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 مقدمه

های بشری بوده است. امروزه صنعت ساختمان عالوه ترین مسائل و چالشاز دیرباز مساله مسکن یکی از مهم

 ساخت بناها با چندین چالش اساسی روبر تقاضای بسیار زیاد، سبب اشتغال زایی فراوانی نیز شده است. در این میان 

به رو هستند. همواره کمینه نمودن مسائل اقتصادی، افزایش سرعت ساخت و ساز و بیشینه نمودن کیفیت و دوام سازه 

د. باشیکی از مشخات مهم یک سازه وزن آن میبوده است. های عمرانی ترین عوامل تاثیر گذار بر ارزیابی پروژهمهماز 

توان دریافت هرقدر که وزن گردد. بنابراین میوزن یک سازه از مجموع وزن قطعات تشکیل دهنده آن حاصل می

سطح خدمت و زیبایی آن وارد نشود، از دیدگاه فنی  ای به کیفیت،که خدشهقطعات یک سازه کمتر باشد، در صورتی

 شود.یک مزیت محسوب می

ه نیاز ب های ساخت بنا و پاسخگوترین روشترین و اصولیساخته یکی ازسریعهای پیشامروزه استفاده از سازه

ر شده دساختهیشنجا که حجم اصلی بنا به شکل قطعات از پآباشد. از سازی مسکن میباالی افراد جامعه به انبوه

باالیی  چگیشود، بنای نهایی از کیفیت و یکپارمحیط مناسب کارخانه و با استانداردهای صنعت ساختمان تولید می

ها و اتصال مناسب اجزای سازه، ساختمان ای ویژه آنعلت سبکی خاص بنا، ساختار سازهبه دیگر برخوردار است. از سوی

ست که ها ابسیار شدید نیز تا حد زیادی حفظ نماید. استفاده از این تکنولوژی سال هایتواند شکل خود را در تکانمی

سازی های انبوهدنیا مورد توجه صنعت عمران واقع شده است و از مهمترین روش هدر بسیاری از کشورهای پیشرفت

ورد و الزم است تا م ل نشده استآید. اما متأسفانه در کشور ما چنان که باید از این فناوری استقبامسکن به شمار می

  .اران و صنعتگران قرار گیردذتوجه مسئولین، سیاستگ

های وارد بر خیز قرار دارد. میزان خسارات و خرابیای زلزلهکشور ما و باالخص پایتخت بزرگ آن در منطقه

تر ساخته شود، در برابر خطر دارد. هر چه بنا سنگین یمستقیم ههای زلزله، با وزن آن بنا رابطیک بنا در اثر تکان

های نوین وزن یک ساختمان را گیری از فناوریپذیرتر خواهد بود. بنابراین هر اندازه که با بهره ویرانی زلزله آسیب

های ساندویچی و یا قطعات سبک توان ازپانلتر خواهد بود. به طور مثال میکاهش دهیم، سازه در برابر ویرانی ایمن

شکل نازك وجود دارد که اییک ساختمان، اعضایی مانند دیوارهای تیغهاخت بنا کمک گرفت. در ساخته در سپیش

ها، در درجة بعدی ها از همدیگر است و مسئله مقاومت و تحمل بار در مورد آنها تنها جدا کردن فضای اتاقوظیفة آن

مصالح سنگین سنتی، از مصالح سبک جدید  توان به جای استفاده ازاهمیت قرار دارد. در ساخت این گونه اعضا می

از  توان. همچنین میساخته را به خدمت گرفتهای سبک کمک گرفت و یا قطعات سبک پیشچون سفال یا بتنهم

 ها نیز بهره جست.ا و سقفههای اصلی و باربر سازه مانند ستونمصالح سبک و نوین در بخش

های بتن و اند، افزودنیساز بنا به خود اختصاص داده و ساختای در از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه

های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن همچون مقاومت . استفاده از افزودنیتوان نام بردکننده را میالیاف تقویت

یاف دهد. المیوزن بتن، مصالح بسیار سبکی را فرا راه مهندسین سازنده بنا قرار  گردد و در بعضی موارد با کاهشمی

ند. این اهای مختلف ساختمان یافتهکننده نیز از دیگر مواد عصر حاضر هستند که کاربردهای فراوانی در قسمتتقویت
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کاربرد فراوان  1های الیافید، در ساخت انواع بتننشوپروپیلن و گاه کربن نیز میالیاف که بیشتر شامل الیاف شیشه، پلی

