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 دهیچک
تر و همچننین بدون هاي متفاوتبتن غلتکي نوع خاصي از طرح مخلوط بتن است که داراي مواد اولیه مشابه با بتن معمولي ولي با نسبت

هاي مطرح در با توجه به سهولت اجراي آن و مزایاي فني و اقتصادي به عنوان یکي از گزینهشود. کاربرد بتن غلتکي اسالمپ ساخته مي

تواند باشد. به همین دلیل ارتقاء مشخصات مکانیکي و دوام آن اهمیت بسزایي دارد. استفاده از الیاف ميهاي جاده ها مطرح ميروسازي

پلیمري رفتار  تز شدهیاف سناستفاده از ال یرتاث ش کمي موجود است. در این مقالهخواص بتن را ارتقاء دهد لیکن در زمینه بتن غلتکي دان

ل ي پلیمري طوهایافبا استفاده از ال يطرح مخلوط بتن غلتک 3 ورمنظ ینبدمورد بررسي قرار گرفته است.  يبتن غلتک فیزیکي و مکانیکي

همچنین و  یزیکيفمشخصات  ي،و مقاومت خمش يمقاومت فشار کي شاملیمکان يها یشآزما طول بلند )ماکرو( ساخته شد. و کوتاه )میکرو(

بتن  شي روسازيفیزیکي و مقاومت سایو  یکيباعث بهبود خواص مکان یافه استفاده از الها نشان داد کید. نتایج آزمونانجام گرد یشسا

 .گرددیم يغلتک
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 محمد مهدي لطفي ،يچارينعمت يجعفر سبحاني، علیرضا پورخورشیدي، علي اكبر رمضانیانپور، مهد

 اول، شمارۀ وازدهمد/ تحقیقات بتن، سال  6

 مقدمه -1

( RCCPبتن غلتكي ) هايیهبتني، رو هاييیكي از انواع روساز

 يكه برا باشديبدون اسالمپ م يهااست كه از انواع بتن

مورداستفاده قرار  يسازراه یاو  يسازهمچون سد یيكاربردها

روسازي هاي بتن غلتكي، روسازي مستحكم، متراكم و . گیرديم

در كنار افزایش سرعت ساخت و با دوام هستند. این ویژگي ها 

ي كاهش هزینه ها این نوع روسازي ها را به عنوان یک گزینه

 يمناسب براي پاركینگ ها، انبارها، اسكله ها، بنادر، مناطق ویژه

نظامي، خیابان ها و بزرگراه ها مطرح مي كند. عواملي كه سبب 

د وكاهش هزینه تولید بتن غلتكي در مقایسه با بتن معمولي مي ش

شامل كاهش مصرف سیمان، كاهش هزینه هاي قالب بندي و 

جایدهي بتن و كاهش زمان اجراي روسازي است. همچنین بتن 

غلتكي نیازي به قالب و یا پرداخت نهایي ندارد و در آن از داول ها 

و میلگردهاي برشي و یا آرماتور فوالدي براي مسلح كردن 

 . ]2-3[روسازي استفاده نمي شود 

 و توسعه راستاي در نوین روشي غلتكي بتن روسازي ساخت 

صالح سیمان و یا اساس ا با شده تثبیت نظیرخاك مصالحي تكامل

مي باشد كه مدت هاي مدیدي به عنوان  (CTB)شده با سیمان 

زیراساس و اساس در طراحي و ساخت روسازي ها كاربرد داشته 

وان ناست. گام بعدي در نظر گرفتن روسازي بتن غلتكي به ع

روسازي كامل و بدون نیاز به الیه روكش بود. عملكرد روسازي 

هایي كه تحت بارگذاري سنگین و همچنین بتن غلتكي در محوطه

ن آمیز بوده به نحوي كه از آاند، بسیار موفقیتسایش شدید بوده

رد هاي صنعتي كاربزمان بتن غلتكي براي ساخت روسازي محوطه

در این زمینه تحقیقات وسیعي در  وسیعي در دنیا داشته است.

