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  شكستههاي  سنگدانه باتعيين مدول گسيختگي بتن ساخته شده 
  اي هاي استوانه با استفاده از نمونه
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  استاديار گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد -1
  دانشجوي كارشناسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد -2
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  خالصه

، در اين پژوهش آزمايشگاهي امكان كاربرد اين اي ارائه نشده است هاي استوانه توجه به اين كه هنوز روش استانداردي براي تعيين مقاومت خمشي نمونه با
ط مختلف، ساخته شد و در اي با چهار طرح اختال ي استوانه نمونه 76و  يتير بتني با مقطع مربع 48براي اين منظور . شود ها در آزمايش خمشي بررسي مي نمونه

  .ي نتايج و استخراج روابط الزم پرداخته شده است هاي آماري، به مقايسه نهايت با انجام تحليل
  

  اي استوانه بتنيي  نمونه، مقاومت كششيخمشي،  مقاومتمدول گسيختگي، : كلمات كليدي
  
  

  مقدمه  .1
  

نظر  آرمه از اين مقاومت صرف در طراحي اعضاي بتن معموالً ].1[ استقاومت فشاري آن د مدرص 12تا  8 و در حدودبوده  مقاومت كششي بتن بسيار پايين
مختلفي وجود دارد، مانند هاي  آزمايشبراي تعيين مقاومت كششي بتن  .دانستن اين پارامتر ضروري است كهخوردگي مقطع  براي كنترل ترك ، مگرشود مي

مقدار مقاومت تعيين شده از آزمايش كشش . )اي اي و چهارنقطه نقطه سه( و آزمايش خمشي )Splitting( دو نيم شدنآزمايش كشش مستقيم، آزمايش 
، rf،تنش نهايي كششي در آزمايش خمشي به مدول گسيختگي. كمتر از آزمايش خمشي است دو نيم شدنو آزمايش  دو نيم شدنمستقيم كمتر از آزمايش 

  .شود ارامتر براي طراحي اعضاي خمشي استفاده ميو از اين پ معروف است
تنيده كه ترك نخوردن عضو يك اصل است،  ي لنگر ترك خوردگي تيرهاي بتن مسلح و به ويژه اعضاي پيش در محاسبهبتن گسيختگي  مدول

كه  جايي از آن. باشد مي يهاي با مقطع مربع اخت نمونههاي استاندارد فعلي، نياز به برشي از تاوه و يا س براي تعيين اين پارامتر طبق روش. نقش اساسي دارد
هستند، تدوين روشي براي انجام آزمايش خمشي بر روي چنين   گيري نيز به شكل استوانه هاي حاصل از مغزه تر بوده و نمونه اي ساده استوانه ي نمونه ي تهيه
  .سبب سهولت كار خواهد شدهايي  نمونه
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  هاي پيشين پژوهش  .2
  

اين امر باعـث شـد كـه از    . زماني كه بتن به عنوان يكي از مصالح ساختماني شناخته شد، مقاومت كششي كم آن به عنوان بزرگترين عيب بتن معرفي گرديداز 
ي جديدي  و ماده ضعف كششي بتن با قرار دادن ميلگرد فوالدي در آن برطرف شده. هايي كه همواره تحت فشار هستند، استفاده گردد اين ماده تنها در قسمت

اين امر باعث شـد كـه   . شد نظر مي با توجه به مقاومت كششي بسيار كم بتن در برابر فوالد، در طراحي از مقاومت كششي بتن صرف. به نام بتن مسلح ايجاد شد
  . ت نگيردمقاومت كششي بتن و عوامل مؤثر بر آن در نظر پژوهشگران كم اهميت جلوه داده شده و پژوهشي در اين زمينه صور

اي و در هـر   ها امكان ايجـاد تـنش كششـي در هـر نقطـه      ي بتني، مقاومت خمشي بتن اهميت پيدا كرد؛ زيرا در اين رويه هاي با رويه با ساخته شدن راه
د ترافيكـي را داشـته باشـد،    بتني نازك كه توانايي حمل بارهـاي زيـا   ي در نتيجه طرح بهينه و اقتصادي يك رويه). به دليل بارهاي ترافيكي(جهتي وجود داشت

