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 چکیده 

يكي ازمهمترين و ارزانترين مصالح موجود دردنيا كه كاربرد وسيعي دارد بتن است به كارگيري بتن غيرمسلح بعلت تردي آن بغير از سازه 

 سبراي تقويت ماتري .ن بوسيله آرماتور برطرف مي گرددآهاي وزني عمال كاربرد چنداني ندارد اين عيب عمده بتن در عمل با مسلح كردن 

اي، نايلوني، پلي پروپيلن، كربن، كوالر، آزبستي، كنف، بامبو، پيش خرما،  تاكنون الياف مختلف از قبيل الياف فوالدي، شيشه هاي سيماني،

فزودن الياف فوالدي جهت بهبود رفتار پس از شكست بتن و مصالح پوزوالني براي افزايش مقاومت ناحيۀ ا پوشال برنج استفاده شده است.

با توجه به اهميت مقدار زمان باربري ديناميكي سازه هاي مختلف در هنگام حوادثي از قبيل زلزله، افزايش   .ته اسـتانتقالي كاربرد داشـ

به طور كلي الياف عبارت است از  .اين زمان راهكارهاي مختلفي را مي طلبد كه يكي از اين راهكارها مسلح نمودن بتن به الياف مي باشد

هر جسم نازک با طول زياد و قطر كم كه براي افزايش برخي از ويژگي هاي بتن در آن به كار گرفته مي شود كه مي تواند از فلز، مواد 

ه از اين ي استفاددر اين مقاله خصوصيات بتن مسلح به الياف فوالد بررسي شده است و نقاط مثبت و منف. باشد …رزيني، مواد پليمري و

الياف مورد بحث قرار گرفته است. همچنين از نظر مشخصات فيزيكي، اندازه، مقاومت، تكنولوژي، تاريخچه، روش توليد و كاربرد در مواردي 

 .هايي صورت گرفته است هاي نسوز بررسي ها، جداره هاي صنعتي ، بتن پيش ساخته پل هاي بتني، كف سالن همچون لوله
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 مقدمه -1

هاي ترد و شكننده كه در مقابل كشش توان ناچيزي دارند، از زمانهاي قديم وجود داشته  ايده اضافه كردن الياف به مخلوط

است. عليرغم اينكه تكنولوژي بتن اليافي در ايران كمتر شناخته شده است امروزه در دنيا انواع بسيار متنوعي از الياف بـراي 

 اولين تالش اصلي براي .مي باشد فوالديترين آنها، الياف  كاربردهـاي گونـاگون در بـتن وجـود دارد كـه يكـي از پـر كاربرد

در كشـور آمريكا  0691در اوايـل دهـه  Ramualdiو Baston هـاي فـوالدي توسـط مسلح كردن بتن بوسيله جاگذاري الياف

 تجام گرفته اسصورت گرفت. بعد از آن، تحقيقات و كاربردهاي صنعتي بسيار زيادي درباره بتن مسلح با الياف فوالدي ان

(Darwish, 2008). 

هر چند كه از بدو پيدايش بتن، تحول اندک در آن بوجود آمده، لكن طيف وسيع كاربرد بتن عمالً بيانگر اين مطلب است كه 

بكارگيري بتن غير مسلح  .ميدهدشماري كه اين نوع مصالح از آن برخوردار است. ساير موارد آنرا تحت الشعاع قرار  مزاياي بي

منظور ايجاد شرايط ايزوتروپي و نيز كاهش ضعف  به .هاي وزني عمالً كاربرد چنداني ندارد به علت تردي آن به غير از سازه

هاي نازک و نسبتاً درازي كه در تمام حجم بتن، بطور  شكنندگي و تردي جسم بتن تا حد ممكن، در چند دهۀ اخير از رشته

 .در هم پراكنده ميگردد، استفاده مي شودهمگن و 

داراي مدول االستيسيته و كرنش شكست بااليي بوده كه با توجه به قابليت شكل پذيري مناسب و مقاومت كششي  فوالدياليـاف 

، انتهاي مباال از مناسب تـرين و اقتصـادي تـرين نوع الياف به حساب مي آيد. اين نوع الياف به اشكال ظاهري گوناگون ) مستقي

قالب دار، دندانه دار و ... ( جهت بهبود رفتار بتن قابـل سـاخت است و همچنين اختالط آنها با ديگر مواد بتن به سهولت انجام 

ا ه انواع اليافها سبب مي شود كه الياف فوالدي بيشـترين كـاربرد را نسـبت بـه ساير  اين مزيت .(0731)خالو,  پذير است

