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ايده جديد براي طراحي بهتر كف سازي سازه ها به وسيله استفاده از تكنيك هاي جديد 
 در ساخت بتن

 

  دكتر داوود پوريان ,رامين غيايي

  

 گروه مهندسي عمران سازه –دانشگاه آزاد اسالمي واحد صفادشت 

  

: چكيده  

كه اين  .نيروهاي كار به كار ميرودكف سازي صنعتي روشي است كه براي ارايه سطح روند سازه و فعاليت هاي 
از % 20هزينه هاي كف سازي ممكن است حدود . شرايط برتري محصوالت و سالمت كاركنان را تضمين ميكند

بتن % 50تا % 40هزينه هاي يك طبقه ساختمان را در پي داشته باشد و بتن مصرفي طبقات ممكن است بين 
هنگام طراحي طبقات سازه، بايد شانس براي كاهش هزينه هاي بنابراين . مصرفي در كل سازه را در برگيرد

مصرفي و نيروي انساني در نظر گرفته شود و تشديد استقامت كف سازي طبقات بايد به صورت الزامات محيطي 
يكي از بهترين راه هاي عملياتي براي رسيدن به اين مهم، استفاده از الياف تقويت . فني در نظر گرفته شودو 

  .سقف هاي بتني استشده در 

  :واژگان كليدي 

  .الياف، سازه بتني، طراحي طبقات ساختمان

  :مقدمه 

ليت كاركنان بسيار تاثيرگذار است و وضعيت آن تاثير بسزايي در كف سازي سازه در ارايه روند توليد و فعا
سقف هاي بتني صنعتي معموال از اجزاي ساختاري مانند . كيفيت محصوالت توليد شده و سالمت كاركنان دارد

كف سازي، . اليه هاي مختلف، كف سازي، زير سازي، عايق بندي رطوبتي و شيب بندي تشكيل مي شوند
ر زير سازي اليه ايست كه با. ه ي سقف است كه به طور مستقيم با عوامل بيروني در ارتباط استبيروني ترين الي

و رطوبت در سقف  عايق بندي رطوبتي اليه ايست كه از ايجاد نم[1,2]. را در كل سطح سقف توزيع مي كند
قي مي اي تلالزم به ذكر است كف سازي و زير سازي اغلب به عنوان يك عضو سازه . جلوگيري مي كند
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كف سازي صنعتي بايد داراي مقاومت مناسب در برابر نيروهاي كششي، فشاري، خمشي، ضربه اي و . [3]شوند
بعالوه كف سازي بايد . همين طور بايد در برابر عوامل مخرب فيزيكي و شيميايي مقاوم باشد. سايشي باشد

. ي رفت و آمد كاركنان و وسايل نقليه را فراهم كندنيازهاي فني را از قبيل لغزنده نبودن و ايجاد محيطي امن برا
با توجه به شرايط بهداشتي، كف سازي نهئ تنها بايد عايق حرارتي باشد بلكه بايد عاري از هرگونه آلودگي 

بليت تعمير و به طور كلي شرايط اجرايي نيز بسيار مهم است و كف سازي بايد قا. گردوغباري و غيره باشد
  [4]. شدنگهداري داشته با

  :كف سازي صنعتي شامل گروه هاي زير است 

 انواع كف سازي براي اهداف عمومي 

  كف سازي براي نيازهاي خاص كه شامل بهداشتي بودن، ايجاد نكردن گردوغبار، ضد جرقه و
 .الكتريسيته ساكن باشند

 كف سازي با مقاومت حرارتي باال 

  مكانيكيكف سازي با مقاومت باال در برابر ضربه هاي سخت 

 [5].ط هاي شيميايي مهاجم مقاوم باشندكف سازي جهت مصارف خاص كه در برابر حرارت و محي 

  :كف سازي ساختمان هاي صنعتي به گروه هاي زير تقسيم مي شوند 

تجهيزات توليد نياز به نصب . (كف سازي كه براي تجهيزات يا بارگذاري ثابت در نظرگرفته نشده است )1
و كف سازي بايد مقاومت الزم براي تحمل بارهايي از قبيل كاركنان، وسايل نقليه پايه هاي خاص دارند 