ن گیرند. اییشه در تولید آرماتورهای سبک و بسیار مقاوم در برابر خوردگی نیز بهره میدارند. همچنین از الیاف ش

ی توانند مقاومت پیچشی و برشدیده دارند و می های صدمهالیاف، جایگاه نسبتاً مناسبی در تعمیر بناها و تقویت سازه

شده از بتن مسلح  تقویت انواع قطعات ساختهدر  2فایبرگالس ههای پارچمناسبی را پدید آورند. عالوه بر این از ورقه

 د.توان استفاده نمومی

 تاریخچه

 کاه از قدیم مصریان. است داشته وجود باستان روزگاران از الیاف از استفاده تفکر که دهندمی نشان هابررسی

سال  0555 در رس کردن مسلح برای نسوز پنبه الیاف همچنین .ردندکمی استفاده گلی آجرهای کردن مسلح برای

استفاده اولیه از الیاف است.  شدهاستفاده می تسلیح برای نیز اسب موی از این بر عالوه .است شده می استفاده پیش

این  هر واقع بتن الیافی نوع پیشرفتد باشد.ساختمانی می در بناهای 3گلدر اجزای کامپوزیت مربوط به استفاده کاه

ل گباشد که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین گل به کار رفته در ترکیب کاهتکنولوژی می

مراکش  های موجودگردد. همچنین دیگر نمونهگل نخستین بار به کشور افغانستان باز می. شواهد استفاده از کاهاندشده

 میالدی است.  12و  11ر قرون نشان دهنده استفاده رایج از این سیستم د

پیشنهاد نمود که با اضافه کردن الیاف پیوسته به شکل سیم به  8نخستین بار جوزف المبات 1481در سال 

یاف برای نخستین بار بتن با ال 1055 دههبه صورت نوین، در توان تولید کرد. بتن، یک ماده ساختمانی جدید می

های سخت و محکم با رویکرد بهره های منعطف در برابر بتنتئوری استفاده از بتن1025تولید شد. در دهه  0آزبست

 1095بر اساس تحقیقات کشور شوروی مواد کامپوزیتی معرفی و در سال  1005الیاف مطرح شد. در دهه   جستن از

های با الیاف فوالدی در واقع یک جایگزین نبت در کشور آمریکا ساخته شد. 9نخستین بتن الیافی با الیاف فوالدی

 وند.شگرد بود. فیبر فوالد همزمان با سیمان پرتلند مخلوط میهای مسلح دارای میلتر در مقایسه با بتنتر و آسانارزان

 

 
 )ج(           )ب(            )الف(                        

                                                           
1 FRC: Fiber Reinforced Concrete 
2 FRP: Fiber Reinforced Plastic 
3 Cob 
4 Joseph Lombot 
5 Asbestos concrete 
6 SFRC: Steel Fibers Reinforced Concrete 
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 آزبست، ج( بتن با الیاف فوالدی الف( پوشش کاه گل، ب( بتن با الیاف -1 شکل

 

شود. در این دهه مواد جدیدی های الیافی در صنعت بتن سازی جهان محسوب می، دهه رشد بتن1015دهه 

، الیاف 4الیاف شیشه، 1الیاف مصنوعیهای با همچنین در این دهه بتن جهت جایگزینی بتن آزبستی معرفی شد.

هایی هستند که با الیاف نایلون و بتن با الیاف مصنوعی در واقع بتنساخته شد.  15های پاشیدنیو بتن 0پروپیلنپلی

قویت دهند. بتن تای مقاومت کشش بتن را افزایش میاند. این نوع بتن به طور قابل مالحظهپالستیک مخلوط گشته

های مسکونی و تجاری مورد نباشند که اکثراً در ساختماهای مسلح ویژه میای نوع دیگر از بتنشده با الیاف شیشه

اشد. بها عایق بندی بیشتر و عدم ایجاد تداخل امواج رادیویی میاند. خاصیت عمده این نوع بتناستفاده قرار گرفته

شتر شوند، این نوع بتن به علت قابلیت شکل گیری بیهای الیافی محسوب میهای پاشیدنی یکی دیگر از انواع بتنبتن

 گیرد.سطوح عمودی مورد استفاده قرار میجهت پایدار سازی 

 

 
 )ج(              )ب(      )الف(                      

 پروپیلنالیاف پلی، ج( الیاف شیشه، ب( مصنوعیالف( الیاف  -2شکل 

 

های با پایه فیبر ساخته شد. همچنین تا های دوگانه و چوبمواد میکرو شیمیایی، سیستم 1005در دهه 

تاکنون  2555ها مطرح شد. از سال ایی این نوع بتنهای ناشی از انقباض و تراوهای مربوط به تركبحث 2555سال 

تر، پیوستگی بیشتر و با بازدهی بهتر ساخته شده و علم مربوط به ساخت الیافی با وزن کم 12و آرامیدی 11الیاف کربنی

 ادامه دارد.