ي، هاي صنعت ها، كف سالن داشته باشد. از جمله كاربردهاي اين الياف مي توان به سازه هاي تحت ضربه و انفجار، باند فرودگاه

هايي كه در معرض تغييرات باالي دما و حتي در دماهاي بسيار  لوله هـا و پوسته هاي نازک، تونلها، كف سازي خيابانها، قسمت

... اشاره كرد. با توجه بـه مزاياي ويژه و كاربردهاي وسيع بتن مسلح به الياف فوالدي جاي آن دارد كه در ضمن  باال هستند و

ها با الياف در  كاربرد اينگونه رشته .شناخت بيشتر ايـن تكنولـوژي اقـدامات الزم بـراي بـه كـارگيري عملي آن صورت گيرد

دارد. انواع اليافي كه در ربع قرن اخير بطور وسيع در بتن و مالتهاي سيماني مورد بتن به بطور كلي در مالتها قدمت تاريخي 

استفاده قرار ميگيرد، الياف شيشهاي، پلي اتيلين، فوالدي، آزبست و چنايلوني و كتان ميباشد كه اثر هر يک از انواع الياف بر 

نظري گذرا به آمار مصرف الياف فوالدي در  .هدخواص و تكنولوژي بتن مبحث جداگانه و طوالني را به خود اختصاص ميد

سال گذشته بالغ بر چندين صد هزار متر مربع از كف سالنهاي  01كارهاي بتني در كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه تنها ظرف 

 .صنعتي، باند فرودگاه، روسازي بزرگراه و ... با بتن مسلح به الياف فوالدي اجراي شده است

تحقيقات آزمايشگاهي كه در اين راستا در دانشگاههاي ايران در بررسي مقاومتهاي خمشي، فشاري، كششي، نتايج بررسيها و 

برشي و شكافتگي در طول مدت بيش از يكسال انجام گرفت، نشان ميدهد كه تأثير اين نوع فوالد الياف فوالدي در باالترين 

ها هاي فوالدي بعنوان الياف فوالدي نه تن ينگونه زايدات و تراشهمقاومت بتن بسيار چشمگير و شايان توجه است. بكار گيري ا

از بعد افزايش خواص بتن خالص حائز اهميت است، بلكه از بعد اقتصادي و كاهش آلودگي محيط زيست نيز اثرات بسيار مثبت 

 .و رضايتبخشي را در بر خواهد داشت

 مرور تاریخچه -2

باز می گردد که از کاه براي مسلح کردن آجرهاي گلی استفاده می کردند. همچنین از  ولین استفاده از الیاف به زمان مصریانا

 سال پیش استفاده می شده  همچنین از موي اسب نیز براي مسلح کردن بتن 0555الیاف پنبه نسوز براي مسلح کردن رس در 



خودمان نیز استفاده از کاهگل در زمانهاي قدیم به علت کنترل ترک در گل در کشور  .(Mehta, 1986) شده است استفاده می

بوده است که بتن الیافی نوع پیشرفته سیستم سنتی می باشد که در این سیستم الیاف جانشین کاه و بتن جانشین گل شده 

  است .

Joseph Lambot   سیم به بتن یك ماده ساختمانی جدیدي پیشنهاد کرد که با اضافه کردن الیاف پیوسته به شكل 7481در سال 

   یك سري آزمایشات براي مقاومت بتن بوسیله الیافهاي کوتاه توسط 7175در سال  .(Antoine, 1985)  می توان تولید کرد

Porter  جام شد. او با اضافه کردن گل میخ ان( nail )  خردشدگی بتن را بدست آورد. در ه بتن، افزایش مقاومت کششی و ب

  .توسعه یافت Lhatshelc هاي کامپوزیت شامل سیمان و پنبه نسوز توسط ساخت المان 7175سالهاي بعد از 

و 100𝑚𝑚هاي سیم آهنی تقریبا به طول  یك روش براي بهبود رفتار بتن مسلح یافت. او از الیاف Zitkevic ،7191 در سال

اي فشاري، ه دي مورد استفاده در بتن امروزي بسیار شبیه بود استفاده کرد و نتیجه گرفت که مقاومتکه به الیاف فوال 1𝑚𝑚قطر

تا کنون تحقیقات متعددي در زمینه بتن مسلح به الیاف  7195از اوایل دهه  .(Beddar, 2008) کششی و برشی افزایش می یابند

و همكاران خواص بتن با مقاومت باال را با افزودن الیاف فوالدي بررسی کردند. نتایج  L A Qureshi  .فوالدي صورت گرفته است

روز اول  1آزمایش نشان داد که با افزایش الیاف فوالدي، مقاومت کششی به صورت خطی افزایش می یابد و سرعت افزایش در 