در مورد   در نتيجه پژوهش. بر بوده و مقرون به صرفه نخواهد بود واضح است كه مسلح كردن اين بتن به فوالد بسيار هزينه. تبديل به يكي از مسائل مهندسي شد
  .ادامه دارد ي آن با ديگر پارامترها آغاز شد كه تا به امروز مقاومت خمشي بتن، عوامل مؤثر بر آن و رابطه

توسط آقاي آبرامز در شـيكاگو   1922هاي صورت گرفته، بررسي جامع مقاومت خمشي تيرهاي بتني عريض است كه در سال  يكي از اولين پژوهش
پـارامتر   13د و اثـر  اي قـرار دا  نقطـه چهارهاي اختالط مختلف را تحت آزمـايش   ي بتني مكعب مستطيلي با ابعاد و طرح نمونه 750او در اين پژوهش، . ارائه شد

گر اين نكتـه بودنـد كـه ارتبـاط      نتايج پژوهش او همگي بيان. را بر مقاومت خمشي بتن بررسي كرد عمق مقطعو مختلف از جمله مقاومت فشاري بتن، سن بتن
cfتنگاتنگي بين  ، 1984رافائـل در سـال    ].2[ رخطـي بـين مقاومـت فشـاري و مقاومـت خمشـي ارائـه داد       اي غي ي خود رابطـه  او در نوشته. وجود دارد rfو ′

را مورد بحث و بررسي قرار داد و سعي كرد داليـل اخـتالف مقاومـت بـه     ) ، خمشيدو نيم شدنم، يكشش مستق(هاي مختلف تعيين مقاومت كششي بتن روش
  ].3[ هاي مختلف را بيابد دست آمده از آزمايش
هاي معتبر دنيـا نيـز بخشـي را بـه مقاومـت       نامه آيين، ميزان فوالد كمينهو  خوردگي عضو در تعيين لنگر تركبتن  مدول گسيختگييت با توجه به اهم

در حال اصـالح و تكميـل    اند كه با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي بتن اين روابط نيز خمشي بتن و چگونگي تعيين آن براي مقاصد طراحي اختصاص داده
اما امـروزه بـا   . هستند مگاپاسكال 40 هاي با مقاومت فشاري كمتر از ها مربوط به بتن نامه با توجه به تحقيقات صورت گرفته، روابط ارائه شده در آيين .ندباش مي

رون و پـالترِ  . باشـد  اي مي نامه پيشرفت تكنولوژي بتن، مقاومت فشاري بتن بسيار فراتر از اين مقدار رفته است و نياز به اصالح روابط آيين گـبـا  2000در سـال   ل ،
روابط جديدي بـين مـدول گسـيختگي بـتن بـا مقاومـت فشـاري آن        مگاپاسكال  130هايي با مقاومت تا  ي به دست آمده از بتن داده 395تحليل آماري بر روي 

ي نمونـه بـر    را براي تعيين اثـر انـدازه    قاومت خمشي، دو روش، با توجه به روش استاندارد موجود براي تعيين م2001در سال  نت و نواكزابا ].4[ برقرار كردند
   ].5[ مدول گسيختگي بتن، پيشنهاد نمودند

مستطيلي انجام دادند و در نتيجه تمامي روابط به دست آمـده   هاي مكعب خود را با نمونه خمشي هاي قابل توجه است كه همگي پژوهشگران آزمايش
cfبراي تعيين متفاوتشود كه همواره از دو نوع قالب  اين امر باعث مي. دباش ها معتبر مي بر اساس اين نمونه با توجه بـه ايـن مطلـب،     . بهره گرفته شود rfو ′
مشـابه آنچـه در آزمـايش     اي هـاي اسـتوانه   روش آزمايش استاندارد تعيين مقاومت خمشي بتن با اسـتفاده از نمونـه   ي تواند زمينه را براي ارائه پژوهش حاضر مي

  .هموار كند گيرد، فشاري مورد استفاده قرار مي
  
  

  ها سازي نمونه آماده  .3
  

در هر طرح اختالط، براي هر يك از . باشد مگاپاسكال مي 70تا  30ي  ها در بازه كه مقاومت آن هدر اين پژوهش، از چهار طرح اختالط مختلف استفاده شد
سازي، براي  و افزون بر آن به منظور مقايسه و رابطه هاي ريخته شد ي استوانه شش نمونهحدود اي  چهارنقطهخمشي اي و  نقطه سهخمشي شاري، هاي ف آزمايش

