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 GRP/FRPمشخصات فنی میلگرد آجذار کامپوزیتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍیظُ دس قبلت هیلگشد دس ثتي است ٍ ِ خَسدگی فَالد ث ،سبصُ ّباهشٍصُ یکی اص هطکالت اسبسی دس صٌعت 

اص هیلگشدّبی فَالدی ، ثِ عٌَاى تسلیح اعضبی سبصُ ّبی ثتٌی  ثیص اص صذ سبل است کِ دس صٌعت سبختوبى

ثِ خَسًذُ اهب دس ضشایظ هحیغی  است  بسثشی هٌبست اص خَد ًطبى دادُکضَد. ثِ عَس کلی فَالد،  استفبدُ هی

        تالش ّبی   سئلِثشای سٍیبسٍیی ثب ایي هلزا  ، صٍال سبصُ سشیع ٍ هصیجت ٍاس استآىهسبلِ خَسدگی علت 

یتی ساُ هٌبسجی دس حل ایي استفبدُ اص هیلگشدّبی کبهپَص کِ سشاًجبماست ضذُ گستشدُ ای صَست گشفتِ 

ٍ اهشٍصُ تجذیل ثِ یکی اص ساُ ّبی هقبثلِ ثب هطکل خَسدگی دس ثتي تقَیت ضذُ ثب فَالد ُ هعضل ضٌبختِ ضذ

 کبهپَصیتیثضسگتشیي سْن ثبصاس هصشف هَاد  ،هیلگشد ّبی کبهپَصیتی ثِ علت هقبٍهت ثِ خَسدگی .ضذُ است

احذاث ثٌبّبی سبحلی ٍ یب سبصُ ّبی هستقشضذُ دس ٍ سبصی توبى صٌعت سبخ،دس هقبٍم سبصی تًَل ّب، سبصُ ّب 
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 تولیذکننذه انواع پروفیل، میلگرد آجذار، گریتینگ،

 FRP/GRP های کامپوزیتیسینی و نردبان کابل
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یکی اص ثْتشیي هَاد کبهپَصیتی ضٌبختِ ضذُ دس صهیٌِ ّبی هختلف ثشای تَلیذ  هی ثبضذ.ضشایظ اقلیوی خَسًذُ 

تقَیت  ّبیپلیوش آى ّب است.   GRP/FRP کبهپَصیتی ّبی هیلگشد،  هقبعع ثتٌی سجک، پش هقبٍهت ٍ ثب دٍام

ثِ عَاهل هختلفی اص قجیل  آى ّبهقبٍهت کططی ٍ هذٍل االستیسیتِ هی ثبضٌذ کِ   اص الیبف ضیطِ ٍ سصیي ضذُ 

 دسصذ حجن الیبف، ًَع سصیي اپَکسی یب سصیي پلی استش، جْت قشاسگیشی الیبف ضیطِ ٍ کٌتشل کیفیت دس حیي 

 تَلیذ ثستگی داسد.

 مشخصات مکانیکی میلگردهای آجذار کامپوزیتی

 مشخصه مکانیکی واحذ میسان استانذارد انجام تست

ASTM D638 483 to 1600  Mpa N/mm
2

 استحکبم کططی 

ACI 440.1R-06 50000 N/mm
2

 هذٍل االستیک کططی 

BS 7861-1 400 N/mm
2

 استحکبم خوطی 

DIN 21521 460 N/mm
2

 استحکبم ثشضی 

 کشًص هیبًگیي دس ضکست % 2.1 

ISO 3451-1 75 % ِهیضاى الیبف ضیط 

BS 7861-1 70 N.M پیچص 

BS 7861 10 
8 Ω آًتی استبتیک 

 2 g/ cm
 چگبلی 3

ASTM D696 1.8 10
-5

 / °C ضشیت اًجسبط حشاستی خغی 
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 آجذار کامپوزیتی با نوع فلسی آن ها های مقایسه فنی میلگرد

 

 

 

 

