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دانشیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران
علیرضا پوالدی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

چکیده
در این مقاله از مصالح سنگی استان بوشهر و سیمان تیپ  3دشتستان و الیاف پلیپروپیلنی ،فوالدی ،فیبر شیشهای و فون روان کننده در 3
طرح اختالط برای ساخت بتن استفاده شده است .نمونههای بتنی پس از ساخت در حوضچه آب نگهداری شده و مقاومت فشاری و
خمشی نمونهها در زمانهای  38 ،7و  30روزه اندازهگیری شده اند .نتایج بیانگر این است که بیشترین مقاومت فشاری و خمشی به ترتیب
در  4و  3درصد الیاف پلیپروپیلن اتفان افتاده است .درحالیکه الیاف فوالدی و فیبر شیشهای باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی
نمونههای بتنی گردیده و بیشترین مقاومت فشاری و خمشی برای نمونههای بتنی مسلح به الیاف فوالدی به ترتیب در  9و  3درصد الیاف
و برای نمونههای مسلح به الیاف فیبر شیشهای به ترتیب در  9و  9درصد مشاهده شده است.
واژههای کلیدی :الیاف پلیپروپیلن و بتن ،الیاف فوالدی و بتن ،الیاف فیبر شیشهای و بتن ،مقاومت فشاری و خمشی بتن.
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 -4مقدمه

فوالدی و پلیپروپیلن پرداختنـد .آنهـا برای آزمـایش مقـاومت

در دهه 1674برای اولین بار در کشــور شــوروی و بعد در کشــور فشـــاری از قالبهای مکعبی به ابعاد  174×174×174میلیمتر و
امریکا در سال  1634طبق تحقیقات انجامشده ،در صورت استفاده برای آزمایش مقاومت خمشــی از قالبهای مکعب مســتطیل به
از الیــان فوالدی در مــاتری

شـــکننــده ،تمرکز تنش در محــل ابعـاد  744×144×144میلیمتر اســـتفـاده کردند .نمونههای بتنی

ترکهـای بـه وجود آمـده کـاهش مییـابـد .بتن الیافی که به نام مســلح به ترکیب الیان فوالدی و پلیپروپیلن با نســبتهای – 4
آرماتورهای با الیان پالسـتیکی ) (FRPمعرون هستند از الیان  144درصـد 67 – 57 ،درصـد 74 – 74 ،درصد 57 – 67 ،درصد
مــخــتــلــفــی چــون الــیــان شــــیشــــه ای ) (GFRPالــیــان و  4 – 144درصــد از حجم کل بتن ســاخته گردید .آنها با انجام
آرامیـدی ) (AFRPو الیان کربنی ) (CFRPدر یک رزین این آزمایشـــات به این نتیجه رســـیدند که بهترین ترکیب الیان
چسباننده تشکیلشدهاند .این مواد یکی از پرمصرنترین مواد در فوالدی و پلیپروپیلن ،ترکیب  57درصـــد الیان فوالدی و 67
مناطق ســـرد نظیر شـــمال آمریکا و کانادا و بعضـــی کشـــورهای درصـد الیان پلیپروپیلن میباشد .گرنال و همکاران (]7[ )1661
اروپایی اسـت که همراه با آن از سـنگدانههای هواساز نیز استفاده در تحقیق خود با ساخت  6طرح اختالط بتن با الیان فیبر شیشه و
میشـود .کاربرد صــفحات با الیان کربنی برای این تقویت بیشــتر انجام آزمایشهای مقاومت فشاری ،خمشی و کششی در سنین ،6
رایج گشـــته و در چندین پل در ژاپن و در بعضـــی کشـــورهای  5و  68روزه بر روی نمونههای بتنی حاوی الیان فیبر شــیشــه ،به
اروپایی از آن استفاده شده است [ .]1تحقیقات انجامگرفته توسط این نتیجه رســیدند که الیان فیبر شــیشــه در بتن باعث افزایش
حبیبی و همکـاران ( ]6[ )1688بر روی بتن هـای حـاوی الیان مقاومت فشـاری ،خمشـی و کشـشی بتن میگردد .زنگنه ()1661
پلیپروپیلن با طولهای مختلف ( 16 ،3و  16میلیمتر) و وزنهای [ ]3در تحقیق خود با ساخت  16طرح اختالط بتن با الیان فوالدی
مختلف ( 6 ،1/6 ،4/3و  6/5کیلوگرم بر مترمکعب) نشان میدهند و فیبر شیشهای و انجام آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونههای
که استحکام و مقاومت حرارتی نمونههای بتنی با استفاده از الیان مکعبی و استوانهای و آزمایش مقاومت خمشی بر روی نمونههای
پلیپروپیلن افزایش یافته اســـت .آنها نمونههای مکعبی به ابعاد مکعب مستطیل در سنین  10 ،5و  68روزه بر روی نمونههای بتنی
 674×674×674میلیمتر را بعد از  5و  68روز از حوضــچه آب حاوی الیان فوالدی و شــیشــهای ،به این نتیجه رســیدند که الیان
خـارج نمودند و جهت تســـت حرارتی نمونه های حاوی الیان فوالدی و فیبر شــیشــهای در بتن باعث افزایش مقاومت فشــاری و
پلیپروپیلن را در کوره  074درجه ســانتیگراد به مدت  8ســاعت خمشـی بتن میگردند .حسینعلی بیگی و همکاران ( ]5[ )1661در
قراردادند .پ

از آن تســتهای اســتحکام فشــاری بر روی آنها یک تحقیق آزمایشــگاهی ،اثر توأم نانو ســیلی

و الیان مختلف

انجام گرفت .چندرامولی و همکاران ( ]6[ )1686معتقدند که با (فلزی ،پلیپروپیلن ،فیبر شیشه ای) بر چقرمگی ،انرژی شکست و
 1/7درصـد الیان فیبر شیشه نسبت به وزن بتن ،مدول گسیختگی مقاومت خمشــی بتن خود تراکم را بررســی کردند .بدین منظور
در حدود  64درصد و چقرمگی حدود  74درصد افزایش مییابد .آنها  04طرح اختالط شـامل  0سری که به ترتیب حاوی 0 ،6 ،4
همچنین با افزایش نیروی الزم برای تغییر شـــکل بتن و افزایش و  3درصـد وزنی سـیمان ،نانو سیلی

