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 :دهیچک

و باال بردن مدت زمان  گریکدیبا  بیمواد در ترک ریاز مواد و مصالح در بتن، شناخت تأث نهیبه یاستفاده هدف: 

صنعت  نیدر ا نینو هاییفناور یریبکارگ ها،نهیو هز یدر انرژ جوییصرفه یشده برا دیاز محصول تول برداریبهره

 راتییبردن به روند تغ یپ، بتن روی برضربات ناگهانی وارد شده  ریثتأ یبررس یبرا افیال بیترک یدهی. اطلبدیرا م

است که  یجیبه نتا یابیو دستها در انواع نمونه های منشوری ذب انرژی ضربات و نحوه ایجاد ترکو ج هایژگیو

 .دیخاص را فراهم نما یکاربردها یبراالیافی امکان استفاده از بتن 

 5/1های صفر و نسبتپروپیلن و الیاف شیشه با پلیفوالدی و نامه تأثیر الیاف در این پایان  شناسی پژوهش:روش

در محیط های سولفاته  سانتی متر 50*10*10با ابعاد بتن  نمونه منشوری بر خواص مکانیکی حجمیدرصد  3و 

طرح اختالط نوع  7 قالب در با ابعاد مذکور یمکعب ینمونه 126 منظورمورد بررسی قرار گرفت. بدین  و عادی

 شد. انجام هانمونه یرو ای )سقوط وزنه(ضربهمقاومت  شیشده و آزما هیته

ها و انرژی جذب شده های منشوری نحوه گسیختگی و ایجاد ترکبا اجرای آزمایش ضربه بر روی نمونه :هایافته

ها بهترین حالت گسیختگی و با الیاف فلزی نسبت به دیگر نمونههای ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. نمونه

مورد بررسی قرار و انرژی جذب شده ها جذب انرژی را نشان داد. در این تحقیق معیار تعداد و اندازه عرض ترک

 گرفته است.

 فلزی افیال یدارا یهابتن یکیقابل توجه مشخصات مکان شیافزا انگریب شاتیحاصل از آزمانتایج  گیری:نتیجه

و عملکرد  یکیبه علت خواص مکان فلزی افیال بود. عادیهای همراه با الیاف دیگر و نمونه یهانسبت به نمونه

 .دارائه داو شیشه  لنپروپییپل افیاز ال یبهتر جینتا ،یمانیس سیدر ماتر یو چسبندگ یرگییدر جا الیاف بهتر

  بتن الیافی ؛ الیاف فلزی؛شهیش افیال ؛لنیپروپیپل افیال های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 



       

 پژوهشهدف  و مقدمه 

 

 مقدمه 

به دلیل محدود بودن  از سوی دیگرو  هاسازو  ن ساختگسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزا

در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است.  نومنابع و مصالح مصرفی، تقاضا برای استفاده از مصالح 

بر روى خواص و رفتار  عىیوس قاتیباعث شده تا تحق مختلفهاى بشر به سازه ازیتکنولوژى و ن شرفتیپ

 نیا 1.از مواد گوناگون است رىیگها و بهرهازهمختلف س انواعآن ابداع  یجهینت طبیعتاکه  ردیمواد صورت گ

گوناگونى ابداع و به  هاىبتن حالبهصادق بوده و تا زیهاى ساخته شده از بتن و فوالد نامر در مورد سازه

 لیاز قب یطیمح مخاطراتها و وجود بتن در ساخت سازهفراوان اند. با توجه به مصرف بازار عرضه شده

آن  سازی خواصبهینه ینهیدر زم شهیساخت بتن بشر هم ی، از ابتداهای متفاوتیزلزله، باد و بارگذار

 هشبرای اصالح کیفیت، افزایش کارایی مصالح و کا یحلکردن راه دایپبرای است. تالش  نمودهتالش 

صنعت شده است.  نیدر ا نینو یهایآوراستفاده از فن توجه به رویکرد باعثخام و انرژی،  یمصرف ماده

 مانیس یبه جا یگریمواد د یکردن کل نیگزیجا های مختلف، از قبیلتحقیقات در زمینه از جمله این

)مانند بتن  سنگدانه ای مانیاز س یقسمت یکردن مواد مختلف به جا نیگزی( تا جای)مانند بتن گوگرد

با تراکم و  یبتن دیتول ینهیدر زم شاتیآزما نیا یتوان گفت که محور کلینام برد. اما م توانمی (یافیال

به خود  یبتن داتیدر تول یاژهیو گاهیکه جا یبوده است. از جمله مواد یو البته اقتصاد شتریب مقاومت

 .باشدیکننده م تیتقو افیبتن و ال یهایاختصاص داده است، افزودن

باعث داخل مخلوط بتن،  یکننده تیتقو افیال رییکارگ هاست که با ب تیکامپوز ینوع یافیال بتن

برخوردار است  زین ییباالجذب انرژی از  یافی. بتن الشودیم فشاری آن و یمقاومت کششالعاده فوق شیافزا

استفاده از است که  دهیگرد خص. تاکنون مششودگسیخته نمیاز هم  یای به راحتضربه و تحت اثر بارهای

و مقاومت  یانرژی، مقاومت کشش جذب زانیکرنش، مقاومت در برابر ضربه، م تیظرف دتوانیم مختلف افیال

 (. 1992، 2)ویلینگ .دده شیبتن را افزا یشیسا

 یدر تمام یینانو در حد گسترده و با سرعت باال یتکنولوژ یریکارگبه ریاخ یهادر سال گرید سوی از

است.  دهیپرکاربرد گرد یماده نیاز خواص ا یاریدر بس یشگرف راتییتغباعث  ،و در علوم مختلف هانهیزم

را در  بزرگی یهاشرفتیپ ،نانو هاییبا استفاده از فناور یمصالح ساختمان یکیانو مک یکیزیبهبود خواص ف

و همساز با  داریپا هاییزهسا جادیو به طراحان و مهندسان امکان ا به وجود آورده استصنعت ساختمان 

                                                 
 Rashid Hameed 
 Weiling  
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  را داده است. عتیطب

 

 اهمیت و اهداف پژوهش 

 بتن و اهمیت شناخت آن 

گفته  باشد شدن یمانیس تیماده چسبنده با خاص کی حاوی که با ترکیبیبه هر  کلیبتن در مفهوم 

ها، مواد مضاف، گوگرد، کوره یها، سربارهپوزوالن زین و مانی. بتن ممکن است از انواع مختلف سشودیم