 میلگرد های آجذار فلسی میلگرد های آجذار کامپوزیتی ویژگی ها

g/cm 2 چگالی 
3 

8 g/cm
3 

 وزن
ثسیبس سجک تش ٍ یک چْبسم ٍصى هطبثِ 

 فلضی
 

 استحکام کششی

استحکبم کططی ثسیبس ثبالتش ًسجت ثِ ًَع 

 فلضی

483 to 1600  Mpa            

483 to 690  Mpa 

هذایت الکتریکی و 

 حـرارتی
 سسبًب ًبسسبًب

 قبثلیت هغٌبعیس ضذى غیشهغٌبعیس ضذى مغناطیس شذن

مقاومت در برابر 

و  سیذها و بازهاا

 محیط های خورنذه

 هقبٍم

       ثِ هشٍس دچبس خَسدگی ٍ

صًگ صدگی هی گشدًذ ٍ ثِ ثتي 

 آسیت ٍاسد هی ًوبیٌذ.

 عَل عوش ثسیبس ثبال تب چٌذیي دِّ طول عمر

دس صهبى ّبی ثسیبس کَتبُ تش دچبس 

خَسدگی هی گشدًذ ٍ اص ثیي      

 هی سًٍذ.
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 ر کامپوزیتیکاربردهای میلگرد های آجذا

 دس سبصُ ّبی ثتٌی اسکلِ ّب ٍ سبصُ ّبی دسیبیی(Marine and Offshore)  

    ِدس آسهبتَسثٌذی الیِ ّبی فَقبًی دس عشض(Deck)  پل ّب ٍ صیش سبصی ّبی ثتي هسلح(RCC)  

 دس کبًبل ّب ٍ لَلِ ّبی ثتٌی ّذایت فبضالة، پسبة ّبی صٌعتی ٍ هَاد ضیویبیی 

   دس داخل تًَل ّبی هتشٍدس دیَاسُ هَقت ثتٌی 

 ثتٌی سقف کبرة ٍکبرة  کف  دس 

  دس ًیلیٌگ ٍ تحکین خبک 

   دس ضوع(Pile) ّبی داخل خبک ٍ آة 

   دس کبًبل ّبی سٍثبص (Culvert) ی ثتٌی ّذایت آةٍ لَلِ ّب 

  دس ثلَکْبی ثتٌی پیص سبختِ جبدُ ای 

  پیص سبختِ ثشای دیَاسکطی ٍ هحَعِ سبصی  دس دیَاسّبی پیص سبختِ، ستًَْب ٍ فًَذاسیَى 

 دس سبصُ ّبی هجبٍس دستگبّْبی MRI دس هشاکض ثْذاضتی ٍ دسهبًی 

  دس سبختوبًْبی پیص سبختِ ثتٌی ثشای استفبدُ هَقت 

    ٍ تیشّبی جبیگضیي دکل ّبی اًتقبل ًیشٍدس تیشّبی ثشق  

    دس آسهبتَسثٌذی کف پبسکیٌگ ّب ٍ سبلي ّبی صٌعتی 

  دس پبًل ّبی پیص سبختِ ًوب(GRC)  

 

 
 

http://sabzsaze.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8/
http://sabzsaze.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8/
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 :گیرینتیجه

صهبى  ،ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ثشضکبسی  ،ّضیٌِ ّبی حول ،خشیذ هیلگشدّبی آجذاس کبهپَصیتی  قیوت تَجِ ثِب ث

استفبدُ اص هیلگشد ّبی آجذاس  آى هقبیسِ فٌی هیلگشد ّبی آجذاس کبهپَصیتی ثب ًَع فلضیٍ  اجشای پشٍطُ

ضوي  سجت صشفِ جَیی اقتصبدی ثلکِ ثبعت عَل عوش سبصُ ّب ٍ دٍام پشٍطُ ّب هی گشدد.کبهپَصیتی ًِ تٌْب 

ذگی خَسدگی ٍ پَسی ،ثب تَجِ ثِ عوش ثسیبس کَتبُ تش آى ّب  ،ایٌکِ دس خصَظ هیلگشدّبی آجذاس فلضی

 صی هی ثبضذ. تعویش هجذد ٍ ثبصسب هَاسد سیبسیٍ دس ثٌذ ًگْذاسی ًیبصه ،آى ّبضذیذ

 


