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Abstract: 

Reactive powder concrete (RPC) is a type of ultra-high-performance concrete and a cement-based material 
with dense microstructure that composed of very fine powder materials with very high compressive and 
flexural strength. Adding steel fibers to the concrete, it will improve the mechanical properties and increase 
the ductility and energy absorption. In the present study, it has been tried to investigate the effect of steel and 
polyvinyl alcohol fibers together with curing regime on reactive powder concrete properties and how to 
produce it. For this purpose, a type of small hooked-end and crimped brass coated steel fibers and small and 
polyvinyl alcohol fibers were used. The maximum dosage of steel and polyvinyl alcohol fibers were 3% and 
0.75% by volume, respectively, were considered. RPC cylindrical specimens contained two mentioned fibers 
were produced and the effect of these fibers on the concrete properties including compressive strength and 
splitting tensile strength was investigated. The results showed that RPC containing steel fibers provided the 
best compressive performance. Although, contrary to the expectations, the addition of polyvinyl alcohol fibers 
did not lead to the desired compressive strength, but it somewhat improved the splitting tensile strength of
concrete. 
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 :چکیده

است و باشد که از مصالح پودری بسيار ريزدانه تشکيل شدهميبا ريزساختار متراکم پذير نوعي بتن فوق توانمند بر پايه سيمانبتن پودری واکنش
خواهد داد و سبب  بهبودباشد. افزودن الياف فوالدی به اين بتن، خصوصيات مکانيکي آن را دارای مقاومت فشاری و مقاومت خمشي بسيار باال مي

و نيز اثر عمل آوری  است تا اثر استفاده از الياف فوالدی و پلي وينيل الکل گردد. در اين تحقيق سعي شدهپذيری و جذب انرژی ميافزايش شکل
با  دو سر قالب کوتاه رموجداالياف فوالدی  ،ی ساخت آن بررسي شود. در اين راستاپذير و نحوهبتن پودری واکنش مکانيکي خواص روی بر حرارتي

حجمي و حدکثر مقدار الياف  %۹وينيل الکل با طول کوتاه مورد استفاده قرار گرفت. حداکثر مقدار الياف فوالدی به ميزان و الياف پليروکش برنج 
شده و اف ساختها بکار بردن اين دو اليپذير بای از بتن پودری واکنشهای استوانه. نمونهنظر گرفته شددر حجمي  %5۱/0وينيل الکل به ميزان پلي

 بررسي شد. نتايج نشان داد که بتن تهيه شده با الياف فوالدی بهترينخواص بتن از جمله مقاومت فشاری و مقاومت کششي  روی اثر اين الياف بر
انتظار، منجر به مقاومت فشاری مطلوب نشد ولي  پذير، بر خالفوينيل الکل به بتن پودری واکنشافزودن الياف پلي عملکرد فشاری را دارا مي باشد.

 تا حدی افزايش داد. مقاومت کششي را

 

وينيل الکلپذير، رفتار مکانيکي، الياف فوالدی، الياف پليبتن پودری واکنش های کلیدی:واژه

mailto:r.pourhossein@stu.umz.ac.irتلفن
mailto:m.nematzadeh@umz.ac.ir


 ۵۹۳۱مهرماه  ۵۱تهران ـ  هشتمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ

۹ 

 

 مقدمه -1

با مقاومت بسيار باال، تخلخل پايين و  يسيمان مواد حاوینوعي بتن  ،DUCTAL[۵]با نام تجاری  (RPC) ۵پودری واکنش پذير بتن
[. مواد تشکيل 2شکل پذيری زياد مي باشد و در طبقه بندی شناخته شده به نام بتن با عملکرد فوق العاده باال شناخته مي شوند]

آب و الياف فوالدی  ، فوق روان کننده،کوارتز شکسته، ريز دهنده اين نوع بتن عبارتند از: سيمان پرتلند، ميکروسيليس، ماسه کوارتزی
[۹-6.] 

