
 

 :FRP آشنایی با میلگرد

 ؟چیست FRP میلگرد

 .متداول هستند یمیلگردها از نظر شکل ظاهری مشابه FRP میلگردهای

 .شودجای فوالد از رزین پلیمری مخصوص و الیاف استفاده می ها بهولی در تولید آن

عنوان جایگزین مناسبی برای میلگردهای فوالدی در نقش تسلیح  توان این محصول را بهمی

هایی است که از این محصول بهره دانست، شاهد بر این ادعا نیز تعداد کثیر پروژه بتن کننده

 .اندگرفته

محصوالتی هستند که جایگزین میلگردهای فوالدی شده و به طور قابل  FRP گردهایمیل

های خورنده و اسیدی جلوگیری های ناشی از خوردگی میلگرد در محیطای از زیانمالحظه

 .کنندمی

های هایی که نیاز به عدم وجود مشکالت مجاورت با میدان، در مکانFRP میلگرد استفاده از

 .باشدناطیسی وجود دارد، بهترین گزینه برای مسلح کردن بتن میالکتریکی و مغ

 .های جدید نیز استفاده کردتوان برای طراحی و ساخت ساختمانمی FRP میلگرد از
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 : FRP تاریخچه میلگرد

گسترش  ۱۹۸۰های بتنی تقریبا از دهه در تقویت سازهFRP  میلگردهای ها واستفاده از میله

 .یافت

ها را به خود اختصاص های ژاپنی بیشترین مصرف این نوع سازه، شرکت۱۹۹۰تا اواسط دهه 

 .اندداده

در  FRP میلگردهای پروژه اجرایی و بازرگانی در رابطه با استفاده از ۱۰۰به طوری که بیش از 

 .خوردرزومه کاری آنها به چشم می

های اروپایی نیز از کشور آلمان و با ساخت یک پل بزرگراهی در سازه FRP میلگرد استفاده از

 .آغاز گردید ۱۹۸۶در سال 
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های تحقیق و توسعه در راستای افزایش کاربرد این نوع تقویت از زمان ساخت این پل، برنامه

 .ا به طور جدی ادامه پیدا کردهای مهندسی پیشرفته در اروپها در طراحی و ایجاد سازهکننده

ها های ساخت بزرگراهسازی نیز، در برخی از پروژهمهندسان کانادایی فعال در حوزه عمران و راه

 .انداستفاده کرده FRP میلگردهای از

های ای از پروژهبه عنوان مثال جهت طراحی و ساخت پل هدینگلی واقع در مانیتوبا، که نمونه

 .است استفاده شد FRP رابطه با قطعات عمرانی اروپایی در

های ها و دیوارهدر کشورهای آسیایی نظیر بانکوک و دهلی نو نیز، عالوه بر تقویت عرشه پل

های به طور خاص در استحکام بخشی دیواره FRP ساختمانی، از میلگردهای تقویت کننده نوع

 .شودها استفاده میتونل

  FRP:  انواع میلگرد

توان آنها را به چهار دسته ر رفته مییاف پلیمری که در ساخت این میلگردها به کابر اساس نوع ال

 :بندی نمودزیر تقسیم

 میلگرد کربن (Carbon Fiber-Reinforced Polymer)  

 میلگرد آرامید  (Aramid Fiber-Reinforced Polymer) 

 میلگرد شیشه  (Glass Fiber-Reinforced Polymer)  

 میلگرد بازالت  (Basalt Fiber-Reinforced Polymer) 

  :CFRP بررسی میلگرد کربن

میلگرد کربن یکی از مصالح جایگزین میلگردهای فوالدی است،که توانایی این را دارد در 

 .های خورنده و با درجات مغناطیسی باال، دوام خود را حفظ نمایدمحیط
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شود که بیشترین استفاده را در میلگرد کربن به دلیل داشتن مقاومت کششی بسیار عالی سبب می

 .سازی گود مانند سیستم انکراژ داشته باشندهای پس کشیده و اکتیو خاکی برای پایدارسیستم

 :مزایا میلگرد الیاف کربن

 یمقاوم در برابر پدیده خوردگ 

 کوزن سب 

 استحکام باال 

 هبار خمش ساز افزایش ظرفیت 

 :کاربرد میلگرد الیاف کربن

 یافزایش ظرفیت باربر 

 هارتقا استحکام ساز 

 نای ساختمابهسازی لرزه 
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  AFRP :بررسی میلگرد آرامید