که به صورت جایگزین با

چقرمگی ،الیان شیشه از انتشار ترکهای بیشتر در بتن جلوگیری سـیمان را مورد بررسـی قراردادند .بررسـی نتایج آن نشان داد که
میکند .با ســاخت نمونههای مکعبی بتنی به ابعاد  174×174×174حضـــور توأم الیان و درصـــد بهینه نانو ســـیلی

موجب بهبود

میلیمتر و اســـتوانـهای بـه ابعـاد  644×174میلیمتر و نمونههای قابلیتهای چقرمگی ،انرژی شــکســت و مقاومت خمشــی بتن
مکعــب مســـتطیــل بــه ابعــاد  744×144×144میلی متر و انجــام میشــود .فروغی اصــل و حســین نژاد ( ]8[ )1666به بررســی تأثیر
آزمایشات مقاومت فشاری ،خمشی و کششی بر روی بتن الیافی و الـیــان پـلـی پـروپیلنی بر خواص مکــانیکی و نفوذپــذیری بتن
بتن شــاهد به این نتیجه رســیدند که افزودن الیان به بتن باعث پرداختند .نتایج آنها بیانگر این اســت که مقاومت فشــاری اولیه
افزایش مقاومت بتن میگردد .ســینگ و همکاران ( ]0[ )1686به نمونههای بتن الیافی نســبت به نمونههای شــاهد کمتر بوده ولی با
بررســی مقاومت فشــاری و خمشــی نمونههای بتنی حاوی الیان افزایش ســن نمونهها ،نتایج برعک
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...
مقاومت فشـــاری  68روزه مربوط به مقدار الیان مصـــرفی 4/8
درصد بوده است .آنها بیشترین میزان افزایش مقاومت کششی را
در ســن  68روزهی بتن و در نمونههای بتنی حاوی  4/0درصــد
الیان مشاهده نمودند.
با توجه به مطالعات صــورت گرفته ،تاکنون تأثیر الیان پروپیلنی،
فوالدی و فیبر شــیشــهای بر مقاومت فشــاری و خمشــی نمونههای
شکل  -6الیان فیبر شیشهای توزین شده برای طرح اختالط

بتنی با اســتفاده از مصــالح ســنگی اســتان بوشــهر که دارای 314
کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس می باشــد ،انجام نشــده که در این
مقاله به این موضود پرداخته شده است.
 -3مواد و روشها
 -4-3مصالح و ترکیبات بتن
جن

مصــالح ســنگدانهای درشــتدانه (شــن نخودی و بادامی) و

ریزدانه (ماســه) مورد اســتفاده در آزمایشهای انجامشــده در این
تحقیق ،سـیلی

بوده و از اسـتان بوشـهر تهیه شـده اسـت .مصالح

درشتدانه و ریزدانه با نسبت برابر ترکیب گردید .همچنین نسبت
آب به سـیمان  4/7میباشد [ .]6الیان فیبر شیشه (نود )S-glass
بکار رفته در طرح اختالط بتن به قطر  16-15میکرون و طول -6
 74میلیمتر ،الیان فوالدی به قطر  1/6 – 4/3میلیمتر و طول 74
میلیمتر و الیان پلیپروپیلن نیز به قطر  4/461میلیمتر و طول 3
میلیمتر میباشـند .در شکلهای  1تا  6نمونههایی از الیان توزین
شــده برای طرح اختالط در این تحقیق نشــان داده شــده اند .برای
ساخت نمونههای بتنی برای آزمایش مقاومت فشاری و خمشی از
الیان با نسـبت  1الی  6درصـد وزنی سیمان استفاده میگردد .در
این تحقیق سـعی شـده است ابتدا با انتخاب طرح اختالط از ماسه،
سیمان ،شن (موجود در استان بوشهر) و آب ،نمونههای بتنی بدون
الیان (شاهد) تهیه گردیده و بعد از  60ساعت که نمونهها خشک
گردیدند ،در حوضچه آب معمولی قرار داده شوند.

شکل  -6الیان پلیپروپیلن توزین شده برای طرح اختالط [.]14
سپ

مقاومت فشاری و خمشی نمونههای شاهد در سنین  68 ،5و

 64روزه توســط دســتگاه بتن شــکن تعیین و ثبت میشــوند .طرح
اختالط بتن با توجه به درصــد جذب آب شــن و ماســه و مقاومت
فشــاری  350 kg/m³که مورد نیاز این تحقیق بوده اســت ،تعیین
گردیده اســت .الیانهای فوالدی ،فیبر شــیشــه و پلیپروپیلن به
صـورت مجزا و با نسبتهای  %6 ،%1و  %6درصد وزنی سیمان به
طرح اختالط شاهد اضافه شدهاند .سپ

مقاومت فشاری و خمشی

نمونههای بتن الیافی در سـنین مورد نظر توسـط دستگاه بتن شکن
تعیین و ثبـت گردیدند .نتایج آزمایش های مقاومت فشـــاری و
خمشی نمونههای شاهد و الیافی ،در جداول مربوط تنظیم گردیده
وپ

از ترسیم نمودارهای مقاومتها در سنین مورد نظر ،نتایج با

یکدیگر مقایســه شــدهاند .در نهایت به بررســی و تجزیه و تحلیل
تأثیر الیان بر مقاومت فشــاری و خمشــی نمونهها پرداخته شــده
است.
 3-3تهیه نمونهها و روش انجام آزمایشات
برای طرح اختالط بتن مورد استفاده از روش اختالط استاندارد
آئین نامه  ACI-211استفاده شده است .به هنگام بتنریزی ،شن،
ماسه ،سیمان و آب با یکدیگر توسط مخلوط کن به مدت دو دقیقه
مخلوط شدند و در پایان الیان کـــه تمیز و عاری از هرگونه مواد