، برخالف بتن معمولي حاوی درشتدانه نمي باشد و تنها از پودرهای بسيار ريز همچون ماسه کوارتزی با حداکثر اندازه ذرات RPCبتن 

 يکه تمامميکرومتر  2/0قطر دانه ها  ميکرومتر و ميکروسيليس با متوسط ۵0ميکرومتر، کوارتز شکسته با متوسط  اندازه دانه ها  600
حذف کامل درشتدانه ها  در واقع مي شود. ل، تشکيمي دهند طول واکنش هيدراتاسيون و بعد از آن واکنشاين مولفه های پودری در 

و بهبود قابل توجه در  ميکرون منجر به حذف ناحيه انتقال ميان چسب سيمان و سنگدانه 600و جايگزين کردن آن با ذراتي تا قطر 
برابر بتن معمولي است(، مقاومت  4مگاپاسکال )حدود  200همچون مقاومت فشاری بسيار باال در حدود کانيکي بسياری از خواص م

ن محدود کرد . بامي شود گيگاپاسکال ۱0مگاپاسکال و مدول يانگ بيش از  ۵۹-6مگاپاسکال، مقاومت کششي بين  40خمشي بيش از 
تحقيقات ثابت کرده است که با بکار بردن  ان کننده استفاده شود.روخمير از فوق ، بايد جهت رواني 2/0نسبت آب به سيمان به کمتر از

الياف فوالدی مناسب مي توان  عالوه بر افزايش مقاومت خمشي و کششي، مقاومت فشاری را نيز افزايش داد. مي توان بسياری از 

و خارج کردن هوای محبوس و  را با عمل آوری در حرارت باال بهبود بخشيد و با اعمال فشار قبل و در طول گيرش RPCخواص 
 [.۵۵-6]افزايش تراکم اين نوع بتن مي توان به مقاومت های باال دست پيدا کرد

است، سعي شده است اثر نوع و مقدار در تحقيق حاضر که در آزمايشگاه بتن دانشکده فني مهندسي دانشگاه مازندران صورت گرفته 

 مقاومت فشاری خصوصيات مکانيکي همچون بر رویو نيز اثر نوع عمل آوری  )PVA( 2وينيل الکلالياف پلي حجمي الياف فوالدی و
 اليافافزودن  نتايج اين تحقيق نشان داد که گردد.بررسي  درصدهای حجمي مختلف اين دو الياف حاوی RPC و مقاومت کششي بتن

PVA  به بتنRPC  و  %۵تاثير مثبتي بر روی مقاومت فشاری ندارد و مقاومت کششي را کمي افزايش داده است، در حاليکه افزودن

. نسبت به بتن ساده دارد  RPCحجمي الياف فوالدی به ترتيب بيشترين تاثير را بر روی مقاومت فشاری ومقاومت کششي بتن  % ۹
بهبود نوع شکست همراه با عالم هشدار دهنده قبل از شکست نهايي بتن  تا حدی منجر به PVAالياف و  استفاده از الياف فوالدی

 بخصوص در بتن حاوی الياف فوالدی شده است.  RPCباعث بهبود مقاومت فشاری بتن  نيز عمل آوری حرارتي. ستشده ا

 

 برنامه آزمایش ها -2

 مصالح مصرفی و طرح اختالط -2-1

شامل سيمان، ماسه سيليسي، پودر سيليس،  RPCمصالح مصرفي در ساخت  در بخش قبل ذکر شده است، همانطور که
محصول کارخانه سيمان  ۵نوع ميکروسيليس، فوق روان کننده، آب و الياف فوالدی مي باشد. در اين تحقيق، از سيمان پرتلند 

، ۵ران با مشخصات فيزيکي و شيميايي نشان داده شده در جدول فيروزکوه و ميکروسيليس ازنا محصول کارخانه صنعتي فرو آلياژ اي
با درجه خلوص بسيار  ،ميکرومتر مي باشند 20و  600ماسه و پودر سيليس که به ترتيب دارای حداکثر قطر ذرات استفاده شده است. 