نتيمتر و ارتفاع سا 10اي به قطر  هاي استوانه نمونه .ه استاي، شش تير بتني با مقطع مربعي نيز ساخته شد چهارنقطهاي و  نقطه سه يهاي خمش هر يك از آزمايش
 ها نمونهريزي،  به منظور سهولت در بتن. نددر نظر گرفته شدسانتيمتر  10به ضلع  يسانتيمتر و با مقطع مربع 35طول مستطيلي به  هاي مكعب سانتيمتر و نمونه 20

هاي  از امكان تعيين مدول گسيختگي با استفاده از نمونهحاصل از اين پژوهش كه نشان بودن نتايج مثبت  با توجه به. شد ساخته هاي استاندارد كوچكتر از نمونه



                  
     Proceedings of the 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009 
 

Paper Code. No. CT0104 
 
 
 

 
 

CT0104, Page3

ها، مسير را براي  هاي گوناگون و استانداردسازي ابعاد نمونه سنگدانه ،هاي مختلف هاي با مقاومت ها به بتن توان با گسترش اين آزمايش اي دارد، مي استوانه
كمك شاياني به پژوهشگران و مهندسان، جهت  تحقق چنين هدفي، در صورت. هم نمودها، فرا ي روش آزمايش خمشي استاندارد بر اساس اين نمونه ارائه

  .اي استاندارد، در آزمايش خمشي و تعيين مدول گسيختگي خواهد شد گيري شده يا ساخته شده با قالب استوانه هاي مغزه استفاده از نمونه
  

 مصالح مورد استفاده  .3-1
 

بندي متفاوت بهره گرفته شده است؛ به اين صورت كه در  ها از يك دپوي ماسه اما با دو دانه در ساخت نمونه وده وب شسته ي كستهشن مورد استفاده، شن ش
ي مورد استفاده  ويژگي بارز ماسه  .ه استبندي اصالح شد هاي بسيار ريز آن جدا و دانه هاي سوم و چهارم براي افزايش مقاومت با شستن ماسه دانه مخلوط

  .آمده است 1مورد استفاده در جدول   ي مشخصات شن و ماسه. شود كه باعث كاهش كارايي بتن و افزايش مقاومت آن مي بودهي آن مدول نرمي باال
كننده و  فوق روان افزودنياز . ه استدر نظر گرفته شد 15/3باشد و چگالي نسبي آن،  مي IIسيمان مورد استفاده در ساخت بتن از نوع پرتلند تيپ 

بهره ، در مخلوط چهارم 2/2با چگالي نسبي  سهاي سوم و چهارم و همچنين از ميكروسيلي در مخلوط ،ASTM-C494-Type Gده، مطابق با ديرگيركنن
 ].6[ فته شده استگر

  و ماسه مشخصات شن  – 1جدول 
  گيري شدهي اندازهمشخصه شن ماسه

2370 2710 ( )3mkgها چگالي دانه  
  درصد رطوبت اشباع با سطح خشك%)( 1.00 2.74
--- 1600 ( )3mkgكوبيده چگالي خشك ميله  

  
  طرح اختالط  .3-2
  

  .ارائه شده است 3در جدول  مختلفطرح اختالط چهار و  2ر جدول د هاي مختلف براي مخلوط ها سنگدانهبندي  دانه
 

  ها بندي سنگدانه دانه – 2جدول                
  

 براي يك متر مكعب بتن طرح اختالط – 3جدول                        

  
  

 
 
 

 الك
 درصد عبوري

مخلوط
 اول 

 مخلوط
 دوم

 مخلوط
 سوم

مخلوط
مارچه  

1" 100.00 100.00 100.00 100.00 
3/4" 100.00 100.00 100.00 100.00 
1/2" 78.46 76.37 100.00 100.00 
3/8" 64.11 60.62 76.95 76.97 
#4 52.14 47.50 42.36 42.40 
#8 37.82 34.45 36.06 36.10 

#16 20.21 18.41 22.63 22.65 
#30 8.11 7.39 11.02 11.03 
#50 2.41 2.20 2.97 2.97 
#100 0.59 0.54 0.59 0.59 
#200 0.16 0.15 0.02 0.02 

مخلوط  مارچه سوم دوم اول   

شن ( )kg  898 910 985 1020 
ماسه ( )kg  978 823 725 751 
سيمان ( )kg  287 483 725 535 
آب ( )kg  187 184 227 174 

