
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

 منعطف  و  پذیرشکل بتن  تولید ▪
  بنددد مش  و  میلگرد  از   بخشی  یا  تمام  جایگزین ▪

 بتن  در
  حریق   ضد بتن  تولید ▪
  و  آمدداد   هددا بتن  در  اسددتداد   جهدد    مناسدد   ▪

 ساختهپیش قطعات  تولید
  سدداختهپیش  هددا پنددل  و  گدد   در  استداد   قابل ▪

 گچی
 (ایرانی  ) سیمانی  ها ورق  تولید ▪
  و  پالسدد    سددمن    پلیمددر    موزاییدد   سدداخ   ▪

 مصنوعی  سنگ
 (شاتکری  )   پاششی  ها بتن  در  استداد  ▪
  و قددا م ها قسددم   در  بخصددو   بددتن   ترمیم ▪

 نازک
 (AAC و  CLC)  سب  بتنی  بلوک  تولید ▪
 باال  کیدی   با  بتن فوم  تولید ▪
  میکروسددمن  )  سددیمانی نددازک  ها مالت  اجرا  ▪

 ...(و
  ذخیر    مخازن  و  هیدرولیکی  ها ساز   ساخ   ▪

 آب
 ( RCC)  غلتکی  بتن  تولید ▪

 مصرف مقدار 
کداربرد مقدار مصرف الیاف پلی پروپیلن با توجه به  

شددود. میددزان  محاسددبه می  نوع مخلوط سیمانی  و
مصددرف ایددن مدداد  بددر حسدد  متددر مکعدد  بددتن  

باشد. بکارگیر  این الیاف برا  هر متددر مکعدد   می
 .مناس  اس    کیلوگرم 3تا  0.5  بتن  بین

  ذیددل  جدددو   در  پددروپیلن   پلی  الیاف  مصرف  جه  
  اعددداد  باشددید  داشددته  توجدده.  اس      آمد مقادیر 
  نددوع بدده توجدده بددا و اس   پیشنهاد  کامالا  جدو 
 .  بود  خواهد متداوت  بتن  کاربرد  و پروژ 

 

 میزان مصرف  نوع بتن 
 )کیلوگرم بر متر مکع ( 

فوم بتن یا بلوک سب   
 بتنی

 1الی    0.5

بتن پاششی 
 )شاتکری ( 

2 

 1.5الی    0.5 بتن کدساز  
 1.7الی    0.7 ساخته بتن پیش

 2 پالستر سیمانی 
 1.5 پالستر گچی 

 روش مصرف
 محدودی    گونههی   بتن    به  الیاف  افزودن  برا 

  افزودن  زمان   بهترین.  ندارد  وجود  مکانی   و   زمانی
. اس    بچینگ  در  بتن  تولید  حین     بتن  به  الیاف
 به   پروژ   محل  در  توانمی  را  پروپیلن   پلی  الیاف
 . نمود  اضافه  نیز  میکسر  تراک

  پددروژ   محددل  در  الیدداف  اسدد    بهتددر  روش   ایددن  در
  بددتن  مخلددوط  بدده  بددتن  کننددد   روان  ابددر  بددا  همددرا 
.  گددردد  پخددش  بددتن  سددط   در  بهتددر  تا  شود  اضافه
  توجدده  مسددهله  ایددن  بدده  ریددز بتن  از   پددیش  اگددر

  سددددب    قالدددد    در  اضددددافی  ویبددددر   نشددددود 
 .شد  خواهد  بتن  انداختگیآب

 مزایا 
 بتن  ضربه  برابر  در  مقاوم    افزایش ▪
 بتن  سایشی  مقاوم    افزایش ▪
  پلددی  از   صددد   در  صددد  صددورت  بدده شد  ساخته ▪

  عملکددرد  مضددر  ترکیبددات برخددی وجود) پروپیلن
 (کندمی  مشکل  دچار  را  بتن

 بتن  کششی  مقاوم    افزایش ▪
 بتن خمشی  مقاوم    افزایش ▪
  بددروز   از   جلددوگیر   و  خددوردگی  تددرک  کدداهش ▪