شکل  -1الیان فوالدی توزین شده برای طرح اختالط [.]6

زائد و روغن بود به تدریج به داخل مخلوط کن ریخته شد .پ

از
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اتمام اضافه کــردن الیان بــه بــتن ،اجـازه داده شـد کـه مخلوط بتن میباشــد .به عنوان نمونه ،طرح اختالط  P-1بیانگر  %1وزن
کن به مدت سه دقیقه دیگر کار کند تا الیان در تمام فضای بتن سیمان و الیان پلیپروپیلن به میزان  6/7کیلوگرم بر مترمکعب بتن
پخششـــده و مخلوط کامالً یکنواختی حاصل گردد .معموالً بتن میبـاشـــد .در جدول  ،6نود آزمایشـــات و تعداد نمونهها جهت
مسلح به الیان همانند بتن ساده ریخته و متراکم میشــود .روش آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی نمونههای شاهد و الیافی بیان
طراحی مخلوطهای بتن مسلح به الیان اساساً شـ ـبیه طراحـ ـی بتن شده است .همان طور که در جدول  6مشاهده میگردد آزمایشات
ساده است .با این وجود ،باید برخی مالحظات برای پخش در  11طرح اختالط انجام گردید ،بهطوریکه  6طرح اختالط
یکنواخت الیان و جلوگیری از جداشدگی یا پدیده گلولــه ای مربوط به نمونههای بتنی بدون الیان 6 ،طرح اختالط مربوط به
شدن و ایجاد یک مخلــوط کارا جهت ریختن ،تراکم و پرداخت نمونـه های بتنی با الیان پلی پروپیلن 6 ،طرح اختالط مربوط به
بتن به عمل آید .الیان به خاطر آسانی پخــ ـش بایــــد به صورت نمونههای بتنی با الیان فوالدی و  6طرح اختالط باقیمانده مربوط
خشـک وارد مخلـوط شـوند .در فراینـد سـاخت بـتن الیـافی بایـد به نمونههای بتنی با الیان فیبر شیشهای میباشد .به عبارتی دیگر 6
از ایجــاد پدیــده گلولهای شـدن ) (Ballingجلوگیری به عمل طرح مربوط به آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی نمونههای بتن
آید .در ایـن تـحـقـیق از فوق روان کننــده  CONPLASTالیافی 6 ،طرح مربوط به آزمایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی
 SP432MSاســتفاده گردید .این فوق روان کننده فاقد کلراید نمونههای بتن شاهد میباشند .در تمامی مراحل ساخت نمونههای
بوده که بر پایه پلیمرهای نفتالین ســولفونات تولید میشــود و به بتنی الیافی ،میزان و نود سیمان ،شن ،ماسه و آب ثابت بوده و تنها
صــورت محلولی قهوهای رنگ بوده که به ســرعت در آب پخش میزان و نود الیـان تغییر می کنـد .در تمـامی مراحـل ســـاخت
می شـــود .فوق روان کننده  CONPLAST SP432MSبا نمونـههـای بتنی برای آزمـایش مقـاومـت فشـــاری از قالبهای
اســـتاندارد  BSEN 934-2و اســـتاندارد  ASTM C494به اسـتاندارد مکعبی به ابعاد  174×174×174میلیمتر و اسـتوانهای به
عنوان افزودنی تیپ  ،Bتیپ  Dو تیپ ( Gبسته به میزان مصرن) ابعـاد  644×174میلی متر و برای ســـاخـت نمونه های بتنی برای
آزمایش مقاومت خمشی از قالبهای استاندارد مکعب مستطیل به

مطابقت دارد.

ابعاد  744×144×144میلیمتر اســتفاده گردید .تعداد کل نمونهها
 9-3طرح اختالط

در این تحقیق  663نمونه میباشـــد که از این تعداد 56 ،نمونه

در این تحقیق ابتدا یک طرح اختالط برای بتن شـــاهد (بدون مربوط به بتن شاهد 148 ،نمونه مربوط به بتن با الیان پلیپروپیلن،
الیان) با سیمان تیپ  6دشتستان تهیه گردید .سپ

الیان فوالدی 148 ،نمونه مربوط به بتن با الیان فوالدی و  148نمونه دیگر نیز

فیبر شــیشــهای و پلیپروپیلن با درصــدهای  1الی  6درصــد وزن مربوط به بتن با الیان شیشهای میباشد.
سـیمان به طور جداگانه به طرح اختالط بتن شـاهد اضافه گردید.
در جدول  1مقادیر و اجزاء طرح اختالط مورد اســتفاده در این  1-3شرح آزمایشات مقاومتهای فشاری و خمشی بتن
تحقیق ارائه شـــده اســـت .همان طور که در جدول  1مشـــاهده در آزمایش مقاومت فشــاری ،نمونه های مکعبی و اســتوانه ای
میشـود A-1 ،بیانگر طرح اختالط نمونه بتن شاهد با سیمان تیپ توســط دســتگاه بتن شــکن (مطابق شــکل  )0تحت فشــار قرار
 6میباشـد و مصـالح مصـرفی در طرح شـاهد شامل سیمان ،آب ،می گیرند .بار به صــورت یکنواخت توســط دو فک باالیی و
سـنگدانه درشـت (شـن) و سنگدانه ریز (ماسه) به ترتیب به مقدار پایینی دســتگاه ،به نمونه ها وارد می شــود .این نکته ضــروری
 875 ،186 ،674و  876کیلوگرم بر مترمکعب بتن میباشد .نسبت اســت که بار بدون تغییر ناگهانی و به صــورت پیوســته باید به
آب به سیمان در همه طرح اختالطها برابر  4/7میباشد .نمونههای نمونه ها اعمال شـود .دسـتگاه بتن شـکن باید مجهز به وسایلی
همه طرح اختالطها در حوضچه آب معمولی نگهداری میشوند .باشــد که بتوان نیروی گســیختگی را پ

