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 چکیده

حاصل  یافتیمهم است. امروزه مسئله استفاده از مصالح باز اریاز موضوعات بس عتیدر طب زیمصالح دورر زانیو کاهش م ستیز طیحفظ مح
اثر افزودن  یبررس نیمصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در ا نیفرسوده و استفاده مجدد از ا یهاساختمان بیاز تخر

بتن مسلح به  ریعدد ت 9 یبررس نیمخلوط بتن مطالعه شده است. در ا هیها به عنوان سنگدانه در تهساختمان بیمصالح حاصل از تخر
 با یببه ترت یافتبازی سنگدانه از هاساخته شد. در ساخت نمونه متریلیم 1511و طول  متریلیم 211ارتفاع  متر،یلیم 151عرض مقطع 

 یررسب یکیاستات یاخمش چهارنقطه شیها تحت انجام آزمااستفاده شده است. نمونه یعیطب سنگدانه نیگزیجا %111و  % 51،  %1مقدار 
اصله با در نظر گرفتن اثر ف یافتیساخته شده از درصد مختلف سنگدانه باز یرهایت برشی رفتار یبررس ش،یآزما نیشدند. هدف از انجام ا

 یاز موارد مورد بررس یبرش هایکرنش و گسترش ترک-یبرش یرویمکان، ن رییتغ-یبرش یروین ر،یمکان وسط ت رییاست. تغ یآرماتور عرض
 یافتیگدانه بازسن یبتن مسلح دارا یرهایت یرفتار برش یبه بررس یشگاهیدست آمده از مطالعات آزماهب جینتا یرو، با بررس نیبوده است. از ا

-CSA-A23  ،ACI313نامه  نییها با روابط ارائه شده در آونهنم یبرش تیدست آمده از ظرف هب جینتا نیپرداخته شده است. افزون بر ا

 یرهایت یدر رفتار برش یاکه اختالف قابل مالحظه دهدینشان م یبررس نیدست آمده از ا هب جیشد. نتا سهیمقا Eurocode 2و  13
 وجود دارد. یعیو طب یافتیساخته شده از سنگدانه باز

 ای، خمش چهارنقطهیترک خوردگ ،یافتیبتن مسلح، سنگدانه باز یرهایت ،یبرش تیظرف :کلیدی کلمات

 یمنصور قلعه نومسئول:  نویسنده*

 Ghalehnovi@um.ac.ir  پست الکترونیکی:
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 11/11/1391تاریخ پذیرش مقاله: ، 11/14/1391تاریخ دریافت مقاله: 
  

 مقدمه -1

 یفراوان یهدف کارها نیبه ا دنیرس یدور مورد توجه بوده و برا یهاو ساختارها از زمان ندهاینمودن فرآ یو اقتصاد یسازنهیبه

 یاختمانس یهاو نخانه عاتیها، متاسفانه شاهد انباشته شدن ضااختمان و رشد روزافزون ساخت سازهصنعت س شرفتیصورت گرفته است. با پ

وع موض نیا گرید یدر بر نخواهد داشت. از سو یگرید زیکشور و هدررفت منابع، چ یهاهیبردن سرما نیم که جز از بیهست یعیدر سطح وس

 یافتیموضوع، مصالح باز نیحل ا یدر برا ریاخ یهاسالدهد. در یخود قرار م ریتحت تاث زیرا ن ستیز طیمح م،یمستق ریو غ میبه صورت مستق

 یه جابه عنوان سنگدانه ب یعاتیضا یهاز خرد شدن بتنا یافتیبتن باز هیشده است. به منظور ته یمعرف یافتیرا با عنوان بتن باز ینینو

است.  رهیسنگ، آجر و غ ک،یسرام ،یکاش ،یمانیس ،یها شامل مصالح گچسازه بیشود. مصالح حاصل از تخریاستفاده م یعیطب یهاسنگدانه

لم ع شرفتی. امروزه با توجه به پشوندیرها م ستیز طیحمل شده و در مح یمناطق مسکون رونیساختمان به ب بیمصالح بعد از تخر نیا

مختلف  یهااندازه یلح دارامصا نیمصالح در ساخت بتن شده است. ا نیمصالح و استفاده مجدد از ا نیا افتیبه باز یاتوجه قابل مالحظه

 استفاده کرد.  گدانهسن ایو  مانیس نیگزیاز آنها به عنوان جا توانیهستند و م

در بتن  یعیطب یهاسنگدانه نیگزیبه عنوان جا یافتیمصالح باز نیاستفاده از ا ینهیدر زم ییهایبررس ریاخ یهارو، در سال نیا از

کمتر  یعیطب یهااز سنگدانه یافتیباز یهاسنگدانه یدهد که اثرگذاریها نشان میبررس نیآمده از ادست هب جی. نتا]1-3[انجام شده است 

ل تخلخ زانیآنها و م آبها، نسبت جذب سنگدانه ژهیسطح و مان،یس ریها با خمواکنش سنگدانه رییتوان به تغیموضوع را م نیاست. علت ا

 یکیدر مشخصات مکان یمنف ریباعث تاث ندتوایامر م نیدانست. هم یعیسنگدانه طب یجاه ب یافتیاستفاده از سنگدانه باز لیشده بدل جادیا

