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 چكیده
یشود و م هدایت ای شیشه الیاف در نور که نظریه باتوجه به این شد. پذیر امکان فیبرنوری ارتباطات لیزر اشعه اختراع با

ای ویژگی هیبر نوری در بتن می تواند د، استفاده از فنتوانند در بهبود برخی خواص بتن موثر باشبه طور کلی الیاف می

نعطاف ت اقابلی های نوری علاوه بر اینکهالیاف حاکی از آن است که ها در این مقالهبررسی منحصر به فردی را موجب گردد.

اثرات منفی بر مشخصات سازه ای از جمله مقاومت کششی یا فشاری تواند نمی پذیری زیادی را دارا هستند و همچنین

 برای المان های بتنی به کار رود.د به منظور دستیابی به ظاهری متفاوت نتواننیز می ،بتن داشته باشد

 

 .لایتراکنفیبر نوری،  بتن سوگذران، بتن شفاف، های کلیدی:واژه

 مقدمه  -1
 الس در.  کرد پذیر امکان را فیبرنوری ارتباطات لیزر اشعه اختراع با آمریکایی شرکت یک میلادی 33۹۱ سال اوایل در

 فیبر توانستند که حدی به کردند پیشرفت شودمی هدایت ایشیشه الیاف در نور که نظریه این در دانشمندان میلادی، 33۹۹

 به ساز و ساخت صنعت در انقلابی، کشف این بعد سال چهل حدود که کنند تولید بالاتر کارایی با و ترارزان بسیار  را نوری های

  کرد. پا

 کننده اببازت کاملا   تار یک شامل معمولآ هسته. نامندمی هسته را لایه تریندرونی. شودمی ساخته لایه چندین از نوری فیبر

کاهش  به شدت را ساخت هزینه که شود،می ساخته بازتابنده کاملا   پلاستیک از هاکابل از بعضی در هسته. است خالص شیشه از

 کار هب کوتاه فواصل در هاداده حمل برای بیشتر و ندارد را شیشه کیفیت معمولا  پلاستیکی هسته یک حال، این با می دهد.

. شودمی ساخته پلاستیک یا شیشه از که دارد، قرار پوسته بخش هسته حول نشان داده شده 3همانطور که در شکل . رودمی

 سطحی از تا شود تابیده هسته در نور که شودمی باعث که دهندمی تشکیل را بازتابنده رابط یک، هم همراه به پوسته و هسته

 داخلی بازتاب را هسته مرکز به نور بازتاب عمل این [3]. رسندمی هم به ماده دو آن در که شود تابیده باز هسته مرکز طرف به

  .نامندمی کلی

 2در شکل انواع فیبرهای نوری  دهد. از این نظربازتاب داخلی نور در هسته با توجه به قطر آن به اشکال متفاوتی رخ می

 :به شرح زیر معرفی می گرددنشان داده شده و 

 3فیبرهای یک پرتوی-3

                                                 
1 Single-mode step-index fibers 
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 3فیبرهای با ضریب شکنندگی ناگهانی-2

 ]2[ 2فیبرهای با ضریب شکنندگی تدریجی-1

 

 
 ساختار فیبر نوری: 3شکل 

 

 
 انواع فیبری انتشار نور در نحوه: 2شکل 

 

به طور کلی محصولی است که  مصرف ترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است.یکی از پرامروزه بتن به عنوان 

شود و می توان خواص این محصول را با مختلف در شرایط محیطی خاصی حاصل می هایاز اختلاط آب با سیمان و سنگدانه

اشتن ند و، قابلیت طراحی کارایی مناسب کیفیت بتن، .منحصر به فردی قرار دادهای دیگر دستخوش تغییرات کمک افزودنی

بطوریکه در حال حاضر تولید کمی  افزایش یابد.اثرات مخرب زیست محیطی سبب گردیده است که کاربرد این ماده روز به روز 

انگر این مسئله های بشری از این ماده بیزیر ساخت % 0۱بیش از بیش از یک تُن بتن در سال به ازای هرنفر در جهان و ساخت 

است که اهمیت بتن در جامعه مدرن امروزی امری اجتناب ناپذیر است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد 

، زیبا و به منظور دستیابی به ظاهری زنده ،وزافزون از بتن در سازه های شهریامروز باتوجه به استفاده ر اولیه آن است.

