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 خواص سخت شده بتن سبکتاثیر الیاف فوالدی وپلی پروپیلن بر 

 1سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد

 *2یاسرقربانی شمشادسرا

 3علی شکرگزار

 4بنیامین گنجه خسروی

                                     دانشگاه گیالن ،استادیارگروه مهندسی عمران -1

                     الهیجان موسسه غیرانتفاعی دیلمان ،مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد -2

                             دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین  -3 

                   عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی دیلمان الهیجان -4

-  email: hossghas@yahoo.com                 1  

email: yaser.ghorbani@deylaman.ac.ir -
*

 2  

- email: farshad_ plumpy@yahoo.com            3        
email: Benyamin.ganjeh@deylaman.ac.ir                 -4                   

           

 

     چکیده
ها در برابر بارهای  ای در جهت کاهش بار مرده  و باال بردن ضریب اطمینان سازه امروزه استفاده از بتن سبک سازه  

حل مناسبی جهت بهبود  تواند راه از طرفی استفاده از الیاف در بتن می .ای از توجه  روزافزونی برخوردار است لرزه
بر مشخصات بتن سبک  پروپیلن پلی وفوالدی الیاف  تأثیراین مقاله به بررسی  .باشد خواص مکانیکی پذیری و شکل

حجم %(  8/0 -%  4/0) در این مطالعه به ترتیب برابر با پروپیلن پلی میزان الیاف فوالدی و. پردازد میحاوی اسکوریا 
همچنین از مواد افزودنی نظیر فوق روان . باشد می 20و 5/22نسبت طول به قطر با وحجم بتن %( 4/0-%  2/0) بتن و

مختلف  درصدهایدر این مطالعه هفت ترکیب مختلف  بتن سبک حاوی . است شده استفادهمیکروسیلیس  کننده  و
مقاومت فشاری،مقاومت کششی به  روش دونیم شدن  های آزمایش تحت وساخته شد  پروپیلن پلی والیاف فوالدی 

مکانیکی بتن  خواص بر پروپیلن پلی وفوالدی نسبت به الیاف  الیاف بهتر تأثیربیانگر  ها آزمایشکه نتایج  اند قرارگرفته
 . باشد میسبک 

    

، خواص مکانیکی، سبکدانه اسکوریاپروپیلن پلیبتن سبک ، الیاف فوالدی و  :واژگان کلیدی  
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 مقدمه       -1

بودن ایران  خیز لرزه طبس، رودبار ، بم گواه های زلزله. که بر روی نوار زلزله هیمالیا آلپ قرار دارد باشد می خیزی لرزهایران کشور 
 دست ازاین حوادثی و، سونامی  سوزی آتشنه به خاطر  شده حاصل های خرابیکه اکثر  دهد میای اخیر در ایران نشان هزلزله. است

 (.1380 برگی،) در سازه وعدم تحمل سازه برای این بار بوده است ایجادشدهبلکه به خاطر نیروی اینرسی زیاد 
 برابر، کاهش ابعاد پی ساختمان،مقاومت بیشتر در بندی قالبدر  استفاده از بتن سبک عالوه بر کاهش وزن بتن ، کاهش هزینه

 .) (Shafigh et al, 2011 را نسبت به بتن معمولی به همراه دارند انجمادذوب  های چرخه،عملکرد بهتر در آتش
 آن ازکاربردهای این نوع بتن استفاده  ازجمله. باشد میخاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف  های ویژگیبتن سبک با توجه به 

جاذب  عنوان بهدریایی، مصالح زیراساس برای روسازی راه، ونیز  های سازهبزرگ،  های دهانهبا  های پلبلندمرتبه،  وسازهای ساخت در
 (Babu, 2006). نام برد توان مینظامی مدفون را  های سازه درانرژی 
 فاقد بتن اصطالحاً، که به آن بتن درهای موجود حذف بخش ریزدانه از کل سنگدانه.دارد وجودبرای تولید بتن سبک  چندراه
کف  مواد وشیمیایی  های افزودنیهوا با استفاده از  های حباب واردکردن طریق از، راه دیگر تولید بتن سبک  شود می گفته ریزدانه

-سنگدانه از استفاده که سبک بتن ساخت برایو پرکاربردترین راه  شود میگفته ( اسفنجی)زا که به آن بتن گازی یا بتن متخلخل 