از اتمام بارگذاری

مقدار فوق روان کننده برای همه طرح اختالطهای بتن الیافی برابر ثبت نماید .در این دســتگاه نیروی گســیختگی بر روی یک
 1/7درصد وزن سیمان یعنی به میزان  7/67کیلوگرم بر مترمکعب صــفحه مانیتور نمایش داده می شــود .محور عمودی ســمبه یا
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پیســتون باید با محور عمودی دســتگاه منطبق بوده و در زمان نســبت به محور آن عمود بوده و در حین بارگذاری نیز عمود
بارگذاری جهت حرکت ســـمبه یا پیســـتون در طول محور باقی بماند .مرکز نشــیمنگاه کروی فک باالیی باید در نقطه
عمودی دستگاه قرار گرفته باشد ،بنابراین برآیند نیروها درست برخورد محور عمودی دســـتگاه با ســـطح پایینی فک باالیی
از مرکز نمونه عبور می کند .سـطح استوانه پایینی دستگاه باید دارای رواداری  ±1میلی متر باشد.
جدول  -1طرحهای اختالط مورد استفاده برای بررسی مقاومت فشاری و خمشی نمونههای بتنی

w/c

Kg/m³

سنگدانه ریز

Kg/m³

سنگدانه درشت

Kg/m³

فوق روان کننده

Kg/m³

آب

Kg/m³

سیمان تیپ 2

Kg/m³

الیاف

اختالط

کد طرح

0/5

958

958

-----

292

050

-----

A-1

0/5

958

958

5/25

292

050

0/5

P-1

0/5

958

958

5/25

292

050

8

P-2

0/5

958

958

5/25

292

050

20/5

P-3

0/5

958

958

5/25

292

050

0/5

S-1

0/5

958

958

5/25

292

050

8

S-2

0/5

958

958

5/25

292

050

20/5

S-3

0/5

958

958

5/25

292

050

0/5

G-1

0/5

958

958

5/25

292

050

8

G-2

0/5

958

958

5/25

292

050

20/5

G-3

در بتنهای معمولی مقاومت فشــاری و خمشــی ،به مقاومت مالت سنگدانهها بیشتر از مقاومت مالت سیمان میباشد .اگر شــکســت
سیمان و چسبندگی بین مالت و سنگدانهها بستگی دارند .مقاومت نمونه بتنی از محل سنگدانهها اتفاق بیفتد میتوان نتیجه گرفت که
سنگدانهها نیز بر مقاومت بتن معمولی موثر است ولی عموماً مقاومت مقاومت مالت سیمان از مقاومت سنگدانهها بیشتر بوده است.
جدول  -6تعداد نمونهها و طرح اختالط بتن شاهد و بتن الیافی تحقیق
نوع الیاف

نوع آزمایش

بدون الیاف

مقاومت فشاری

(شاهد)

پلیپروپیلن

مقاومت خمشی
مقاومت فشاری
مقاومت خمشی

فوالدی

مقاومت فشاری
مقاومت خمشی

فیبر شیشهای

مقاومت فشاری
مقاومت خمشی

مجموع

شکل نمونهها

تعداد طرح

تعداد نمونهها

تعداد کل نمونهها

22

22

22

22

مکعب مستطیل

22

22

مکعبی

22

03

22

03

مکعب مستطیل

22

03

مکعبی

22

03

22

03

مکعب مستطیل

22

03

مکعبی

22

03

22

03

22

03

222

083

اختالطها

مکعبی
استوانهای

استوانهای

استوانهای

استوانهای

2

0

0

0

مکعب مستطیل
22
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یکی از ویژگیهای یک بتن توانمند این است که شکست بتن در کلیه آزمایشــات انجامشــده در این تحقیق با اســتفاده از تجهیزات
سـنگدانه اتفاق بیفتد .در این تحقیق اکثر شـکست نمونههای بتنی موردنیاز در آزمایشــگاه مکانیک خاک مهندســین مشــاور کوبان
در محل شــکســت سنگدانهها اتفاق افتاده اســت .در شــکل  7کاوش جنوب انجام شده است.
نمونههایی از شــکســت ســنگدانه در بتن بر اثر آزمایش مقاومت
فشاری دیده میشود.

الف

شکل  -0دستگاه بتن شکن جهت تست فشاری
آزمایش مقاومت خمشـــی بتن به روش  ASTM C78روی
نمونههای مکعب مســتطیل به ابعاد  744×144×144میلیمتر انجام
میشود .در روش  ASTM C78انتقال نیرو از دستگاه بتن شکن
به نمونه بتنی به وسیله چهار تکیهگاه انجام میگیرد.

ب
شکل  -3نمونههای بتنی مکعب مستطیل ،الف :قبل و ب :بعد از
آزمایش مقاومت خمشی
 -9نتایج حاص از آزمایشات
 -4-9نتایج آزمایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی
نمونههای بتنی در سن  7روزه
نتایج آزمایشــات مقاومت فشــاری مکعبی و اســتوانهای و مقاومت

شکل  -7شکست سنگدانه بتن در اثر آزمایش مقاومت فشاری

خمشـــی نمونـه های بتنی و همچنین درصـــد افزایش و کاهش
مقاومتها نسـبت به بتن شـاهد در سـن  5روزه در جدول  6نشان

دو تکیهگاه در زیر نمونه بتنی به فاصــله  6برابر ارتفاد نمونه ( 64داده شـده اسـت .همانگونه که مشـاهده میگردد بیشترین درصد
ســـانتیمتر) و دو تکیهگاه در باالی نمونه بتنی به فاصـــله  1برابر کاهش مقاومت فشــاری مکعبی بتن الیافی نســبت به نمونه شــاهد
ارتفاد نمونه ( 14سانتیمتر) قرار میگیرد .تکیهگاهها باید از جن

