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مقایسه مستقیم بین فوالد و GFRP Bar نمودار تنش- کرنش
Material properties 
Straight bars

R e i n f o r c i n g 
steel

GFRP Bar

Characteristic yield 
strength fyk (N/mm2) 500 ≥1000

Design yield 
strength fyk (N/mm2) 435 ≥445

Tension Modulus of 
elasticity E (N/mm2) 200,000 ~60000

Concrete cover As per local 
standards d+10cm

معتبر در سرتاسر جهان:

محصوالت ما به طور گسترده اى مطابق آیین نامه هاى معتبر 
جهانى مورد آزمایش قرار گرفته اند و ضوابط مربوط به آن 
ها را کنترل کرده اند. از این رو محصوالت ما اعتبار جهانى 

دارد.

مشخصات بى نظیر :

که  هستند  میلگردهایى   Quantom®Bar
از محصور شدن الیاف ضد زنگ شیشه اى در 
شوند.  مى  تولید  اپوکسى  رزین  چسب 
روش  و  کیفیت  با  ى  اولیه  مواد  از  استفاده 
هاى تولید بى همتا محصوالت ما را از هر نظر 

برجسته مى دارد. 

  Quantom®Bar داراى مزایاى زیر است

- دوام باالیى دارد.

- مقاومت باالتر نسبت به فوالد

- مقاوم در برابر خوردگى 

- بدون خاصیت مغناطیسى

- نارساناى الکتریکى و حرارتى

- سهولت در برش با ماشین 

- سبکى چشمگیر نسبت به فوالد
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مراحل تولید
تمامى  که  است  میلگردهایى  تولید  براى  بهینه  اى  مرحله  دو  فرایند  کرده  خاص  را   Quantom®Bar که  خصوصیتى 
الزامات را فراهم کرده است. در مرحله اول که مرحله شناخته شده اى براى محصوالت کامپوزیت است، پولتروژن، 
الیاف شیشه با مقاومت باال تا حد امکان در وضعیت دسته متراکم مى شوند و در حالیکه آغشته به رزین شده اند از 
محفظه اى بسته عبور مى کنند. در مرحله دوم، شکل دهى به مقطع، بر روى میلگردها که پس از مرحله قبل سخت شده 
اند آج ها برش مى خورند. در انتها بر روى میلگردها یک پوشش نهایى اجرا مى شود. نتیجه این مراحل، تولید محصولى 

بى همتا در خصوصیات سازه اى، فیزیکى و شیمیایى است.

مقطع عرضى مقطع طولى

چندین دهه است که فوالد در سازه هاى بتنى به عنوان یک تسلیح کننده ى مرسوم مورد استفاده قرار مى 
گیرد. اگرچه فوالد مقاومت خوبى دارد ولى در محیط هاى خورنده و یا میدان هاى الکترمغناطیسى استفاده ا 
ز این ماده راهکار مناسبى نیست. در شرایط نامبرده استفاده ازQuantom®Bar   که حاصل خالقیت مهندسى 

است ما را قادر به ارائه ى راهکارهاى پیشرفته و بى همتا تر مى کند.

حفظ مقاومت در زمان بیشتر

هرچه نسبت الیاف موجود بیشتر باشد و الیاف در راستاى میلگرد آرایش داده شده باشند مقاومت و سختى میلگرد 
بیشتر خواهد بود. 

همه الیاف با رزین کامال محصور مى شوند و به این شکل دوام حداکثرى در بتن ایجاد مى شود. (تا 100 سال)
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ترانس ها، راکتورهاى موجود در شبکه ى برق رسانى، سوئیچ ها و تاسیسات صنعتى (کارخانجات ذوب آهن و 
آلمنیوم و ...) با جریان باالى الکتریکى کار مى کنند. اگر که میلگردهاى موجود در این سازه ها به سیم پیچى 
که  مى شود  باعث  پدیده  همین  مى شود.  وارد  میلگردها  به  القایى  الکتریکى  جریان  باشد،  نزدیک  بسیار 
حاوى  اعضاى  باید  پدیده  این  از  جلوگیرى  منظور  به  یابد.  کاهش  مقاومتشان  و  رفته  باال  میلگردها  حرارت 
میلگردهاى فوالدى خارج از میدان مغناطیسى موثر ناشى از سیم پیچى ها باشد. جالب توجه است که در 
این  از  توان  مى  بنابرین  شود.  نمى  ایجاد  مغناطیسى  الکترو  جریان  گونه  هیچ   Quantom®Bar میلگردهاى 
میلگرد براى ساخت پى، دیوارها و سقف ها در مجاورت سیم پیچى ترانس ها و راکتورها استفاده کرد. در 
نتیجه محفظه سیم پیجى مى تواند در ابعاد بسیار کوچکترى ساخته شود بدون اینکه ممانعتى براى عملکرد 
این سیستم ایجاد کند. در این صورت هزینه هاى ساخت و حین استفاده به شکل چشمگیرى کاهش مى یابد.   این سیستم ایجاد کند. در این صورت هزینه هاى ساخت و حین استفاده به شکل چشمگیرى کاهش مى یابد.   این سیستم ایجاد کند. در این صورت هزینه هاى ساخت و حین استفاده به شکل چشمگیرى کاهش مى یابد.   

