میلگرد کامپوزیتی
ماتیـــا
نمایندگی رسمی روس کامپوزیت در ایران
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ماتیا ساختمان
ماتیا مجموعه ای تشکیل شده بر محور دانش
و تجربه در حوزه مهندسی و صنعت سـاختمان
میباشد کـه بـا هـدن شناسـایی نیازمنـدیهای
صنعت ساختمان کشور ،یافتن راه حل مناسب
مبتنی بـر خالییـت و سـپس نـوآوری و تولیـد
محصــول ،معرفــی ،مشــاوره فنــی و در نهایــت
ارائــه و فــروش محصــول بــه فعــاالن صــنعت
ساخت تاسیس شده است.
ماتیــا ســاختمان بــا بــاور بــه رــرورت نــوآوری
برای ارتقاء و بهینـه سـازی صـنعت سـاختمان،
نوآوری بی انتها و مستمر برای بهبود اثربخش

فراینــدهای ســاختمانی را ماموریــت ســازمانی
خود میدانـد و بـه یـاری خداونـد همـواره در
این راستا تالش خواهد نمود.

گروه روس کامپوزیت
گروه روس کامپوزیت در سال  1۹۷۰با شروع کار در صنعت ماشین آالت تاسیس شد .در
سال  2۰۰۸به همت گروهی از تولیدکنندگان ،تهیه کنندگان و طراحان ،راه حل های مبتنی
بر مواد کامپوزیت و ژئوسنتتیک در زمینه حمل و نقل ،نفت و گاز ،صنعت جاده ،صنعت برق،
صنایع نظامی ،زیرساخت های مسکن ،آب و برق و ساخت و ساز را در تولید میلگردهای
تقویت شده از جنس فایبر گالس  ۴تا  2۴میلی متری ارائه نمود .کلیه محصوالت این

شرکت بر اساس روش  PULTRUSIONو مطابق با استانداردهای بین المللی و روسیه می
باشد.
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 FRPچیست؟
 FRPمخفف Fiber Reinforced Polymer

محصوالت  FRPشامل میلگردها ،مش،

به معنای پلیمر تقویت شده توسط الیان می

وریــههــا ،کابــل ،نــوار و تانــدونهــای

باشد .یک نوع مادهی نسبتا جدید است کـه

پیشتنیده و پروفیلها می باشد.

مقاومــت بــاالیی دارد ،ســبک وزن اســت و
مسئله خوردگی نـدارد .ایـن مـاده بـیش از
 15سال است که پدیدار شده و به عنـوان
یک مـاده کـاربردی در بسـیاری از مـوارد از
جملــه کاربردهــای مهندســی ســازه اســتفاده
میشود.
استفاده از  FRPبرای کاربردهـای مهندسـی
ســازه طــی 15ســال گتشــته رشــد ســریعی
داشته است .این مورد می توانـد بـه دلیـل
کاهش مداوم هزینـه ،افـزایش اطالعـات از
خصوصیات اساسی کامپوزیت (که اسـتفاده
از آن در کاربردهای خاص و ویژه را بیشـتر
کــرده) و کــاهش رــریب ایمنــی ( safety
 )factorدر پروژه ها و نزدیک تر شدن بـه
مرز های اطمینـان باشـد .همچنـین  FRPهـا
در مقایسه با مـواد مرسـوم از یبیـل فلـز و
بتن مزیت های بیشماری دارند.
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محصوالت FRP

انواع FRP

الیان کربن
CFRP-Carbon Fiber
Re i n f o r c e d Po l y m e r

1

الیان شیشه
GFRP-Glass Fiber
Re i n f o r c e d Po l y m e r

2

الیان بازالت
BFRP-Basalt Fiber
Re i n f o r c e d Po l y m e r
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AFRP-Aramid Fiber
Re i n f o r c e d Po l y m e r
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الیان آرامید

 FRPاز دو جزء ماتریس پلیمری و الیان تشکیل می شود .ماتریس پلیمری میتواند
پلیمرهای ترموست (مانند رزین پلی استر ،رزین فنولیک و رزین اپوکسی) یا ترموپالست
(مانند پلی پروپیلن ،پلی اتیلن ،پلی آمید و )...باشد که پر مصرن ترین نوع ماتریس در
صنایع مختلف رزین اپوکسی است.
الیان نیز می تواند از نوع شیشه ،کربن ،آرامید و بازالت باشد که بر همین اساس FRP
ها را طبقه بندی می کنند.