حرارت، بخار امکان دارد آن  ختسا یدر نحوه نینچشود. هم هیته رهیو غ افیال مرها،یپل ،یمواد افزودن

 (.1987)نویل و بروکس،  مختلف استفاده شود یهاو متراکم کننده یکیدرولیه یفشارها ،آب، اتوکالو، خأل

 یتوسعه زیشناخت بتن و خواص آن ن ر،یدر قرن اخ جدید یهایتکنولوژ شیدایعلم و پ شرفتیبا توجه به پ

 میانواع مختلف بتن با مصالح مختلف هست اربردکه امروزه شاهد ک صورتیداشته است، به  یاقابل مالحظه

شامل  ،هامانیاز س یمخصوص به خود را داراست. در حال حاضر انواع مختلف یخواص و کاربر کیکه هر 

 دیهستند، تول یمتفاوت یهایمختلف و افزودن افیالو بتن هایی که ارای  مرهایها، سولفورها، پلپوزوالن

 .شوندیم

 مانیآن است. بتن از اختالط آب با س یهیبتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اول یاصل یژگیو

 ییهایژگیو یو دارا شودیحاصل م مانیاثر واکنش آب با س تشکیل شده  و در مختلف یهاو سنگدانه

 کیتوسط  یبه صورت کنونبتن  ،پرتلند مانیس شیدایسال از پ 170از  شیبا گذشت ب نکیخاص است. ا

شده است. در دسترس بودن مصالح ، دوام نسبتاً  یشگرف یهاشرفتیدستخوش تحوالت و پ ،یدزیل یبنا

ها و ها، تونلها، سدها، پلها، سازهچون ساختمان یبتن یهاسازهاز جمله فراوان  هایسازه به ازیو ن ادیز

ط یماده در شرا نیحدود چهار دهه است که کاربرد ا اکنونمصرف نموده است. پر رایماده را بس نیها، اراه

صرف توجه به  گردیدهعلم مشخص  شرفتیخاص مورد استقبال کاربران آن قرار گرفته است. امروزه با پ

 یمشکالت یجوابگو تواندیمختلف نم یمختلف و کاربردها یهاطیمح یطرح بتن برا اریمع ت به عنوانممقاو

مختلف مورد توجه قرار  یهاطیدوام بتن در مح یمسأله در چند سال اخیر. باشد یبتن یهامدت سازه دراز

در  شتریب ها در اکثر نقاط جهان ودر بتن ییایمیو ش یکیزیبا عوامل ف هایگرفته است. مشاهده خراب

 قسو ترمناسبو با دوام خاص  هاییژگیبا و ییهادر حال توسعه، افکار را به سمت طرح بتن یکشورها

شده و  هیطرح بتن با عملکرد باال ته یبرا زین ییاز کشورها استانداردها یاپاره راستا در نیداده است. در ا

 اند.ها گشتهدستورالعمل نیا تیملزم به رعا شرفتهیپ یکشورها نیاز ا یطراحان در بعض

 

 قیخالصه و اهداف تحق 

از انواع  یبیترکالیاف با یک نوع یا های دارای و بتن معمولیهای ای در بتنهای قابل مالحظهتفاوت
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 شوندیتن فعال می ریز و انتقال تنش در الیاف دربهاترکبه محض شروع  افیال مشاهده شده است. افیال

در  یابند وگسترش میها زترکیر بار شیاثر افزادر  .ندینما رییجلوگ هازترکیر شتریاز رشد ب توانندیم و

کنند. می اعمال را بتن ماتریس جذب انرژی توسط ،مختلفهای مکانیکی ویژگیمختلف با  افیمرحله ال نیا

شود، نتایج مربوط به عملکرد در تغییرات خواص بتن مشاهده میالیاف عالوه بر اینکه تأثیر  پژوهشدر این 

، فوالدی افیال ریثأت یو مطالعه یبررس ،نامهپایان نیهدف از انجام اها نیز بررسی خواهد شد. توأم آن

ر د مانیس یدرصد وزن 3و  5/1، صفر  یهاو با نسبت متریلیم 12 یهابا اندازه شهیش افیو ال لنیپروپیپل

باشد. یمهای سولفاته و عادی های موجود در محیطات وارد شده ناگهانی افتادن وزنه برای بتنمقابل ضرب

شده  هیطرح اختالط ته 7 در قالب سانتی متر 10*10*50 با ابعادی منشوری نمونه 126منظور نیا یبرا

 .گیردمیها انجام نمونه یرو ضربه )افتادن وزنه(مقاومت  یهاشیو آزما

 در بستر عمل آوری محیط سولفاتهبتن معمولی  ونحوه گسیختگی بتن الیافی  به یابیدستهدف کلی 

موارد فوق . لزوم بررسی ای ناگهانی مورد بررسی قرار گیردباشد تا تاثیر افتادن وزنه با بارهمی و معمولی

میزان  باشد.افزودنی می باعث جلوگیری از شکستگی تیرهای ساختمانی بتنی باربر با بکارگیری الیاف

و  بتن مکانیکی و دوام درخواص یاشهیش افیو ال لنیپروپیپل افیالالیاف فوالدی،  یریبکارگ یرگذاریثأت

بدین  شود.بررسی می قابل قبول یکیبا خواص مکان یبتن دیتول یبرا این موادی نهیبه یدرصدها نییتع

معرفی مشخصات مواد و مصالح مصرفی، شود. در فصل دوم مروری بر مبانی نظری تحقیق ارائه میمنظور 

ها ها در فصل سوم آمده است. نتایج حاصل از آزمایشی نمونههای تهیهی انتخاب طرح اختالط، روشنحوه

ی پیشنهادات گیری و ارائهم نیز شامل نتیجهپنجشود. فصل فصل چهارم ارائه میو بررسی و تحلیل نتایج در 

 باشد.برای مطالعات آینده می





   

 

 

 قیتحق ینهیشیبر پ یمرور و یافیبتن ال یمعرف 

 

 

 ی بتناجزای تشکیل دهنده 

)ماسه(  دانه)شن(، مصالح سنگی ریز دانهسیمان، مصالح سنگی درشت عمدتا بتن تشکیل دهنده مواد

مواد افزودنی نیز وجود دارند که به صورت  خواص بتن ی. عالوه بر این مصالح، مواد اصالح کنندهاست و آب

 . (1987، و بروکس لی)نوشود در ادامه معرفی کوتاهی از این مواد ارائه می توانند در بتن استفاده شوند.می

 

