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  شرح و عملکرد
ــاف  ــنتتیک) ،   SYNTEFIالی ــا س ــاتور ی ــایگزین آرم (ج

رشته هاي جـدا از هـم، بـا طـول، سـطح مقطـع و فـرم        
هــاي طــولی متفــاوتی مــی باشــد.  ایــن محصــول       
ــه   ــر بارهــاي خســتگی نســبت ب مقاومــت خــوبی در براب
سایر الیـاف هـا دارا مـی باشـد. بـه عـالوه بـا توجـه بـه          

ــیت  ــیختگی داري    خصوص ــام گس ــود در هنگ ــی خ ذات
ــته     ــد. رش ــی باش ــدي م ــیار کن ــیختگی بس ــد گس فرآین
ــتن باعــث   ــا پخــش غیریکنواخــت در ب هــاي پلیمــري ب
مســـلح شـــدن بـــتن در تمـــامی جهـــات مـــی شـــود 
(بـــرخالف آرمـــاتور کـــه فقـــط دو دو جهـــت طـــولی  
وعرضــی بــتن را مســلح مــی کنــد). الیــاف هــا در بــتن  

رك مـی شـوند و بعـد    باعث کنترل و تـاخیر در ایجـاد تـ   
از رخــداد تــرك، بــا ایجــاد یــک پــل بــر تــرك و اتصــال 
ــار و   مــاتریس ســیمانی اطــراف تــرك مکــانیزم انتقــال ب
تــنش را  بــر عهــده دارنــد. ایــن مکــانیزم انتقــال آنقــدر  
ادامـه مـی یابـد تـا الیـاف گسـیخته و یـا از بـتن خــارج         
ــردي و    ــتن،  خاصــیت ت ــه ب ــا افــزودن الیــاف ب گــردد. ب

ــکنندگی در  ــذیري و   ش ــکل پ ــث ش ــاهش و باع ــتن ک ب
ــنش    ــر ت ــرژي، تحمــل در براب ــزان جــذب ان ــزایش می اف
ــایز     ــود.  س ــی ش ــایش و ... م ــربه، س ــانی، ض ــاي ناگه ه

هـاي الیـاف و همچنـین وزن پـایین آنهـا      مناسـب رشـته  
 موجب عملکرد بهتر مکانیزم الیاف در بتن می شود.

 موارد کاربرد
o  ــه دوام و مقاومــت ــتن هــایی کــه ب ــواع ب ــاالتر در  ان ب

 برابر ترك هاي طبیعی نیاز دارند.
o   ،ــا ــا، پارکینـــگ هـ دال هـــاي کـــف،  پیـــاده رو هـ

شـاتکریت، بــتن ریـزي رمــپ هــا، بانـد فرودگــاه هــا،    
 کف سازي هاي صنعتی 

o ها و سطوح نازك معماريپوسته 
o هاي معماريبتن 
o بتن ریزي در صنایع و پدافند نظامی 

o مورد استفاده در قطعات پیش ساخته بتنی 
o    هـا، تونـل هـا ،    تونل سازي، جـاده سـازي ، پارکینـگ

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

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

 .نمود

 خواص و مزایا
o آرماتور از تر ارزان %30 حداقل( ارزان قیمت( 
o بتن در خمشی و برشی و کششی مقاومت افزایش 
o خوردگی و زدگی زنگ ضد 
o بتن در ترك ایجاد از پیشگیري 
o بتن خستگی درمقابل بتن دوام افزایش 
o ضربه مقابل در مقاومت افزایش 
o و حرارتی شوك -آتش اثر در بتن پایداري افزایش 

 انفجار
o مدت طوالنی در انرژي جذب و پایداري افزایش 
o بارهاي و زلزله نیروي درمقابل بتن مقاومت افزایش 

 زنده
o اجرا سهولت افزایش 
o قابلیت باربري بعد از ترك خوردگی 
o مقاومت در مقابل تنش هاي خستگی 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o باشدقطر الیاف: متفاوت می 
o  :میلیمتر 54طول 
o  :0,91وزن مخصوص 
o  :مگاپاسکال690مقاومت کششی 
o  :درجه سانتیگراد 160نقطه ذوب 
o هاي مختلفرنگ: در رنگ 
o جذب آب: نزدیک به صفر 
o مقاومت قلیایی: عالی 
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o  :(طول به قطر)76-50نسبت منظري 
o مقاومت در برابر حوردگی: عالی 

 و نحوه مصرف نمیزا

o از اختالط اي مرحله هر در توان می الیاف پلیمري را 
 گلوله« پدیده از باید اینکه به نظر کرد، اضافه بتن

 الزم لذا آید، عمل به جلوگیري الیافی بتن در »شدن
 همچنین و بتن با الیاف کردن مخلوط صحیح نحوه است

 .آید فراهم کارایى افزایش جهت سازها روان از استفاده
o همانند پلیمري الیاف با شده مسلح بتن است ذکر شایان 

) دکل و ثابت پمپ با(  شدن پمپ قابلیت معمولی بتن
 . داراست را
o  کیلوگرم  3تا  1فوالدي مصرفی بین معموال مقدار الیاف

در متر مکعب می باشد که این مقدار بسته به محاسبات 
 .تا مقادیر باالتر نیز قابل افزایش است سازه

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

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

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

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

 ندارد.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 