 .  (Demirbog˘a et al, 2001 ; Topcu, 1997 ; Al-Khaiat andHaque, 1998)است بتن در سبک های
  وزن   و    Mpa   2/11  بیشتر از ای روزه    28    ای استوانه   فشاری   مقاومت   دارای   بایستی ای سازه   سبک   بتن   ACI 213-87  راهنمای طبق

kg/m   از   کمتر   آن   خشک   مخصوص 
  بتن   مخصوص   وزن   حداکثر    UNI 7548    نامه آئین   مطابق   نیز   ایتالیا   کشور در. باشد     1850  3

kg/m  را   ای سازه   سبک 
  وزن   حداکثر   DIN 4219  و   PN-91  های نامه آئین   طبق   بر   آلمان   و   لهستان کشور در ولی. دانند می    1850    3

kg/m    به   سبک   بتن   مخصوص 
       (European Union, 2000 ).است   محدودشده      2000   3

مدول االستیسیته  بتن ، خواص مکانیکی آن نظیر مقاومت فشاری،مقاومت کششی،مدول گسیختگی و( جرم حجمی)با کاهش وزن 
ضعف،مسلح نمودن بتن به الیاف مناسب  این برغلبه  های روشیکی از . یابد میآن در مقایسه با بتن معمولی کاهش 

  (.1322صدرالدینی مهرجردی، )باشد می
 به که الیافی (. 1330، کرمی) بردم نا توان می را نایلون و پروپیلن پلی معدنی، طبیعی، ،ای شیشه مصرفی،فلزی، الیاف انواع میان از

 کرده مهار را ترک عرض کششی نیروهای توانند می ،ها ترک عرض در زدن پل با شوند می توزیع بتن مخلوط درون تصادفی طرز
 قوی بسیار خمش از ناشی کشش یا و کشش تحت الیاف  .(1388مهدی پور و همکاران، )نمایند جلوگیری ها ترک رشد از ،درنتیجه
 افزایش شکست نقطه تا را ها نمونه پذیری شکل آن طبع به و مقاومت ابتدا در بتن، حجم واحد در الیاف تعداد افزایش .هستند

 نیستند واقع مفید تنها نه الیاف وضعیت این در شود الیاف شدن گلوله باعث تواند می الیاف بیشتر افزایش هرگونه سپس دهد می
 ،ها ترک و ها ریزترک دوختن با دیفوال های الیاف (Beigi et al, 2013). شوند می مخلوط در فرج و خلل و حفره ایجاد باعث بلکه

 .کند می ایجاد شده سخت بتن پذیری شکل در بهتری وضعیت این که دهند می کاهش کششی های کرنش ازدیاد با را بتن تردی
 نقطه از پس بتن رفتار بهبود به زیادی حد تا الیاف این ،شود می مشخص خوردگی ترک شدن ظاهر از بعد تنها الیاف مکانیکی نقش
 طول غالباًفوالدی  الیاف (Boulekbache and Hamrat, 2012). کند می کمک مواد شدن نرم مهنگا در کرنش و تنش منحنی اوج

 ها آن گسترش از و زده پل بزرگ های ترک روی بر ترک اولین ایجاد از پس بنابراین دارند با االستیسیته مدول و زیاد نرمی بلند،
 و البا قیمت و زدگی زنگ مغناطیسی، و الکتریکی های میدان از اثرپذیری فوالدی، الیاف کاربرد مشکالت نمایند می جلوگیری
 (.1331پیدایش،  و رشیدداداش)  باشد می بتنی سازه وزن افزایش همچنین

 و شیمیایی مواد و ها قلیایی برابر در آن بر عالوه و کند نمی جذب آب پروپیلن پلی الیاف .است هااولفین پلی خانواده از پروپیلن پلی
 و شوند می تهیه پالستیکی فیلم دادن بسط و کشیدن طریق از الیاف این . دارند کمی حرارتی انتقال خاصیت و هستند مقاوم کلر
 ذوب گراد سانتی درجه 163 دمای در پروپیلن پلی الیاف . شوند می بریده الزم های اندازه در جداشده رشته صورت به ازآن پس
 کنند می ایجاد بتن در را هایی کانال شدن ذوب براثر ،سوزی آتش هنگام به گیرند، قرار مورداستفاده بتن در اگر درنتیجه شوند می