نسبت آب به سيمان(%)  65 38 31 32 
ي چسبنده نسبت ميكروسيليكا به ماده(%) --- --- --- 10 

ي چسبنده كننده به ماده نسبت فوق روان(%)  --- --- 0.43 1.17 
چگالي بتن ( )3mkg  2350 2400 2665 2540 
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  ها نمونه ساخت  .3-3
  

ها خارج  هاي اتصال  نمونه با بازكردن پيچ شده و قلو ساخته ، به صورت سهاتصال دارند، كه با پيچ به يكديگر MDFمستطيلي از قطعات  قالب تيرهاي مكعب
ها از فشار  براي خارج كردن نمونه وتهيه  ،طور مناسبي بسته شده با ديسك چوبي به  فشار قوي، كه انتهاي آن  PVCي  اي از لوله استوانههاي  قالب .ندشو مي

ريخته  ليتر 100، در يك روز و در حجمي در حدود ميليمتر 60و اسالمپ حدود  هاي بتني، با توجه به طرح اختالط هر يك از مخلوط .ه استشدهوا استفاده 
 24ها پس از  نمونه .نشان داده شده است 2كن، در شكل  و مخلوط 1آزمايش اسالمپ، در شكل  .باشد ميكن مورد استفاده از نوع جام دوار  مخلوط ه وشد

پيش از آزمايش فشاري، مطابق  اي هاي استوانه نمونه .ندا هقرار گرفتآب اشباع از كلسيم هيدروكسيد ي انجام آزمايش در  ساعت از قالب خارج شده و تا لحظه
گذاري، در  كالهك ،4ها، در شكل  نمونه نهايي آوري ، عمل3، در شكل در قالب آوري اوليه عمل ].7[ شدندگذاري  ، كالهكASTM-C617استاندارد 

 .به نمايش درآمده است 6، در شكل ي حاصل از يك مخلوطها و نمونه 5شكل 
  

      
  آوري اوليه در قالب عمل – 3شكل         كن مخلوط – 2شكل  ش اسالمپ                                  آزماي – 1شكل              
  

      
  از يك مخلوط هاي حاصل نمونه -6كل ش    گذاري الهكعمليات ك – 5ها                  شكل  عمل آوري نهايي نمونه – 4شكل                 

  
 روش آزمايش  .4
 

  .ها پرداخته شده است بوده، كه در ادامه مختصري به آنخمشي  فشاري وآزمايش ها شامل  هاي صورت گرفته بر روي نمونه آزمايش
تحت آزمايش فشاري  ASTM-C39 استانداردمطابق گذاري،  پس از كالهكا ه نمونه: )cf(اي  هاي استوانه تعيين مقاومت فشاري نمونهآزمايش 

كيلونيوتن  2 ،بنابراين سرعت بارگذاري. بر ثانيه افزايش يابد مگاپاسكال 30/0-20/0كه تنش در نمونه با نرخ ،اي اعمال شود بار بايستي به گونه ].8[ گرفتندقرار 
cfبه جاي  cfشايان توجه است كه دليل استفاده از عالمت  .منظور گرديد بر ثانيه ها در  آن سنتر از ابعاد استاندارد و  ها كوچك كه ابعاد نمونه استاين  ′
گذاري شده در  هاي كالهك نمونه. اي اين پژوهش ايجاد نخواهد كرد روز بوده است؛ كه البته اين امر خللي در ماهيت مقايسه 28ي آزمايش بيش از  لحظه

 .ندا نشان داده شده 9شده تحت فشار در شكل  گسيخته هاي و نمونه 8دستگاه آزمايش فشاري در شكل  ،7شكل 
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  شده تحت فشار هاي گسيخته نمونه – 9شكل           دستگاه آزمايش فشاري     – 8گذاري شده             شكل  هاي كالهك نمونه – 7شكل             

 
و  ،ASTM-C78، مطابق استاندارد اي نقطه چهار دو صورت به مستطيلي مكعب تيرهاي ت خمشيمقاوم : )rf( خمشيتعيين مقاومت آزمايش 

دورترين تار (بيشينه تنش در وجه كششي كه  رددگ  اي اعمال مي به گونهبار اي،  نقطه در حالت چهار. تعيين شد ،ASTM-C293، مطابق استاندارد اي نقطه سه
گردد كه بيشينه تنش در وجه كششي  اي اعمال مي اي، بار به گونه نقطه  در حالت سه ].9[ بر دقيقه افزايش يابد مگاپاسكال 21/1-86/0ثابتبا نرخ ) كششي

