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 خالصه

ط با مرتب یطیمح ستیاز مسائل و مشکالت ز یبر توجه به برخ یمبن یاریبس یبتن، تالش ها یداریو بهبود پا یجهت ترق 

د از این استفاده مجدامروزه مسئله استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده و  است. رفتهیپسماند بتن صورت پذ

ی بدست آمده از تخریب ساختمان قدیمی سنگدانه مصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی اثر افزودن سنگدانه

در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. هدف از انجام این بررسی تعیین رفتار خمشی، ظرفیت خمشی در تیرهای بتن مسلح ساخته شده 

 100درصد و  00درصد، 20درصد ، 0با مقدار  دانه بازیافتی به ترتیبسنگدانه بازیافتی است. در ساخت نمونه های مورد نظر از سنگ از

 22جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند و بعد از  درصد

دند. از این رو، با بررسی نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح روز عمل آوری آمایش ش

 یافتیازسنگدانه ب نیگزیبا افزودن نسبت جادهد. دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می

 ختهیگس یبصورت خمش ریو با گسترش امتداد ترک تا محل اعمال بار ت افتهی شیانه افزادر وسط ده یخمش یمقدار عرض ترک خوردگ

 .شودیم

 ظرفیت خمشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 ی نهیدر زم یمتعدد قاتیتحق ،یبتن یمصالح بر رقتار اعضا نیا ریدر بتن و تاث یافتیباز هایسنگدانهاثر استفاده از  یدر راستا 

 یساز و مهندسوساخت یقیوجود، کاربرد آن در موارد حق نی[. با ا13-1است ] رفتهیشده انجام پذ افتیبتن باز یاعملکرد سازه لیتحل

بار بپردازد تا  شکل رییشده به تغ افتیواکنش بتن باز زانیم یابیکه به ارز یباشد؛ مطالعات یکامل تر م اسیدر مق یلعاتمطا ازمندیعمران ن

 افتیباز یسازه ا یبتن ها یدر رابطه با عملکرد خمش یمختلف یها یبررس. افتیبتوان دست  یسازه ا یمناسب نسبت به طراح یبه توافق

و به  نبوده یباال کاف ییبا درصد جابجا ییبتن ها یصورت گرفته درباره  قاتیحال، تعداد تحق نی[. با ا12, 9, 2, 4شده انجام گرفته است ]

 دهیرس جهینت نی[ به ا13, 10, 9, 1از محققان ] یبرخ ،ی. از طرفندشده ا ییشناسا نهیزم نیدر ا زیمتناقص ن یهایریگجهینت یعالوه، برخ

که  یمعمول برخوردارند؛ در حال یبتن یرهایبرابر با ت ایتر  نییپا یشده، از انحراف باالتر و زمان ترک خوردگ افتیباز یبتن یرهایاند که ت

  و معمول مشاهده نکرده اند. یافتیباز یبتن ها انیم یخمشاز لحاظ عملکرد  یتفاوت معنادار چگونهی[ ه2, 6از محققان ] گرید یبرخ
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 توان یمعمول را م یدر بتن ها محور آیین نامه یاز تفاوت ها، روش ها یبرخ ییرغم شناسا یو عل قیتحق ی نهیشیاساس پ بر

شده به  افتیباز یبتن یدانه هادرشت شیراستا،افزا نی[.  در هم2،6،9بکار برد ] زیشده ن افتهیباز یبتن ها یرفتار خمش ینیب شیجهت پ

ن تطابق دارد. اکثر محققا یافتیساخته شده از بتن باز یرهایدر ت افتهی شیافزا ی[ که با انحرافها9] شود یبتن منجر م یسخت زانیکاهش م

از لحاظ فضا  یدر رفتار ترک خوردگ یاندک ی[ تفاوت ها7] گرید یاشاره دارند، اما برخ یمشابه ییو رفتار نها  ی[ به رفتار واگذار2،2-10]