 کاهش را بتن در موجود بخارآب از ناشی داخلی فشار و کنند می پیدا را بتن داخل از خروج امکان بخارآب و مایعات ترتیب بدین
  (.1388و همکاران،  حبیبی) دهند می
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 ذرات از مشخصی مقدار همواره که دادند نشان خود تحقیقات در پروپیلن پلی الیاف از استفاده میزان و طول کردن بهینه منظور به
   (Qian et al, 2001). است الزم الیاف تر یکنواخت و بهتر پراکندگی برای میکروسیلیس یا بادی خاکستر مانند ریز

 قوس های کوره از حاصل فرعی محصول مترمکعب بر کیلوگرم 300 تا 200 فضایی مخصوص وزن با است پودری میکروسیلیس
 به و کریستالی غیر باحالت سیلیس درصد 80 از بیش داشتن با ماده این .باشد می فروسیلیس آلیاژهای تولید جریان در الکتریکی

 به پذیر واکنش بسیار نی والپوزو ماده یک میکروسیلیس .است قوی نیالپوزو ماده یکمیکرون   1/0متوسط قطر با ریز ذرات شکل
 . است آن در موجود متبلور غیر سیلیکون اکسید دی زیاد مقدار و زیاد نرمی دلیل

 توان می ها آن ازجملهفراوانی در ارتباط با بهبود مشخصات مکانیکی بتن صورت گرفته که  های پژوهش واخیر مطالعات  های سالدر 
 semsi et) در این زمینه تحقیقاتی توسط. اشاره نمود گرفته انجام جهان در که درباره تکنولوژی بتن الیافی ای گستردهبه مطالعات 

al, 2007)  وJianming et al, 1997))  طول به قطر متفاوت بر روی خواص مکانیکی بتن  های نسبت باالیاف فوالدی  تأثیردر زمینه
. باشد میمثبت الیاف فوالدی بر خواص مکانیکی بتن سبک  تأثیربر  تأکیداست که نکته مشترک همه این مقاالت  گرفته انجام

بر روی خواص مکانیکی بتن تحقیقاتی را انجام  پروپیلن پلی والیاف فوالدی  تأثیردر زمینه  (1330، همکارانشماهوتیان )همچنین 
مقاومت فشاری در  کاهش و کششی ودر بهبود مقاومت خمشی  پروپیلن پلی وم الیاف ک نسبتاً تأثیرکه نتایج نشانگر  اند داده

 .است مقایسه با الیاف فوالدی
KÖksal et al, 2008))  تحقیقی را  در ارتباط با ترکیب میکروسیلیس و الیاف فوالدی برای رسیدن به مقاومت باال انجام دادند که

که الیاف باعث افزایش خصوصیات مکانیکی بتن شده است که میزان افزایش مقاومت توسط الیاف با افزایش  دهد مینتایج نشان 
 .همچنین حضور الیاف باعث چشمگیر در مقاومت خمشی و کششی  شده است. یابد میدرصد میکروسیلیس کاهش 

Sivakumar and Santhanam, 2007) )  در این تحقیق از الیاف . مختلف بر روی خواص مکانیکی بتن پرداختند های الیافبه بررسی
دریافت که الیاف فوالدی عملکرد  توان میبا توجه به نتایج . است شده استفاده استر پلی، شیشه و پروپیلن پلی، دار قالبفوالدی 

 .چشمگیری در خواص بتن نگردیده است همچنین ترکیب الیاف باعث افزایش. دیگر داشته است های الیافبهتری در مقایسه با 
 

 :  برنامه آزمایشگاهی -2

 :مورداستفادهمصالح  -1 -2

 در کارخانه سیمان هگمتان بوده که دارای توده ویژه  تولیدشده 2در این تحقیق از نوع پرتلند نوع  مورداستفادهسیمان 

kg/m
cmو سطح مخصوص  33150

2
/gr2300 ( ازنا)ایران  آلیاژ فرودر کارخانه صنایع  تولیدشدههمچنین از دوده سیلیس . باشد می

kg/m  شده استفادهتوده ویژه دوده سیلیس . است شده استفاده ها طرحمواد پوزوالنی در همه  عنوان به
که مشخصات  باشد می 32120

و از نوع   mm15/4 تا0همچنین ماسه مصرفی با قطر ذرات بین . آمده است 1سیلیس در جدول  دوده وشیمیایی سیمان 
kg/m آب آن به ترتیب جذب و SSDبوده که وزن مخصوص ظاهری در حالت  ای رودخانه