 .(Quresh, 2008) بیشتر می باشد

M N Hadi  آزمایشی را جهت مقایسه رفتار دال بتنی مسلح با استفاده از الیاف فوالدي و پلی پروپیلن انجام داد. نتایج آزمایش

 .(Hadi, 2008) حجمی الیاف فوالدي بهترین تاثیر را در شكل پذیري دالها دارد %7نشان می دهد که افزایش 

 بتن الیافیمعرفی  -3

بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است که با به کارگیري الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فشاري 

العاده افزایش می یابد . این ترکیب کامپوزیتی، یكپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امكان استفاده از بتن به عنوان آن، فوق

بتن الیافی از قابلیت جذب انرژي باالیی نیز برخوردار  .ت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می آوردیك مادة شكل پذیر جه

شاهد تاریخی این فناوري، کاربرد کاهگل در بناي ساختمان  .است و تحت اثر بارهاي ضربه اي به راحتی از هم پاشیده نمی شود

باشد که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین تكنولوژي میاست. در واقع بتن الیافی نوع پیشرفتة این 

العاده، قابلیت جذب پذیري باال، مقاومت فوقبتن الیافی خواص مناسبی همچون شكل .اندگل به کار رفته در ترکیب کاهگل شده

می توان موارد کاربرد فراوانی براي آن یافت. به طور  را دارا می باشد که متناسب با آنها انرژي و پایداري در برابر ترک خوردن 

هاي صنعتی، می توان از این نوع بتن به جاي بتن آرماتوري متداول سود جست این نوع بتن از بهترین مثال در ساخت کف سالن

د منفجره به شمار می رود ضربه، همچون سازه پناهگاه ها و انبارهاي نگهداري موابهمصالح مورد استفاده در ساخت بناهاي مقاوم

 و بناي شكل گرفته از بتن، قابلیت فوق العاده اي در جذب انرژي ضربه دارد.

از مزایایی همچون عایق بودن سازه در برابر صدا و سرعت باالي اجرا نیز برخوردار می توان کارگیري این بتن در بناي یك سازه به

لیاف داخل بتن کامالً تصادفی می باشد، از این بتن معموالً نمی توان به نحو مطلوبی اما از آنجا که نحوه قرار گرفتن انام برد است

بتر صرفه تر و مناسها بهره گرفت و در این نوع سازه ها استفاده از روش سنتی و شبكه بندي فوالدي بهدر ساخت تیرها و ستون

ي جدید در نقاط ضعف خود نباید مانع نادیده گرفتن می باشد. الزم است به این نكته توجه شود که ناکارآمدي یك تكنولوژ

 .(7914)خالو,  ددقاط قوت آن و عدم توجه به آن گرکاربردهاي مناسب آن در ن

 

 



 بتن مسلح به الیاف فلزی -3-1

دي از سنگی و آب و همچنین درصبتن الیافی )الیاف فوالدي( ترکیبی است که شامل یك کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح 

الیاف فوالدي کوتاه که بطور درهم و کامالً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده که وجود الیاف فوالدي مشخصات 

باشد که در این مقاله به  از جمله آنها الیاف فوالدي، پلیمري، شیشهاي و ... می .بخشد بتن را نسبت به حالت خالص بهبود می

 .الیاف فوالدي در مخلوط شكننده، تمرکز تنش را در محل ترکهاي بوجود آمده کاهش میدهد ت. الیاف فوالدي پرداخته شده اس

انواع الیاف از لحاظ  است.cm 1,0به طول حداکثر I/d705/d/7>95) ) (معموالً در الیاف، نسبت طول به قطر )نسبت ظاهري

... و 28000kg/cm^2-28000اما مشخصات الیاف فوالدي، مقاومت کششی .شكل، موجدار، صاف، خم شده، حلقوي است

 .است

  p=7800kg/cm^3وزن مخصوص =D5,90-5,0Lو حداکثر تغییر طول باشد میkg / cm^2 20و مدول یانگ

 E>055555>055555بتنیآسفالت  مدول می باشد.