مربوط به نمونه بتنی با  %6الیان پلیپروپیلن و به میزان -61/6%

فوالد ضـد زنگ ساخته شوند .طول آنها باید حداقل  14میلیمتر میباشـد و بیشــترین درصـد افزایش آن مربوط به نمونه بتنی با %6
بیش تر از عر نمونـه هـا بوده و محور همه تکیهگاه ها موازی الیان فیبر شــیشــهای و به میزان  75/68%میباشــد .برای مقاومت
یکـدیگر بـاشـــد .در آزمایش مقاومت خمشـــی مانند آزمایش فشاری استوانهای بتن الیافی نسبت به بتن شاهد کمترین و بیشترین
مقاومت فشـاری ،اکثر شکست نمونهها در سنگدانههای بتن ایجاد درصد افزایش مقاومت به ترتیب مربوط به  %6الیان پلیپروپیلن
میشـود .در شکل  3نمونههای بتنی مکعب مستطیل ،قبل و بعد از و به میزان  -60/57 %و  %6الیان فیبر شــیشــهای به میزان 66/84%
میباشــد .همچنین برای مقاومت خمشــی بتن الیافی نســبت به بتن
آزمایش مقاومت خمشی نشان داده شده است.
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شاهد کمترین و بیشترین درصد افزایش مقاومت به ترتیب مربوط با  %6الیان پلیپروپیلن و به میزان  -67/6%میباشــد و بیشــترین
به  %1الیان پلیپروپیلن به میزان  17/73%و  %6الیان فیبر شیشهای درصـد افزایش مقاومت فشـاری مکعبی بتن الیافی نسبت به نمونه
شــاهد مربوط به نمونه بتنی با  %6الیان فیبر شــیشــهای و به میزان

به میزان  11/64%میباشد.

 -3-9نتـایج آزمایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی  65/51%میباشد .برای مقاومت فشاری استوانهای بتن الیافی نسبت
به بتن شـاهد کمترین و بیشترین درصد افزایش مقاومت به ترتیب

نمونههای بتنی در سن  38روزه

نتایج آزمایشــات مقاومت فشــاری مکعبی و اســتوانهای و مقاومت مربوط به  %6الیان پلیپروپیلن و به میزان  -64/17%و  %6الیان
خمشی نمونههای بتنی و درصد افزایش و کاهش مقاومتها نسبت فیبر شــیشــهای به میزان  71/66%میباشــد .همچنین برای مقاومت
به بتن شـاهد در سـن  68روزه در جدول  0نشـان داده شده است .خمشـی بتن الیافی نسـبت به بتن شـاهد کمترین و بیشترین درصد
همانگونه که مشـاهده میگردد بیشـترین درصد کاهش مقاومت افزایش مقاومت به ترتیب مربوط به  %6الیان فوالدی و به میزان
فشاری مکعبی بتن الیافی نسبت به نمونه شاهد مربوط به نمونه بتنی  -8/60 %و  %6الیان فیبر شیشهای به میزان  56/13%میباشد.
جدول  -6نتایج آزمایش مقاومت فشاری و خمشی نمونهها در سن  5روزه
نوع نمونه

بتن شاهد

الیاف ()%2

الیاف ()%2

الیاف ()%0

نوع الیاف

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

22/00

20/05

22/00

28/58

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

0/03 %

-2/22 %

-22/2 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

23/92

29/38

28/23

22/35

پلیپروپیلن

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

22/08 %

2/09 %

-22/85 %

مقاومت خمشی )(Mpa

3/32

8/35

8/33

9/02

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

25/53 %

25/82 %

25/89 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

22/00

----

25/25

23/22

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

----

20/20 %

28/20 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

23/92

20/00

22/88

20/25

فوالدی

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

20/83 %

00/80 %

09/02 %

مقاومت خمشی )(Mpa

3/32

9/02

9/89

8/80

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

25/89 %

02/30 %

23/02 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

22/00

00/00

02/00

05/20

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

03/02 %

20/30 %

58/89 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

23/92

25/29

29/29

02/22

فیبر شیشهای

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

52/59 %

38/32 %

82/90 %

مقاومت خمشی )(Mpa

3/32

22/23

20/22

22/22

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

99/22 %

200 %

228/90 %

 -9-9نتـایج آزمایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی مقاومتها نسبت به بتن شاهد در سن  64روزه در جدول  7نشان
نمونههای بتنی در سن  30روزه

داده شـده است .طبق جدول  ، 7بیشترین درصد کاهش مقاومت

نتایج آزمایشـات مقاومت فشاری مکعبی و استوانهای و مقاومت

فشـاری مکعبی بتن الیافی نسـبت به نمونه شــاهد مربوط به نمونه

خمشـــی نمونـه هـای بتنی و همچنین درصـــد افزایش و کاهش بتنی بــا  %6الیــان پلی پروپیلن و بــه میزان  -13/6%می بــاشـــد و
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بیشترین درصد افزایش مقاومت فشاری مکعبی بتن ال یافی نسبت

برای مقاومت خمشــی بتن الیافی نســبت به بتن شــاهد کمترین و

بـه نمونـه شـــاهـد مربوط به نمونه بتنی با  %6الیان فوالدی و به

بیشــترین درصــد افزایش مقاومت به ترتیب مربوط به  %1الیان

میزان  66/48 %می باشــد .برای مقاومت فشــاری اســتوانهای بتن فوالدی و به میزان  6/58%و  %6الیان فیبر شیشه ای به میزان 66%
الیافی نســبت به بتن شــاهد کمترین و بیشــترین درصــد افزایش می باشد .ذکر این نکته ضروری است که برای اطمینان از صحت
مقـاومـت به ترتیب مربوط به  %6الیان پلی پروپیلن و به میزان  %نتایج ،این تســتها دو بار انجام شــده و متوســط نتایج آن ها در
 -66/8و  %6الیان شـیشـه ای به میزان  06/3 %می باشد .همچنین این جداول ارائه شده است.
جدول  -0نتایج آزمایش مقاومت فشاری و خمشی نمونهها در سن  68روزه
نوع نمونه