 .)و لوازم انبار شده را داشته باشد

تغيير شكل و ا . ( كف سازي كه در ان تجهيزات به شكل ثابت اند و نياز به تغيير مكان آن ها نيست )2
ي داشته باشد، اما در صورت نياز به ايجاد ترك در زير سازي نبايد در روند كار تجهيزات ثابت تاثير

 .)تعمير كف سازي، تجهيزات بايد امكان جابجايي را داشته باشد

 .كف سازي كه در آن ماشين آالت و ساير تجهيزات گسسته اما وابسته به سازه نصب شده است )3
 .كف سازي كه در آن خط هاي توليد اتوماتيك و سيستم هاي انعطاف پذير نصب شده است )4
 .[6]ي باشدكه عايق رطوبت كف سازي )5

  

:مقاومت كف سازي  
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. زير سازي محكم، سخت ترين عضو سازه در كف سازي است كه توزيع صحيح بار در طبقه را تضمين ميكند  
اگر تنش كششي محاسبه شده بتن . ساخته شود  25/20Cزير سازي قابل اطمينان و محكم بايد حداقل از بتن 

25/20C    زير سازي، بيتر از مقاومت مورد نياز بود مي توان از بتن هاي با مقاومت پايين تر استفاده نمودولي به
ضخامت بتن زير سازي با استفاده از بارهاي اجرايي . مجاز نيستيم C 10/8استفاده از بتن با مقاومت پايين تر از 

 mm100ساختمان هاي مسكوني و حداقل  براي هر طبقه mm 80محاسبه ميشود و بايد حداقل) بارگذاري(
هنگام استفاده از بتن زير سازي بعنوان كفپوش بايد ضخامت تخمين زده . ساختمان هاي صنعتي باشدبراي 

درزهاي انبساط بايد در بتن زير سازي محاسبه شود و در . [7]افزايش داده شود 30تا  mm  20شده كف بين
باشد و كمتر از  mm40عمق درزهاي انبساط بايد حداقل . يجاد گردندمتر ا 12تا  6 6فاصله هاي عمودي بين 

پس از انقباض و افت حجمي بتن، درزهاي انبساط بايد بوسيله مالت شن و ماسه و . ضخامت بتن نباشد 3/1
درزهاي انبساط كف كه با درزهاي انبساط سازه در يك جا قرار مي گيرند، بايد . سيمان كامال پوشانده شوند

  .يكسان داشته باشند ضخامت

  :اطالعات اوليه مورد نياز براي محاسبه زير سازي به شرح زير است

 .بارگذاري در محاسبات اوليه سازه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است )1
 ميزان ضريب عكس العملي خاك بستر كه بيان كننده خاصيت االستيك بودن فونداسيون است )2

شده بايد كامل محاسبه شود، بسته به محل بارهاي محاسبه شده در زير وزن خالص طبقات و بارهاي توزيع 
  .سازي، بارهاي نقطه اي و گسترده بايد تفكيك گردد

مقاومت كف با استفاده از مقاومت خمش بتن زير سازي محاسبه ميشود به اين صورت كه بارهاي نقطه اي و 
  .گسترده بايد بشكل مجزا محاسبه شود

مورد نياز  mm100و زير سازي   25/20C در طبقات اول بتن. تقريب مناسب استفاده شوددر محاسبات بتيد از 
اگر ميزان تنش . سپس ميزان انعطاف پذيري دال، خمش تك محوره و مقاومت كششي سازه تعيين ميشود. است

استفاده  كمتر باشد ، مي توان از بتن با مقاومت كمتر نيز   25/20Cكششي زير سازي از مقاومت كششي بتن 
اگر مقاومت كششي محاسبه شده از مقاومت كششي . نيستيم C 10/8كرد اما مجاز به استفاده از بتن كمتر از 

محاسبات آنقدر . انجام مي شود mm20بيشتر شد، محاسبات بار ديگر با افزايش ضخامت بتن تا    25/20Cبتن 
  .تكرار شده تا مقاومت كششي مورد نياز توسط بتن جوابگو باشد