 یکیمقاومت مکان شیبه منظور افزا یادیز یهایرو بررس نی. از ا]9-11[نفوذ هوا و مقاومت بتن شود  زانیم ،ییکارآ ریبتن ساخته شده نظ

مقاومت و رفتار  شیافزا یرا برا یدیجد هی، نظر]11[و هماکارانش  یتوسط انجام شده است. ش یافتیباز یهاساخته شده از سنگدانه یرهایت

 ،یافتیباز یهانهااستفاده از سنگد لیدر بتن بدل جادیرو به منظور جبران ضعف ا نیارائه دادند. از ا یافتیباز هسنگدان یدارا یبتن یرهایت یکیزیف

در آب قبل از استفاده  ساندنی، خ]12[ها سنگدانه یساز هچکپاریشکن به منظور استفاده از دستگاه سنگ  رینظ نیتوسط محقق ییهاروش

شده است. با توجه به  شنهادیپ رهیو غ ]11[، دوغاب پوزوالن ]11و  15[و باردارکردن سنگدانه ها  مریپل ونیمولسا، ]14و  13[در بتن 

 یاهاستفاده از سنگدانه یاثرگذار شیافزا یروش برا نیقبل از استفاده در بتن موثر آبدر  ساندنیگفت که خ توانیانجام شده م یهایبررس

 است.  مانیس ریدر خم یافتیباز

 یافتیسنگدانه باز یو جذب آب بتن دارا یکیدر خصوص رفتار مکان ییهایبررس ]19[ یو رمل یو اسالم ]13[و همکارانش  میت

 دایبهبود پ شوندیقرار داده م دیدر اس یافتیباز یهاکه سنگدانه یزمان مانیجذب آّب س زانیداده که م نشان یهایبررس جیانجام دادند. نتا

بوده  یاستوانها یهاه و سفت شده با استفاده از نمونهتاز یافتیسنگدانه باز یمشخصات بتن دارا یمنتشر شده بر رو قاتیتحق شتری. بکندیم

با توجه به  جهی. در نت]25-21[انجام شده است  ریت رینظ ییها در ساخت اعضابتن نگونهیا یارفتار سازه یبر رو یبررس یاست. تعداد کم

 است.   ازیمورد ن یافتیسنگدانه باز یدارا یبتن یرهایت یابر رفتار سازه ینظر داشتنانجام شده،  یهایبررس

طراح  کیمعروف است  (EMV)می روش که به روش حج نیکردند. در ا شنهادیروش معادل پ کی ]21[فازل و همکاران  یفاط

بتن  یروش نشان داد که ظرفیت فشار نیآمده از ا به دستارائه شده است. نتایج  یافتیسنگدانه باز یساخت بتن دارا یبرا ژهیو یبیترک

را مورد مطالعه قرار   میسیلیاثر افزودن س ]21[فونتبا و همکاران  یچو  ن،یاست. افزون بر ا یمعمول نکمتر از بت یافتیسنگدانه باز یدارا

تن ب نیحالت ب نیدر ا ینشان داد که تفاوت قابل توجه یافتیسنگدانه باز نیگزجای ٪51با  ریهشت ت یبرش تیظرف یبررس نیدادند. طبق ا

 ند. کیم دایپ یامالحظه کاهش قابل یترک خوردگ سیلیبا افزودن س یوجود ندارد ول یافتیو بتن ساخته شده از سنگدانه باز یمعمول
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کشش  جادیبا ا رد،یگیتحت خمش قرار م یبتن ریت کیکه  ی. هنگامشودیم یبتن یاعضا یبتن در کشش باعث ترک خوردگ ضعف

 هایترک ،هاگاههیتکدر اطراف  یکشش دانیم جادیبار و ا شی. با افزاردگییدر وسط دهانه شکل م یخمش هایترک ر،یت یدر قسمت تحتان

 هاکرده و عرض ترک دایبار گسترش پ شیبا افزا یخوردگ. ترککندیشروع به شکل گرفتن م یتنش کشش دانیبا توجه به م یو برش لیما

. شودیاز آرماتورها استفاده م یناگهان یختگیاز گس یریو جلوگ یمقاومت کشش شی. به منظور افزاشودیم ختهیگس ریت تی. در نهاشودیم ادزی

 نیبهتر یآرماتورگذار ی. زمانشودیم یاز شکست ترد و ناگهان یریو جلوگ یبرش هایترک ضباعث کاهش عر یعرض یماتورهااستفاده از آر

 به هاقرار دادن خاموت ،ییدرجه قطع کند. در مسائل اجرا 91 هیدارد که آرماتور ترک را با زاو هایعملکرد را در کاهش عرض ترک خوردگ

 ممکن است.  ریغ بایدرجه قطع کند تقر 91 هزاوی با را هاکه تمام ترک نحوی

ودی شده بود تا حد خردآجر و سیمان  خردههای بازیافتی که مرجع تهیه آنها دانههای پیشین اثر استفاده از سنگسیبا توجه به برر

 این رو، در اینزیابی قرار نگرفت. از مشخص شد. با این وجود اثر فاصله آرماتور و استفاده از سایر منابع حاصل از تخریب ساختمان مورد ار