۴

GFRP
 GFRPبه معنای پلیمر تقویت شده توسـط الیـان شیشـه
می باشد .الیان شیشـه بـه علـت مقاومـت ،سـختی بـاال و
ارزان بــودن ،بــرای تولیــد محصــوالت کــامپوزیتی بس ـیار
مــورد اســتفاده و اســتقبال یــرار دارد .اســتفاده از ایــن
الیان در مقاوم سازی سازه های بتنی نیز مورد اسـتفاده
می باشد .به همین علت در بسیاری از کشور هـای جهـان

شــرکت ماتیــا ســاختمان بــه عنــوان

از الیان شیشه برای تولید میلگرد های  GFRPاسـتفاده

نمایندگی رسـمی روس کامپوزیـت

می کنند.

دو محصول میلگـرد و مـش GFRP

میلگرد های  GFRPدر صنعت ساختمان و مهندسی سازه

ایــــــن شــــــرکت را کــــــه دارای

ها به عنوان نوین ترین مصـال سـاختمانی بـرای اهـدان

اســـتانداردهای جهـــانی (روســـیه،

ســاخت ،مقــاوم ســازی و بهینــه ســازی لــرزه ای مــورد

کانـادا و آمریکــا) اسـت ،ارائــه مــی

استفاده یـرار مـی گیـرد .امـروزه سیسـته هـای تقویـت

نمایــد .همچنــین تــیه مهندســی و

توسط  GFRPبه علت مزایای باالی خود از یبیـل کیفیـت،

تخصصــی شــرکت ماتیــا طراحــی و

بــازدهی فنــی و ســهولت اجرایــی بســیار بــاال ،بــه عنــوان

بازطراحی های الزم بـرای اسـتفاده

بهتــرین روش هــا جهــت ســاخت پــروژه هــای متفــاوت و

از این نوع میلگرد و مش ها را نیز

مقاوم سازی سازه ها مطرح می باشند .گفتنی اسـت عمـر

انجام می دهد.

و دوام میلگرد های فلزی در بهترین شـرایط در بـتن 5۰
ســال بــوده ،در حــالی کــه در مــورد میلگــرد  GFRPدر
بدترین شرایط  12۰سال برآورد شده است.

روس ها اولین بار در ساخت ایسـتگاه فاـایی "میـر" در
فاا از این محصول به علـت سـبکی و مقاومـت بـاالی آن
استفاده کردند .بعـدها کشـور آمریکـا در ایـن صـنعت از
همه کشور ها پیش افتاد و امروزه میلیونهـا دالر از ایـن
صنعت کسب درآمد می کند.
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GFRP
Mesh

GFRP
Armature

مصرن جهانی میلگردهای GFRP
اســتفاده از میلگــرد هــای  GFRPدر دنیــا در حــال گســترش اســت .امــروزه
کشورهای زیادی در جهان رو به استفاده از میلگرد های  GFRPآورده انـد ،از
جمله آمریکا ،کانـادا ،آلمـان ،انگلـیس ،فرانسـه ،ایتالیـا ،روسـیه ،چـین ،هنـد،
ژاپن ،استرالیا ،کره جنوبی ،برزیل ،امارات و. ...
طبق آماری که سایت  Global Market Insightمنتشر کرده ،پیشبینـی مـی

شود تا سال  2۰2۴ساالنه در حدود  2۰درصد بر میزان تقارای میلگردهـای
 GFRPافزوده شود.
نمودار زیر مصرن میلگرد های  GFRPرا به تفکیـک منـاطق مختلـف جهـان در
سال  2۰1۴نمایش می دهد.

ایستگاه فضایی میر
روسیه ،نخستین
پروژه استفاده از GFRP
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پیش بینی افزایش میزان مصرن میلگرد های
 GFRPو تمرکز بازار مصرن بر کشورهای صنعتی
و پیشرفته نشان میدهد این محصول پتانسیل

باالیی در صنعت ساخت و ساز خواهد داشت.