مرتبط  یاه ازیتواند ن یم زین یافتیباز یمعمول، بتن ها یشده  تیتقو یتوان گفت همانند بتن ها یم ،یطور کل به اند. افتهیآن  یو الگو

 ییتوانا ،یبه استفاده از آن به عنوان بتن سازه ا قیوجود، جهت تشو نیدر ساختمان ها را برطرف سازد. با ا نانیبا مقاومت و سطح اطم

 ییباال تیموجود از اهم یطراح یبا استفاده از روش ها یافتیو باز یبتن یدانه هات شده با درشتیمختلف بتن تقو یاعضا یجهت طراح

مناسب نسبت به عملکرد  یبه توافق یابی[ نشان داده اند جهت دست2،9] ریاخ یمنتشرشده قاتیاساس، تحق نی[. بر ا6برخوردار است ]

امر به  نی. ادریصورت بگ دیکامل با اسیدر مق یشتریب قاتیشده، تحق افتیباز یمرتبط با بتن سازه ا جینتا یداده ها شیآن و افزا یخمش

، فزون بر ایناخواهد شد.  یمشابه با بتن معمول منته بیبتن با درجه تقر ییو بار نها سیخواص، رفتار بار سرو ینیب شیدر پ ییناکسب توا

ته در نظر گرف قیدق یساختار یبا هدف طراح دیبا یخوردگرفتار ترک ایمقاومت  تیتنش ، ظرف یبتن مانند سخت یاز پارامتر ها یبرخ

بروز  لیبرخوردار است. به دل یقابل توجه تیاز اهم یسازه ا یشود و در طراح یگفته م یخوردگتنش به اثر بتن پس از ترک یشوند. سخت

 تیفاست. ظر ازیمورد ن یساختار بتن ها حیصح یپارامتر جهت طراح نیا ،یخوردگکارکرد معمول پس از ترک تیرابطه با قابل در یطیشرا

و  یریپذرشکلییتغ زانیخورده به دست آورد که به مبتن ترک یفشردگ ی هیتوان بر اساس ارتفاع ناح یا مر یخوردگمقاومت پس از ترک

نشان  یافتیاشاره داشته اند که بتن باز یکل ینکته  نیاکثر محققان به ا ،یخوردگ. در رابطه با رفتار ترکرددا یبتن بستگ تینسبت تقو

اساس،  نیشده که بر ا یکمتر منته یسخت زانیامر احتماال به م نی[. ا1،9،10،13باشد ] ینسبت به بتن معمول م یرفتار بدتر یدهنده 

ت. برخوردار اس یخوردگپس از ترک یکمتر ریرود، بتن از تاث یبه کار م یمختلف سازه ا یها بخشدر  یافتیباز یدانه هاکه درشت یزمان

 یخوردگه به ترکتر مرتبط است ک نییپا یباالتر بتن آن و مقاومت کشش یریپذرشکلییتغ زانیده به مش افتیبتن باز یفشار انقباض شیافزا

[ به 21-16] یافتیبتن باز شتریرود انقباض ب یراستا، انتظار م نی[. در هم14،10شود ] یتر منجر م نییپا یسخت زانیزودهنگام و م

 گردد.  یشده منته افتیباز یبتن یاز سازه ها یمختلف یخمش یعملکردها

به  یخوردگباشد. فضا و عرض ترک یبتن م-فوالد وندیرفتار پ ،یبتن سازه ا یدر طراح یتحائز اهم یها یژگیاز و گرید یکی

بط است. با مرت یخوردگبتن پس از ترک یسخت زانیبه م مایمستق زیامر ن نیدارد که ا یبستگ یفوالد یلگردهایبتن و م انیاثرمتقابل م

 تیخاص نیا م،یکن ینیب شیآن پ یرا برا یتر نییپا یسخت زانیشود م یموجب م یافتیباز یبتن ها نییپا یوندیمقاومت پ نکهیوجود ا

