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چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثر الیاف ماکروپلیمری بر رفتار بتن سبک خود تراکم در حال تازه و سخت شده میپردازد .بدین منظور دو
نوع از الیاف ماکروپلیمری (نوع  Sو نوع  )Kدر دو مقدار جایگزینی  1/8و  3/6کیلوگرم در مترمکعب مورد استفاده قرار گرفت .الیاف
نوع  Sدارای شکل ظاهری سینوسی و الیاف نوع  Kبصورت درهم تنیده بودند .این دو نوع الیاف از لحاظ خواص فیزیکی همچون مدول
االستیسیته و مقاومت کششی باهم تفاوت داشتند به گونهای مدول االستیسیته و مقاومت کششی الیاف نوع  Kباالتر بود .در ابتدا
خصوصیات روانی بتن سبک خود تراکم مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از خودتراکم بودن بتن تازه ،خصوصیات مکانیکی
بتن سخت شده مورد بررسی قرار گفت .نتایج نشان میدهد که اگرچه استفاده از الیاف ماکروپلیمری سبب کاهش خصوصیات روانی و
توانایی عبور بتن تراکم سبک شده است اما تمام طرح مخلوطهای حاوی الیاف الزامات آیین نامه  EFNARCرا ارضا نمودهاند .استفاده
از الیاف ماکروپلیمری تاثیر قابل مالحظه افزایشی یا کاهشی بر مقاومت فشاری بتن سبک خودتراکم نداشته ولی سبب بهبود مقاومت
کششی و خمشی شده است .با افزایش مقدار الیاف از  1/8به  3/6کیلوگرم در مترمکعب ،مقاومت کششی و خمشی افزایش یافته است.
همچنین بیشترین مقدار مقاومت کششی و خمشی در نمونه حاوی  3/6کیلوگرم بر مترمکعب از الیاف ماکروپلیمری نوع  Kمشاهده
شد.

کلمات کلیدی :بتن سبک خودتراکم ،الیاف ماکروپلیمری ،خصوصیات روانی ،خصوصیات مکانیکی.