 های سنگیدانه 

مصالح سنگى  شود.یا ماسه تقسیم می هادانهیا شن و ریز هادانههای سنگی به دو دسته درشتدانه

را  هادانه درصد از کل 70تا 60. دهندتشکیل میحجم بتن را  درصد 75 در مجموع حدود )شن و ماسه(

میز، مصالح سنگى ریز و درشت مصرفى در بتن باید ت. دهدرا ماسه تشکیل می آندرصد  40الی  30شن و 

ها با بر چسبندگى آن تاباشد  رسى، گچى و مواد ریز دیگر ، پوششیمیایىسخت و عارى از مواد ش

بر  هاگویند. ماسهمى متر را ماسهمیلى 75/4هاى سنگى ریزتر از دانهعموما  .نداشته باشدخمیرسیمان اثر 

تر از هاى سنگى بزرگدانهشوند. یتقسیم م ی درشت، متوسط و ریز )نرمه(اساس قطر دانه به سه دسته

بندی که در دو نوع طبیعی و شکسته طبقه گویندمتر را شن مىیمیل 60تر از متر و کوچکیمیل 75/4

  شوند.می

کامالً گردگوشه،  :شوندمی میبه پنج گروه تقس یها از لحاظ شکل ظاهرسنگ ASTMدر استاندارد 

 .زگوشهیو ت زگوشهیگردگوشه، نسبتاً گردگوشه، نسبتاً ت

 

 سیمان 

و از ذرات  کپارچهی ایتودهوجود آوردن هو ب گریکدیذرات به  دنچسبان تیقابلبا است  یاادهم مانیس

 گرادیسانت یدرجه 1500تا  1400 یدر دما یمعدن یدهایو اکس سیلیرس، س ،یمصالح آهک بیاز ترک

کردن آن به همراه مقدار  ابیاز آس که ندیگو نکریپس از حرارت دادن به جسم حاصل، کل .شودیساخته م

 مانیس ،و گچ نکریاضافه نمودن پوزوالن به کل با. دیآیبدست م مانیمختلف س یهاپیت ،سنگ گچ یمناسب

 .باشدیم رهیو رنگ آن سبز ت ترلیمیم 5-20نکریکل یهادانه یاندازه. آیدبدست می یپوزوالن



 

سیمان پرتلند ، های ویژهسیمان،گانه پنجهای پرتلند اند از: سیمانهای مصرفی عبارتسیمانعمده 

های متداول مورد استفاده در ساخت و ساز . سیمان پرتلند از جمله سیمانسیمان پرتلند بنایىو  آمیخته

های خاص خود را دارد. این سیمان معموالً در فشار مقاومت باشد. بتن ساخته شده با این سیمان ویژگیمی

تواند شکننده باشد، زیرا بارگذاری و تغییرات شرایط محیطی، ش میمناسبی دارد ولی در کشش و خم

 (.2011 ،1کند )لیو و همکارانهای میکرو در محصوالت سیمانی ایجاد میترک

یا سولفات کلسیم متبلور  سیمان پرتلند، از آسیاب کردن کلینکر، به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ

 شود:مى پرتلند به پنج نوع زیر تقسیم ایران، سیمانآید. مطابق استانداردهاى خام به دست می

 رود.برای مصارف عمومی ساختمان به کار می: سیمان پرتلند معمولى -1نوع 

با خصوصیات متوسط است که  (:سیمان پرتلند اصالح شده) سیمان با حرارت زایی متوسط -2نوع 

هایی که احتمال حمله ضعیفی از سولفات حرارت کمتری آزاد کرده و برای مصرف در محیط 1 نسبت به نوع

 ، مناسب است.داردوجود 

این سیمان برای ساخت بتن در هوای سرد به جهت آزاد کردن  (:زودگیر)با تاب زیاد  3 سیمان نوع

 مراقبت مناسب است. یتر و کم کردن دورهگرمای بیش

مراقبت از  تر و تسهیل در امرولید حرارت کمدلیل تبه این سیمان معموالً  (:کندگیر) 4سیمان نوع 

 شود.در هوای گرم استفاده می، بتن

شود. ها محسوب میی سولفاتمقاوم در مقابل حملهسیمان این  (:ضد سولفات) 5سیمان نوع 

ان نوع اول، حرارت کمتری تولید ه سیمب سبتن گیری داشته ودیر واصخهمچنین این سیمان تا حدودی 

 کند.یم

 ها به شرح زیر است :ترین آنکه متداول شودتولید میهاى مختلف در انواع و رنگ هاامروزه سیمان

سیمان پرتلند سفید: اگر مواد خام سیمان پرتلند معمولى، اکسید آهن نداشته باشد، یا از مواد خام 

ار شود. سیمان پرتلند سفید از آسیاب کردن کلینکر سیمان سفید با مقد، رنگ سیمان سفید مىشود جدا

 آید.مناسبی سنگ گچ به دست مى

ی به سیمان پرتلند معمولی یاثر شیمیادرصد مواد رنگی معدنی بی 10تا  5هاى رنگى: از افزودن سیمان

های پرتلند رنگی قرمز، آید. از سیمان پرتلند معمولی برای ساخت سیمانیا سیمان سفید به دست می

 شود.یاستفاده م فیدز سیمان سا های دیگر،به رنگ مانساخت سی در شود.یاستفاده م ای و سیاههقهو

ی درصد پودر سرباره 65تا  25ای: در ساخت این سیمان، سیمان معمولی را با سربارهسیمان پرتلند 

 کنند.ی ذوب آهن مخلوط میکوره

                                                 
 Liu et al 



 

 

نواخت یک و کاملی ای آبی است که مخلوطسیمان پرتلند پوزوالنی، چسبانندهسیمان پرتلند پوزوالنى: 

  باشد.از سیمان پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ آسیاب شده می

قط در مالت و مانند و ف یستسیمان در بتن و بتن آرمه مجاز ناستفاده از این ی: سیمان پرتلند بنای

 .رودیکار م هآن ب

 

 آب مصرفی در بتن 

 رشیموجود در آن ممکن است در گ یهایناخالص .است تیآب در بتن از آن جهت حائز اهم تیفیک

مقاومت بتن اثر نامطلوب  یآب نامناسب ممکن است رو ورد.آبه وجود  یو اختالالت ر بودهذااثر گ مانیس

ها آب اختالط کثرزنگ زدن آرماتور شود. در ا در مواردیدر سطح بتن و  ییهاو سبب بروز لکه داشته باشد

از  شیبه ندرت ب یآب نیمناسب باشد. مواد جامد چن دنیوشن یاست که برا یآبهمان بتن  یمناسب برا