 منظور به. باشد میدرصد  3و 2520 3
مشخصات . است آمده 2 شماره جدول در آن مشخصات که است شده استفاده P10-3R کننده روان فوق ازکسب روانی مطلوب 
 .آمده است 3در جدول  پروپیلن پلیالیاف فوالدی و الیاف 

 
 سیلیس دوده وآنالیز شیمیایی سیمان : (1)جدول

SO3 MgO Fe2O3 AL2O3 Cao SiO2  
 سیمان 54/21 24/23 35/4 82/3 55/1 43/2

 میکروسیلیس 1/35 43/0 32/1 81/0 31/0 1/0
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 مشخصات فوق روان کننده: (2)جدول                                  ت الیاف                        مشخصا: (3)جدول                              

                                                            

 
 ماسه بندی دانه: (1)شکل

 
 اسکوریا بندی دانه: (2)شکل

 مشخصات فیزیکی سنگدانه: (4)جدول

 (٪) جذب آب (Kg/m3)چگالی

اشباع با سطح  

 (SSD)خشک
 سنگدانه دقیقه30 ساعته24 خشک

 ماسه 3 2380 2520

 (mm 9.5) اسکوریا 10.15 15.3 1542 1650
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(mm) اندازه الک 

 ASTMحد پایین 

 ASTMحد باالی 

 اسکوریای مصرفی 

 P10-3R نام

 شده پلی کربوکسیلیک اتر اصالح نوع

 سبز تیره ظاهر

 1.1± 0.02 (kg/m3) چگالی

PH 7±1 

 مایع حالت فیزیکی 

 آنیونی طبیعت یونی

 لنیپروپ یالیاف پل   الیاف فوالدی      نام        

 صاف دار قالب شکل

 50 12 (mm) طول

 800 200 (μm)قطر

 7.85 0.9 (g/cm3) چگالی
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 ها نمونه سازی آماده و اختالط های طرح - 2 -2

درصد از مواد سیمانی با  10میزان  به و شده گرفته نظردر 3/0 برابر وثابت  ها طرحدر این پروژه نسبت آب به مواد سیمانی در همه 
 پروپیلن پلیو الیاف  متر میلی 50با طول  دار قالبدر این پروژه الیاف فوالدی  مورداستفادهالیاف .جایگزین شده است   دوده سیلیس

بعضی ابتدا به اختالط . گیرد میمتفاوت توسط محققین انجام  به دو گونه معموالًاختالط بتن الیافی . باشد می متر میلی 12با طول 
اما بعضی دیگر ابتدا به ساخت بتن  .(Aydin, 2007) اند پرداختهافزودن مواد سیمانی و آب  خشک الیاف با مصالح سنگی و سپس

 .((GrÜnewald and Walraven, 2001 ; Duzgun et al, 2005کنند میپایان ، الیاف را به مخلوط اضافه   در وبدون الیاف پرداخته 

ط مخلو های خشک با قسمتی از آب اختالطگونه بود که ابتدا سبکدانه این ها بتندر این پژوهش ترتیب اختالط مصالح برای ساخت 
 دوده وسپس مواد سیمانی که شامل سیمان . دقیقه به طول انجامید 30ها این مرحله تا شده که جهت پیش مرطوبی سبکدانه

 درنهایت. مقدار دیگری از آب به همراه فوق روان کننده به مخلوط اضافه گردید بعدازآن و  شده اضافهبه مخلوط  باشد میسیلیس 
 آرامی بهحاوی الیاف ، الیاف  های طرحدر . ریخته شده و باقیمانده آب در حین اختالط مصالح اضافه شد کن مخلوطماسه به داخل 

 ای گونه بهعملیات اختالط . شیده شد تا پراکندگی و یکنواختی مطلوب الیاف در کل بتن به دست آیددر مخلوط در حال چرخش پا
پس از ساخت بتن . شده است ، جذب مصالح گردد گیری اندازه قبالًمصالح که  ساعته نیمانجام گرفت که آب معادل جذب آب 

0در دمای ها نمونه،  ها قالب کردن پرو پس از  شده انجام جهت بررسی خواص مکانیکی گیری نمونهمطابق الگوی فوق ، عملیات 
C 

تا زمان  ها نمونه ها قالب کردن باز از گذشت این زمان و بعد وساعت نگهداری شده   24در محیط آزمایشگاه به مدت  2±20
 . مرطوب در دمای آزمایشگاه قرار گرفتند آوری عملآزمایش تحت 