روان کننده بر پايه پلي کربوکسيالت ارائه شده است. همچنين نوعي فوق  2شيميايي آنها در جدول  مشخصات که ستباال تهيه شده ا

استفاده شده است. الياف استفاده شده در اين  5برابر  PHبا مقدار  %42و درصد مواد جامد در محلول  ۵2/۵اتر با چگالي نسبي 

                                                           
1 Reactive Powder Concrete 
2 Polyvinyl Alcohol 
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لياف مشخصات ا ۹مي باشد. جدول  با مقاومت و مدول باال PVAتحقيق شامل الياف فوالدی سينوسي دوسر قالب و الياف سنتتيک 

 شکل ظاهری الياف ها را نشان مي دهند. ،۵مصرف شده  و شکل 

به هر تغيير ترکيبات شيميايي مواد سيماني يا توزيع اندازه ذارات اجزای آن،  RPCدر اين مطالعه، به علت حساسيت شديد بتن  
طراحي شده است  ۵1/0با توجه به برخي از ترکيبات پيشنهاد شده و منتشر شده با نسبت آب به مواد سيماني  RPCمخلوطي از بتن 

ارائه شده است. برای معرفي  4به صورت نسبت های وزن به وزن سيمان در جدول  RPC[. جزئيات طرح اختالط بتن ۵2و ۱، ۹]
به  PVAو  N ،STی نوع الياف بکار رفته در بتن مي باشد )ن دهندهنشا RPC، اولين حرف يا حروف پس از 4نمونه ها در جدول 

د(، عدد پس از آن معرف درصد حجمي استفاده شده نمي باش PVAالياف  و وجود ترتيب بيانگر عدم وجود الياف، وجود الياف فوالدی
ترتيب بيانگر به  Hو  Cی نمونه ها مي باشد )حرف انتهايي در نام نمونه ها نشان دهنده ی نوع عمل آور از الياف ها در بتن مي باشد.

 و عمل آوری با آب گرم مي باشد(.عمل آوری استاندارد 

 PVA از الياف %5۱/0و  %۱/0، %2۱/0 از الياف فوالدی و %۹و  %2، %۵با کسرهای حجمي  RPCبتن  هايي از در اين مطالعه مخلوط

 RPCنوع عمل آوری بر روی مقاومت فشاری، مقاومت کششي بتن  نيز اثر ونوع و حجم الياف تا اثر عواملي همچون اثر  ،ساخته شد
نمونه های بتني  .ساخته شدنمونه بتني  4مورد بررسي قرار گيرد. به منظور کاهش خطا در گزارش نتايج، از هر طرح اختالط به تعداد 

 .سانتي مي باشد 20سانتي متر و ارتفاع  ۵0 ساخته شده در اين تحقيق، شامل نمونه های استوانه ای با قطر

 

 : مشخصات شیمیایی و فیزیکی مصالح سیمانی 1 جدول

 مصالح سيماني  سيمان  ميکروسيليس 
  %  %  ترکيبات شيميايي

 ۳۱-۳0   6/20   SiO2 

 2/۵-6/0   16/4   Al2O3 

 ۹/۵-۹/0   ۹5/۹   Fe2O3 

 ۱/۵-۱/0   ۱6/6۹   CaO 

 2-۱/0   ۵1/2   MgO 

 -  ۹/2   SO3 

 ۱/0-۹/0   ۹۹/0   Na2O 

 ۱/0-۹/0   ۱4/0   K2O 

 4/0-2/0   -  C 

 01/0-04/0   -  S 

 05/0-02/0   -  MnO 

 40/0   -  P2O5 

 ۹-4/0   2/2   L.O.I. 

 -  45/0   I.R. 

 -  46/۵   F.CaO 

      

 خصوصيات فيزيکي  سيمان  ميکروسيليس 

 ۳/۵   05/۹   Specific gravity (gr/cm3) 

 2۱-20   ۹۵20  Specific surface (m2/g) 



 ۵۹۳۱مهرماه  ۵۱تهران ـ  هشتمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ

۱ 

 

 -  ۵40  Initial setting time (min) 

 -  ۵۳0  Final setting time (min) 

 -  05/0   Autoclave Expansion % 

 ۱00-۹00   -  Bulk density (kg/m3) 

 خصوصیات ماسه و پودر سیلیس: 2 جدول

 مصالح   ماسه سيليسي  پودر سيليس 
  %  %  ترکيبات شيميايي

 0۹/۳۳   2/۳۳   SiO2 

 05/0   ۱/0   Fe2O3 

 04/0   0۹/0   Al2O3 

 41/0   0۹/0   CaO 

 ۵۱/0   00/0   MgO 

 00۱/0   06/0   Na2O 

 0۵/0   00/0   K2O 

 005/0   00/0   SO3 

 -  0۵/0   TiO2 

 -  0۵/0   P2O5 

 4/0   ۵۹/0   LOI 

 