 یمقدار به ازا نی. اباشدیم ppm 1000به طور معمول کمتر از  و است( (ppm ونیلیقسمت در م 2000

اختالط  یبودن آب برا دنیقابل آشام اری. معباشدیم مانیوزن س 05/0معادل  ،5/0 مانینسبت آب به س

که  میو پتاس میسد یهاونیاز  ییدرصد باال از جهت داشتن یدنیشامآآب  کی امکان داردو  ستیمطلق ن

 یقاعده کیمناسب نباشد. به عنوان  ساخت بتن یرا به همراه دارد، برا یسنگ یهادانه ییایخطر واکنش قل

. رنگ کردبتن مصرف  یبرا توانیم را نداشته باشد یبوده و طعم شور 8 یال 6 نیآن ب PHکه  یآب یکل

  .رساندیو بو لزوماً وجود مواد مضر در آب را به اثبات نم رهیت

 

 هاافزودنی 

 معموالً .شوندیم میتقس یمعدن یهایو افزودن ییایمیش یهایبه دو گروه افزودنبتن  یمواد افزودن

را به  یمعمول یهامانیاز خواص س یبخصوص، بعض مانیس کیاستفاده از  یامکان وجود دارد به جا نیا

مواد "و  "یبیمواد ترک"عبارات  دینبا باید توجه کردداد.  رییتغ یافزودن کیکردن آن با  بیترک یلهیوس

 مانیبه س دیهستند که در مرحله تول یمواد یبیمواد ترکچون کار روند، مترادف به  یبا معان "یافزودن

مواد  انواع. شوندیبه بتن اضافه م ساخت مخلوط سیمانیدر مرحله  یمواد افزودن ولی، شوندیاضافه م

 :است ریبتن به شرح ز یافزودن

 بتن )سخت شدن(. ونیدراتاسیسرعت هی شتاب دهنده 

 بتن. رشیسرعت گ یکاهش دهنده 

 شوندیدرون بتن م زیر اریو بس یبا هندسه کرو یهاحباب جادیباعث ا ؛زاحباب یهایافزودن .

 .شودیهوا در بتن استفاده م یکروسکوپیم یهاحباب تیو تثب جادیا یبرا بیشترزا حباب یهایافزودن

 گرددیآب بتن استفاده م مقداری کاهش دهنده عنوانبتن که به  کنندهوانر. 



 

 استفاده گردد. ییبایرنگ بتن و ز رییتغ یبرا تواندیها که مدانهشامل رنگ یمواد افزودن 

 بتن خی دض 

 چسب بتن 

 بتنی کنندهسخت 

 و گروت نیهمچن .نام برد ومیکافیلیژل س و سیلیکروسیاز ژل م توانیبتن م یمواد افزودن دیگر از 

 .باشندیبتن م یاز انواع افزودن زین ریفاب یهاکنندهانواع روان

 

 هاکننده عیتسر 

. چند نمونه برندیبتن را باال م هیو مقاومت اول کنندیم عیبتن را تسرگیرش هستند که  ییهایافزودن

 ناتیآلوم م،یفلوئورور سد م،یکربنات پتاس وم،ینیکلرورآلوم م،یعبارتند از: کربنات سد هاکنندهعیتسر از

 .میآهن و کلرور کلس یهانمک م،یسد

 

 هاکننده ریکندگ 

گرم که  یلیخ یمواد در هوا نی. ااندازندیم ریخأبتن را به ت رشیهستند که زمان گ ییهایافزودن

در بتن  رشیاز گ یناش یهاترک تشکیلاز  یریجلوگ یو برا شودیبتن کوتاه م یمعمول رشیزمان گ

  .باشندیم دیمف یمتوال یهایزیر

 

 آب یهادهنده لیتقل 

 :روندیبه سه منظور به کار م هایافزودن نیا

 مانیکاهش نسبت آب به س لهیباالتر به وس یبه مقاومت دنیرس .1

 ونیدراتاسیکاهش حرارت ه جتاًیو نت یمصرف مانیمشخص با کاهش مقدار س ییبه کارا دنیرس .2

 بتن.ی در توده

 رقابلیغ یهاتیبا آرماتور انبوه و موقع ییهادر قالب ییکارا شیافزای لهیبه وس یزیبتن ر یگساد .3

 ی.دسترس

همزمان با  هایاگر افزودن اماشوند؛یم یدسته بند A پیعنوان ت باآب ی دهنده لیتقل یهایافزودن

باعث  هانی. اگر اشوندیم یبندطبقه D پیشوند تحت عنوان ت رشیدر گ ریخأباعث ت ،به آب ازیکاهش ن

 .شوندیم دهینام E پیشوند ت رشیدر گ عیتسر

 



 

 

 هاکنندهفوق روان 

و  یقوی کنندهبه عنوان روان کایآب هستند که در آمر یهادهندهلیتقل نیتریمواد از قو نیا

آب باعث  دیشد لیهستند که در ضمن تقل زین ییهایاند. افزودنشده یگذارنام F پیبه عنوان ت ASTMدر

دو ی قو یهاکنندهاند. از روانشده یبندطبقه G پیو به عنوان ت شوندیم زین رشیدر گ ریخأت یمقدار

 شده ظیتغلی شده سولفاته دیفرمالدئ نینفتالو  شده ظیتغلی سولفاته شده دیفرمالدئ نیمالم مونهن

چون در سطح ذرات  گردد؛یعمل پراکنش م عیتسر موجبسولفاته شده  یدهایاستفاده از اس .باشندیم

 ییکارا ندیفرا نی. اشودیم همدفع ذرات از  امر سبب نیا و دهندیم یجذب شده و به آنها بار منف مانیس

 .دهدیم شیافزا مشخص مانینسبت آب به س کیرا در 

 

  پوزوالن  

 ایو  اندیفاقد ارزش چسبانندگ ییبه تنهاهستند که  ینیآلوم-یسیلیس ای ،یسیلیمواد س ا،هپوزوالن

 میبا کلس ییایمیواکنش ش یدر مجاورت رطوبت ط زیر اری، اما به شکل بس ی دارندکم یچسبانندگ ارزش

 آورند.یبه وجود م یمانیس تیبا خاص ییهابیترک ،یمعمول یدر دما دیدروکسیه

 

 بتنمواد نانو در   

 بیدر ترک رییبتن انجام شده است که اکثر آنها تغ تیفیبهبود کی نهیدر زم یادیکنون مطالعات زتا

 نیگزیجا نیو همچن هایحال استفاده از افزودن نیاند، با اکرده یرا بررس طرح اختالط بتن با عنوانبتن 

 دیاز مواد جد یسر کیبوده است.  توجه مورد شهیهم وارد نوبتن با مکردن مصالح متداول مورد استفاده در 

با توجه به مواد نانو هستند. نانو  موادبتن را ارتقا دهند،  یکیزیو ف یکیاند خواص مکانکه توانسته

، 1)سانچز و سوبولو تحول کننددچار بتن را کامالً  یایدن توانندیم زیر اریدر سطوح بس شاناتیخصوص

2010.) 

