وإطارات مركبة لإلنشاءات FRPإطارات حديدية مركبة صناعية

أصدقائي األعزاء!اسمحوا
لي أن أشكرك على
الوقت الذي كرسته لهذا
العرض .نأمل أن تهمك
المعلومات التي تحتويها

نرى أن مهمتنا الرئيسية تتمثل في تطوير وإنتاج وتنفيذ منتجات مبتكرة في
البناء  ،والتي:
تلبية متطلبات موثوقية وسالمة هياكل المباني ؛ •
زيادة دورة حياة المباني والهياكل والهياكل ؛ •
تقليل تكاليف البناء بسبب خصائصها الفيزيائية والميكانيكية الفريدة •
تقليل تكلفة مرافق التشغيل ؛ •
قادرة على المنافسة  ،بما في ذلك خارج بلدنا ولدينا إمكانات تصدير كبيرة •
نعتقد أن المنتجات التي نصنعها هي مستقبل البناء .يتم ضمان ذلك  ،قبل كل
شيء  ،من خالل الموثوقية وكفاءة الطاقة وعمر الخدمة الطويل والمالءمة البيئية
.والفوائد االقتصادية
صا
نحن نقدر سمعتنا ونتفهم مسؤوليتنا .لهذا السبب نولي اهتما ًما خا ً
لجودة منتجاتنا في جميع مراحل الدورة التكنولوجية .تعتبر المنتجات المصنعة
من قبلنا  ،من حيث مؤشرات الجودة الخاصة بها  ،من بين األفضل في فئتها في
كل من روسيا والخارج .وهذا هو السبب في أننا ال نقف مكتوفي األيدي  ،بل
.نتحرك أكثر على طريق االبتكار  ،وننشئ قاعدة مادية لجيل جديد لبناء فعال.
General Director of HELP Composite JSC
Dmitry Levanov

مهمة ر
الشكة
 ،وعناصر اإلطار ®BASISإنتاج حديد التسليح المركب الصناعي عالي القوة
المركب المنحني  ،واللولب المركب  ،واإلطارات المركبة لتلبية احتياجات كل
عميل في موثوقية ومتانة نتائج البناء.
توفير األثر االقتصادي الناشئ عن تخفيض تكاليف اإلنشاء والتشغيل للمنشآت
.بسبب مزايا المنتج.
.تطوير وإطالق منتجات جديدة للبناء المركب في السوق

مزايا العالمة التجارية
هي مواد بناء عالية القوة ®BASISالتعزيزات الزجاجية الصناعية وعناصر اإلطار المركب
وموثوق بها .يتم تحقيق موثوقيتها وخصائصها الفيزيائية والميكانيكية الممتازة من خالل استخدام
مواد خام مبتكرة عالية الجودة ذات خصائص متخصصة  ،فضالً عن تقنية تصنيع المنتجات
الخاصة  ،والتي تسمح بتمديد وختم قضيب الطاقة بشكل كبير قبل بلمرته.تم تأكيد موثوقية
من خالل البحث واالختبار في أكبر ®BASISاستخدام التعزيز المركب للزجاج الصناعي
معهد متخصص في صناعة البناء في روسيا مع التقاليد العلمية الغنية والمدارس العلمية الخاصة
NIIZhBبه  -معهد البحث والتصميم والتكنولوجيا للخرسانة والمعززات الخرسانة  -سميت
أ .جفوزديف.تستند الفوائد االقتصادية التي تمت مناقشتها في هذا العرض التقديمي VIعلى اسم
إلى خصائص المواد .تنشأ الفوائد من استخدام التعزيز المركب بخصائص قوة متزايدة تتجاوز
يوضح GOST 31938-2012.المؤشرات الفيزيائية والميكانيكية المنصوص عليها في
تقييما تحليل ًيا لتكلفة خيارات حديد التسليح والتعزيز المركب للبالطة الخرسانية
الرسم البياني
ً
N.I.المتجانسة لمبنى سكني مكون من  6أقسام من  17طابقًا .تم إجراء التقييم من قبل موظفي
 ،مع مراعاة الوثائق التنظيمية في مجال التصميم .ويترتب على التقييم أنه A.A. Gvozdev
عند استخدام التعزيز المركب مع زيادة األداء  ،فإن الفائدة االقتصادية في تكلفة التعزيز هي 36
بالمائة .يمكنك العثور على حسابات مفصلة في نهاية هذا العرض التقديمي.

Standard parameters FRP rebar:

Design parameters FRP rebar:

Plate upper area:FRP rebar ø18 , pitch 200 mm
Plate lower area: FRP rebar ø18 , pitch 200 mm
Bended elements and add FR. Rebar ø18

Standard parameters FRP rebar:
Design parameters FRP rebar:

Plate upper area: FRP rebar ø16, pitch 200 mm
Plate lower area: FRP rebar ø16, pitch 200 mm
Bended elements and add. FRP Rebar ø16

Standard parameters FRP rebar:

Design parameters FRP rebar:

Plate upper area: FRP rebar ø14 , pitch 200 mm
Plate lower area: FRP rebar ø14, pitch 200 mm
Bended elements and add. FRP rebar: ø14

Standard parameters FRP rebar:
Design parameters FRP rebar:

Plate upper area: FRP rebar ø14, pitch 200 mm
Plate lower area: steel rebar ø20 A500C, pitch 200 mm
Bended elements and add. rebar: steel ø20A500C

Plate upper area: steel ø20 A500C, pitch 200 mm
Plate lower area: steel ø20 A500C, pitch 200 mm
Bended elements and add. rebar: steel ø20A500C

Total rebar cost of foundation plate reinforcing wit relation to
the cost of optional steel reinforcing

Foundation plate reinforcing options

العرض الذات
مجال البناء هو أحد أقدم المجاالت التي ترتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بتطور البشرية .منذ فجر
التاريخ  ،كان الناس يصنعون المباني والطرق والجسور باستخدام مجموعة متنوعة من
المواد اإلنشائية .يعود استخدام بعضها إلى العصور القديمة وهو منتشر على نطاق واسع
حتى اليوم  ،بعد أن اجتاز أخطر اختبار  -اختبار الزمن.

اختراع وإنتاج وبحث حديد التسليح المركب مصحوبًا بإصدار
الوثائق التنظيمية والفنية.
بدأت في .1970-1960

فتح التقدم التكنولوجي في القرن العشرين آفا ًقا جديدة للبشرية .في المجال العلمي  ،بدأ
تطوير مواد وتقنيات جديدة  ،حقق استخدامها طفرة حقيقية .كان أحد هذه اإلنجازات هو
تكنولوجيا إنتاج المواد المركبة .وهكذا  ،دخلت المواد المركبة في البناء .يحتل التعزيز
المركب مكانة خاصة بين االبتكارات لبناء الهياكل الخرسانية .كان أساس إنتاجه وتطبيقه في
 ،الذي تم إجراؤه في NIIZhBالبناء هو البحث واالختبار على المدى الطويل من قبل معهد
روسيا في الخمسينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

التطبيق التجريبي لحديد التسليح المركب في القرن العشرين
في اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية جسر تجريبي في منطقة أمور من عام  1975حتى الوقت
الحاضر .مركب حديد التسليح فى عوارض خشبية .قلة التدمير.