هاي بتن غلتكي انجام خصوص افزایش مقاومت سایشي روسازي

شده است. یكي از راهكارهاي افزایش مقاومت سایشي این نوع 

 . ]3[باشد ها استفاده از انواع الیاف ميروسازي

 یافدرصد ال یشافزا یر[، تأث1داداش ] یدو رش یانپوررمضان

قرار  يرا مورد بررس يمعمول یبریديه یافيال در بتن پروپیلنيپل

د فوال یافدهنده آن است كه هر چه النشان هایشآزما یجدادند. نتا

 یزانشود، م زینیگجا پروپیلنيپل یافاز ال یشتريبا درصد ب يصنعت

 .یابديكاهش م يو جذب انرژ يمقاومت خمش

 يبتن معمول يمقاومت كشش ي[، به بررس4پور ]خواه و منافوظیفه

 یافف المختل يهابا در نظر گرفتن نسبت يفوالد یافمسلح به ال

 يهاهنمون ينشان داد كه مقاومت كشش یشآزما یجپرداختند. نتا

درصد و  26 یزانبه م یافال يدرصد حجم 2/3با مقدار  يااستوانه

درصد نسبت به بتن  28 یزانبه م یزن ينمونه منشور يمقاومت كشش

 داشته است. یشفزاا یافبدون ال

بتن  يهارا در كاهش ترك پروپیلنيپل یافال یر[، تأث5] متوسلیان

 لیقرار داده است. بتن خود تراكم به دل یابيتراكم مورد ارز خود

 زيیربتن یهترك در مراحل اول یجادطرح اختالط خاص آن باعث ا

 روطبه توانديم پروپیلنيپل یافكه استفاده از ال گردديم

 به عمل آورد. یريو گسترش ترك جلوگ یجاداز ا يتوجهقابل

 درصد 1/0 یزانبا م یافينشان داده كه بتن ال هايبررس یتدرنها

 ت.داشته اس يسطح يهارا در كاهش ترك یرتأث ینبهتر یاف،ال

و  یريخم يشدگ جمع ي[، به بررس6و همكاران ] قدوسي

 میه درترمجهت استفاد یريتعم يانواع مالت ها يشدگخشک

 يجمع شدگ یشدر آزما. پرداختند يفرودگاه يبتن هايیهرو

ط ترك مربو یناول یدایشزمان پ ینمشاهده كردند زودتر یريخم

 يبوده و در هر سه نمونه حاو یلیسس یكروم يحاو يهابه مالت

 نكته ینه اب یانمشاهده نشد. در پا يترك یچه پروپیلنييپل یافال

عداد در كاهش است يانقش عمده پروپیلنييپل یافاشاره شد كه ال

 كهیداشته است. بطور یريخم ياز جمع شدگ يناش يخوردگترك

 یطدر شرا ینبوتاد یرنو التكس استا یافال يحاو يهادر مخلوط

 مشاهده نشده است. يترك گونهیچگرم ه يهوا

Perry ]9[ يبرا يفوالد یافبا ال پروپیلنيپل یافال یسهبه مقا 

در  يو ياصل یلپرداخت. دل يخارج يمسلح كردن كف ساز

 روهاهیادپها )يسازسطح كف یشبود كه سا ینپژوهش ا ینانجام ا

ر قرا یدو در معرض د زدگيیرون( موجب بیهنقل یلو عبور وسا

خطرناك  یاربس توانديامر م ینكه ا گردديم يفوالد یافگرفتن ال

 يان داد كه مقاومت خمشپژوهش نش ینحاصل از ا یجباشد.  نتا

درصد  99و  51 یببه ترت پروپیلنيو پل يفوالد یافبتن مسلح به ال

ر د یشدر برابر سا يمقاومت خارج یناست. همچن یافتهیشافزا

 پروپیلن،يپل یافدرصد و ال 20 ي،فوالد یافصورت استفاده از ال

 یافه الگرفت ك یجهنت يو یناست. بنابرا یافتهیشدرصد افزا 43

 و یشازلحاظ سا هايسازمسلح نمودن كف يبرا پروپیلنيلپ

