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 چکیده

در این مقاله امکان ترکیب الیاف فوالدی در درصدهای مختلف وزنی مورد بررسی قرار گرفته است و 

خمشی مورد  عملکرد این الیاف در افزایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت

می  03و  03مطالعه قرار گرفته است. الیاف های مورد استفاده در این تحقیق دارای نسبت طول به قطر 

باشند. همچنین در این پژوهش از دو الیاف فوالدی قالبدار و الیاف فوالدی موجدار استفاده گردیده است. 

مقاومت کششی و خمشی نمو نه ها در همانطور که آزمایش ها نشان داد ترکیب این الیاف سبب افزایش 

مقایسه با بتن بدون الیاف و بتن با یک نوع الیاف شد. به عالوه  ترکیب این الیاف ها سبب کاهش روانی 

بتن شد و کارایی آن را کاهش داد. ترکیب این الیاف ها سبب افزایش چشمگیر مقاومت خمشی بتن 

شد. در این مقاله مقاومت کششی و خمشی نمونه های  نسبت به بتن بدون الیاف و بتن با یک نوع الیاف

درصد الیاف مورد بررسی قرار گرفت که در همه ی  2.0درصد و  2درصد،  5.0ساخته شده با میزان  

موارد مقاومت کششی و مقاومت خمشی نمونه ها افزایش یافت. در این بین افزایش مقاومت کششی و 

. ورت هیبرید بسیار قابل توجه بودده با الیاف موجدار و به صافزایش مقاومت خمشی نمونه های ساخته ش

 .ندارد بتن فشاری مقاومت بر چندانی که الیاف فوالدی تأثیر است آن از حاکی آمده دست به نتایج

 

 کشش بتن هیبریدی، الیاف فوالدی، آزمایش الیافی ، بتن مکانیکی، : مشخصاتواژه های کلیدی

 .غیرمستقیم
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 مقدمه  -1

با توجه به ساختار خود دارای مزایا و معایبی است که می توان به مقاومت کششی و مقاومت خمشی پایین بتن  بتن

در مقایسه با مقاومت فشاری باالی آن اشاره نمود. این موضوع سبب رفتار ترد بتن شده و عامل اصلی شکست 

میلگردهای فوالدی به منظور بهبود رفتار ترد  ناگهانی و انهدام سازه های بتنی می باشد. از اواسط قرن هیجدهم از

بتن تحت کشش استفاده شده است. اما در موارد متعددی موقعیت دقیق نیروهای کششی معلوم نبوده و توزیع 

میلگردهای فوالدی نیز در تمام نقاط مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. به همین منظور امروزه استفاده از انواع الیاف 

اولین  .حل هایی است که برای بهبود رفتار ترد بتن و کاهش نفوذپذیری آن مورد بررسی قرار می گیردیکی از راه 

در کشور  (Baston, 1960 and Ramualdi) تالش اصلی برای مسلح کردن بتن به وسیله الیاف فوالدی توسط

ه بتن مسلح با الیاف فوالدی آمریکا صورت گرفت. بعد از آن، تحقیقات و کاربرد های صنعتی بسیار زیادی دربار

خواص بتن با مقاومت باال را با افزودن الیاف فوالدی بررسی   (Qureshi L A et al, 2008)صورت گرفته است. 

کردند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش الیاف فوالدی، مقاومت کششی به صورت خطی افزایش می یابد و 

رفتار ستون های بتنی مسلح به الیاف را  al, 2010)   et (Rodrigues ت.روز اول بیشتر اس 7سرعت افزایش در 

متر که با  0متر و ارتفاع  20/3در  20/3تحت آتش سوزی بررسی کرده اند. در این تحقیق چهار ستون به ابعاد 

لوگرم کی 05/55و  22/27، 8/08به ترتیب حاوی  0تا  5فوالدگذاری طولی متفاوت مسلح شده بودند. ستون های 

فاقد الیاف  2کیلوگرم الیاف پلی پروپیلن در هر متر مکعب می باشند. همچنین ستون شماره  0/5الیاف فوالدی و 

می باشد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که استفاده از الیاف فوالدی و پلی پروپیلن در بتن، رفتار ستون ها را تحت 

ی تواند ورقه ورقه شدن بتن را کنترل کند. همچنین ستون آتش سوزی بهبود می بخشد. الیاف پلی پروپیلن م

همواره به مقداری میلگرد های فوالدی برای مقاومت در برابر آتش نیازمند است. بنابراین جایگزینی میلگردهای 

 (2008 , فوالدی با الیاف فوالدی راه حل خوبی برای موقعیت های آتش سوزی در بتن نمی باشد.