علی رغه مصرن زیاد میلگردهای  GFRPدر سراسر جهان و به خصوص کشورهای
پیشرفته و صنعتی ،متاسفانه در ایران به دلیل شناخت ناکافی از میلگردهای  GFRPو
خصوصا مزایا و امتیازهای استفاده از آن ،لختی و تاخیر در برابر تغییرات فناورانه،

وجود برخی تحریههای بین المللی ،ریسک پتیری پایین شرکت های مهندسی و فقدان
دانش فراگیر طراحی سازه ها با میلگردهای  GFRPدر ایران ،هنوز رواج پیدا نکرده
است .شرکت ماتیا در راستای ماموریت ارتقای کیفی و کارآمدی صنعت ساخت با ایجاد
دانش فنی طراحی و بازطراحی سازه ها با میلگردهای  GFRPو مبتنی بر استانداردها و
آیین نامه های معتبر بین المللی ،در تالش است تا با ایجاد شناخت کافی از این
محصول در کشور ،این فناوری پیشرفته و آینده صنعت ساخت را در کشور عزیزمان

ترویج نموده و گامی مهه در صنعت عمرانی کشور بردارد.

۷

مزایای میلگردهای  GFRPنسبت به فوالدی
 -1هزینه تامین میلگرد:
به علت باال رفتن ییمت میلگرد فوالدی ،استفاده از میلگرد های
 GFRPفوق العاده به صرفه و ایتصادی است .به طوری که در
بسیاری از پروژه ها حدایل  %25هزینه را نسبت به میلگرد های
فوالدی کاهش می دهد .علل کاهش هزینه در صورت استفاده از
میلگرد  GFRPبه جای فوالدی بدین شرح است:
الف) کاهش چگالی :چگالی میلگردهای فوالدی ۴ ،برابر میلگردهای
 GFRPاست.
ب) کاهش یطر معادل :مقاومت کششی میلگردهای  3 ،GFRPبرابر
میلگردهای فوالدی است .بنابراین در پروژه ها می توان از میلگرد
های  GFRPدر یطرهای پایین تری نسبت به فوالدی استفاده نمود.
 -2هزینه اجرای میلگرد:
الف) با توجه به کاهش حدود  ۸برابری وزن میلگردها در طراحی
کل سازه ،دستمزد اجرا کاهش چشمگیری پیدا می کند.
ب) برش این نوع میلگرد ها بسیار آسان تر از میلگرد های فوالدی
است.
ج) اجرای میلگرد های  GFRPبسیار آسان تر و سریع تر است.
 -3هزینه حمل:
الف) به دلیل که بودن وزن مخصوص میلگردهای  GFRPنسبت به
1

فوالدی (به اندازه ) و نیز معادل سازی سط مقطع کوچکتر به
4
علت تاب کششی سه برابری ،مقدار میلگرد بیشتری با یک بار جابه
جایی منتقل می شود
ب) به دلیل جاگیر نبودن بسته های میلگرد  GFRPمی توان آنها را
با وسایل نقلیه مختلف جابجا کرد.
 -۴انبارش
به دلیل انعطان نسبی میلگردهای  GFRPدر یطرهای کوچک ،می
توان آنها را به صورت حلقوی جمع آوری نمود و در فاای محدود
انبار نمود.

۸

 -5مقاومت کششی میلگرد  GFRPدر حدود  3برابر باالتر از میلگرد های
فوالدی است.
 -6نسبت مقاومت به وزن میلگرد های  GFRPدر مقایسه با فوالد بسیار
باالتر می باشد ،بنابراین کاهش بار مرده ساختمان را سبب می شود.
 -۷چسبندگی بسیار مناسب به بتن نسبت به فوالد که منجر به کوتاه شدن
طول وصله و مهاری خواهد شد.
 -۸به علت مقاومت باالی میلگرد های  GFRPدر برابر خوردگی ،استفاده از
آن در سازه هایی که در معرض خوردگی یرار دارند مانند سازه های
دریایی ،اسکله ها ،عرشه پل ها ،سازههایی که در معرض نمک های یخ زدا
یرار دارند بسیار مناسب می باشد.
 -۹میلگرد های  GFRPعایق الکتریکی و حرارتی هستند.
 -1۰به علت ماهیت غیر فلزی میلگرد های  ،GFRPاستفاده از آن در مکان
هایی که از لحاظ میدان مغناطیسی حساسیت وجود دارد (مانند اتاق های
 )MRIبه شدت پیشنهاد می شود.
 -11کاهش پوشش بتنی به علت مقاوم بودن در برابر خوردگی
الف :امکان کاهش رخامت سقف ها
ب :امکان استفاده در یطعات با رخامت که
ج :کاهش حجه بتن مصرفی