ی فیبری شکل آمید محصولی است که در آن مادهیا آروماتیک پلی آرامید FRP میلگرد

 .گیردمی

 .آرامید در انواع مختلفی وجود دارد که شامل فیبر، پودر و خمیر است

توان تولید پوشاک حفاظتی، تصفیه هوا، عایق حرارتی و آرامید می FRP میلگرد از موارد مصرفی

 .الکتریکی را نام برد که جایگرین مناسبی برای پنبه نسوز است

 .نیز شناخته شده است رباشد و با نام کوالویژگی بارز آرامید مقاومت باال دربرابر گرمای زیاد می

ای قوی و بازها در دمای باال و یا حتی غلظت از نظر مقاومت شیمیایی نیز باید بدانید که اسیده

 .زیاد بر روی آرامید تاثیرگذار هستند
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 :مزایای الیاف آرامید

 یدارا بون مقاومت کششی ویژه عال 

 ندارا بودن دانسیته پایی 

 یضریب انبساط حرارتی منفی و یا نداشتن ضریب انبساط حرارت 

 تجذب ارتعاشا 

 مقاومت در مقابل ضربه (Impact) یو خستگ 

 یمقاومت در برابر عوامل شیمیای 

 نارزانتر از کرب 

 :معایب الیاف آرامید
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 برش این الیاف بسیار مشکل بوده و نیاز به ابزار مخصوص به هنگام کار دارد. 

 خصوصیات فشاری ضعیفی دارد یعنی مقاومت فشاری آن پایین است. 

 ماده مرکب که باعث کاهش خصوصیات  %۴کند حدوداً به مقدار زیاد رطوبت جذب می

 .گرددمی

 گرددها پیشنهاد میمیزان چسبندگی آن با رزین کم است با این حال اپوکسی رزین. 

  حساسیت داشتن نسبت به اشعه ماوراء بنفش، این اشعه باعث تغییر رنگ آن از زرد

 .شودای برنزی میروشن به رنگ قهوه

 مقاومت خودشان را از  %۵۰اگر این الیاف به مدت طوالنی در معرض اشعه قرار بگیرند

 .شونددهند و شل میدست می

 های کامپوزیتی باید با ژل کتالیه (Gel Coat)  میلیمتر  ۲سفید رنگ و به ضخامت

 .پوشانده شوند تا مقاومت الزم را در برابر اشعه داشته باشند

 گردد تا درجه سانتیگراد مجدداً ترکیب می ۴۰۰شوند ولی در درجه حرارت ذوب نمی

 .گونه تغییری در مقاومت آن انجام نگرددهیچ

 شود ولی اگر آتش از آن دور شود خود به خود ور میاین الیاف در مقابل آتش شعله

 .شودخاموش می

 :GFRP ایبررسی میلگرد شیشه

، آرماتور FRP ، میلگرد فایبرگالسFRP این نوع از میلگردها به میلگردهای آرماتور شیشه

 .اندو یا آرماتور پلیمری نامگذاری شده FRP اف شیشهکامپوزیتی، میلگرد الی

 .شونداستر ساخته میو رزین پلیمری پلی شیشه از ترکیب الیاف GFRP میلگردهای

میلگردهای آجدار شیشه، همانند آرماتورهای فوالدی به عنوان تقویت کننده بتن مورد استفاده 

 .گیرندقرار می
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 .های بتنی استدر ساخت دال FRP یا میلگرد فایبرگالس GFRP بیشترین کاربرد میلگرد

 GFRP: مشخصات میلگردهای

 وردگیهای نمکی و دارای خمقاومت بسیار باال جهت استفاده در محیط 

 های دارای انرژی مغناطیسی باال و یا مقاومت بسیار باال جهت استفاده در محیط

 سولفاته

 .شوندتولید می (PVC) و رزین وانیل استر FRP شیشه الیاف ترکیب از GFRP میلگردهای

 GFRP: کاربرد میلگرد الیاف شیشه

 اهها، کالریفایر و منهولتاسیسات فاضالب مانند تصفیه خانه 

 یهای صنعتی و مواد شیمیایهای بتنی هدایت فاضالب، پس آبها و لولهکانال 

 های دریاییها و سازههای بتنی اسکلهسازه (Marine and Offshore) 

 ایهای بتنی پیش ساخته جادهبلوک (new jersey)  

 یاتاقک پست برق پیش ساخته بتن 

 کاربرد میلگرد کامپوزیت GFRP بآ های داخل خاک ودر شمع 

 بتن  هایها در مناطق سردسیر و زیر سازیهای فوقانی عرشه پلآرماتوربندی الیه

 (RCC)  مسلح

 یهای صنعتها و سالنآرماتوربندی کف پارکینگ 

 ا و فنداسیون پیش ساخته، جهت دیوارکشی و هدیوارهای پیش ساخته، ستون

 یسازمحوطه

 هایهای مجاور دستگاهسازه MRI یدر مراکز بهداشتی و درمان 
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 کاربرد میلگرد کامپوزیت GFRP های پیش ساخته نمادر پانل  (GRC) 

