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چکیده 
 

امروزه افزايش مقاومت و شکل پذيری هرچه بيشتر، مهمترين و پرکاربردترين مصالح ساختماني يعني بتن، دغدغه کثيری 

طول الياف از محققان و پژوهشگران شده است و در اين مقاله نيز بر اساس آزمايشهای صوت گرفته تاثير الياف و تتغييرات 

 در بتن نيمه سبک مقاومت باال تسليح شده يا الياف پلي پروپيلن مورد بررسي و با بتن معمولي مقايسه گرديده است. 

با الياف به منظور رفع يکي از بزرگترين معايب بتن  مقاومت باالسبک نيمه اين مقاله در نظر دارد تا با معرفي بتن همچنين 

پايين مي باشد و منجر به مقاومت کششي پايين تر نسبت به بتن معمولي مي گردد، تاثير سبک که خاصيت االستيک  مهين

سبک  مهين. مهمترين کاربردی که اين نوع بتن ويژه وردگي و افزايش نرمي را نشان دهدبسزای آن در جلوگيری از ترک خ

ات نشان داد که برای رسيدن به مقاومت نتايج آزمايش در تير ها، کف ها، شيبها و محل های خوردگي و فرسايش مي باشد.

باالی کششي و باال بردن حداکثر تنش در بتن نيمه سبک با الياف ، تغيير طول الياف تاثير بسزايي دارد. همچنين استفاده 

از الياف پلي پرو پيلن موجب بهبود مشخصات مکانيکي بتن سبک مقاومت باال نسبت به بتن معمولي مي گردد. 
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 مقدمه-1
 

دولتها دامنه وسيعي از حقوق و وظايف شامل حق امنيت، سالمت و دستيابي به اطالعات و وظيفه حفاظت محيط 

يست ، احترام به ايمني، استقالل و حريم خصوصي ديگران را تعيين مي کنند و استانداردها خط مشي های الزم برای ز

  .استفاده از اين حقوق و عمل به اين وظايف را روشن مي سازند

زلزله  و بحث سبک سازی ابنيه جهت افزايش مقاومت در برابر کشور ايران از مناطق زلزله خيز جهان محسوب مي شود

از اهميت بخصوصي برخوردار مي باشد. استفاده از بتن به عنوان يکي از پرمصرف ترين مصالح ساختماني در ابنيه سازه ای 

کيلوگرم بر متر مکعب مي باشد.  2022تا  2222. چگالي بتن معمولي در حدود  همواره دارای مشکل سنگيني بوده است

و نسبت زيادی از بار مرده وارد بر سازه را تشکيل مي دهد. بکار بردن بتن با  در نتيجه وزن مرده قطعات بتني زياد است

چگالي کمتر باعث کاهش بار مرده ساختمان و در نتيجه کوچکتر شدن ابعاد قطعات باربر مي گردد. بعالوه با استفاده از 

ن کل جرمي مصالحي که بايد جابه بتن سبکتر قالب نياز به تحمل فشار کمتری در مقايسه با بتن معمولي دارد و همچني

 ی,استفاده از بتن در سازه ها یو اقتصاد يامروزه در کشور ما با توجه به مسائل اجرائ همچنين جا گردد کاهش مي يابد .

سازه  يآن از مشکالت اصل يتخلخل ذات ليبتن بدل یريکه هنوز نفوذ پذ ياست در حال  افتهي یريمختلف توسعه چشمگ

 يگردد بلکه با خوردگ يم نبت بياست که نه تنها موجب تخر ييايو در ي,صنعتیشهر ساتيذز تأس يکيدروليه  یها

از جمله استفاده از انواع مختلف مواد  يمختلف یکند, روش ها يبه سازه ها وارد م یاديخسارات ز یفوالد یها لگرديم

 است.  امدهيچندان تحت کنترل درن یرينفوذ پذ دهيپد يدر حالت کل يبتن ارائه شده ول یريکاهش نفوذ پز یبرا يافزودن

 افيتنش و ... با استفاده از ال عي,توزيکي,خواص مکانيجهت کنترل ترک خوردگ يمختلف یتوسط محققان گام ها راّياخ

 يدر ساختار بتن و به صورت دوخت و دوز مصالح بتن يپل هائ جاديتوانند با ا يم افيکه انواع ال يبرداشته شده و از آنجائ

( بتن و کاربرد آن در 09۵۹۳۹نژاد, نيبتن گردند)حس یريمصالح متشکله آن, موجب کنترل انواع ترک ها و کاهش نفوذ پذ

به صنعت به استفاده از  اديز لي.تماديآ يدر صنعت ساخت و ساز به شمار م هياز مصالح پا يکيبه عنوان  يعمران یسازه ها

 شدن آن شده است. نهيو به بياصالح معا نهيدر زم یدايز یمنجر به انجام پژوهش ها يمصالح بتن

 حيباشد که در حال حاضر تسل يم يمصالح بتن یريو عدم شکل پذ يمشهور در بتن , ترد شکن یاز ضعف ها يکي

 يکي(۵9222۳,ي,قاسمیريباشد.)خ يغلبه بر آن م یبرا يگسسته تالش افيو ال یفوالد یآرماتور ها لهيبه وس يبتن یاعضا

مقاوم  ايکننده  ميو ترم چيدور پ یبه دو صورت ژاکت ها اّاست که غالب يمصنوع یمريپل افي,ال افيال نيربرد تراز پرکا