پس از  یتسخ زانیقرار نگرفته است. به عالوه، م شتریب لیو تحل یابیمتفاوت مورد ارز ییجابجا یبا درصدها یافتیباز یدانه هادرشت یبرا

 ینمودار فشار در سطح مقطع به طور تجرب کیتوان آن را با استفاده از  یدارد که م یبستگ یبه ارتفاع فشردگ یادیتا حد ز یخوردگترک

از مرور  پس. است ازین یمقطع لیآن، به تحل نانیاطم تیقابل ژهیبه و ،یافتیبتن باز یجهت درک کامل رفتار سازه ا جه،ینمود. در نت نییتع

دانه کامل و متشکل از درشت اسیبا مق یبتن یسازه  کیها در  یژگیو نیکه اثر مشترک ا یزمان نه،یزم نیصورت گرفته در ا قاتیتحق

دستورالعمل  یارائه  قیتحق نیهدف ا جه،یشود. در نت ینم دهیها د یژگیو نیا رینسبت به تاث یتوافق چگونهیشود، ه یم لیتحل یبتن یها

 ییجابجا یبا درصد ها یافتیباز یدانه هاشامل درشت ییصحنه نها یکامل و طراح یاسازه نانیاطم تیبه قابل دنیرس یبرا دیفم یها

 باشد.  یخواص بتن م ریمختلف و تاث

  انجام آزمایشهدف 

 افتیازب یدانه هاشده است تا بتوان با استفاده از درشت افتیبتن باز یعملکرد خمش لیو تحل هیتجز ق،یتحق نیا یاصل هدف

ل تا کام اسیمق شیآزما کیجهت، با استفاده از  نیهم بهپرداخت.  یبتن سازه ا یمعمول، به طراح یمشابه با بتن ها بیشده با درجه تقر

به دست  ینمونه ها یقرار گرفتند. تمام شیساده مورد آزما یبانیشده با پشت تیتقو یبتن یرهایت ،ییبا کنترل جابجا تیزمان عدم موفق

کرد عمل لیو تحل هی. جهت تجززدیفرو ر یا طهچهارنق یشدن و بارگذارروش خم کیشده تا با استفاده از  یبارگذار جیبه تدر رهایآمده از ت
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و  یواگذار س،یسرو ،یخوردگو هنگام ترک دهیگرد نییشده تحت بار کوتاه مدت، لحظات و انحرافها تع افتیباز یبتن یرهایت یخمش

انتخاب شد  جینتا لیو تحل هیتجز یکه برا یروشقرار گرفت.  یمورد بررس زین یخوردگکتر یمورد مطالعه قرار گرفتند. الگو ،یینها تیوضع

لحظه  ،یخوردگ)لحظه ترک یاصل یخمش یپارامتر ها یریرپذیتاث زانیاول، هدف دانستن م ی. در مرحله دیگرد جادیدر دو مرحله ا

دانه ها که با درشت دانهدرشتبه جز  جه،یباشد. در نت یشده م افتیباز یدانه هادرشت یری...( از به کارگیخوردگانحرافها، ترک ،یواگذار

آن  یشدند و رفتار خمش هیمختلف ته یبا بتن ها رهایت دند،یگرد ضیمختلف تعو یشده )از لحاظ حجم( در درصد ها افتیباز یبتن یها

  قرار گرفتند. سهیتا زمان شکست مورد مقا شیها پس از آزما

 آزمایشگاهیمطالعه 

ون چ یموارد ن،یشیپ قاتیباشد. در تحق یم یاسازه یشده افتیباز یکامل از بتن ها یمطالعه این بررسی،انجام  از یهدف اصل

 یبر عملکرد خمش قیتحق نیا کز[. تمر22, 11, 7قرار گرفته اند ] یابیانقباض و خزش  مورد ارز وند،یرفتار پ ،یکیو مکان یکیزیخواص ف