 

 الیاف در بتن  

امکان  .ردیگو طراحان قرار  نیمهندس یباعث شده که مورد عالقه یافیدر بتن ال افینقش مهم ال

 ادیبا حجم ز سهیکم در مقا ینهیارزان ، هز و یعیطب واداز م استفاده ،ییایدراکثر مناطق جغراف یریبکارگ

مقاوم در  ،مقاومت بسیار باال ،کارایی مناسب طرح و ،یآن با توجه به اشکال هندس یریپذشکل ،اتیعمل

 نیبارز ا یهایژگیدر برابر ترک خوردن از و یداریو پا یجذب انرژ تیقابل و یکشش برابر نیروهای فشاری و

                                                 
 Sanchez & Sobolev 



 

 (.2010، 1) سینگ و همکاران باشدینوع بتن م

و مقاومت  یشیمقاومت سا ،یجذب انرژ زانیم ،مقاومت دربرابر ضربه ،کرنش تیند ظرفتوایم افیال

 لگردیم یبرا ینقش مکمل تواندیم یفوالد افیال ای،سازه کاربرد مثال دردهند.  شیبتن را افزا یکشش

ضربه، جمع  ،یو مقاومت بتن را در برابر خستگ دکنیم قابلهها مبا پخش ترک یفوالد افیداشته باشد. ال

مثبت  ریبتن تاث یکیخواص مکان یشکست رو یمدها تمام در ودهد می شیافزا یحرارت یهاتنش و یشدگ

 سیبه خواص ماتر توانیم گذراندیاثر م یفوالد افیکه بر خواص بتن با ال ییرهایمتغ نیتراز مهم .گذاردیم

با افزایش  بوده و یاشاره کرد. در بتن سخت شده مقاومت و دوام دو عامل اصل افیو مقدار ال افیبازده ال ،بتن

بیشتر  یمقاومت فشار شیآن به نسبت افزا یمقاومت کشش جهیدر نت بتن تردتر شده و ،یمقاومت فشار

در  افیبه استفاده از ال ازینهمین خاطر هبرخوردار است. ب ترنییتحمل کرنش پااز  زین از طرفیو  شودینم

 یریو جلوگ یمقاومت کشش شیجهت افزا رسد.بنظر می کامال مشهودهای پرمقاومت مخصوصا بتن ،بتن

ها مقاومت نیا رییبا تغ شی. مقدار افزاشودیدر بتن استفاده م افیاز ال ینرم همچنینو  هااز گسترش ترک

 یکیمشخصات مکان یفوالد افیوجود ال .دارد افیدرصد ال و افیشکل ال ،افیبه مقاومت بتن بدون ال یبستگ

 ،شکننده است ماده ترد و کیبتن پرمقاومت  برای مثال، .بخشدیبهبود مبدون آن بتن را نسبت به حالت 

 .گرددیشکست آن م رمدییتغ به بتن پرمقاومت سبب بهبود رفتار ترد بتن و یفوالد افیافزودن ال کهیدر حال

 کرد: انیب لیشرح ذه طور خالصه به توان بیرا م معمولیبا بتن  سهیدر مقا یافیبتن ال یایمزا

 شیر مقابل تورق وسامقاومت د .1

 یخستگ یمقاومت در مقابل تنش ها .2

 ر مقابل ضربهد یمقاومت عال .3

 یشکل نسب رییتغ ادیز تیظرف و یکشش تیقابل .4

 یبعد از ترک خوردگ یباربر تیقابل  .5

 یجذب انرژ زانیدر م شیافزا  .6

 یافیبتن ال در شود کهیباعث م یکیدارد همانند خواص مواد پالست یافیکه بتن ال یانعطاف تیقابل

در جسم بتن در همه جهات پراکنده  یفوالد افی. از آنجا که الوجود نداشته باشد یناگهان یختگیگس

را در جهات مختلف بوجود آورده و از گسترش ترک  یاتصاالت افیترک ال کی لیتشک همگامشود یم

بطور فعال در محدود کردن عرض ترک وارد عمل شده و با  افیال یهارشته نی. بنابرادینمایم یریجلوگ

 دهند.یم شیبتن را افزااز  یبرداربهره ادیز زیر یهاترک لیتشک

مورد توجه قرار  ،بدون شکست ادیز یهاشکل رییتغ تحمل ر، از حیثباالت یوزه کاربرد بتن با نرمرام

                                                 
 Singh et al 



 

 

حذف آرماتور در حال  یمختلف و حت افیالزم در بتن با ال ینرم نیدر خصوص تأم قاتیگرفته است. تحق

طاقت  شیها و افزا، کنترل گسترش ترکیکششمقاومت  شیدر بتن افزا افی. هدف از کاربرد الاستانجام 

را  یادیز یهاشکل رییمقطع ترک خورده تغ کیوارده در  یبتواند در مقابل بارها یتا قطعه بتن استبتن 

 . دیپس از نقطه حداکثر تنش تحمل نما

شدن بتن  یاتا از گلوله کردرا به صورت خشک به بتن اضافه  افیال دیبا های الیافی،ساخت بتندر 

در  یفوالد افیشدن ال یادر بتن احتمال گلوله یفوالد افیمشکالت استفاده از ال جمله از شود. یریجلوگ

 یاازگلوله تا ردیدر بتن به دقت انجام گ یفوالد افیمقدار و نحوه مخلوط کردن ال ستیبایلذا م ،باشدیبتن م

 ایو  افیال ادیز ریشدن بتن که عمدتا به علت استفاده از مقاد یگلوله ا گردد. یریدر بتن جلوگ افیشدن ال

 ییکاهش کارا باعث شده و فایکه سبب جمع شدن ال دیآیبه بتن به وجود م افیال عیاضافه نمودن سر

را در  ریتاث نیبهتر لنیپروپ یپل افیو ال یفوالد افیال %1 رشود ، مقدایبتن و کاهش مقاومت بتن م

