
 

 

  )الیاف فوالدی(  مثال

مگاپاسکال که به طول و عرض واحد و ضخامت    30قطعه پیش ساخته بتنی را در نظر بگیرید با مقاومت فشاری  

مگاپاسکال    400سانتیمتر با تنش تسلیم    30میلیمتر و فواصل    8میلیمتر مد نظر است شبکه آرماتور حرارتی با قطر    100

𝑓150باشد. پارامترهای الزم  می
𝐷   و𝑓𝑒,3  .برای جایگزینی الیاف با شبکه آرماتور را محاسبه کنید 

 (: 2( و )1محاسبه ظرفیت خمشی شبکه آرماتور با استفاده از روابط )

 

 𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0.85𝑓′
𝑐𝑏

→ 𝑎 =
4×50.28×400

0.85×30×1000
= 3.15 𝑚𝑚 

𝑀𝑛−𝑅𝐶 = 𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) = 4 × 50.28 × 400 (50 −

3.15

2
) = 39 × 105 𝑁. 𝑚𝑚 

 (:6( و )5ظرفیت خمشی مقطع الیافی با استفاده از روابط )معادل سازی  

𝑀𝑛−𝐹𝑅𝐶 = 𝑓150
𝐷 𝑏ℎ2

6
→ 39 × 105 = 𝑓150

𝐷 1000×1002

6
→ 𝑓150

𝐷 = 2.34 𝑀𝑃𝑎 

𝑀𝑛−𝐹𝑅𝐶 = 𝑓𝑒,3
𝑏ℎ2

6
→ 39 × 105 = 𝑓𝑒,3

1000×1002

6
→ 𝑓𝑒,3 = 2.34 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑓150ای انتخاب شود که مقدار پارامتر  ه گونه بنابراین نیاز است مقدار الیاف، نوع الیاف و مشخصات مکانیکی آن ب
𝐷    یا

𝑓𝑒,3  در آزمایش طاقت خمشی مطابق استانداردASTM-C1609 بدست بیاید.  مگاپاسکال 34/2  برابر 

را برای نوعی از الیاف فوالدی با مقدار    ASTM-C1609نمودار زیر نتیجه آزمایش طاقت خمشی مطابق استاندارد  

درصد حجمی    5/0و    25/0،  125/0دهد که به ترتیب معادل  لوگرم در هر مترمکعب نشان میکی  30و    20،  10مصرف   

میلیمتر    450میلیمتر و طول دهانه    150در    150( نمونه تیر به ابعاد  4بتن می باشد. در این آزمایش نیز مطابق شکل)

𝑙( بار نظیر تغییر مکان  8مورد آزمایش قرار گرفته است. با استفاده از رابطه)

150
به عنوان مقاومت خمشی باقیمانده در این    

پارامتر   یا همان  𝑓150نقطه 
𝐷  الیافیدر محاسبه می بتن  باقیمانده  در مقابل مقدار     شود. جدول زیر مشخصات مقاومت  را 

الیاف   برای مقدار  نیز  زیر  به پارامترهای جدول  الیاف نشان می دهد. همچنین محاسبات مربوط  با    30مصرف  کیلوگرم 

 جزئییات ارائه شده است برای مقادیر دیگر الیاف نیز محاسبات الزم به همین ترتیب می باشد 

 



 

 

𝒇𝟏𝟓𝟎 مقدار الیاف
𝑫  (𝑴𝑷𝒂) 𝒇𝟔𝟎𝟎

𝑫  (𝑴𝑷𝒂) 𝑻𝟏𝟓𝟎
𝑫  (𝒋) 𝑹𝑻,𝟏𝟓𝟎

𝑫  (%) 𝒇𝒆,𝟑 (𝑴𝑷𝒂) 

 2.23 0.84 49.9 2.42 2.07 کیلوگرم  30

 کیلوگرم الیاف فوالدی به شرح زیر می باشد: 30محاسبات مربوط به مقدار  

 محاسبه می شود l/600و  l/150مقاومت خمشی در خیز های  8طبق رابطه 

𝑓 ( 8رابطه ) =
𝑃𝑙

𝑏𝑑2 

 𝑓600
𝐷 =

𝑃600
𝐷 𝑙

𝑏𝑑2 → 𝑓600
𝐷 =

18.1×103×450

150×1502 = 2.42 𝑀𝑃𝑎 

 𝑓150
𝐷 =

𝑃150
𝐷 𝑙

𝑏𝑑2 → 𝑓150
𝐷 =

15.47×103×450

150×1502 = 2.07 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑙 خیز  تا  منحنی زیر  سطط   تغییرمکان –با توجه به نمودار بار  

