
   



  
  الیاف پلی پروپیلن

  
  
  

پروپیلن، فوالد و  امروزه با استفاده از انواع الیاف شیشه، پلی
بعضاً کربن، تولید انواع بتن هاي کامپوزیتی در کاربردهاي 

کارگیري آنها  مختلف صنعتی ممکن گردیده و به
درکشورهاي پیشرفتۀ دنیا مورد قبول بخش ساختمان و 

بتن الیافی خواص مناسبی همچون  .عمران واقع شده است
ژي و العاده، قابلیت جذب انر پذیري باال، مقاومت فوق شکل

 را دارا می باشد پایداري در برابر ترك خوردن
، جهت ها افزودنی یکی از این به عنوان  الیاف پلی پروپیلن

مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط هاي سیمانی و گچی مورد 
مخلوط شدن با بتن، باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بتن الیاف پلی پروپیلن هنگام .استفاده قرار می گیرد

میلیمتر، جهت  18و  12نمی شود و محیط قلیایی بتن را از بین نمی برد. الیاف پلی پروپیلن با برشهاي طولی 
گچی و نازك تولید می شوند. همچنین از الیاف پلی  میلیمتري جهت مالتهاي 6مصارف بتن و با برش طولی 

رت بی رنگ و یا رنگی در پوششهاي دیواري و رنگهاي نیمه جامد، بعنوان تزئینات داخلی ساختمان پروپیلن، بصو
  .استفاده می شود

 موکت  صورت  یا اجرا می شود که یا به     تولید   مختلف معرف اصلی این الیاف در کفپوش هایی است که در انواع 
 به   عمرانی   صنایع در  تکستایل   ژئو  صورت   صورت جداگانه و یا به  به    تافتینگ  عنوان  تحت   هایی

 و  پلیمر  صنایع در   عمرانی   هاي بسته   تثبیت کننده  عنوان 
مورد   Reinforcement الیاف تقویت کننده یا عنوان به کامپوزیت

  می گیرد. استفاده قرار 
حباب یا الیه اي از پلی  EPP پلی پروپیلن گسترش یافته یا

ویژگی فشاري خوبی است که ناشی از  پروپیلن است که داراي
سختی و سفتی پایین آن است و به آن اجازه میدهد که بعد از 

اعمال فشار به حالت اولیه خود برگردد و بطور گسترده اي در صنعت 
هواپیمایی و وسایل کنترل رادیویی بکار میرود که این ویژگی ناشی 

  .از قدرت جذب فشار است
  

   



  

  
  :خالصه اي از نتایج تحقیقات انجام شده

  
  :Hannat توسط هدـش ماـنجا  تاـتحقیق در

 یـسربر ايرـب روالـک ، پیلنورـپ یـپل ، ترـسا یـپل مانند مختلف فلیاا از 
 نتیجه که گرفت رتصو بتن تخصوصیا رويرـب فاـلیا اريذـتاثیرگ انزـمی

 و مناسب دعملکر داراي فلیاا که دبو مطلب ینا هنشاندهند تتحقیقا
  .    باشند می بتن تخصوصیا روي رـب تـمثب
  :balaguru  و shah نقایاآ و   shen  يقاآ توسط انجام شده  تتحقیقادر

 نظر از بتن ريسا وممقا ايبر)  کربن ، ننایلو ، رکوال ، تیلنا پلی ، سترا پلی ، پیلنوپر پلی(  فلیاا مختلف اعنوا از 
 مناسب دعملکر هنشاندهند بتن با فلیاا طختالا از حاصل نتایج که گرفت رتصو یـبرش و خمشی ، ريفشا متومقا

  . ستا هشد بتن خمشی و ريفشا متومقا يصددر 5  یشافزا باعث  و دهوـب بتن فیزیکی تخصوصیا روي بر فلیاا
  : گرفت ماـنجا Soroushian  و Alhozaimy   ناـقایآ توسط که تحقیقاتی در

 پلی فلیاا از تحقیق ینا در ختندداپر بتن مکانیکی تخصوصیا زيسا وممقا به پیلنوپر پلی فلیاا از دهستفاا با 
 وزن به نسبت  صددر 4/0  و ، 3/0،  2/0،  1/0  طختالا يها صددر با میلیمتر 19  12  و يها لطو با  پیلنورـپ