 بتن  در  مویی  ها ترک

 بتن  ندوذپذیر   کاهش  و  دوام  افزایش ▪
 بتن  در  پالستی  نشس    کاهش ▪
 بتن  در  انقباض  از  ناشی  شدگی  جمع  کاهش ▪
 بتن  قوام  افزایش  و  انداختگی  آب  میزان  کاهش ▪

هببایی افببراد و پرو    مناسببچ  بب   پلی پروپیلن
 است؟
  در   که  مالتی  و بتن  ساخ    برا   پروپیلن   پلی   الیاف 

 استداد .  اس    مناس    باشد    یخوردگ  ترک  معرض
 از  ناشی  ریز  ها ترک  ایجاد  از   مانع  الیاف   این  از 

 دوام  بردن  باال  دلیل  به  الیاف  این.  شودمی   انقباض
 و  اس    مدید  بسیار   آب  مجاور  ها ساز   برا   بتن

  و  دریایی  ساز   و  آب  مخازن  بتن  در  آن  از   استداد 
 .  دارد  رواج  هیدرولیکی

  بتنددی   فرسددود   نددواحی  گیر لکدده  و  تددرمیم  بددرا 
  ناحیدده  مجدد  تخری    و  چسبندگی  موضوع همیشه
  الیدداف   ایددن  از   اسددتداد .  اسدد    مطرح  شد   ترمیم
   .شودمی  بتن  یکپارچگی  حدظ سب  

  تولیدکنندددگان  بددرا   محصددو   ایددن  از   اسددتداد 
  کدداهش باعدد   بددتن  فددوم و بتنی سب   ها بلوک
  شدددگیجمع  کدداهش  همچنددین   و  فددوم  حجم  اف  
  سدداخ    بددرا   الیدداف  از   اسددتداد .  شودمی  هابلوک

  بدده  مقددرون  روشددی امددن  سدداز  گونه هر و پناهگا 
  چددون  مددوارد  این  در  زیرا  اس ؛  شد   تهیید  و  صرفه
  بدده نیدداز  شددود می وارد سدداز  بر یکبار  اندجار  موج
  .نشود تخری   تا  اس   مقاوم  و  پذیرشکل ساز 

 

 

 ®پروپیلن پلی
 بتن الیاف

 الیافی  بتن انواع در استفاده  ویژه

RAMKA  

CONSTRUCION CHEMICALS 

Tel: (+98)2533557596 

Mail : info@Ramkaco.com 
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 انواع بتن الیافیمناسب برای استفاده در   ▪
 کیلوگرم در متر مکعب  1مقدار مصرف متوسط:   ▪
 بتن کفسازیمناسب برای   ▪
 ساخته بتنیانواع قطعات پیشمناسب برای ساخت   ▪
 ها در بتن ریز ترککاهش   ▪
 افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن ▪
 

 

  پالستیکی  بنیان الیاف این. رودمی کار به گچی  و سیمانی  ها مخلوط و  بتن کردن مسل  و  تقوی  جه    پروپیلن پلی لیافا
 بتن   در  خوبی  به  و  بود   زیاد  کششی  مقاوم    دارا   کم    مقطع  سط   وجود  با   و   اس    برخوردار  کمی  مخصو   وزن  از   دارد 

 شدن مخلوط  هنگام لیافااین . زندنمی برهم  را سیمان آبی نیاز و نکرد   جذب را بتن آب پروپیلن   پلی  الیاف. شودمی ترکی  
 و  12 برش  دو   با  الیاف  نوع  این.  بردمی  بین  از   را  بتن  قلیایی  محیط  و  شود نمی  بتن  وزن  افزایش  و   شدن  نشینته  باع   بتن    با
 . شودمی  تولید  نازک  و  گچی  ها مالت  جه   مترمیلی  6  طولی  برش  با  و   بتن  مصارف  جه   مترمیلی  18
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https://ramkaco.com/product-category/concrete-fibers/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-power-plasticizer/
https://ramkaco.com/product/polypropylene/
http://www.ramkaco.com/

