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( تار های بسیار باریک از جنس شیشه با قطر ثابت و طول نامحدود می باشد الیاف شیشه می glass Fiberالیاف شیشه )

( در این است glass woolمیکرون تولید گردد از نظر ساختاری تفاوت الیاف شیشه با پشم شیشه) 25تا  5تواند با قطری از 

که قطر تارها در پشم شیشه غیر یکنواخت و طول ان محدود است همچنین در پروسه تولید پشم شیشه به خاطر تفاوت در 

نوع سرد شدن ساختمان شیشه شکننده است و پشم شیشه دارای مقاومت کششی نمی باشد همین تفاوت کاربرد 

د بطوریکه از الیاف در باال بردن مقاومت کششی و تقویت های الیاف شیشه و پشم شیشه را با هم متفاوت میساز

کامپوزیت ها استفاده می گردد. ولی از پشم شیشهبه عنوان عایق حرارتی و البته استفاده از الیاف شیشه به عنوان عایق 

فاده می شود. حرارتی نیز رواج دارد. از الیاف شیشه در بسیاری از محصوالت پالستیکی به عنوان عامل تقویت کننده است

شناخته می شوند از موارد  Glass Fiber Reinforced( ویاGlass-Reinforced Plastic)GRPمواد کامپوزیتی که تحت عنوان 

به  owens-corningتوسط کمپانی  1938مصرف معروف و محبوب الیاف شیشه میباشد .الیاف شیشه یا فایبر گالس در سال 

 داریم به شکل انبوه تولید شد. صورت انچه ما امروز از ان شناخت 

 به گونه هاي گوناگوني وجود دارند كه در زير و به اختصار به آن میپردازيم: شیسه ای الیاف

A-glass( با تركیب سودا اليم :Alkali-Limeكه در آن درصد قلیايي ) باشد. و در جايیكه مي %4ها جهت كاربرد خاص باالتر از

 گیرد. مقاومت كششي، پايداري و مقاومت الكتريكي باال نیاز نباشد، مورد استفاده قرار مي

E-glassهاي ساخت فرآوردهمي رسد. اين الیاف در  %2ها حداكثر به بوروسیلیكات كه در آن درصد قلیايي -: با تركیب آلومینو

FRP  .و ساخت قطعات الترونیكي كه نیاز به مقاومت كششي و الكتريكي باال دارند، مورد استفاده قرار میگیرند 

C-glassهايي كه داراي عوامل شیمیايي با قدرت خوردگي باال : با تركیب سودا اليم با درصد باالي اكسید بور. آن را در محیط

 براين از آن در كامپوزيتهايي كه در محیط اسیدي قرار میگیرند استفاده میشود. هستند بكار میگیرند. بنا

D-glass .با تركیب بورو سیلیكات با خواص دي الكتريك قوي براي كاربردهاي الكتريكي : 

AR-glassد دارد. : با تركیب سیلیكات زيركونیوم وبا مقاومت در برابر بازها. اين نوع از الیاف در ساختار سیمان كاربر 

R-glass تركیب آلومینو سیلیكات بدون اكسیدهاي كلسیم و منیزيم كه مقاومت مكانیكي بسیار بااليي دارد. و هنگامي گه :

 مقاومت مكانیكي باال و همچنین مقاومت در برابر شرايط اسیدي نیاز باشد كاربرد دارد. 

SR-glass و يا تقويت در جاهايي كه مقاومت كششي بسیار باال در : با تركیب آلومینوسیكات منیزيم ومناسب براي نساجي

 دماي زياد ومقاومت در برابرخوردگي نیاز است.

كاربرد وسیع تري در تولید فرآورده هاي شیشه دارد. به طوريكه امروزه  E-glassاز میان تركیبات فوق الیاف شیشه از نوع 

 generalاصطالحاً  E-glassد و به همین دلیل به الیاف ازجنس باشمي E-glassتولیدات الیاف شیشه از نوع  %99تقريباً 

purpose گويند.مي 

 


