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  شرح و عملکرد
، بـا طـول، سـطح مقطـع و     بـه هـم تابیـده   رشته هـاي  

فــرم هــاي طــولی متفــاوتی مــی باشــد. الیــاف فــوالدي 
غالبا از جنس فوالدهـاي کـم کـربن (بـه جهـت حفـظ       
انعطــاف پــذیري فــوالد و بــالطبع خاصــیت شــکل      

بـا پخـش    فورتـا پذیري بتن) مـی باشـند. رشـته هـاي     
ــتن در     ــدن ب ــلح ش ــث مس ــتن باع ــت در ب غیریکنواخ
تمـامی جهـات مـی شــود (بـرخالف آرمـاتور کـه فقــط       
دو دو جهت طولی وعرضـی بـتن را مسـلح مـی کنـد).      
ــاد    ــاخیر در ایج ــرل و ت ــث کنت ــتن باع ــا در ب ــاف ه الی
ترك می شـوند و بعـد از رخـداد تـرك، بـا ایجـاد یـک        

بر تـرك و اتصـال مـاتریس سـیمانی اطـراف تـرك،        پل
مکــانیزم انتقــال بــار و تــنش را  بــر عهــده دارنــد. ایــن 
ــاف       ــا الی ــد ت ــی یاب ــه م ــدر ادام ــال آنق ــانیزم انتق مک
گسیخته و یـا از بـتن خـارج گـردد. بـا افـزودن الیـاف        
به بتن  خاصـیت تـردي و شـکنندگی در بـتن کـاهش      

ــل     ــرژي، تحم ــذب ان ــزان ج ــذیري و می ــکل پ در و ش
برابر تـنش هـاي ناگهـانی، ضـربه، سـایش و ... افـزایش       

 یابد.می

 موارد کاربرد
o هـا  تونـل  هـا، پارکینـگ  ، سـازي  جـاده  سازي، تونل ، 

ــدها ــا ، س ــاده ، نیروگاه ــاي ج ــفالت ه ــی اس  ، بتن
ــل عرشــه ــا پ ــراورس ، ســدها و  ه ــاي ت ــن راه ه  آه

 فرودگـاه  بانـد  ، صـنعتی  و تجـاري  هـاي  سازي کف ،
 دیگــر و ، شــیب تثبیــت ، هــا پوشــش ، هــا ،عرشــه
 اسـتفاده  آرمـاتور  از اسـتفاده  جـاي  بـه  ویژه مکانهاي

 .نمود
o و دار شـــیب هـــاي صـــخره ســـازي پایـــدار بـــراي 

 در اغلــب شناســی باســتان هــايکــاوش در نگهــداري
 رود.می کار به صخره و خاك بین تقاطع نقطه

o ــان ــايمک ــرض در ه ــنش مع ــاي ت ــامیکی ه  و دین
 باال استاتیکی

o شـکل  بـه  نیـاز  و بـاال  مقاومـت  بـا  هـاي  بـتن  ساخت 
 زیاد پذیري

o ايسازه عملکرد با بتنی کوچک قطعات 
o بتنی هاي کفسازي و فوالدي عرشه هاي سقف 

 خواص و مزایا
 عملکرد سه بعدي الیاف در بتن در مقایسه با عملکرد دو بعدي آرماتور

. 
 . کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت

 . افزایش شکل پذیري ، ضربه پذیري و سختی بتن
 .  افزایش مقاومت در برابر خستگی بتن

 . افزایش دوام و طول عمر بتن
 ی افزایش مقاومت هاي مکانیکی ( مقاومت کششی ، خمش

 . ننترل ترك هاي ثانویه / حرارتی بتک
 . سازگاري با ساختار بتن

 درصدي هزینه هاي اجرا 15تا  10کاهش 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o  سکالپامگا 1200-700مقاومت کششی 
o  به هم تابیده آلیاژيحالت فیزیکی: رشته هاي 

o جنس: فوالد کم کربن 

o رنگ: مسی و خاکستري 

 و نحوه مصرف نمیزا

o  را می توان در هر مرحله اي به بتن اضافه  فورتاالیاف
الیاف در مرحله کرد و بهترین زمان براي اضافه کردن 

باشد ، نظر به کار بردن  میانی اختالط اجزاي بتن می
الیاف ها در بتن باعث کاهش کارایی و افت اسالمپ می 
شوند، لذا الزم است نحوه صحیح مخلوط کردن الیاف با 
بتن و همچنین استفاده از روان سازها جهت افزایش 
کارایى فراهم آید. شایان ذکر است بتن مسلح شده با 

همانند بتن معمولی قابلیت پمپ شدن ( با  رتاالیاف فو
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 مصرفمعموال مقدارپمپ ثابت و دکل) را داراست . 
کیلوگرم در متر مکعب  5تا  2مصرفی بین  فورتاالیاف 

تا مقادیر  میباشد که این مقدار بسته به محاسبات سازه
 .باالتر نیز قابل افزایش است

 بسته بندي و شرایط نگهداري
o  کیلوگرمی قابل عرضه  20محصول در کیسه هاي این

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.
o  اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با درصورت برخورد

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 