های شکسته شده حاصل از نمای یک ساختمان قدیمی تخریب شده به عنوان سنگدانه و همچنین اثر فاصله آرماتورهای بررسی از سنگ

 عرضی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 روابط حاکم بر تعیین ظرفیت برشی -2

، ]23A-CSA ]23های نامهش ها با روابط ارائه شده در آیینآمده از آزمای دست هبدر این بررسی بعد از انجام آزمایش، نتایج  

13-313ACI ]29[  2وEurocode  ]31[  و مکانیک شکست برای تعیین ظرفیت برشی مورد مقایسه قرار گرفت. ظرفیت برشی تیر بتن مسلح

 . ]23[شود بصورت زیر محاسبه می CSA-A23مطابق آیین نامه 

(1)  𝑉𝑟 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 

 نباید بیشتر از مقدار زیر باشد:   𝑉𝑟پارامترهای مقاومت برشی عضو است،که    𝑉𝑝و  𝑉𝑟  ،𝑉𝑐  ،𝑉𝑠در این رابطه 

(2)  𝑉𝑟.𝑚𝑎𝑥 = 1.25𝜑𝑐𝑓𝑐′𝑏𝑤𝑑𝑣 + 𝑉𝑝 

𝑓𝑐ضریب مقاومت بتن  𝜑𝑐که در آن 
ارتفاع موثر مقطع نمونه است  𝑑𝑣عرض مقطع نمونه )میلیمتر(،  𝑏𝑤مقاومت فشاری بتن)مگا پاسکال(،  ′

 آید :می دست هباز رابطه زیر  𝑉𝑐ارتفاع مقطع( می باشد. افزون بر این، مقدار  h) h1.12و  d1.9که برابر با بیشینه مقدار 

(3)  𝑉𝑐 = 𝜑𝑐𝜆𝛽√ 𝑓𝑐
′𝑏𝑤𝑑𝑣 

 3در این رابطه   𝑉𝑐باشند. حداکثر مجاز به ترتیب ضرایب تعیین بتن کم تراکم و مقاومت برشی بتن ترک خورده می 𝛽و  𝜆که در این رابطه 

 آید.می دستهباز رابطه زیر  𝑉𝑠مگا پاسکال است. برای اعضا دارای ارماتور برشی مقدار 

(4)  𝑉𝑠 =
𝜑𝑐𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣 cot 𝜃

𝑆
 

𝐴𝑣  ،)میلیمتر مربع(مساحت آرماتور برشی𝑓𝑦  ،)مقاومت تسلیم فوالد برشی)مگا پاسکال𝜃  زاویه مورب تنش فشاری محور طولی عضو وS  

 برابر است با:   (𝐴𝑣)باشد که فاصله آرماتور عرضی )میلیمتر( می

(5)  𝐴𝑣 = 1.11√ 𝑓𝑐′
𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
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 :]29[آیدمی دست هببصورت زیر   2Eurocode-15نامه ظرفیت برشی تیر بتن مسلح مطابق آیین

(1)  𝑉𝑅.𝑝𝑟𝑒𝑑 = {
𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠                                  𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠 < 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥
max(𝑉𝑅.𝑐; 𝑉𝑅.𝑐) ≤ 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥        𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠 ≥ 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥

 

 اتورهایآرممقاومت برشی تیر بتن مسلح )نیوتن(، مقاومت برشی بتن )نیوتن(، مقاومت برشی  به ترتیب  𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥و  𝑉𝑅.𝑝𝑟𝑒𝑑  ،𝑉𝑅.𝑐  ،𝑉𝑅.𝑠که 

 آیند: می دست هب( بصورت زیر 1باشند.پارامترهای موجود در رابطه )عرضی )نیوتن(و مقدار حداکثر مجاز مقاومت برشی مجاز )نیوتن( می

(1)  𝑉𝑅.𝑐 = 𝑘𝑣√𝑓𝑐𝑧𝑏𝑤 

(3)  𝑉𝑅.𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑆
𝑧𝑓𝑦𝑤 cot 𝜃 

(9)  𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝜀𝜂𝑓𝑐𝑓𝑐𝑧𝑏𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 

فاصله آرماتورهای  Sعرضی)میلیمتر( و  آرماتورهایمساحت  𝐴𝑠𝑤عرض مقطع )میلیمتر(،  𝑏𝑤)میلیمتر(،  d1.9 بابرابر است  𝑧که 

 آیند: می دست هبو سایر پارامترها با روابط زیر باشند عرضی )میلیمتر( می

(11) 𝑉𝑅.𝑝𝑟𝑒𝑑 = {
𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠                                  𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠 < 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥
max(𝑉𝑅.𝑐; 𝑉𝑅.𝑐) ≤ 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥        𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑅.𝑐 + 𝑉𝑅.𝑠 ≥ 𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥

 

(11) 𝑘𝑑𝑔 =
32

11+ 𝑑𝑔
≥ 1.15 

(12) 𝑘𝑣 =

{
 
 

