از ديواش
هککاي فککوي ميه ککه  شفککم آننککم  ککه همککانلوش  ککه دش  ککک   یهککا مکک اي  ککه انت ککاش آن  کککلی اسککمم اشااککه گرديککده  نکتککه

هککايی  ککه دش ککد  هککاي بيشککينه هککر سساککه، دش سککازه  ککود، همهمککان بککا د ش  ککدن از شال سککازه، تهککا م ميککهان هابجککاي مککی
SMA کود ايک  اسکم     هکا بردا کم مکی      ود  آنهکه  که بلکوش منکلا از ايک  ت ليک        بيشتري داشند ننسم به بايه آ کاشتر می 

هککاي مانککدگاش دش سککازه ديککواش بر ککی بککت  منککلق   داش  کککلی باعککا  ککاهش ت ييککر  ککک  هککاي هاف ککه هاده از آليککاح ککه اسککت
  ود  آلياح آ کاشتر می   ود  ه اي  تديده با افه دن دش د می
 

 
 SMA% فدالدگذاری و درصد ای مخایف 3تييي  مکاش طبقه او  سازه، - مددار  ي و -10 ک  
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 SMA% فدالدگذاری و درصد ای مخایف 3تييي  مکاش طبقه ی   سازه، - مددار  ي و -11 ک  

 طبقه بدوش باز د 5 ای دي اميکی روی ديدار ای   اايج تحیي  -4-3
  اشااککه  ککده اسککمت ليکک  تاشيزهککه زمککانی اسککم  ککه دش ايکک  برشسککی  ،هککا بککه شفتککاش  ادعککی سککازه تککري  نککو  ت ليکک  نهديککر

هکا ش ي سکازه ديکواش بکت  منکلق بکد ن باز کو ت کم زلهلکه النکنتر  شا اشااکه             ت ليک  نتايج ها ک  از ايک     13   12هاي   ک 
% آليکاح هاف که داش   4نمکوداش هابجکايی سساکه ا ا سکازه بتنکی دش د  هالکم تنکليق اسکم  که دش يککی،            12می نمايد   کک   

 ککود  ککه هابجککايی   فککوضد مشککترب دش د  هالککم بکککاش شفتککه ديککده مککی    %2% آليککاح هاف ککه داش دش  نککاش   6  دش ديگککري 
اي  ککاهش   ککوشم تنککليقز بکککاش شفتککه بککه  ککک  دابکک  ميه ککه دش آن سبککه SMAايککی  ککه ميککهان بيشککتري  بيشککينه دش سککازه

   SMA%4نمککوداش هابجککايی سساککه تککنجا همککان سککازه بتنککی دش د  هالککم تنککليق اسککم  ککه دش يکککی،  13يابککد   ککک   مککی
الکم بکه  کاش شفتکه اسکم  دش ايک  سساکه نيکه ماننکد سکاير سساکام،            % فکوضد مشکترب دش د  ه  2دش  ناش  SMA%  6دش ديگري 

اي   کوشم منکلقز بککاش شفتکه بکه  کک  دابک  ميه که         دش آن سبکه  SMAايکی  که ميکهان بيشکتري      بيشينه هابجکايی دش سکازه  
هکاي ننکسی     کود، ايک  اسکم  که هابجکايی      هکا بردا کم مکی    اي  که از نتکايج ايک  ت ليک        اهش يافته اسم  همهنکي  نکتکه  

داش  ککلی  کاهش بکه مراتکس بيشکتري خواهکد يافکم   ککلهاي          تکر بکا اسکتهاده از آلياحهکاي هاف که      نماند دش سساکام تکايي   ت
شفتاش سازه مشکابه شا ت کم زلهلکه  وينکا شا بکا انکد ی ت ييکر دش دش کد تنکليق فکوضد   آليکاح هاف که داش نشکان مکی                15   14

ايکک  تاشيزهککه زمککانی هککا مشککابه تاشيزهککه زمککانی دسکک ،  ککاهش     دهککد  نتککايج ها کک  از اسککتهاده از ايکک  نککو  آليککاح دش   
 ت يير ک  هاي ماندگاش    اهش ت يير مکانهاي ننسی سساام می با د 