 .دارد یو سقف عرشه فوالد هادال یریپذشکل

 میعظ یهایها، پها و فرودگاهراه یسازچون رو یاعمده یهادر سازه ریاخ یهامختلف در سال افیال

ها بتن ها به کار رفته است. در ساخت پوشش تونلتونل یدر پوشش بتن ژهیو به و ادیز یهاشکل رییبا تغ

که به  ییهاها در پوشش تونلرکحذف ت یحال حاضر برا. در ردیپذیبر جداره شکل م دنیبا پاش یافیال

نوع بتن  نیاستفاده شده و ا افیشود از بتن بدون آرماتور و تنها الیساخته اجرا م شیصورت چند تکه پ

 یهاکامل کردن مقطع تونل یو حمل و نقل قطعات و نصب آنها برا یآورعمل نیها در حسبب حذف ترک

 .مترو شده است

 

 عملکرد الیافمکانیزم  

با پخش  یفوالد افیال .دارند لگردیم یبرا ینقش مکمل یفوالد افیال ،کاربرد سازهدر  یطور کلهب

 شیافزا یحرارت یهاوتنش یجمع شدگ ،ضربهی، کنند و مقاومت بتن را در برابر خستگیها مقابله مترک

 .گذار باشند ریبتن تاث یکیخواص مکان یشکست رو یتوانند در همه مدهایم یفوالد افیال دهند.یم

 کرد: هیتوج ریصورت زهتوان بیرا م تیتقو زمیمکان

از  یمقاومت چسبندگ لهیوسهآجدار باشد ب افیال پوسته کهیدر صورت و یطیبرش مح توسط هاتنش

 نیب یتنش کشش بتن ترک نخورده است، سیکه ماتر یمادام نیشود. بنابرایمنتقل م افیبه ال سیماتر

 ابد.ییانتقال م افی، همه تنش به الخوردن شود. پس از ترکیم میتقس سیو ماتر افیال

 عبارتند از: گذارنداثر یفوالد افیکه بر خواص بتن ال ییرهایمتغ نیترمهم

 رونیدر برابر ب افیمقاومت ال لهیوسهب افیال ی. بازدهافیو مقدار ال افیال یبتن، بازده سیماتر خواص



 

 . سطحدارد یبستگ سیو ماتر افیال نیب یمقاومت به چسبندگ نیشود ایدن از مخلوط کنترل مش دهیکش

باشد  شتریبالیاف قدر طول  ره نیبنابرا. ابدییم شیمقاومت افزا نیا ،مقطع ثابت الیاف با طول شیبا افزا

شدن متناسب  دهیکش رونیچون مقاومت در برابر ب کند،افزایش پیدا می سیاثر آنها در بهبود خواص ماتر

 باشد .یبا سطح مقطع دو جسم م

با سطح مقطع گرد و قطر  افیاز ال شتریبا سطح مقطع گرد و قطر کوچک ب افیال یبازده معموال

باشند یدر واحد حجم دارا م یشتریدسته اول سطح ب افیکه ال دلیل است نیامر به ا نی. ااست بزرگتر

، از خواهد بود شتریب آنها ی) قطر آنها کوچکتر باشد( بازده چسبندگ افیسطح تماس ال با افزایش نیبنابرا

بزرگ باشد که در هنگام شکست  یابه اندازه دیبا افیشود که نسبت طول به قطر الیروشن ماین رو 

کار معموال ممکن  نیوجود در عمل ا نیباشند، با ا کیخود نزد یبه حداکثر مقاومت کشش افی، السیماتر

 .ستین

اختالط استفاده شود  یعاد یهااز روش که یدر صورت اندبه این نتیجه رسیده نیاز محقق یاریبس

 ایشوند و یم زیادیبتن به مقدار قابل  ییباعث کم شدن کارا 100 از شتریبا نسبت طول به قطر ب افیال

 گردند.یم عیطور ناهمگون در بتن توزهب

 

 ریفاب یهایافزودن 

به صورت  و آب، پرتلند، سنگدانه مانیس در کناراست  یاماده 2مکمل بتن ای 1ریبتن فاب یافزودنی ماده

 ایقبل از اختالط  یکم آن،اصالح خواص  یبتن و برا یدهنده لیاز مواد تشک یکیبه عنوان  ع،یما ایگرد 

 .شودیاختالط به آن افزوده م نیدر ح

 

 یافیبتن ال یمعرف 

قرار استفاده  مورد در صنعت ساخت و ساز نینو یفناور کیها به عنوان تیکامپوز یافیال یدر بتن ها

واص مواد باعث بهبود خ نید. انباشیکننده م تیتقو افیال ،بتن نیافزو دی. از جمله مواد جدگیرندیم

 دراختیار را یسبک اریبس صالحبا کاهش وزن بتن، م یموارد و در گشتهمطلوب بتن، همچون مقاومت آن 

وارد  بنام بتن الیافی بتن نیاز ا یدینوع جد یالدیم 1960از سال دهد. یقرار م طراح و مجری نیمهندس

بتن  یعالوه بر فازها ،یتصادف عیجدا از هم با توزکه از الیاف نوع بتن  نیا .شد ساختمان عرصه صنعت

 های کششیو تنش ریپذیو شکل هاتواند ضعف بتن در برابر رشد ترک، میبه کار گرفته شده است یمعمول

                                                 
 Admixtures  
 Concrete-Additive 



 

 

 ینسبت به بتن معمول یفایبتن ال در یو برش یمقاومت کشش (.2012، 1د و کنیجبران کند )وایراگ یاندک را

 بیضر یکینامیو د یکیاستات یدر برابر بارها تیعالوه بر کفا یفایبتن ال ییضخامت نها. باشدیم شتریب

 رطوبتکه در معرض آب و  ینیرزمیز یهادر سازهاین نوع بتن . کندیم جادیدر اجرا ا ییباال اریبس نانیاطم

 یکینامید یدر برابر بارها یافیال یهاموارد بتن نیدارد. عالوه بر ا بیشتری تیقرار دارند اهم یو خوردگ

نشان  داز خو یترمناسب اری، عملکرد بسترمطلوب یجذب انرژ اتیخصوص لیمانند زلزله، و ضربه به دل

 نیندارد. ا یعمالً کاربرد چندان یوزن یهاسازه زا ریغه ب ،یمسلح به علت ترد ریبتن غ یریرگ. بکادهندیم

آرماتور ولی بخاطر اینکه . گرددیبرطرف م یفوالد لگردیمی لهیوسه بتن در عمل با مسلح کردن آن ب  بیع

. کردتصور تروپ و هموژن زویمقطع ا کی را مقطع بتن تواننمی ،دهدیم لیاز مقطع را تشک یبخش کوچک

 اریاخ امکانا حد ت ،بتن در کشش یو ترد یکاهش ضعف شکنندگ زیو ن یزوتروپیا طیشرا جادیبه منظور ا

. شودیاستفاده م گرددینازک و نسبتاً دراز که در تمام حجم بتن بطور همگن و درهم پراکنده م یهااز رشته

 تواندی، مگیردقرار میکه مورد استفاده  یمانیس یهادر مالت یکلدر بتن و بطور  افیال ایها رشته گونهنیا

، 3؛ اردشانا و دسای2003، 2)بانتیا باشد یلونینا ایآزبست و  ،یفوالد ،یلنیاتیپل ،یاشهیش افیال از نوع

2012.) 