شده  یطراح یشده با هر کدام از بتن ها تیتقو یرهایهدف، ت نیمعطوف است. به هم یافتیباز یدانه هاشده با درشت تیتقو یبتن یرهایت

 ،یوردگخترک ،یخوردگاز ترک شیپ طیمختلف )شرا یشدند تا انحرافها و فشارها در سطوح بار یو تا زمان شکست بارگذار دندیگرد هیته

 .دی( به دست آیینها تیو وضع یواگذار س،یسرو

 مصالح

 سیمان

 ( ارائه شده است. 1است. مشخصات شیمیایی این سیمان در جدول ) 1سیمان مورد استفاده در تمام نمونه ها سیمان پرتلند نوع  

 مشخصات شیمیایی سیمان مصرف شده-1جدول 

 مصالح

 درصد ترکیبات شیمیایی )%(

𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝐹𝑒2𝑂3 CaO 𝑁𝑎2𝑂 𝐻2𝑂 CaO 
وزن مخصوص )گرم بر سانتی متر 

 مکعب(

 3,10 - - - 62,0 3,30 0,07 21,36 سیمان

پتاهیدرات متاسلیکات 

 سدیم
22,0 - - - 22,0 40,0 12,0 0,90 

 سنگدانه

امل کریزدانه استفاده شده در این بررسی ماسه طبیعی بوده است. درشتدانه های مورد استفاده دوبار شسته شده و سپس بطور  

میلیمتر است. سنگدانه های بازیافتی مورد استفاده حاصل از تخریب منزلی  20خشک شدند. بزرگترین اندازه درشتدانه استفاده شده 

 22مگاپاسکال بعد از  30تا  20مسکونی بدست آمده است. متوسط مقاومت فشاری بدست آمده از بتن ساخته شده با این سنگدانه ها بین 

میلیمتر  20میلیمتر و 0ده است.  حداقل و حداکثر اندازه سنگدانه بازیافتی مورد استفاده در این بررسی بترتیب برابر با روز عمل آوری بو

 ( ارائه شده است.2بوده است. مشخصات سنگدانه طبیعی و بازیافتی مورد استفاده در این بررسی در جدول )

 



6 

 

 مشخصات سنگدانه های مورد استفاده -2جدول 

 رصد عبوری )%( بر اساس اندازه سنگدانه )میلیمتر(د سنگدانه

19 12,0 9,0 4,70 2,36 

 0,2 07 43 69,2 100 طبیعی

 0,1 06 41 62,1 100 بازیافتی

 

 طرح اختالط

رو میانگین  22میلیمتر و مقاومت فشاری  90-30برای تمام نمونه ها با اسالمپ  0,0سه طرح اختالط با نسبت آب به سیمان  

 300و  100مگاپاسکال بدست آمد. برای تعیین مقاومت فشاری نمونه ها، از هر نمونه تیر اصلی سه نمونه استوانه ای با قطر و ارتفاع  22

ت فشاری هر نمونه تیر از متوسط مقاومت بدست آمده حاصل از آزمایش هر سه عدد نمونه استوانه ای در نظر میلیمتر تهیه شد. مقاوم

( ارائه شده است. نمونه دارای صفر درصد سنگدانه بازیافتی جایگزین 3گرفته شد. مشخصات طرح اختالط های مورد استفاده در جدول )

 %100و  %00، %20رفته شد. در دو طرح اختالط دیگر سنگدانه بازیافتی با درصد جایگزینی سنگدانه طبیعی به عنوان نمونه شاهد در نظر گ

 اضافه شد. در این جایگزینی مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ثابت در نظر گرقته شد. 