 طبقه دارای باز د 5دي اميکی روی ديدار ای    ای  اايج تحیي -4-4
الککم تنککليق  ککه دش هابجککايی سساککام نزنککم   تککنجا سککازه بتنککی تککنج سساککه بککا باز ککو شا دش د  ه  17   16 ککک  هککاي 

داش  کککلی بکککاش شفتککه شا  % فککوضد بککد ن اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه2% فککوضد   دش ديگککري تنهککا 2دش  نککاش  SMA%5يکککی 
 اشااه می نمايد 

 
  SMA%6% فدالد با 2و  SMA%4% فدالد با 2، تحت زلزله الس ا و،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -12 ک  

 
  SMA%6% فدالد با 2و  SMA%4% فدالد با 2، تحت زلزله الس ا و،  ار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه مدد -13 ک  

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -14 ک   

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2هدي ا، ، تحت زلزله   مددار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه -15 ک  

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -16 ک  
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 SMA% فدالدگذاری و درصد ای مخایف 3تييي  مکاش طبقه ی   سازه، - مددار  ي و -11 ک  

 طبقه بدوش باز د 5 ای دي اميکی روی ديدار ای   اايج تحیي  -4-3
  اشااککه  ککده اسککمت ليکک  تاشيزهککه زمککانی اسککم  ککه دش ايکک  برشسککی  ،هککا بککه شفتککاش  ادعککی سککازه تککري  نککو  ت ليکک  نهديککر

هکا ش ي سکازه ديکواش بکت  منکلق بکد ن باز کو ت کم زلهلکه النکنتر  شا اشااکه             ت ليک  نتايج ها ک  از ايک     13   12هاي   ک 
% آليکاح هاف که داش   4نمکوداش هابجکايی سساکه ا ا سکازه بتنکی دش د  هالکم تنکليق اسکم  که دش يککی،            12می نمايد   کک   

 ککود  ککه هابجککايی   فککوضد مشککترب دش د  هالککم بکککاش شفتککه ديککده مککی    %2% آليککاح هاف ککه داش دش  نککاش   6  دش ديگککري 
اي  ککاهش   ککوشم تنککليقز بکککاش شفتککه بککه  ککک  دابکک  ميه ککه دش آن سبککه SMAايککی  ککه ميککهان بيشککتري  بيشککينه دش سککازه

   SMA%4نمککوداش هابجککايی سساککه تککنجا همککان سککازه بتنککی دش د  هالککم تنککليق اسککم  ککه دش يکککی،  13يابککد   ککک   مککی
الکم بکه  کاش شفتکه اسکم  دش ايک  سساکه نيکه ماننکد سکاير سساکام،            % فکوضد مشکترب دش د  ه  2دش  ناش  SMA%  6دش ديگري 

اي   کوشم منکلقز بککاش شفتکه بکه  کک  دابک  ميه که         دش آن سبکه  SMAايکی  که ميکهان بيشکتري      بيشينه هابجکايی دش سکازه  
هکاي ننکسی     کود، ايک  اسکم  که هابجکايی      هکا بردا کم مکی    اي  که از نتکايج ايک  ت ليک        اهش يافته اسم  همهنکي  نکتکه  

داش  ککلی  کاهش بکه مراتکس بيشکتري خواهکد يافکم   ککلهاي          تکر بکا اسکتهاده از آلياحهکاي هاف که      نماند دش سساکام تکايي   ت
شفتاش سازه مشکابه شا ت کم زلهلکه  وينکا شا بکا انکد ی ت ييکر دش دش کد تنکليق فکوضد   آليکاح هاف که داش نشکان مکی                15   14

ايکک  تاشيزهککه زمککانی هککا مشککابه تاشيزهککه زمککانی دسکک ،  ککاهش     دهککد  نتککايج ها کک  از اسککتهاده از ايکک  نککو  آليککاح دش   
 ت يير ک  هاي ماندگاش    اهش ت يير مکانهاي ننسی سساام می با د 