 .می دهدهای اختالط را نشان طرح 5جدول  
 

 اختالط های طرح: (5)جدول

  سیمان میکروسیلیس آب ماسه اسکوریا روان کننده لنیپروپ یپلالیاف  الیاف فوالدی

kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 کد طرح 
0 0 4 221 105 150 50 450 1 

0 8/1 4 251 105 150 50 450 2 

4/31 8/1 5 243 105 150 50 450 3 

8/22 8/1 2 241 105 150 50 450 4 

0 2/3 5 253 105 150 50 450 5 

4/31 2/3 2 245 105 150 50 450 2 

8/22 2/3 1 232 105 150 50 450 1 

 شده انجام های آزمایش و ها آزمونه جزییات -3
مقاومت فشاری،مقاومت کششی به روش دونیم شدن برزیلی  های آزمایش شده ارائهاختالط  های طرحجهت بررسی خواص مکانیکی 

آزمایش در جدول  های روش و ها آزمونهاز نوع، ابعاد  ای خالصه. شده در شرایط مرطوب انجام گرفت آوری عمل های آزمونهبر روی 
 .آمده است 1شماره 

 بتن سخت شده های آزمایشخالصه : (6)جدول

 سن آزمایش                                                                                  cm) (ابعاد آزمونه                             ع آزمون                   نو                    

 روزه   28                                                             10×10×10مقاومت فشاری                                                               

 روزه Ø                                                                               28 03×51                                         (برزیلی)مقاومت کششی           
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 شده سخت بتن های آزمون نتایج -4
 مقاومت فشاری -4-1

  .دهد می نشان را بتن اختالط های طرح نتایج مقاومت  فشاری  3 شکل

 
 نمودار مقاومت فشاری: (3)شکل

. شود میفوالدی باعث افزایش مقاومت فشاری  الیاف وباعث کاهش  پروپیلن پلیکه الیاف  شود میبا توجه به نمودارها مشاهده 
همچنین . شد%   2/8و %  13/4هش به ترتیب موجب کا مترمکعبکیلوگرم بر  2/3و 8/1به  0از  پروپیلن پلیافزایش الیاف 

 تأثیر. باشد می%  34/10سبب افزایش مقاومت فشاری شده که بیشترین مقدار افزایش آن پروپیلن پلیترکیب الیاف فوالدی و 
  (al,2005 ; Ali Libre et al, 2011است شده گزارشناچیز الیاف بر روی مقاومت فشاری در کارهای مطالعاتی دیگران نیز 

(Shafigh et al, 2011; Duzgun et . 
افتادن رشد  تأخیرتوجیه نمود که وجود الیاف باعث به  صورت بدین توان میالیاف فوالدی را  تأثیرافزایش مقاومت فشاری تحت 

 .تحت بار حداکثر خواهد شد کرنش وباعث افزایش مقاومت  درنتیجهکه  گردد میدر بتن  ها ریزترک
افزایش , در دشواری  مخلوط کردن الیاف در بتن توان میرا  پروپیلن پلیالیاف  تأثیراما دلیل کاهش مقاومت فشاری تحت 

 (.1388بیگی،    حسینعلی) فضای خالی به خاطر افزایش درصد حجمی الیاف دانست ایجاد ومحبوس ماندن هوا , حفرات
 استوانه شدن دونیم روش به کششی مقاومت -4-2

 سن در ها نمونه .شد انجام استوانه های نمونه شدن دونیم روش به بتن کششی مقاومت تعیین برای کششی مقاومت آزمایش
 .دهد مینتایج مقاومت کششی را نشان  1و جدول  4شکل . روزه مورد آزمایش قرار گرفتند 28

 نتایج مقاومت کششی(: 7)جدول 

 اختالط طرح 1 2 3 4 5 6 7

 مقاومت کششی 3.11 3.3 3.72 3.97 3.46 3.63 3.54

 
 نمودار مقاومت کششی: (4)شکل                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 

28days 29 27.8 31.3 32 26.5 29.5 30.3 
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 0از  پروپیلن پلی الیاف افزایش با که طوری به گردید بتن کششی مقاومت افزایش باعث الیاف حضور که دهد می نشان نمودارها

همچنین ترکیب الیاف فوالدی و . به دست آمد%  25/11و %  1/2افزایشی در حدود  مترمکعبکیلوگرم بر  2/3و  8/1به 