جسر تجريبي في بريمورسكي كراي  ،من عام  1984حتى الوقت الحاضر .قلة التدمير.

يتكون الهيكل من استخدام مركب ُمج َّهد
مسبقًا
حديد التسليح.

" ...دوالر واحد يتم إنفاقه على ضمان المتانة في مرحلة التصميم والبناء
ما يعادل  5دوالرات أمريكية يتم إنفاقها على العملية الوقائية و  25دوال ًرا أمريكيًا يتم إنفاقها عليها
 De Sitterعملية تصحيحية  ،أي في أعمال اإلصالح والترميم " ....قانون الخمسات" لـ
يعد تدمير الهياكل الخرسانية المسلحة بسبب تآكل حديد التسليح أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة
البناء .يقلل التآكل
بشكل كبير من عمر خدمة الهياكل ويزيد من تكلفة تشغيلها.

Destruction of reinforced concrete
structures due to corrosion of steel
reinforcement is one of the main
challenges
faced
by
the
construction industry

الخصائص األساسية لحديد التسليح المركب
مقاومة البيئات العدوانية ؛

ارتفاع قوة الشد؛

.ضمان متانة الهياكل

جاذبية نوعية منخفضة
عدم الحساسية للمجاالت الكهرومغناطيسية.

مركب حديد التسليح عبارة عن مادة متباينة الخواص تتكون من ألياف موجهة (زجاج  ،بازلت) وموثق
معينةGOST .بوليمر (راتنج) بنسب

تصل المقاومة الحرارية لحديد التسليح المركب إلى  400درجة مئوية
وتعتمد على جودة العملية ومنها:
درجات حرارة التزجج للمادة الالصقة ؛
التصاق األلياف بالموثق.
R70.درجة مقاومة الحريق لحديد التسليح المركب عالي الجودة هي
درجة مئوية X10-6 /معامل التمدد الحراري ،
Basalt plastic

Fiberglass

Steel Concrete

Direction

6-10

6-10

7-13

11

Longitudinal

20-22

21-23

7-13

11

Cross

يعتمد معامل التمدد الحراري على:
خصائص األلياف في االتجاه الطولي ؛
خصائص الراتنج في االتجاه العرضي ؛
الموثق ونسبة األلياف.

 NIIZHBمناطق تطبيق حديد التسليح المركب (توصيات
)A. A. Gvozdevالمسماة على اسم
بناء مرافق البنية التحتية للنقل البري ؛
بناء الهياكل التي تعمل في ظروف المجاالت الكهرومغناطيسية العالية
واختالف اإلمكانات المعرضة لتيارات التسرب ؛
في الهياكل الخرسانية على قاعدة موزعة (أسس) ؛
بناء مرافق إنتاج المواد الكيميائية  ،ومواقع الدفن السامة  ،ومعالجة
المياه وتنقية المياه  ،واستصالح األراضي ؛
في الهياكل المصنوعة من الخرسانة  ،والتي تتميز بتأثير وقائي
منخفض ضد حديد التسليح ؛
بناء المرافق البحرية والموانئ ؛
بناء مرافق البنية التحتية للهندسة المدنية ؛
بناء المنشآت الزراعية.
بناء المناجم واألنفاق تحت األرض ؛
أثناء أعمال الحفر وأنشطة حماية التربة ؛
في الهياكل المغلقة متعددة الطبقات الموفرة للحرارة ؛
عند إعادة بناء وإصالح وترميم عناصر المباني والهياكل.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعتبارا من اليوم في روسيا
من حديد التسليح المركب وكذلك العادي FRP
ً
حديد التسليح المعدني هو مادة بناء يتم تطبيقها في البناء دون الحصول على أي مواصفات.
بوليمر حديد التسليح المركب لتقوية الخرسانةGOST 31938-2012 " .المواصفة القياسية الروسية
المواصفات العامة "تم تطويرها وتقديمها في روسيا في عام  . 2015وتنظم الوثيقة الجودة والمعايير
اعتبارا من اليوم  ،تم تقديم مسودة محدثة من
مع GOSTالفيزيائية والميكانيكية وطرق االختبار.
ً
متطلبات الجودة المتزايدة للمناقشة العامة.

 ،على وجه الخصوصFRP :الوثائق التنظيمية التي تحكم معايير التصميم وحسابات هياكل حديد التسليح المركبة
مع تغيير رقم" 1 .الهياكل الخرسانية والخرسانة المسلحة .األحكام الرئيسية" SP 63.13330.2012لوائح البناء
موصى به) .حساب الهياكل باستخدام حديد التسليح البوليمر ( Lالملحق (SNI P 52-01-2003نسخة محدثة من
المركب) ؛
ZH.حماية هياكل المباني من التآكل" (اإلصدار الحالي لعام  .2012الملحق " SP 28.13330.2012لوائح البناء
؛ )ZH 4و ZH 3متطلبات الهياكل الخرسانية والخرسانة المسلحة  ،الجداول
الهياكل الخرسانية المسلحة بمركب ألياف البوليمر .أنظمة التصميم" ؛" SP 295.1325800.2017لوائح البناء
الهياكل الخرسانية مع األلياف غير المعدنية وحديد التسليح البوليمر .لوائح " SP 405.1325800.2018لوائح البناء
التصميم" ؛

Lira Soft software package, in which
SP 295.1325800.2017 provisions are implemented

هندسة الهياكل الخرسانية
1. SP 295.1325800.2017 "Concrete structures reinforced
with polymer composite. Design regulations";
Limit state method
• The first (in terms of strength or load-bearing capacity) limit state:
- strength calculation;
- shape stability calculation (for thin-walled structures);
- calculation based on stability of position (tipping, sliding, floating).
The second (in terms of normal operation suitability) limit state:
- crack formation calculation;
- crack opening calculation;
- deformations calculation.

•

•

•

2. Normal cross-section strength calculation:
Maximum effort calculation method

Deformation model calculation method

3. Accuracy of calculation methods.
T. A. Mukhamediev, D. V. Kuzevanov "To
the strength calculation of bent structures
made of concrete with composite
polymer rebar" Construction mechanics
and calculation of structures No. 4, 2016

4. Strength and deformation characteristics values:
Parameter

Measuring
Units

Metal
A400S

Tensile strength limit , not less

MPa

400

800

Tensile elasticity modulus, not less

GPa

200

50

Fiberglass GOST

*

Fiberglass
BASIS®*
1200
54

* If the manufacturer's documents contain higher values of Tensile strength limit and Tensile elasticity
modulus, it is necessary to follow the manufacturer's documentation requirements (clause 5.1.5. GOST
31938-2012).