 زیر ،یبارگذار شیدارد. با افزا یها بستگترک زیها و رترک لیو انهدام بتن به شدت به تشک یخراب

 طیشرا جادیا نیمشکل و همچن نی. به منظور رفع ادهندیم لیها را تشکها به هم متصل شده و ترکترک

استفاده  ست،گسترده شده ا  که در تمام حجم بتن بنام الیاف نازک یهااز رشته ریهمگن، در چند دهه اخ

. بتن مسلح باشدیم شهیو ش یدفوال افیمورد استفاده در بتن، ال افیال نیپرکاربردتر یاز جمله. گرددیم

است که با  زیر یهو سنگدان یکیدرولیه مانیمالت از س کیشامل  تیکامپوز یاماده ،یفوالد افیبه ال

 شودیبتن م یها یژگیدر بتن باعث بهبود و شهیو ش یفوالد افیاز ال اده. استفشودیم تیتقو یفوالد افیال

 زانیم شیبهبود مقاومت ضربه، افزا ،یمقاومت خمش شیافزا ،یمقاومت کشش شیبه افزا توانیکه از جمله م

 باال اشاره کرد. یریو شکل پذ یرخطیغ ی هیبهبود رفتار بتن در ناح ،یجذب انرژ

 

 یافیبتن ال یکیخواص مکان 

و یا با بکارگیری برخی مواد ی آن با تغییر مواد تشکیل دهنده پذیری بتنتغییر در مقاومت و شکل

مقاومت  تیدر بتن به منظور تقو افیاستفاده از ال. 4(2012و همکاران،  یدصورت گیرد )وایراگتواند ویژه می

                                                 
 Vairagade & Kene 

 Banthia  
 Ardeshana & Desai 
 Vairagade et al 



 

 ریپذشکل یماده کیبه عنوان  آنامکان استفاده از مناسب و  یوستگیو پ یکپارچگی، یو فشار یکشش

ضعف مقاومت  و با جبران از انتشار ترک یریبا جلوگ افیباشد. الیم منحنیسطوح مقاوم  دیجهت تول

و  کندمی یریو از ورود مواد خورنده در آن جلوگ دهدمیسطح بتن را کاهش  یریذپذبتن، نفو یکشش

کنترل  یبرا افی. ال1(1986)سروشیان، گردد یو دوام بتن م یشیمقاومت سا شیموجب افزا بیترت نیبد

مقاومت  شیجهت افزا زیو ن یحرارت یهااز انقباض و انبساط و تنش یناش یحجم راتییترک در اثر تغ

بتن  یکیشود. خواص مکانیاستفاده م کپارچهی ستمیس کی یآورو فراهم یجذب انرژ تیقابل و یکشش

ی نحوه زیو ن افیاندازه و شکل ال نه،یمعادل، مقاومت زم نوع، درصد، نسبت طول به قطر ریثأتحت ت یافیال

ترین مهم. (1387همکاران،  )سید حجازی و قرار دارد یاها و اندازه و شکل مصالح سنگدانهنمونه یهیته

است. به همین  پذیری و مقاومت آن در مقابل ضربههای بتن الیافی خاصیت جذب انرژی، انعطافمشخصه

. در (1992، نگیلی)و است دلیل امروزه این بتن نقش بسیار جدی در پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا کرده

تولید و ساخت، شکل هندسی الیاف، همچنین موارد استفاده و کاربرد آن ی اخیر تکنولوژی چند دهه

های سیمانی از الیاف مختلفی از قبیل الیاف فوالدی، ماتریسی زیادی یافته است. برای تقویت توسعه

. با توجه به اینکه عملکرد الیاف در ماتریس شودمیشیشه، نایلون، پلی پروپیلن، کربن، کنف و غیره استفاده 

سیمانی بستگی به مشخصات فیزیکی و مکانیکی الیاف دارد، در این بخش با مرور بر انواع الیاف، تکنولوژی 

ی الیاف، نسبت ظاهری، ضریب ارتجاعی، قابلیت پیوستگی از قبیل شکل، اندازهآنها های ساخت، ویژگی

ر گرفتن الیاف در ی قراپذیری و نحوهالیاف به ماتریس، خصوصیات بین سطوح، بافت سطحی، کرنش

 ماتریس به اختصار توضیح داده شود.

 

 یافیبتن ال یایمزا 

 :توان اینگونه برشمردمیطور خالصه هب یمعمول هایبا بتن سهینوع بتن در مقا نیا امتیازات   

 سطح یو هوازدگ شیمقاومت در مقابل تورق، سا 

 یخستگ یهادر مقابل تنش ادیمقاومت ز 

 در مقابل ضربه یعال اریمقاومت بس 

 یبعد از ترک خوردگ ادیز یباربر 

 ادیز یو برش یخمش ،یمقاومت کشش 

 ای نیزقابل مالحظه یکشش یهاها و کرنشقادر به تحمل تنش یبتن معمول عکسمصالح بر  نیا

 استفاده کرد. های کششییاز آن در طراح توانیو م باشدیم

                                                 
 Soroushian 



 

 

 نی. اشودمیمتعدد ظاهر ریز  یهاصورت ترکهاز حالت متمرکز خارج شده و ب هامواد، ترک نیدر ا

 دارد. زیادی راتیثأت یبتن یهاسازه ییایتر از آن در پااعضا و مهم یریپذشکل شیرفتار در افزا

محصور کننده در  یآرماتورها زانیاز م توانیمصالح در فشار م نیا یریپذکرنش تیظرف استفاده ازبا 

