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 فهرست مطالب

 شماره صفحه عنوان مطالب
                                                                                                       
 1 چکیده

 2 مقدمه

 9 پیشینه تحقیقات: فصل اول 

م شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیاف پلی پـروپیلن بـرروي            تحقیقات انجا  -1-1
  بتن 

 

10 

 مطالعه تاثیر استفاده ازالیاف پلی پروپیلن برروي مقاومت فشاري و -1-1-1
 مقاومت خمشی بتن

10 

 مطالعه تاثیراستفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روي میزان تغییرات ابعادي -1-1-2
 بتن

11 

استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روي ترك هایی که در بـتن   مطالعه تاثیر   -1-1-3
  رخ می دهد ریزیها در سطح

14 

 مطالعه نحوه تاثیر ا لیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع برروي ترك -1-1-4
 هاي ایجاد شده در بتن

16 

 مطالعه تاثیر استفاده از ا لیاف پلی پروپیلن بر روي مقاوم سازي بتن -1-1-5
 انمند در هنگام حریقتو

18 

   تحقیقات انجام شده قبلی بر روي تاثیر استفاده از انواع پارچه در بتن -1-2
 

19 

 مطالعه تاثیر استفاده  از پارچه حلقوي تاري در بتن و بررسی مقاومت -1-2-1
 خمشی بتن

20 

سی فضادار در بتن و برر    )  بعدي -سه( مطالعه تاثیر استفاده از پارچه هاي        -1-2-2
 خصوصیات ایجاد شده در بتن

21 

 25 تجربیات : فصل دوم

 26  مواد اولیه مصرفی-2-1

 26  وزن مواد مصرفی براي ساخت بتن-2-2

 28   وزن مواد تشکیل دهنده بتن براي آزمایش مقاومت فشاري-2-2-1
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 28   وزن مواد تشکیل دهنده بتن براي آزمایش مقاومت خمشی-2-2-2

 30 پلی پروپیلن مصرفی براي ساخت نمونه ها وزن الیاف -2-3

 30   وزن الیاف مصرفی براي ساخت نمونه تست فشاري-2-3-1

 31   وزن الیاف مصرفی براي ساخت نمونه تست خمشی-2-3-2

 31   وزن پارچه فضادار براي ساخت نمونه ها-2-4

 31   وزن پارچه فضادار براي ساخت نمونه تست فشاري-2-4-1

 31  پارچه فضادار براي ساخت نمونه تست خمشی وزن -2-4-2

 31    نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده-2-5

 31   نتایج مقاومت فشاري  -2-6

 37   نتایج مقاومت فشاري بتن ساده-2-6-1

 37   میلیمتر19 نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با الیاف -2-6-2

 38   میلیمتر12فشاري  بتن ساخته شده با الیاف  نتایج مقاوت -2-6-3

  39   میلیمتر6  نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با الیاف -2-6-4

  40   نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با پارچه هاي فصادار-2-6-5

  41   نتایج مقاومت خمشی-2-7

  41   نتایج مقاومت خمشی بتن  ساده-2-7-1

  42   میلیمتر19ومت خمشی بتن ساخته شده با الیا ف   نتایج مقا-2-7-2

  42   میلیمتر12  نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف -2-7-3

  42   میلیمتر6  نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف -2-7-4

  43   نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه فضادار-2-7-5

  44   پیشنهاداتنتیجه گیري و: فصل سوم 

  45   نتایج مقاومت فشاري-3-1

  46   میلیمتر19 نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف -3-1-1

  47   میلیمتر6 و 12 نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف -3-1-2
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  48   نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با پارچه فضادار-3-1-3

  50  لوط با الیاف و پارچه فضادار مقایسه مقاومت فشاري بتن مخ-3-1-4

  51    نتایج مقاومت خمشی-3-2

  52   میلیمتر19 نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف -3-2-1

  53   میلیمتر12 و 6 با الیاف نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط  -3-2-2

  54    نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار-3-2-3

  56  ومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار مقایسه مقا-3-2-4

  v17( SPSS   56( بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار-3-3

  57   نتیجه گیري -3-4

  58   پیشنهادات -3-5

  59  ضمائم 

  60  نمودارهاي نمونه هاي آزمایشی -1پیوست 

  SPSS 75جداول آماري حاصل از نرم افزار آماري -2پیوست 
 منابع و ماخذ

  77  

  فهرست منابع فارسی
  

82  

  فهرست منابع  التین
  

83  

  84  چکیده انگلیسی
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   هاولفهرست جد  