  الیاف ها: مشخصات 3 جدول

 مقاومت کششي نهايي

 (MPa) 

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

 نوع الياف

۵۵40 50/0  فوالدی 2۱ 
۳66 0۵۵4/0 لپلي وينيل الک 6   

 

 

 )الف( )ب( 

 : شکل ظاهری الیاف استفاده شده الف( الیاف فوالدی. ب( الیاف پلی وینیل الکل1شکل 
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  RPCطرح اختالط بتن های : 4 جدول

 

 *آب
 

 

الياف پلي 
 الکلوينيل 

 

الياف 
 فوالدی

 

فوق روان 
 کننده

 

پودر 
 سيليس

 

ماسه 
يسيليس  

 

 ميکروسيليس

 

 سيمان
 
 

 

 مصالح
 

 نام طرح

22/0  - - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/N/H 

22/0  - - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/N/C 

22/0  - 014/0  0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/ST1/H 

22/0  - ۵6۳/0  0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/ST2/H 

22/0  - 262/0  0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/ST3/H 

22/0  - 262/0  0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/ST3/C 

22/0  004/0  - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/PVA0.25/H 

22/0  005/0  - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/PVA0.5/H 

22/0  0۵0/0  - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/PVA0.75/H 

22/0  0۵0/0  - 0۹2/0  014/0  ۳۱/0  24/0  ۵ RPC/PVA0.75/C 
        *W/B = 0.18 

 

 تهیه نمونه های آزمایشی -2-2

از مصالح بسيار ريزدانه تشکيل مي شود، روش اختالط مرسوم و قديمي مناسب نمي باشد. ترتيب مخلوط کردن  RPCاز آن جا که بتن 
 [، به شرح زير مي باشد.۵2و 1، 4ی انجام شده]مطالعات گذشتهاساس بر  RPCبتن 

دقيقه با يکديگر مخلوط مي شوند، سپس آب و فوق روان کننده که از قبل با هم مخلوط شده بودند  2ابتدا تمام اجزای خشک به مدت 
 يکنواختي ودقيقه زماني که مخلوط به نوعي ثبات پالستيکي  4دقيقه به مخلوط اضافه مي گردد. بعد از  ۵به آرامي در مدت زمان 

توسط دست از يکديگر جدا شده اند به داخل مخلوط پاشيده مي شوند. سپس اجازه داده مي شود به منظور سيد، اليافي که از قبل ر

دقيقه مي  ۵۹_۵۵دقيقه ديگر ادامه يابد. کل زمان روند اختالط حدود  2اطمينان از مخلوط شدن کامل الياف در ترکيب، اختالط تا 
 ، انجام شده است.متر مکعب 02/0باشد و اختالط توسط ميکسر افقي پن تايپ با حجم 

حاوی ريخته مي شوند. به منظور متراکم سازی نمونه های بتني  اليه به داخل قالب ها 2، بتن در  RPCبعد از اتمام اختالط بتن 

ای از ميله کوبنده دستي با سطح مقطع مربعي شکل استفاده شده است. برای متراکم سازی و خارج کردن حباب های هو الياف فوالدی
 .استفاده شده است از ميز لرزه ،PVAمحبوس شده در نمونه های حاوی الياف 

روز به يکي از دو روش  21و به مدت حراقل  دساعت درون قالب و زير پوشش نفوذ ناپذير قرار گرفتن 24نمونه های استوانه ای به مدت 

 زير عمل آوری شدند:

 آزمايشتا روز  C° 20و سپس در آب  C° ۳0سه روز در آب   -
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 تا روز آزمايش درجه سانتي گراد 20در يک مخزن حاوی آب آهک  با دمای قرار دادن  نمونه ها  -

 

 

 نتایج آزمایشگاهی و بحث -3

 مقاومت فشاری -3-1

 ASTMروز  مراقبت و نگهداری به ترتيب بر اساس استاندارد  21بتني پس از حداقل  استوانه ای  هایآزمايش مقاومت فشاری نمونه