 مشخصات طرح اختالط -3جدول 

 طرح اختالط
سیمان )کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

آب )کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

)کیلوگرم بر  ریزدانه

 مترمکعب(

درشتدانه )کیلوگرم بر 

اسالمپ  مترمکعب(

 )میلیمتر(
 بازیافتی طبیعی

بدون سنگدانه 

 بازیافتی
320 160 770 920 0 72 

 63 197 722 770 160 320 جایگزین 20%

 00 492,0 492,0 770 160 320 جایگزین 00%

 34 920 0 770 160 320 جایگزین 100%

 

 نمونه هامشخصات 

در این بررسی سه نمونه تیر بتنی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام تیرها فاقد خاموت بود و تنها از تعدادی به منظور نگهداشتن  

میلیمتر است. مقدار آرماتور طولی برای  2440و  200، 300میلگردهای فشاری استفاده شد. ارتفاع مقطع، عرض مقطع و طول تیر بترتیب 

 12عدد آرماتور با قطر  4. به منظور تسطیح نمونه ها از ]23[در نظر گرفته شد  ACI 318M-14تیر مطابق  بدست آوردن ظرفیت برشی
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( استفاده شد. مقاومت تسلیم و نهایی 1به عنوان آرماتور فشاری مطابق شکل ) 10عدد آرماتور به قطر  2به عنوان آرماتور کششی و 

مگاپاسکال بدست آمد. نامگذاری نمونه ها  630و  400(  برابر با 2تقیم مطابق شکل )آرماتورهای مورد استفاده حاصل از تست کشش مس

 ( ارائه شده است. 4در جدول )

 

مشخصات هندسی نمونه ها -1شکل   

 

آزمایش کشش مستقیم میلگرد -2شکل   

 نامگذاری نمونه ها -4جدول 

 (ظرفیت فشاری )کبلونیوتنبیشینه  مقاومت فشاری متوسط بتن بر حسب مگاپاسکال نام نمونه

H0 22 132,67 

H20 22 132,60 

H50 20 117,29 

H100 23 110,02 

 

 

 



2 

 

 دستگاه انجام آزمایش خمش

آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی به منظور تعیین رفتار تیرها مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه بصورت تغییر تغییر مکان  

میلیمتری از هر انتهای تیر بصورت مفصلی قرار داده شد. به  220کیلونیوتن است. تکیه گاه ها به فاصله  400کنترل با بیشینه ظرفیت 

در وسط تیر به منظور تعیین تغییر مکان مورد نظر قرار داده شد. سپس  (LVDT)، یک تغییر مکان سنج دیجیتالی منظور تعیین تغییر مکان

 نتایج بدست آمده از بار و تغییر مکان در سیستم ثبت شد. 

 بحث و بررسی نتایج

تیر گسیخته شدند. نمودار  در این بررسی تمام نمونه ها بصورت خمشی و با بروز بیشترین عرض ترک خوردگی در وسط دهانه 

بیانگر تیر مورد نظر و  H50( نشان داده شده است. در این شکل عبارت 3های آزمایش شده در شکل )ی نمونهتغییرمکان وسط دهانه-لنگر

فزودن ا ها بامقدار بعد از مقدار جایگزین سنگدانه بازیافتی است. همانطور که از این شکل مشخص است بیشینه ظرفیت  خمشی نمونه

سنگدانه بازیافتی کاهش پیدا میکند. این موضوع در حالی است که بعد از رسیدن به بیشینه ظرفیت تیر، ظرفیت خمشی تیر در نمونه شاهد 

سریع تر از نمونه دارای سنگدانه بازیافتی کاهش پیدا میکند. این امر با افزایش درصد جایگزین سنگدانه بازیافتی محسوس تر شده است به 

درصد سنگدانه بازیافتی بیشینه ظرفیت  خمشی کاهش یافته است. افزون بر این شیب ابتدایی نمودار که  100حوی که با جایگزین کردن ن

حائز اهمی دیگر این است که  بیانگر سختی تیر است کاهش پیدا کرده و رفتار نمونه به سمت شکست ترد تمایل پیدا کرده است. موضوع

افتی تغییری در بیشسنه تغییر مکان نمونه ها ایجاد نکره است و تقریبا بیشینه تغییر مکان وسط دهانه برای همه نمونه افزودن سنگدانه بازی

 ها یکسان است.  

