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 شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا

 تولیذ کننذه انواع قطعات کامپوزیتی 

  FRP/GRPگریتینگ و سینی کابل˓میلگرد آجذار ˓پروفیل  

 

  FRP/GRP کامپوزیتی هنذریلمشخصات فنی 
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  :FRP/GRPکامپوزیتی  و نرده هایهنذریل 

می تاضذ کٍ اس  داوص تىیان اس دیگز محصًالت تثذیلی ایه ضزکت GRP/FRPیکامپًسیت ي وزدٌ َایَىذریل 

َىذریل َا  خًاَذ ضذ. مًوتاصساختٍ ي متىاسة تا طزح ي وقطٍ خزیذار اتصاالت فلشی  ي لًلٍ ˓قًطی ˓وايداویمقاطع 

 ˓حًضچٍ َا˓استخزَا ˓پلٍ  اطزاف˓سکًَا˓یا وزدٌ َا َماوىذ حفاظی جُت عثًر افزاد می تاضذکٍ تزيی پل َا

 مخاسن ي ... وصة  می گزدد.

 فرآینذ تولیذ پالتروشن :

ای تزای تًلیذ اضکال تا مقاطع ثاتت است. در ایه فزآیىذ، الیاف تقًیت کىىذٌ پس اس عثًر پالتزيصن، فزآیىذ پیًستٍ

دَی ي پخت تًسط دستگاٌ کطص تیزين کطیذٌ اس حمام رسیه ي آغطتٍ ضذن تٍ آن يارد قالة ضذٌ ي پس اس ضکل

يجًد دارد. ایه فزآیىذ تا حذيدی  مًرد درخًاستَای اس ایه مزحلٍ امکان تزش محصًل در اوذاسٌ پسضًوذ. می

َای پالستیکی است. اس جملٍ مشایای ایه ريش ایه است کٍ َا ي تًلیذ پزيفیلمطاتٍ فزآیىذ اکستزيصن پالستیک

یاتىذ، محصًل وُایی دارای صًرت طًلی آرایص میتًدٌ ي چًن الیاف تٍ  تاالدرصذ الیاف تٍ کار رفتٍ در محصًل 

تٍ فزآیىذ  ویاسمىذتاضذ. َمچىیه سطح محصًل وُایی کامال صاف تًدٌ ي استحکام کططی ي فطاری تسیار تاالیی می  

.وخًاَذ تًدتکمیلی   
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درتصاویر ریل نمایش داده می  FRP/GRPکامپوزیتی نمونه هایی از کاربردهای هنذریل و نرده

 شود :
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نسبت به هنذریل های  FRP/GRPکامپوزیتی   های هنذریل و برتری های مسیت ها

 :فلسی 

مقايم تٍ ضزتٍ        مقايم در تزاتز خًردگی                               

تزتاال تسیار عمز خستگی   غیز مغىاطیس تًدن                                              

روگتىًع                                          تز ایمىی ي وصة آسان  

تز سثک تسیار يسن      عذم ویاس تٍ وگُذاری                                        

: FRP/GRP جذول مشخصات فیسیکی ˓ مکانیکی و الکتریکی هنذریل های کامپوزیتی 

 

 ویصگی ها استانذاردها واحذ میسان

600-200  Mpa ASTM D-638 یاستحکام کطط  

600-200  Mpa ASTM D-790 استحکام خمطی 

13 Kv/mm ASTM D-149 مقايمت عایقی 

300-200  Barcol ASTM D-695 مقايمت فطاری 

300-200  Kj/m
2
 ASTM D-256 ٍاستحکام ضزت 

70-45  Barcol ASTM D-2583 سختی 

2 g/cm
3
 ASTM D-792 يسن مخصًظ 

6/0-2./  % ASTM D-570 جذب آب 

  تٍ طًر خًدکار خامًش می ضًد
ASTM D-635 ٍمقايمت ضعل 