 
 =

1.4
1 + 1511𝜀𝑥

×
1311

1111+ 𝑘𝑑𝑔𝑧
                                               𝑖𝑓 𝜌𝑤 = 1 

=
1.4

1+ 1511𝜀𝑥
× (1−

𝑉𝜀.𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑉𝑅.𝑚𝑎𝑥.𝑝𝑟𝑒𝑑

≥ 1        𝑖𝑓 𝜌𝑤 ≥ 1.13√𝑓𝑐/𝑓𝑦𝑤
 

(13) 𝜃 = 211 + 11111𝜀𝑥 

(14) 𝜀𝑥 =
𝑉𝐸.𝑡𝑒𝑠𝑡 [

𝑑
2 (
𝑎
𝑑
− 1) + 1]

2𝐸𝑠𝐴𝑠𝑙
 

(15) 𝜀1 = 𝜀𝑥 + (𝜀𝑥 + 1.112)𝑐𝑜𝑡2𝜃 

(11)  𝑘𝜀 =
1

1.2+ 55𝜀1
≤ 1.15 

(11) 𝜂𝑓𝑐 = (
31
𝑓𝑐
)

1/3
≤ 1.1 

 𝑑𝑔و   مدول االستیسیته فوالد عرضی )نیوتن بر میلیمتر مربع( 𝐸𝑠میلیمتر(،  -کرنش طولی در میانه عمق تیر )میلیمتر 𝜀𝑥که  

 باشند.بزرگترین قطر سنگدانه )میلیمتر( می

مقاومت برشی تیرهای بتنی تقویت شده با فوالد عرضی مطابق فرمول زیر حساب  ACI 313همچنین بر اساس آیین نامه  

 : ]31[شودمی

(13) 𝑉 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑐 

(19) 𝑉𝑠 = 𝑛𝐴𝑣𝑓𝑠 =
𝜌

𝑆
𝐴𝑣𝑓𝑠 =

𝐴𝑣𝑓𝑠𝑡𝑑

𝑠
 

(21) 𝑉𝑐 = (1.1√𝑓𝑐′ + 2511𝜌𝑤
𝑉𝑢𝑑

𝑀𝑢

)𝑏𝑤𝑑 ≤ 1.29√𝑓𝑐′𝑏𝑤𝑑 

فاصله آرماتور عرضی  𝑠عرضی) مگا پاسکال(،  آرماتورتنش تسلیم   𝑓𝑠𝑡عرضی )میلیمتر مربع( ،  آرماتورمساحت  𝐴𝑣که در آن 

 باشندمیلیمتر( می -ر در وسط دهانه )نیوتنگبه ترتیب نیروی برشی و لن 𝑀𝑢و  𝑉𝑢نسبت آرماتور عرضی ،  𝜌𝑤)میلیمتر(، 
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 هامشخصات مصالح و هندسه نمونه -3

 سنگدانه ها  -1-3

سنگدانه طبیعی تهیه شده از رودخانه و سنگدانه بازیافتی حاصل از تخریب نمای یک ساختمان در ساخت در این بررسی از دو نوع  

( 1ها استفاده شد. در شکل )در ساخت نمونه % 111و  51، 1های بازیافتی با سه مقدار درصد جایگزینی ها استفاده شده است. سنگدانهونهنم

ختالط ها در سه طرح اطبیعی و بازیافتی نشان داده شده است. همچنین منحنی دانه بندی این سنگدانهای از سنگدانه ترتیب نمونه ه( ب2و )

باشند. هم نزدیک میه بندی بها از لحاظ دانه( نشان داده شده است. همانطور که مشخص است سنگدانه3با درصد جایگزینی مختلف در شکل )

در جدول  ترتیبه های تهیه شده مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و بها در نمونهبه منظور بررسی رفتار سنگدانه

به کمک اشعه ایکس انجام شد و ترکیبات سازنده XRD 1ها با انجام آزمایش این ترکیبات شیمیایی این سنگدانه( ارائه شد. افزون بر 2( و )1)

 ( نشان داده شده است. 4کل )آنها مورد بررسی قرار گرفت نتایج این بررسی در ش

  
 : سنگدانه بازیافتی2شکل  : سنگدانه طبیعی1شکل 

 
 : منحنی دانه بندی سنگدانه ها3شکل 

 مشخصات فیزیکی سنگدانه ها: 1جدول 

 چکالی ظاهری  نوع سنگدانه

(g/cm3) 

 مدول بالک 

(g/cm3) 

 شاخص سختی (%wt)جذب آب 
(%) 

 تخلخل
(%) 

 33/3 1/31 441/1 15/2 11/2 طبیعی

 99/2 2/49 135/1 59/2 11/2 1بازیافتی نوع 

 11/3 1/41 519/1 51/2 11/2 2بازیافتی نوع 

 مشخصات شیمیایی سنگدانه ها: 2جدول 

 مشخصات اجزا
 نوع سنگدانه ها

 2بازیافتی نوع  1بازیافتی نوع  طبیعی

                                                           
1 X-Ray Diffraction Analysis 
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Ca(Co3) (%) 1/12 - - 

Sio2 (%) 9/21 - - 

Ca Mg(Co3)2 (%) - 111 - 

Ca Mg(Co3) (%) - - 111 

 111 111 111 میزان امشخصات انکسار )%(

 12/25 53/13 23/22 تابش پس زمینه )%(

 33/14 42/31 11/11 بیشینه انکسار )%(

 15/41 15/53 13/11 بیشینه مساحت زیر سطح انتخاب شده )%(

 - - 11/11 )کلسیم کربنات کلسید( )%( Aبیشینه مساحت فاز 

 - - 99/4 )سیلیکون اکسید( )%( 2بیشینه مساحت فاز 

 15/41 15/53 - )کلسیم مگنسیوم کربنات( )%( Aبیشینه مساحت فاز 

 