بتن شاهد

الیاف ()%2

الیاف ()%2

الیاف ()%0

نوع الیاف

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/23

00/85

28/22

22/89

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

0/85 %

-8/89 %

-25/2 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

20/25

25/22

22/22

23/28

پلیپروپیلن

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

9/82 %

-9/92 %

-00/25 %

مقاومت خمشی )(Mpa

9/89

8/08

22/23

22/20

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

2/00 %

03/50 %

20/82 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/23

02/33

00/38

05/02

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

0/82

20/30 %

22/88 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

20/25

23/58

28/00

00/92

فوالدی

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

22/93 %

23/53 %

00/20 %

مقاومت خمشی )(Mpa

9/89

8/20

8/22

9/22

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

2/25 %

2/98 %

-9/22 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/23

05/03

08/32

09/80

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

25/20 %

20/52 %

28/82 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

20/25

28/90

00/29

05/02

فیبر شیشهای

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

29/82 %

22/32 %

52/20 %

مقاومت خمشی )(Mpa

9/89

20/99

22/58

25/55

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

52/53 %

32/22 %

80/23 %

 -1-9نتـایج آزمـایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی افزایش کمی نسبت به بتن شاهد از خود نشان می دهد ک ه این
نمونههای بتنی با الیاف پلیپروپیلن

افزایش برای سنین  68 ، 5و  64روزه به ترتیب برابر ،6/63 %

در شــکل  ،5نمودار تغییرات مقاومت فشــاری نمونه های بتن  4/67%و  1/06%می باشــد .در نمودار  5روزه ،کاهش رشــد
مکعبی مسـلح با  6 ، 1و  6درصد الیان پلی پروپیلن نسبت ب ه مقاومت فشــاری از الیان  %1به  %6و از الیان  %6به  %6به
بتن شاهد و در سنین  68 ، 5و  64روزه نشان داده شده است .ترتیب برابر با  - 0/06 %و  - 64/67می باشــد .در درحالی که
همان طور که در این شکل مشاهده می شود با افزایش درصد در نمودار  68روزه کاهش رشد مقاومت فشاری از الیان %1
الیان پلی پروپیلن در بتن ،مقاومت فشاری کاهش یاف ته است .بـه  %6و از الیـان  %6به  %6به ترتیب برابر  - 14 / 86 %و
تنهـا مقاومت فشـــاری نمونه بتنی با  %1الیان پلی پروپیلن  -13/66می باشد.
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جدول  -7نتایج آزمایش مقاومت فشاری و خمشی نمونهها در سن  64روزه
نوع نمونه

بتن شاهد

الیاف ()%2

الیاف ()%2

الیاف ()%0

نوع الیاف

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/30

02/09

02/00

29/28

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

2/22 %

-8/80 %

-23/2 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

25/98

28/85

20/98

28/82

پلیپروپیلن

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

9/02 %

-8/80 %

-20/9 %

مقاومت خمشی )(Mpa

22/85

20/99

25/22

22/28

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

8/29 %

28/25 %

20/28 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/30

02/95

03/22

22/02

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

0/82 %

8/50 %

22/09 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

25/98

28/82

02/89

05/38

فوالدی

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

8/82 %

22/92 %

08/85 %

مقاومت خمشی )(Mpa

22/85

20/22

25/85

22/20

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

0/89 %

22/32 %

8/22 %

مقاومت فشاری مکعبی )(Mpa

00/30

08/25

08/22

20/50

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

20/93 %

23/89 %

20/32 %

الیاف

مقاومت فشاری استوانهای )(Mpa

25/98

02/28

02/82

03/99

فیبر شیشهای

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

22/00 %

05/00 %

22/30 %

مقاومت خمشی )(Mpa

22/85

23/08

23/88

28/22

درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد

----

22/22 %

02/02 %

00/00 %

بتن ،مقـاومـت خمشـــی نمونـه های بتنی حاوی الیان پلیپروپیلن
افزایش مییابد .در نمودار  5روزه منحنی رشــد مقاومت خمشــی از
بتن شــاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با
الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  63/65% ،17/73%و -16/35%میباشد
و بیشــترین رشــد مقاومت خمشــی در ســن  5روزه در  %6الیان
پلیپروپیلن واقع شـــده اســـت .در نمودار  68روزه منحنی رشـــد
مقاومت خمشــی از بتن شــاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان %1
شکل  -5نمودار تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی مسلح

به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  67/15% ،1/44%و

به الیان پلیپروپیلن نسبت به بتن شاهد

 -6/66%میباشد که بیشترین رشد مقاومت خمشی در سن  68روزه

در نمودار  64روزه نیز کاهش رشـد مقاومت فشاری از الیان  %1به در  %6الیان پلیپروپیلن واقع شده است .در نمودار  64روزه کاهش
 %6و از الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  -6/40%و  -6/16میباشــد .رشد مقاومت خمشی از بتن شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان
نمودار مقاومت خمشی نمونههای بتنی با الیان پلیپروپیلن در سنین  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر 6/78 % ،8/68 %
 68 ،5و  64روزه در شـکل  8نشـان داده شـده است .با توجه به این و -3/18 %میباشــد .همچنین بیشــترین رشــد مقاومت خمشــی در
شــکل مشــاهده میشــود که با افزایش درصــد الیان پلیپروپیلن در سن  64روزه در  %6الیان پلیپروپیلن واقع شده است.
تحقیقات بتن ،سال هشتم ،شمارۀ اوّل 165 /

یادداشت پژوهشی

محمد واقفی ،علیرضا پوالدی

با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به
ترتیب برابر  7/68% ،67/68%و  -16/64%میباشـد ،بیشـترین رشد
مقاومت خمشــی در ســن  5روزه در  %1الیان فوالدی واقع شــده
اســت .در نمودار  68روزه منحنی رشــد مقاومت خمشــی از بتن
شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان
 %6به  %6به ترتیب برابر  6/66% ،6/07%و  -16/76%می باشـــد،
بیشــترین رشــد مقاومت خمشــی در ســن  68روزه در  %1الیان
شکل  -8نمودار تغییرات مقاومت خمشی نمونههای بتنی مسلح به

