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چکیده:
در این مقاله از دو سبکدااهه اسبدرریا و لیدا اسبفااد شا است .این سکدااهه ها در کشررمان ترلیا شا و هه تنها میفران از
آهها بهفرین اسفااد را در امر سکک سازی ساز ها برد بلده از این طریق درآما ارزیکرای کشرر هیز باست می آیا .اسفااد از
اکثر پرکننا های مرجرد،از جمله پردر شببیشببه ،باعث کاهش مقاومت فشبباری کرتا ماب بفن درد تراکخ دراها شببا به
منظرر جلرگیری از کاهش مقاومت در اسبفااد از پردر شبیشبه در این مطالعه سعی بر آن است که با اسفااد از مفاکائرلن ،به
ترکیکی مناسببا از آن دسببت پیاا کرد در این راسببفا 62،ادفالط حاوی مفاکائرلن و پردر شببیشببه با درصبباهای جایگزینی
(5،01،05و )61و الیاف مصبرفی ،الیاف پلی پروپیلن به طر  2میلیمفر در هسبکت آ به سسبکاهنا  1/38در هظر گرففه شا
است همهً ادفالط های تحت آزمایش های مخفلف از جمله مقاومت فشاری ،مقامت کششی ،جذ آ اولیه و جذ آ ههایی
قرار گرففنا هفایج حاصبله حاکی از آن است که ترکیا  %05مفاکائرلن و پردر شیشه را می تران به عنران جایگزین مناسا در
هظرگرفت هفایج آزمایشباب هشان می دها که با افزایش میزان پردر شیشه جریان اسالمپ ،افزایش و مقاومت فشاری ،مقاومت
کشبشی ،جذ آ اولیه کاهش یاففه اها با افزودن مفاکائرلن و افزایش مقاار آن مقاومت فشاری و مقامت کششی افزایش می
یابا .از طریق محاسبکه عملدرد سازهای هیز ،این هفیجه حاصل شا که میفران با این دو سکدااهه بفن های سکدی ترلیا کرد
که عالو بر بردررداری از جرم حجمی پایین ،دارای مقاومت فشاری مناسا باشنا

کلمات کلیدی :بتن سبک ،متاکائولن ،پودر شیشه ،پلی پروپیلن

