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 ر پیشگفتا

شارکت فراتاو)صانایع    و سایرجان نوین  هایفناوری  مجتمع  حمایت با  حاضار  کتاب

  دکتر   آقای  جناب مخصاوصاا دو شارکت  این  مساوولین از. اسات  یافته  انتشاار  مفتولی عرفان(

ساایرجان   انیبندانششااود. مجتمع  می  تشااکر معصااومی  علی  مهندس و  شااایسااته  بابک 

اولین   عنوانبهو گرانول سایرجان   نانو نخی پترو نیرو، رنگدانه، هاشارکتمتشاکل از گروه 

الیاف مرکب پلیمری فناوری باال اختصاااصاای بتن و آساافالت در همکاری با   دکنندهیتول

الدی نوین با ی فوهاافیالعنوان مجموعه پیشارو در تولید  فراتاو)صانایع مفتولی عرفان( به

تا از معتبرترین و جدیدترین مراجع   اندکردهتکنولوژی باال در حوزه بتن و ساااازه، تالش 

ی الیاافی در تادوین این کتااب بهره ببرناد. این دو مجموعاه در  هاابتن  ناهیزم  درموجود  

ی و آشاانایی  سااازفرهنگ   نهیزم  درتالش هسااتند تا با حمایت از تهیه این کتاب بتوانند 

بتن از این دانش نوین سااهمی  فعاالن در حوزه  دانشااجویان، پیمانکاران و    مهندسااین،

   د.نداشته باش

  آسفالت   و  بتن   مخصوص  پلیمری  مرکب   الیاف فوالدی و  تولید  به  توجه  است با  امید

  و  استفاده   شاهد  الیافی  بتن  زیاد   مزایای  و  ها قابلیت  گرفتن  نظر  در  نیز  و   کشور  داخل  در

 .باشیم داخل وسازساخت صنعت های پروژه در  بتن نوع این بیشتر  کارگیری به

  ارجمند   خوانندگان   کلیه   از   نیست،   اشکال   از   خالی   کتابی   هیچ   که   آنجا   از

 Afzalioveys@yahoo.comآدرس    به   را  تایپی  و  علمی   اشکاالت   کلیه   خواهشمندیم 

 .گیرد  قرار نظر  مد بعدی های چاپ در تا کنند  ارسال

 ، اویس افضلی ننیزمعصومی علی علیرضا دوست محمدی،  

 99 زمستان
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 راهنمای طراحی بتن الیافی

 

 1ا و استانداردها در انجمن بتن آمریک ها   های فنی مسوول تدوین گزارشکمیسیون

کنند تا از هرگونه ابهام و خطا در این دستورالعمل و راهنماهای طراحی اجتناب  تالش می

ها برخی اوقات اطالعات یا الزاماتی که ممکن  ، کاربران این دستورالعملبا این وجودکنند.  

کنند. از کاربرانی  داشته باشند یا ناقص و اشتباه باشند را پیدا می است بیش از یک معنی

شود از طریق سایت فهرست  را دارند درخواست می  ACIکه پیشنهاداتی برای بهبود اسناد  

با این موسسه ارتباط داشته باشند. استفاده مناسب از این راهنما شامل بررسی     اشتباهات

 باشد.ای فهرست اشتباهات میدوره

  یت که صالح  یافراد  یبرا  یکاانجمن بتن آمر  یهاو دستورالعمل  یاتاستفاده از نشر

دستورالعمل ها    ینکه از ا  ی افراد  ینآن را دارند در نظر گرفته شده است. همچن   یابیارز

.  یرندآن را بپذ   یها  یهو توص  ییمحتوا  یها  یتمحدود  یتمسوول  یدکنند با  یاستفاده م

دستورالعمل بعهده استفاده کننده    ین ا  یکامل در مورد کاربردها  یت مسوول  ینکه ضمن ا