 های مترواستفاده در دیواره موقت بتنی در داخل تونل 

 کو تحکیم خا نیلینگ 

 بهای بتنی هدایت آهای روباز و لولهکانال 

 وهای انتقال نیرتیرهای برق و دکل 

 کاربرد میلگرد کامپوزیت GFRP یدر کف کاذب و سقف کاذب بتن 

 

 BFRP: بررسی میلگرد بازالت

 FRP فشانی وجود دارد این الیاف یکی از انواع الیافهای آتشای است که در سنگبازالت ماده

 .است FRP سازی بااست و یکی از کاربردهای آن در مقاوم

ی آنها فاوت در مواد اولیه سازندههای شیمیایی و فیزیکی الیاف بازالت بدلیل تخصوصیات و ویژگی

 .متفاوت است

https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-frp/
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ی الیاف بازالت سبب تفاوت در خصوصیات مکانیکی بازالت، خصوصیات تفاوت در عناصر سازنده

شیمیایی بازالت و عامل اصلی تفاوت در مقاومت حرارتی و پایداری شیمیایی الیاف بازالت شده 

 .است

 :کاربرد الیاف بازالت

کاربرد الیاف بازالت در صنایع دفاعی، صنایع حمل و نقل، صنایع ساختمانی و عمرانی، ماشین 

 .باشدمی …آالت و

زایی در آنها و داشتن سایر مزایا رقیبی برای الیاف الیاف بازالت بدلیل عدم ایجاد خطر سرطان

ده است که در هایی شجهت استفاده به عنوان الیاف تقویت کننده در کامپوزیت GFRP شیشه

 .رودصنایع مختلف بکار می

 

 :مزایای الیاف بازالت

 یارتجاعی رفت و برگشت 
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 دخاصیت پایداری شیمیایی زیا 

 فمقاومت باالیی در شرایط آب و هوایی مختل 

 یهای قلیایومت مطلوب در محیطمقا 

 تسازگاری با محیط زیس 

 بی مناسدارای مدول االستیسیته 

 تدر دسترس بودن مصالح اولیه ساخ 

 :عایق حرارتی بودن الیاف بازالت

های بسیار ریز در ابعاد میکرومتری بر روی خود هستند که الیاف بازالت دارای مقدار زیادی حفره

تی الیاف بازالت و مانعی برای انتقال گرما و تابش حرارتی محیط آن حفرات سبب پایداری حرار

 .باشدمی

گیری آنها را در دمای همین ویژگی امکان استفاده از الیاف بازالت را به عنوان عایق حرارتی و بکار

 .باال فراهم کرده است

 :مقاومت الیاف بازالت در برابر خوردگی

 در مقایسه با الیاف شیشه BFRP های مختلف و بررسی خواص مکانیکی الیاف بازالتآزمایش

GFRP زایی برابر، میزان دهد در شرایط خوردنده و در محاورت عوامل محیطی آسیبنشان می

 .خوردگی الیاف بازالت بسیار کمتر از الیاف شیشه است

سازی ناسبی برای الیاف شیشه جهت مقاومتواند جایگزین مبه همین دلیل الیاف بازالت می

 .های خورنده باشدساختمان و تقویت سازه در محیط

های های اسیدی نسبت به محیطهای نشان داده الیاف بازالت در محیطضمنًا بررسی و آزمایش

 .دهندتری از خود نشان میبازی، مقاومت مطلوب

 BFRP: قیمت الیاف بازالت
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 .ی آنها داردی اولیه و عناصر سازندهگی به مادهقیمت الیاف بازالت بست

ی الیاف بازالت های نهایی الیاف از عوامل تاثیرگذار بر روی تعرفهضمنًا فزآیند تولید و ویژگی

 .باشدمی

دارد ولی  GFRP الزم بذکر است فرآیند تولید الیاف بازالت تشابه زیادی با تولید الیاف شیشه

دم بکار بردن افزودنی در آن، قیمت الیاف بازالت بسیار کمتر از الیاف بدلیل صرف انرژی کمتر و ع

 .باشدشیشه می

 

 FRP: مزایای میلگرد

 یمقاومت در برابر جریان الکتریک 

 .شوندرسانا نیستند و مانع از هدایت جریان الکتریکی می FRP میلگردهای

هایی که احتمال برق گرفتگی در آنها باالست به همین دلیل این نوع میلگرد برای ساخت سازه