 .جدیدی در بتن کرد هایمهندسین را وادار به خلق ویژگی، به شکل خشک و بی روح بتنبا توجه غیریکنواخت و 

                                                 
1 Multimode step-indexfibers 
2 Multimode graded- index fibers 
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در گذشته تکنولوژی بتن به عنوان یک علم تجربی در نظر گرفته می شد. در حالی که امروزه با مطالعات و تحقیقات انجام 

یدا ار بتن، مسائل تئوریک آن نیز اهمیت پشده روی مسائل شیمیایی و فیزیکی مصالح تشکیل دهنده و همچنین ساختار و رفت

 ]1[نموده است. 

یت بتن در گذشته از الیاف جهت تقو گردد.میناز نیم قرن پیش بر تربیشبه طور کلی قدمت به کار گرفتن الیاف در بتن به 

 عنوان یکها به از الیافزه انواع متفاوتی می شد. اما امروها خاصیت شکنندگی به وضوح دیده شد که در آنهایی استفاده می

 شود که می تواند ترکیب همگنی را با بتن به وجود آورد.فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز استفاده می

ی مجارستانی که در کالج سلطنتی هنرهای زیبای استکهلم مشغول ساله 22معمار جوان و  آرن لوسونزی 2۱۱1در سال 

این محصول خود را  2۱۱۹. و در سال توانایی عبور نور را از خود داشتکرد که  خود ثبتی را ابداع و به نام به تحصیل بود بتن

د که با حضور هزاران فیبر نوری درون بتن این یرس. در ابتدا به نظر میهای اروپایی کردی بازار کشوری لیتراکن روانهبا نام تجار

درترکیب  ای کاملآ همگن و یک پارچه است.که این ترکیب دانهیشات نشان داد محصول یک ساختار دوگانه داشته باشد اما آزما

ا توجه به درصد کم فیبر های نوری تاثیر بد که نرا فیبر های نوری تشکیل می ده %1را بتن و حدود  %3۹حدود  جدید ماده

 [1] .مقاومت فشاری و کششی بتن ندارندزیادی بر 

 معرفی بتن شفاف -2
 نور نتقالا امکان نوری فیبرهای از گیریبهره با که شودمی اطلاق بتنی به و باشدمی نور دهنده انتقال بتن مخفف 3لایتراکن

 مقاومت مکعب، متر بر کیلوگرم 21۱۱تا 23۱۱ دانسیته با لایتراکن بتن اکنون هم. کندمی فراهم دیگر سمت به سمت یک از را

 با و سفید یا و سیاه خاکستری، رنگ سه در مربع میلیمتر بر نیوتن 2 کششی مقاومت و مربع میلیمتر بر نیوتن 0۱ فشاری

 باربر اجزای در نوری فیبر از استفاده همچنین. گرددمی تولید میلیمتر 0۱۱تا 20 ضخامت با و میلیمتر ۹۱۱×1۱۱ ابعادحداکثر 

 تهداش جذاب و روشن فضاهایی ایجاد با خوب اثری تواند می آن کششی و فشاری بالای مقاومت در منفی تاثیر بدون ای سازه

 [0] .باشد

 طرح اختلاط و روش تهیه -2-1
 کیب همگنی را تشکیل می دهند. طرح اختلاط بتنترط، یی با بتن دارند و از لحاظ اختلاسازگاری بالا ترکیبات فیبر نوری

 :می باشدبه شرح زیر 

 20/۱نسبت جرم شن و ماسه به مواد سیمانی -3

 1به سر باره کوره نسبت مواد سیمانی -2

 جرم مواد سیمانی  %2/۱ب آکاهنده ی -1

 جرم کل %2/۱ضدکف سیلیکونی -1

روزه آن بییه ترتیییب  22روزه و  1سیییمان مییورد اسییتفاده در اییین آزمییایش از نییوع پرتلنیید تیییم یییک و دو و مقاومییت 

مییورد اسییتفاده در اییین مترمربییع بییر کیلییوگرم و سیینگدانه  01۱مگاپاسییکال و سییطح ویییژه اییین سیییمان  ۹/12و  1/23

 3ترکیبیات شییمیایی و خیواص فیزیکیی میواد خیام در جیدول متیر قیرار گرفتیه اسیت. میلیی 32/3تیا  ۹/۱آزمایش در بازه 

 نشان داده شده است.
 

