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 گروه مهندسی آرکا                   
ARKAFIBRES PP                          

 الیاف پلی پروپیلن بتن                        

 تقویت مقاومت خمشی و کششی بتن در برابر ترک خوردگی

 

 شرح محصول :

ARKA FIBRES PP و مسلح کردن بتن و  تیجهت تقو ینوان افزودنبه ع

 شیباعث افزا افینوع ال نیباشد . مصرف ا یم یو گچ یمانیس یمخلوط ها

 لنیپروپ یپل افیال شود. یم یشیو سا ی، برش ی، کشش یمقاومت خمش

 یوزن بتن نم شیشدن و افزا نیهنگام مخلوط شدن با بتن باعث ته نش

و  12با دو برش  افینوع ال نیبرد  ا یم نیاز ب بتن را  ییایلق طیشود و مح

 یجهت مالت ها  متریلیم 6  یجهت مصارف بتن و با برش طول متریلیم18

 شود . یم دیو نازک تول یگچ

 کاربرد الیاف پلی پروپیلن:

 . استفاده از الیاف پلی پروپیلن باعث تولید بتنی شکل پذیر می گردد

استفاده از الیاف پلی پروپیلن باعث تولید بتنی با مقاومت ضربه ای و سایشی 

 . باال می گردد

 . تولید بتن ضدحریق با استفاده از الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن مناسب جهت استفاده در بتن های آماده و تولید قطعات 

 . پیش ساخته می باشد

های پیش د در بتن و سیمان، در گچ و پنلالیاف پلی پروپیلن عالوه بر کاربر

 .ساخته گچی نیز مورد کاربرد دارد

 های سیمانی )ایرانیت(استفاده از الیاف پلی پروپیلن در تولید ورق

 استفاده از الیاف پلی پروپیلن در ساخت پوششهای دیواری )رومالین(

 مزایا : 

 کاهش ترک خوردگی و جلوگیری از ترکهای مویی 

  مقاومت در برابر ضربهافزایش 

 مقاومت در برابر حریق 

 مقاومت در برابر سایش 

 ایرانیت ،  سیمانی های لوله ،  استفاده در بلوکهای سیمانی 

 سقف های کامپوزیت ، ستون و دیوار 

 قطعات بتونی پیش ساخته 

 کاهش نفوذپذیری در برابر آب و مواد خوردگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالت های نازک سیمانی 

 و خیابانها ، کف سوله هاصنعتی و مخازن ، تونل  کف پیاده روها

 ها و پل ها ، کانل آب و شبکه های فاضالبی

 تولید سوله های سیمانی   

 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی:     

  نوع جنس
 

PP   100%   
 

 سفید و مشکی رنگ ظاهری

35   ,   32 قطر  )میکرون( 
 

MPa مقاومت کششی  400  

  مقدار فینیش
 

درصد 1 – 6/0  

3الی 5/2 استحکام  گرم بر دنیر 
 

درصد 80 درصد ازدیاد طول  

  طول برش
 

میلیمتر 6،12،18  

درجه سانتیگراد 165 محدوده ذوب  

  غوطه وری در آب
 

ثانیه 5 – 3  

(gr/cm³) وزن مخصوص  91/0  

  

 :  میزان مصرف

 6/0مقدار متوسط مصرف الیاف پلی پروپیلن باتوجه به عملکرد موردنظر از 

 .کیلوگرم در هر مترمکعب متغیر است 3تا 

مقدار متوسط مصرف الیاف پلی پروپیلن )مثالً دال ها( حدود یک کیلوگرم 

 .در هر مترمکعب است

ی در قطعات پیش ساخته با استفاده از سیستم دوغاب تزریقی از مقدار بیشتر

الیاف پلی پروپیلن باید استفاده شود تا به هدف موردنظر )مقاومت خمشی 

 موردنظر( رسید.

 نحوه استفاده:

 الیاف معموالً   الیاف پلی پروپیلن را می توان در هر زمان به بتن اضافه نمود.

 اضافه آن به آب سپس و کرده مخلوط ها سنگدانه با ابتدا در را پروپیلن پلی
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 و کرده مخلوط اختالط طرح آب با را پروپیلن پلی الیاف توان می. نمایید

 بایست می صورت این در که نمایید اضافه خشک مالت به را آب این سپس

دقیقه همزدن را ادامه  4تا  3همگن  و یکنواخت مخلوطی به رسیدن برای

 .داد

درصورت استفاده در بتن آماده، می توان الیاف پلی پروپیلن را به تدریج در 

داخل میکسر ریخته و همزدن در دور تند باید به قدری ادامه داشته باشد 

 .که از پخش کامل الیاف پلی پروپیلن در داخل بتن مطمئن شوید

نکته: توجه داشته باشید که الیاف پلی پروپیلن آب گریز بوده و درصد جذب 

فی آب الیاف پلی پروپیلن صفر است بنابراین هرگز نباید از افزودن آب اضا

 جهت افزایش روانی بتن استفاده کرد.

  بسته بندی : 

 .کیلوگرمی عرضه می گردد 20، در کیسه های PP الیاف پلی پروپیلن

در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری انبار داری :

 .شود

 عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی 

 ماه قابل نگهداری میباشد. 24اولیه تا 

 .الیاف پلی پروپیلین ماده ای کم ضرر می باشدایمنی :  

 خدمات فنی :

بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به طرح 

اختالط ، بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی در کارگاه 

 خدمات می باشد. آماده همکاری و ارایه

 

 


