
 

 الیاف پلی پروپیلن

  مان یست بیاز آن در ترک یریبهره گ  استت و تیکامپوز  یدرواقع نوع لنیپروپ  یپل افیاالیبتن   افیلا

 یو مقاومت آن ب  صتورت قاب  مالظه  ا یتوان کشتشت  شیباعث افزا یمانیست  یمالت ها  ایو ماست   

آن    یداریو پا  یکشتشبودن توان   نییشتود پا  یک  ب  بتن گرفت  م  یراداتیاز ا  یکیشتود  در واقع   یم

 .ترک ها است یدر برابر باز شدن و پارگ

 ایوزن    شیشتتوند افزا  یو ماستت  افتتاف  م مانیستت  یها ب  مخلوط ها نیلیپروپ یپل  افیال  ک یزمان

 یوستتنیپ یمحصتو  همنن با دره    کیبتن   افیافتد  ال یآن اتفاق نم   ینیظجم مالت و ت  نشت

بتواند سطوح   ریماده منعطف و شک  پذ  کیدهد ک  ب  صورت   یب  بتن م  ار  تیقابل  نیباال است و ا

بتاال استتتت کت   یهتا توان هتذا انر   pp  یهتا تیتاز قتابل نرید  یکی  دیتنمتا  جتادیمحکم و پر انحنتا را ا

  شود یاز هم هدا نم  یفرب  ا یباال  یبراثر وارد شدن انر 

 

 الیاف پلی استر

و  یمقاومت خمشت ،یدر مقاومت فشتار ینستتتا  کم   شینشتان دهنده افزا  ،انجام  یها شیآزما جینتا

با نمون    ست یاستتر در مقا  یپل افیمستل  ب  ال  تاتیترک  یروزه برا  28 یدگیترک  یمقاومت کشتشت

مستل  ب    تاتیترک  ت یستیستتدر مدو  اال  ینستتتا  کم  شیافزا  نیباشتد  همنن یم  یمعمول  یبتن  یها

 یپل  افیرستد ک  افزودن ال یب  نهر نم   یمستل  ککر شتده استت  ب   ور کل رینستتت ب  بتن   افیال

بتن ستخت شتده   یکیمکان  اتیدر خصتوصت یعمده ا رییتغ  ،ینییپا  یظجم   یرصتدهاد نیاستتر در نن

 کند   جادیا

 



 استر یپل افیبا ال لنیپروپ یپل  افیال تفاوت 

 استر هذا آا دارد یپل  افیخالص هذا آا ندارد، ال لنیپروپ یپل  افیال –

 یپل  افیو وزن مخصتو  الگرم بر ستانتی متر مکعب    91 0 لنیپروپ  یپل افیوزن مخصتو  ال –

 .است گرم بر سانتی متر مکعب 3 1استر  

 افیدرصتتد کمتر از ال 30 لنیپروپ یپل  افیمصتترف ال  زانیتفاوت در وزن مخصتتو ، م  یدل  ب –

 باشدیم  استریپل

 ب  هم است  کینزد تایتقر  استریپل افیو ال لنیپروپ  یپل افیال  یمقاومت کشش –

آن ها در بتن   یپخش شتتدگ  زانیم  اف،یاز هر دو ال  1در صتتورت استتتفاده از نوغ مر وا و دره  –

 .میباش  دیدر بتن نتا افیبا هم ندارد و شاهد گلول  شدن ال یتفاوت

 .هستند ص یاست اما از هم قاب  تشخ کسانی  تایتقر افیهر دو ال  یشک  ظاهر –

 افیتدر واقع همتان ال  شتتتودیپ پ( عرفتتت  م ایت) لنیپروپ  یک  در بازار ب  استتتم پل یافیتاکثر ال –

 .ندیرا مطلع نما یکننده و عرف  کننده هست ک  مشتر دیتول ف یوظ  نیاست و ا  استریپل

 زانیم   یب  دل یول باشتتتدیم  لنیپروپ یپل  افیتر از الدرصتتتد ارزان 30استتتتر ظدود  یپل  افیال –

 برابر است  تایتقر افیتمام شده هر دو ال ن یدر بتن، هز شتریمصرف ب

 است   شتریاستر ب یپل  افی( در بلندمدت از الییایبتن )قل  طیدر مح  لنیپروپ یپل  افیدوام ال  –

 

 با تست سوختن  افیال ییشناسا یروش ها
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