The material reliability coefficient:
• when calculating the limit states of the second group equal to 1.0;
• when calculating the limit states of the first group, depending on V variation coefficient value out of
0.997 confidential probability condition provision
1,2 — at V ≤ 0,1;
1.5 — at 0.10 ≤ V ≤ 0.15.

Coefficients on load long-term
(prolonged) action

Coefficients that take into account the
structure operating conditions

Type of load

Fiberglass

Basalt fiberreinforced
polymer

Short term

1

1

inside facilities

Long term

0.3

0.4

Open air, ground coat

5. Crack widths
Normal cracks opening width
a crc is defined as per the formula:
a   1  2  3  s 

 s l s
Es

6. Corrosion-resisting coating anchoring
with concrete

Operating conditions

Fiberglass

Basalt fiberreinforced
polymer

0.8

0.9

0.7

0.8

φ2 is assumed to be equal to:
0,7 – deformed section rebar;
1,2 – for smooth rebar;
crc, ult values are assumed to be equal to no
more than:
0.7 mm — for a short crack opening;
0.5 mm — with prolonged crack opening.

The rebar anchoring length in concrete is determined as per formula:



l
0 ,аn

Rs  As

Rbond u s

Stage 1 – elastic

Rbond = η1R bt
(η 1 coefficients' values are assumed to be equal to 1.5)

Stage 2 - partially elastic

Stage 3 - slippage

مثال على تصميم لوحة األرضية (مع الفوالذ)

)FRPمقابل  Steel (A500Sتحليل التكلفة المقارن لمدة  5سنوات

مشاكل الجودة في سوق حديد التسليح المركب
 . 1التزييف .العديد من المصنعين ليس لديهم فكرة عن جودة منتجاتهم .ال توجد معدات معملية إلجراء
االختبارات الفيزيائية والميكانيكية .تقارير اختبار المنتج لمراكز البحث للشهادات مزورة .نتيجة لذلك  ،يعتبر
هذا المنتج غير آمن وال يمكن استخدامه في البناء .مراكز األبحاث المعتمدة والمختصة التي يمكنها اختبار
 ،المختبر الذي يحمل اسم NIIZhB ،MGSU ،Kazan GSUحديد التسليح المركب:
Belelyubsky.

 .2استبدال تعريف أقطار حديد التسليح .ال يتم تحديد قطر مركب حديد التسليح باللف ! القطر االسمي هو
القيمة التقريبية لقطر القضيب نفسه بدون لف (طبقة إرساء) .ومع ذلك  ،يبيع المصنعون والبائعون حديد
التسليح بقطر داخلي يبلغ  10ملم  ،مما يشير إلى قطر  12ملم  ،وهو بالطبع خدعة.

مثال على المصنعين عديمي الضمير.

الوزن  260جرام  /متر
الكثافة  1.69جم  /سم 3
وزن حديد التسليح عالي الجودة  10مم
بكثافة  2.05جم  /سم  3ال تقل عن
 160جرام.
FRP-12.5في الواقع

الوزن  115جرام  /متر
الكثافة  1،46جم  /سم 3
وزن حديد التسليح عالي الجودة
 10مم بكثافة  2.05جم  /سم 3
ال تقل عن  160جرام.
FRP-8.5في الواقع

 .3االستبدال المتكافئ وتصغير األقطار خداع.

يطالب العديد من المصنعين وتجار التجزئة بتخفيضات غير مشروطة في األقطار عند استخدام حديد التسليح
المركب .هذا ليس صحيحا ! تم إدخال المعامالت المقابلة للتحليل اإلنشائي باستخدام حديد التسليح المركب في
أكواد التصميم .لتقليل القطر  ،من الضروري حساب األحمال وظروف تشغيل الهياكل والمعلمات الفيزيائية
والميكانيكية لحديد التسليح  ،وما إلى ذلك  ،مع مراعاة هذه الحسابات  ،ال يمكن تقليل قطر حديد التسليح
ومع ذلك  ،عند استخدام حديد التسليح المركب مع زيادة الخواص !)GOST (800 MPaالمركب وفقًا لـ
الفيزيائية والميكانيكية ( 1200- 1150ميجا باسكال)  ،فمن المستحسن تقليل القطر ويؤدي إلى تأثير
اقتصادي كبير (يصل إلى  ، )٪ 35وهو ما ينعكس بشكل أكبر في هذا العرض التقديمي
مثال على المصنعين عديمي الضمير.

شبح جديد لحديد التسليح المركب
جديد لحديد التسليح في روسيا  ،مما يزيد بشكل كبير من GOST 31938في المستقبل القريب  ،سيتم تقديم
متطلبات جودة المنتج .ستكون إحدى المستجدات في المستند هي المؤشرات الهندسية للمنتج  ،والتي يمكن
للمستهلك من خاللها تحديد منتج عالي الجودة .بادئ ذي بدء  ،هذه هي الوزن والقطر الداخلي والكثافة 2.05
جم  /سم  3على األقل .على الرغم من أن الوثيقة لم تقدم بعد .يمكن استخدام أحكامه اآلن.
تحديد القطر

JSC HELP Compositeإن شركة
هي شركة ناضجة تتطور ديناميكيًا في سوق
البناء في االتحاد الروسي والتي بدأت
نشاطها في عام  1995واكتسبت سمعة
كشريك موثوق به ومقاول مسؤول.
مع JSC HELP Compositeيتالءم
العصر ونمو التكنولوجيا .نحن نطبق أحدث
التطورات العلمية في الصناعة الكيميائية
باإلضافة إلى خواص المواد الخام
المتخصصة عالية الجودة.

سمح لنا تجهيز عملية اإلنتاج بمعدات عالية التقنية من أحدث جيل بأن نقدم لعمالئنا حديد التسليح المركب
؛ ®BASIS Chemicalو ®BASIS Quartzو ®BASIS Standardالصناعي عالي القوة FRP
؛ العناصر الهيكلية ®BASIS Bent Elementsعناصر حاملة منحنية مصنوعة من قضيب مركب
يبلغ خط اإلنتاج إلنتاج  ،BASIS Constructive®.واألطر المركبة ®BASIS Spiralالحلزونية إلطار
حديد التسليح المركب  1500000متر شهريًا .إن خط اإلنتاج إلنتاج الحلزونات والعناصر المنحنية هو
 6000قطعة في الشهر.