 طبقه دارای باز د 5دي اميکی روی ديدار ای    ای  اايج تحیي -4-4
الککم تنککليق  ککه دش هابجککايی سساککام نزنککم   تککنجا سککازه بتنککی تککنج سساککه بککا باز ککو شا دش د  ه  17   16 ککک  هککاي 

داش  کککلی بکککاش شفتککه شا  % فککوضد بککد ن اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه2% فککوضد   دش ديگککري تنهککا 2دش  نککاش  SMA%5يکککی 
 اشااه می نمايد 

 
  SMA%6% فدالد با 2و  SMA%4% فدالد با 2، تحت زلزله الس ا و،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -12 ک  

 
  SMA%6% فدالد با 2و  SMA%4% فدالد با 2، تحت زلزله الس ا و،  ار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه مدد -13 ک  

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -14 ک   

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2هدي ا، ، تحت زلزله   مددار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه -15 ک  

 
  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه  خست سازه -16 ک  
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  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه -17 ک  

 
هکا   هکا بيکانگر ناکش دابک  تامک  ايک  آليکاح        هاي هکانسی دش هکر سساکه دش ايک  ت ليک       همهني  مااينه ميهان بيشينه هابجايی 

هککا دش د   ز   مااينککه آن18دش  ککاهش هابجککايی هککانسی سساککام اسککم  ميککهان هابجککايی تنککماند دش هککر سساککه س ککک       
هکا دش  کاهش هابجکايی هکانسی تنکماند سساکام        ير ايک  آليکاح  هکا بيکانگر ناکش انککاش ناتکذ      SMAهالم با   بکد ن اسکتهاده از   

%، 67.5%، 75%، 98بککه ترتيککس برابککر بککا  5الککی  1اسککم  ملککابس بککا ايکک   ککک   ککاهش ت ييککر  ککک  مانککدگاش بککراي سساککام  
دش  ککاهش ت ييککر  ککک  مانککدگاش  متککر  SMA% اسککم  بککر اسککال ايکک  اعککداد، هريککه سساککه بککاضتر با ککد ادککر %53.2   72.2

 دهد    دش سساام تايينی ادر خود شا بهتر نشان می ود  می
 

 
 طبقه، تحت زلزله هدي ا 5بيمي ه تييي   کیهای ما دگار در طبقات ، سازه  - 18 ک  

 
 گي ی  ايجه -5

داش  کککلی دش ديواشهککاي بر ککی بککا   بککد ن باز ککو ب ککوشم عککددي مککوشد   دش ايکک  ت ايککس ادککر اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه 
هکاي دسلکی انجکا   کده      داش  ککلی بکر تايکه فعاليکم     فم  دش اي  شاستا، الگکوشيتا شفتکاش مکادي آلياحهکاي هاف که     برشسی دراش گر

 تهيه   آزموده  د    ABAQUSافهاش  برنامه داب  اعماا به نر  هاي موهود دش ادبيام فنی دش دالس ير زير   تشتوانه
ي ننکسم بکه ديواشهکايی  که بکه همکان ميکهان بکا آلياحهکاي           کده بکا فکوضد، ماا مکم نهکايی بيشکتر        هکاي ديکواش تنکليق    سازه

هکا بيشکتر اسککم  دش    هکاي تنککماند دش آن  انکد نشکان ميدهنککد  امکا بکه  اکو  ميککهان هابجکايی       داش  ککلی تنکليق  ککده   هاف که 
هکا ميکهان هابجکايی نهکايی تنکماند يکنکان اسکمم هکد  از          هاي بعمک  آمکده، هکاضم مزتلهکی آ شده  کده  که دش آن       ت لي 
هکاي  کديد، بکا دش کد  متکري از       ن اي  نتکايج، نشکان دادن ايک  نکتکه بکود  که، دش  کوشم ميک  بکه تکذيرم هايجکايی           آ شد