 

 

 

                                                 
1 LITRACON: light transmitting concrete 
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 مواد خام یکیزیو خواص ف ییایمیش باتی: ترک 3جدول 

 

لاییه ای فیبیر هیای نیوری بیه صیورت تیک  بیتن،در اختلیاط فیبیر هیا در شیود، مشیاهده می 1 طور که در شکلهمان

فواصیل بیین فیبیر هیای نیوری ل بوسییله ی نیپ پنبیه صیورت میی گییرد. در یک جهت توزیع می شوند وایین اتصیا وبافته 

 ]۹[میلی متری تثبیت می شود. ۹تا  1در یک محدوده ی 

 
 نحوه ی قرارگیری فیبرهای نوری در بتن : 1شکل 

 در قالب ینور بریف تیتثب روش های  -2-2

اند های طراحی شده ثابت شدهدر فاصله 1مطابق شکل الف( آرماتورهای فولادی موازی در طول قالب بدون پوشش هستند و 

ی آرماتورها گیرند و بوسیلهپایین قالب فیکس شده اند قرار میو فیبرهای نوری به صورت لایه ای با میله ها که در قالب به بالا و 

 .شوندمی صاف قرار داده

 
 : نحوه قرارگیری فیبرهای نوری و آرماتورها در بتن نیمه شفاف1شکل 

ها دور آرماتورها تنیده فته و فیبرهای چوبی قرار گرکه قالب بر روی پایهشود ب(در حالت دوم مطابق شکل مشاهده می

 ]2[.نشان داده شده است 0کند. شکل شماتیک و روند تشکیل حقیقی آن در شکل هایی را ایجاد میشوند و شکلمی
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 نحوه قرارگیری فیبرهای نوری و آرماتورها در بتن نیمه شفاف: 0شکل 

 آزمایشات-2
  ی:خمشی و فشارالف( آزمایش مقاومت 

آزمایش مقاومت فشاری و خمشی ملات بتن  .متر بریده می شودسانتی 1×1×3۹برای انجام آزمایش نمونه ها با ابعاد 

انجام شده است . تصویر مقاومت خمشی در  3چینخالص سخت شده و ملات بتن حاوی فیبرهای نوری مطابق استاندارد های 

 نشان داده شده است . شکل

 
 : نمونه آزمایش مقاومت خمشی۹شکل 

 ب( آزمایشات انتقال  نور:

گیری برای میزان انرژی نور یا بررسی کیفیت انتقال ه. این اندازتوان سنج نوری اندازگیری می شود خواص انتقال نور توسط

 .جام می شودنور توسط فیبرهای نوری ان

قطر )آشکار ساز و یک نمایشگر می باشد ، یک می شود شامل یک منبع نورپایه داراین دستگاه که آزمایش توسط آن انجام 

 .است( رمتسانتی 3سنج تشخیص آشکار ساز 

رار های مورد آزمایش ق ، در فواصل مختلفی از منبع نور و نمونهیری قدرت انتقال نور مواد سیمانیتوان سنج نوری برای اندازه گ

 .می گیرد

 .نشان داده شده است 0سازی شده واقعی در شکل تست مسیر های نور شبیه

 پیرامون آزمایشات فوق باید ذکر شود که :

 باشد .عمود بر جهت نیرو می یتوزیع فیبرهای نورجهت  -3

 گیرد.مقاومت فشاری پس از مقاومت خمشی صورت می -2

 .باشدمتر میسانتی 1×1ابعاد سطح تحت فشار در آزمایش  -1

 

                                                 
1 GB/T17671-1999 
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 : نمونه آزمایش مقاومت خمشی2شکل 

 

 جمع بندی مربوط به آزمایش مقاومت خمشی:

نشان داده شده است. مطابق با این  2خالص و بتن سیمانی حاوی فیبر نوری در جدول های مکانیکی بتن سیمانی ویژگی-3

 جدول مشاهده می گردد که مقاومت خمشی بتن حاوی فیبر نوری کمی کمتر از مقاومت خمشی بتن سیمانی خالص است.