 .1مقدمه
توسعه روز افزون سازههای بتنی و تاکید بر مقاومت و دوام آن از یک سو و کمبود و یا نبود کارگران ماهر از سوی دیگر و
گسترش صنایع پیش ساخته بتنی در دنیا موجب شد که بتنی طراحی شود که برای تراکم و تحکیم خود نیازی به عمل
لرزاندن در جریان بتن ریزی نداشته باشد .ساخت این نوع بتن با استفاده از افزودنیهای شیمیایی ( فوق روان کنندههای نسل
جدید) و معدنی امکان پذیر شده است .طبق تعریف انجمن بتن ایاالت متحده بتن خودتراکم «بتنی با کارایی زیاد و عدم
جداشدگی است که میتواند در محل مورد نظر ریخته شده ،فضای قالب را پر کند و اطراف آرماتورها را بدون نیاز به تراکم
مکانیکی فرا بگیرد» .بطور کلی بتن خودتراکم با مصالح بتن معمولی ساخته میشود و در برخی موارد برای ساخت آن عالوه بر
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مقادیر نسبتاً زیاد فوق روانکننده ،از افزودنی لزجت دهنده نیز استفاده میشود] .[1بتن خودتراکم باید عالوه بر داشتن روانی و
قابلیت پرکنندگی و تراکم خوب از پایداری مناسبی نیز برخوردار باشد .به این ترتیب بتن هنگام بتن ریزی و جای دهی دچار
جدا شدگی نمیشود و پس از سخت شدن به صورت همگن و یکنواخت باقی میماند .همچنین در صورت نیاز این بتن باید
قابلیت پمپ کردن قابل قبولی داشته باشد تا قفل شدگی و انسداد در لولهها پدید نیاید.
بتن سبک یکی از ایده آل ترین انواع بتن برای استفاده در پروژه های مهندسی میباشد .ترکیب بتن خودتراکم و بتن سبک
میتواند نقطه عطفی برای رفع بعضی از ضعفهای بتن سبک از قبیل کارایی کم ،مشکل پمپاژ کردن و متراکم سازی باشد .این
نظریه توسط پروفسور مولر و همکاران در دانشگاه صنعتی کالرو آلمان در سال  2003با عنوان بتن سبک خودمتراکم معرفی
گردید] .[2برخالف آزمایشها و تحقیقات بسیاری که روی بتن خودتراکم با سنگدانههای معمولی صورت گرفته است ،آزمایشها
و تحقیقات کمتری روی بتن سبک خودتراکم انجام گرفته است .اولین تحقیقات در خصوص بتن سبک خودتراکم در کشورهای
معدودی از جمله آلمان ،چین و چک آغاز گردید و مقاالتی در این زمین به چاپ رسید] .[3در سالهای اخیر این نوع از بتن
در داخل کشور ما مورد توجه بیشتری قرار گرفته و تحقیقات گستردهتری توسط محققین مختلفی بر روی این نوع از بتن انجام
شده است] 4و.[5
خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبکدانه به شدت تحت تاثیر سبکدانههای مورد استفاده به خصوص چگالی آنهاست .عموما
چگالی بیشتر اگرچه موجب افزایش وزن آنها میشود اما مقاومت سبکدانهها را بهبود میبخشد .در هر صورت آشکارترین
محدودیت در استفاده بتن سبک در اعضای سازهای ،شکنندگی آنها میباشد ] .[6بنابراین بهبود در شکنندگی نکته مهمی در
گسترش کاربردهای بتن سبک است .استفاه از الیاف میتواند راه حل مناسب در جهت بهبود شکل پذیری باشد]7و.[8
طیف گستردهای از الیاف به همراه کامپوزیت های سیمانی با هدف مسلح سازی مورد استفاده قرار میگیرد .این انواع
الیاف بهطور قابلتوجهی در خصوصیات ،تأثیر ،هندسه و هزینه باهم تفاوت دارند .الیاف مصنوعی( پلیمری) یک نمونه از الیافی
هستندکه امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در یک دسته بندی کلی الیاف پلیمری در دو گروه الیاف ماکروپلیمری و
میکروپلیمری جای میگیرند .قطر میکرو الیاف از  5تا  100میکرومتر بوده و از طولی برابر  5تا نهایتا  30میلیمتر برخوردار
هستند .این در حالی است که ماکرو الیاف قطری باالی  0/3میلیمتر دارند] .[8به منظور افزایش مقاومت کامپوزیتها ،الیاف
باید از مدول االستیسیته مناسبی نسبت به ماتریس برخوردار باشند ازاینرو الیافهای با مقاومت باال بهمنظور مسلح سازی بتن
گسترش یافتند که عبارت " مقاومت باال" به الیافی با مدول االستیسیته و مقاومت باال نسبت داده میشود.
تاکنون تحقیقات مختلفی در خصوص اثر الیاف پلیمری (میکرو و ماکرو) برخواص بتن تازه ،خواص مکانیکی و دوام بتن
سخت شده انجام شده است اما با این وجود تعداد پژوهشهایی که به بررسی استفاده از الیاف پلیمری در بتن خودتراکم معولی
و بتن سبک خود تراکم پرداختهاند محدود می باشند .مظاهری پور و همکارانش ] [9در تحقیق خود به بررسی اثر الیاف پلی
پروپیلن (میکروپلیمری) بر روی خواص بتن سبک خودتراکم تازه و سخت شده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که الیاف پلی
پروپیلن تاثیر بسزا و چشم گیری در افزایش مقاومت فشاری بتن سبک خودتراکم نداشته درحالی که باعث افزایش مقاومت
کششی در نمونه ها شده است .در مطالعه دیگری آقای صفری و همکاران ] [10در مطالعات خود به بررسی اثر خاکستربادی و
الیاف ماکروپلیمری بر رفتار بتن تازه و سخت شده خود تراکم معمولی پرداختند .درصدهای جایگزینی خاکستربادی در این
تحقیق  4 ،0و  8درصد وزنی سیمان و درصد حجمی الیاف  1/5 ،0و  3درصد بود .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از
مقادیر زیاد الیاف ماکروپلیمری سبب آب انداختگی و جداشدگی بتن خود تراکم تازه می شود .آلبرتی و همکاران ][11
مطالعهای در مورد بتن الیافی خودتراکم با ترکیب الیاف پلیمری و فلزی انجام داده و گزارش دادند که ترکیب الیاف پلیمری و
فلزی عملکرد بهتری در زمینه خمش و چقرمگی شکست نسبت به استفاده از الیاف به صورت تکی دارد.
هدف این مقاله ارزیابی اثر استفاده از الیاف ماکروپلیمری بر خصوصیات بتن خود تراکم حاوی سبکدانه لیکا در حالت تازه
و سخت شده میباشد.
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 .2مصالح مصرفی
در فرآیند تولید بتن خودتراکم انتخاب مواد و مصالح مصرفی و تعیین نسبتهای اختالط اولین مواردی هستند که مورد
توجه قرار میگیرند .عالوه بر نسبتهای اختالط ،پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مربوط به هریک از اجزای بتن همانند
سیمان ،سنگدانه و افزودنی های معدنی و شیمیایی مجهوالتی هستند که تغییر و تنظیم آنها میتواند سبب بهبود و یا افت
کیفیت نهایی محصول شود .مصالح مورد استفاده در این تحقیق ،سیمان ،سبک دانه لیکا ،ماسه ،پودر سنگ ،آب ،فوق روان
کننده ،الیاف ماکروپلیمری میباشند .در این تحقیق به منظور ساخت بتن سبک از سبکدانه سازهای رس منبسط شده با
حداکثر اندازه اسمی  12میلیمتر ،تولیدی شرکت لیکا استفاده شد .یکی از پارمترهای موٍثر سبک دانه میزان جذب آب سنگ
دانه است .از این رو پیش از ساخت نمونهها باید میزان جذب آب لیکا تعیین شود .آب مصرفی آب شرب شهر تهران میباشد.
ماسه مصرفی از معادن اطراف تهران تهیه شد که داری مدول نرمی برابر  3/2بود .همچنین سیمان پرتلند نوع  1-425کارخانه
سیمان تهران مورد استفاده قرار گرفت .ترکیب شیمایی سیمان مصرفی در جدول 1آورده شده است .الیاف ماکروپلیمری مد
نظر برای استفاده در این پژوهش از شرکت نانونخ و گرانول سیرجان تهیه شده است .شکل  1نمونه الیاف پلیمری مورد استفاده
در این تحقیق را نشان میدهد .همچنین مشخصات الیاف در جدول 2آورده شده است .همان طور که از شکل  1و جدول 2
مشاهده میشود تفاوت دو نوع الیاف ماکروپلیمری مورد استفاده در شکل ظاهری ،مقاومت کششی و مدول االستیسیته این نوع
الیاف است .الیاف نوع  Sدارای شکل ظاهری سینوسی بوده و از سطح مقطع ضخمیتری برخوردار بوده درحالی که الیاف نوع K
بصورت درهم تنیده بودند و سطح مقطع نازکتری داشتند .همچنین مدول االستیسیته و مقاومت کششی الیاف نوع  Kبیشتر از
الیاف نوع  Sاست.
جدول شماره  -1ترکیب شیمیایی مواد سیمانی مورد استفاده.
نوع
ترکیب
شیمیایی