فوالدی واقع شده است .در نمودار  64روزه کاهش رشد مقاومت

الیان پلیپروپیلن نسبت به بتن شاهد

خمشی از بتن شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و

 -3-9نتـایج آزمـایشــات مقاومت فشــاری و خمشــی از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  15/16 % ،6/58 %و %
نمونههای بتنی با الیاف فوالدی

 -14/66میباشد و بیشترین رشد مقاومت خمشی در سن  64روزه

در شــکل  6نمودار تغییرات مقاومت فشــاری نمونههای مکعبی در  %6الیان فوالدی مشاهده شده است.
مسـلح با  6 ،1و  6درصـد الیان فوالدی نسـبت به بتن شاهد و در
سنین  68 ،5و  64روزه نشان داده شده است .با توجه به این شکل،
مشــاهده میشــود که با افزایش درصــد الیان فوالدی در بتن،
مقاومت فشاری افزایش یافته است .در نمودار  5روزه منحنی رشد
مقاومت فشــاری از بتن شــاهد به بتن با الیان  %6و از بتن با الیان
 %6به  %6به ترتیب برابر  61/66%و  6/07%میباشد .در نمودار 68
روزه منحنی رشد مقاومت فشاری از بتن شاهد به بتن با الیان ،%1
از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر

شکل  -6نمودار تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی مسلح

 3/01% ،6/60 %و  6/67%میباشد و بیشترین رشد مقاومت فشاری

به الیان فوالدی نسبت به بتن شاهد

در ســن  68روزه در  %6الیان فوالدی مشــاهده شــده اســت .در
نمودار  64روزه منحنی رشد مقاومت فشاری از بتن شاهد به بتن با
الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به
ترتیب برابر  6/30% ،6/56%و  16/75%میباشــد ،بیشــترین رشــد
مقاومت خمشـی در سـن  64روزه در  %6الیان فوالدی واقع شده
است.
نمودار تغییرات مقاومت خمشـی نمونههای مکعب مستطیل مسلح
به  6 ،1و  6درصـد الیان فوالدی نسبت به بتن شاهد ،در سنین ،5

شکل  -14نمودار تغییرات مقاومت خمشی نمونههای بتنی مسلح

 68و  64روزه در شـکل  14نشـان داده شـده است .با توجه به این

به الیان فوالدی نسبت به بتن شاهد

شــکل ،از نمونه شــاهد تا نمونه بتنی با  6درصــد الیان فوالدی،
نمودار مقاومت خمشــی ســیر صــعودی دارد و افزایش مقاومت  6-9نتـایج آزمـایشــات مقـاومت فشــاری و خمشــی
خمشــی را نشــان میدهد و از نمونه بتنی حاوی  %6تا  %6الیان نمونههای بتنی با الیاف فیبر شیشهای
فوالدی ،نمودار مقاومت خمشی سیر نزولی دارد و کاهش مییابد .در شــکل  ،11نمودار تغییرات مقاومت فشــاری نمونههای مکعبی
در نمودار  5روزه منحنی رشد مقاومت خمشی از بتن شاهد به بتن مسـلح به  6 ،1و  6درصـد الیان فیبر شیشهای نسبت به بتن شاهد،
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عملآوری شــده در آب معمولی و در ســنین  68 ،5و  64روزه میدهد .در نمودار  5روزه منحنی رشــد مقاومت خمشــی از بتن
نشـان داده شده است .همان طور که در شکل  11مشاهده میشود شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان
با افزایش درصــد الیان فیبر شــیشــهای در بتن ،مقاومت فشــاری  %6به  %6به ترتیب برابر  3/63% ،88/66 %و  8/61%می باشـــد،
افزایش یافته است .روند رشد منحنی مقاومت فشاری نمونه شاهد بیشــترین رشــد مقاومت خمشــی در ســن  5روزه در  %1الیان فیبر
و  %1و  %6و  %6الیان فیبر شـیشهای برای سنین  68 ،5و  64روزه شیشهای واقع شده است .در نمودار  68روزه منحنی رشد مقاومت
به شــرح ذیل میباشــد :در نمودار  5روزه منحنی رشــد مقاومت خمشی از بتن شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و
فشاری از بتن شاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  0/65% ،70/75 %و 3/56%
از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  7/31% ،63/41%و  6/66%میباشد .بیشترین رشد مقاومت خمشی نیز در سن  68روزه در %1
میباشــد ،بیشــترین رشــد مقاومت فشــاری در ســن  5روزه در  %1الیان فیبر شــیشــهای واقع شــده اســت .در نمودار  64روزه منحنی
الیان فیبر شــیشــهای واقع شــده اســت .در نمودار  68روزه منحنی رشــد مقاومت خمشــی از بتن شــاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با
رشــد مقاومت فشــاری از بتن شــاهد به بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر ،60/67%
الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به  %6به ترتیب برابر  7/05% ،17/14%و  1/05%میباشـد ،بیشـترین رشـد مقاومت خمشی در سن
 5/64%و  6/04%میباشـد و بیشـترین رشد مقاومت فشاری در سن  64روزه در  %1الیان فیبر شیشهای نتیجه گیری شده است.
 68روزه در  %1الیان فیبر شـیشـهای واقع شـده است .در حالیکه
در نمودار  64روزه منحنی رشــد مقاومت فشــاری از بتن شــاهد به
بتن با الیان  ،%1از بتن با الیان  %1به  %6و از بتن با الیان  %6به
 %6به ترتیب برابر  7/60% ،14/83%و  6/66%میباشـد که بیشترین
رشـد مقاومت خمشـی در سن  64روزه در  %1الیان فیبر شیشهای
واقع شده است.