بخصائص ®BASISيتميز حديد التسليح المركب المصنوع من األلياف الزجاجية عالية القوة من
حديد التسليح البوليمر المركب للهياكل " GOST 31938-2012فيزيائية وميكانيكية تفوق جودة
الخرسانية .المواصفات العامة".

 BASIS® FRPتأكيد جودة حديد التسليح المركب
البوليمر المركب " GOST 31938وامتثاله لمتطلبات BASIS® FRPتم تأكيد جودة حديد التسليح المركب
AA.لتدعيم الهياكل الخرسانية .الشروط الفنية العامة" من خالل دورة كاملة من االختبارات التي أجريت في
متطلبات ®BASISالبناء" .تتجاوز المعلمات الميكانيكية لتجهيزات " Gvozdevمركز البحث والتطوير
TU 22.29.29-001سجلنا NIIZhBالمذكورة أعاله .لقد قمنا بتطوير وبعد االختبار في GOST ،حيث يتم تقديم مؤشرات جودة أعلى كمعيار39515217-2019 .

بدقة ف BASIS® FRPيتم اختبار كل دفعة من حديد التسليح المركب
مختبها الخاص المتثالها للمعايب الفبيائية والميكانيكية المحددة ف
المعيار GOST 31938-2012.
ر
الرئيس لعملنا هو جودة المنتج من أجل ضمان موثوقية هياكل العميل.

محفظة المنتج
عبارة عن حديد ®BASIS Standardمن الدرجة الصناعية FRPإن حديد التسليح المركب
المقاومة كيميائيا ً وتركيب خاص  ECRتسليح عالي القوة  ،يتم تصنيعه باستخدام األلياف الزجاجية
أعلى  4- 3مرات من قوة حديد التسليح ®BASIS Standardمن راتنجات االيبوكسي .قوة
( 400 / 1500- 1200ميجا باسكال ) .يتم تشكيل قضيب الطاقة في ريشات مع لف الحق بطبقة
مرساة وبلمرة المنتج  ،والتي تحدد خصائصها الفيزيائية والميكانيكية الممتازة .بعض خصائص
BASIS Standard®:
محتوى األلياف  86- 83 -في المائة ؛
كثافة ال تقل عن  103 * 2.1كجم  /م  3؛
المقاومة للتآكل؛
شفافية الراديو
وزن خفيف؛
؛  R70درجة مقاومة الحريق
عمر الخدمة  100- 80سنة.
BASISتُظهر حسابات الحمل وف ًقا للوائح البناء أنه باستخدام مؤشرات قوة حديد التسليح
 ،من الممكن تقليل مساحة المقطع العرضي للقضيب (القطر) مقارنةً بالنظير المعدني ®Standard
 ،مع تساوي جميع األشياء األخرى.

BASIS Standard® الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لحديد
التسليح المركبFRP الصناعي
Standard value
BASIS Standard®
GOST 31938-2012
guaranteed
indicators

Indicators'
designation
Tensile strength limit в, MPa, not less

6≤dн≤16

16˂dн≤40

6≤dн≤16

16˂dн≤40

800

800

1200

1150

50

Tensile elasticity modulus Ef, GPa, not less
Percentage of elongation at break  f, %, not less

2.0

Tensile strength cross-section sh, МPа, not less

52
1.8

2.2

2.0

150
95

170
98

12

15

25

15

Ultimate strength of adhesion to concrete at slip coefficient of
0.5 mm after exposure to an alkaline medium в1, MPa, not less

10

10

Continuous rebar filler content, % not less

75

83

6-10
21-23

6-10
21-23

Polymer binder hardening degree, % not less
Ultimate strength of adhesion to concrete  at slip coefficient of
0.5 mm, MPa, not less
Tensile strength reduction after exposure to an alkaline medium
∆в,%, no more

Coefficient of thermal expansion, longitudinal x10-6 / °C
Coefficient of thermal expansion, transverse x10-6 / °C

الملف الشخصي لحديد التسليح و
أبعاد هندسية

Internal
diameter
d, mm

Nominal diameter
dн mm
6.0
8.0

-0.10
+0.20

10.0

6.0

±0,20

Height of crosssectional
ledges
h, mm
0.6

Pace of crossCross-section
Weight, not
sectional
nominal area F, mm2 less than, kg.
ledges t1, t2, mm

8.0
10.0
±0,20

12.0

28.3

12

±0,20

12.0

±0,25

0.8

±2,5

14

±6 %

0.068

50.3

0.115

78.9

0.178

113.1

±5 %

0.260

14.0

14.0

153.9

0.352

16.0

16.0

201.1

0.439

254.5

0.545

18.0

±0,30

18.0

±0,30

1.2

16

20.0

20.0

314.2

22.0

22.0

380.1

±4 %

0.679
0.798

محفظة المنتج
هو عبارة عن حديد ®BASIS Quartzمن الدرجة الصناعية FRPإن حديد التسليح المركب
المقاومة كيميائيًا  ECRتسليح عالي القوة مع طالء كوارتز  ،تم تصنيعه باستخدام األلياف الزجاجية
أعلى  4- 3مرات من قوة حديد التسليح ®BASIS Quartzوراتنجات اإليبوكسي الخاصة .قوة
الفوالذي ( 400 / 1500- 1200ميجا باسكال) .يتم تشكيل قضيب الطاقة في ريشات مع لف الحق
بطبقة مرساة  ،وتطبيق طالء الكوارتز وبلمرة المنتج  ،والتي تحدد خصائصها الفيزيائية والميكانيكية
نظرا لطالء الكوارتز المطبق وطبقة المرساة  ،فإن حديد التسليح يتمتع بقوة التصاق ممتازة
الممتازة.
ً
BASIS Quartz®:للخرسانة  ،مما يسمح له بإدراك خصائص قوته بشكل كامل .بعض خصائص
محتوى األلياف  86- 83 -في المائة ؛
كثافة ال تقل عن  103 * 2.1كجم  /م  3؛
المقاومة للتآكل؛
شفافية الراديو
وزن خفيف؛
؛  R70درجة مقاومة الحريق
عمر الخدمة  100- 80سنة.
لقوة حديد ®BASIS Quartzتُظهر حسابات الحمل وف ًقا للوائح البناء أنه باستخدام مؤشرات قوة
التسليح  ،من الممكن تقليل مساحة المقطع العرضي للقضيب (القطر ) مقارنةً بالتناظرية المعدنية  ،مع
تساوي جميع األشياء األخرى.

الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لحديد التسليح المركبFRP
BASIS Quartz® الصناعي
Standard value
Indicators'
designation

GOST 31938-2012

BASIS Quartz®
guaranteed
indicators

6≤dн≤16

16˂dн≤40

6≤dн≤16

16˂dн≤40

800

800

1200

1150

Tensile strength limit в, MPa, not less

50

Tensile elasticity modulus Ef, GPA, not less
Percentage of elongation at break  f,%, not less

2.0

Tensile strength cross-section sh, МPа, not less

54
1.8

2.2

2.0

150
95

170
98

12

20

25

18

Ultimate strength of adhesion to concrete at slip coefficient of
0.5 mm after exposure to an alkaline medium в1, MPa, not less

10

10

Continuous rebar filler content, % not less

75

83

6-10
21-23

6-10
21-23

Polymer binder hardening degree, % not less
Ultimate strength of adhesion to concrete  at slip coefficient of
0.5 mm, MPa, not less
Tensile strength reduction after exposure to an alkaline medium
∆в,%, no more

Coefficient of thermal expansion, longitudinal x10-6 / °C
Coefficient of thermal expansion, transverse x10 -6 / °C

الملف الشخصي لحديد التسليح و
أبعاد هندسية

Internal
diameter
d, mm

Nominal diameter
dн mm
6.0
8.0

-0.10
+0.20

10.0

12.0

±0,20

6.0

±0,20

Height of crosssectional
ledges
h, mm
0.6

Pace of crossCross-section
Weight, not
sectional
nominal area F, mm2 less than, kg.
ledges t1, t2, mm
28.3

12

±6 %

0.072

8.0

50.3

0.123

10.0

78.9

0.190

12.0

±0,20
±0,25

0.8

±2,5

14

113.1

±5 %

0.278

14.0

14.0

153.9

0.377

16.0

16.0

201.1

0.469

254.5

0.583

18.0

±0,30

18.0

±0,30

1.2

16

20.0

20.0

314.2

22.0

22.0

380.1

±4 %

0.726
0.853

محفظة المنتج
حديد التسليح ذو القوة BASIS Chemical® -من الدرجة الصناعية FRPحديد التسليح المركب
المقاومة كيميائيا ً وتكوين خاص ECRالمتزايدة مع طالء كوارتز  ،مصنوع من األلياف الزجاجية
من راتنجات اإليبوكسي مع مقوي أمين بفضل المادة الرابطة  ،تكتسب مقاومة كيميائية غير مسبوقة
BASISللقلويات واألحماض .ال يزيد فقدان الوزن والقوة بعد التعرض في بيئة قلوية عن  .٪ 1قوة
أعلى  4- 3مرات من قوة حديد التسليح ( 400 / 1500- 1200ميجا باسكال ) .يتم ®Chemical
عا باللف بطبقة تثبيت  ،وتطبيق طالء الكوارتز وبلمرة المنتج ،
تشكيل قضيب الطاقة في قوالب  ،متبو ً
نظرا لطالء الكوارتز المطبق وطبقة التثبيت ،
مما يحدد خصائصه الفيزيائية والميكانيكية الممتازة.
ً
تتمتع حديد التسليح بمؤشرات ممتازة لقوة االلتصاق بالخرسانة  ،مما يجعل من الممكن إدراك
BASIS Chemical®:خصائص قوتها بالكامل .بعض خصائص
محتوى األلياف  86- 83 -في المائة ؛
كثافة ال تقل عن  103 * 2.1كجم  /م  3؛
المقاومة للتآكل؛
شفافية الراديو
وزن خفيف؛
؛  R70درجة مقاومة الحريق
عمر الخدمة  100- 80سنة.
لقوة ®BASIS Chemicalتُظهر حسابات الحمل وفقًا للوائح البناء أنه باستخدام مؤشرات قوة
التسليح من الممكن تقليل مساحة المقطع العرضي للقضيب (القطر) مقارنةً بالتناظرية المعدنية  ،مع
تساوي جميع األشياء األخرى.

BASIS Chemical® الصف الصناعيFRP الخصائص
الفيزيائية والميكانيكية لحديد التسليح المركب
Standard value
BASIS Chemical®
GOST 31938-2012
guaranteed
indicators

Indicators'
designation
Tensile strength limit в, MPa, not less

6≤dн≤16

16˂dн≤40

6≤dн≤16

16˂dн≤40

800

800

1200

1150

50

Tensile elasticity modulus Ef, GPa, not less
Percentage of elongation at break  f, %, not less

2.0

Tensile strength cross-section sh, МPа, not less

54
1.8

2.2

2.0

150
95

170
98

12

20

25

18

Ultimate strength of adhesion to concrete at slip coefficient of
0.5 mm after exposure to an alkaline medium в1, MPa, not less

10

10

Continuous rebar filler content, % not less

75

83

6-10
21-23

6-10
21-23

Polymer binder hardening degree, % not less
Ultimate strength of adhesion to concrete  at slip coefficient of
0.5 mm, MPa, not less
Tensile strength reduction after exposure to an alkaline medium
∆в,%, no more

Coefficient of thermal expansion, longitudinal x10-6 / °C
Coefficient of thermal expansion, transverse x10-6 / °C

الملف الشخصي لحديد التسليح و
أبعاد هندسية

Internal
diameter
d, mm

Nominal diameter
dн mm
6.0
8.0

-0.10
+0.20

10.0

6.0

±0,20

Height of crosssectional
ledges
h, mm
0.6

Pace of crossCross-section
Weight, not
sectional
nominal area F, mm2 less than, kg.
ledges t1, t2, mm

8.0
10.0
±0,20

12.0

28.3

12

±0,20

12.0

±0,25

0.8

±2,5

14

±6 %

0.068

50.3

0.115

78.9

0.178

113.1

±5 %

0.260

14.0

14.0

153.9

0.352

16.0

16.0

201.1

0.439

254.5

0.545

18.0

±0,30

18.0

±0,30

1.2

16

20.0

20.0

314.2

22.0

22.0

380.1

±4 %

0.679
0.798

محفظة المنتج
 ،FRPعناص تحمل االنحناء عبارة عن منتجات مصنوعة من قضبان BASIS Bent Elements
المركبة  ،وه صورية لتشكيل إطار فضاء ألي هياكل ومنتجات خرسانية .يتم تصنيعها وفقا
المقاومة كيميائيا  ،والتكوين الخاص من ECRلرسومات العميل باستخدام األلياف الزجاجية
ه BASIS Bent Elementsراتنجات اإليبوكس وطالء الكوارتز .قوة قضيب عنص االنحناء
 1000ميجا باسكال .قوة نقطة االنحناء ه  600ميجا باسكال .يتم تشكيل قضيب الطاقة ف
ريشات مع لف الحق بطبقة مرساة  ،وتطبيق طالء كوارتز  ،ولف عىل الشكل وبلمرة المنتج  ،مما
يحدد خصائصه الفبيائية والميكانيكية الممتازة .نظرا لطالء الكوارتز المطبق وطبقة المرساة  ،فإن
العنص يتمتع بقوة التصاق ممتازة بالخرسانة .بعض خصائص عازمة العناص األساسية:
محتوى األلياف  86-83 -ف المائة ؛
كثافة ال تقل عن  103 * 2.1كجم  /م  3؛
المقاومة للتآكل؛
شفافية الراديو
وزن خفيف؛
؛  R70درجة مقاومة الحريق
عمر الخدمة  100-80سنة ؛
الحد األدن لطول شعاع الزاوية 150-150 :مم ؛
الحد األقىص لطول شعاع الزاوية 1000-1000 :مم ؛
درجات الزاوية :وفقا لطلب العميل ؛
نصف قطر الزاوية :وفقا لطلب العميل ؛
أقطار العنص 14-4 :مم.