(Vandewalle اتی را بر روی بتن مسلح الیافی آزمایشHybrid  انجام داد. وی از سه نوع الیاف فوالدی )الیاف

میلیمتر(  00میلیمتر و الیاف بلند انتهای قالب دار به طول 50میلیمتر، کوتاه به طول  5بسیار کوتاه به طول 

میلیمتر  503و عرض وارتفاع  میلیمتر 533میلیمتر تا  003استفاده کرد. درانجام آزمایشات از تیرهایی به طول 

کیلو گرم در هر متر مکعب متغیر بوده که به صورت مجزا و همچنین  03تا  3استفاده شد. میزان الیاف مصرفی از 

مخلوطی از دو یا سه نوع الیاف به مخلوط بتن اضافه گردید. نتایج به دست آمده از اندازه گیری تغییر مکان باز 

میلیمتری در مناطق بازشدگی ترک های کوچک بسیار موثر هستند.  50و  0ه الیاف شدگی دهانه ترک نشان داد ک

میلیمتری شکل پذیری خوبی در ترک های بزرگ و عریض تامین می کنند. ترک های ریز  00در حالی که الیاف 

ر در اتصال این رشد میکنند و به هم متصل می شوند و به ترک های بزرگ می پیوندند. الیاف بلند با انتهای قالب دا

 ترک بسیار فعال می شوند.

 

 

 بتن مسلح به الیاف فوالدی  -2

بتن الیافی ) الیاف فوالدی ( شامل یک کالبد بتنی مرکب از سیمان ، مصالح سنگی ، آب و همچنین درصدی از 

شده که وجود الیاف فوالدی کوتاه می باشد که بطور درهم و کامالً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده 

الیاف فوالدی مشخصات بتن را نسبت به حالت خالص بهبود می بخشد .معموالً بتن مسلح به الیاف فوالدی همانند 
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بتن ساده ریخته و متراکم میشود . روش طراحی مخلوط های بتن مسلح به الیاف فوالدی اساساً شبیه طراحی بتن 

ی پخش یکنواخت الیاف و جلوگیری از جداشدگی یا پدیده ساده است .با وجود این ، باید برخی مالحظات برا

 گلولهای شدن  و ایجاد یک مخلوط کارا جهت ریختن، تراکم و پرداخت بتن به عمل آید. 
 

 برنامه آزمایش و روش تحقیق  -3

ایش هایی تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان الیاف  بر پارامترهای مقاومتی بتن با الیاف فوالدی به انجام آزم

بر روی این بتن در مقادیر مختلف وزنی الیاف  می پردازد . در ادامه به شرح هرکدام از مؤلفه های مقاومتی و رفتار 

 بررسی شده در این تحقیق پرداخته می شود.

 مقاومت فشاری -3-1

مقاومت سایشی پذیری و با توجه به اینکه اکثر خصوصیات بتن مانند مقاومت کششی. مدول االستیسیته. نفوذ

عموالً ی دقیق این مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار است. مارتباط مستقیم با مقاومت فشاری آن دارند. محاسبه

مقاومت شود. در این تحقیق متری تعیین میمیلی 503و یا  533های مکعبی مقاومت فشاری با استفاده از نمونه

باید به گذاری میبا توجه به این استاندارد. سرعت بار ده است.تعیین ش ASTM C39فشاری مطابق با استاندارد 

متر استفاده شده است. جهت میلی 503×503×503های مکعبی با ابعاد برای این منظور از نمونه  صورت ثابت باشد.