 

                                                           
7 Synthetic Fibers Reinforced Concrete 
8 GFRC: Glass Fibers Reinforced Concrete 
9 PPFRC: polypropylene Fibers Reinforced Concrete 
10 Shot Crete 
11 CFRC: Carbon Fiber Reinforced Concrete 
12 AFRC: Aramid Fiber Reinforced Concrete 
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   )ب(             )الف(                         

  

 الف( بتن با الیاف کربنی، ب( الیاف آرامید -3شکل 
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 معرفی بتن الیافی

نوعی کامپوزیت است که با استفاده از الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و  بتن الیافی

تگی خوبی پارچگی و پیوسیابد. این کامپوزیت )بتن الیافی(، یکفشاری بتن الیافی، به صورت چشم گیری افزایش می

بتن  .آوردانحنا را فراهم می داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان یک ماده شکل پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پر

در  ود.شای به راحتی از هم پاشیده نمیالیافی از قابلیت جذب انرژی باالیی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه

ه همین افتد، ب، به آسانی به وقوع مینآبه علت ترد بودن اند، که به وسیله سیمان تهیه شده یگسیختگی مواد واقع

 .شودمی ها واستحکام کششی بتنتثبیت تركسبب نامنظم  تقویت بتن توسط الیاف کوتاه به صورت تصادفی وعلت 

در مناطق سرد نظیر شمال آمریکا و کانادا و بعضی کشورهای اروپایی  ،این مواد یکی از پر مصرف ترین مواداکنون هم

در چندین  و بودهرایج ای در گذشته اجزای سازهکاربرد صفحات با الیاف کربنی برای تقویت بیشتر بانشد. همچنین می

اپن که به علت به خصوص در ژهای الیافی بتن .پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن استفاده شده است

وزه همچنین امرقرار گرفته است. استفاده  بسیار موردهای نما در پل و دیوار ،مقاومت در بتن الیافی در برابر خوردگی

مده استفاده از انواع پلیمر و الیاف در بتن به وسیله علم نانو رونق آعلم نانو نیز به کمک بتن الیافی وصنعت ساختمان 

 .گرفته است

میزان جذب  ، توانند ظرفیت کرنش مقاومت دربرابر ضربهها میشده است که انواع الیاف تاکنون مشخص

واند تالیاف فوالدی می ،طور کلی برای کاربرد در سازههانرژی مقاومت سایشی و مقاومت کششی بتن را افزایش دهند. ب

تگی، کنند و مقاومت بتن را در برابر خسیها مقابله مالیاف فوالدی با پخش ترك. نقش مکملی برای میلگرد داشته باشد

های حرارتی افزایش داده و روی خواص مکانیکی بتن در همه مدهای شکست تاثیر مثبت تنش ضربه، جمع شدگی و

ازدهی ب ،توان به خواص ماتریس بتنمی ،گذرانداز اهم متغیرهایی که بر خواص بتن با الیاف فوالدی اثر می گذارد.می

  الیاف و مقدار الیاف اشاره کرد.

تکنولوژی بتن پرمقاومت توسعه ای جدید در صنعت ساخت سازه های بتنی محسوب میشود. در بتن سخت 

در نتیجه  بتن تردتر شده و ،شده مقاومت و دوام دو عامل اصلی بوده وهر چه مقاومت فشاری بتن بیشتر می شود

 ،ر استتر برخوردامقاومت فشاری افزایش نمی یابد و نیز از تحمل کرنش پایینمقاومت کششی آن به نسبت افزایش 

جهت افزایش مقاومت کششی و جلوگیری از  .بدین دلیل نیاز به استفاده از الیاف در بتن پرمقاومت کامال مشهود است