محفظة المنتج

محفظة المنتج
هو منتج مصنوع ®BASIS Spiralالعنصر الهيكلي المركب على شكل حلزوني لإلطار (الزنبرك)
من قضيب زجاجي مركب  ،وهو ضروري للتكوين السريع والموثوق لإلطار المكاني ألي هياكل
المقاومة ECRومنتجات خرسانية .إنه مصنوع وفقًا ألحجام العميل باستخدام األلياف الزجاجية
كيميائيًا  ،وهي تركيبة خاصة من راتنجات اإليبوكسي على مقويات أنهيدريد وأمين باستخدام تقنية
هي على األقل  1000ميجا باسكال .القوة في مكان ® BASIS Spiralطالء الكوارتز .قوة قلب
االنحناء  -ال تقل عن  600ميجا باسكال .يتم تشكيل اللولب عن طريق سحب القضيب في القوالب ،
عا باللف بطبقة تثبيت  ،وتطبيق طالء الكوارتز  ،واللف على القالب وبلمرة المنتج  ،مما يحدد
متبو ً
نظرا لطالء الكوارتز المطبق وطبقة التثبيت  ،فإن العنصر
خصائصه الفيزيائية والميكانيكية الممتازةً .
لديه التصاق ممتاز بالخرسانة .يتم تشكيل اإلطار الشبكي الهيكلي عن طريق مد اللولب وربط قضبان
BASIS Spiral®:التسليح به داخليًا في زوايا المنتج .بعض خصائص
محتوى األلياف  86- 83 -في المائة ؛
كثافة ال تقل عن  103 * 2.1كجم  /م  3؛
المقاومة للتآكل؛
شفافية الراديو وخفيفة الوزن ؛
؛  R70درجة مقاومة الحريق
عمر الخدمة  100- 80 -سنة ؛
الحد األدنى لطول شعاع الزاوية 150- 150 :مم ؛ الحد األقصى لطول شعاع الزاوية- 1000 :
 1000مم ؛ درجات الزاوية :بناء على طلب العميل ؛ أنصاف أقطار الزاوية :بنا ًء على طلب العميل ؛
قطر قضيب الربيع 14- 4 :ملم.

محفظة المنتج

محفظة المنتج
هي هياكل مركبة جاهزة وخفيفة الوزن ومتينة .إنها مصنوعة من حديد ®BASIS Constructive
بأشكال مختلفة ® ،BASIS Spiralوالعناصر الهيكلية الحلزونية BASIS® FRPالتسليح المركب
( BASIS Bentدائرة  ،مربعة  ،شبه منحرف  ،مثلث  ،مخروط  ،إلخ) وعناصر منحنية
زودت كمجموعة .يتم التجميع في الموقع - .وزن إطار الوبر بقطر  350مم  ،ارتفاع Elements®.
بقطر  12مم  2.5 -كجم ؛  -وزن العمود  1.5BASIS® FRPمتر  ،مع  6قضبان حديد التسليح
بقطر  14مم  5.1 -كجمBASIS® FRP .إطار  1500 * 300 * 700مع  8قضبان حديد التسليح

محفظة المنتج

المركبة ®BASISاإلجهاد المسبق لتقوية
 ،والمعايير وحسابات الهياكل لحاالت الحد FRPمتطلبات اإلجهاد المسبق لحديد التسليح المركب
الهياكل الخرسانية المعززة بحديد التسليح المركب " SP 295.1325800.2017موضحة في
البوليمر .قواعد التصميم " .يقول الكثير من الناس أن حديد التسليح المركب المسبق اإلجهاد غير ممكن.
نقول إنه من الممكن والسهل االندماج في العملية التكنولوجية لمصانع الخرسانة ومواقع البناء .تقوم
وكانت النتيجة الرئيسية BASIS® FRP.المصانع بأعمال اإلجهاد المسبق لحديد التسليح المركب
 ،أي ما ال BASIS® reibarللعمل هي اإلجهاد المسبق للقضيب إلى عامل  0.6من خصائص قوة
يقل عن  720ميجا باسكال .يتم إجراء الشد المسبق عن طريق مشابك كوليت معدنية باستخدام رافعة
في  BASIS® FRPهيدروليكية تقليدية .ويتم تنفيذ هذا العمل في إطار دمج حديد التسليح المركب
العملية التكنولوجية لمصانع الخرسانة المصنوعة من حديد التسليح بدون تغييرات كبيرة.تجربة االختبار
مع مقابض كوليت معدنية ودمج المنتج في  FRPتظهر أن اإلجهاد المسبق حديد التسليح المركب
السلسلة التكنولوجية لمصنع الخرسانة سابقة الصب  ،كذلك كمقاولين بناء  ،ال يمكن تحقيق ذلك إال مع
خالف ذلك  ،يتم سحب القضيب من القبضة  ،واالنزالق FRP. ،حديد التسليح المركب عالي الجودة
وكذلك تدميره عند نقطة التثبيت .تُظهر الصورة تصنيع أعمدة اإلنارة مع اإلجهاد المسبق لحديد التسليح
مع أطواق معدنية باستخدام زنبرك مركب مخروطي يحل محل BASIS Quartz® FRPالمركب
األسالك الفوالذية .وبالتالي  ،فإن الدعم مصنوع بالكامل من مركب.