۹

یابلیت حمل و انبارش آسان میلگرد GFRP
به دلیل اینکه این نوع میلگرد در مقایسه

بـــــا میلگردهـــــای فـــــوالدی دارای وزن
مخصوص پایین تری است ،انبارش و حمل
آن نیــز نســبت بــه میلگردهــای فــوالدی
بســیار ســادهتــر خواهــد بــود همچنــین
بــــرخالن میلگردهــــای فــــوالدی کــــه در
شاخههای  6الی  12متری موجود هستند،
طول میلگردهای  GFRPمطابق درخواسـت
خریدار بوده کـه ایـن مطلـب باعـا آسـان
شــدن جابجــایی و انبــارش ایــن میلگردهــا
میگردد .امکان ارائهی این نوع میلگرد به
صورت کالن تا یطر  ۸میلیمتر نیز فراهه

اســت .میلگــرد یطــر  ۸میلــیمتــر GFRP
معادل میلگرد یطـر  12میلـیمتـر فـوالدی
( )A IIIمی باشد.

1۰

استفاده هر طول دلخواه و نیز برش آسان
آرماتورهای GFRP

در هنگام استفاده از آرماتورهای فوالدی شاخه ای ،هنگامی
که به یطعاتی با طول بیش از طول شاخه نیاز باشد ،بایـد از
یک شاخه آرماتور دیگر استفاده کرد که موجب تاعیف کـار
میگردد یا نیاز به وصله ( )overlapمی باشد در حـالی کـه
با استفاده از کالنهای  GFRPبه راحتی میتوان طول مورد
نظر را بدون نیاز به هیچ وصلهای از کالن برید و جدا کرد.
همچنین سهولت بریدهشدن این محصول امکان اسـتفادهی

بسیار راحتتر از فوالد را برای استفاده فراهه میکند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بر خـالن میلگردهـای فـوالدی
رول ،میلگردهای  GFRPبه طور خودکار کامالً باز می شوند و
نیلزی به باز کردن کالن نیست.
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بتنریزی کمتر با استفاده از آرماتورهای GFRP
در هنگام استفاده از آرماتورهای فوالدی باید مقداری بتن رو یا زیر آرماتور به منظور حفاظـت از
خوردگی میلگرد یرار گیرد کـه بـه آن پوشـش بـتن مـیگوینـد .بـا جـایگزینی آرمـاتور فـوالدی بـا
آرماتورهـای  GFRPمـیتـوان مقــدار ایـن بـتن پوشـش را کــاهش داد .ایـن مطلـب در حجـه کلــی
بتنریزی باعا صرفهجویی یابلتوجهی در هزینهی بتنریزی میگردد.

نکته مهه تر کوچک شدن ابعاد سازه ای خصوصـ ًا در رـخامت سـقف هـا و کمتـر شـدن بـار مـرده
ساختمان است.
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معایب میلگردهای  GFRPنسبت به فوالد
 .1ایجاد خه در میلگرد  GFRPبا مالحظاتی همراه بوده و به سادگی فوالد نمی باشد.

راهکار رفع نقص:
سفارش دهی بر اساس لیستوفر و دریافت میلگرد خه شده و خاموت آماده بر
اساس نقشه( .این موروع حتی باعا افزایش سرعت ناشی از حتن عملیات خه
کاری در کارگاه می شود).

 .2استفاده از میلگرد های  GFRPدر ستون و برخی تیرها و بطور کلی اجزایی که
نیرو کنترل نیستند ،توصیه نمی شود.

راهکار رفع نقص:
طراحی یا بازطراحی نقشه های سازه با ترکیب آرماتورهای فوالدی و  GFRPدر یک
سازه کامالً امکان پتیر می باشد.
 .3برای نواحی پالستیک در طراحی مناسب نیستند زیرا رفتار تردشکن دارند.

 .۴میلگردهای  GFRPدر برابر شعله مستقیه آتش ،مقاوم نیستند.