ستگی ها بتغییر این مقاومتشود. مقدار افزایش با از الیاف در بتن استفاده می ،ویژه افزایش نرمیهگسترش ترك و ب

بتن پرمقاومت شامل الیاف فوالدی، ترکیبی است از سیمان، دارد.  درصد الیاف به مقاومت بتن بدون الیاف شکل الیاف و

طور درهم و کامال اتفاقی همصالح سنگی، آب، فوق روان کننده، دوده سیلیس وهمچنین درصدی از الیاف فوالدی که ب

دون بخلوط پراکنده شده است. وجود الیاف فوالدی مشخصات مکانیکی بتن را نسبت به حالت در جهات مختلف در م و

قاومت م که افزودن الیاف فوالدی به بتن پردرحالی،شکننده است  بخشد. بتن پرمقاومت یک ماده ترد وبهبود میآن 

طور مانهقایسه با بتن بدون الیاف گردد. مزایای بتن الیافی در مسبب بهبود رفتار ترد بتن وتغییرمد شکست آن می

 :شرح ذیل بیان داشتهطور خالصه بهتوان بمینشان داده شد،  2که در جدول 

 ر مقابل تورق وسایشمقاومت د  
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 مقاومت در مقابل تنش های خستگی 

 مقاومت عالی در مقابل ضربه 

 قابلیت کششی وظرفیت زیاد تغییر شکل نسبی  

 خوردگیقابلیت باربری بعد از ترك   

 افزایش در میزان جذب انرژی 

چار دشود که بتن الیافی همانند خواص مواد پالستیکی باعث می ،قابلیت انعطافی که بتن الیافی دارد

شود در صورت تشکیل . از آنجا که الیاف فوالدی در جسم بتن در همه جهات پراکنده مینشود.گسیختگی ناگهانی 

ای هنماید. بنابراین رشتهوجود آورده و از گسترش ترك جلوگیری میهالتی را باتصا ،یک ترك در جهات مختلف الیاف

های زیاد قابلیت بهره برداری بتن طور فعال در محدود کردن عرض ترك وارد عمل شده و با تشکیل ریز تركهالیاف ب

 .دهندرا افزایش می

های فوق توانمند معرفی های هوشمند و بتنای از طیف وسیع بتنهای الیافی به عنوان زیر مجموعهروزه بتنام

ا ههای الیافی بسته به نوع الیاف موجود کارکردهای گوناگونی دارند که در بخش قبل به مختصری از آنبتن شوند.می

ا، ههای الیافی در صفحات نازك، پوشش سقف، پایدار سازی قطعات عمودی، قطعات پیش ساخته، پانلاشاره شد. بتن

ها و های کامپوزیت، طاقای، عرشه و کفهای چند مرحلههای دیواری، سقفنیازمند به بتن پاشی، پوستههای مکان

 گیرند.های نیازمند مقاومت باال مورد استفاده قرار میسازه

های زیاد را بدون شکست تحمل نماید، مورد توجه تواند تغییر شکلهوزه کاربرد بتن با نرمی باالتر که برام

های مختلف و حتی حذف آرماتور در حال رفته است. تحقیقات در خصوص تأمین نرمی الزم در بتن با الیافقرار گ

ها و افزایش طاقت بتن باشد. هدف از کاربرد الیاف در بتن افزایش مقاومت کششی، کنترل گسترش تركانجام می

خورده تغییر شکل های زیادی را پس از نقطه  باشد تا قطعه بتنی بتواند در مقابل بارهای وارده در یک مقطع تركمی

 .حداکثر تنش تحمل نماید

های عظیم ها، پیها و فرودگاهسازی راهای چون روهای عمدههای اخیر در سازهبتن با الیاف مختلف در سال

لیافی با ن اها بتها به کار رفته است. در ساخت پوشش تونلبا تغییر شکل های زیاد و به ویژه در پوشش بتنی تونل

هایی که به صورت چند تکه پیش ساخته ها در پوشش تونلپذیرد. اخیراً برای حذف تركپاشیدن بر جداره شکل می

ها در حین عمل آوری و از بتن بدون آرماتور و تنها الیاف استفاده شده و این نوع بتن سبب حذف ترك ،شوداجرا می

 ت.های مترو شده اسکردن مقطع تونلحمل و نقل قطعات و نصب آنها برای کامل 

 از روش ریختن دوغاب روی ،در نوع بسیار جدید بتن الیافی که می توان با آن به حداکثر نرمی در بتن رسید