تکوان بککه هابجککايی نهککايی   داش  کککلی ننکسم بککه مککدلهاي مشکابه بککا دش ککدهاي بککاضتر تنکليق فککوضدي، مککی    آلياحهکاي هاف ککه 
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هکاي بيشکينه هکر     سکمم تکی، تهکا م ميکهان هابجکاي      هکا بکه   تنماند  متري دسم يافم  همهمان بکا د ش  کدن از شال سکازه   
هکاي ننکسی تنکماند دش      کود  هابجکايی   بيشکتري داشنکد ننکسم بکه بايکه آ ککاشتر مکی        SMAهايی  که دش کد    سساه، دش سازه
داش  ککلی  ککاهش بکه مراتککس بيشککتري خواهکد يافککم  نکتکه  ککايان توهککه      تکر بککا اسکتهاده از آلياحهککاي هاف ککه   سساکام تککايي  
داش  هککاي تنککماند ننککسی دش سساککام، بککا اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه  تککر ادککر  ککاهش ت ييککر  ککک   ام تککايي اينکککه دش سساکک

 کد، امککان  دکو  ايک  تديکده  هکود داشد  که          کود  بکر اسکال آنهکه دش ت ايکس هااکر ديکده          کلی بنياش بيشتر ديکده مکی  
 ککده بککا آلياحهککاي   منککلق تاويککم  هککاي هککانسی دينککاميکی م کک  زلهلککه، ديککواش بر ککی بککت      دش هريککان اعمککاا ت ريککر 

 کده، دش بعيکی از     هکاي آن آلياحهکا اسکتهاده    داش کلی، ننکسم بکه سکازه  کاهد،  که دش آن بکه همکان ميکهان فکوضد بکه           هاف ه
هککاي ت ييرمکککانی بهشگتککري شا تجربککه نمايککد، امککا هتککی دش ايکک   ککوشم نيککه، تککس از اتمککا  ت ريککر   هککاي زمککانی تاسکک  گککا 
تنککماند متري ننککسم بککه سککازه  ککاهد خواهککد دا ککم  از نتککايج ينککدي  ت ليکک  از هککر د  گونککه   هککاي اي، ت يير ککک  لککرزه

هککاي   کود  که  کرنش    هککاي ديکواش بر کی داشاي باز کو، اينگونکه بردا ککم مکی      هکاي اسکتاتيکی   دينکاميکی ش ي سکازه     ت ليک  
 ماند  ها دش آنها دش سساام ميانی بر هاي می تنماند تس از اتما  باشگذاشي
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  SMA%5% فدالد با 2و  SMA%2% فدالد با 2، تحت زلزله هدي ا،   مددار جابجايی  سبی طبقه پ جم سازه -17 ک  

 
هکا   هکا بيکانگر ناکش دابک  تامک  ايک  آليکاح        هاي هکانسی دش هکر سساکه دش ايک  ت ليک       همهني  مااينه ميهان بيشينه هابجايی 

هککا دش د   ز   مااينککه آن18دش  ککاهش هابجککايی هککانسی سساککام اسککم  ميککهان هابجککايی تنککماند دش هککر سساککه س ککک       
هکا دش  کاهش هابجکايی هکانسی تنکماند سساکام        ير ايک  آليکاح  هکا بيکانگر ناکش انککاش ناتکذ      SMAهالم با   بکد ن اسکتهاده از   

%، 67.5%، 75%، 98بککه ترتيککس برابککر بککا  5الککی  1اسککم  ملککابس بککا ايکک   ککک   ککاهش ت ييککر  ککک  مانککدگاش بککراي سساککام  
دش  ککاهش ت ييککر  ککک  مانککدگاش  متککر  SMA% اسککم  بککر اسککال ايکک  اعککداد، هريککه سساککه بککاضتر با ککد ادککر %53.2   72.2