Na2O

K2O

SO3

MgO

Fe2O3

Al2O3

CaO

SiO2

درصد

0 /2

0 /9

3 /7

2 /7

4 /1

3 /5

44/2

17/7

شکل -1الیاف ماکروپلیمری مورد استفاده در این تحقیق( به ترتیب از راست به چپ :ماکرونوع  Sو ماکرو نوع.)K
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جدول -2مشخصات الیاف ماکروپلیمری مورد استفاده.

نوع الیاف

طول
mm

ماکرو نوعK

54

ماکرو نوعS

54

وزن
مخصوص
gr/cm3
0/91

مدول االستیسیته
MPa

مقاومت کششی
MPa

جذب آب

7000

600

ندارد

6000

530

ندارد

0/91

 .3طرح مخلوطها
در این پژوهش در ابتدا طرح مخلوطهای بتن شاهد و الیافی بر اساس آیین نامه بتن خودتراکم ( )EFNARCو به روش
سعی و خطا به گونهای تعیین شد که خصوصیات بتن تازه در محدودههای تعیین شده توسط این آیین نامه قرار گیرد.
مشخصات مخلوطهای استفاده شده در این تحقیق در جدول  3آورده شده است.

جدول -3مشخصات طرح مخلوطهای بتن سبک خودتراکم.