 می ... ویسكوزیته درجه حرارت، زمان بارگذاري ودول االستیك رویه تابعی از درصد قیر، درصد فضاي خالی، درصد فیلتر، 

افزایش مدول االستیسیته رویه  .باشد که این مدول به عنوان مشخص کننده خصوصیات مصالح روکشی به کار گرفته میشود

ود ش سبب افزایش مدول االستیسیته می باعث افزایش فاکتور تشدید تنش میگردد لذا در مناطق سردسیر که درجه حرارت

 .استفاده نمود (725/705-45/755) یست از قیرهايبا

 مکانیزم اثر الیاف فوالدی:-3-2

ها هزار رشته باريک فوالد در بتن و ايجاد مخلوط همگن، رشته هاي فوالدي تمام اجزاي بتن را در سه محور با مخلوط كردن ده 

شدن، ضمن جلوگيري از ترک خوردن بتن، با جذب گيرند و با شروع انقباض بتن در حين خشک طول و عرض ارتفاع در بر مي

گانه باعث تنيدگي در بتن و ايجاد مقاومت كشش بسيار باال شده و بتن مورد نظر كامالً نيروهاي انقباضي بتن در محورهاي سه

 كند. خاصيت االستيک پيدا مي

 مزایا و معایب بتن مسلح به الیاف فوالدی -3-3

از مزايايي همچون عايق بودن سازه در برابر صدا و سرعت باالي اجرا نيز برخوردار مي توان كارگيري اين بتن در بناي يک سازه به

اما از آنجا كه نحوه قرار گرفتن الياف داخل بتن كامالً تصادفي مي باشد، از اين بتن معموالً نمي توان به نحو مطلوبي نام برد است

بتر صرفه تر و مناسها بهره گرفت و در اين نوع سازه ها استفاده از روش سنتي و شبكه بندي فوالدي بهستون در ساخت تيرها و

مي باشد. الزم است به اين نكته توجه شود كه ناكارآمدي يک تكنولوژي جديد در نقاط ضعف خود نبايد مانع ناديده گرفتن 

 .(0731)خالو,  . آن گردد كاربردهاي مناسب آن در نقاط قوت آن و عدم توجه به

بتن معمولي يک ماده نسبتاً ترد و شكننده است، در حاليكه بتن اليافي چون داراي مقاومت زيادتر و خاصيت جلوگيري از ترک 

 .خوردگي را داراست، لذا نسبت به بتن معمولي برتريت دارد

 :معمولي را ميتوان بطور خالصه به شرح ذيل بيان داشتمزاياي بتن اليافي در مقايسه با بتن 

 مقاومت در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطح*

 مقاومت زياد در مقابل تنشهاي خستگي *

 مقاومت بسيارعالي در مقابل ضربه*

 (عالي )ظرفيت زياد تغيير شكل نسبي قابليت كشش*

 قابليت باربري زياد بعد از ترک خوردگي*



 خمشی و برشی زیاد مقاومت کششی،*

 قابلیت انعطافی*

یك مزیت بارز بتن الیافی، ظرفیت کاري زیادي آن است. ظرفیت کاري در این متن به مفهوم ظرفیت یك جسم به منظور تبدیل 

 : کار خارجی به

 الف( انرژي کرنشی ذخیره شدة قابل تغییر

 .باشد الیاف و یا تولید حرارت میهاي جدید با رها شدن و تغییر شكل  ب( کار داخلی، با تشكیل ترک 

 مقایسه بتن با الیاف و بدون الیاف در تحت نیروی برشی)مآخذ: نگارنده( -1 شکل

 مزایای الیاف فوالدی نسبت به روش سنتی:-3-4

 هزینه پایین: -1

( 9/7باشد ولی به دلیل دوز مصرفی پایین )حدود باالتر از مش می %95الیاف فوالدي با اینكه قیمت واحد الیاف فوالدي حدوداً 

نسبت به مش، و همین طور عدم وجود هزینه هاي نصب و پرت و ... استفاده از الیاف فوالدي هزینه اي در حدود نصف روش 

 سنتی خواهد داشت.

 سرعت بسیار باال: -2

 باشد.اري و حذف مراحل مربوط، سرعت اجراي پروژه بسیار زیاد میدر کلیه کاربردهاي ذکر شده به دلیل عدم نیاز به مش گذ

 مقاومت نهایی باال:  -3

 باشد.هاي مسلح شده با الياف فوالدي نسبت به نمونه هاي سنتي در هر حالت داراي مقاومت باالتر ميبتن

 عدم نیاز به درزهای انقباضی: -4

 یابد.ایجاد درزهاي انقباضی به حداقل ممكن کاهش میدر روش مسلح سازي بتن با الیاف فوالدي نیاز به 

 نحوه ساخت الیاف فوالدی -4

ف لیاامیباشد. وت نیز متفادي در بتن فوالف لیااساخت ه نحوده و تی بوومتفاي قطرهاو شكل دي در بتن داراي فوالف لیاا

 د:یر تولید میشور روش زچهاس سااعمدتاً بر ، میباشندد جهانی موجوي هازاربادر حاضر ل حادر که دي در بتن فوال