C39 [۵۹بر روی گروه ].مقاومت فشاری  های مختلف نمونه های بتني انجام شده است و ميانگين نتايج حاصله گزارش شده است
ارائه شده است. همانطور که در شکل مشاهده مي شود، الياف فوالدی توانسته است  ۱و جدول  2در شکل  RPCنمونه های بتن 

حاوی الياف  RPCمنجر به کاهش مقاومت فشاری شده است. بتن  PVAمقاومت فشاری بتن را بهبود ببخشد در حاليکه الياف 
در  هبود مي بخشند که بيشترين بازدهيری را بمقاومت فشا %۵/2و  %2/5و  %۵0به ترتيب  %۹و  %2و  %۵فوالدی با درصد حجمي 

حاصل مي شود. علت کاهش بهبود در مقاومت فشاری در مقادير باالی حجم الياف، افزايش تخلخل بتن و منقطع  %۵درصد حجمي 

د که رخ مي ده %5۱/0، بيشترين افت مقاومت فشاری در PVA شدن چسب سيمان از مصالح سنگي مي باشد. در بتن حاوی الياف 
وتاه الياف، عدم اختالط ک، طول PVAعلت کاهش مقاومت فشاری در بتن حاوی  شايد بتوان گفت که مي باشد. %۹/۵۹به ميزان 
البته مي توان در برخي مواقع برای  مي باشد. های ساخه شده با آن نمونه ر مخلوط و در نتيجه تخلخل باال و ناهمگن بودند مناسب آن

ها بکار برد که در اين تحقيق مورد استفاده قرار ها جهت تسهيل اختالط اين نوع اليافساخت بتن با الياف سنتتيک از نوعي افزودني

  نگرفته است.

 

  RPCبتن های  نتایج آزمایش مقاومت فشاری و کششی: 5 جدول

 مقاومت  مقاومت فشاری  مقاومت کششي 
 

 نام طرح
  (MPa)  (MPa)  

 ۱6/1   54/۵2۵   RPC/N/H 

 -  ۹2/۵۵۱   RPC/N/C 

 0۹/۵۵   ۳۹/۵۹۹   RPC/ST1/H 

 4۳/۵2   4۳/۵۹0   RPC/ST2/H 

 ۹1/۵۹   2۱/۵24   RPC/ST3/H 

 -  16/۵0۳   RPC/ST3/C 

 65/1   00/۵۵۹   RPC/PVA0.25/H 

 25/1   4۵/۵05   RPC/PVA0.5/H 

 00/1   ۱۳/۵0۱   RPC/PVA0.75/H 

 -  02/۵04   RPC/PVA0.75/C 
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 RPCمقاومت فشاری نمونه های بتنی  :2 شکل

 

بدون  بتن؛ شامل RPCهای ، نتايج نمونهRPCدر اين مطالعه به منظور بررسي اثر عمل آوری حرارتي بر روی مقاومت فشاری بتن 
با يکديگر مقايسه شده اند. همانطور که در شکل مشاهده مي  ۹در شکل  PVAالياف  %5۱/0الياف فوالدی و بتن با  %۹الياف، بتن با 

شده است. علت اين افزايش مقاومت فشاری، تسريع در فرآيند  RPCگردد، عمل آوری حرارتي باعث بهبود مقاومت فشاری بتن 
ناشي از  RPCترين درصد افزايش مقاومت بتن هيدراسيون مواد سيماني در دمای باال و تشکيل ساختار چسب متراکم مي باشد. بيش

حاوی  هایری مربوط به نمونهالياف فوالدی و کمترين افزايش مقاومت فشا %۹عمل آوری حرارتي مربوط به نمونه های مکعبي حاوی 
 مي باشد.  %۱/۵و  %۹/۹5است که به ترتيب PVA الياف  5۱/0%

 

 

 RPC نمودار اثر عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن :3شکل 
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 مقاومت کششی -3-2

روز عمل آوری بر روی گروه های  21[ پس از حداقل ۵4]   ASTM C496آزمايش غيرمستقيم مقاومت کششي بر اساس استاندارد