د. میزان شوها با مالت دوغابی پر میشود. در این روش ابتدا الیاف ریخته شده و سپس فضای بین آنالیاف استفاده می

با این مصالح ت. های الیافی متداول اسبرابر میزان الیاف در بتن 15باشد که حدود می %15دود الیاف در این بتن ح

توان ایجاد نمود. به علت نرمی زیاد این قطعات ظرفیت تغییر غیر قابل نفوذ می های محافظی بدون ترك و تقریباًالیه

 .رسدهای فوالدی میشکل پذیری این قطعات به میزان ظرفیت دال

 



 هاهای الیافی در سبک سازی سازهآوری بتنفن

 

 انواع الیاف در بتن الیافی

انواع فیبرهای صنعتی  1های مسلح استفاده شده است. جدول تن الیاف در بتن 255.555امروزه بیش از  

ای با و فیبر شیشه %25پروپیلن با استفاده، فیبر پلی %05دهد. فیبرهای فوالدی با ها را نشان میموجود و خواص آن

 آیند.های الیافی به حساب میترین انواع فیبر به کار رفته در بتنمتداولترین و استفاده از مهم 0%

 

 

 

 مشخصات انواع فیبرهای به کار رفته در الیاف بتنی -1جدول 

 نوع فیبر
 کششیمقاومت 

(MPa) 

 کششیمدول 

(GPa) 

 کششیدرصد کرنش 

 بیشینه(-)کمینه

 قطر فیبر

 (mµ) 

 5.52-35 5.1-5.3 90-105 955-3955 آزبست

 1-14 1-2 24-025 005-8455 کربن

 11-12 3-8 92-135 2155 آرامید

 255-155 5.0-0.4 15-10 15-105 پروپیلنپلی

 1155-1555 3.0-9 15-10 15-05 13رایون

 455-1355 10< 4-25 15-05 18الکلوینیلپلی

 405-1555 11-14 0 10 10لونیترایاکریلپلی

 855 2-8 155-855 85 19اتیلنپلی

 - - - 1-25 یااتیلن تکهپلی

 34 2.2 111 2040 اتیلن متراکمپلی

 05-40 1-2 255 3555 فوالد-کربن

 05-40 1-2 255 3555 فوالد

 12-25 2 12 1155 ایآرامید شیشه

 

                                                           
13 Rayon 
14 Polyvinyl Alcohol 
15 Polyacrylonitrile 
16 Polyethylene 
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 انواع فیبرهای به کار رفته در الیاف بتنی مقاومت کششی -1 شکل

 

 

شوند، این الیاف بتنی فراوانی در حال حاضر تولید می توان دریافت کهمی 1باتوجه به شکل جدول و شکل 

ساله متوانند کارکردی گوناگون نیز داشته باشند. افزایند، هریک جداگانه میکه مقاومت کششی بتن را میالیاف درحالی

زن قابل کاهش وباشد، این عمل سبب های الیافی جایگزین نمودن فوالد با الیاف میاصلی در به کاربردن الیاف در بتن

هد. دمالحظه بتن گردیده و عالوه بر حفظ و یا افزایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی موثری را به مخلوط بتنی می

در واقع استفاده از الیاف بتنی جدا از کاهش مخلوط بتنی، به علت حفظ سطح خدمت )مقامت فشاری، کششی و ....( 

ر تکم کردن حجم بتن مورد استفاده و استفاده از یک بتن سبکدهد. ش میدر واقع حجم بتن مورد استفاده را نیز کاه

 دد.رگها مانند بتن با مقاومت باال، بتن خودمتراکم، بتن پودری و ...( سبب سبک سازی کل سازه می)نسبت به سایر بتن

 

الیافی است که از مقطع دایره شود که مشهور ترین آن های مختلف تولید میالیاف فوالدی در اندازه الیاف فوالدی:

ها باعث حذف مش و میلای و کف سازیهای غیر سازهکاربرد الیاف فوالدی در مسلح ساختن بتن. گرددای تهیه می

باشند کربن با کارایی باال می های کممفتول موجود، هایمفتول. توان از ضخامت الیه بتنی کاستشده و نیز می گرد

مقاومت کششی باال هنگام مخلوط شدن با بتن، به خوبی پخش شده و خواص مکانیکی آن را  که به علت دارا بودن