روان کننده

الیاف

پودرسنگ

ماسه

سنگدانه لیکا

سیمان

آب

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

W/C

6/5

0

250

820

250

400

160

0/4

SCLC-0

6/5

1/8

250

820

250

400

160

0/4

SCLC-K1

7/2

3/6

250

820

250

400

160

0/4

SCLC-K2

6/5

1/8

250

820

250

400

160

0/4

SCLC-S1

7/2

3/6

250

820

250

400

160

0/4

SCLC-S2

نام ترکیب

 .4آزمایشها و بحث
 -1-4خواص بتن تازه
تاکنون استاندارد مدون و مشخصی برای ارزیابی خواص خودتراکمی بتن سبک خودتراکم ارائه نشده است .در این تحقیق
همچون اکثر پژوهش های انجام شده پیشین توصیه نامه  EFNARCدر خصوص بتن خودتراکم معمولی را مبنای ارزیابی
خواص حالت تازه بتن خودتراکم سبک قرار گرفته است .برای ارزیابی این خواص تست های جریان اسالمپ ،جعبه ی  Uشکل
و قیف  Vشکل انجام شد .خواص بتن تازه در جدول  4آورده شده است.
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جدول  -4خواص بتن تازه

)Slump flow (mm

Mix

)U-box (h2-h1) (mm

)V-funnel (s

SCLC-0

5

7

680

18

12/8

660

SCLC-K1

30

15

610

SCLC-K2

22

11

650

34

12/9

625

SCLC-S1
SCLC-S2

شکل  2نتایج آزمایش جریان اسالمپ برای بتن های سبک خودتراکم شاهد و الیافی را بر حسب میلیمتر نشان میدهد.
آزمایش جریان اسالمپ مالک خوبی برای ارزیابی روانی و جریان یکنواختی بتن تولیدی میباشد .همچنین در زمان انجام این
آزمایش با یک مشاهده دقیق میتوان مقاومت در برابر جدا شدگی را برآورد نمود .نتایج آزمایش جریان اسالمپ در محدوده
 680-610میلیمتر قرار گرفتند که بر طبق آیین نامه  EFNARCقابل قبول است .همان طور که در نمودار شکل  2مشاهده
می شود استفاده از هر دو نوع الیاف ماکروپلیمری سبب کاهش روانی و جریان اسالمپ بتن سبک خود تراکم شده است و این
میزان کاهش با افزایش وزن مصرفی الیاف بیشتر شده است .قطر جریان اسالمپ برای بتن شاهد  680میلیمتر بوده است اما
افزودن  1/6و  3/8کیلوگرم الیاف نوع Kبه ترتیب سبب کاهش قطر جریان اسالمپ به  660و  610میلیمتر شده است.
همچنین استفاده از 1/6و  3/8کیلوگرم الیاف نوع  Sبه ترتیب سبب کاهش جریان اسالمپ به  650و  625میلیمتر شده است.
شکل  3نتایج آزمایش مدت زمان تخلیه قیف  Vشکل را نشان میدهد .مدت زمان خروج بتن از قیف  Vشکل معیاری برای
تعیین قابلیت پرکنندگی و لزجت خمیری بتن مورد استفاده است .همان طور که در جدول  3مشاهده میشود نتایج این
آزمایش در محدوده  7تا  15ثانیه قرار گرفته است .نتایج آزمایش قیف  Vشکل نشان میدهد استفاده از الیاف سبب کاهش
قابلیت پرکنندگی بتن سبک خودتراکم شده است و این کاهش با افزایش میزان الیاف بیشتر بوده است .دلیل این موضوع این
است که پخش شدن الیاف در درون مخلوط خمیر بتن سبب ایجاد یک شبکه از الیاف شده که در مقابل جریان حرکتی بتن
مقاومت ایجاد میکند.
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شکل  -2نتایج آزمایش جریان اسالمپ.

5

SCLC-0

دهمين كنفرانس ملي بتن
 51و  51مهر ماه 5317
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی
16
14
12

8
6
4

)V funnel time (s

10

2
0
SCLC-S2

SCLC-S1

SCLC-K2

SCLC-K1

SCLC-0

شکل  -3نتایج آزمایش مدت زمان تخلیه قیف  Vشکل.