كه در  بودهدستگاه مورد استفاده، از نوع جك دستي با نمايشگر ديجيتالي  ].10[ بر دقيقه افزايش يابد مگاپاسكال 2/1-9/0نرخ ثابتبا ) دورترين تار كششي(
الزم به يادآوري است كه يكي  .باشد مياي  مشي چهارنقطهمستطيلي تحت آزمايش خ ك تير مكعبي ي دهنده نشان 11و شكل  داده شده است نشان 10شكل 

هاي  واكنشدر محل اي،  آزمايش خمشي تير استوانهر د. اي است از اهداف بلند مدت اين پژوهش، ايجاد استانداردي براي آزمايش خمشي تيرهاي استوانه
براي حل اين . گاه گردد دچار گسيختگي موضعي در تكيه يراز اين رو ممكن است پيش از گسيختگي خمشي، ت .تمركز تنش رخ خواهد داد گاهي يهتك

ر اين د .گاه استفاده شد تكيهبين نمونه و سطح ميليمتر  20ميليمتر و عرض  3شود، از نوار چوبي با ضخامت  مالحظه مي 12گونه كه در شكل  مشكل، همان
اي  نقطه مستطيلي، سه اي تير مكعب چهارنقطه مستطيلي، اي تير مكعب نقطه سه يهاي خمش به كار رفته براي مدول گسيختگي حاصل از آزمايش هاي نشانهمقاله، 

  .باشد مي rcf)4(و rcf)4(rf ،)3(، rf)3(اي، به ترتيب  اي تير استوانه اي و چهارنقطه تير استوانه
 

                        
  اي گاه تير استوانه استفاده از نوار چوبي در تكيه – 12مستطيلي  شكل  اي تير مكعب خمش چهارنقطه – 11شكل     دستگاه آزمايش خمشي –10شكل   

  
 ها داده و بررسي آوري جمع  .5
  

اي كه در خمش گسيخته شدند،گسيختگي از وجه  چهارنقطهخمشي هاي تحت آزمايش  كه در تمامي نمونه ها اين بود آوري داده وجه در جمعي قابل ت نكته
ه استفاد نوار چوبيها از  گاه آن اي، كه در محل تكيه چهارنقطهخمشي اي تحت آزمايش  تيرهاي استوانه. ي تير آغاز شد كششي در يك سوم مياني طول دهانه

  .اند ارائه شده 4هاي خام، در جدول  و داده 14، در شكل شده گسيختههاي  نمونه. شدندگاه  دچار گسيختگي موضعي در تكيه ،13همانند شكل نشده بود، 
 با .آمده است 5هاي آماري شامل ميانگين، به عنوان شاخص تمايل مركزي، و ضريب تغييرات، به عنوان شاخص پراكندگي، در جدول  خالصه

 هاي با افزايش مقاومت فشاري، ضريب تغييرات دادهشود كه  نمايش داده شده، مالحظه مي 15هاي آماري و همانطور كه در شكل  بررسي اين خالصه
گذرد  مي هايي كه از مبدأ مختصات ها با منحني شايان توجه است كه در نمودارها داده .يابد نيز افزايش مي يخمشبه دست آمده از آزمايش  آزمايشگاهي
  .اند برازش شده
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 )مگاپاسكالها برحسب  تنش(آزمايشگاهي  هاي خام داده– 4جدول                                                                

 شماره نمونه 
cf  )3(rf  )3(rcf  )4(rf  )4(rcf  

ول
ط ا

خلو
 م

1 32.5 4.03 6.38 3.85 --- 
2 31.7 3.85 --- 3.58 4.78 
3 36.0 4.31 6.12 3.85 --- 
4 35.3 4.08 5.26 3.74 4.96 
5 30.2 3.83 5.26 4.05 4.68 
6 --- 4.42 --- 4.03 --- 

ط 
خلو

م
دوم

 

1 55.8 5.95 7.73 5.14 5.52 
2 53.2 6.44 6.72 5.95 6.18 
3 52.3 6.10 7.59 5.35 5.33 
4 53.6 6.73 7.34 5.88 6.26 
5 55.0 5.66 7.93 5.48 5.86 
6 44.9 6.61 6.31 5.63 5.10 
7 --- --- 6.68 --- 5.31 