 .كنديعمل م يفوالد یافمراتب بهتر از الكنترل ترك به

دو نوع  یب[، با استفاده از ترك9و همكاران ] Hsie يدر پژوهش  

بتن  یكينخواص مكا يبه بررس یكرو،ماكرو و م پروپیلن،يپل یافال
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وضوع م یندهنده انشان یشآزما یجپرداختند. نتا يمعمول یبریديه

در  بریديیه یافيبتن ال يو خمش يفشار ي،است كه مقاومت كشش

 بهتر بوده است. یافبا بتن بدون ال یسهدر مقا هایبهمه ترك

خلوط در طرح م یافاز ال استفاده یرمطالعه حاضر تاث یدگاهد ینا از 

 يبررس یشگاهيبرنامة آزما یکرا در قالب  يغلتك يهابتن

 افیبا استفاده از ال يطرح مخلوط بتن غلتك 1منظور  ین. بدنمایديم

 كيیمكان يها یشساخته و آزما یلنپروپ يو پل ینالف يپل يها

جذب آب، نفوذ  يو دوام ي،و مقاومت خمش يمقاومت فشار

 افیكه مشخص شد كه استفاده از ال یدانجام گرد یشو سا یريپذ

 .ددگريم يبتن غلتك يو دوام یكيباعث بهبود خواص مكان

 

 روش انجام تحقیق -2

 مواد و مصالح و طرح مخلوط -2-1

 هاي غلتكيبتنهاي هاي مصرفي در مخلوطبندي سنگدانهدانه

نمودار و  متریليم 38با اندازه حداكثر در این تحقیق  يبررس مورد

 با تامپسون –فولر يو منحن PCA یهه بر اساس توصینبه يبنددانه

نیز  3در جدول . ]8[ است شده نشان داده 3 شكل در %45 توان

 لندپرت ها ارائه شده است. سیمانمشخصات فیزیكي سنگدانه

 یكي،بوده كه مشخصات مكان 3-425 نوع از پروژه این در مصرفي

ارائه شده است. آب   1تا  2در جداول  یببه ترت یمیایيفیزیكي و ش

شده است. در  یهته ياز آب شرب شهر هامونهمصرفي در ساخت ن

ماكرو  و پروپیلنييپلیكروم یافشامل ال یافمطالعه دو نوع ال ینا

استفاده شده است،كه مشخصات آنها در )در هم تنیده(  ینالفيپل

نیز تصویر میكروسكوپي  2در شكل  ارائه شده است.  5و  4جداول 

 الیاف نشان داده شده است. با توجه به استفاده از مواد اصالح سطح

لوگیري جدر الیاف مورد استفاده، نیاز به هیچگونه تمهیداتي براي 

زم الاز تجمع و به هم پیوستن الیاف و توزیع آنها در زمان اختالط 

نشده و مستقیماً این الیاف پس از تماس با آب مخلوط و عمل 

نیز طرح مخلوط  6در جدول  شوند.اختالط به راحتي از هم باز مي

 شاهد ارائه گردیده است. بتن هاي آزمایشي و 
 

 
 بندي سنگدانه مصرفيدانه نحنيم -3شكل 

  

 شده )شن و ماسه(استفاده يهامشخصات سنگدانه -3جدول 

 دانهسنگ جذب آب )%( gr/cm)3چگالي در حالت اشباع با سطح خشک ) مدول نرمي (mm) دانهسنگحداكثر قطر 

 ماسه 33/1 55/2 29/1 95/4

 شن)مخلوط( 65/2 62/2 - 38

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 الیاف میكرو -ماكرو پلي اُلفین، ب -الیاف مورد استفاده: الف -2شكل 
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 مصرفي مشخصات فیزیكي/مكانیكي سیمان -2جدول 