 سیمی فلیاا –دي فوالي سیمهان بریدن و کشید -

 ارينو یا برشی فلیاا –دي فوالي هاش ورقبر رد و نو -

 يیختهگرف رلیاا -اب مذاد موده از ستفاابا  -

 . ماشینی فلیاا –اش صفحه تره ستگاده از دستفاابا دي فوالي هاورقسطح ن شیداتر -

 

 



 الیاف فوالدی کاربرد مختلف-5

شترین کاربردهاي بتن مسلح به الیاف بویژه الیاف فوالدي تاکنون در دالها، عرشه پلها، کف سازي فرودگاهها، پارکینگها و بی

محیطهاي در معرفی کاویتاسیون و فرسایش بوده است. در پل سازي مهمترین کاربرد آن در سطوحی بوده که در معرض 

 .خوردگی و فرسایش قرار دارند

 دالهای روی بستر-5-1

در مورد دالهاى روى بستر، نمونه هایی که خوب بررسی شده باشند اندک هستند. اما در جاهایی که دال بتنی مسلح به الیاف 

تا  95فوالدي تحت تاثیر عبور و مرور اتوبوسهاي سنگین قرار دارد، مشخص شده است که این نوع دال، با ضخامتی در محدود 

غیرمسلح، عملكردي مشابه آنها دارند با استفاده از این نوع بتن، پوشش باند فرودگاهها را میتوان به نحو قابل  درصد دالهاى 10

درصد( نازکتر از پوششهاي بتنی غیر مسلح مشابه اجرا کرد. خستگی خمشی عامل مهمی است که بر  95تا  25مالحظه اى ) 

میدهد که الیاف، مقاومت بتن را در برابر خستگی به نحو قابل مالحظه  عملكرد کفسازى اثر می گذارد، اطالعات موجود نشان

 .اي افزایش می دهند

 ها های سازه ای سقف دال-5-2

براى دالهاي کوچك، براساس نظریه خط سیالن، یك روش طراحی ارایه شده است که بر نتایج حامل از آزمایش دالهاى دو طرفه 

 .کار و اعمال انها بر دالهاي بزرگتر، به شدت نهى شده استبتنى متكى است. ولی برون یابی نتایج 

 ها عرشه پل-5-3

 ها شود ولی ها می شود. بتن الیافی گرچه نمی تواند مانع از نفوذ این نمك هاي یخ زدا موجب انهدام عرشه پل استفاده از نمك

 .جلوگیري کرد ها میتوان از گسترش دامنه این انهدام با محدود نگاه داشتن تعداد و عرض ترک

 تیرها-5-4

 خمش در تیرها-5-4-1

در این زمینه، هم براى تیرهایی که تنها به الیاف مسلح شده اند و هم در مورد تیرهایی که از ترکیب الیاف و آرماتور در آنها 

معادالت مذکور ارزش استفاده شده، فرمولها و معادالتی ارائه گردیده است . در مورد تیرهاي که فقط به الیاف مسلح باشند، 

سانتیمتري( و اعضاي فرعی سازه ها کاربرد دارند . اما در  90×75×75عملی چندانی ندارند و تنها در مورد تیرهاي کوچك )

زمینه تیرهاي مسلح به ترکیب الیاف و آرماتور معادالت، طرح شده با توجه به استفاده از مقاومت کششی افزایش یافته بتن که 

ر کششی می آید، قادرند مدل مناسبی از تیر به دست دهند. از جمله این معادالت، روابط پشنهادي است که به کمك آرماتو

 . است ACI مشابه معادالت روش طراحی بر اساس مقاومت نهایی

 ستون -اتصاالت تیر-5-4-2

به جاي بخشی از میلگردهاي حلقوي،  ستون مقاوم در برابر زلزله با استفاده از الیاف فوالدي -مطالعات اخیر روي اتصاالت تیر

 . حاکی از بهبود قابل مالحظه مقاومت، نرمی و جذب انرژي اتصال است

 مالحظات مربوط به خستگی خمشی

تحقیقات اخیر نشان می دهد که افزودن الیاف به تیرهاي بتنی مسلح به میلگرد عمر خستگی را و تغییر مكانها و عرض ترکها را 

 .اس این تحقیقات نتیجه گرفته می شود که اثر مفید الیاف با افزایش میزان میلگردها کاهش می یابدکاهش می دهد. بر اس

 برش در تیرها-5-4-3

داده هاي آزمایشگاهی زیادي که در دست هستند نشان میدهند که الیاف اساساً ظرفیت برشی )مقاومت کششی قطري( تیرهاي 

الیاف به جاي خاموتهاي قائم یا میل گردهاي خم شده یا براي کمك به آنها مزایاي بتنی را افزایش می دهند. به کار بردن 