کننده  ميروند و چه به عنوان ترم يبه کار م يها چه به عنوان مسلح کننده اصل مريروند. پل يبه کار م يبتن حيو تسل یساز

به  ازي,عدم نييرااج اتياومت باال,نسبت مقاومت به وزن باال,سرعت عملمانند وزن کم,مق يخواص یمقاوم ساز , دارا اي

و ساده بودن  اتيبودن مجموع عمل ی, اقتصاد يو خوردگ یجو طيخاص,مقاوم بودن در برابر شرا زاتيآالت و تجه نيماش

 حيبک پرمقاومت تسلرقتار بتن س يمقاله قصد بررس ني( لذا در ا۹9۵۹:3يلي,عدیباشد)رهگذر,قلعه نو يم اتيعمل یاجرا

 .رديآن مورد مطالعه قرار بگ راتيتاث يبررس نيا جينتا اداشته تا ب یمريپل افيشده با ال

 : افیشده با ال حیبتن تسل -۹

 يمصالح سنگ يکيدروليه مانياست که با س يبتن  يافيبتن ال اي افيمسلح با ال بتنACI544.IR-82 فيطبق تعر

مانند پنبه  يعيممکن است از مصالح طب افيشود.ال يساخته م وستهيپ ريمجزا و غ افيالو درشت دانه و  زدانهير اي زدانهير

 اي نيپروپل ي)مانند پل مري,فوالد ,کربن و پلشهيمانند ش یدياز محصوالت تول اينسوز ,انواع مخصوص کنف و سلولز و 

همچون  یريچشمگ جينتا افيتن با المطالعه مسلح نبودن ب ني( در ا4۹۱9۵۹:۹ یکوالر(ساخته شوند.)رمضانپور,شاه نظر

ترک را به همراه  کيانتقال تنش در عرض مقطع  لهيبه وس يسخت شياز توسعه ترک ها و افزا یريمقاومت کشش و جلوگ

باعث  افيحالت موجود در بتن ال نيکرد .در ا جاديرا ا یبزرگتر یشکل ها رييتغ جينتا نيبا توجه به ا توانيداشت که م

 يباال م يميمال بيکرنش با ش -تنش يمنحن بيبتن بوده و رفتار بتن را کنترل کرده و ش ينشکست آ یريجلوگ

سبک با مقاومت باال و کنترل رفتار بتن را  بتن یايمزا توانديم افيشده با ال حياست بتن سبک پر مقاومت تسل يهيرود.بد

 به طور همزمان دارا باشد
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با بکار گيری الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي  بتن اليافي در حقيقت نوعي کامپوزيت است که

 و فشاری آن فوق العاده افزايش مي يابد.

اين ترکيب کامپوزيتي ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان يک ماده شکل پذير 

ز قابليت جذب انرژی بااليي نيز برخوردار  است و تحت اثر بار جهت توليد سطوح مقاوم پر انحنا را مي آورد. بتن اليافي ا

 ضربه ای به راحتي از هم پاشيد نمي شود.

با مقاومت فشاری و خمشي باال، با انگيزه بدست آوردن طرحي با وزن  نيمه سبکطرح تحقيقاتي طراحي بتن سازه ای 

مگا پاسکال برای استفاده و اجرای  32تا  42بين مکعب و مقاومت فشاری  کيلوگرم در متر ۵۳۱2تا  ۵:22مخصوص بين 

 سازه ای به صورت گسترده پيشنهاد و مورد تحقيق قرار گرفته است. 

برای ضعف کششي بتن و کاهش ترک های آن استفاده از ميلگرد صورت مي پذيرد اما از آنجا که ميلگرد بخش 

هت برای ضعف شکنندگي و تردی که بتواند تمام مقطع را تشکيل مي دهد صحيح نخواهد بود و از اين جاز کوچکي 

 سيستم را به طور يکنواخت حفظ نمايد، در سالهای اخير از رشته های نازکي از الياف معروف استفاده مي کنند.

های مسلح با مقاومت باال ، بهبود خواص مکانيکي و کاهش نفوذ پذيری ، مقاومت شيميايي باال  از جمله محاسن بتن

 امل مخرب و مقاومت در برابر ضربه های مکانيکي شديد مي باشد. در برابر عو

تقويت کرنش در بتن با استحکام باالی  -در آزمايشات انجام شده قسمت االستيک خطي پيش از پيک منحني تنش 

نگر کرنش شديداً افت مي کند که نشا-نشده، به مقدار زيادی افزايش مي يابد. پس از رسيدن به پيک بار، منحني تنش

وجود مناطق شکننده مي باشد. انرژی جذب شده در فاز االستيک صرف ايجاد ترک و پخش شدن ترک ها نمي شود، در 

نتيجه رشد ثابت ترک که منجر به شکست بتن مي شود اتفاق نمي افتد. اين امر شکست ناگهاني و شديد بتن را به همراه 

 خواهد داشت.

ی با استحکام باال مشکالتي را به همراه خواهد داشت که از جمله آن مي توان به به عالوه، نفوذپذيری بسيار کم بتن ها

مقاومت در برابر آتش اشاره کرد. به هنگام آتش سوزی، دمای بتن به سرعت افزابش مي يابد. به علت وجود تعداد اندک 

ود. بدين ترتيب در سطح بتن روزنه های موئين، آب که هنوز در بتن هيدراته نشده، در فضای داخل بتن محبوس مي ش

 ترک ايجاد خواهد شد. حتي مولکولهای آب که درگير پيوند شيميايي هستند نيز مي توانند بخار شوند.