 یشافزا باعث طختالا صددر ینا با نتیجه در که  یددگر تهیه مکعب متر یک دبعاا به هایی قالب در و مصرفی نسیما
  تا خمشی متومقا ردمودر و هدـش دـصدر 7  تا ريفشا متومقا
  .     نددبو یشافزا داراي صددر 8

  : گرفت منجاا Tanو Ma نقایاآ توسط که تحقیقاتی در
 كتر کاهش ايبر مختلف مقاطع سطح با پیلنوپر پلی فلیاا از

 یشافزا با که شد دهستفاا هدد می رخ بتن سطح در که هایی
    از گیردوـخ كرـت برابر در بتن متومقا پیلنوپر پلی فلیاا

  یافت یشافزا صددر 15/0  تا صددر05/0
 :Penttala و Komonen توسط گرفته منجاا تتحقیقادر 
 فنعطاا یشافزا باعث تنـب در پیلنورـپ یـپل فاـلیا از دهستفاا

 در ارتحر رـثا در فلیاا ینا کهاچر ستا گشته نشد دخر و رنفجاا برابر در بتن متومقا یشافزا کل در و بتن يپذیر
 ثـباع هـنتیج در و داده اهشـک را تنـب خلیدا رفشا که هشد بتن در هایی نهروز دیجاا باعث و هشد ذوب بتن خلدا
 رـثا در خلیدا رفشا دگیر می ارقر شدید ارتحر تحت که هنگامی بتن زیرا . د.دگر می بتن تیارحر متومقا یشافزا

 باعث کند نمی اپید جیوخر راه نچو و کند می اپید یشافزا بتن يها نهروز خلدا در ارتحر دیجاا و آب رـتبخی
 ددگر می بتن نشد دخر هـنتیج در و نشد شکسته

  
   



  
  
  
 در و دـصدر 4/4  تـحال رینـکمت در پیلنورـپ یـپل فلیاا ودنفزا که هدد می ننشا تمایشاآز از حاصله نتایج 

 در فلیاا ینا ودنفزا خمشی متومقا ردمو در و بتن ريفشا متومقا یشافزا باعث صددر 4/9  حالتن تریـبیش
 یردمقا از دهستفاا عمجمو در.  ستا هشد یشافزا باعث صددر 3/6  حالت بیشترین در و دـصدر 4  حالت کمترین
 یشافزا باعث بلکه اردگذ نمی بنامطلو تاثیر بتن خمشی و ريفشا اصخو روي رـب اـتنه هـن  بتن در فلیاا از معینی

این ترکیب کامپوزیتی، یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته .  ددگر می نیز بتن خمشی متومقا و ريفشا متومقا
بتن الیافی  .استفاده از بتن به عنوان یک مادة شکل پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می آوردو امکان 

از قابلیت جذب انرژي باالیی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهاي ضربه اي به راحتی از هم پاشیده نمی شود. شاهد 
باشد  در واقع بتن الیافی نوع پیشرفتۀ این تکنولوژي می تاریخی این فناوري، کاربرد کاهگل در بناي ساختمان است.

اند.امروزه  که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین گل به کار رفته در ترکیب کاهگل شده
ردهاي پروپیلن، فوالد و بعضاً کربن، تولید انواع بتن هاي کامپوزیتی در کارب با استفاده از انواع الیاف شیشه، پلی
کارگیري آنها درکشورهاي پیشرفتۀ دنیا مورد قبول بخش ساختمان و عمران  مختلف صنعتی ممکن گردیده و به

واقع شده است.بتن الیافی خواص مناسبی 
العاده،  پذیري باال، مقاومت فوق همچون شکل

قابلیت جذب انرژي و پایداري در برابر ترك 
ا می خوردن را دارا می باشد که متناسب با آنه

توان موارد کاربرد فراوانی براي آن یافت. به 
هاي صنعتی،  طور مثال در ساخت کف سالن

می توان از این نوع بتن به جاي بتن آرماتوري 
متداول سود جست این نوع بتن از بهترین 

مصالح مورد استفاده در ساخت بناهاي 
ضربه، همچون سازه پناهگاه ها و  به مقاوم

اد منفجره به شمار می انبارهاي نگهداري مو
رود و بناي شکل گرفته از بتن، قابلیت فوق 

العاده اي در جذب انرژي ضربه دارد. همچنین در ساخت باند فرودگاه ها به خوبی می توان از این نوع بتن کمک 
یا گرفت. موارد دیگري از به کارگیري این بتن، ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی همچون پانل هاي سایبان و 