   باشد. یآن م

انجمن بتن آمریکا و اعضاای آن مساوولیت هرگونه خساارات، شاامل هر خساارت  

خاص، غیرمسااتقیم، اتفاقی یا متعاقب آن شااامل زیان یا منافع از دساات رفته که ممکن  

 پذیرد.  نمیاست نتیجه استفاده از این دستورالعمل باشد را  

خاص   شرایط  با  مناسب  ایمن  و  الزم  اقدامات  کاربرد  مرتبطانجام  این    هایبا 

می آن  کاربر  وظیفه  ملزوماتی  دستورالعمل  هیچ  آمریکا  بتن  انجمن  باباشد.  ارتباط    در 

دهد. کاربر  نمی  ارائهمسائل سالمت و ایمنی محیط کار در استفاده از این دستورالعمل  

قابلیت اجرا تم این دستورالعمل  امی محدودیتباید  بردن  به کار  از  های نظارتی را قبل 

ایمنی و   به مقررات  با توجه  قابل اجرا،  قوانین و مقررات  تعیین کند و همچنین تمامی 

 ایاالت متحده را بپذیرد. 2بهداشت سازمان بهداشت و ایمنی شغلی 

 
1 American Concrete Institute (ACI) 
2 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
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خه اطالعات ساافارش: اسااناد انجمن بتن آمریکا به صااورت چاپ شااده و نساا 

 الکترونیک از طریق اشتراک الکترونیکی یا چاپ مجدد در دسترس هستند.  

اکثر مقررات انجمن بتن آمریکا و گزارشااات کمیساایون آن در بازبینی ساااالنه  

 شوند.مجموعه قوانین، مشخصات و اقدامات انجمن جمع آوری می

 

American concrete institute (ACI) 

38800 Country Club Drive 

Farmington Hills, MI 48331 

Tell: +1.248.848.3700 

Fax: +1.248.848.3701 
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  دستورالعمل این   تدوین  ریشان دربرای همکاذیل از افراد همچنین این کمیسیون  

 کند:تشکر می
 A. Burran 

H. Helmink  

A. Lubell 

های جدید در عرصااه فناوری مصااالح نوین و کسااب تجارب میدانی به پیشاارفت

گساترش یابد.   1دانش مهندسای باع  شاده اسات کاربردهای بتن مسالح شاده با الیاف

تواند سااطوم مختلفی از ظرفیت  و می اساات الیاف بتن از مصااالح متفاوتی تولید شااده

اف، مقدار و هندساه آن فراهم برای مقطع بتنی، بساته به نوع الی را  کشاشای یا خمشای

هایی سااده و مناساب برای طراحی بتن الیافی  کند. این دساتورالعل برای مهندساین روش

هاای  کناد. همچنین روش آزماایشفراهم می  را  ایای و غیرساااازهدر کااربردهاای ساااازه

اند و نتایج آن برای اهداف اساتاندارد برای مشاخص کردن عملکرد بتن الیافی انجام شاده

. کاربردهای ویژه اسات  راحی، شاامل کنترل خمش، برش و عرض ترک اساتفاده شادهط

های زمینی  های کامپوزیت عرشه فوالدی، دالهای روی زمین، دالبتن الیافی، شامل دال

ساازی بتن و مسالح ساازی هیبریدی )مسالح  بتن پاشاشایسااخته،  روی شامع، قطعات پیش

 اند.همراه الیاف( در این دستورالعمل مورد بح  قرار گرفته بهبا میلگرد  

 

 :واژه های کلیدی

الیااف فوالدی، الیااف پلیمری، الیااف مااکرو، الیااف میکرو، کنترل ترک،   بتن الیاافی،

سااخته، مقاومت باقیمانده، ظرفیت برشای، ، قطعات پیشطاقت خمشای، ظرفیت خمشای

 های روی زمین، ظرفیت کششی، طاقت.، دالبتن پاششی

برای   رهای کمیساایون انجمن بتن آمریکایو تفساا  دسااتورالعمل هاگزارشااات،  

اند. این راهنمایی در نقشه کشی، طراحی، اجرا و نظارت ساخت و ساز در نظر گرفته شده

های آن را دارا باشاند در  ساتفاده افرادی که توانایی ارزیابی محتوا و توصایهنامه برای اآیین

 باشد.ده کاربر میهع نظر گرفته شده است. همچنین مسوولیت استفاده از آن به

 
1 Fiber Reinforced Concrete 