  :كف سازي صنعتي تقويت شده با الياف
با بارگذاري داده شده براي كف سازي، تنش كششي بتن يك فاكتور اصلي در ضخامت زير سازي محسوب مي 

ثابت شده است بتن تقويت شده با الياف فوالدي مي تواند بطور قابل . شود كه نوع بتن مصرفي را مشخص ميكند
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در اين راستا، استفاده از بتن تقويت شده با الياف فوالدي . آن كمك كندمالحظه اي به افزايش مقاومت كششي 
  .در كف سازي صنعتي يكي از مهمترين راههاي كاهش مواد مصرفي است

اصول اساسي استفاده و محاسبه اين نوع . بتن تقويت شده با الياف فوالدي براي مدت طوالني شناخته شده است
يكي از داليل اصلي استفاده از . ميالدي توسعه پيدا كرده است 1960-70در سازه هاي بتني در دهه بتن 

اينگونه الياف اين است كه الياف فوالدي توزيع شده در سازه منجر به تقويت سازه ميشود و از ترك هاي 
ك هاي مويي تبديل به ترك اگر هيچگونه الياف فوالدي در سازه استفاده نشود، تر. احتمالي جلوگيري مي كند

مي گردد و يا منجر به تخريب بتن و از دست دادن ويژگي هاي آن همچون مقاومت در برابر يخ هاي مخرب 
الياف فوالدي باعث باال رفتن مقاومت كششي بتن مي . زدگي و مقاومت در برابر ضربه هاي ناگهاني خواهد شد

بعد از ترك خوردگي، الياف پخش شده در بتن كه در . [8,9]شود و از ترك هاي احتمالي جلوگيري مي كند
مسير ترك قرار دارند، تنش هاي كششي را در لبه هاي خود تحمل مي كنند و ترك ها در بتن تقويت شده با 

مواد استفاده شده در . الياف فوالدي زير بارگذاري شديد به مراتب كمتر از حالت عادي بتن گسترش مي يابند
  .شي نسبتا باالي بتن تاثيرگذار هستندايجاد مقاومت كش

در سازه هاي كشور اردن كه از بتن تقويت شده با الياف فوالدي استفاده شده بود بعلت محاسبات نادرست و در 
نظر نگرفتن استانداردهاي قني در طراحي و همچنين فقدان تجربه در طراحي الياف فوالدي، اين گونه سازه ها 

  :تحقيقات بر روي  بتن تقويت شده با الياف فوالدي به دو گروه تقسيم ميشوند. نگرفتديگر مورد استفاده قرار 

  تحقيقات در گروه اول به تمركز بر روي ويژگي هاي بتن تقويت شده با الياف فوالدي و توسعه
  . آن ها معطوف مي شود

  استويژگي هاي تكنيك هاي ساخت اينگونه بتن ههدف گروه دوم از تحقيق تمركز بر روي.  

ا سطح فناوري توليد و ايجاد اين مطالعات در سطح دانش فعلي درباره رفتار سيستم هاي تركيبي بتن باعث ارتق
  . ري مناسب براي توسعه ي استفاده از اينگونه الياف استيك تئو

  : هنگامي كه يك چنين اطالعاتي در حال توسعه هستند تعاريف زير مطرح مي شود

 شامل بتن با دانه بندي مناسب و تقويت شده با الياف فوالدي است كه مقاومت  بتن تقويت شده با الياف
  .كششي بتن را باال مي برد

  بتن تقويت شده با الياف فوالدي بتني است كه توسط الياف فوالدي توزيع شده در اليه هاي بتن توليد
  .مي شود

  شده با الياف فوالدي استدرصد حجمي الياف تقويت شده، حجم الياف در واحد حجمي بتن تقويت.  
  درصد وزني حجمي الياف تقويت شده، نسبت وزن الياف به واحد وزني بتن تقويت شده با الياف فوالدي

  . است كه بصورت درصد بيان مي شود
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  :فني زير را دارا هستند پيشنهاد مي شوند شكالتبتن تقويت شده با الياف فوالدي براي سازه هايي كه م