متداول تن استفاده گردیده است. این آزمایش  033تعیین مقاومت فشاری. از دستگاه اعمال فشار با ظرفیت نهایی 

ترین آزمایشی است که در مورد کیفیت بتن ، از لحاظ مقاومت صورت می گیرد . در این آزمایش سه نمونه ی 

مکعبی شکل با ابعاد مشخص داریم که باید در انتها به نمونه ی استوانه ای معادل سازی شوند . این آزمایش توسط 

نواخت به نمونه وارد می شود و این عمل توسط دو فک دستگاه آزمایش فشاری ) پرس ( انجام می گیرد که بار یک

سنگین صورت می گیرد . اساس کار این دستگاه به گونه ای است که فشار را به اندازه ای افزایش می دهد تا نمونه 

از هم گسیخته شود . و فشار ماکزیمم را به ما می دهد که بر حسب کیلوگرم نیرو می باشد . این مقدار فشار ) 

( ماکزیمم را یاد داشت کرده و به کمک نمودار مربوط به آزمایش فشاری آن را بر مگاپاسگال به دست می  نیروی

آوریم . روش آزمایش: دو سطح از نمونه های فشاری را به کمک سنگ ساو می ساییم تا صاف شوند . سپس یکی 

دستگاه را به کار می اندازیم. حداکثر بار یکی زیر دستگاه آزمایش فشاری قرار داده و فک را بسته و محکم نموده و 

  دهد.ها، مقاومت فشاری را نشان میثبت شده توسط این دستگاه. تقسیم بر سطح مقطع عرضی نمونه

(1)                     

 
 دستگاه بارگذاری  -5-5شکل 

 آزمایش کشش غیر مستقیم ، موسوم به آزمایش برزیلی : -3-2
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(، نمونه های استوانه ای بتن مسلح به الیاف فوالدی با استفاده از آزمایش شکافت 2-5برای مقاومت کششی)شکل 

نمونه )آزمایش برزیلی( مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر و  با نمونه  بدون الیاف مقایسه می شوند. آزمایش 

انجام گرفت. در این  ASTM C496روز براساس استاندارد  28و  7، 0اندازه گیری مقاومت کششی در سنین 

نمونه با چهار مقدار بدون  0میلی متر استفاده گردید. تعداد  033×503آزمایش از نمونه های استوانه ای به ابعاد 

درصد الیاف ساخته شده است. نمونه را مطابق شکل زیر در بین سینی های  2.0درصد،  2درصد،  5.0الیاف، 

را روشن می کنیم. بار به تدریج باال رفته و در اثر فشار در جهت  عمود بر  دستگاه پرس قرار می دهیم. دستگاه

 52تا  7امتداد فشار کشش ایجاد شده و نمونه گسیخته می شود. افزایش بار یکنواخت بوده و با سرعتی معادل 

زمان حداکثر بار  کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع در دقیقه خواهد بود. تا زمانی که نمونه گسیخته شود. در این

 وارده توسط دستگاه قرائت و ثبت می شود. حال تنش گسیختگی را از رابطه ی زیر محاسبه می کنیم. 

DLΠ

1000P2
ΤFF CTSP 


(2)      

T  تنش گسیختگی بر حسب ،Mpa 

 P حداکثر بار وارده توسط دستگاه برحسب ،KN 

L  طول نمونه بر حسب ،mm 

D  قطر نمونه بر حسب ،mm 

 

 

 

 
 نمونه استوانه ای درحال تست کشش به روش شکافت نمونه )برزیلی( -2-5شکل 

 

 آزمایش مقاومت خمشی -3-3

( انجام می 0-5ی دستگاه خمش چهار نقطه ای )شکل وسیله به  ASTM C78آزمایش خمش بر اساس استاندارد

ق. از دستگاه تست چهار نقطه طور که در شکل مشخص است، برای انجام آزمایش خمش در این تحقیشود. همان

ای استفاده شده است. مقاومت خمشی نمونه های مکعب مستطیلی بتن مسلح به الیاف فوالدی با یکدیگر و با نمونه 

میلی متر می باشد. تعداد  533×533×033بدون الیاف مقایسه می شوند. ابعاد نمونه های مکعب مستطیلی به ابعاد 

درصد  2.0درصد الیاف،  2درصد الیاف،  5.0ذکر شده با چهار مقدار بدون الیاف،  سه نمونه در هریک از رده های
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  28در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت خمشی. نمونه های ساخته شده پس از  الیاف فوالدی ساخته شده است.