 سیمان پرتلند هاي فیزیكيویژگي

 1355 (gr2cm/آمده از آزمایش بلین )دستسطح مخصوص به
 02/0 انبساط در آزمایش اتوكالو )درصد(

 320 آمده از آزمایش با سوزن ویكات )دقیقه(دستبهگیرش  اولیه  زمان
 220 )دقیقه( آمده از آزمایش با سوزن ویكاتدستگیرش نهایي بهزمان

 3/52 روزه  29مقاومت فشاري
 

 مشخصات شیمیایي سیمان مصرفي -1جدول 

2SiO 3O2Al 3O2Fe CaO 2SO MgO O2Na O2K 

38/21 56/1 28/1 09/61 619/3 13/3 38/0 66/0 
 

 پروپیلنيالیاف میكرو پلي مشخصات -4جدول 

 ]ASTM D7508 ]01 استاندارد مواد ویژگي مشخصه

 پروپیلنيپلي%300 پروپیلنيپلي%300 شیمیایي ساختمان

 (20تا  𝜇𝑀200 )قطر ايیرهدا ( 𝜇𝑀20 )قطر ايیرهدا سطح مقطع

 مكعب متريبر سانت گرم 85/0تا  8/0 عبمك متريبر سانت گرم 83/0 وزن مخصوص

 35تا  05/0±9/1 5/1 (GPa)مدول االستیسیته

 960تا  25±160 200 (MPa)كششي  مقاومت

 50تا  32 1 (mm)طول 

 -- >300000000 یلوگرمتعداد در ك

 -- 600000 نسبت طول به قطر
 

 اُلفینمشخصات الیاف ماكرو پلي -5جدول 

  ASTM D7508 استاندارد مواد ویژگي مشخصه

 پروپیلن و اتیلن %95 دهشاُلفین اصالحپلي  شیمیایي ساختمان

 ≥ 1/0 3/0 (mmالیاف ) مقطع قطر

  82/0تا  83/0  8/0 (3gr/cm) وزن مخصوص

 35تا  9 5/1 (GPa) مدول االستیسیته

 <620 144 (MPa)كششي  مقاومت

 65تا  59 32 (mm)طول 

 -- 51900 یلوگرمتعداد در ك

 -- 381 نسبت طول به قطر
 

 طرح مخلوط بتن غلتكي شاهد و الیافي -6جدول 

 نوع الیاف شناسه
نسبت آب به 

 سیمان

 (3kg/m) واحد وزن

 دانهسنگ آب الیاف سیمان

RF 3801 9/312 0 150 /.19 شاهد 

FC-PO2 3801 9/312 2 150 /.19 ماكرو الیاف 

FC-PP2 3801 9/312 2 150 /.19 الیاف میكرو 
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 هاو روش هاآزمون -3

و مقاومت  [33ي ]مقاومت فشار يكیمكان يهاشیآزمادر این مطالعه، 

ي شیو سا [34ي ]ری، نفوذ پذ[31] جذب آب يو دوام ،[32ي ]خمش

-BSهاي تانداردمطابق با اس به ترتیب هاي تهیه شده[ بر روي نمونه35]