 .شوداستفاده می
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به منظور جلوگیری از هدایت الکتریکی، ساخت  FRP میلگردهای از جمله موارد استفاده از

 .باشدمی …های پیش ساخته وهای بتنی انتقال نیرو، ساخت تیرهای برق، پستدکل

 امقاومت در برابر خوردگی اسیدها و بازه 

اند مقاومت بسیار باالیی در برابر به کار رفته FRP میلگردهای های اپوکسی که در ساخترزین

 .شوندمی میلگرد د اسید، نمک و آب دارند و مانع از خوردگیمواد شیمیایی مانن

زا های یخهایی که در معرض نمکبه دلیل مقاومت باالی این میلگردها، از آنها برای ساخت سازه

 .شودقرار دارند استفاده می

ها نیز از این میلگردها استفاده ها و اسکلههای دریایی، عرشه پلعالوه بر آن در ساخت سازه

 .شودمی

 یتقویت و مقاوم سازی سازه بتن 

های فوالدی تن مسلح شده با میلگرد فوالدی بدین صورت است که ابتدا میلهپدیده خوردگی در ب

 .شوندداخل بتن شروع به زنگ زدگی کرده و اکسید می

 .شوندسپس این اکسیدها در داخل بتن منتشر شده و باعث از بین رفتن بتن می

 .ودشبدین ترتیب با خورده شدن میلگرد و بتن، سازه بتنی به طور کامل تخریب می

سازی به دلیل مقاومت باال و خاصیت ضدخوردگی باعث مقاوم FRP میلگردهای استفاده از

 .شودهای بتنی میسازه

 هوزن سبک و عدم ایجاد بار اضافی بر ساز 

پایین است و همین امر باعث شده تا وزن این میلگردها پایین باشد و  FRP میلگردهای چگالی

 .جلوگیری کنداز متحمل شدن بار اضافی بر سازه 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-frp/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/


 

 دوام و طول عمر باال 

باشند که سالیان سال بدون متحمل شدن هایی میدارای خواص و ویژگی FRP میلگردهای

 .برندهیچ نوع آسیبی عمر سازه را باال می

 .برابر میلگردهای فوالدی است ۱۵دوام و طول عمر این نوع میلگردها 

 بچسبندگی مناس 

چسبندگی مناسبی با بتن دارد و برای افزایش چسبندگی بین الیاف تقویتی و  FRP میلگرد

 .گرددماتریس رزین، از اصالح سطحی نیز استفاده می

 مقاومت کششی باال 

 .مقاومت کششی بیشتری دارند FRP میلگردهای در مقایسه با میلگردهای فوالدی،

 .شوندگیرند قبل از گسیخته شدن تسلیم نمی، آنها وقتی تحت کشش قرار میفوالد برخالف

خیلی بیشتر از میلگردهای فوالدی مسلح کننده  FRP میلگردهای در نهایت مقاومت کششی

 .است

 مقاومت برشی میلگرد FRP 

خیلی کم است به صورتی که با یک اَره معمولی عمود بر در مبنای  FRP میلگرد مقاومت برشی

 .شودطولی آسانی بریده می

 :FRP معایب میلگرد

 ماستحکام عرضی ک 

 یکرنش نهایی و مدول االستیسیته کششی پایین نسبت به نوع فوالد 
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  احتمال شکست و جدایی کامل لیف و رزین پلیمری در معرض قرارگیری تابش اشعه

 شفرابنف

 :یبا میلگرد فوالد FRP اوت میلگردتف

گرم  ۲.۲حدود  FRP میلگردهای گرم بر سانتیمتر مکعب و وزن ۷.۷۵وزن میلگردهای فوالدی 

 .باشدمی

 .تر از میلگردهای فوالدی هستندبسیار سبک FRP میلگردهای

 .یکی از معایب میلگردهای فوالدی عدم مقاومت آنها در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی است

 .آورداین امر مقاومت مقاطع بتنی را پایین می

زدگی محافظت باعث تقویت سازه شده و آن را در برابر خوردگی و زنگ FRP میلگردهای اما

 .کندمی

 :FRP کاربرد میلگرد

 بتاسیسات فاضال 

 یهای بتنها و لولهکانال 

 اههای دریایی نظیر اسکلهسازه 

 های مراکزسازه  MRI 

 اهعرشه پل 

 ای نمساختههای پیش پنل 

 یهای صنعتکف پارکینگ و سالن 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-frp/


 

 قهای برساخت تیرها و دکل 

 هساختهای پیش ها و سازهانواع ستون 

 قهای پست برساخت اتاقک 

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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