  ضربه و احتمال يخ زدگي، ترك هاي بزرگ  
 كاهش انقباض و خزش بتن  

در بعضي موارد امكان استفاده نكردن از مش و ميلگرد هاي عرضي در اينگونه بتن وجود دارد كه باعث كاهش 
  .نيروهاي كار و افزايش درجه ي مكانيزاسيون و اتوماسيون توليد سازه هاي بتني تقويت شده است

سري از تحقيقات فيزيكي ، مكانيكي و فني بتن تقويت شده با الياف فوالدي برخي توصيه ها بايد براساس يك 
  .مطرح شود

چهارچوب استفاده شده از بتن تقويت شده با الياف فوالدي بسته به نوع آن و شرايط كاري و نوع بتن  - 1
 .طبقه بندي مي شود

،  20/16C  ،25/20 C  ،30/25 C  ،37/30 C  ،45/35 Cبتن سنگين از نوع مقاومت فشاري ) الف
50/40 C  ،55/45 C  ،60/50        [10]  C  

،  20/16C  ،25/20 C  ،30/25 C  ،37/30 C بتن خوب دانه بندي شده از نوع مقاومت فشاري) ب
45/35 C  
 50F  ،75 F ،100 F  ،150 F  ،200 F هاي مقاومت دربرابر يخ زدگي با نشانه) ج
   4W  ،6 W  ،8 Wبتن آب بندي شده با نشانه هاي ) د
  

چهارچوب هايي براي طراحي سازه ها با بتن تقويت شده با الياف فوالدي و اصول فني ساخت بتن  - 2
 .مطرح شده است

دستورالعمل هايي بايد با مقررات مدرن و استانداردهاي فني كشور اردن در سطح موجود از شرايط فني شركت 
  .هاي ساختماني و تجهيزات ايجاد شود

طبقه بندي ) گروه دوم(و عملكرد ) گروه اول(ه با الياف فوالدي بايد براساس ظرفيت تحمل بار بتن تقويت شد
با در نظر گرفتن خصوصيات الياف فوالدي در سازه هاي بتن آرمه در تقويت كل سازه اين الياف در . شوند

  . محاسبات وارد مي شوند

از خمش و بتن تقويت شده در نمونه اوليه  مطالعه ي مقاومت سازه، مقاومت در برابر ترك خوردگي حاصل
اثر درصد حجمي . اثر درصد حجمي الياف با درصد حداقل ميلگردهاي طولي آزمايش مي شود. ضروري است

  .الياف در صورت ايجاد برش موضعي بصورت جداگانه بايد بررسي شود

استفاده شده در زير سلزي الزم به ذكر است كه كف سازي صنعتي با ايجاد بارهاي منظم و ضخامت بتن 
   400Sو نوع  10- 12در اين راستا، بتن زير سازي با يك مش با ميلگرد نمره . مقاومت سازه را باال مي برد
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ميلي متر باشد، تنها  100اگر ضخامت كف ) مياي متر از هر دو جهت 200تا  150با فاصله .( تقويت شده است
استفاده از مش . خيم تر باشد از دو اليه مش استفاده مي شوديك اليه مش نصب مي شود و اگر زير سازي ض

  .كيلوگرم بر متر مربع در كف سازي متداول است 7- 27تقويت شده 

بنابراين كار تقويت . عث بي نيازي از نصب مش هاي متعدد مي گردداستفاده از الياف تقويت شده با فوالد با
  . سازه را كمتر مي كند

  :نتيجه گيري
از قابليت هاي موجود در طراحي ساخت و سازهايي با الياف تقويت شده در كف سازي صنعتي،  با استفاده

صرفه جويي در مصرف بتن با استفاده از كاهش . مصرف بتن و آرماتور در هر متر مربع بسيار كاهش مي يابد
فرصت هاي  براي پياده سازي. در مصرف فوالد صرفه جويي كند%  40- 30ضخامت زير سازي مي تواند تا 

موجود در كاهش هزينه هاي ساخت و ساز با استفاده از بتن تقويت شده با الياف فوالدي مهم است كه طراحي و 
  . توليدي را در كشور اردن پيش گيريم كه با محاسبات دقيق و كارشناسانه صورت گرفته باشد
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