EN 12390-4 ،ASTM C 78  ،BS-1881-122   ،BS-

EN 12390-8 و ،EN-1338-2003 .انجام گردید 

 
 نتایج و تفسیر -4

 مقاومت فشاري -4-1

 طرح  1روز، براي   29فشاري در سن  مقاومت آزمایش نتایج

 2 با توجه به شكلارائه شده است.  2شده در شكل ساخته مخلوط

( و لنیپروپي)پل در هر دو نوع الیاف میكرو كه شوديمشاهده م

 مك با افزایش كیلوگرم 2مصرف  يماكرو )پلي اُلفین( در مقدارها

ر د افزایش توان علت اینرو هستیم، كه ميفشاري روبه مقاومت

 .فشاري را به دالیل زیر نسبت داد متمقاو

كه  یان كردب چنین توان( ميلنیپروپي)پل كرویرابطه با الیاف م در

در بتن  يریگجهت يتعداد بسیار باال و نحوه لیبه دل هاافیاین ال

 ندهند، بنابرای ها را كاهشترك در نوك تنش توانند تمركزمي

یا  يخوردگمقاومت ترك و افزایش يخوردگباعث كاهش ترك

 این به وجود آمده در بتن شوند كه يهاو دوز ترك دوخت

ته الب فشاري كمک كند. مقاومت تواند به افزایشموضوع مي

د باشاستفاده از مقدارهاي مصرف كافي مي ي این موضوعالزمه

ي توپي باال از پدیده يهادر مقدار مصرف شود كه )البته باید توجه

اف ماكرو )پلي رابطه با الی در د(.جلوگیري شو (balling) شدن

توان چنان اظهار داشت كه این الیاف به دلیل داشتن ( مينیالف

 زایشزبري كه دارد، باعث اف سطحي االستیسیته باال و بافت مدول

شود، كه در مقدار زیاد استفاده مي يشود و زمانمقاومت فشاري مي

د توانناست ب مكندارد بنابراین م مشابه  الیاف فوالديعملكردي 

كه به  بهتري كنند و با انسجام مقدار بیشتري از فشار را تحمل

 وند.باعث افزایش مقاومت فشاري ش بخشنديماتریس بتن غلتكي م

 
  مقاومت خمشي )مدول گسیختگي( 4-2

 1كل در ش يختگیمدول گسجهت تعیین  آزمایش خمشي نتایج

ه اي میكرو بالیاف ه از آن است كه حاكي ارائه شده است. نتایج

دلیل طول كوتاه نتوانسته اند تغییري در مقاومت خمشي ایجاد كنند 

ي شاهد حاصل نشده است، ضمنا مشاهده و بهبودي نسبت به نمونه

با الیاف میكرو  شود الیاف ماكرو پلي اُلفیني در مقایسهمي

داشته  يگسیختگمدول  ي را در افزایشمؤثرترنقش  پروپیلنيپلي

الیاف پلي  كششي بیشتر مدول االستیسیته و تنش این امرت عل است.

 باشد، بنابراینبرابر( مي 2)تقریباً  پروپیلنينسبت به الیاف پلي اُلفیني

 طول بر الیاف، عالوه كشي و مدول گرفت، تنش توان نتیجهمي

 باشد.مي مؤثر بر میزان  مدول گسیختگي عامل الیاف
 

 
 بتن غلتكي الیافي و شاهدهاي مقاومت فشاري نمونه -2شكل 

 

 
 بتن غلتكي الیافي و شاهدهاي مقاومت خمشي نمونه -1شكل 

 

  بلندمدتآزمایش جذب آب کوتاه و  -4-3

 24) بلندمدتدقیقه( و  10نتایج آزمایش جذب آب كوتاه مدت ) 

ارائه   5و  4 هايدر شكل طرح مخلوط 1روز، براي  29ساعته( در سن 

رو هاي ماكشود كه الیافمشاهده مي هاشده است. با توجه به این شكل

ي میكرو هاي شاهد جذب آب كمتر و الیاف)پلي اُلفین( نسبت به نمونه

 .اندتهداشي شاهد جذب آب بیشتري نمونهپروپیلن( نسبت به )پلي
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بودن  خشک هجیكم و درنت غلتكي به دلیل نسبت آب به سیمان در بتن 

