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  چکیده 

ارائه شده و به طور گسترده مورد  بتن پذیری شكل بهبود سالهای اخير راهكارهای جدیدی برایدر 

 پيشنهاد گردیده است. بتن به الياف افزودن بررسی قرار  گرفته که یكی از این راهكارها به صورت

 مقاومت باعث افزایش توجهی قابل شكل بتن به به فوالدی الياف که افزودن داده است نشان تحقيقات

گردد. اگرچه این راهكار بسيار مطلوب به نظر می رسد، اما از یك سو  بتن می و فشاری خمشی های

 الياف فوالدی مناسبی بسيار زیاد بوده و از سوی دیگر هنوز در کارخانه ها شده توليد الياف تهيه هزینه

هایی جدید و کم هزینه که بتواند برای این منظور توليد نگردیده است. از این رو یافتن راه کشور داخل در

با توجه به  نقش موثر الياف فوالدی را با کمترین هزینه در بتن ایجاد نماید، ضروری به نظر می رسد. 

 شده و تراشه های زائد فلزی توليد ضایعات مقاله تالش شده است تا از این مجموع مطالب فوق الذکر در

 شود و تاثير بتن معمولی استفاده تسليح کننده عنوان الياف به تراشكای و جوشكاری های کارگاه در

بررسی  مورد بتن بر خواص بازیافت شده فوالدی الياف عنوان به صنعتی زائد این تراشه های از استفاده

 گيرد.  قرار
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 مقدمه

 

پيدایش بتن، تحول اندکی در آن به وجود آمده، لكن طيف وسيع کاربرد بتن عمالً بيانگر این مطلب است که هر چند که از بدو 

مزایای بيشماری که این نوع مصالح از آن برخوردار است، سایر موارد آن را تحت الشعاع قرار می دهد. در طراحی یك پروژه، به 

وظایف یك مهندس به حساب می آید. یكی از مهمترین و ارزان ترین  کارگيری مصالح مناسب، مقاوم و ارزان از مهمترین

مصالح موجود برای ساخت و ساز که در دنيا کاربرد وسيعی دارد، بتن است و مزایای بيشمار آن سبب شده که این ماده مورد 

 عالقه اکثر مهندسين، طراحان و کارفرمایان باشد.

لح بعلت تردی دارای ضعف شكنندگی بوده و به تنهایی از قابليت مقاومتی خوبی عليرغم مزایای عمده، به کارگيری بتن غيرمس

برخوردار نيست. این ضعف بتن را می توان با مسلح نمودن آن به وسيله ميله های فوالدی )آرماتور( و یا الياف فوالدی برطرف 

 قدیم زمانهای از دارند، ناچيزی توان کششدر مقابل  بتنی که شكننده و ترد مخلوط های به الياف کردن اضافه نمود. ایده

 از متنوعی بسيار انواع دنيا در است، امروزه شده شناخته کمتر در ایران اليافی تكنولوژی بتن اینكه است. عليرغم داشته وجود

در حاليست که در باشد. این  می فوالدی الياف آنها، پرکاربردترین از یكی که دارد بتن وجود در گوناگون کاربردهای برای الياف

دارد که کامالً بودن استفاده بوده و می تواند تاثيرات زیست  وجود فوالدی های تراشه زیادی مقدار کشور کارگاه های صنعتی

 محيطی نامطلوب عمده ای در بر داشته باشد. 

ی را در سازه های بتنی و بتن از سوی دیگر، امروزه کاربرد الياف فوالدی به منظور بهبود بخشيدن به خواص بتن، کاربرد وسيع

مسلح پيدا کرده است. دليل این کاربرد گسترده، مزایای بيشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الياف فوالدی در جسم بتنی می 

 باشد.