BASIS® FRPالفوائد االقتصادية عند استخدام حديد التسليح المركب
 1.تقليل مساحة المقطع العرضي للشريط واالستفادة.
أقل بنسبة  ٪ 15- 10من تكلفة حديد التسليح من نفس  BASIS® FRPتكلفة حديد التسليح المركب
BASIS® FRPاألقطار .ومع ذلك  ،مع األخذ في االعتبار مؤشرات قوة الشد لحديد التسليح المركب
 ،من الممكن تقليل مساحة المقطع  ،SP 295.1325800.2017وكذلك عند حساب األحمال وفقًا لـ
العرضي للقضيب المركب (القطر) بالمقارنة مع المعدن .تبعا لذلك  ،فإن الفائدة االقتصادية في قط ر
أصغر ستكون  60إلى  83في المائة.
GOST 31938-2012 (1200وفقًا لـ BASIS® FRPمقارنة تكلفة حديد التسليح المركب
A500Cميجا باسكال) وحديد التسليح من فئة

Economical
benefit
of use

83 %
74 %
72 %
60 %

Price for 1
running
)meter (rm
EXW, SaintPetersburg,
Kirishi

0,31
0,47
0,65
0,91

Possible replacement of
cross-section area of the
metal when using
FRP composite rebar BASIS
GOST 31938-2012
in accordance with the
calculations as per SP
295.1325800.2017

FRP composite rebar 8 mm
FRP composite rebar 10 mm
FRP composite rebar 12 mm
FRP composite rebar 14 mm

Price for 1
running
meter (rm) in
dollars, EXW,
SaintPetersburg,
Kirishi
0,57
0,82
1,12
1,46

Steel rebar
)class A-III (A500C
GOST5781-82

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

А500С
А500С
А500С
А500С

 2.تقليل درجة قوة الخرسانة والحصول على فوائد.
يرجع اختيار درجة الخرسانة من حيث القوة  ،عند استخدام اإلطارات المصنوعة من حديد التسليح  ،في
المقام األول إلى عرض فتحة الشقوق بسبب تآكل حديد التسليح المعدني وتدمير الهياكل نتيجة لذلك .عند
استخدام إطارات مصنوعة من مواد مركبة  ،يتم زيادة معايير عرض فتحة الشق المنصوص عليها في
مرتين أو أكثر .ويرجع ذلك إلى عدم وجود تآكل في حديد التسليح المركب .وفقًا SP 63و SP 295
لذلك  ،يتمتع المصمم بفرصة أن يضع في المشروع درجة من الخرسانة مع مؤشرات قوة أقل  ،مما يوفر
ً
أمواال للمستثمر بشكل كبير.
 3.عدم وجود قصاصات.
والعناصر المثنية واللولبية المركبة بأي حجم وفقًا BASIS® FRPيمكن إنتاج حديد التسليح المركب
لمواصفات العميل .يتيح لك ذلك تقليل نفايات البناء إلى الحد األدنى  ،وهو ما يحدث على أي حال عند
العمل مع حديد التسليح.
 4.ال حاجة للعزل المائي الثانوي للهياكل.

الغرض من العزل المائي الثانوي هو منع العيوب المحتملة في الهياكل الخرسانية  ،ونتيجة لذلك  ،تآكل
 ،ليست هناك حاجة للعزل BASIS® FRPحديد التسليح الفوالذي .في حالة استخدام حديد التسليح المركب
المائي الثانوي.

BASIS® FRPالفوائد االقتصادية عند استخدام حديد التسليح المركب
 5.انقاذ على الشحن .انخفاض كبير في تكلفة التسليم  ،بما في ذلك أماكن العمل التي يصعب
الوصول إليها .ال تحتاج إلى آليات رفع لعمليات التحميل والتفريغ وتركيب اإلطارات .زيادة اإلنتاجية
بمقدار  3- 2مرات عن طريق زيادة سرعة التثبيت.
يرجع االنخفاض الكبير في تكاليف التسليم وعدم الحاجة إلى آليات الرفع إلى الوزن المنخفض لحديد
BASIS® FRP.التسليح المركب
BASIS® FRPمقارنة بين خصائص الوزن لحديد التسليح المركب
A500Cوفئة حديد التسليح
The difference in
the weight of the
diameters when
replacing, times
5.7
5.2
4.8
4.7
4.5

The difference in
weight of the
same diameter,
times
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

® FRP rebar BASIS
GOST 31938-2012
weight, kg
diameter / running
meter
8 mm
0.118
10 mm
0.184
12 mm
0.26
14 mm
0.352
16 mm
0.460

Steel rebar
class A500C
GOST5781-82
weight, kg
diameter
/ running
meter
40 mm
0.395
10 mm
0.617
12 mm
0.888
14 mm
1.21
16 mm
1.58

حديد التسليح وحديد التسليح الفوالذي BASIS® FRPمقارنة بين طول
لكل طن  A500Cفئة
Difference in
Difference in
linear meters of
linear meters of diameters during
the same
replacement,
diameter, times
times

6,6
5,7
5,3
5,0
4,8

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

® FRP rebar BASIS
GOST 31938-2012

number of
diameter meters per
ton
9 345
5 950
4 132
3 050
2 345

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

Steel rebar
)A-III (A400C
GOST5781-82
number
of
diameter
meters
per ton
40 mm
2 531
10 mm
1 620
12 mm
1 126
14 mm
826
16 mm
633

®BASISنظرا للوزن الخفيف لحديد التسليح المركب
 ،تنخفض تكلفة النقل  /الشحن FRP
ً
بمقدار  6.5- 3.7مقارنةً بحديد التسليح الفوالذي
 6.وفر المال على الخرسانة بتقليل الغطاء.

الغطاء عبارة عن طبقة من الخرسانة تمتد من السطح الخارجي للهيكل إلى أقرب سطح من التسليح.
الطبقة الواقية تحمي اإلطار من التآكل والرطوبة والبيئة العدوانية التي تؤثر على خصائص قوة حديد
نظرا لعدم وجود تآكل في حديد التسليح المركب
 ،فمن الممكن BASIS® FRPالتسليح المعدني.
ً
تقليل سمك الغطاء الخرساني دون المساس بقوة الهيكل  ،مما يؤدي إلى توفير كبير.

التقييم التحليلي لتكلفة الخيارات للصلب
من صفيحة أساس خرسانية متجانسة لمنزل سكني FRPحديد التسليح وحديد التسليح المركب
 ،منطقة "Drozhzhino-2متعدد العائالت مكون من  6أقسام مكون من  17طابقًا في مجمع "
موسكو  ،د .دروزجينو (.)2016
 ،K.Lدكتوراه .في العلوم الهندسية و A.V. Buchkinaهذه البيانات هي نتيجة دراسة تحليلية لـ
A. A. Gvozdev ،على اسم  ،NIIZHBدكتوراه .في العلوم الهندسية  ،سميت Kudyakova
 ،موسكوJSC "NITS" Construction .