 جهت مقابله کردن با اين مشکالت، از الياف پلي پروپيلن با توجه به خواص ويژه و ارزان بودن آن استفاده مي شود

 ۵02فزايش مقاومت در برابر آتش خواهند شد. الياف پلي پروپيلن در دمای الياف پروپيلن باعث کاهش شکنندگي و ا

درجه سانتي گراد ذوب مي شوند و در نتيجه به هنگام آتش سوزی کانالهايي را در بتن ايجاد مي کنند. بدين ترتيب 

 مايعات و بخار آب امکان خروج از داخل بتن را پيدا مي کنند و فشار داخلي کاهش مي يابد.

ين ترتيب از ورقه ورقه شدن سطح بتن جلوگيری به عمل مي آيد. چنانچه گاز در ساختار داخلي بتن محبوس شود، بد 

mmدرجه سانتي گراد حدود  ۹22تنش کششي داخلي در دمای 
3/N :  درجه سانتي گراد، اين  ۹۱2خواهد شد. در دمای

 مقدار دو برابر خواهد شد.

هاست. الياف پلي پروپيلن آبدوست نبوده در نتيجه آب جذب نمي کنند و مخرب نيز پلي پروپيلن از خانواده پلي اولفين

 نيستند. عالوه بر آن اين دسته از الياف در برابر قليايي ها و مواد شيميايي و کلريد مقاوم هستند و خاصيت انتقال حرارتي

 بزه ندارد و مزاحمتي برای ترکيب سيمان با آکمي دارند. با توجه به اين خصوصيات الياف پلي پروپيلن نياز به آب بتن تا

 ايجاد نميکند.

ن بصورت رشته جدا شده به آالياف پلي پرو يلن از طريق کشيدن و بسط دادن فيلم پالستيکي تهيه مي شود و پس از  

 ميليمتر هستند. ۱/0۹تا  ۱/0اندازه الزم بريده مي شود. الياف موجود در محدوده طولي حدود 

 

 ر بتن :د افینقش ال
.امکان به کار رديو طراخان قرار بگ نيباعث شده که مورد عالقه اکثر مهندس يافيدر بتن ال افيو نقش مهم ال ايمزا

و شکل  اتيعمل اديباحجم ز سهيکم در مقا نهيهز یو ارزان دارا يعيطب الياستفاده از متر ييايدر اکثر مناطق جغراف یريگ
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 يو کشش یفشار یروهايباال و مقاوم در برابر ن اريمناسب و مقاومت بس ييارح و کارط يآن با توجه به اشکال هندس یريپذ

 باشد. ينوع بتن م نيبارز ا یها يژگيدر برابر ترک خوردن از و یداريو پا یجذب انرژ تيو قابل

 کرد 9 انينوع بتن ب نياستفاده از ا یرا برا ريز ليتوان دال يگرفته شده م جينتا هيتوجه به کل با

 کرنش –تنش  يمنحن بيکنترل ش-۵

 سازه یو نابود يختگياز گس یريجلوگ-2

 کاهش وزن اعضا )بارمرده(-۹

 (ديمف یفضا شيکاهش ابعاد سازه )افزا-4

 نهيکاهش هز-۱

 کرد : یدسته بند ریبه شرح ز توانیشود م یکه در بتن استفاده م یافیال انواع
 متريسانت0و2/:متر ,قطر  يسانت ۱متر و طول  يليم۵طر باال به ق اريبس يبا مقاومت کشش یفوالد افيال-۵

 شود. ياستفاده م تيبتن,بخصوص شاتکر يکيو عملکرد مکان یداريارتقا و پا یکه برا يمصنوع افيال-2

 شود. ياستفاده م ييايميمقاومت ش شيکه جهت مسلح کردن بتن و افزا یا شهيش افيال-۹

خزش  دهيبتن در دراز مدت )پد يکيعملکرد پالست تي,تقو ييمو یها که به قصد کنترل ترک نيپروپل يپل افيال-4

 شود يدر بتن(استفاده م۵2

خزش در بتن(  دهيبتن دراز مدت )پد يکيعملکرد پالست تي,تقوييمو یکه به قصد کنترل ترکها نيپروپل يپل افيال-۱

 شودياستفاده م

 يافيشود که بتن ال يباعث م يکيخواص مواد پالست دارد همانند يافيکه بتن ال يانعطاف تيبه ذکر است قابل الزم

 ليشود در صورت تشک يدر جسم بتن در همه جهات پراکنده م یفوالد افينداشته باشد.از آنجا که ال يناگهان يختگيگس

 افيال یرشته ها ني.بنابرادينما يم یريرا بوجود آورده و از گسترش ترک جلوگ ياتصاالت افيترک در جهات مختلف ال کي

 شيبتن را افزا یبهره بردار تيقابل اديز یترک ها زير ليبه طور فعال در محدود کردن عرض ترک وارد عمل شده و با تشک

 يو روش طراح دهو متراکم ش ختهير ياستفاده و همانند بتن معمول یمريپل افيمطالعه بتن مسلح به ال نيدهند.در ا يم

شدن  یگلوله ا دهيو پد ياز جداشدگ یريو جلوگ افيال کنواختيپخش  یمالحظات برا يمخلوط آن با در نظر گرفتن برخ

انجام شده است.در  يمخلوط بتن معمول يبه روش طراح هيتراکم و پرداخت بتن شب ختنيمخلوط کارا جهت ر کي جاديو ا