 : چندي را ایجاد می کند که عبارتند از

 .الیاف در حجم بتن به طور یكنواخت توزیع شده و خیلی بیشتر از میلگرد هاي تقویتی برشی به یكدیگر نزدیك هستند -الف 

 .اومت کششی نهایی هر دو توسط الیاف افزایش می یابندمقاومت کششی در نخستین ترک و مق -ب 

 .مقاومت برشی اصطكاکی افزایش می یابد -ج 



برخی از  .با استفاده از الیاف داراي انتهاي آجدار می توان از انهدام فاجعه آمیز تیرهاي بتنی در اثر کشش قطري جلوگیري کرد

د الیاف می توانند از لحاظ اقتصادي جایگزین خاموتها شوند الیاف داراي پژوهشگران تحلیل هایی ارائه داده اند که نشان می ده

 755انتهاي چین خورده می توانند به افزایشی چشمگیر در مقاومت برشی منجر شود . در برخی آزمایشها این افزایش حتی به 

 .درصد بالغ گردیده است

 Vcf هار تیر آن خاموت هم داشته اند معادله زیر جهت برآوردتیر داراي الیاف که چ 1اخیرا بر اساس نتایج آزمایشگاهی روي 

 .پیشنهاد شده است

Vcf=2/3Ft(d/a)0.25 

Ft  سانتیمتري( به دست می آید 95×70اینچی ) 72×9مقاومت کششی بتن است که از نتایج کشش مستقیم استوانه هاى. 

( d/a ) الیاف از طریق پارامتراثرات انواع مختلف  . نسبت عمق مؤثر به دهانه برشی است Ft  در معادله بررسی می شود. روش

را در مورد محاسبه سهم خاموت در ظرفیت برشی دنبال می کند که به آن نیروي  ACI 318 طراحی پیشنهاد شده همان طریق

 .مقاوم بتن نیز که بر اساس تنش برش معادله باال محاسبه می شود اضافه میگردد

 ها برش در دال-5-4-4

عات اخیر نشان داده اند که با افزودن الیاف فوالدي قالبدار به آرماتور در دالهاي بتنی مسلح، مقاومت برشی آنها بسته به مطال

 .درصد افزایش یابد 82درصد الیاف تا 

 شاتکریت -5-4-5

ر بتن ه ها، تعمیشاتكریت )بتن پاشى( داراي الیاف فوالدي در ساختن سازه هاي گنبدي شكل، پوشش دادن، پایداري سنگریز

فرسوده و غیره به کار می رود. طرح سازه ها به همان طریق سازه هاي مرسوم مورت می گیرد، فقط مشخصات بهبود یافته 

 .شوند فشاري، برشی و کششی بتن الیافی در محاسبات وارد می

 فرسایش در اثر کاویتاسیون-5-6

حوضچه هاي آرامش سرریزها و قسمتهاي دیگر بعضی از سدها به کار  بتن مسلح به الیاف فوالدي براى تعمیر آبروهاي خروجی،

رفته است . در هر مورد از زمان تعمیر تاکنون، با وجود ارتفاع زیاد این سدها و شگرف بودن قدرت آب خروجی بتن الیافی به 

 .بهترین نحو پایداري کرده است

 کاربردهای دیگر-5-7

بسیاري از جاهاي دیگر نیز به کار رفته که روشهاي طراحی خاص و روشنی نداشته اند.  بتن مسلح به الیاف و بویژه فوالدي در

به طور مثال این موارد شامل : پیاده روها، حفاظت خاکریزها، پی ماشین آالت، پوشش آدم روها، سدها، پوشش نهرها، تانكهاي 

جام تحقیقات بیشتر و کاملتر، موارد استفاده از این ذخیره مواد و اعضاي پیش ساخته نازک می شود. مسلما با گذشت زمان و ان

 .نوع بتن متنوع تر و کاربرد آن نیز رایج تر خواهد شد

 استفاده و کاربرد بتن الیافی در ایران-5-7-1

بر اساس مطالب یاد شده بتن الیافی با مزایاي ویژه خود می تواند کاربردهاي وسیعی داشته باشد، لیكن جهت به کار گیري آن 

 .در ایران الزم است که دو نكته اساسی در نظر باشد

 : مورد اول

الزم است که حداقل مقاومتی براى بتن در کلیه سازه هاي بتنی اعمال شود، که این خود در کیفیت بتن، بدون واردکردن هیچ 

 .گونه الیافی نقش موثر دارد. بدین معنی که باید اول کیفیت بتن بدون الیاف را ارتقا دهیم