با توجه به اینکه از میلگردها در سازه های بتنی استفاده می شود ،پوشش بتنی
سازه ،این رعف را پوشش می دهد .همانطور که حتی از میلگردهای فوالدی نیز
در برابر ذوب شدگی ،حفاظت می کند .در این موروع تفاوتی بین میلگرد فوالدی
و  GFRPنیست.
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GFRP مقایسه خواص میلگرد فلزی و میلگرد

1۴

Metallic
reinforcement
class
A-III (A400C)

Characteristics

GFRP reinforcement

Steel

Material

Fiber glass, soaked in a
polymer based on epoxy resin

390

Ultimate tensile strength
(MPa)

1200

200 000

Modulus of elasticity
(MPa)

55 000

25

Elongation (%)

2.2

Subject to
corrosion

Corrosion resistance to
aggressive media

Not subject to corrosion

Is a heatconductive

Heat conduction

Is not heat-conductive

Conducts
electricity

Electroconductivity

Non-conducting – is a
dielectric

6-80

Produced profiles

4-20

The rods of
length 6-12 m

Length

According to costumer
request

Is
environmentally
friendly

Environmentally
friendly

Is not toxic, the degree of
impact on humans and the
environment belongs to the 4
hazard class (low hazard)

In accordance
with building
standards

Longevity

Predicted life at least 80
years

GFRP مقایسه خواص مش فلزی و مش

Mesh
wire (VR)

Indicators

Composite
mesh

3

The diameter of the rod
(wire), (mm)

2.2

550

Tensile strength, (MPa)

1550

400

Breaking force rod
(wire), (kgf)

790

2.00

Relative extension, (%)

2.50

56

Thermal conductivity,
(W/m°C)

0.46

2 220

Weight per unit area,
(g/m2)

360

Conductor

Conductivity

Dielectric

Prone

Corrosion resistance

High
stability

Prone

Magnetic characteristics

Is not
magnetized

Not rated

Bond strength, shear
(kgf)

Thirty

Not rated

Bond strength, Peel (kgf)

20

15

خصوصیات عملکردی میلگرد GFRP

رفتار میلگردهای کامپوزیتی
کــــــــــامال االســــــــــتیک و
برگشتپتیر بـوده و نسـبت

بــه فــوالد کــرنش االســتیک
بیشــتری را از خــود نشــان
می دهد .همچنین در رابطـه
بــا الیــان شیشــه مقاومــت
کششـــــــــی تـــــــــا 3۰۰۰
مگاپاسکال و مقاومت برشی
تا  5۰مگاپاسکال ثبت شده
اســـت .همچنـــین میلگـــرد
 GFRPچسبندگی مناسبی با
بتن دارد.
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امکان استفاده از میلگرد با یطر پایینتر و فاصله بیشتر
نسبت به فوالد
در هنگام اسـتفاده از میلگردهـای  GFRPمـیتـوان از میلگردهـای بـا یطـر کـوچکتری
نسبت با میلگردهای فوالدی استفاده نمود .همچنین فاصله بین میلگرد ها نیز نسـبت
به میلگرد فوالدی بیشتر مـی شـود .بـا توجـه بـه ایـن مطلـب مـیتـوان ازحجـه و وزن
میلگرد کمتری در پروژه استفاده نمـود ،کـه ایـن مطلـب هـه موجـب کـاهش هزینـهی
ساخت و هه موجب سبکسازی سازه میگردد.

1۷

 به جای فلزی مطابق آیین نامهFRP جاگتاری میلگرد
اروپا و کانادا
Metallic reinforcement class

GFRP reinforcement
Weight ratio
A-III (A400C)
of metal to
Weight per Length per
Diamet Length per Weight
Diameter
GFRP
length
weight
er
weight per length
(kg/m)
(m/ton)
(mm)
(mm) (m/ton)
(kg/m)

