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  شرح و عملکرد
ــا بــه اختصــار  پــروپیلن پلــی الیــاف ، رشــته هــاي ppی

نــازك پلیمــري بدســت آمــده از فرآینــد پلیمریزاســیون  
بــه صــورت پلیمرهــاي خطــی تولیــد مــی شــود. الیــاف  

PP      ــاي ــالت ه ــتن و م ــتفاده در ب ــت اس ــب جه مناس
ــه ــتن و عنــوان سیســتم هــاي میکــرو تســلیح  گچــی ب ب

ــالت ــود.   م ــی ش ــتفاده م ــی اس ــاي گچ ــتهه ــاي رش  ه
 مســلح باعــث بــتن در غیریکنواخــت پخــش بــا پلیمــري

ــدن ــتن ش ــامی در ب ــات تم ــی جه ــود م ــرخالف( ش  ب
 را بــتن وعرضــی طــولی جهــت دو دو فقــط کــه آرمــاتور
 بــا تــرك، رخــداد از بعــد  هــا الیــاف). کنــد مــی مســلح
ــل یــک ایجــاد ــر پ ــرك ب ــاتریس اتصــال و ت  ســیمانی م
 عهــده بـر  را تـنش  و بـار  انتقــال مکـانیزم  تـرك،  اطـراف 

-شـکل  در تـاخیر  و کنتـرل  دارند و همـین امـر موجـب   

مکـانیزم بـا گسـیختگی و     ایـن . شـوند  مـی  تـرك  گیري
 یابـد. کـاهش  یا خـارج شـدن الیـاف از بـتن خاتمـه مـی      

ــیت ــردي خاص ــکنندگی و ت ــتن ش ــکل  و ب ــزایش ش  اف
ــذیري، ــزان پ ــرژي، جــذب می ــر در تحمــل ان ــنش براب  ت

 .شود می...  ضربه و ناگهانی، هاي

 وارد کاربردم
o       در کلیه بتن ریزي هـا جهـت کـاهش جمـع شـدگی

 انقباضی بتن
o هاي دینامیکیهاي در معرض تنشمکان 
o ریزي در مناطق بادخیز و گرمسیربتن 
o ،ــف ــاي کـ ــا،   دال هـ ــگ هـ ــا، پارکینـ ــاده رو هـ پیـ

شـاتکریت، بــتن ریـزي رمــپ هــا، بانـد فرودگــاه هــا،    
 سازي هاي صنعتیکف 

o مالت هاي گچی 
o اندود و سطوح نازك 
o هاي معاري و تزیینیبتن 

o بتن ریزي در صنایع و پدافند نظامی 
o مورد استفاده در قطعات پیش ساخته بتنی 

 اص و مزایاخو
o       ــیمیایی ــواد ش ــتن و م ــاي ب ــی ه ــام افزودن ــا تم ب

 افزاینده کارآیی سازگار است 
o       زدگـی، فاقـد   فاقد خاصـیت آهـن ربـایی، ضـد زنـگ

 قلیا و بدون نیاز به حداقل پوشش بتن
o   مطــابق بــا اســتاندارد هــاي جهــانی بــه عنــوان روش

ــه سیســتم    ــتن نســبت ب ــه ب ــت ثانوی جــایگزین تقوی
 هاي قدیمی

o   ــه تخصــص اســتفاده آســان و راحــت و بــدون نیــاز ب
 خاص

o صرفه جویی در زمان و نیروي انسانی 
o     ــویی ــاي م ــرك ه ــترش ت ــرل گس ــوگیري و کنت جل

 بتن
o    ــنش ــربه اي و ت ــاي ض ــل باره ــتن در مقاب ــت ب تقوی

 هاي مخرب
o      افــزایش مقاومــت سایشــی و مقاومــت خمشــی و

 کششی بتن و مالت هاي گچی
o افزایش دوام و بهبود یکپارچگی بتن 
o  کــاهش جمــع شــدگی خمیــري و تــرك هــاي ناشــی

 از نشست
o افزایش نفوذ ناپذیري بتن 
o ) کاهش خزش در بتن شاتکریتیRebound( 
o یت اتصال بتن به مش (آرماتور)به عنوان تقو 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o آب:  در حدود صفر جذب 

o مخصوص: وزن Kg/m3391 

o میلیمتر 50 الی میلیمتر 3 الیاف: طول 

o پایین:الکتریکی القاي 

o باال نمک: و اسید برابر در مقاومت 

o ذوب: نقطه °C 162 
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o اشتعال: نقطه °C 593 

o پایین حرارتی: القاي 

o :سفید رنگ 

 و نحوه مصرف نمیزا
o  می توان در هر مرحله اي به بتن اضافه کرد و بهترین

زمان براي اضافه کرن الیاف در مرحله اختالط اجزاي 
باشد، از آنجا که به کار بردن الیاف در بتن  بتن می

باعث کاهش کارایی و افت اسالمپ می شوند، لذا الزم 
الیاف با بتن و همچنین است نحوه صحیح مخلوط کردن 

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

همانند بتن معمولی قابلیت پمپ شدن (با پمپ ثابت و 
پروپیلن معموال مقدار الیاف پلیدکل) را داراست. 

ی باشد کیلوگرم در متر مکعب م 3تا 6/0مصرفی بین 
محاسبات سازه تا مقادیر باالتر نیز  که این مقدار بسته به

 قابل افزایش است.

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

 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 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 