آزمایش جعبه  Uشکل نیز یکی از آزمایش های پیشنهادی  EFNARCبه منظور ارزیابی قابلیت پرکنندگی و توانایی عبور
بتن تازه در شرایط آرماتورگذاری فشرده است .در این آزمایش اختالف ارتفاع بین دو ستون جعبه  Uشکل باید کمتر از30
میلی متر باشد .شکل  4این آزمایش را برای بتن سبک خودتراکم شاهد و الیافی نشان میدهد .همان طور که در جدول2
وشکل 4مشاهده می شود افزودن الیاف به بتن سبک خودتراکم سبب افزایش اختالف ارتفاع بین دو ستون جعبه  Uشکل شده
است که نشان از کاهش قابلیت عبور و پرکنندگی بتن سبک خودتراکم بخصوص در مقادیر باالی الیاف دارد .مکانیزم این
کاهش قابلیت عبور را میتوان بدین صورت توضیح داد که ایجاد شبکهای از الیاف در داخل بتن تازه به عنوان یک عامل
بازدارنده حرکتی عمل کرده و قابلیت عبور بتن تازه را کاهش میدهد.
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شکل  -4نتایج اختالف ارتفاع در آزمایش جعبه Uشکل.
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 -2-4خواص بتن سخت شده
متداولترین آزمایش از بین کلیه آزمایشات بتن سخت شده آزمایش مقاومت فشاری میباشد .در این تحقیق از نمونههای
مکعبی با ابعاد  100×100×100میلیمتر برای انجام آزمایش مقاومت فشاری در سنین  7و  28روز و برمبنای استاندارد
 BS EN12390استفاده شد .شکل 5نتایج آزمایش مقاومت فشاری  7و  28روزه بر روی نمونه های بتن سبک خود تراکم
شاهد و الیافی را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود با افزایش سن از  7به  28روز بدلیل تکمیل واکنش هیدارسیون
و کاهش فضاهای خالی بتن مقدار مقاومت فشاری نمونهها بهبود یافته است .از طرف دیگر نتایج نشان میدهد استفاده از الیاف
ماکروپلیمری تاثیر قابل مالحظه افزایشی و یا کاهشی بر مقاومت فشاری بتن سبک خودتراکم نداشته است .این یافته با نتایج
پژوهشهای پیشین در مورد بتن معمولی همخوانی دارد .به عنوان مثال سبحانی و همکاران ] [12نیز گزارش کردهاند که
استفاده از الیاف تاثیر منفی بر مقاومت فشاری بتن نداشته است و مقاومت فشاری بتن الیافی در محدوده مقاومت فشاری بتن
شاهد رفتار نموده است .عامل اصلی مقاومت فشاری در بتن ،مقاومت سنگدانهها ،مقاومت خمیر سیمان و ناحیه انتقال بین این
دو میباشد و افزودن الیاف بسته به تراکم انجام شده میتواند سبب افزایش یا کاهش جزئی مقاومت فشاری بتن سبک
خودتراکم شود.
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شکل  -5نتایج آزمایش مقاومت فشاری در سنین  7و  22روز.

از نمونههای استوانهای با ابعاد  100×200میلیمتر برای تعیین مقاومت کششی براساس استاندارد  ASTM C496استفاده
شد .شکل  6نتایج آزمایش مقاومت کششی  7و  28روزه را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود استفاده از الیاف
سبب بهبود مقاومت کششی بتن سبک خود تراکم شده است و البته حداکثر میزان افزایش مقاومت کششی  17/9درصد و در
نمونه حاوی  3/6کیلوگرم الیاف نوع  Kبوده است .همچنین همان طور که در شکل  6مشاهده میشود با افزایش مقدار استفاده
از الیاف ماکروپلیمری ،مقاومت کششی افزایش یافته است.
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شکل  -6نتایج آزمایش مقاومت کششی در سنین  7و  22روز

