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    ترینترین  اصلیاصلی  ..شوندشوند  میمی  ساختهساخته  متنوعیمتنوعی  هايهاي  روشروش  بهبه  کنندهکننده  تقویتتقویت  الیافالیاف  انواعانواع
::هستندهستند  زیرزیر  شرحشرح  بهبه  ساختساخت  هايهاي  روشروش

üü  شیشهشیشه  الیافالیاف  نظیرنظیر  ریسیریسی  ذوبذوب  روشروش
üüآرامیدآرامید  الیافالیاف  نظیرنظیر  محلولمحلول  ریسندگیریسندگی  روشروش
üüکربنکربن  الیافالیاف  نظیرنظیر  پیرولیزپیرولیز  روشروش
üüروشروش  CVDCVD  سیلیسیمسیلیسیم  کاربیدکاربید  الیافالیاف  نظیرنظیر
üüآلومیناآلومینا  الیافالیاف  نظیرنظیر  محلولیمحلولی  چرخاندنچرخاندن  وو  دوغابیدوغابی  روشروش
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    19371937  سالسال  دردر  باربار  نخستیننخستین  کهکه  استاست  سرامیکیسرامیکی  الیافالیاف  نوعینوعی  شیشه،شیشه،  الیافالیاف
OwensOwens  هايهاي  نامنام  بهبه  امریکاییامریکایی  شرکتشرکت  دودو  توسطتوسط  میالديمیالدي IllinoisIllinois GlassGlass  وو  

CorningCorning GlassGlass WorksWorks  شدشد  ساختهساخته..

در ادامه این دو شرکت با هم ادغام شده و شرکتدر ادامه این دو شرکت با هم ادغام شده و شرکت
Owens Corning Fiberglass Corporation Owens Corning Fiberglass Corporation   را تشکیل دادندرا تشکیل دادند..

    
  شیشهشیشه  الیافالیاف  تولیدکنندگانتولیدکنندگان  بزرگترینبزرگترین  ازاز  یکییکی  مذکورمذکور  شرکتشرکت  حاضرحاضر  حالحال  دردر
..کندکند  میمی  تولیدتولید  رارا  باالباال  کیفیتکیفیت  بابا  شیشهشیشه  الیافالیاف  ازاز  تنوعیتنوعی  کهکه  بودهبوده  جهانجهان  دردر
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شیشهشیشه  الیافالیاف  تولیدتولید  برايبراي  ریسیریسی  ذوبذوب  روشروش
    اسیداسید  فلدسپار،فلدسپار،  رس،رس،  خاكخاك  آهک،آهک،  سنگسنگ  ،،(SiO(SiO22))  سیلیسیسیلیسی  ماسهماسه  شاملشامل  اولیهاولیه  مخلوطمخلوط
    وو  مشخصمشخص  بنديبندي  دانهدانه  بابا  ))الیافالیاف  نوعنوع  براساسبراساس((  هاها  افزودنیافزودنی  ازاز  کمیکمی  درصددرصد  وو  بوریکبوریک
..شوندشوند  میمی  ریختهریخته  ذوبذوب  محفظهمحفظه  دردر  وو  شدهشده  تهیهتهیه  خشکخشک  صورتصورت  بهبه  معینمعین  وزنیوزنی  نسبتنسبت

    ترکیبترکیب  تغییرتغییر  بابا  البتهالبته  کهکه  گرادگراد  سانتیسانتی  درجهدرجه  12601260  حدودحدود((  باالباال  دمايدماي  دردر  حاصلحاصل  مخلوطمخلوط
  مناسبمناسب  ویسکوزیتهویسکوزیته  بابا  مذابمذاب  سپسسپس  وو  شدهشده  ذوبذوب  ،،))کندکند  میمی  تغییرتغییر  دمادما  ایناین  مخلوطمخلوط  شیمیاییشیمیایی

    عبورعبور  خودخود  وزنوزن  نیروينیروي  تحتتحت  محفظهمحفظه  کفکف  دردر  مشبکمشبک  صفحهصفحه  هايهاي  سوراخسوراخ  داخلداخل  ازاز
    فلزاتفلزات  جنسجنس  ازاز  کهکه  شودشود  میمی  نامیدهنامیده  (Bushing)(Bushing)  بوشینگبوشینگ  مشبک،مشبک،  صفحهصفحه  ..کنندکنند  میمی

میکرونمیکرون  دهده  چندچند  قطرقطر  بابا  ))200200  مضربمضرب((  سوراخسوراخ  زیاديزیادي  تعدادتعداد  آنآن  رويروي  وو  بودهبوده  گرانبهاگرانبها
    ..استاست  شدهشده  تعبیهتعبیه                                                                                                                
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ماده خروجی از سوراخ هاي صفحهماده خروجی از سوراخ هاي صفحه
..استاست) ) تار یا لیفتار یا لیف((مشبک، فیالمنت مشبک، فیالمنت   