وط
مخل

 
سوم

 

1 54.0 6.46 8.85 5.22 7.57 
2 55.9 6.12 10.28 4.80 7.22 
3 52.0 6.31 8.43 5.28 8.05 
4 56.7 5.72 8.81 4.77 8.29 
5 55.6 5.96 8.21 5.02 7.85 
6 56.3 4.75 8.84 4.29 8.37 
7 51.5 --- 8.02 --- 6.74 

ط 
خلو

م
ارم

چه
 1 66.5 --- 10.10 5.85 8.54 

2 65.5 6.85 8.16 6.22 6.92 
3 65.1 5.15 9.50 6.41 6.64 
4 60.1 6.70 10.93 6.41 8.64 
5 61.6 6.57 9.03 4.55 6.77 
6 63.8 5.73 9.46 5.53 6.50 

  
ي  اين محدوده به همراه رابطه ].1[ شود برحسب مگاپاسكال تخمين زده مي برابر جذر مقاومت فشاري 84/0تا  62/0معمولي با مقاومت خمشي بتن 

و rfبين 
cf رود، اكثر  گونه كه انتظار مي همان. نمايش داده شده است 16اي به صورت جداگانه در شكل  اي و چهارنقطه نقطه هاي سه ي آزمايشبرا

تر از مقادير  اي بزرگ نقطه ي تخمين زده شده بوده و براي مقاومت فشاري يكسان، مقادير حاصل از آزمايش خمشي سه هاي آزمايشگاهي در محدوده داده
و rcfي بين  همچنين رابطه .باشند اي مي از آزمايش خمشي چهارنقطهحاصل 

cf اي به صورت جداگانه در  اي و چهارنقطه نقطه هاي سه براي آزمايش
به تعيين مدول گسيختگي بتن با استفاده از تيرهاي  توان كند، آن است كه مي چه كه نخست در اين نمودارها خودنمايي مي آن. نمايش داده شده است 17شكل 
تر  اي بزرگ نقطه شود كه براي مقاومت فشاري يكسان، مقادير حاصل از آزمايش خمشي سه جا نيز مشابه حالت پيشين مشاهده مي در اين. اي اميدوار بود استوانه

. ها در حالت پيشين است ها در اين حالت بيش از شرايط متناظر آن ي داده دهدهن شيب خطوط برازش. اي است از مقادير حاصل از آزمايش خمشي چهارنقطه
تر از مدول گسيختگي حاصل از آزمايش  اي، بزرگ اين مطلب گوياي آن است كه مدول گسيختگي حاصل از آزمايش خمشي بر روي تيرهاي استوانه

  .تر نياز است هاي بيش تر به ساخت نمونه هاي دقيق زيسا بديهي است كه براي رابطه. مستطيلي است خمشي بر روي تيرهاي مكعب
شوند، الزم است بتوان با  مستطيلي انجام مي ها بر اساس مدول گسيختگي حاصل از آزمايش خمشي بر روي تيرهاي مكعب جايي كه طراحي از آن 

نمايش داده شده   18اي به صورت جداگانه در شكل  اي و چهارنقطه نقطه هاي سه براي آزمايش rcfو rfي بين  رابطه. را تعيين كرد rcf ،rfداشتن 
هاي  از حالت ها براي هر يك هاي مختلف و همچنين ميانگين آن اي، براي مخلوط مستطيلي به استوانه نسبت نتايج آزمايش خمشي تير مكعب 6در جدول . است
  .گيرد ها مورد توجه قرار مي اما از ديدگاه طراحي، بيشتر كران پايين اين نسبت. اي و ميانگين كلي آورده شده است اي و چهارنقطه نقطه سه

  

گاه تيرگسيختگي موضعي در تكيه  – 13شكل 
 اي اي تحت آزمايش خمشي چهار نقطه وانهاست

هاي گسيخته شده تحت آزمايش نمونه – 14شكل
 فشاري و خمشي
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  هاي آزمايشگاهي داده هاي آماري خالصه – 5جدول                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                  
    

  
 

  اي مستطيلي به استوانه نسبت نتايج آزمايش خمشي تير مكعب – 6جدول                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
     
  
  
  
   