شکل  -16نمودار تغییرات مقاومت خمشی نمونههای بتن مسلح به
الیان فیبر شیشهای نسبت به بتن شاهد
 -1نتیجه گیری
این تحقیق با اســتفاده از مصــالح شــن و ماســه موجود در اســتان
بوشــهر ،ســیمان تیپ  6دشــتســتان ،الیان پلیپروپیلن ،فوالدی و
شکل  -11نمودار تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی بتنی
مسلح به الیان فیبر شیشهای نسبت به بتن شاهد

شـــیشـــهای و فوق روان کننده ،در  6طرح اختالط نمونههای بتن
الیافی تهیه گردید .نمونهها در حوضــچه آب معمولی و در ســنین
 68 ،5و  64روزه قرار داده شـــد وآزمایشـــات مقاومت فشـــاری

در شــکل  ،16نمودار تغییرات مقاومت خمشــی نمونههای مکعب مکعبی و اســتوانهای و مقاومت خمشــی انجام گردید .نتایج نشــان
مسـتطیل مسـلح به  6 ،1و  6درصـد الیان شـیشـهای نسبت به بتن داد که الیان پلیپروپیلن باعث کاهش مقاومت فشاری و افزایش
شــاهد ،عملآوری شــده در آب معمولی و در ســنین  68 ،5و  64مقـاومـت و همچنین الیـان فوالدی و شـــیشـــه ای باعث افزایش
روزه نشــان داده شــده اســت .همان طور که مشــخص اســت ،با مقاومت فشاری و خمشی میشود که در ذیل به آن اشاره میشود.
افزایش درصـد الیان فیبر شـیشهای در بتن شاهد ،نمودار مقاومت  -1بتن بـدون الیان دارای رفتار ترد و شـــکننده می باشـــد
خمشــی ســیر صــعودی دارد و افزایش مقاومت خمشــی را نشــان درحالیکه بتن مســلح به الیانها ،رفتار شــکنندگی بتن را به
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یادداشت پژوهشی

علت ممانعت از انتشـــار ترک و دوزندگی ترک ها ،به طور

حرارتی بتن» مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی ،جلد

چشمگیری کاهش میدهد .بیشترین مقاومت در مقابل شکنندگی  ،0شماره  ،6صفحات .1686 ،73-77
بتن در الیان پلیپروپیلن مشـاهده گردید که پ

از شـکست بتن

نمونه از هم گسیخته نمیشود.
 -6مقاومت فشـــاری بتن با افزودن الیان پلیپروپیلن کاهش
مییابد .منحنی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیان پلیپروپیلن در
 1درصـد الیان سـیر صعودی و در محدوده  6الی  6درصد الیان
ســیر نزولی دارد و بیشــترین مقاومت فشــاری در  1درصــد الیان
پلیپروپیلن اتفاق افتاده است .مقاومت خمشی بتن با افزودن الیان
پلیپروپیلن افزایش مییـابـد و بیشـــترین مقـاومت خمشـــی در 6
درصد الیان پلیپروپیلن میباشد.
 -6منحنی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیان فوالدی در محدوده
 1الی  6درصـــد الیان با افزایش الیان سـ ـیر صـــعودی داشـــته و
بیشــترین مقاومت فشــاری در  6درصــد الیان فوالدی اتفاق افتاده
اسـت .منحنی مقاومت خمشـی بتن با الیان فوالدی نشان می دهد
که با افزودن  1و  6درصــد الیان فوالدی به بتن شــاهد ،مقاومت
خمشی افزایش و با افزودن  %6الیان فوالدی به بتن شاهد مقاومت
خمشـــی کاهش پیدا میکند و بیشـــترین مقاومت خمشـــی در 6
درصد الیان خمشی میباشد.
 -0منحنی مقاومت فشـاری و خمشـی بتن مسلح به الیان شیشهای
در محدوده  1الی  6درصــد الیان با افزایش الیان س ـیر صــعودی
داشــته و بیشــترین مقاومت فشــاری و خمشــی در  6درصــد الیان
شیشهای اتفاق افتاده است.
 -7بهترین ترکیـب الیـان با بتن شـــاهد با ســـیمان تیپ  6که هم
مقاومت فشــاری و هم مقاومت خمشــی خوبی دارد ،مربوط به %6
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Abstract

The Effects of Polypropylene, Steel and Glass Fibers on Compressive and
Flexural Strength of Concrete Samples Using the Aggregates in Bushehr

Mohammad Vaghefi*
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
Alireza Pouladi
Msc, civil engineering, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

Abstract
Using concrete reinforcement fibers improves the concrete desirable features including its
strength, and sometimes provides the engineers with very light materials by reducing the
concrete’s weight. In the current study, type 2 Dashtestan cement, polypropylene, steel and glass
fibers, and Superplasticizer were used in 9 mixture patterns to make the concrete. After they were
built, concrete samples were kept in a regular water tank. Then, compressive and flexural strength
of samples were measured in 7, 28, and 90 days. Results indicated that polypropylene fiber
reinforced concrete’s compressive strength curve, which was ascending at 1 percent range of
fibers (the curve was upward), and descending at 2 to 3 percent fiber range (the curve was
downward). In addition, Propylene fiber reinforced concrete’s flexural strength curve which was
ascending at 1 and 2 percent range of fibers (the curve was upward). At 3 percent range of fiber,
it was descending (the curve was downward) and the highest compressive and flexural strength
occurred at 1 and 2 percent range of polypropylene fiber respectively. Steel and glass fibers cause
an increase in concrete samples compressive and flexural strength. The compressive strength of
steel and glass fibers reinforced concrete at 1 to 3 percent range of fiber with an upward curve.
The flexural strength of steel fiber reinforced concrete at 1 to 2 percent range of fiber with an
upward curve, and at 3 percent range it had a downward curve, and the curve of flexural strength
of glass fiber reinforced concrete at 1 to 3 percent of fiber with an upward curve. The highest
compressive and flexural strength in steel fiber reinforced concrete occurred at 2 and 3 percent
range of fiber respectively, and for glass fiber reinforced concrete, it was at 3 and 3 percent range
of fiber respectively.
Keywords: Polypropylene Fiber and Concrete, Steel Fiber and Concrete, Glass Fiber and
Concrete, Compressive and Flexural Strength.
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