 : ورد دومم

در بتن الیافی جلوگیري به عمل آید، لذا الزم است نحوه صحیح مخلوط کردن الیاف با  ن(گلوله شد)ده نظر به اینكه باید از پدی

الزم است به این صنعت نو پا با کاربردهاي فراوان، توجه  .بتن و همچنین استفاده از روان سازها جهت افزایش کارایى فراهم آید

بیشتري معطوف شود و الیاف مختلف اعم از مصنوعی )مانند الیاف پلی پروپیلن( و فوالدي، به شكل مطلوب و با کیفیت مناسب 



د به عت فوالساخته شوند. سرمایه گذاري جهت ساخت الیاف و اینكه صنعت پتروشیمی به ساخت الیاف پلی پروپیلن و صن

 .ساخت الیاف فوالدي مبادرت ورزند، میتواند راه گشا باشد

 الیاف فوالدی -2 شکل

 کیفیت بتن مسلح به الیاف فوالدی-6

 :باشد شتهدا بستگی یرز هعمد عامل سه به ندامیتو لیافیاکیفیت بتن  کلیر بطو

 بتنط مخلوي نسبت هاـ 7

 دي در بتنفوالف لیااهندسی ت مشخصاـ 2

 ف در بتنلیاابه قطر ل نسبت طو -

 ف در بتنلیااسطح ي برو زمكانیكی ر مها -

 دي در بتنفوالف لیااجنس و فیزیكی ت مشخصاـ 9

یش افزدر اکه د برم شكل نیز ناي حلقودي فوالف لیاان از امی تو، کر شدذقبل در که دي در بتن فوالف لیال اشكااع انوابر وه عال

 دارد.ئی اتأثیر بسزن مت بتوومقا

 فرم الیاف فوالدی که در افزایش مقاومت بتن موثر است)مآخذ:نگارنده( -1 جدول

مقاومت  طول قطر شكل الیاف

 الیاف

متوسط تنش بین 

 کشیدن الیاف

 نما و مقطع

 71/8 7250 متغیر 9/5 مستقیم و ساده

 
مستقیم و 

 دندانه دار

0/5 95 100 7/4 

 
 19/8 7900 85 8/5 قالبدار

 
 20/0 7210 95 90/5 موجدار ریز 

 



 8/79 7970 20 8/5 موجدار درشت

 
 21/1 075 0/78 9/5*8/5 دم پهن

 

 

 بتن پرتابی -7

تن پرتابي يا بتن پاشي با الياف فوالدي، روشي است كه در اين روش، خمير بتن و الياف فوالدي توسط پمپ، با سرعت و فشار 

زيادبه سطوح مورد نظر پاشيده ميشود. روش كاربرد معموالً بدين نحو است كه خمير بتن از يک مجرا و الياف فوالدي با درصد 

مشخصي از مجراي ديگر، با سرعت زيادي خارج و بطور همزمان و اليه به اليه بر روي سطح مورد نظر پاشيده شده و در نتيجه 

دي ميشود. البته گاهاً خمير بتن همراه با الياف فوالدي نيز ميتواند از يک مجرا پاشيده در سطح كار، بتن مسلح و الياف فوال

وجود الياف فوالدي در عمليات بتن پرتابي، بطور قابل توجهي مقاومت خمشي، كششي، ضربهاي و خاصيت جذب انرژي  .شود

ف فوالدي در روش بتن پرتابي، ميتوان از آرماتور با استفاده از اليا .در مقابل گسيختگي بتن پاشيده شده را افزايش ميدهد

ها و ...( خودداري كرد، چرا  هاي تونل گذاري شبكهاي در محلهاي مشكل )نظير شيبهاي تند، ديوارههاي سنگريزهاي، ديواره

رماتور كار، آ كه آرماتور گذاري در چنين مناطقي نه تنها خطرناک است، بلكه بعلت ناهموار بودن سطوح اينگونه محلها و سختي

 :را ميتوان در عمليات زير بكار گرفت« روش بتن پرتابي با الياف فوالدي»بطور كلي  .بندي كار پرهزينه و گراني ميباشد

 ثبيت و پايدار سازي شيبهاي سنگي خطرناک و غير دسترس*

 هاي سنگي هاي آبياري و ديوارة تونل تثبيت ديوارههاي تونلهاي معادن، كانال *

 ...(هاي آسيب ديده سازهاي موجود )سدها، پلها و تعميرقسمت*

 خيز و گسلي كاربرد در مناطق زلزله*

 ... اي و هاي نسوز، سقفهاي پوسته هاي فوالدي، رويه جداره پوشش لوله*

 های اجراء شده با بتن مسلح به الیاف فوالدی طرح -8

چگونه در ممالک پيشرفته جهان بطور مستمر و گسترده استفاده به منظور روشن ساختن طيف وسيع كاربرد بتن اليافي كه 