تكنيكی  از آنجایی که در ایران الياف از نوع فوالدی توليد و یا وارد نمی شود، اغلب مهندسين و مشاورین از چنين تكنولوژی و

که به خواص و مقاومت بتن بهبود می بخشد، بی اطالع بوده و یا اطالع کمی دارند و افراد مطلع از وجود چنين تكنيكی، 

کاربرد الياف را به علت عدم دسترسی آسان و ارزان نبودن آن یك تكنيك لوکس در  طرح های بتنی تلقی می کنند، حال آنكه 

 بسزایی در توجيه فنی و  اقتصادی آن داشته باشد.کاربرد وسيع آن می تواند تاثير 

 تاثير شد، تالش می شود تا که پيشتر گفته اليافی بتن مزایای به توجه مقاله با از این رو، با توجه به مطالب بيان شده، در این

 مورد مقاومتی بتنشكل پذیری و  خواص روی بر شده بازیافت فوالدی الياف عنوان به صنعتی زائد تراشه های از استفاده

 گيرد. بررسی قرار

 

 مقایسه تاثیر الیاف فوالدی بازیافتی و الیاف صنعتی بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت باال
 

در نمودار شكل زیر نتایج مربوط به مقایسه تاثير الياف بازیافتی مورد مطالعه در این تحقيق بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت 

درصد،  5/1توليد شده در کارخانه ارائه شده است. رشد مقاومت بتن در اثر افزودن الياف فوالدی صنعتی تا باال با تاثير الياف 

درصد مانند  08/8و  08/8به ترتيب تا  3و  2کامال صعودی بوده است. رشد مقاومت بتن در اثر افزودن الياف بازیافتی گروه 

 اف صنعتی بوده است.الياف صنعتی صعودی است و حتی تاثير آن بيش از الي
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 مقایسه تاثیر الیاف فوالدی بازیافتی و الیاف صنعتی بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت باال

 

 

 مقایسه تاثیر الیاف فوالدی بازیافتی و الیاف صنعتی بر مقاومت خمشی بتن با مقاومت باال
 

بازیافتی مورد مطالعه در این تحقيق بر مقاومت خمشی بتن با مقاومت در نمودار شكل زیر نتایج مربوط به مقایسه تاثير الياف 

باال با تاثير الياف توليد شده در کارخانه ارائه شده است. همانگونه که از نمودار پيداست، رشد مقاومت بتن در اثر افزودن الياف 

در اثر افزودن الياف بازیافتی، ابتدا روندی  درصد، کامال صعودی بوده است، در حاليكه رشد مقاومت بتن 5/1فوالدی صنعتی تا 

درصد الياف بازیافتی  0/8صعودی داشته و بعد از رسيدن به اوج خود سيری نزولی پيدا نموده است. به گونه ای که با افزودن 

بيشتر بوده است و با ميزان تاثير الياف بازیافتی از ميزان تاثير الياف بازیافتی از ميزان تاثير اليافصنعتی اندکی  3و  1گروه 

، ميزان تاثير الياف بازیافتی از ميزان تاثير الياف صنعتی اندکی کمتر است و در تمامی 2درصد الياف بازیافتی گروه  0/8افزودن 

در حاالت دیگر، تاثير الياف صنعتی از الياف بازیافتی بيشتر بوده است. از اینرو تاثير الياف بازیافتی را در مقادیر خاص الياف 

 مقایسه با الياف توليد شده در کارخانه خوب ارزیابی نمود.

 

 
 مقایسه تاثیر الیاف فوالدی بازیافتی و الیاف صنعتی بر مقاومت خمشی بتن با مقاومت باال
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 مقایسه هزینه تراشه های فوالدی و الیاف فوالدی ساخته شده در کارخانه
 

کيلوگرم الياف فوالدی ساخته شده در کارخانه ارائه شده است. همچنين در  1کيلوگرم تراشه فوالدی با  1در جدول زیر هزینه 

برابر  3/9نمودار شكل بعدی هزینه ساخت یك متر مكعب با تراشه فوالدی و الياف فوالدی ساخته شده در کارخانه حدود 

 تراشه های فوالدی است.