  
 )ب( )الف( 

 
 )ج(

 سنگدانه الف( سنگدانه طبیعی، ب( سنگدانه بازیافتی نوع اول و ج( سنگدانه بازیافتی نوع دوم XRD: آزمایش 4شکل 
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 بتن  -2-3

ها، ( ارائه شده است. هنگام بتن ریزی نمونه3. طرح اختالط بتن مورد نظر در جدول )تهیه بتن از سیمان تیپ سه استفاده شد در

ها، سه نمونه جهت تعیین متر از هر نمونه اصلی تهیه شد. از بین این نمونهمیلی 311متر و ارتفاع میلی 151ای به قطر شش نمونه استوانه

ر گرفته ظسه نمونه برای تعیین مقاومت کششی استفاده شد. یک نمونه به عنوان نمونه شاهد و فاقد سنگدانه بازیافتی در ن مقاومت فشاری و

اضافه شد. در این جایگزینی مقدار سیمان و نسبت آب به  %111و  %51جایگزینی شد.  در دو طرح اختالط دیگر سنگدانه بازیافتی با درصد 

رل ها کنتکمک فوق روان کننده اسالمپ نمونهته شد و برای جلوگیری از افت مقاومت فشاری بتن به در نظر گرف 11.4مان ثابت و برابر سی

 .شد دانهمقدار درشت نیگزیجا % 111و  %51، %1 ینیگزجای درصد با و بوده دانهاز نوع درشت یافتیسنگدانه بازقابل ذکر است که . شد

 طرح اختالط بتن :3جدول

)آب  نام نمونه
Kg

𝑚3)   سیمان(
Kg

𝑚3)  سنگدانه بازیافتی(
Kg

𝑚3)  درشتدانه طبیعی(
Kg

𝑚3)  ریز دانه طبیعی(
Kg

𝑚3) 

111RA 115 411 1 341 951 

51RA 115 411 421 421 951 

1RA 115 411 341 1 951 

ای تحت آزمایش فشار قرار داده شد. ی استوانههای مورد نظر، از هر نمونه، سه عدد نمونهبرای حصول اطمینان از مقاومت نمونه

ش دست آمده از آزمایای از هر نمونه اصلی، به عنوان مقاومت فشاری آن نمونه منظور شد. نتایج بهی استوانهمتوسط مقاومت فشاری سه نمونه

 ( ارائه شده است.4ها در جدول )مقاومت فشاری نمونه

 هاتست مقاومت فشاری نمونه :4جدول 

 نام نمونه
 (MPa)مقاومت فشاری نمونه ها 

 ضریب انحراف از میانگین (MPa)متوسط مقاومت فشاری 
 ی سوماستوانه ی دوماستوانه ی اولاستوانه

111RA-WTD 35 33 31 1/35 13/1 

111RA-21TD 39 35 33 3/31 19/1 

111RA-11TD 34 33 31 1/31 13/1 

51RA-WTD 35 33 31 1/35 13/1 

51RA-21TD 31 31 35 1/35 31/1 

51RA-11TD 31 31 35 1/35 31/1 

1RA-WTD 41 41 33 3/39 94/1 

1RA-21TD 35 31 39 3/31 13/1 

1RA-11TD 31 31 35 1/35 41/1 

 

 میلگرد -3-3

استفاده شد. متر میلی 3متر و میلی 11متر، میلی 21ترتیب ها از میلگردهای کششی، فشاری و عرضی با قطر ثابت بهدر تمام نمونه

(، از هر قطر میلگرد سه نمونه تحت آزمایش کشش بررسی شدند. از هر اندازه 5برای تعیین مشخصات میلگردهای مورد استفاده مطابق شکل )

دست آمده، در همورد آزمایش قرار گرفتند که میانگین مشخصات مکانیکی ب DIN EN 11 112میلگرد مصرفی، سه نمونه تحت استاندارد 

 ( ارائه شده است. 5جدول )
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 : دستگاه کشش آرماتور5شکل 

 نتایج آزمایش میلگرد :5جدول 

 قطرآرماتور

(mm) 

 مقاومت تسلیم

(MPa) 

 مقاومت نهایی

(MPa) 

 کرنش تسلیم

% 

 کرنش نهایی

% 

 مدول االستیسیته 
(GPa) 

3 311 511 12.94 24.91 219.2 

11 413 111 13.14 25.51 211.1 

21 311 511 15.21 25.32 213.1 
 

 ( نشان داده شده است.1کرنش آرماتورهای طولی در شکل )-در آزمایش انجام شده، افزون بر مقاومت تسلیم و نهایی آرماتورها، منحنی تنش

  
 21Φب(  11Φکرنش آرماتورهای طولی مورد استفاده، الف( -: منحنی تنش1شکل 

متر، جهت بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح میلی 1511و طول  211، ارتفاع 151نمونه تیر بتن مسلح به عرض مقطع  9     

رابر با حالت باالنس نمونه ب ساخته شده از درصد متفاوت سنگدانه بازیافتی ساخته شد. نسبت درصد فوالد کششی موجود به فوالد کششی

متر برای آرماتور کششی و از آرماتور به میلی 21متر برای آرماتور فشاری، قطر میلی 11ها از میلگرد به قطر نهاست. در تمامی نمو % 3/11

ریزی شده نشان ی بتنبندی، آرماتوربندی و نمونهای از قالبترتیب نمونهبه( 1متر جهت تسطیح عرضی استفاده شد. در شکل )میلی 3قطر 

 داده شده است.