گدانه و ,سنمانيپخش به صورت خشک بعد از مخلوط شدن مصالح همجون س ينبخاطر آسا افيمطالعه ال نيا شاتيآزما

 یگلوله ا جادياز ا یريشود ,جلوگ تيرعا ديساخت بتن با نيکه در ح ياز موارد مهم يکيها اضافه شده است. يافزودن

شود.در  يم جاديبه مخلوط ا افيال عياضافه کردن سر ايو  افيمقدار ال شيافزا ليمشکل به دل نياست اغلب ا اليافشدن 

بتن سخت شده  يکاهش مقاومت و نرم جهيمخلوط و در نت ييسبب کاهش کارا به هم جمع شده و کينزد افيمواقع ال نيا

 از رابطه 9 توانيآن ها که م ينسبت جذب شيافزا ايو  افيمقدار ال شيبا افزا ي.در حالت کلشوديم

σf =ζ                  
 9رابطه  نير اشود که د يکاهش مقاومت بتن م جهيو در نت ييدست آورد موجب کاهش کارا به

σ  يبرابر با چسبندگ ،d  و افيقطر متوسط ال I ( 4۹:9۵۹:۹, یباشد . )رمضانپور,شاه نظر يم افيطول ال. 

با نوع  ۵2*۵2*۵2نمونه در ابعاد ۵2رفتار ،  نشان داده شده است 3که در جدول شماره مطالعه  نيا شاتيآزما در

روز مورد  :2و  3 نيمختلف در سن یمريپل یها افيو طول الدر درصدها  کسانيمصالح  یسنگ دانه ها و نسبت ها

به تک نمونه  کت سهيبدست آورد و با مقا يافيجهت استفاده در بتن ال يافيطول ال نيتر نهيقرار گرفت تا بتوان به يبررس

 آورده شد .را به دست  يتيحائز اهم جينتا يطول و بتن معمول نيتر نهيمقاومت در به سهيمقا تيها با هم و در نها

در باال اشاره شد,با متناسب انتخاب کردن اندازه سنگدانه ها و  افيدر رابطه با طول ال يضوابط اساس نکهيتوجه به ا با

 .رديصورت پذ شيممکن در طول آزما یخطا ني,کمتر افيال يبا در نظر گرفتن طول بحران نيو همچن افيال یطول ها
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 مشخصات اجزای تشکیل دهنده بتن  -3
 

 ميکرو سيليس ژل .۵

 شرح۵-۵

ميکرو سيليس در بتن ريزی های مجاور سواحل درياها به طور جديدی مورد توجه مهندسين ساختمان ژل استفاده از 

قرارگرفته است به دليل خصوصيات بارز پوزوالتي ميکروسيليس,استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانيکي  و افزايش دوام 

رو به افزايش است.ميکروسيليس يک محصول فرعي از کوره های قوس الکتريکي در جريان  بتن در کشور های پيشرفته

درصد سيليس با حالت غير کريستالي وبه شکل ذرات 32توليد آلياژ های فرو سيليس ميباشد.اين ماده با داشتن بيش از 

نوان يک ماده سيماني در بتن بسيار متوسط ميکرون شديدا پوزوالتي وبرای استفاده به ع2,۵بي نهايت ريز با قطر متوسط

مطابقت دارد.پودر ميکرو سيليکا جهت تقويت خواص آب بندی و دوام سازه ASTM C1240مناسب است وبا استاندارد 

های بتني به خصوص در سازه های ساحلي,آبي و بتن هايي که در معرض حمله شديد سولفات ها و خوردگي آماتور ها قرار 

 نگ خاکستری روشن است.دارند.اين ماده به ر

 مزايای مصرف۵-29

فعال آن با محلول هيدروکسيد کلسيم آزاد در منفذ Sio2ميکرو سيليس به مخلوط بتن باعث ميگرددژل افزودن 

موئين بتن ترکيب گردد و کريستال سيليکات کلسيم نامحلول توليد نمايد و در نهايت باعث تراکم ساختار خمير سيمان و 

و افزايش مقاومت فشاری ,الکتريکي,خمشي و کششي بتن , افزايش مقاومت بتن در برابر کاهش نفوذ پذيری 

فرسايش,کاهش مقابل توجه نفوذپذيری,جلوگيری از نفوذ يون کلر,سولفات ها و ساير مواد شيميايي مخرب به داخل بتن 

 گردد.

 

 آنالیز شیمیایی میکروسیلیس شرکت فابیر -1جدول 
 (::۵۹، يليدهقان, احسان عد ي,مرتضیريخ يعل )

 H2O درصد:2,2

 Sic درصد2,۱

 C درصد2,۹

 Si2o درصد0۳,4

 Fe2O3 درصد3:,2

 Al2O3 درصد۵,۹2

 CaO درصد2,4۳

 MgO درصد2,۳3

 Na2O درصد2,۹۵

 K2O درصد۵,2۵

 P2O5 درصد2,۵0

 SO3 درصد2,۵2

 CL درصد2,24

 

 . ليکا29

ختمان به کاربرد ليکا به دوصورت سبکدانه سازه ای و غير سازه ای در نقاط مختلف جهان است.در صنعت سا

صورت بلوک های بنايي سبک وقطعات پيش ساخته سبک و همچنين بتن سبک ومالت سبک است.يک موضوع 
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فرعي بسيار جالب اين است که بيشترين مصرف اين بلوک در دو منطقه از آمريکا با شرايط آب وهوايي کامال 

 متضاد بوده است9

 ت که بلوک بتن سبک راه حل موثر در برابر تند باد های در فلوريداکه آب وهوای نسبتا گرم دارد , ثابت شده اس

 دريايي است.