 

 تغییر مکان نمونه ها-نمودار لنگر -3شکل 

ت. با توجه به ترک ( نشان داده شده اس4با توجه به ظرفیت بدست آمده، توزیع ترک خوردگی و گسترش مسیر ترک در شکل ) 

خوردگی های بدست آمده مشخص شد که گسیختگی در تمام نمونه ها بصورت خمشی است. افزون بر این با افزایش درصد جایگزین 

( مشخص می شود با جایگزینی 4سنگدانه بازیافتی عرض ترک خوردگی به مقدار قابل مالحظه ای افزایش یافته است. همانطور که از شکل )

 انه بازیافتی امتداد ترک خوردگی خمشی افزایش شده و تا محل بارگذاری گسترش یافته است سنگد 100%
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 هاهای خمشی در نمونهترک خوردگی و مسیر گسترش ترک -4شکل 

 

انحنا است که جهت ارزیابی راحت و دقیق مقدار لنگر با تقسیم -چیزی که در اینجا حائز اهمیت است تفاوت شیب نمودار لنگر 

( نشان داده شده است. همانطور که مشخص است 0ن به مقدار بیشینه لنگر خمشی بصورت بی بعد درآمده است. این مقایسه در شکل )کرد

قبل از رسیدن به بیشتر ظرفیت خمشی شیب نمودارها از یکدیگر افزایش یافته و با افزایش مقدار جایگزین سنگدانه انحنای وسط دهانه 

 20این در حالی است که با تغییر میزان ناچیز در مقدار جایگزینه به عنوان نمونه در این بررسی افزایش از مقدار افزایش پیدا کرده است. 

درصد جایگزین تغییر قابل مالحظه ای در انحنا وسط دهانه ایجاد نشده است این موضوع در حالی است که با افزایش  00درصد جایگزین به 

تی مقدار انحنا در وسط دهانه به مقدار قابل توجهی در بیشنه مقدار که اینجا با بی بعد سازی به مقدار صددرصد جایگزین سنگدانه بازیاف

 یک رسیده است افزایش پیدا میکند.  

 

 انحنا وسط دهانه-بررسی نمودار لنگر -5شکل 
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 نتیجه گیری

طبیعی در ساخت تیرهای بتنی مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی اثر استفاده از سنگدانه های بازیافتی بجای سنگدانه های  

هدف از این بررسی تعیین رفتار خمشی تیرهای بتنی است. بدین منظور چهار نمونه تیر بتن مسلح با درصد جایگزینی سنگدانه بازیافتی 

 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این بررسی نتایج زیر بدست آمد: %100و  00%، 20%، 0%

افزودن نسبت جایگزین سنگدانه بازیافتی مقدار عرض ترک خوردگی خمشی در وسط دهانه افزایش یافته و با گسترش با  -1

 شود.امتداد ترک تا محل اعمال بار تیر بصورت خمشی گسیخته می

ند. این موضوع کافزایش میزان سنگدانه بازیافتی تغییر قایل مالحظه ای در بیشترین تغییر مکان وسط دهانه تیر ایجاد نمی -2

 کند.در حالی است که بیشینه لنگر خمشی وسط دهانه تیر کاهش قابل توجهی پیدا می

شود تا ظرفیت تیر کاهش پیدا کرده و انحنای وسط دهانه در بیشینه لنگر ایجاد افزایش مقدار سنگدانه بازیافتی باعث می -3

ر است زیرا شیب ابتدای نمونه به میزان قابل توجهی شده افزایش پیدا نماید. این موضوع بیانگر کاهش سختی خمشی نی

 یابد.کاهش می
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