لیف ها در حین پایین آمدن در هوا لیف ها در حین پایین آمدن در هوا 
مناسب مناسب ) ) آهارآهار((سرد شده و پوشش سرد شده و پوشش 

روي آن اعمال می شود که به این  روي آن اعمال می شود که به این  
نیز نیز   (Sizing)(Sizing)مرحله سایزینگ مرحله سایزینگ 
..اطالق می شوداطالق می شود
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    میمی  پیچیدهپیچیده  بوبینبوبین  دوردور  بهبه  کششکشش  تحتتحت  وو  شدهشده  بنديبندي  دستهدسته  هاها  لیفلیف  بعد،بعد،  مرحلهمرحله  دردر
    پسپس  وو  گرفتهگرفته  قرارقرار  کنکن  خشکخشک  محفظهمحفظه  دروندرون  الیافالیاف  دستهدسته  حاويحاوي  بوبینبوبین  سپسسپس  ..شوندشوند
    ......  وو  پارچهپارچه  مت،مت،  تیشو،تیشو،  یارن،یارن،  نظیرنظیر  مختلفمختلف  محصوالتمحصوالت  تولیدتولید  برايبراي  شدنشدن  خشکخشک  ازاز
..یابندیابند  میمی  انتقالانتقال  مختلفمختلف  هايهاي  قسمتقسمت  بهبه

..شودشود  میمی  نامیدهنامیده  (Roving)(Roving)  رووینگرووینگ  دوك،دوك،  رويروي  اولیهاولیه  تولیديتولیدي  محصولمحصول
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    رارا  خودخود  استحکامیاستحکامی  خواصخواص  وو  بودهبوده  حرارتحرارت  بهبه  مقاوممقاوم  باالباال  دمايدماي  دردر  بایدباید  هاها  بوشینگبوشینگ
..باشندباشند  داشتهداشته  باالییباالیی  سایشسایش  بهبه  مقاومتمقاومت  هاها  آنآن  تاتا  استاست  الزمالزم  همچنینهمچنین  ..کنندکنند  حفظحفظ

  باشندباشند  میمی  هاها  بوشینگبوشینگ  ساختساخت  برايبراي  گزینهگزینه  ترینترین  مناسبمناسب  رودیمرودیم  --پالتینپالتین  آلیاژهايآلیاژهاي
..روندروند  میمی  بکاربکار  2020--8080  وو  1010--9090  ،،55--9595  هايهاي  نسبتنسبت  بابا  معموالًمعموالً  کهکه

..شوندشوند  میمی  بازیابیبازیابی  وو  ذوبذوب  دوبارهدوباره  آنآن  ازاز  پسپس  وو  بودهبوده  ماهماه  66--99  هاها  بوشینگبوشینگ  عمرعمر



99

م مطابق 

شیشهشیشه  الیافالیاف  دهیدهی  پوششپوشش  وو  سایزینگسایزینگ  نقشنقش
üüشیشهشیشه  الیافالیاف  ترديتردي  کاهشکاهش
üüالیافالیاف  کردنکردن  دستهدسته  وو  دادندادن  قرارقرار  همهم  کنارکنار  امکانامکان    
üüدیدندیدن  آسیبآسیب  بدونبدون  کامپوزیتکامپوزیت  دردر  استفادهاستفاده  همچنینهمچنین  وو  مناسبمناسب  جابجاییجابجایی  امکانامکان
üüآنهاآنها  دويدوي  هرهر  بابا  اتصالاتصال  طریقطریق  ازاز  الیافالیاف  وو  زمینهزمینه  بینبین  مناسبمناسب  مشتركمشترك  فصلفصل  ایجادایجاد    

..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  منظورمنظور  بدینبدین  ارگانوسیالنارگانوسیالن  ترکیباتترکیبات  معموالًمعموالً
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م مطابق 

آنهاآنها  دهندهدهنده  تشکیلتشکیل  ترکیباتترکیبات  درصددرصد  وو  آنالیزآنالیز  اساساساس  بربر  شیشهشیشه  الیافالیاف  انواعانواع

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    EE                ElectricalElectrical GradeGrade
    تجاريتجاري  کاربردهايکاربردهاي  اکثراکثر  برايبراي  کهکه  شیشهشیشه  الیافالیاف  نوعنوع  ترینترین  رایجرایج  وو  ترینترین  مرسوممرسوم  ترین،ترین،  پرمصرفپرمصرف