  در آالسکا که بسيار سردسير است,اين بلوک ها به دليل ويژگي های عايق بندی و مقاومت در برابر آتش ونفوذ

 باران های افقي که از اقيانوس آرام حرکت ميکنند,به طور گسترده بکار ميروند.

 

سبک ميتوان به وزن سبک تر و مقاومت بيشتر,عايق حرارتي  و مقاومت در برابر نفوذ  از ديگر ويژگي های بتن

 رطوبت و...اشاره نمود.

 وزن مخصوص غیر متراکم سنگدانه های سبك در بتن های سازه ای  -2جدول 

 (۵۹۳2,  يبانيش مايخوشکار و ش خي, مسلم ش ييايآرش ض)

 بيشترين چگالي توده ای اندازه سنگدانه ها

 () در يک متر مکعب بتن غير متراکم خشک

 1121 يزدانهر

 2:: درشت دانه

 ۵242 مخلوطي از درشت دانه وريزدانه

 

 طبقه بندی لیکا از لحاٌظ کاربرد -3جدول

 (۵۹۳2,  يبانيش مايخوشکار و ش خي, مسلم ش ييايآرش ض)

 وزن مخصوص)حداکثر( دانه بندی  انواع کاربرد های ليکا

بتن سبک,بلوک سبک,قطعات پيش ساخته,پرکننده سبک,مالت ليکا,تصفيه 

 آب کشاورزی از قبيل کشت آبي و...

0-4mm   Kg/۱۵2 

بتن سبک,بلوک سبک,قطعات پيش ساخته,کشت آبي,تزئين گلدان های 

 کاشانه ای وفضای سبز

4-10mm Kg/۹22 

بتن سبک پر کننده,تصفيه آب وفاضالب,زهکشي,کشاورزی ازقبيل 

 تزئين,کشت آبي,صيفي جات گلخانه ای,گلدان های کاشانه ای و...

10-25mm Kg/2۱2 

 25mm Kg/232-0 شيب بندی وکف سازی,پرکننده سبک,راهسازی وکشاورزی
 *تمامي مقادير باال برای يک متر مکعب بتن مي باشد

 درصد جذب آب لیکای مصرفی -4جدول

 (۵۹۳2,  يبانيش مايخوشکار و ش خي, مسلم ش ييايآرش ض)

  نيم ساعت يک ساعت ساعت24

 ۵نمونه  ۵3 24 :2

 2نمونه ۵۱ 22 20
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 مخصوص توده ای سبك دانه لیکای مصرفی خالصه نتایج آزمایش وزن -5جدول

 (۵۹۳2,  يبانيش مايخوشکار و ش خي, مسلم ش ييايآرش ض)

ميانگين وزن 

مخصوص متراکم 

 شده

ميانگين وزن 

مخصوص متراکم 

 نشده

وزن مخصوص متراکم 

 شده

 

وزن مخصوص متراکم 

 نشده

 

 سبک دانه ليکا

 

30: 

 

3۹0 

 

 نمونه يک 3۱۵ 3:2

 نمونه دو 3۵۹ 3۱۱

 نمونه سه 34۱ 30۳

 مي مقادير باال برای يک متر مکعب بتن مي باشد*تما

 

 و روان کننده9 ماني.س۹

و روان کننده مورد استفاده بر مي باشد  42۱-۵ پيت مانيشده و س هيته ممتازان کرمانمورد استفاده از کارخانه  مانيس

 شده است. هيته يميواز شرکت ساختمان ش  التيکربوکس يپل هيپا
 

 امه آزمایشگاهیبرن -4
 

درصد جايگزيني ليکا با شن که  3۱و  ۱2،  2۱ساخته شده از ليکا با  نيمه سبکر اين تحقيق خواص مکانيکي بتن های د

مسلح شده اند مورد مطالعه قرار مي گيرد. الزم بذکر است که درصد  2و  ۱/۵ ، ۵،  ۱/2با الياف پلي پروپيلن با درصد های 

سانتيمتر نگه داشته شده است و عيار  02و  ۱/2،  4/2مپ به ترتيب برابر با در کليه مخلوط ها نسبت آب به سيمان و اسال

کيلوگرم بر متر مکعب مي باشد. و به دليل استفاده از ژل ميکروسيليس به منظور باال بردن  422مصالح سيماني 

الط و افزايش رواني ندگي مصالح و افزايش مقاومت فشاری ، از نسل سوم فوق روان کننده برای کاهش ميزان آب اختبچس

 که سبب افزايش خواص مقاومتي بتن و ثابت نگه داشتن اسالمپ در محدوده مورد نظر استفاده مي گردد.
 

 و نحوه اختالط مصالح  نیمه سبكطرح مخلوط بتن  -1-4
 ن گرديد و برای تخمين سنگدانه های سبک از روشيتعي ACI 211-1-91نسبتهای اختالط اجزا مطابق استاندارد 

ساخته شده، در جدول زير ارائه گرديده است.  نيمه سبکحجم مطلق استفاده شده است. مقادير اجزاء مخلوط های بتني 

برای مخلوط کردن مصالح ابتدا سنگدانه ها را در ميکسر ريخته و سپس الياف و بعد سيمان و ژل ميکروسيليس و در انتها 

الزم بذکر است که با افزايش درصد الياف زمان اختالط را بيشتر نموده تا  آب و فوق روان کننده به مخلوط اضافه گرديدند.