 %1های نوری در یک نمونه یابد به طوری که اگر حجم فیبرمی کمی کاهشبا افزایش حجم فیبرهای نوری مقاومت نمونه -2

 شود.مقاومت نمونه بتنی خالص می %21و مقاومت خمشی  %23باشد مقاومت فشاری 

 یابد.مقاومت نمونه کاهش چشمگیری می %1با کمی افزایش مقدار فیبرهای نوری از -1

نفذ قابل نفوذی در ه مسطح مورد آزمایش بتن حاوی فیبرهای نوری همانند سطح بتن خالص کاملا فشرده بوده و هیچگون-1

 شود.آن مشاهده نمی
 : نتایج آزمایش مقاومت فشاری و خمشی 2جدول 

 جمع بندی مربوط به آزمایش انتقال نور :

ها نور منتقل شده را برای نمونه ،سنج نوری اندازه گیری شده و آشکار سازعبور نور از بتن حاوی فیبرنوری توسط دستگاه توان

نشان داده   Bو Aمیلیمتر به ترتیب با  0/۱میلیمتر و  3ای بتنی حاوی فیبر با قطرهای نمونه. کندگیری میاندازه  1تا  3از 

های نوری استفاده شود بدون در نظر وقتی از تعداد معینی از فیبر Bو   Aبرای هردو نمونه 3و  2 هایدر شکل شده است.

یابد. به علاوه در ابتدا شدت نور به طور قابل ها از منبع نور کاهش میونهگرفتن نور قرمز یا سفید شدت نور با فاصله گرفتن نم

ن نرخ کاهش به عدد ثابتی میل شود تا جایی که در نهایت اییابد. پس از آن نرخ کاهش شدت نور کم میای کاهش میملاحظه

 .کند
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ها اگر چه برای نمونه .یابدانتقال نور افزایش می نوری توانهای هایی با فواصل یکسان از منبع نور با افزایش تعداد فیبربرای نمونه

با تعداد متفاوت فیبر نوری بدون در نظر گرفتن نور قرمز یا سفید وقتی فواصل از حد معینی بیشتر شود توان نوری اساسا تمایل 

 دارد تابه مقدار مشابهی برسد.

تأثیر قطر نمونه در انتقال نور و نرخ توان  3۱ن از منبع نور در شکل ی یکساهایی با تعداد مساوی فیبر و فاصلهدر مورد نمونه

 نوری نشان داده شده است .

ی که یمیلیمتر استفاده می شود و در نمونه ها 0/۱و  3های برای نمونه ها از قطر مشاهده می شود 3۱همانطور که در شکل 

نخواهد بود و به نسبت فیبر سطح مقطع  1ضخامت یکسانی از فیبرها درون آن بکاررفته نسبت انتقال نور همیشه نزدیک به 

 مرتبط است. 

  :باشدبه شرح زیر میانتقال نور رات نسبت یتغی ،توجه به تعداد فیبرهای موجود در سطح مقطع آزمایش و با 3۱مطابق شکل 

است و با  22/1نسبت انتقال نور  ،صفر باشد ،ر سطح مقطع آزمایش باشد و فاصله از منبع نور سفیدوقتی فقط یک فیبر د-3

 ۹2/1این ضریب ، می رسد و در حالتی که فاصله از منبع نور قرمز صفر باشد 0/1تا  0/2افزایش فاصله این ضریب به حدود 

 یابد.کاهش می 0/2تا  0/3است و با افزایش فاصله این ضریب به حدود 

است و با افزایش  0/1، نسبت انتقال نور صفر باشد، فاصله از منبع نور سفیدوقتی دو فیبر در سطح مقطع آزمایش باشد و  -2

است و با  3/1این ضریب ، و در حالتی که فاصله از منبع نور قرمز صفر باشد رسدمی 0/1تا  0/1ضریب به حدود  فاصله این

 .یابدکاهش می ۹/1تا  2/3د ضریب به حدوافزایش فاصله این 

 ،وقتی سه تا چهار فیبر در ناحیه آزمایش باشد و فاصله از منبع نور )بدون در نظر گرفتن سفید یا قرمز بودن( صفر باشد -1

 ]2[خواهد ماند. 3و با فاصله گرفتن از منبع نور این ضریب همیشه بالای ، است 2ضریب انتقال تقریبا  

 
 (Aو قرمز )نمونه  دینور سف ریدر ز افیاز ال یتعداد مختلف نیب ینور توان کنتراست : 2شکل 

 
 (Bو قرمز )نمونه  دینور سف ریدر ز افیاز ال یتعداد مختلف نیب یتوان کنتراست نور : 3شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه
 عمرانمهندسیدر                            ایران –یاسوج  -3131ماه آبان 31و31

 Bو  Aنمونه  ینسبت قدرت نور:  3۱شکل 

 بتن شفاف کاربردهای-3

توان مشاهده ها و نیز خلق آثار هنری میها، کفمعماری به صورت دیوار های نیمه شفاف را درعمده ترین موارد کاربرد بتن