نتايج مقاومت کششي شکافت نمونه  است.نمونه های استوانه ای انجام شده است و نتيجه با ميانگين گيری از نتايج حاصله گزارش شده 
ها، به خصوص الياف فوالدی به دليل دهد که استفاده از اليافارائه شده است. نتايج نشان مي ۱و جدول  4در شکل  RPCهای بتن 

ي وجود الياف در ماتريس سيماني شکننده، موجب کاهش عرض ترک خوردگي و پخش ريزترک ها و در نتيجه افزايش مقاومت کشش
 %۱6را به طور قابل توجهي تا ميزان  RPC، استفاده از الياف فوالدی مقاومت کششي بتن ۱و جدول  4شود. مطابق شکل شکافت مي

در کسر حجمي  %۵منجر به يک افزايش مقاومت کششي  PVAافزايش داده است درحاليکه استفاده از الياف   %۹در کسر حجمي 
 مي باشد. %5۱/0در کسر حجمي  %۱/6الياف، مقاومت کششي کاهش مي يابد که مقدار آن  شده است و با افزايش حجم 2۱/0%

بايد توجه داشت که الياف فوالدی مورد استفاده در اين تحقيق به دليل شکل موجدار و انتهای قالبدار، گيرداری محکمي در بتن تحت 

مي شود؛ در نتيجه مقاومت کششي بطور قابل توجهي  وستهتنش های کششي ايجاد مي کند و باعث جلوگيری از انتشار ترکهای پي
در مخلوط قابل توجهي چسبندگي باالی آن، پيوستگي و  با توجه به نسبت ظاهری PVAيابد. اين در حالي است که الياف افزايش مي

تنش های کششي  تحملدر به ها در مراحل اوليه بارگذاری شده اما قاکه به طور موثر مانع گسترش ميکروترک کندبتني ايجاد مي

 PVAدر نتيجه اثر قابل مالحظه ای بر مقاومت کششي ندارد. هرچند، طول کوتاه الياف  ايجاد شده به علت قطر کوچک آن نمي باشد.
 . باشد RPCمي تواند از علل ديگر عدم بهبود مقاومت کششي در بتن 

 

 
  RPCنمودار مقاومت کششی بتن  :4شکل 

 

 نتیجه گیری -4

مورد بررسي  مقاومت کششي و شامل مقاومت فشاری RPCبر خواص بتن  PVAدر اين تحقيق اثر استفاده از الياف فوالدی و الياف 
بر اساس نتايج آزمايشگاهي بدست آمده در ارزيابي شد.  RPCروی خصوصيات بتن  عمل آوری حرارتي عالوه بر اين، اثرقرار گرفت. 

 حاصل شود: اين تحقيق، نتايج زير مي تواند

حجمي الياف فوالدی  %۵تاثير مثبتي بر روی مقاومت فشاری ندارد، در حاليکه افزودن  RPCبه بتن  PVA اليافافزودن  -۵
 افزايش نسبت به بتن ساده دارد.  %۵0به مقدار RPCبيشترين تاثير را بر روی مقاومت فشاری بتن 
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الياف فوالدی يک افزايش  %۹ي يابد بطوريکه در نمونه حاوی با افزون الياف فوالدی افزايش م RPCبتن مقاومت کششي  -2

نداشت بطوريکه حداکثر  RPCتاثير بسزايي بر روی مقاومت کششي بتن  PVAمشاهده شد. همچنين، الياف  ۱6%
 الياف رخ داده است.   %2۱/0در کسر حجمي   %2/۵افزايش مقاومت کششي به ميزان 

بخصوص در بتن حاوی الياف فوالدی شده است. بيشترين  RPCعمل آوری حرارتي باعث بهبود مقاومت فشاری بتن  -۹
الياف فوالدی به ميزان  %۹های مکعبي حاوی درصد افزايش مقاومت فشاری ناشي از عمل آوری حرارتي مربوط به نمونه

 مي باشد.  ۹/۹5%

و الياف ترکيبي تا حدی منجر  PVAاشد. استفاده از الياف فوالدی، الياف بترد و شکننده مي RPCبتن شکست بطورکلي  -4
  بهبود نوع شکست همراه با عالم هشدار دهنده قبل از شکست نهايي بتن شده است. به
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