 الياف کامال در بتن به طور يکنواخت مخلوط شود.
 برای یك متر مکعب بتن طرح اختالط بتن نیمه سبك و نتایج مقاومت فشاری، کششی و خمشی –6جدول

 A B C تيپ

 ۵2 ۵۵ ۵2 ۳ : 3 0 ۱ 4 ۹ 2 ۵ شماره طرح

 ۹2 ۹2 ۹2 ۹2 :3 :3 :3 :3 224 224 224 224 شن

 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 4۳2 ماسه

 002 002 002 002 22: 22: 22: 22: 0۱2 0۱2 0۱2 0۱2 ليکا

 4۹2 4۹2 4۹2 4۹2 ۹:2 ۹:2 ۹:2 ۹:2 422 422 422 422 سيمان

 :۱ :۱ :۱ :۱ ۱4 ۱4 ۱4 ۱4 ۱2 ۱2 ۱2 ۱2 ژل ميکروسيليس

 ۹ ۹ ۹ ۹ 4 4 4 4 2 2 2 2 وان کنندهفوق ر

 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 :۵0 آب
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 2 ۵,۱ ۵ 2,۱ 2 ۵,۱ ۵ 2,۱ 2 ۵,۱ ۵ 2,۱ درصد حجمي الياف

مقاومت 

 فشاری

3 
زه

رو
 

۱/
2۹ 

2/
2۱ 

0/
20 

2: 

:/
2: 

2۳/
۹2 

۹۵ 

۹/
۹2 

۳/
۹۱ 

:3/
۹0 

:/
۹3 

۹: 

۵4
زه

رو
 

22/
24 

:/
2۱ 

23 

:/
2: 

۹2 

۹/
۹2 

2:/
۹4 

۳/
۹۱ 

:/
۹0 

۹/
۹: 

۳/
۹۳ 

24/
42 

2: 

 روزه

2۳/
۹۹ 

4/
۹۱ 

۹/
۹3 

۹۳ ۹0 

۱۳/
۹3 

۹: 

۳۳/
۹۳ 

42 

۳/
4۹ 

۱0/
4۱ 

۱2 

 :2مقاومت کششي 

 روزه

2۱/۹ 

3۱/۹ 

2۹/4 

۱2/4 

۳/۹ 

4 

2۹/4 

:2/4 

2۵/۱ 

:/۱ 

2۱/0 

۳/0 

 :2مقاومت خمشي 

 روزه

0:/۱ 

0 

0/0 

2/3 

۹2/0 

۳/0 

2۵/3 

۱/3 

:/3 

: 

۹4/: 

3:/: 

 وزن مخصوص بتن
۵۳

22
 ۵۳

2۱
 ۵۳

2۱
 ۵۳

2:
 ۵۳

22
 ۵۳

22
 ۵۳

2۹
 ۵۳

2۹
 ۵3

32
 ۵3

32
 ۵3

32
 

۹/
۵3

32
 

 
 *درصد وزني بر اساس کيلوگرم بر متر مکعب و مقاومت ها بر اساس مگا پاسکال مي باشند        

 

سانتي  ۵2*۵2، کششي و خمشي سه نقطه ای به ترتيب از نمونه های مکعبي ای انجام آزمايشهای مقاومت فشاریبر

استفاده شده است. تمام نمونه های آزمايشي يک روز پس از قالب برداری در آب با سانتي متر  ۵۱*۹2نه ای تر، استوام

روز مورد  :2و  ۵4،  3نمونه و در سنين  ۹درجه سانتيگراد عمل آوری شده اند. ضمنا از هر مخلوط  22درجه حرارت 

 آزمايش قرار گرفته و مقادير ميانگين گزارش شده است.

 ل و بررسی نتایج آزمایشاتتحلی -6

 بتن  و کششی و خمشی تاثیر درصدهای مختلف لیکا و الیاف روی مقاومت فشاری -1-6
، مقاومت افزايش مي يابد. و اين تنها به دليل ای متفاوت ژل ميکروسيليس و اليافبا افزايش جايگزيني ليکا به نسبت ه

ولي از ژل ميکروسيليس و همچنين تاثير بهتر سيمان روی آن جذب بهتر سنگدانه های ليکا نسبت به سنگدانه های معم

 ومت بيشتر آنها شده است.ااست. همچنين الياف استفاده گرديده نيز موجب قفل و بست شدن بيشتر دانه ها و همچنين مق

افزايش ليکا موجب کاهش مقاومت خمشي و کششي شده که با تغيير نسبتهای الياف و سيمان و ژل ميکروسيليس 

مي گردد. همچنين خود  نيمه سبکمانطور که در نتايج ديده مي شود افزايش مي يابد و موجب بهبودی اين ضعف بتن ه

را به طور چشمگيری افزايش مي دهد. نتايج آزمايش اشاره بر رفتار خطي  نيمه سبکالياف مقاومت کششي و خمشي بتن 

ارد. اين افزايش در ميزان مقاومت خمشي داللت بر اتصال بين مقاومت فشاری و مقاومت کششي بتن در همه نمونه ها د

خوب بين الياف و مالت بتن دارد و همانطور که انتظار مي رود در اولين ترک بتن همانند بتن مسلح مقاومت توسط الياف 

 تحمل مي گردد.
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 بررسی استحکام بتن -2-6