 ی کنیم .   روز مورد آزمایش قرار گرفته اند. حال مقاومت کششی بتن در خمش را از فرمول زیر محاسبه م

(3)               
3

12

1
26

hb

hPL

I

MC
F r






2

1000

bh

LP
F r


                                                                                                               

Fr   مدول گسیختگی بر حسب ،Mpa 

 P حداکثر بار وارده توسط دستگاه برحسب ،KN 

L  طول فاصله دو تکیه گاه نمونه بر حسب ،mm  

b  عرض نمونه بر حسب ،mm 

h  ارتفاع نمونه بر حسب ،mm 

 

 
 دستگاه خمش چهار نقطه ای -0-5شکل 

 

 مصالح مصرفی  -3-4

گرم بر سانتی متر  70/2میلی متر و وزن مخصوص  3/0با حداکثر ابعاد ذرات  کوارتز سنگدانه از تحقیق این در

 ( ارائه شده است.5-5ستفاده شده است. بعد سنگدانه های مورد استفاده در این پژوهش در جدول )مکعب ا
 بعد سنگدانه های کوارتز مورد استفاده  -5-5جدول 

 بعد سنگدانه ها

mm   5/3-3/3 

           mm 0/3-5/3  

mm           3/5-0/3  

mm            3/2-3/5 

mm           3/0-3/2 

mm           3/0-3/0 
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آب  کیفیت و الزامات آب مورد استفاده در بتن مسلح به الیاف فوالدی مشابه آب مصرفی در بتن معمولی می باشد.

سیمان  استفاده شده در این تحقیق، از آب شرب شهر اراک تهیه شده است که از نظر کیفیت مورد قبول می باشد.

الزم به ذکر است که  ا سیمان تیپ دو تولیدی کارخانه سیمان دلیجان میباشد.مورد استفاده در ساخت کلیه نمونه ه

الیاف  محصول شرکت وندشیمی استفاده شده است.  PCEدر این پروژه از دوغاب میکروسیلیس و فوق روان کننده 

شد که مشخصات مورد استفاده در این تحقیق، دو نوع الیاف فوالدی قالبدار و یک نوع الیاف فوالدی موجدار می با

 ( آورده شده است.   2-5آنها در جدول )

            
 مشخصات الیاف های مورد استفاده -2-5جدول 

 مدول االستیسیته پوشش الیاف

(Gpa) 

 مقاومت کششی

(Mpa) 

 وزن مخصوص

(kg/m3) 

 طول

(mm) 

 قطر

(mm) 

 مهار

 مکانیکی

 نام الیاف

- 252 5233 7803 03 33/5 Hooked-End Steel HE 

- 252 5233 7803 03 33/5 Hooked-End Steel HE 

 Simple Crimped 33/5 03 7803 5203 252 مس

 

 
 شمای کلی الیاف های مورد استفاده در تحقیق -2-5شکل 

 طرح اختالط -4

 درصد تخمین زده شده است. اضافه کردن الیاف در انتهای روند 2.0حداکثر مقدار الیاف قابل استفاده در مخلوط 

 0/3قسمت مساوی یعنی هر قسمت معادل  0اختالط انجام میشود. به منظور کنترل  کارایی مخلوط، الیاف به 

درصد الیاف ، تقسیم شده و هر قسمت به صورت تدریجی به مخلوط اضافه گردیده است. بعد از اضافه کردن هر 

ست. بدین ترتیب طرح اختالط نهایی قسمت و توزیع یکنواخت الیاف در مخلوط، کارایی مخلوط کنترل گردیده ا

 ارائه شده است. 2-5و  0-5بدست آمده و در جداول 
 سنگدانه                  ---------->دقیقه           2     

 سیمان                    ---------->دقیقه           2     

 میکروسیلیس                                   ---------->دقیقه            5     

 درصد آب     73فوق روان کننده +      ---------->دقیقه           2     

 در صد از آب باقی مانده 03       ---------->دقیقه          2      

 روند اختالط -0-5شکل 

 تالط نهایی بدست آمده ماتریس سیمانیطرح اخ -0-5جدول 
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 ( Kg/m3طرح اختالط نهایی )  -2-5جدول 