 مخلوط
cf  )3(rf  )3(rcf  )4(rf  )4(rcf  

MPa ,avgf 4.80 3.85 5.76 4.09 33.2 اول

0.07 0.06 0.10 0.05 0.03 vC  

MPa ,avgf 5.65 5.57 7.19 6.25 52.5 دوم

0.07 0.07 0.09 0.06 0.08 vC  

 سوم
54.6 5.89 8.78 4.90 7.73 MPa ,avgf

0.04 0.10 0.08 0.07 0.08 vC  

 چهارم
63.8 6.20 9.53 5.83 7.34 MPa ,avgf

0.04 0.12 0.10 0.12 0.13 vC  

)4()4( rcr ff  )3()3( rcr ff  مخلوط  

 اول 0.71 0.80
 دوم 0.87 0.99
 سوم 0.67 0.63

 چهارم 0.65 0.79

  ميانگين  0.73  0.80

  ميانگين كل  0.76

y = 0.7933x
R2 = 0.9822

y = 0.712x
R2 = 0.9829

3
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            (fc measured in MPa)

fr
, M

Pa

Three-point
Four-point
Estimated values
Linear (Three-point)
Linear (Four-point)

cf

برحسب rfنمودار-16شكل 
cfمستطيلي براي تيرهاي مكعب

y = 1.1087x
R2 = 0.9667

y = 0.9034x
R2 = 0.9457

4.5

5.5
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5.5 6 6.5 7 7.5 8

             (fc measured in MPa)

frc
, M

Pa
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Four-point
Linear (Three-point)
Linear (Four-point)

cf

برحسب rcfنمودار-17شكل 
cf مستطيلي مكعباي استوانهبراي تيرهاي 
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fr(3)
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Poly. (fr(3))
Linear (frc(3))
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Poly. (frc(4))

 هاي آزمايشگاهيي ضريب تغييرات داده رابطه–15شكل
 خمش با مقاومت فشاري                       

y = 0.7093x
R2 = 0.9382

y = 0.7747x
R2 = 0.8828
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frc, MPa

fr
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اي اي و چهارنقطه نقطه هاي سه براي آزمايش rcfو rfنمودار بين - 18شكل 
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  يگير نتيجه  .6
  

ترين  مهم .مستطيلي، اميدوار بود اي، به جاي تير مكعب استوانهبه تعيين مدول گسيختگي بتن با استفاده از تيرهاي توان  د كه مينده نتايج به دست آمده نشان مي
 :توان به صورت زير بيان كرد را مي پژوهشنتايج به دست آمده از اين 

 .يابد نيز افزايش مي يخمشبه دست آمده از آزمايش  آزمايشگاهي هاي با افزايش مقاومت فشاري، ضريب تغييرات داده •

ضريب تبديل ها،  تنشبراي  مگاپاسكالبا اعمال يكاي  •
cf  3(به(rf بوده و اين ضريب براي  79/0، برابر)4(rf كاهش يافته است 71/0، به. 

ضريب تبديل ها،  براي تنش مگاپاسكالبا اعمال يكاي  •
cf  3(به(rcfبوده و اين ضريب براي  11/1ر ، براب)4(rcf كاهش يافته است 90/0، به. 

اما چنانچه از ديدگاه  .افزايش يافته است 77/0، به rf)4(به  rcf)4( تبديل بوده و اين ضريب براي 71/0، برابر rf)3(به  rcf)3(ضريب تبديل  •
، بيشتر جلب توجه 63/0، يعني اي مستطيلي به استوانه كران پايين نسبت نتايج آزمايش خمشي تير مكعب ؛گيردمسئله مورد بررسي قرار طراحي 

 .نمايد مي

ستفاده شود تا مانع از گسيختگي ازير نمونه  نازك نوار چوبيگاه از  اي، بايستي در محل تكيه بر روي تيرهاي استوانهخمشي در انجام آزمايش  •
 .گاه گردد محل تكيه درتير موضعي 

 
  
  قدرداني  .7
  

هاي سازه و مصالح ساختماني  آزمايشگاه مسئوالنو ، يپژوهشطرح ، به دليل حمايت مالي از اين دانشگاه فردوسي مشهدگروه عمران از شايسته است در پايان 
  .اند، سپاسگزاري كنيم ها ياري داده و همچنين شكستن و آزمايش آنها  نمونه ساختدوستاني كه ما را در  ديگر و
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