..استاست  باالییباالیی  الکتریکیالکتریکی  ویژهویژه  مقاومتمقاومت  وو  مناسبمناسب  استحکاماستحکام  دارايداراي  الیافالیاف  نوعنوع  ایناین  ..رودرود  میمی  بکاربکار

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    SS  یایا  RR                              HighHigh StrengthStrength GradeGrade
..دارددارد  باالباال  دمايدماي  دردر  بهتربهتر  خواصخواص  همچنینهمچنین  وو  EE  نوعنوع  بابا  مقایسهمقایسه  دردر  باالترباالتر  استحکاماستحکام  الیافالیاف  نوعنوع  ایناین

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    CC                                              ChemicalChemical ResistantResistant GradeGrade
..استاست  برخورداربرخوردار  خورندهخورنده  هايهاي  محیطمحیط  دردر  شیمیاییشیمیایی  پایداريپایداري  ازاز
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م مطابق 

    دیگردیگر  انواعانواع  وو  هستندهستند  شیشهشیشه  الیافالیاف  نوعنوع  ترینترینمتداولمتداول  شدهشده  ذکرذکر  شیشهشیشه  الیافالیاف  نوعنوع  سهسه
..هستندهستند  برخورداربرخوردار  کمتريکمتري  اهمیتاهمیت  ازاز  ))زیرزیر  مواردموارد((

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    AA                    AlkaliAlkali ContainingContaining GlassGlass

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    ARGARG                    AlkaliAlkali ResistantResistant GlassGlass

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف  LL                                                                  LeadLead GlassGlass

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    DD                                                                      DielectricDielectric GlassGlass

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف    MM                                                                            HighHigh ModulusModulus GlassGlass
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م مطابق 
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م مطابق 

üüنوعنوع  شیشهشیشه  الیافالیاف  EE،،  شودشود  میمی  محسوبمحسوب  کامپوزیتکامپوزیت  کنندهکننده  تقویتتقویت  ترینترین  پرمصرفپرمصرف..    

üüفایبرگالسفایبرگالس  کامپوزیتی،کامپوزیتی،  مادهماده  ترینترین  پرمصرفپرمصرف  ))FiberglassFiberglass((  شاملشامل  کهکه  استاست    
..استاست  شیشهشیشه  الیافالیاف  بابا  شدهشده  تقویتتقویت  ))استراستر  پلیپلی  رزینرزین  عمدتاًعمدتاً((  ترموستترموست  پلیمرپلیمر  زمینهزمینه

üüقرارقرار  استفادهاستفاده  موردمورد  کاربرديکاربردي  زمینهزمینه  هرهر  دردر  تقریباًتقریباً  شیشهشیشه  الیافالیاف  هايهاي  کامپوزیتکامپوزیت    
  موادمواد  بهداشتی،بهداشتی،  لوازملوازم  ساختمان،ساختمان،  دریایی،دریایی،  خودروسازي،خودروسازي،  صنایعصنایع  ..گیرندگیرند  میمی

    هايهاي  زمینهزمینه  ترینترین  عمدهعمده  ورزشی،ورزشی،  وو  هواییهوایی  نظامی،نظامی،  خانگی،خانگی،  لوازملوازم  شیمیایی،شیمیایی،
..هستندهستند  کاربردکاربرد
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    باربار  اولیناولین  کهکه  استاست  آلیآلی  الیافالیاف  ترینترین  متداولمتداول  وو  پلیمريپلیمري  الیافالیاف  یکیک  آرامیدآرامید  الیافالیاف
    کوالرکوالر  تجاريتجاري  نامنام  بابا  مریکامریکاآآ  ))DupontDupont((  دوپونتدوپونت  شرکتشرکت  بوسیلهبوسیله  19711971  سالسال  دردر

(Kevlar)(Kevlar)  شدشد  عرضهعرضه  بازاربازار  بهبه..

  شرحشرح  بهبه  هاها  شرکتشرکت  سایرسایر  توسطتوسط  تولیدشدهتولیدشده  آرامیدآرامید  الیافالیاف  انواعانواع  ازاز  برخیبرخی  نامنام
::استاست  زیرزیر
üüتوارونتوارون  ))TewaronTewaron((  وارلونوارلون  وو  ))WarlonWarlon((  شرکتشرکت  ازاز  AkzoAkzo  هلندهلند
üüتکنوراتکنورا  ))TechnoraTechnora((  ژاپنیژاپنی  شرکتشرکت  ازاز  TeijinTeijin
üüروسیروسی  شرکتشرکت  ازاز  آرموسآرموس  ArmoosArmoos
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م مطابق 