ا مي توان با استفاده از روان کننده های مناسب هرچه نسبت آب به سيمان کمتر باشد بتن کارامدتر است اين نسبت ر

به حداقل رساند. اسالمپ پارامتر مهمي برای تخمين کارامدی بتن تازه مي باشد. با استفاده از الياف پلي پروپيلن مقادير 

نده نده است در حين فرآيند اختالط حرکات برشي مواد سازباسالمپ را مي توان کاهش داد. مخوط بتن تازه بسيار چس

، شبکه ای از تک فيالمنتهای مجزا تشکيل مي دهد. الياف به علت سطح باعث جدا شدن الياف دسته ای از يکديگر شده

. خوشه الياف با خمير سيمان، بدون فشردگي و سخت يمان را بهبود مي بخشندمخصوص زيادشان خواص مکانيکي س

مخلوط، به جدا شدن ذرات از هم کمک مي کند. همزمان  . تمرکز ناهمگن مواد درشدن در مخلوط سيمان شکل مي گيريد

ه پديده خروج آب از تمام اين موارد منجر به کاهش اسالمپ مي شود. چنانچپديده خروج آب از بتن نيز رخ مي دهد. 

ح ، مواد تشکيل دهنده سيمان نيز به سطح بتن خواهد آمد . بدين ترتيب اليه ای رقيق از سيمان بروی سطمخلوط رخ دهد

 شکل مي گيرد . زيرا الياف بتن را جمع مي کند و نشست ذرات سازنده بتن را به تعويق مي اندازد.

دارای مقاومت کششي ته نشين شدن الياف و يا بروی سطح آمدن آنها در بتن تازه مطلوب نيست. از آنجايي که الياف 

بتن مي شود چنانچه بتن در معرض تنش کششي بااليي مي باشد . کاربرد الياف در بتن باعث افزايش استحکام کششي 

قرار گيرد الياف اين تنش را پخش مي کنند. همچنين الياف از رشد ترک ها جلوگيری مي کند. چنانچه ترکي نيز شکل 

گيرد الياف همچون پلي از گسترش ترک جلوگيری مي کنند. الزم به ذکر است با توجه به کاهش نرخ خروج آب از بتن 

 مان بيشتری برای خشک شدن نهايي نياز خواهد بود. حاوی الياف ز

 تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خواص بتن سخت شده  -3-6
 9مي توان نتايج زير را استخراج نمود ۹و  2، ۵با توجه به نمودارهای اشکال 

 اهد شد. الياف نقش تقويت کننده در مقياس ميکرو را در بتن ايفا مي کند لذا خواص مکانيکي بتن بيشتر خو 

  الياف با توجه به استحکام کششي زيادشان از تشکيل و پيشرفت ترک ها جلوگيری بعمل مي آورند و با نگه داشتن

 ماتريس سيماني و يا تشکيل پلي مابين ترکها مانع انتشار آنها مي شود. در نتيجه طول و ضخامت ترک رشد نمي کند. 

 تا در برابر تغيير شکلهای زياد ، بدون فرو ريختن ساختار مقاومت کند. کرنش نهايي زياد الياف ، بتن راقادر مي سازد 

  .نتايج آزمايش حاکي از اين که با افزايش درصد وزني الياف مصرفي، مقاومت فشاری افزايش مي يابد 

 

 افیال ریمتغ یو جدول ها افیبا درصد مقدار ال یافیبتن ال شینتابج آزما -7 جدول

 شماره

 نمونه
۵ 2 ۹ 4 ۱ 0 3 : ۳ ۵2 ۵۵ ۵2 

 حداکثر

 مقاومت
2۳/۹۹ 4/۹۱ ۹/۹3 ۹۳ ۹0 ۱۳/۹3 ۹: ۳۳/۹۳ 42 ۳/4۹ ۱0/4۱ ۱2 

مقدار 

 الياف %
2,۱ ۵ ۵,۱ 2 2,۱ ۵ ۵,۱ 2 2,۱ ۵ ۵,۱ 2 

طول 

 الياف
۵ ۵ ۵ ۵ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 
 *تمامي مقادير باال برای يک متر مکعب بتن مي باشد

 يبي نيز به شرح زير بهمراه دارد9باال معا استفاده از الياف در بتن با استحکام

  با توجه به مدول الستيک کمتر الياف نسبت به ماتريس سيماني، الياف خود، آغازگر تشکيل ميکروترک ها خواهند

شد. از اينرو پيوندهای مکانيکي شکل گرفته با ماتريس سيماني کم است. در نتيجه نه تنها حداکثر استحکام 

 بلکه خود عاملي برای تشکيل ترک و تخريب خواهد شد. افزايش نمي يابد ، 
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 روزنه ها خواهد شد.  ر ماتريس سيماني باعث افزايش حجمالياف با تشکيل معايبي در مقياس ميکرو د 

در آزمايشات نمونه بتن فاقد الياف در اثر اعمال نيرو کامال تخريب شد در صورتي که نمونه حاوی الياف در اثر اعمال 

طي و محدود در بتن خبه شکل خود را حفظ کرده و تخريب نشده است منتهي شکستگي هايي به صورت نيروی مشا

، ترکهايي در راستای محور اعمال نيرو ايجاد شده است که وی الياف به جای فروريختن ساختارمشاهده گرديد. در بتن حا

 در تمام نمونه های بتني تقريبا يکنواخت پخش شده است.