 
 کارخانهمقایسه هزینه تراشه های فوالدی و الیاف فوالدی ساخته شده در 

 کيلوگرم 1به ازای  الياف توليدی در کارخانه تراشه فوالدی

 هزینه خرید )ریال( 58888 1588

 هزینه حمل )ریال( 1888 1888

 هزینه شستشو )ریال( - 3888

 جمع هزینه )ریال( 51888 5588

 
 

 
 مقایسه هزینه تراشه های فوالدی و الیاف فوالدی ساخته شده در کارخانه

 

 بندیجمع 

 در ادامه مهم ترین یافته های این تحقيق جمع بندی گردیده است:

بهبود می یابد، در حالی که تراشه های  3و  2مقاومت فشاری بتن با مقاومت باال با افزودن تراشه های فوالدی گروه  .1

ابتدا مقاومت  3و  2، مقاومت فشاری بتن را کاهش می دهد. همچنين با افزایش ميزان تراشه های گروه 1فوالدی گروه 

فشاری بتن سيری صعودی دارد و بعد از رسيدن به بيشينه مقدار خود روندی نزولی داشته است، ولی همچنان مقاومت 

درصد  08/8و  08/8بيشينه مقاومت به ترتيب در  3و  2بتن از بتن بدون تراشه بيشتر است. با افزودن الياف گروه 

بيشترین تاثير را بر روی مقاومت فشاری  2صد حجمی تراشه های فوالدی گروه در 08/8حجمی بدست می آید. افزودن 

 درصد بهبود یافته است. 6/18بتن دارد. در این حالت مقاومت فشاری بتن 

الياف بيشتر از مقاومت فشاری بتن با همان مقدار الياف  3و  2درصد حجمی تراشه های گروه  0/8مقاومت فشاری بتن با  .2

 ارخانه است.توليد شده در ک
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مقاومت خمشی بتن با تراشه های فوالدی ایتدا روندی صعودی داشته و بعد از رسيدن به نقطه اوج، سيری نزولی پيدا  .3

 1کرده است، ولی در همه حاالت مقاومت خمشی بتن با تراشه از بتن بدون تراشه بيشتر بوده است. با افزودن الياف گروه 

درصد حجمی بدست آمده  08/8و  08/8، 08/8مشی نمونه های بتنی به ترتيب در بيشينه مقاومت خ 3و  2، 1گروه 

بدست  2درصد حجمی تراشه های فوالدی گروه  0/8است. بيشترین مقاومت خمشی نيز مانند مقاومت فشاری با افزودن 

 برابر می شود. 03/1آمده است. در این حالت مقاومت خمشی بتن حدود 

الياف بيشتر از مقاومت خمشی بتن با همان مقدار  3و  1رصد حجمی تراشه های گروه د 0/8مقاومت خمشی بتن با  .0

 الياف توليد شده در کارخانه است.

افزودن تراشه های فوالدی باعث کاهش اسالمپ بتن می شود. با افزایش ميزان تراشه و بزرگتر شدن طول آن، افت  .5

 اسالمپ بيشتر می شود.

 در اثر افزودن تراشه های فوالدی افزایش می یابد.جرم حجمی بتن با مقاومت باال  .6

 برابر تراشه های فوالدی است. 3/9هزینه الياف فوالدی ساخته شده در کارخانه حدود  .7

برای انتخاب بهترین طرح اختالط، باید اثر تمام عوامل )اسالمپ، جرم حجمی، مقاومت فشاری و خمشی بتن( به طور  .0

ا توجه به اهميت عوامل بررسی شده و کاربرد اصلی الياف )بهبود مقاومت خمشی بتن، همزمان مورد بررسی قرار گيرد. ب

( بهينه ترین طرح اختالط به نظر می رسد. با 2درصد تراشه های فوالدی گروه  0/8)طرح اختالط با  A6طرح اختالط 

 دست می آید.درصدی به  03و  6/18این طرح اختالط بيشينه مقاومت فشاری و خمشی به ترتيب با رشد 
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