الیاف فوالدی  مؤثرنشانگر حضور  و باشد می% 21سبب افزایش مقاومت کششی شده که بیشترین مقدار افزایش آن  پروپیلن پلی

در بتن سبک حاوی  Liuو   chenآقایان  ازجملهکه این افزایش مقاومت در کار محققین دیگر در بهبود مقاومت کششی است 

EPS  و آقایKayali  است شده دیدهو همکارانKayali et al, 1999 ; Chen and Liu, 2005)  .) علت افزایش مقاومت از طریق

از ماتریس  ها تنشافزایش تحمل کرنش کشش به هنگام شکافته شدن الیاف از طریق انتقال  تواند میاستفاده از الیاف فوالدی 

 معین مقدارزیرا اگر مقدار الیاف از یک  یافته کاهشمقاومت کششی با افزایش الیاف  1و 2 های طرحالبته در .به الیاف باشد

 (.1333کاران، و هم برنجیان) شود میانباشتگی موجب ضعف در کشش  عمل باتجاوز کند، 

 :گیری نتیجه -5

 8/1به  0از  پروپیلن پلیافزایش الیاف . شود میفوالدی باعث افزایش مقاومت فشاری  الیاف وباعث کاهش  پروپیلن پلیالیاف  -

 .شد%  2/8و % 13/4هش به ترتیب موجب کا مترمکعبکیلوگرم بر  2/3و

 .باشد می%  34/10سبب افزایش مقاومت فشاری شده که بیشترین مقدار افزایش آن پروپیلن پلیترکیب الیاف فوالدی و    -

کیلوگرم بر 2/3و 8/1به  0از  پروپیلن پلی الیاف افزایش با که طوری به گردد می کششی مقاومت افزایش باعث الیاف حضور    -

 . به دست آمد%  25/11و %  1/2افزایشی در حدود  مترمکعب

 .باشد می% 21سبب افزایش مقاومت کششی شده که بیشترین مقدار افزایش آن  پروپیلن پلیترکیب الیاف فوالدی و   -

 عمل باتجاوز کند،  معین مقدارزیرا اگر مقدار الیاف از یک  یافته کاهشمقاومت کششی با افزایش الیاف  1 و 2 های طرحدر  -

 .شود میانباشتگی موجب ضعف در کشش 

 مراجع -6

 .1380برگی ، خسرو، اصول مهندسی زلزله، انتشارات دانشگاه تهران،     

 .1322 ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نورالدین، شناخت طرح وکاربرد بتن سبک در ساختمان، صدرالدینی مهرجردی، 

 اصالح ملی همایش ، الیافی خودتراکم بتن ستیسیته الا مدول و فشاری مقاومت وضعیت بررسی ،(1330)، امینقوچی، ر ؛حمدم کرمی،

 .مهر 17 و 16 مصرف، و تولید الگوی

 ریزدانه بتن میکانیکی و رئولوژی خواص ، بررسی(1388) ر، نیکالس،علی لیب، محمد مهدی ؛ دیباییساالر ؛  آرین مقدم،؛ یمانا پور، مهدی

 .اردیبهشت 23 تا 21 ملی، کنگره هشتمین ، پروپیلن پلی الیاف به مسلح خودتراکم

 پلی  -فوالد   هیبریدی یفالیا بتن ضربه مقاومت و خمشی طاقت و مقاومت بررسی ،(1331) ،نصورپیدایش، م ، پانته آ ؛رشیدداداش

 .اردیبهشت 19 -21 اصفهان، صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی المللی بین کنگره نهمین ، پروپیلن

 مقاومت و ماستحکا روی بر پروپیلن پلی الیاف تاثیر بررسی ،(1388) ،سیاوش شبستری، قربانی حسین ؛ زاده، نیلفروشسیما ؛  حبیبی، 

 .وتابستان بهار ، دو شماره چهار سال نساجی، تکنولوژی و علوم پژوهشی علمی مجله بتن، حرارتی

ماهوتیان، مهرداد ؛ بهرادی یکتا، سجاد، تاثیر الیاف فوالدی وپلی پروپیلن بر مشخصات مکانیکی بتن سبکدانه حاوی لیکا وپومیس، اولین 

 .1330دانشگاه تهران،  کنفرانس ملی بتن سبک،

  بتن مکانیکی خصوصیات روی بر مختلف های الیاف تاثیر بررسی میالد، باباجانی، ؛ محمد بین،   نیک   پور    مرتضی؛ بیگی،   حسینعلی
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