کوالرکوالر  الیافالیاف  خواصخواص
üüچقرمگیچقرمگی  ،،))آلیآلی  الیاتفالیاتف  انواعانواع  سایرسایر  ازاز  باالترباالتر((  باالباال  مدولمدول  وو  استحکاماستحکام  ازاز  الیافالیاف  ایناین  

..استاست  برخورداربرخوردار  پایینپایین  مخصوصمخصوص  وزنوزن  وو  مناسبمناسب
üüاستاست  منفیمنفی  الیافالیاف  طولیطولی  جهتجهت  دردر  الیافالیاف  ایناین  حرارتیحرارتی  انبساطانبساط  ضریبضریب..
üüاستاست  کربنکربن  الیافالیاف  نصفنصف  آنآن  فشاريفشاري  استحکاماستحکام  وو  کردهکرده  جذبجذب  رارا  آبآب  الیافالیاف  ایناین..
üüآنآن  شکستشکست  وو  نداشتهنداشته  تردترد  وو  ناگهانیناگهانی  شکستشکست  کربنکربن  وو  شیشهشیشه  الیافالیاف  برخالفبرخالف    

..استاست  تدریجیتدریجی
üüاستاست  مقاوممقاوم  قويقوي  بازهايبازهاي  وو  اسیدهااسیدها  بجزبجز  هاها  حاللحالل  اکثراکثر  برابربرابر  دردر  کوالرکوالر  الیافالیاف..
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کوالرکوالر  الیافالیاف  کاربردهايکاربردهاي
üüگلولهگلوله  ضدضد  هايهاي  جلیقهجلیقه
üüنفربرنفربر  وو  تانکتانک  نظیرنظیر  موتوريموتوري  نقلیهنقلیه  وسایلوسایل  وو  کشتیکشتی  پوشپوش  زرهزره
üüجنگجنگ  میدانمیدان  سنگرهايسنگرهاي
üüفشارفشار  تحتتحت  مخازنمخازن
üüهواپیماهواپیما  بااليباالي  وو  جلوجلو  هايهاي  لبهلبه
üüکوهنورديکوهنوردي  طنابطناب
üüقایققایق  بادبانبادبان  پارچهپارچه
üüالستیکیالستیکی  کاالهايکاالهاي  دیگردیگر  وو  تسمهتسمه  وو  تایرتایر  تقویتتقویت



1717

م مطابق 

کوالرکوالر  الیافالیاف  انواعانواع
üüباالباال  چقرمگیچقرمگی  بابا((  2929  کوالرکوالر((
üüباالباال  مدولمدول  بابا((  4949  کوالرکوالر((
üüباالباال  بسیاربسیار  مدولمدول  بابا((  149149  کوالرکوالر((
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کوالرکوالر  الیافالیاف  تولیدتولید  برايبراي  محلولمحلول  ریسندگیریسندگی  روشروش
کلریدکلرید  ترفتالویلترفتالویل  وو  آمینآمین  ديدي  پارافیلنپارافیلن  ::  اولیهاولیه  موادمواد
آمیدآمید  آلکیلآلکیل  ديدي  ::آلیآلی  حاللحالل
آرامیدآرامید  عمومیعمومی  عنوانعنوان  بابا  ترفتاالمیدترفتاالمید  پارافیلنپارافیلن  پلیپلی  ::حاصلحاصل  پلیمرپلیمر

    فرآیندفرآیند  انجامانجام  بابا  تاتا  شدهشده  حلحل  حاللحالل  داخلداخل  اولیهاولیه  موادمواد  محلول،محلول،  ریسندگیریسندگی  فرآیندفرآیند  دردر
..شودشود  حاصلحاصل  مناسبمناسب  ویسکوزیتهویسکوزیته  بابا  نظرنظر  موردمورد  پلیمرپلیمر  محلولی،محلولی،  پلیمریزاسیونپلیمریزاسیون

  اسپینرتاسپینرت  هايهاي  سوراخسوراخ  ازاز  نیتروژننیتروژن  نظیرنظیر  خنثیخنثی  گازگاز  فشارفشار  بابا  حاصلحاصل  پلیمرپلیمر
))SpinneretSpinneret((  شودشود  حاصلحاصل  الیافالیاف  تاتا  کردهکرده  عبورعبور  سازساز  رشتهرشته  یایا..
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  وو  شدهشده  خشکخشک  آنآن  حاللحالل  شدنشدن  گرفتهگرفته  منظورمنظور  بهبه  شستشوشستشو  هايهاي  وانوان  ازاز  عبورعبور  ازاز  پسپس  الیافالیاف
    ..شودشود  میمی  پیچیدهپیچیده  دوكدوك  دوردور  بهبه

    ریسندگیریسندگی  فرآیندفرآیند  شماتیکشماتیک
محلولمحلول                                