 کاست. یفشار ینواح

 را حذف نمود. یبرش یآرماتورها توانیاست که م یاها به گونهبتن نیدر ا یمقاومت برش

 یهاشکل رییتغ زانیم شی، افزاایلرزه یدر اعضا یریپذمواد شکل نیااز  یاستفاده یایمزا گریاز د

 یابیدست ها است که منجر به شکل رییتغ نیدر ا یکپارچگیافت مقاومت و حفظ  کاهش و کیاالست ریغ

 .شودیمدار م بیبه رفتار آس

فعال  ریبه عنوان کنترل غ یانرژ جذب کننده یهاجهت استفاده در المان یادیز لیمواد پتانس نیا

 .(1389 ،یو پورقل ی)لطف ساختمان را دارند یالرزه یدر بهساز

 

 یافیهای کاربرد بتن التیمحدود 

 دارییجذب انرژی و پا تیباال، قابل اریباال، مقاومت بس رییهمچون شکل پذ یمناسب خواص یافیبتن ال

طور ه. بافتیبرای آن  یتوان موارد کاربرد فراوانیها مباشد که متناسب با آنیدر برابر ترک خوردن را دارا م

نوع  نی. ااده نموداستفمتداول  مسلحنوع بتن به جای بتن  نیتوان از ایم ،یهای صنعتمثال در کف سالن

ها و انبارهای پناهگاه  همانند مصالح مورد استفاده در ساخت بناهای مقاوم دربرابر ضربه، ترینمناسببتن از 

ای در جذب انرژی العادهفوق تیبتن، قابل اینبناهای شکل گرفته از  .رودینگهداری مواد منفجره به شمار م

 رییبکارگ گری. موارد داستفاده کردنوع بتن  نیتوان از ایها مدر ساخت باند فرودگاه نیضربه دارد. همچن

 کیپاشش بتن روی سطح انحنای  ایها و همچون پانل یساختمان یساختهشیبتن، ساخت قطعات پ نیا

صدا و سرعت بر رابودن سازه در ب قیهمچون عا ییایتوان از مزایم دهش ادیباشد. عالوه بر موارد یسازه م

، از است یداخل بتن، کامالً تصادف افیقرار گرفتن ال یجا که نحوه. اما از آندیمند گردبهره زیباالی اجرا ن

ها استفاده از نوع سازه نیو در ا نتیجه گرفتتوان به نحو مطلوب ینمها و ستون رهایدر ساخت ت بتن نیا

 باشد.یتر مبتر و مناسبندی فوالدی به صرفهو شبکه یروش سنت
 

 یافیبتن ال یکاربردها 

توان مواردی که می .کار بردو یا به همراه بتن مسلح معمولی بتوان به تنهایی بتن مسلح با الیاف را می

 بتن الیافی را به تنهایی استفاده نمود، عبارتند از:

 های صنعتیهای بنزین و سالنها، جایگاهها، توقفگاهکف کارخانه

 هاها و فرودگاهها، جادهبزرگراهروسازی بتنی 



 

 های ضد انفجار و ضد حریقسازه

 هاها و کف کانالدیواره

 قطعات پیش ساخته
 

 افیشده با ال تیتقو یمانیس هایفرآورده: 1-2جدول 

 الیاف انواع  کاربردها

 شیشه ای گنبدیهای پوستههای فاضالب، سقف، لولههای پیش ساخته، دیوارنماپانل

-های مقاوم در برابر انفجار، پی ماشینها، سازههای سقفی، روکش جادهبلوک

 آالت
 فوالد

های تحت ها، سازههای دریایی، پوشش تونلهای بتنی، سازهها، دالشمع
 ایبارگذاری ضربه

 پروپیلنپلی

 آزبست دارهای صاف یا موجهای فاضالب، ورقهها، لولهها، صفحهورقه

 کربن دارهای موجسازی، جداکنندهجهت کفواحدهای موج دار 

 کوالر های معلقهای ضد گلوله، ریسمان و کابل برای پلجلیقه

 بامبو ها(صفحات ساختمانی )اجزای چوبی در ساختمان

 کایپودر م های بتنیهای سیمانی و لولهبه عنوان جایگزین آزبست در ورقه

 الیاف گیاهی نماهای مواد ارزان قیمت جهت پوشش سقف و پانل

 

 ساخته به کار برد:بتن مسلح معمولی و یا بتن پیش درتوان که میدیگری  موارد

 ی ژنراتورهای دیزلیهای بزرگ و پایهشالوده برای موتورها و ماشین آالت بزرگ، پرس 

 سازی و حفاری معادنقطعات مربوط به تونل 

 هادیوارهای حفاظتی و پناهگاه 

 گیرهای ضربهبتنی شمعتنیده تیرهای پیش 

( آورده 1390زاده،)مصطفی 1-2الیاف گوناگون در جدول  همراههای سیمانی موارد استفاده از فرآورده

 شده است.

 :(1378)خالو، مهم بتن الیافی عبارتند از دیگر های کاربرد
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Abstract: 

Research Aim: The optimal use of materials in concrete, the recognition of the 

impact of materials in combination with each other and the increase of the time 

taken to exploit the product to save on energy and costs, the use of new technologies 

in the industry. The idea of combining fibers to examine the effect of sudden 

actuations on concrete is to find out the process of changing the properties and 

absorbing the energy of the blows and how to create cracks in a variety of prism 

samples and to achieve the results of which the use of fiber concrete for applications 
Research method: In this research, the effect of steel and polypropylene fibers and 

glass fibers with ratios of zero and 1.5 and 3% by volome of cement on the 

mechanical properties of concrete with dimensions of 10 * 10 * 50 cm in normal 

and sulfate environments has been investigated. For this purpose, 126 samples of 

cube with the mentioned dimensions were prepared in the form of 21 types of 

mixing designs and the impact strength test (weight loss) was performed on the 

samples. 
Findings:  By performing the impact test on prismatic samples, the mode of rupture 

and the formation of cracks and absorbed energy sulfate environments were studied. 

The samples made with steel fibers showed the best rupture and energy absorption 

in comparison with other samples. In this research, the criterion of the number and 

size of the width of the cracks and absorbed energy has been investigated. 
Conclusion: The results of the experiments showed a significant increase in the 

mechanical properties of fiber-reinforced concrete compared to normal specimens. 

steel fibers have always yielded better results from polypropylene and Glass fibers 

due to their mechanical properties and better performance in bonding and bonding 

in cementitious matrix. 
 

Keywords:  Polypropylene Fibers, Glass Fibers, steel fibers, fiber-reinforced 

concrete. 
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