 )ب(

 
 )ب( 

(الف)  

 
 )ب( 
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 )ج( )ب( )الف(

 شدهریزی انجامها و ج( بتنبندی انجام شده، ب( آرماتوربندی انجام شده برای نمونهالف( قالب : مراحل تهیه نمونه ها1شکل 

                   

فواصل آرماتورهای  جایگزینی سنگدانه طبیعی استفاده شد. همچنین % 111و  %51، %1ها سنگدانه بازیافتی با درصد وزنی در نمونه

میلیمتر در نظر گرفته شد. ابعاد هندسی و آرایش میلگردهای طولی و عرضی  111میلیمتر و  211میلیمتر،  511های مختلف عرضی در نمونه

 ( ارائه شده است.1( و جدول )3ترتیب در شکل )ه ها بو تعریف نمونه

 

 

 

 نامگذاری و مشخصات نمونه ها :1جدول 

 فاصله آرماتورهای عرضی )میلیمتر( وزنی سنگدانه بازیافتی )%(درصد  نام نمونه

111RA-WTD 111 511 

111RA-21TD 111 211 

111RA-11TD 111 111 

51RA-WTD 51 511 

51RA-21TD 51 211 

51RA-11TD 51 111 

1RA-WTD 1 511 

1RA-21TD 1 211 

1RA-11TD 1 111 
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 میلگردهای طولی و عرضی نمونه و بارگذاری ها، آرایش: ابعاد هندسی نمونه3شکل 

ترتیب بیانگر درصد وزنی جایگزنی سنگدانه بازیافتی و فاصله آرماتورهای عرضی است. همچنین ه ب TDو  RAضریب  (1جدول )در 

w متر استفاده شده که میلی 511های فاقد آرماتور عرضی است. در نمونه فاقد آرماتور عرضی سه عدد آرماتور عرضی با فاصله بیانگر نمونه

 کششی و فشاری بوده است.  آرماتورحفظ فاصله بین  آرماتورهاهدف از استفاده این 

 دستگاه بارگذاری -4-3

متر بود. میلی 311های بارگذاری ی بین نقطهروز تحت خمش چهارنقطه ای قرار داده شدند. فاصله 23های تهیه شده بعد از نمونه 

ها انجام شد. بار محاسباتی، بار کل جک است. بارگذاری تا کنترل جابجایی انجام شد و بارگذاری تا زمان تسلیم نمونهبارگذاری بصورت 

گیری شد. قرار داده شده در وسط تیر اندازه LVDTی نهایی گسیختگی تیر افزایش داده شد. تغییر شکل تیر در هر مرحله به کمک لحظه

ها نشان داده ی بارگذاری نمونه( نحوه9سنج در زیر تیر و در وسط دهانه قرار داده شد. در شکل )ک کرنشهمچنین به منظور تعیین کرنش ی

 شده است. 

 
 های بارگذاری نمونه: دستگاه بارگذاری و نحوه9شکل 
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 بحث نتایج -4

تغییر -نمودار نیروی برشی نرمال شدهبه منظور بررسی اثر درصد جایگرین سنگدانه بازیافتی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح 

ها اثر فاصله آرماتور عرضی نیز در نظر گرفته شده است. همانطور ن داده شده است. در این نمونه( نشا11( و )11مکان وسط دهانه در شکل )

ای برشی، کاهش فاصله آرماتورههایی که سنگدانه طبیعی داشته و سنگدانه بازیافتی جایگزین نشده با که از این شکل مشخص است در نمونه

سنگدانه  ها دارد. جاگزینیر قابل توجهی بر تغییر شکل نمونهیابد. افزون بر این کاهش فاصله آرماتورهای عرضی تاثیمقاومت برشی افزایش می

ستفاده از افزون بر این ا. های برشی ظرفیت برشی نمونه افزایش قابل توجهی پیدا کندفاصله آرماتور برشی با کاهش ترک بازیافتی و کاهش

ود. این تغییرات در شپذیری آن میی ظرفیت برشی نمونه و شکلباعث افزایش قابل مالحظه % 111های بازیافتی با درصد جاگزینی سنگدانه

اصله آرماتور برشی به میلیمتر نیز قابل مشاهده است با این تفاوت که کاهش ف 111میلیمتر و  211های دارای آرماتور برشی به فواصل نمونه

 سنگدانه بازیافتی تغییر مکان وسط نمونه بیشتری مقدار را دارد. % 111میلیمتر و استفاده از  111

   
 )ب( )الف(

 
 )ج(

جایگزینی سنگدانه  %111جایگزینی سنگدانه بازیافتی و ج(  %51الف( بدون سنگدانه بازیافتی، ب(  تغییرمکان وسط دهانه تیر-: نمودار برش نرمال شده11شکل 