 دهد    دش سساام تايينی ادر خود شا بهتر نشان می ود  می
 

 
 طبقه، تحت زلزله هدي ا 5بيمي ه تييي   کیهای ما دگار در طبقات ، سازه  - 18 ک  

 
 گي ی  ايجه -5

داش  کککلی دش ديواشهککاي بر ککی بککا   بککد ن باز ککو ب ککوشم عککددي مککوشد   دش ايکک  ت ايککس ادککر اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه 
هکاي دسلکی انجکا   کده      داش  ککلی بکر تايکه فعاليکم     فم  دش اي  شاستا، الگکوشيتا شفتکاش مکادي آلياحهکاي هاف که     برشسی دراش گر

 تهيه   آزموده  د    ABAQUSافهاش  برنامه داب  اعماا به نر  هاي موهود دش ادبيام فنی دش دالس ير زير   تشتوانه
ي ننکسم بکه ديواشهکايی  که بکه همکان ميکهان بکا آلياحهکاي           کده بکا فکوضد، ماا مکم نهکايی بيشکتر        هکاي ديکواش تنکليق    سازه

هکا بيشکتر اسککم  دش    هکاي تنککماند دش آن  انکد نشکان ميدهنککد  امکا بکه  اکو  ميککهان هابجکايی       داش  ککلی تنکليق  ککده   هاف که 
هکا ميکهان هابجکايی نهکايی تنکماند يکنکان اسکمم هکد  از          هاي بعمک  آمکده، هکاضم مزتلهکی آ شده  کده  که دش آن       ت لي 
هکاي  کديد، بکا دش کد  متکري از       ن اي  نتکايج، نشکان دادن ايک  نکتکه بکود  که، دش  کوشم ميک  بکه تکذيرم هايجکايی           آ شد

تکوان بککه هابجککايی نهککايی   داش  کککلی ننکسم بککه مککدلهاي مشکابه بککا دش ککدهاي بککاضتر تنکليق فککوضدي، مککی    آلياحهکاي هاف ککه 
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هکاي بيشکينه هکر     سکمم تکی، تهکا م ميکهان هابجکاي      هکا بکه   تنماند  متري دسم يافم  همهمان بکا د ش  کدن از شال سکازه   
هکاي ننکسی تنکماند دش      کود  هابجکايی   بيشکتري داشنکد ننکسم بکه بايکه آ ککاشتر مکی        SMAهايی  که دش کد    سساه، دش سازه
داش  ککلی  ککاهش بکه مراتککس بيشککتري خواهکد يافککم  نکتکه  ککايان توهککه      تکر بککا اسکتهاده از آلياحهککاي هاف ککه   سساکام تککايي  
داش  هککاي تنککماند ننککسی دش سساککام، بککا اسککتهاده از آلياحهککاي هاف ککه  تککر ادککر  ککاهش ت ييککر  ککک   ام تککايي اينکککه دش سساکک

 کد، امککان  دکو  ايک  تديکده  هکود داشد  که          کود  بکر اسکال آنهکه دش ت ايکس هااکر ديکده          کلی بنياش بيشتر ديکده مکی  
 ککده بککا آلياحهککاي   منککلق تاويککم  هککاي هککانسی دينککاميکی م کک  زلهلککه، ديککواش بر ککی بککت      دش هريککان اعمککاا ت ريککر 

 کده، دش بعيکی از     هکاي آن آلياحهکا اسکتهاده    داش کلی، ننکسم بکه سکازه  کاهد،  که دش آن بکه همکان ميکهان فکوضد بکه           هاف ه
هککاي ت ييرمکککانی بهشگتککري شا تجربککه نمايککد، امککا هتککی دش ايکک   ککوشم نيککه، تککس از اتمککا  ت ريککر   هککاي زمککانی تاسکک  گککا 
تنککماند متري ننککسم بککه سککازه  ککاهد خواهککد دا ککم  از نتککايج ينککدي  ت ليکک  از هککر د  گونککه   هککاي اي، ت يير ککک  لککرزه

هککاي   کود  که  کرنش    هککاي ديکواش بر کی داشاي باز کو، اينگونکه بردا ککم مکی      هکاي اسکتاتيکی   دينکاميکی ش ي سکازه     ت ليک  
 ماند  ها دش آنها دش سساام ميانی بر هاي می تنماند تس از اتما  باشگذاشي
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