ي كه هاي مهم ميشده و ميشود، در حاليكه در كشور ما، اگر اغراق نباشد، شايد بتوان گفت كه اين تكنولوژي، به طرحها و پروژه

 .كنيم اند، اشاره مي در كشورهاي صنعتي جهان به اجراء درآمده

 . الف( عناصر سازهاي

 .پذير هاي ضد انفجار و ضربه ب( سازه

هاي ضد انفجار ساخته شده از بتن بايد قادر به مستهلک كردن موج فشاري ناشي از انفجار باشند. تنشهاي پيچيدة فشار،  سازه

ين ا تأمه آورد كه بتن اليافي به همراه بتن آرمه معمولي مقاومت الزم را براي اينگونه سازه كششي و برشي را در سازه بوجود مي

 .كند مي

 :هاي ضد انفجار را دارد عبارتند از دو خاصيت منحصر بفرد بتن اليافي كه ضرورت كاربرد اين نوع بتن، در سازه

 .تسطيح ايزوتوپ جسم بتن با الياف فوالدي



كه  داشت ناتوان اذع پذيري و قدرت انعطاف در مقابل نيروهاي انفجاري و توان باربري بعد از ايجاد ترک بطور يقين مي ضربه

 .اي و ارتعاشي هستند بتن اليافي بهترين فنداسيون ماشين آالتي است كه داراي بارهاي ضربه

ايسه با كند كه در مق گاه سقف معادن را توصيه مي داره تحقيقات معادن آمريكا نيز استفاده از پشت بند بتن اليافي در تكيها

 .باشد ميتر و فنيتر  هاي چوبي، اين روش عمالً اقتصادي پايه

 هاي عايق حرارتي و نسوز ج( پروژه

 هاي نازک و ديوارها د( پوسته

 هاي دريائي هـ( سازه

ظت هاي محاف ها و موج شكن هاي كاربري بتن اليافي، استفاده در كف گمركات، بار انداز اسكله، عرشه لنگرگاه و( ساير جنبه

سطوح منحني و كاربرد آن در ساخت بدنه كشتي به همراه فروسيمان باشد. سهولت قالب بندي اليافي در  شده با احجام بتني مي

 .دهد و يا به تنهائي، كارآيي و جالب بودن اين نوع بتن را نشان مي

 نتیجه گیری -9

توان اذعان كرد، همانطوريكه  با توجه به خواص بتن مسلح به الياف فوالدي كه در اين مقاله شرح آن گذشت، بطور يقين مي

تواند تحول  هاي مهم، تحول بزرگي را بوجود آورده است، استفاده از بتن اليافي نيز مي اي و فوالدي در اجراي طرح بتن آرمه

هاي بتن اليافي و  هاي آينده كشور داشته باشد، غفلت ازبرتري هاي در درست اجراء يا طرح چشمگيري در كم و كيف سازه

هاي ملي وارد خواهد  ا صدمات جبران ناپذيري را به كيفيت و عمر مفيد سازههاي عمراني كشور، نه تنه عدم كاربرد آن در طرح

تواند از اين طريق مورد استفاده قرار گيرد، بال استفاده مانده و  آورد، بلكه الياف فوالدي كه از زائدات خط توليد كارخانجات مي

 نمود. خواهد تر هاي صنعتي دست و پا گير، محيط زيست را روز به روز آلوده اين تفاله

اي ه هاي توليد آسفالت هاي اليافي و ايجاد كارخانه هاي راه باندهاي فرودگاه استفاده از آسفالت با توجه به نياز كشور در زمينه

 .هاي ايجاد اشتغال را فراهم خواهد كرد اليافي پيش ساخته كمک شاياني هم در اقتصاد كشور و هم در زمينه

 .كشور از نظر بهبود مقاومت استاتيكي آسفالت عملكردي مشابه الياف خارجي داردالياف فوالدي توليد داخل -0

 .الياف فوالدي توليد داخل كشور از نظر بهبود طاقت و انعطاف پذيري آسفالت عملكردي مشابه الياف خارجي دارد -2

 ل مهار شده از خودنشان ميهاي كششي در دا الياف فوالدي توليد داخل كشور نقش مهم و موثري در كنترل عرض ترک -7

 .يابد توان نتيجه گرفت عمق ترک كاهش مي دهد و با توجه به اينكه عمق ترک تابعي از عرض آنهاست مي

 هاي كششي در دال مهار شده از خود نشان مي الياف فوالدي توليد داخل كشور نقش مهم و موثري در كنترل طول ترک-4

 .دهد
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