 فواصل آرماتور عرضی مختلف بازیافتی با در نظر گرفتن
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 تغییرمکان وسط دهانه تیر با درصد سنگدانه بازیافتی و فواصل آرماتور عرضی مختلف -: نمودار برش نرمال شده11شکل      

 

ه شود بلکشود استفاده از سنگدانه بازیافتی نه تنها سبب کاهش مقاومت برشی نمونه نمی( مشاهده می11همانطور که از شکل )

ر دو تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با این سنگدانه ها دارد. از عامل های بسیار مهم  ظرفیت برشیی باعث افزایش قابل مالحظه

ها و تعیین رفتار برشی تیرهای بتن مسلح کرنش ایجاد شده در بتن است. بدین منظور، نمودار برش نرمال خوردگی نمونهتغییر شکل و ترک 

( 13( و )12های )گیری و در شکلر زیر تیر و در وسط دهانه اندازهکرنش بتن در وسط دهانه با استفاده از یک کرنش سنج نصب شده د-شده

 جایگزینی سنگدانه و فاصله آرماتور عرضی مختلف نشان داده شده است.برای نمونه با درصد 

  
 )ب( )الف(

 
 )ج(

جایگزینی سنگدانه  %111جایگزینی سنگدانه بازیافتی و ج(  %51الف( بدون سنگدانه بازیافتی، ب( کرنش بتن وسط دهانه تیر -: نمودار برش12شکل 

 فواصل آرماتور عرضی مختلف بازیافتی با در نظر گرفتن
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 کرنش بتن وسط دهانه تیر با درصد سنگدانه بازیافتی و فواصل آرماتور عرضی مختلف-: نمودار برش13شکل 

کند. افزون بر این افزایش درصد ها کرنش بهبود بیشتری پیدا میشود که با کاهش فاصله خاموت( مشخص می12مطابق شکل )

شود تا بیشینه ظرفیت برشی افزایش یافته و نمونه در کرنش کمتر و با بروز ترک برشی در بیشینه بازیافتی سبب میجایگزینی سنگدانه 

توان در وجود سطوح شکسته بیشتر در سنگدانه بازیافتی نسبت به سنگدانه ظرفیت برشی بصورت ناگهانی شکسته شود. علت این امر را می

شتر شود. استفاده از سنگدانه بازیافتی با سطوح شکسته بیجه ظرفیت برشی باعث شکست ناگهانی میطبیعی دانست که با افزایش قابل تو

ی نمونه ش قابل توجه ظرفیت برششود که همین سبب افزاینسبت به سنگدانه طبیعی باعث پیوستگی بهتر سنگدانه با خمیر سیمان می

هایی که بصورت برشی دچار شکست شدند تعبیه مقدار کافی آرماتور عرضی نمونهعوامل بسیار موثر بخصوص در شود. در نمونه ها یکی از می

( توزیع 14در شکل ) یابد. از این روونه به میزان قابل توجهی کاهش میاست که با اینکار نیز عرض ترک برشی بخصوص در لحظه شکست نم

 ها نشان داده شده است. ترک خوردگی و مسیر گسترش ترک در این نمونه
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 ریترک خوردگی برشی و گسترش ترکهای برشی در هنگام بارگذا :14شکل 

   
اطراف  های مورب درها، ترک(، فقدان آرماتور عرضی باعث شکست برش نمونه ها می شود. در این تیر14) با توجه به شکل 

 مقدار های برشی با افزایششود عرض ترکها رخ داده و با افزایش بار وارده افزایش یافته است. همانطور که در شکل مالحظه میگاهتکیه

ا در بتن هبازیافتی بدلیل تیز گوشه بودن آنتوان وجود پیوستگی بیشتر در سنگدانه آن را می یابد. که دلیلسنگدانه بازیافتی کاهش می

هایی با آرماتور عرضی با فاصله شود، اما در نمونههای برشی میر باعث کاهش عرض ترکمتمیلی 211آرماتور عرضی با فاصله  دانست. وجود

ها را بهبود متر، رفتار برشی نمونهمیلی 111 افزون بر این وجود آرماتور عرضی با فاصلهمیلی متر نیز شکست برشی رخ داده است.  211

. همانطور یابدها با جابجایی بیشتری در وسط دهانه گسیخته شده است و ظرفیت باربری تیرها در این حالت افزایش میین نمونهبخشد. امی

میلیمتر تاثیر بسزایی در بهبود رفتار  111ی بازیافتی و تعبیه آرماتور عرضی به فاصله( مشخص است استفاده توام از سنگدانه 14که از شکل )

های شود تا عرض ترکگدانه طبیعی در تهیه بتن باعث میسنگدانه بازیافتی به عنوان جایگزین سن %111 برشی تیرها داشته است. استفاده از

 ت شود. برشی کاهش یافته و تیر با ظرفیت برشی بیشتر دچار شکس

بینی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح ارائه های مختلف روابطی به منظور پیشنامهدر طراحی و ساخت تیرهای بتن مسلح آیین 

ابط و یا این رو اند. این روابط بر پایه رفتار تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه طبیعی برقرار شده است. از این بررسی میزان اعتماد بهکرده