 آید.های مکعبی شفاف نیز از جمله کاربردهای بتن نیمه شفاف به شمار مینمود. فضاسازی مناسب به وسیله تابلوها و لامم

 هایی از کاربرد این نوع بین به شرح زیر است:نمونه

 استفاده دیوارهای داخلی و خارجی مورد ساختن در ممکن حالت ترین متداول عنوان توان بهبتن شفاف را می ها:دیوار-3-1

 نور چنانچه. بود خواهد مشاهده قابل جدید المان این ضخامت همچنین و سمت دو هر ی استفاده از آنداد. درنتیجه قرار

 زاویه غروب با یا طلوع حال در آفتاب اشعه تا شودمی توصیه شرقی یا غربی گیری قرار بتابد، دیوار ساختار این به خورشید

 [9].شود بیشتر نور عبور شدت و برخوردکند نوری های فیبر به کم

نچه آباشد.ها و تابش نور از سطح زیرین آن یکی کاربردهای جذاب آن میاستفاده از بتن شفاف در کف پوش :پوشکف-3-2

رسد ولی در غروب که در طول روز مانند یک سنگ فرش معمولی به نظر میافزاید این است ها میبر جذابیت این کف پوش

 کند.های مختلف میخورشید شروع به درخشش در رنگ

 و کف پوش :کاربرد بتن شفاف در دیوار های داخلی و خارجی33شکل

 

ایجاد  القا و تواند برایاین بتن عبور دهنده نور نیز میگردد، مشاهده می 32طور که در شکل همان :طراحی داخلی-3-3

  حس فضایی مناسب در طراحی داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
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 ی ساختمانلکاربرد بتن شفاف در طراحی داخ: 32شکل  

 

 اھمیلگرد ا،ھدیوار ساختن حین در. شودمی تعبیه آن داخل در اییھشیار بتن، این کردن مسلح به نیاز صورت در ها:بلوک-3-4

 اھمیلگرد اطراف در خود پذیریانعطاف خاصیت خاطر به اپتیکی ایھفیبر و گیردمی قرار اھشیار این در افقی یا عمودی صورت به

 استفاده نمایشگاه و پروژه چند در آمیزی موفقیت صورت به روش این از. شوندنمی دیده اھمیلگرد ترتیب این به و شوندمی جمع

 آن بیرونی سطوح بافت و است متنوعی ایھرنگ دارای نلایتراک معمولی، بتنبرای  متداول خاکستری رنگ برخلاف .است شده

 [3۱] .آورند وجود به را واحد ساختار یک و گیرند قرار مھ کنار در متنوع ایھبلوک که ایگونه به باشد؛ متنوع تواندمی نیز

 نتیجه گیری -4
در ,کاره های تزئینی همهنور و جلوهخواص عالی انتقال ، بتن عبور دهنده نور به علت داشتن خواص مکانیکی مناسب

 .تواند استفاده شودهای گسترده ای میمحیط

 براساس تحقیق ارائه شده موارد زیر می تواند بیان شود :

 شود.دو روش جایگذاری جهت آماده سازی بتن حاوی فیبر نوری پیشنهاد میسازی فیبر نوری یکپارچه در قالب، برای آماده-3

حجم  %1باشد. به طوری که اگر ی خالص میخمشی بتن حاوی فیبر نوری کمی کمتر از بتن سخت شده اومت فشاری ومق-2

 رسد.می %21و مقاومت فشاری نمونه به  %23بتن را فیبر نوری تشکیل دهد مقاومت خمشی نمونه به 

با قطرهای مختلفی  یهاها از فیبرنمونه .شودگیری میسنج نوری اندازهخواص انتقال نور بتن حاوی فیبر نوری توسط توان-1

ن از قدرت انتقال نور با فاصله گرفت ،زمانی که تعداد الیاف مشخص شد بدون در نظر گرفتن نور قرمز یا سفید درست می شوند.

 یابد. منبع نور کاهش می

میلی متر بودند همیشه  0/۱ و 3برای تعداد مشابهی از فیبرها نسبت قدرت نوری فیبرهای مورد استفاده که دارای قطرهای  -1

 22/1و ۹2/1ی کردیم و فاصله از منبع نور صفر بود ضریب بین بازهنبود و وقتی یک یا دو فیبر در نمونه استفاده می 1نزدیک به 

 ماند.باقی می 3پس از آن با کاهش نسبت و افزایش فاصله این ضریب همیشه بالای 
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