مقاومت خمشی یا مدول گسیختگی بتن ،بر اساس گسیختگی تیرهای بتنی بدون آرماتور در اثر خمش ،تعیین میشود .از
نمونه های استوانهای با ابعاد  100×100×400میلیمتر برای تعیین مدول رابچر بر طبق استاندارد  ASTM C293استفاده
میشود .نتایج آزمایش مقاومت خمشی درشکل  7آورده شده است .همان طور که در شکل مشاهده میشود ،مدول گسیختگی
تمام طرحهای حاوی هر دو نوع الیاف از مدول گسیختگی نمونه های شاهد بیشتر شده است .تاثیر الیاف بر مکانیزم رفتاری
بتن که سبب بهبود مقاومت خمشی آن میشود تا حدود زیادی به برهم کنشهای بین مالت سیمانی و الیاف بستگی دارد .در
حالت کلی سه نوع از این اندرکنش ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند:
 چسبندگی که به صورت پیوستگی برشی االستیک در سطح مشترک الیاف و ماتریس ظاهر می شود.
 اصطحکاک که به صورت پیوستگی برشی اصطحکاکی عمل میکند.
 مهار مکانیکی ناشی از شکل و هندسه الیاف.
استفاده از  1/6و  3/8کیلوگرم الیاف نوع  Kسبب افزایش  10/3و 21/8درصدی مقاومت خمشی و استفاده از  1/6و3/8
کیلوگرم الیاف نوع  Sسبب افزایش  11/3و  16/5درصدی مقاومت خمشی شده است .مشاهده میشود استفاده از الیاف نوع K
تاثیر بیشتری بر مقاومت خمشی نمونههای منشوری ساخته شده از بتن سبک خودتراکم داشته است .همان طور که پیش از
این اشاره شد الیاف نوع  Kاز سطح مقطع نازکتری برخورداربودند و همین موضوع باعث میشود که چسبندگی بهتری با مالت
داشته و درگیری بین مالت و الیاف را افزایش دهد .همچنین مدول االستیسیته و مقاومت کششی باالتر این نوع الیاف نیز خود
می تواند دلیل بهبود مقاومت خمشی بتن حاوی این نمونه از الیاف باشد .شکل  8تصویری از یک نمونه تیر خمشی پس از
شکست است که پل زدن الیاف در آن به خوبی قابل مشاهده است .همان طور که نتایج نشان میدهد استفاده از الیاف
ماکروسینتتیک افزایش حداکثر  20درصدی در ماکزیمم بار خمشی قابل تحمل توسط تیرها ایجاد کرده است حال آنکه
عملکرد اصلی الیاف بعد از ترک خوردگی میباشد که سبب افزایش مقاومت پس از ترک خوردگی و جذب انرژی نمونههای بتن
می شود .تعیین مقدار مقاومت پس از ترک خوردگی که با عنوان طاقت خمشی نیز شناخته میشود می بایستی بر طبق
استاندارد  ASTM C1609انجام شود .تعیین مقدار طاقت خمشی بر طبق این استاندارد نیازمند ثبت نمودار نیرو تغییر-
مکان در آزمایش خمش میباشد که در این تحقیق به دلیل محدودیت امکانات مورد بررسی قرار نگرفته است.
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شکل -2تصویری از نمونه منشوری بتن سبک خودتراکم حاوی الیاف پس از شکست.

 .5نتیجه گیری
براساس نتایج بدست امده مشاهده شد که استفاده از الیاف ماکروپلیمری سبب کاهش قطر جریان اسالمپ ،افزایش زمان
تخلیه قیف Vشکل و افزایش اختالف ارتفاع دو ستون آزمایش جعبه  Uشکل شده است .بنابر این استفاده ازاین نوع الیاف
سبب کاهش روانی ،قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور بتن سبک خودتراکم میشود و با افزایش میزان الیاف کاهش این
خصوصیات بیشتر میشود .با این وجود بر طبق نتایج بدست آمده خوصیات بتن سبک خودتراکم در محدوده قابل قبول توسط
آیین نامه  EFNARCقرار گرفته است .نتایج آزمایش های انجام شده بر روی بتن سخت شده نشان داد که استفاده از الیاف
ماکروپلیمری تاثیر قابل مالحظه افزایشی یا کاهشی بر مقاومت فشاری ندارد اما سبب بهبود مقاومت کششی و خمشی این نوع
از بتن می شود .با افزایش میزان الیاف ،مقاومت کششی و خمشی افزایش پیدا کرد و بیشترین مقاومت کششی و خمشی در
طرح مخلوط های بتن سبک خودتراکم حاوی  3/6کیلوگرم بر مترمکعب الیاف نوع  Kمشاهده شد.
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