 جرم)کیلوگرم( مصالح

 85/022 سیمان

mm)  5/3-3/305/555    ( سنگدانه 

)           mm 0/3-5/3 05/555  ( سنگدانه 

mm )           3/5-0/3 05/023 (  سنگدانه 

mm )           3/2-3/5 550/205 (  سنگدانه 

mm )           3/0-3/2 800/208 ( سنگدانه 

mm )           3/0-3/0 337/258 ( سنگدانه 

 285/02 میکروسیلیس

 208/5 فوق روان کننده

 732/003 آب

 

 ایشاتنتایج آزم -5

 اند.روز مورد آزمایش قرار گرفته 28های ساخته شده پس از در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت فشاری. نمونه

ثیر استفاده از الیاف فوالدی بر روی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیاف فوالدی. نمودار تغییرات تأجهت بررسی 

روز ترسیم  28درصد الیاف. پس از گذشت  2.0درصد و  2درصد،  5.0های تقویت شده با مقاومت فشاری نمونه

 شده است.

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت فشاری تأ -6-1شکل 

 ماتریس سیمانی سیمان میکروسیلیس سنگدانه آب فوق روان کننده

 نسبت وزنی 33/5 53/3 08/5 00/3 335/3
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 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت فشاری تأ -7-1شکل 

باشند. الزم های اختالط.  تا حدودی  به هم نزدیک میی طرحروزه 28مقاومت فشاری  7-5. 5-5شکل  با توجه به

به ذکر است که در این شرایط. استفاده از الیاف فوالدی باعث کاهش مقاومت فشاری بلند  مدت بتن در برخی موارد  

 2درصد و  5.0( و طرح های حاوی L/D=50درصد الیاف فوالدی موجدار ) 2.0حاوی  شده است. به جز طرح

ها افزایش یافته است. با توجه به ی تمامی نمونهروزه 28( مقاومت فشاری L/D=50درصد الیاف فوالدی قالبدار )

) الیاف درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت فشاری این نتایج. 

باشد.  همچنین درصد افزایش می  22.82(  با میزان  L/D=50و الیاف فوالدی موجدار  L/D=50فوالدی قالبدار 

درصد کاهش می  5.00( با میزان L/D=50بیشترین مقدار کاهش مقاومت فشاری مربوط به الیاف فوالدی موجدار)

 باشد.

برزیلی( و با اعمال نیروی فشار مقاومت کششی نمونه های استوانه ای با استفاده از آزمایش شکافت نمونه )آزمایش 

ی قطری روی آزمونه استوانه ای بتن که بصورت افقی بین دو صفحه دستگاه آزمایش قرار گرفته تعیین گردید.در 

روز مورد آزمایش قرار  28و  7، 0این تحقیق به منظور بررسی مقاومت کششی ، نمونه های ساخته شده پس از 

  گرفته اند.

 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28ن الیاف فوالدی بر روی مقاومت کششی ثیر میزاتأ -8-1شکل 
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های اختالط.  تا حدودی  زیاد دچار تغییرات شده است. الزم ی طرحروزه 28مقاومت کششی  8-5با توجه به شکل 

ت بتن در همه موارد  به ذکر است که در این شرایط. استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کششی بلند  مد

ها افزایش یافته است. با توجه به این ی تمامی نمونهروزه 28مقاومت کششی    0-5شده است. با توجه به شکل 

) الیاف درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت کششی نتایج. 

درصد رشد  83مگاپاسگال و میزان  7.55(  با میزان  L/D=50موجدار و الیاف فوالدی  L/D=30فوالدی قالبدار 

 باشد.مقاومت کششی می 

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 7ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت کششی تأ -9-1شکل 

در همه موارد  شده استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کششی بتن  0-5از طرفی  با توجه  به شکل 

درصد الیاف فوالدی  2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 7بیشترین مقاومت کششی است. با توجه به این نتایج. 