بینی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی دارای اهمیت است.  از این رو، برای ارزیابی نتایج ا در پیشضعف انه

 Eurocodeو  ACI313-13  دست آمده با آیین نامه های ،ه استفاده از سنگدانه بازیافتی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح، نتایج آزمایشگاهی ب

 مقایسه شده است. 2
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 : مقایسه مقاومت برشی بدست امده با روابط پیشنهاد شده15شکل 

 

توانند مقاومت برشی می CSAو  ACIهای نامه(، آیین15( نشان داده شده است. طبق شکل )15نتایج به دست آمده در شکل )  

 شودداده میها را کاهش آرماتورزمانی که فاصله  Eurocode 2نامه  آیینبینی کنند اما از سنگدانه بازیافتی به خوبی پیشرا در صورت استفاده 

بینی ه این پیشالبت کند کهشود با ضریب اطمینان خیلی بیشتری مقاومت برشی را پیش بینی میسنگدانه بازیافتی استفاده می % 111و از 

،زمانی که سنگدانه بازیافتی کامال CSAو  ACIهای نامهشود. در آیینتر میباشد به واقعیت نزدیکعرضی می آرماتورهایی که فاقد در نمونه

 211هایی که فاصله آرماتور برشی با فاصله واند تعیین نماید بخصوص در نمونهتشود مقاومت برشی را نمیجایگزین سنگدانه طبیعی می

بینی کنند، در صورتی که طور مناسب مقاومت برشی را پیشبه توانند می CSAو  ACIهای نامهتر تعبیه شده است. در مجموع آیینمیلیم

تواند به درستی مقاومت برشی نمی ،کندمیلیمتر کاهش پیدا می 111و  211هایی که فاصله آرماتور عرضی به در نمونه Eurocode 2نامه آیین

 بسیار دست باال است.  CSAی هنامباشد. افزون بر این روابط آیینبینی کرده و نتایج آن قابل اعتماد نمیرا پیش

 

 نتیجه گیری -5
های طبیعی در ساخت تیرهای بتنی مورد مطالعه قرار گرفت. های بازیافتی جایگزین سنگدانهین بررسی اثر استفاده از سنگدانهدر ا 

ها امهنبا روابط ارائه شده در آیینگاهی آمده از نتایج آزمایش دسته بهدف از این بررسی تعیین رفتار برشی تیرهای بتنی و مقایسه نتایج 

میلیمتر ساخته شد. سنگدانه  1511میلیمتر و طول  211میلیمتر، ارتفاع  151نمونه تیر بتن مسلح به عرض مقطع  9است. بدین منظور 

میلیمتر  211میلیمتر،  511عرضی با فاصله  آرماتورهایآن به مخلوط بتن اضافه شد. افزون بر  %111و  %51، %1جایگزینی بازیافتی با درصد 

 دست آمد:ه ها تعبیه شد. از این رو، با توجه به این بررسی نتایج زیر بمیلیمتر در نمونه 111و 

ر است تیرها است. قابل ذک های بتن مسلح نظیرای و اعضای اصلی سازهح مناسبی برای ساخت بتن سازههای بازیافتی مصالسنگدانه .1

 پذیر است که منبع استفاده برای تهیه سنگدانه بازیافتی باید مناسب باشد.ی مناسب زمانی امکانیابی به نتیجهکه دست

یابد. این در حالی است که بعد از رسیدن به بیشینه ظرفیت برشی، افت ه بازیافتی ظرفیت برشی افزایش میبا جایگزینی سنگدان .2

 شتر است و تغییر مکان در نمونه با جایگزین سنگدانه بازیافتی بیشتر از نمونه شاهد است.ظرفیت در نمونه فاقد سنگدانه بازیافتی بی
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 د.کنها کاهش یافته و ترک خوردگی گسترش بیشتری پیدا میبا افزایش درصد جایگزینی سنگدانه بازیافتی عرض ترک .3

ود شافزایش درصد جایگزینی سنگدانه بازیافتی سبب میکند. افزون بر این ها کرنش بهبود بیشتری پیدا میبا کاهش فاصله خاموت .4

تا بیشینه ظرفیت برشی افزایش یافته و نمونه در کرنش کمتر و با بروز ترک برشی در بیشینه ظرفیت برشی بصورت ناگهانی شکسته 

 عی دانستتوان در وجود سطوح شکسته بیشتر در سنگدانه بازیافتی نسبت به سنگدانه طبیشود. علت این امر را می

 در صورت استفاده از سنگدانه بازیافتی باید آرماتور عرضی به میزان کافی در طول تیر تعبیه شود.  .5

بینی کند و برای پیشرا بخوبی ارائه می CSAو  ACIنامه ته شده از سنگدانه بازیافتی آییندر تعیین ظرفیت برشی تیرهای ساخ .1

برشی را دست  ظرفیت CSAبازیافتی قابل استفاده است در حالی که آیین نامه ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه 

کند و استفاده نی میظرفیت برشی را با تخمین نامناسبی پیش بی  Eurocode 2نامه کند. از طرف دیگر آیینباالتر پیش بینی می

 باشد. نامه مناسب نمیاز روابط این آیین
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