1۸

0.22

4 505

6

4

50 000

0.02

11.0

0.4

2 532

8

4

50 000

0.02

20.0

0.62

1 621

10

6

27 770

0.036

17.2

0.86

1 126

12

8

12 500

0.08

10.8

1.21

826

14

10

7 140

0.14

8.6

1.58

633

16

12

4 347

0.23

6.9

2

500

18

14

3 125

0.32

6.3

2.47

405

20

16

2 272

0.44

5.6

2.98

336

22

18

1 724

0.58

5.1

3.85

260

25

20

1 370

0.73

5.3

کاربرد های میلگرد GFRP
•

فوندانسیون ساختمان ها

•

دیوارهای حائل طبقات منفی و دال های سقف

•

روسازی بتنی بزرگراه ها و جاده ها

•

عرشه ) (Deckپل ها

•

پوشش بتنی داخل تونل های از یبیل تونل مترو و مناسب برای )(Soft-Eyes

•

نیلینگ و تحکیه خاک

•

سازه های بتنی اسکله ها و سازه های دریایی)(Marine and Offshore

•

سازه های مجاور دستگاههای  MRIدر مراکز بهداشتی و درمانی

•

آرماتوربندی کف پارکینگ ها و سالن های صنعتی

•

ساخت استخرها

•

کانال ها و لوله های بتنی هدایت فارالب ،پساب های صنعتی و مواد شیمیایی

•

کانال های روباز ) (Culvertو لوله های بتنی هدایت آب

•

یطعات بتنی پیش ساخته از یبیل بلوکهای بتنی پیش ساخته جاده ای)(new jersey

•

ساختمانهای پیش ساخته بتنی

•

پانل های پیش ساخته نما)(GRC

•

دیوارهای پیش ساخته ،ستونها و فنداسیون پیش ساخته برای دیوارکشی و محوطه سازی

•

تیرهای برق و تیرهای جایگزین دکل های انتقال نیرو

•

اتایک پست برق پیش ساخته بتنی

•

کف کاذب و سقف کاذب بتنی

•

ساخت یطعات پیش ساخته بتنی تونل های مکانیزه ()Segment

1۹

معرفی پروژههای دارای میلگرد GFRP

مجتمع مسکونی  ،West rayروسیه

یطار شهری ،هلند

استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی فونداسیون

استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی دال بستر

احداث پل ،ایاالت متحدهی آمریکا
استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی عرشه پل

پارکینگ ،آلمان
استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی کف بتنی
پارکینگ

راه آهن ،بازل ،سوئیس
استفاده از میلگردهای  GFRPدر دال بستر

مرکز خرید  ،Pobedaروسیه
استفاده از  GFRPدر تسلی فونداسیون

معرفی پروژههای دارای میلگرد GFRP

یطار شهری ،آلمان
استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی دال بستر

احداث پل ،اونتاریو ،کانادا
استفاده از میلگردهای  GFRPدر عرشهی پل

یطار شهری ،آلمان
استفاده از میلگردهای  GFRPدر سازه زیرزمینی

راه آهن ،سوئیس
استفاده از میلگردهای  GFRPدر بستر راهآهن

دیوار ساحلی و اسکله ،یطر
استفاده از میلگردهای  GFRPدر سازههای ساحلی

سازه زیرزمینی ،آلمان
استفاده از میلگردهای  GFRPدر سازه زیرزمینی

معرفی پروژههای دارای میلگرد GFRP

راه آهن ،اتریش
استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی بستر راهآهن

گترگاه کوهستانی ،سوئیس
استفاده از میلگردهای  GFRPدر سازه های زیرزمینی

اسکلهسازی ،بریتانیا
استفاده از میلگردهای  GFRPدر ساخت سازههای محافظ اسکله

سولههای ذخیرهسازی ترمینال حمل و نقل ،روسیه

استفاده از میلگردهای  GFRPدر کف سازی بتنی

پروژهی انبار مصال  ،روسیه
استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی فونداسیون

بلوکهای نیوجرسی ،کانادا

استفاده از میلگردهای  GFRPدر یطعات
پیش ساخته بتنی

معرفی پروژههای دارای میلگرد GFRP

احداث استخر ،روسیه

مجتمع انباری  ،Krasnopolskayaروسیه

استفاده از میلگردهای  GFRPجهت تسلی دیوار

استفاده از میلگردهای  GFRPدر تسلی
فونداسیون و کف سازی

پارکینگ دانشکاه اورال جنوبی ،روسیه

کارواش اتوماتیک  ،Koltsoروسیه

استفاده از میلگردهای GFRPبرای تسلی فونداسیون

 5۰%کاهش هزینه با استفاده از GFRP
درتسلی فونداسیون

مرکز درمانی  ،Sakuraروسیه
تجهیزات درمانی این مرکز به فلز حساس بوده و نمیتوان
در این پروژه از میلگرد فوالدی استفاده کرد.

مجتمع لجستیک  ،Youzhnouralskyروسیه
استفاده از میلگردهای  GFRPبرای تسلی فونداسیون
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