توان گیرداری پذیری فوالد، به راحتی میتوجه به شکلدر واقع با .شودهای متفاوتی تولید میبخشند و به فرمبهبود می

بیل انتهای خمیده، انتهای قالبدار، دم پهن، های مختلف از قتوان شکلالیاف را در بتن تأمین کرد. به همین منظور می

 دهد:مشخصات انواع الیاف فوالدی را نشان می 2جدول  .موجدار، خورده تراشه نامنظم و... را تولید کرد

 

 فوالدیمشخصات انواع فیبرهای  -2دول ج
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 نما و مقطع شکل الیاف
قطر 

(mm) 

طول 

(mm) 

نسبت مقاومت به 

 مستقیم

 مستقیم و ساده

 

 1 متغیر 5.53

مستقیم و دندانه 

 دار
5.50 35 5.4 

 1.12 85 5.58 قالبدار

 1.51 35 5.530 موجدار ریز

 1.38 20 5.58 موجدار درشت

 5.82 18.0 5.530 دم پهن

 

 باالی استحکام با بتن در کرنش -تنش منحنی پیک از پیش خطی االستیک های عادی قسمتدر بتن پروپیلن:الیاف پلی

 که کندمی افت شدیداً کرنش – تنش منحنی بار، پیک به رسیدن از پس .یابدمی افزایش زیادی مقدار به نشده، تقویت

 شود،نمی هاترك شدن پخش و ترك ایجاد صرف االستیک فاز در شده جذب انرژیباشد. می شکننده مناطق وجود گرنشان

 به را بتن شدید و ناگهانی شکست امر ینو هم افتد نمیاتفاق شودمی بتن شکست به منجر که ترك ثابت رشد نتیجه در

 ازجمله که داشت خواهد همراه به را مشکالتی باال استحکام با هایبتن بسیارکم پذیری نفوذ ،عالوه به .داشت خواهد همراه

 وجود علت یابد وبهمی افزایش سرعت به بتن دمایسوزی،  آتش هنگام بهکرد.  اشاره آتش برابر در مقاومت به توانمی آن

 فشار ترتیب بدین .شودمی محبوس بتن داخل فضای در نشده، هیدراته بتن در هنوز که آب ،موئین هایروزنه اندك تعداد

 ترك بتن سطح در ترتیب بدین شده، داخلی کششی تنش به منجر و شودنمی خارج موئین هایروزنه از شده تولید آب بخار

 این با کردن مقابله جهت .شوند بخار توانندمی نیز ،هستند شیمیایی پیوند درگیر که آبی هایمولکول حتی .شد خواهد ایجاد

 .شودمی استفاده آن بودن وارزان ویژه خواص به توجه با پروپیلن پلی الیاف از مشکالت،

 دمای در پروپیلن پلی الیاف. شد خواهند آتش برابر در مقاومت افزایش و شکنندگی کاهش باعث پروپیلن پلی الیاف

 ترتیب بدین .کنندمی ایجاد بتن در را هاییکانال سوزی آتش هنگام به نتیجه در و شوندمی ذوب سانتیگراد درجه 195

 شدن ورقه ورقه از ترتیب بدین .یابدمی کاهش داخلی فشار و کنندمی پیدا را بتن داخل از خروج امکان آب بخار و مایعات

 355 دمای در داخلی کششی تنش، شود محبوس بتن داخلی ساختار در گاز چنانچه .آیدمی عمل به جلوگیری بتن سطح

 خواهد شد. N/mm4 حدود گراد سانتی درجه

 مخرب و کنندنمی جذب آب نتیجه در نبوده دوستآب پروپیلن پلی الیافهاست. اولفین پلی خانواده از پروپیلن پلی

 حرارتی انتقال خاصیت و هستند مقاوم کلرید و شیمیایی، قلیاییمواد  برابر در الیاف از دسته این ،آن بر عالوه. یستندن نیز

 آب با سیمان ترکیب برای مزاحمتی و ندارند تازه بتن آب به نیاز پروپیلن پلی الیاف ،خصوصیات این به توجه با .دارند کمی

 .کنندنمی ایجاد

جدا شده، به  رشته صورت به آن از پس و شوندمی تهیه پالستیکی فیلم دادن بسط و کشیدن طریق از پروپیلن پلی الیاف

 متر هستند.میلی 93.0تا  9.0شوند. این الیاف به صورت تجاری دارای محدوده طولی بین های الزم بریده میاندازه
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