مگا پاسگال و  0.28(   با میزان  L/D=50و  الیاف فوالدی موجدار   L/D=30) الیاف فوالدی قالبدار هیبرید

 باشد. درصد رشد مقاومت کششی  می 80.27میزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 0ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت کششی تأ -11-1شکل 

استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کششی کوتاه مدت بتن در همه  53-5همچنین با توجه  به شکل 

ها افزایش یافته است. با توجه به ی تمامی نمونهروزه 0 مقاومت کششی  53-5موارد  شده است. با توجه به شکل 
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) الیاف درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 0بیشترین مقاومت کششی این نتایج. 

درصد  70.70مگاپاسگال و میزان  0.08(  با میزان  L/D=50و  الیاف فوالدی موجدار   L/D=30فوالدی قالبدار 

نمونه های تست شده پس از آزمایش شکافت را نشان می دهد. مالحظه  55-5باشد. شکل شد مقاومت کششی می ر

 می گردد  با وجودالیاف، چقرمگی کششی بتن  به طور قابل توجهی افزایش  یافته و رفتار بتن نرم تر می گردد.

   
 چقرمگی کششی نمونه استوانه ای -55-5شکل 

 

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت کششی  ثیرتأ -12-1شکل 

های اختالط.  تا حدودی  زیاد دچار تغییرات شده است. ی طرحروزه 28مقاومت کششی  52-5با توجه به شکل 

ند  مدت بتن در همه الزم به ذکر است که در این شرایط. استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کششی بل

ها افزایش یافته است. با توجه به ی تمامی نمونهروزه 28مقاومت کششی    52-5موارد  شده است. با توجه به شکل 

الیاف )درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت کششی این نتایج. 

درصد  77.72مگاپاسگال و میزان  7.32(  با میزان  L/D=50والدی موجدار و الیاف ف L/D=50فوالدی قالبدار 

استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت  50-5باشد.از طرفی  با توجه  به شکل رشد مقاومت کششی می 

ایش ها افزی تمامی نمونهروزه 7مقاومت کششی   50-5کششی بتن در همه موارد  شده است. با توجه به شکل 

درصد الیاف  2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 7بیشترین مقاومت کششی یافته است. با وجود این نتایج. 

مگا پاسگال  0.20(   با میزان  L/D=50و  الیاف فوالدی موجدار   L/D=50) الیاف فوالدی قالبدار فوالدی هیبرید

 باشد.می  درصد رشد مقاومت کششی82.27و میزان 
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 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 7ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت کششی تأ -13-1 شکل

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 0ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت فشاری تأ -14-1شکل 

ی کوتاه مدت بتن در همه استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کشش 52-5همچنین با توجه  به شکل 

ها افزایش یافته است. با وجود این ی تمامی نمونهروزه 0مقاومت کششی   50-0موارد  شده است. با توجه به شکل 

) الیاف درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 0بیشترین مقاومت کششی نتایج. 

درصد  50.20مگاپاسگال و میزان  0.88(  با میزان  L/D=50فوالدی موجدار و  الیاف   L/D=50فوالدی قالبدار 

 باشد.رشد مقاومت کششی می 

های اختالط.  تا حدودی  زیاد دچار تغییرات شده است. ی طرحروزه 28مقاومت خمشی  50-5با توجه به شکل 

ش چشمگیر مقاومت خمشی بلند  مدت بتن الزم به ذکر است که در این شرایط. استفاده از الیاف فوالدی باعث افزای

ها افزایش یافته است. با ی تمامی نمونهروزه 28مقاومت خمشی    50-5در همه موارد  شده است. با توجه به شکل 

) درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت خمشی وجود این نتایج . 

 020مگاپاسگال و میزان  52.05(  با میزان  L/D=50و الیاف فوالدی موجدار  L/D=30بدار الیاف فوالدی قال

 باشد.درصد رشد مقاومت خمشی می 
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 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت خمشی تأ -50-5شکل

درصد  5.0مقاومت خمشی مربوط به نمونه های مسلح به  کمترین میزان افزایش 55-5از طرفی  با توجه  به شکل 

 درصد رشد مقاومت خمشی می باشد. 73.85مگاپاسگال و میزان  0.55به میزان  L/D=50الیاف فوالدی با 