  شماره صفحه  عنوان 
                                                                                                          

  29  براي آزمایش فشاريدانه بندي شن و ماسه : 2-1
  30  دانه بندي شن وماسه براي آزمایش خمشی :  2-2
  37  مقاومت فشاري بتن ساده :  2-3
  37   میلیمتر19مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف :  2-4
  38   میلیمتر12مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف :  2-5
  39   میلیمتر6مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف :  2-6
  40  مقاومت فشاري بتن مخلوط با پارچه فضادار:  2-7
  41  مقاومت خمشی بتن ساده:  2-8
  42   میلیمتر19مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف :  2-9
  42   میلیمتر12مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف :  2-10
  42   میلیمتر6مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف :  2-11
  43  شی بتن مخلوط با پارچه فضادارمقاومت خم:  2-12
مقاومت فشاري بتن ساده و بتن مخلـوط بـا الیـاف پلـی پـروپیلن و پارچـه                   :  3-1

  45  فضادار بر حسب کیلو نیوتن

نتایج مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط بـا الیـاف و پارچـه بـر حـسب        : 3-2
  51  کیلو نیوتن
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  فهرست نمودارها
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  46   میلیمتر19مقایسه مقاومت فشاري بتن ساده با بتن مخلوط با ا لیاف :  3-1
  47   میلیمتر6 و 12مقایسه مقاومت فشاري بتن ساده با بتن مخلوط با ا لیاف : 3-2
ایسه مقاومت فشاري بتن ساده با بـتن مخلـوط بـا قـرار گیـري یـک و دو            مق: 3-3

  پارچه فضادار در قالب
  

48  

مقایسه مقاومت فشاري بتن ساده و بتن هاي مخلوط با الیاف و پارچـه هـاي              : 3-4
  50  فضادار

  52   میلیمتر19مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده با بتن مخلوط با الیاف : 3-5

   میلیمتر6 و 12ت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با الیاف مقایسه مقاوم: 3-6
  

53  

مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با پارچه فضادار ، قرار گیري           : 3-7
  یک و دو پارچه در قالب

  
54  

  56  مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار: 3-8
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  ها فهرست شکل  
  ماره صفحهش  عنوان 

                                                                                                          
  32 ستگاه مقاومت فشاري د : 2-1
  32  دستگاه مقاومت فشاري  : 2-2
  35  بتن ترك خورده در هنگام آزمایش فشاري  : 2-3
  35  نمونه اي از بتن الیافی شکسته شده  : 2-4
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  : چکیده 
      امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز و همچنین با توجه به اینکـه مهمتـرین و اصـلی تـرین                      

می باشـد بنـابراین نـوع بـتن مـصرفی و        ) بتن  ( ماده مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز سیمان          
  . تهیه آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد همچنین نحوه

تحقیقات زیادي در مورد استفاده از مواد گوناگون بعنوان تقویت کننـده در بـتن هـا صـورت گرفتـه        
  .است که از جمله موادي که امروزه بسیار کاربرد دارد استفاده از منسوجات فنی نساجی می باشد 

 فضادار در انـواع محـصوالت بتنـی و سـیمانی بـه جهـت       استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه هاي 
تقویت خواص مکانیکی و دیگر پارامترهاي دوام بتن بعنوان یـک راه حـل مناسـب مـورد بررسـی و                      

  . مطالعه بسیاري از محققین قرار گرفته است 
بـه  در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن با طول ها و درصد وزنی معین و همچنین از پارچـه فـضادار        

اندازه هاي مختلف و معین براي مقاوم سازي بتن و تقویت خواص مکـانیکی بـتن اسـتفاده گردیـده            
  . است 

نتایج حاصله از آزمایشات نشان می دهد که افزودن الیاف پلی پروپیلن و پارچه فـضادار در کمتـرین            
در مـورد   درصد باعـث افـزایش مقاومـت فـشاري بـتن و          4/9 درصد و در بیشترین نمونه       4/4حالت  

 3/6 درصـد و در بیـشترین نمونـه         4مقاومت خمشی افزودن این الیاف و پارچه در کمتـرین حالـت             
  . درصد باعث افزایش شده است 

در مجموع استفاده از مقادیر معینی از الیاف و پارچه در مخلوط هاي بتنی  نه تنها بـر روي خـواص                
ث افـزایش مقاومـت فـشاري و مقاومـت     فشاري و خمشی بتن تاثیر نامطلوب نمی گـذارد بلکـه باعـ        

  .خمشی بتن مخلوط با این الیاف و پارچه نیز می گردد 
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