150
محاسطبه می شطود این مقدار برابر با انر ی ج ب    

𝑇150شده بر حسب  ول می باشد که با پارامتر  
𝐷 .نشان داده می شود 

 

 𝑇150
𝐷 = ∑

(𝑓𝑖+1+𝑓𝑖)(∆𝑖+1−∆𝑖)

2
= 34.2 𝑗𝑛

𝑖=1 

 

𝑇150( پارامترهای  9مبنای طراحی قرار میگیرد. در رابطه)  𝑓𝑒,3( مقدار  10( و )9در ادامه با استفاده از رابطه)
𝐷    ،  𝑓𝑃  

  ،𝑏    ،ℎ    و𝑅𝑇,150
𝐷    به ترتیب عبارتند از انر ی ج ب شده یا سط  زیر منحنی تا تغییر مکان ،𝑙

150
، حداکثر مقاومت خمشی    

𝑙تغییر مکان، عرض مقطع، ارتفاع مقطع و ضریب مقاومت خمشی معادل در تغییر مکان  -در منحنی بار 

150
باشد. همچنین  می  

𝑓𝑃  ،𝑅𝑇,150های  ( پارامتر10در رابطه)
𝐷  و𝑓𝑒,3  تغییر مکان، ضریب مقاومت  -، به ترتیب عبارتند از حداکثر بار در منحنی بار

𝑙خمشی معادل در تغییر مکان  

150
𝑙  و مقاومت خمشی معادل در در تغییر مکان 

150
 باشد.می 

 

𝑅𝑇,150 ( 9)رابطه
𝐷 =

150×𝑇150
𝐷

𝑓𝑃𝑏ℎ2 

𝑓𝑒,3 ( 10)رابطه = 𝑓𝑃𝑅𝑇,150
𝐷 

 

𝑅𝑇,150الزم است ابتدا پارامتر   𝑓𝑒,3برای بدست آوردن مقدار  
𝐷 (محاسبه شود. پارامترهای موجود در  9مطابق رابطه )

تر معرفی شدند. بنابراین باشد که پیشمی  ASTM-C1609  استاندارد   مطابق   تغییرمکان   -  ( نیز همگی از منحنی بار9رابطه)

 م:( داری3با توجه به منحنی شکل)

 𝑃𝑃 = 19.8 𝑘𝑁 

 𝑓𝑝 =
𝑃𝑝𝑙

𝑏𝑑2 → 𝑓150
𝐷 =

19.8×103×450

150×1502 = 2.64 𝑀𝑃𝑎 

 𝑇150
𝐷 = 49.9 𝑗 = 49900 𝑁. 𝑚𝑚 

 𝑅𝑇,150
𝐷 =

150×𝑇150
𝐷

𝑓𝑃𝑏ℎ2 → 𝑅𝑇,150
𝐷 =

150×49900

2.64×150×1502 ≈ 0.84 

 𝑓𝑒,3 = 𝑓𝑃𝑅𝑇,150
𝐷 → 𝑓𝑒,3 = 2.64 × 0.84 = 2.23 𝑀𝑃𝑎 



 

 

 

مگاپاسکال بدست آمد درحالیکه طبق محاسبات    14/2حاصل از آزمایش فوق برابر با    𝑓𝑒,3شود که مقدار  مالحظه می

کیلوگرم الیاف فوالدی در هر متر    30مگاپاسکال برای این پارامتر نیاز بود پس تقریبا می توان مقدار مصرف    34/2  مقدار 

ب کر   این مثال مناسب دانست. الزم  در  را  پارامترمکعب  از  استفاده  با  انجام محاسبات  نیاز    𝑓𝑒,3  است  الیاف کمتری  به 

𝑓150باشد چنانچه با انتخاب پارامتر  می
𝐷  مگاپاسکال می باشد به مقدار الیاف بیشتری نیاز    07/2  برای طراحی که مقدار آن

𝑓150و  𝑓𝑒,3خواهد بود. انتخاب بین دو پارامتر  
𝐷 تواند صحی  باشد.هر دو می   

 