 
 ی بتن مسلح شده به الیاف فوالدروزه 28ثیر میزان الیاف فوالدی بر روی مقاومت خمشی تأ -16-1شکل 

تست خمش باعث  افزایش چقرمگی و قدرت جذب انرژی می باشد؛ که نقش مهمی در نوع  افزودن الیاف فوالدی در

نقطه ای را نشان می دهد.  2نمونه های تست شده پس از آزمایش خمش  57-5شکست بتن ایفا می کند. شکل 

نرم تر می  مالحظه می گردد  با وجودالیاف، چقرمگی کششی بتن  به طور قابل توجهی افزایش  یافته و رفتار بتن

 گردد.
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 چقرمگی کششی نمونه خمشی -57-5شکل 

 قنتایج بدست آمده در این تحقی -6

استفاده از الیاف فوالدی در این تحقیق  باعث کاهش کارایی بتن شده است. با توجه به این نتایج. در صورت 

رین افزایش مقاومت فشاری بیشتها کاهش یافته است. ی برخی نمونهاستفاده از الیاف فوالدی. مقاومت فشار

و الیاف فوالدی  L/D=50) الیاف فوالدی قالبدار درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های تقویت شده با در نمونه

باشد.  همچنین بیشترین مقدار کاهش مقاومت درصد افزایش می  22.82(  با میزان  L/D=50موجدار 

افزایش مقاومت درصد کاهش می باشد. 5.00میزان  ( باL/D=50فشاری مربوط به الیاف فوالدی موجدار)

فشاری بتن با افزایش الیاف  قابل مالحظه نمی باشد. هر چند با افزودن الیاف چقرمگی فشاری بتن افزایش 

ها به الیاف فوالدی . باعث افزایش قابل توجه مقاومت مسلح کردن نمونهمی یابد و رفتار بتن نرمتر می شود. 

با ه مقدار الیاف بیشتر باشد روند افزایش مقاومت کششی بتن نیز افزایش می یابد.هرچ شود.کششی می

روز. استفاده از الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت کششی بتن در  28روز و سپس به  7به  0گذشت زمان از 

نمونه ها به  با مسلح کردنهمه موارد  شده است. این افزایش در بتن حاوی الیاف فوالدی هیبرید بیشتر است.

 وسیله ی الیاف فوالدی. رفتار بتن تحت کشش بسیار شکل پذیرتر از نمونه های فاقد الیاف فوالدی است.

) الیاف درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت کششی 

درصد  83مگاپاسگال و میزان  7.55یزان (  با م L/D=50و الیاف فوالدی موجدار  L/D=30فوالدی قالبدار 

درصد  2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 7بیشترین مقاومت کششی  باشد.رشد مقاومت کششی می 

 0.28(   با میزان  L/D=50و  الیاف فوالدی موجدار   L/D=30) الیاف فوالدی قالبدار الیاف فوالدی هیبرید

روزه. مربوط به  0بیشترین مقاومت کششی باشد. د مقاومت کششی می درصد رش 80.27مگا پاسگال و میزان 

و  الیاف فوالدی   L/D=30) الیاف فوالدی قالبدار درصد الیاف فوالدی هیبرید 2.0های مسلح به نمونه

 باشد.درصد رشد مقاومت کششی می  70.70مگاپاسگال و میزان  0.08(  با میزان  L/D=50موجدار 

روز. مقاومت خمشی  افزایش چشمگیری  یافته است و  28شود که با گذشت زمان به مالحظه میهمچنین 

ها افزایش یافته است.کمترین میزان افزایش مقاومت خمشی مربوط ی تمامی نمونهروزه 28مقاومت خمشی 

 73.85مگاپاسگال و میزان  0.55به میزان  L/D=50درصد الیاف فوالدی با  5.0به نمونه های مسلح به 

 2.0های مسلح به روزه. مربوط به نمونه 28بیشترین مقاومت خمشی درصد رشد مقاومت خمشی می باشد.

(  با میزان  L/D=50و الیاف فوالدی موجدار  L/D=30) الیاف فوالدی قالبدار درصد الیاف فوالدی هیبرید

 باشد.درصد رشد مقاومت خمشی می  020مگاپاسگال و میزان  52.05
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