شاهد  كرویم افیال ادیز اریتعداد بس لیبه دل نیچنشیره و هم و نداشتن بتن

 باعث تخلخل در بتنكه این افزایش  میتخلخل در بتن هست شیافزا

زیاد  ري بیشتري شده است و به دلیل تعداد بسیاموینه يهاجذب آب لوله

كاهش  يي تخلخل نسبت به پدیدهاثر پدیده هاافیاین ال

 .است آب داشته مشهودتر است و اثر بیشتري برجذب يخوردگترك

 شتریجذب آب ب افیمقدار ال شیموضوع كه با افزا نیا دیشا ياز طرف

نسبت  زین شیاز انجام آزما شینمونه پ يسازآماده طیشده را بتوان به شرا

به مدت چند روز در آون با  شیها قبل از انجام آزماداد. ازآنجاكه نمونه

 در يریقرارگ نیاند، احتمااًل اقرارگرفته وسیدرجه سلس 330 يدما

ود و بتن ش يخوردگبتواند باعث ترك دیشد یيدما طیمعرض شرا

در  يخوردگمستعد ترك هاافیال نیانتقال ا هیازآنجاكه ناح

 جهیتو درن افیمقدار ال شیبا افزا باشديم يحرارت دیشد يهاانیگراد

شایان  ه است.شد شتریها بنفوذ آب به داخل نمونه شتریانتقال ب يهاهیناح

ذكر است بین نتایج خواص مكانیكي و فیزیكي )جذب آب( ارتباط 

 باشد.شود كه این امر در سایر منابع نیز مورد تایید ميمستقیمي دیده نمي
 

 
 غلتكي هاي بتنآب نیم ساعته نمونه جذب -4شكل 

 

 
 غلتكي ساعته بتن 24آب  جذب -5شكل 

 آب  فشارتحتي ریوذپذنف آزمایش -4-4

 1روز، براي  29آب در سن  فشارتحتي رینفوذپذ آزمایش نتایج

ي مشاهدهارائه شده است. با  6شده در شكل  ساخته مخلوط طرح

ي هامونآزي رینفوذپذي طوركلبهكه  میابیيم در آزمایش نتایج

شاهده . با توجه به شكل مابدیيمبا استفاده از الیاف كاهش  بتني

كیلوگرم در  2شود كه الیاف میكرو و ماكرو در مقدار مصرف مي

ي توجهابلقي بتن غلتكي را به میزان رینفوذپذتواند مي مترمكعب

در  علت این كاهش درصد كاهش دهد. احتماالً بتوان 20تا حدود 

ناشي از ي خوردگتركدالیل هماهند كاهش ي را به رینفوذپذ

 ها و به هم پیوستنگسترش تركمصرف الیاف و جلوگیري از 

نسبت داد.   ضیو عرهاي عمیق ها و در نتیجه ایجاد تركترك

 شوديم جادشدهیاهاي برقراري پلي بین ترك الیاف باعث نیچنهم

ن وجه به ایبا ت بخشديمبهبود  بلندمدتبتن را در  و عملكرد

 ي بتن را تا حد بسیار زیاديرینفوذپذتواند عملكردها، الیاف مي

 دهد.  افزایش دوام آن را بهبود بخشد و بدین ترتیب
 

 
 هاي بتن غلتكيي نمونهرینفوذپذ -6شكل 

 

 مقاومت سایشي  تعیین آزمایش -4-5

 مخلوط طرح 1روز براي  29در سن  سایش آزمایش نتایج

در برابر  مقاومت ازآنجاكهارائه شده است.  9شده در شكل ساخته

مربوط به حجم نیست  مانند مقاومت فشاري یک ویژگيسایش 

سطح  يآورعملعوامل مؤثر در  است به سطح مربوط بلكه ویژگي

رداخت سطح تأثیر بسیار زیادي بر و یا پ مرطوب يآورعملمانند 

كه از نتایج پیداست  طورهماندارند و  بتن این مشخصه روي

ر كاهش خیلي تأثیري ب هاي پلیمريكه استفاده از الیاف میابیيدرم

كل با توجه به ش غلتكي ندارد. ي بتناین مشخصهو یا افزایش 
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میكرو  به الیاف شود كه الیاف ماكرو )پلي اُلفین( نسبتشاهده مي