 

 
 روزه طرح های اختالط مختلف با تغییر درصد الیاف 7دار تغییرات مقاومت فشاری نمو -1شکل 

 

 
 

 
 روزه طرح های اختالط مختلف با تغییر درصد الیاف 14نمودار تغییرات مقاومت فشاری  -2شکل 
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 تغییر درصد الیافمختلف با  اختالط های طرح روزه 22 نمودار تغییرات مقاومت فشاری -3شکل 

 
 یجه گیری:نت -7

 در اين مقاله با بکارگيری الياف و جايگزيني سبکدانه ليکا با بخشي از مصالح شن و ماسه نتايج زير حاصل گرديد9

 درصد بوده است. :/3ميانگين افزايش مقاومت فشاری با افزايش ميزان الياف تا  -۵

ندگي بين به علت آن افزايش چسدرصد مي باشد ک 2/0ميانگين افزايش مقاومت کششي با افزايش الياف تا  -2

 ماتريس بتن و الياف است.

درصد مي باشد که داللت بر اتصال خوب بين  : تا متوسط افزايش مقاومت خمشي با افزايش درصد حجمي الياف -۹

 الياف با ماتريس بتن دارد.

وزيع يکنواختری داشته باشند الياف با تشکيل شبکه ای مانع از آن مي شود که سبکدانه از بقيه مصالح جدا شده و ت -4

 و در هنگام شکستن نيز مصالح از هم پاشيده نمي شوند. 

 به عنوان طرح اختالط سازه ای مناسب پيشنهاد مي شود. ۵2طرح بتن ساخته شده ستون  -۱

بستگي همواره استفاده از بتن اليافي به ابتکار طراح در استفاده از مقاومت های استاتيکي، ديناميکي و خستگي  -0

 دارد و توزيع يکنواخت الياف بتن مقطع ايزوتروپيکي را ايجاد مي نمايد.

با توجه به خواص مطلوب و صرفه اقتصادی الياف پلي پروپيلن اخيرا استفاده از اين نوع الياف جهت رفع برخي  -3

 پيشنهاد مي شود.  -شکنندگي و عدم مقاومت در برابر آتش -نواقص بتن با استحکام باال 

با افزودن الياف به بتن اسالمپ کم مي شود و الياف دارای سطح مخصوص بااليي بوده ، باعث تقويت مکانيکي  -:

 خميره سيمان مي شود و بتن را نگه مي دارد. 

حصور الياف در بتن باعث بهبود مقاومت حرارتي و عدم ريزش سازه بعلت فشار بخار آب بهنگام آتش سوزی مي  -۳

 شود.

از خود  يخستگ یدر برابر تنش ها ينسبت به بتن معمول یاديمقاومت نسبتا ز افيشده با ال حيتسل يافيال تني -۵2

 .دهندينشان م

نوع بتن در برابر ضربه  نيگرفت که ا جهيرسم شد نت يافيکه از رفتار بتن ال يتنش يبا توجه به منحن توانيم-۵۵

 دارد. ينسبت به بتن معمول یشتريمقاومت ب

 شود. يمشاهده م ينسبت به بتن معمول يقابل توجه یريبارگ تيقابل يافيدر بتن ال يخ دادن ترک خوردگبعد از ر-۵2
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 یدر بارها یثابل مالحظه ا يکشش یتحمل تنش ها و کرنش ها زاني, با توجه به م یانجام بارگذار نيدر ح-۵۹

 توانديها م يدر طراح یکاربرد موثر یمريپل يافيکه بتن پر مقاومت سبک مسلح به ال ديرس جهينت نيبه ا تواني,م يکشش

 داشته باشد.

و  یمقاومت فشار شيبتن سبک ,سبب افزا مانيبه صورت جداگانه در س  سيليکروسيم یاستفاده از پوزوالن ها  -۵4

 .شوديبتن سبک م تهيسيو مدول االست يکشش

 مراجع: -11
 یسبک در بتن ها یاختالط پوکه ها نهيدرصد به نيي,تع۵۹۳2,  يبانيش مايخوشکار و ش خي, مسلم ش ييايآرش ض-۵

 بلوچستان  ستانيعمران ,زاهدان دانشگاه س يمهندس يکنگره مل نيسبک پر مقاومت , هفتم

 زي,دانشگاه تبر۵۹۳2بر رفتار بتن با مقاومت باال, یفوالد افيال ري,تاثیاشرف ذکر-2

 .انتشارات پرهام۵۹:۹تن,ب ی,تکنولوژ ی,دکتر محمد رضاشاه نظرانپورياکبر رمضان يعل-۹

بتن مسلح با مقاومت باال مسلح تحت  یرهايت ی,مدلسازيلي,احسان عدیرضا رهگذر,منصور قلعه نو-4

 عمران دانشگاه تهران  يمهندس يکنگره مل ني,چهارم۵۹:3خمش,,

 شي,هما::۵۹ا ,سازه ه یلرزه ا يتوانمند در طراح يافيال ی, کاربرد بتن هايليدهقان, احسان عد ي,مرتضیريخ يعل-۱

 زيبتن,دانشگاه تبر یتکنولوژ يالملل نيب

 یدر مقاوم ساز تيزاده ,نقش پرل يتوکل ي,محسن سورگاني, همومن گلکار يگاه ديرضا زاده ع اليدان-0

 یعمران و مقاوم ساز شيهما ني,نخست::۵۹بتن,
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 "کاربرد الياف در بتن و فراورده های سيماني "باقری، قدوسي، پرهيزگار  -۳
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