S N

Quantom®Bar d جریان الکتریکى را از خود عبور نمى دهد، بنابرین در 

موارد زیر مى تواند به شکل ائده آل استفاده شود:

◄ در محفظه و فونداسیون ترانس ها و راکتورها

◄ سوئیچ ها

◄ کارخانه فوالد

◄ کارخانه ذوب آلمینیوم

◄ تاسیسات صنعتى

Transformer foundation Peiner Träger Ltd., Peine, Germany

Floor slab in rectifier area Qatar Aluminum, Qatar
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حساسى  بسیار  هاى  محیط  مشابه  هاى  رشته  و  جامدات  فیزیک  نانوتکنولوژى،  تحقیقاتى  هاى  آزمایشگاه 
چرخش  با  توموگرافى  الکترونى،  میکروسکوپ  اسکن  در  شده  انجام  هاى  گیرى  اندازه  همچنین  هستند. 
جاییکه  آن  از  اند.  بسیار حساس  محیطى  تاثیرات  مقابل  در  مغناطیسى  با تشدید  توموگرافى  و  مغناطیسى 
میلگردهاى فوالدى قابلیت رسانایى دارند مى توانند در دقت و عملکرد این سیستم ها تاثیر داشته باشند. 
استفاده از Quantom®Bar مى تواند محیطى بدون حضور فلز و بدون خاصیت مغناطیسى را فراهم آورد. این 

اقدام منجرب تامین محیطى مناسب براى عملکرد دستگاههاى نامبرده و حفظ دقت آن ها مى شود.

S N

نارساناست،  الکترومغناطیسى  جریان  مقابل  در   Quantom®Bar
بنابرین در موارد زیر مى تواند به شکل ائده آل استفاده شود:

(MRI ساختمان) بیمارستان ها ◄

◄ مراکز نانوتکنولوژى

◄ آزمایشگاه هاى فیزیک جامدات

◄کف هاى صنعتى داراى سیستم هاى انتقال بدون سرنشین 

 Foundation block at the IBM Nanotech-Center in
Zurich, Switzerland

Max-Planck Institute for Solid State Research
in Stutgart, Germany 

Replacement of the carriageway slab ,Péage de Tain, France
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متداول ترین دلیل آسیب در ساختمان هاى بتنى مسلح شده با میلگردهاى فوالدى عامل خوردگى است. این 
مسئله مخصوصاً در نماى خارجى ساختمان، سازه هاى نواحى ساحلى، پل ها و پارکینگ هایى که در معرض نمک 
یخ زدایى قرار مى گیرند و یا همچنین در استخرهاى شنا، محفظه هاى تصفیه فاضالب و بسیارى از تاسیسات 
صنعتى دیگر حائز اهمیت بیشترى خواهد بود. از آن جاییکه Quantom®Bar دچار خوردگى نمى شود، خطر 
خوردگى در سازه هاى حاوى آن حذف مى شود. همین امر سبب مى شود که هزینه هاى نگهدارى و تعمیر به 
شدت کاهش پیدا کند. همچنین عمر سرویس سازه به شدت افزایش مى یابد که در زمینه ى سازهاى پایدار 

نقش مهمى را ایفا مى کند.
و  قلیایى  هاى  محیط  در  و  شود  نمى  خوردگى  دچار   Quantom®Bar
اسیدى مقاومت مى کند، بنابرین در شرایط محیطى شدید مى تواند به 

شکل ائده آل استفاده شود، از جمله در:

◄ استحکامات ساحلى و دیوار اسکله ها

◄ المان هاى در نماى خارجى

◄ پارکینگ ها (حتى بدون نیاز به پوشش)

◄ کف هاى صنعتى

◄ استخرهاى شنا

◄ مجفظه هاى تصفیه ى فاضالب

Precast concrete elements for costal defense
project blackpool, UK 

 Facade pilasters Guthirt School
Zug, Switzerland

Reinforced concrete pipe for waste water transmittion, Tehran, Iran

شدت کاهش پیدا کند. همچنین عمر سرویس سازه به شدت افزایش مى یابد که در زمینه ى سازهاى پایدار 

و  قلیایى  هاى  محیط  در  و  شود  نمى  خوردگى  دچار 
اسیدى مقاومت مى کند، بنابرین در شرایط محیطى شدید مى تواند به 

شدت کاهش پیدا کند. همچنین عمر سرویس سازه به شدت افزایش مى یابد که در زمینه ى سازهاى پایدار 
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زیرساخت هاى موجود اغلب به علت خوردگى فوالد و متعاقبا آسیب هاى وارده به ریزساختار بتن تیاز به 
تعمیر و تعویض دارند. این مشکل به ویژه در پل هاى در معرض نمک هاى یخ زدا اتفاق مى افتد. این مشکل 
خط  و  جدید  پرسرعت  ریلى  ارتباطى  مسیرهاى  مى شود.  برطرف   Quantom®Bar میلگردهاى  از  استفاده  با 
ترامواها معموال با دال هاى باالست ساخته مى شوند. ریل ها به عنوان یک وسیله ى الکتریکى براى انتقال 
سیگنال مورد استفاده قرار مى گیرند. میلگردهاى فوالدى در دال زیر ریل باید به شکل پیچیده اى در عمق 
قرار گیرند تا سیگنال هاى انتقالى از ریل ها دچار اختالل نشوند. در صورت استفاده از GFRP Bar} c چون 
جریان الکتریکى در آن ها ایجاد نمى شود، نیاز به رعایت این معیارها نیست. حتى مى توان این میلگردها را 

در مجاورت زیاد با سیم پیچ هاى القایى که به منظور تغییر خط ریل استفاده شده اند، نصب کرد.

Quantom®Bar  دچار خوردگى نمى شود و همچنین نارساناى الکتریکى 
بنابرین مى تواند به شکل ائده آل در موارد زیر استفاده  مى باشد، 

شود:

◄ عرشه ى پل

◄ تکیه گاه هاى عرشه پل

◄ دیوارهاى حائل روى پل ها

◄ دیوارهاى حائل صوتى

◄ دال هاى باالست

◄  خط پرواز و فرود در فرودگاه ها

Fe
S N

Floor slab railway depot Basel, Switzerland

Bridge deck Weightman Bridge, City of Niagara Falls, USA
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یا  همان  تونل هاى متروى شهرى، مجارى فاضالب و تاسیسات زیرساختهاى دیگر توسط دستگاه حفر تونل 
قادر به پیشروى   TBM با میلگرد فوالدى در مسیر دستگاه  احداث مى شوند. حال در صورت مواجه   TBM
نخواهیم بود و دیوارهاى نگهبان که براى پایدارى ترانشه خاك احداث شده اند باید به صورت دستى تخریب 
شوند. لذا با استفاده از Quantom®Bar در دیوار بتنى نگهبان مى توان پایدارى خاك را تامین کرد درحالیکه 
قادر خواهد بود که دیوار مسلح شده با این میلگرد را به راحتى حفر کند و نیاز به تخریب   TBM دستگاه 
دستى را حذف کند. زمان و هزینه ى مراحل ساخت در این شیوه به شدت کاهش مى یابدو همچنین ایمنى 

در گارگاه به شکل چشمگیرى بهبود پیدا مى کند.

Quantom®Bar  به علت قابلیت سهولت در برش خوردن مى تواند به 
شکل ائده آل در موارد زیر استفاده شود:

◄ در سازه نگهبان موجود در پروژهاى حفارى تونل 

◄ در سازه نگهبان ها

◄ دیوارهاى ساخته شده با شمع بتنى

formwork anchors◄

◄سازه هاى موقت بتنى

An schematic view of a soft eye being drilled and the retaining wall is reinforced with Quantom®Bar 