)سایش  2داشته است )و در رده بهتري  پروپیلن( عملكرد نسبي)پلي

قرار  BS EN 1338بتني( طبق استاندارد  پوشكفمتوسط 

متر قرار میلي 21تا  20گیرند در این رده مقدار سایش باید بین مي

هتر الیاف ب سطحي این موضوع را به بافت گیرد.( كه احتماالً بتوان

 اكرو و ایجاد تخلخل كمتر در سطح بتن نسبت داد.م
 

 
 هاي بتن غلتكيسایش نمونه -9شكل 

 

 گیرينتیجه -5

براساس مطالعات صورت گرفته و با در نظر گرفتن این مطلب كه 

ین در ا كاررفتهبهي هاروشاین نتایج منحصراً مربوط به مواد و 

عي قط اظهارنظرپروژه آزمایشگاهي بوده و در بسیاري موارد جهت 

ل ي وجود دارد، موارد زیر قابترگستردهنیاز به برنامه آزمایشگاهي 

 ي است:ریگجهینتاستنتاج و 

  براي افزایش مقاومت و تراكم بهتر بتن غلتكي، استفاده از

بندي شده )شامل طیف گسترده از هاي خوب دانهدانهسنگ

بندي هر جه بتوان به منحني دانه تیدرنهاشود و ( پیشنهاد ميهااندازه

ي ترمتراكمشد مخلوط  ترکینزد 45/0، توان تامپسون -فولر

 خواهیم داشت.

  ي ي مناسبنهیگزاستفاده از الیاف براي افزایش مقاومت فشاري

 نیست.

  ي این موضوع است كه در دهندهنشاننتایج آزمایش خمش

ن الیافي لوط بتي بتن الیافي ماكرو )پلي اُلفین( و مخهامخلوط

ر افزایش ي را دمؤثرتر(، الیاف ماكرو نقش لنیپروپيپلمیكرو )

مدول گسیختگي نسبت به الیاف میكرو ایفا نموده است. 

ي بر میزان مدول گسیختگي تنش كشش مؤثردو فاكتور  درواقع

 .باشديمالیاف و طول الیاف تواما 

 ت قبر میزان جذب انرژي و طا مؤثري فاكتورهاي طوركلبه

، تهیسیاالستهاي الیافي نوع الیاف )میزان مدول خمشي بتن

ي و ...( ، درصد الیاف، طول و نسبت ظاهر الیاف ریپذانعطاف

 .باشديمو شكل الیاف 

  ي رینفوذپذد توان( ميلنیپروپيپلاستفاده از الیاف )پلي اُلفین و

 درصد كاهش دهد. 20را تا حدود 

  هامونهناستفاده از الیاف تغییر محسوسي در مقاومت سایشي 

مطابق با مشاهدات آزمایشگاهي  وجودنیا باایجاد نكرد 

درصد افزایش و استفاده  4استفاده از الیاف ماكرو )پلي اُلفین( 

درصد كاهش مقاومت  9( موجب لنیپروپيپلاز الیاف میكرو )

 ي شاهد شده است.نمونهسایشي نسبت به 

 ي شاهد جذب تن غلتكي الیافي ماكرو )پلي ُالفین( نسبت به نمونهب

ي شاهد جذب نمونهپروپیلن( نسبت به آب كمتر و الیافي میكرو )پلي

 .اندداشتهآب بیشتري 
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Abstract 

Roller-compacted concrete (RCC) is a special blend of concrete that has essentially the same 

ingredients as conventional concrete but in different ratios, and without slump. It was shown that 

the application of fibers would enhance some properties of concrete, however in RCC, there was 

a lack of knowledge. The application of RCC gained a great attention for technical and economical 

benefits. In this paper, the effects of synthetic polymeric fibers on the physical and mechanical of 

fiber roller compacted concrete were experimentally investigated. To this means, three mixtures 

by using of micro and macro polymeric fibers made. The mechanical strength tests including 

compressive and flexural strength and also abrasion strength tests were carried out. The results 

showed that the application of fibers aid in these properties. 
  

Keywords: Fiber reinforced roller compacted concrete, mechanical properties, abrasion 

resistance.  
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