کارگیري این بتن در بناي یک سازه عالوه بر موارد یاد  دار همچون تونل ها می باشد. به پاشش بتن روي سطوح انحنا
  شده از مزایایی همچون عایق بودن سازه در برابر صدا و سرعت باالي اجرا نیز برخوردار است

   



  
  

  موارد استفاده از الیاف پلی پروپیلن :
  
 
 مالت هاي نازك سیمانی  
 کف سوله هاي صنعتی، پل ها و کانالهاي آب  
 تولید لوله هاي سیمانی  
 پوششهاي ساختمانی و رنگهاي سلولزي  
 استفاده از الیاف پلی پروپیلن در بلوك هاي سقفی و تیغه اي  
 سقف هاي کامپوزیت، ستون و دیوارها  
 قطعات بتنی پیش ساخته و جداول  
 مالت هاي نازك زیر تیرچه بلوك 

  تونلها 

  سدها 

  نیروگاها 

 جاده هاي اسفالت بتنیRCC  

  پارگینگ ها 

  صنایع نظامی 

  پلها 

 باندهاي پرواز ، بنادر گاها 

 سنگ فرش هاي پیاده روسازي 

  کف سازیهاي صنعتی کارخانجات 

 ساختمانهاي بتنی و در بازسازي ومقاوم سازي قطعات سازه  

 مصرف در گچ وقطعات پیش ساخته گچی 

    



  
  

  الیاف پلی پروپیلن:فواید استفاده از 
  
  
  
  
  
  

 جلوگیري از ترکهاي حاصل از جمع شدگی بتن  
 افزایش مقاومت ضربه اي 

 مسلح نمودن بتن  
 افزایش میزان سختی و استحکام  
 در دهنبو ستوبدآ پیلنوپر پلی فلیاا. لفینهاستاو پلی ادهخانو از پیلنوپر پلی( افزایش نفوذ ناپذیري آب 

  ).نیستند  زـنی بمخر و کنند نمی بجذ آب نتیجه
 الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش شکنندگی قطعه  
 الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش مقاومت سایشی  
 زدگی یخ   افزایش مقاومت در برابر  
 افزایش دوام و بهبود مقاومت خستگی  
 جلوگیري از خوردگی میلگردها و ورقهاي فوالدي 

 ی ـتارحر لاـنتقا یتـخاص و تندـهس وممقا کلرید و شیمیایی ادمو و ها قلیایی برابر در فلیاا از ستهد ینا
  ند.دار کمی

 
   



  
فنی الیاف ترمه:فیزیکی و مشخصات   

  
  % پلی پروپیلن 100  جنس

  دایره اي  سطح مقطع
  میلیمتر 18-12- 6  طول

  طبق نظر مشتري میتواند تغییر کند  ظرافت
  خودرنگ  رنگ 

  درجه سانتی گراد 162  دماي ذوب

   0,91  چگالی مخصوص 

  بسیار پایین  ت الکتریکیهدای

  بسیار پایین  رسانش حرارتی

  % 0  درصد جمع شدگی
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
   

ي الیافحاوبتن   بتن ساده 



  
 

(جهت مقادیر مصرف الیاف پلی پروپیلن در پروژه هاي مختلف
 :  یک متر مکعب بتن)

  
    میلیمتر 6  میلیمتر 12  میلیمتر 18  میلیمتر 24

  900 gr  900 gr    Press cocrete 
  900 gr  600 gr    Indoor Screed  

1800 gr        Shotcrete / wet  
1800 gr        Shotcrete / dry  
1800 gr        Stucco  

    900 gr  3 kg-1  Shotcrete stucco  
      2 kg-1  Joining Mixture*  
      900 gr  *Restorations Mixture  
      1 kg  Filling Mixture*  

1800 gr        Architectal Precast  
  900 gr  900 gr    Industrial Precast  
      2400 gr  resistance*Fire   

1800 gr  1800 gr      Impact resistance  
  900 gr  900 gr    Suspended ceiling  

900 gr  900 gr  900 gr    Industrial floor   
  900 gr  900 gr    @131 Mesh  
  1800 gr  1800 gr    @181 Mesh  

  
  میلیمتر نیز استفاده میشود 3موارد ستاره دار از الیاف 

   



  