وحديد التسليح المركب A500Cيتم النظر في خيارات تقوية لوحة األساس باستخدام حديد التسليح الصلب
بقيم خصائص ميكانيكية مختلفة .يتم تقديم تقوية لوحة األساس في شكل حديد التسليح الخلفي للمناطق FRP
U.العلوية والسفلية  ،وحديد التسليح اإلضافي لألقسام الفردية  ،وعناصر كفاف منحنية على شكل حرف
عند تطوير خيارات لتقوية لوحة األساس  ،يتم النظر في ثالث مجموعات من الخصائص الميكانيكية لحديد
FRP:التسليح
Ef = 55ميجا باسكال ؛ Rf ،n = 1150حديد التسليح ) FRP :زيادة الخصائص (من تقرير اختبار -
جيجا باسكال ؛
جيجا باسكال ؛ Ef = 50ميجا باسكال ؛  - Rf ،n = 1000متوسط الخصائص:
الروسي  : 31938الترددات الالسلكية  ،ن =  - GOST 800الحد األدنى من الخصائص المطلوبة من قبل
جيجا باسكالEf = 50 .ميجا باسكال ؛

الخيار  1من ( A500Cتضمن مشروع البناء األولي تقوية لوحة األساس المصنوعة فقط من حديد التسليح
Gvozdev ،الجدول) .في المستقبل  ،بمشاركة متخصصين من المعهد الوطني لإلحصاء سمي على اسم أ.
الخيار  2من الجدول )FRP ( .تم تغيير المشروع :تم تنفيذ تقوية المنطقة العلوية للوحة باستخدام حديد التسليح
فقط مع الخصائص الميكانيكية للمجموعات FRPيتم إجراء الخيارات  3و  4و  5باستخدام حديد التسليح
األولى والثانية والثالثة  ،على التوالي .يتم عرض المزيد من الخيارات التفصيلية لتقوية لوحة األساس في
FRPالجدول ( 1يتم قبول القيم المحسوبة لحديد التسليح
SPوفقًا للتعليمات الروسية
295.1325800.2017).

تم إجراء التحليل وفقًا لمتطلبات
، الوثائق التنظيمية والفنية الحالية لالتحاد الروسي
:  يفترض التحليل أن المعلمات التالية لم تتغير.2020 مع األخذ في االعتبار األسعار ذات الصلة لشهر مارس
 الخرسانة من الفئة،  مم40  الحد األدنى لسمك الطبقة الواقية،  مم800 سمك لوحة األساسB25  وتيرة،
 يعتبر حديد التسليح من فئة. ملم200 الخلفية حديد التسليحA500C وفقًا لـGOST R 52544-2006
الروسي وحديد التسليحFRP وفقًا لـGOST 31938-2012 .الروسي بمثابة تقوية للقضيب

 خيارات تعزيز لوحة األساس.1 الجدول

Upper zone background
rebar

Option 2
(as per the project)

Option 3

Option 4

Option 5

Ø14 FRP Rebar,
200 mm pace

Ø16 FRP rebar,
200 mm pace

Ø18 FRP rebar,
200 mm pace

Rf,n = 1150 МPа;
Ef = 55 HPа

Rf,n = 800 MPа;
Rf,n = 1000 МPа;
Ef = 50 HPа
(according to GOST
Ef = 50 HPа
31938)

Rf = 583,3 МPа;
Rfс = 0

Rf = 513,3 МPа;
Rfс = 0

Ø14 FRP rebar,
200 mm pace

Lower zone background
rebar

Steel Ø20
A500C, 200 mm
Additional reinforcement
pace
Steel Ø20 A500C,
for the lower zone
200 mm pace
strengthening
Circuit bent elements

Rebar mechanical
characteristics

The type of plate reinforcement

Option 1

normative
According to SP
63.13330
estimated

According to SP
63.13330;
Rf,n = 1150 МPа;
Ef = 55 HPа
According to SP
63.13330;
Rf = 583,3 МPа;
Rfс = 0

Rf = 373,3 МPа;
Rfс = 0

 بيان موجز الستهالك التعزيز لخيارات التعزيز.2 الجدول
Steel A500C

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Steel Ø20
A500C
(SP. 63. 13330)

Steel Ø20 A500C
( SP. 63. 13330)

-

-

-

Reinforcement
parameters

Total armature
length, running
meter
Total weight of
rebar, t.

Ø14 FRP rebar
Ø14 FRP rebar
Ø16 FRP rebar
Ø18 FRP rebar
(Rf,n = 1150 МPа, Ef (Rf,n = 1150 МPа, Ef (Rf,n = 1000 МPа, Ef (Rf,n = 800 МPа, Ef
= 55 HPа)
= 55 HPа)
= 50 HPа)
= 50 HPа)

FRP rebar

-

Steel A500C

59851.3

35137.7

-

-

-

FRP rebar

-

25620.5

61840.4

61094.5

59851.3

Steel A500C

147.59

86.65

-

-

-

FRP rebar

-

7.30

17.62

23.11

29.21

74.78

62.01

47.69

68.97

74.23

Total cost of reinforcement,
thousand dollars

Standard parameters FRP Rebar:
Design parameters FRP Rebar:

Plate upper area: ø18 FRP Rebar, pitch 200 mm
Plate lower area: ø18 FRP Rebar, pitch 200 mm
Bended elements and add. reinforcement: ø18 FRP Rebar

Design parameters FRP Rebar:

Standard parameters FRP Rebar:

Plate upper area: ø16 FRP Rebar, pitch 200 mm
Plate lower area: ø16 FRP Rebar, pitch 200 mm
Bended elements and add. reinforcement: ø16 FRP Rebar

Design parameters FRP Rebar:

Standard parameters FRP Rebar:

Plate upper area: ø14 FRP Rebar, pitch 200 mm
Plate lower area: ø14 FRP Rebar, pitch 200 mm
Bended elements and add. reinforcement: ø14 FRP

Design parameters FRP Rebar:

Standard parameters FRP Rebar:

Plate upper area: ø14 FRP Rebar, pitch 200 mm
Plate lower area: steel ø20 A500C, pitch 200 mm
Bended elements and add. reinforcement: steel ø20A500C

Plate upper area: steel ø20 A500C, pitch 200 mm
Plate lower area: steel ø20 A500C, pitch 200 mm
Bended elements and add. reinforcement: steel ø20A500C

Total rebar cost for foundation plate reinforcing wit relation to
the cost of optional steel rebar

- لم يفعل1 .القيمة المقدرة لعرض فتح الشقوق للخيار رقم
-  وفقًا للمواصفة. ملم0.5 - 5 ... 2 . مم ؛ للخيارات ال0.3  يتجاوزSP 295.1325800.2017 ؛
--  يؤخذ استهالك حديد التسليح في االعتبار مع مراعاة التداخالت مع معامالتØ 20 Steel A500C وØ 18 FRP
Rebar -1.09 ؛Ø 16 FRP  ؛1.115 -  حديد التسليحØ 14 FRP  ؛1.13- حديد التسليح
-  طن1  سعر-Ø20 Steel A500C  دوالر للطن شامل ضريبة القيمة المضافة506.67 مقبول
-  سعر حديد التسليحFRP Ø 18 - 1.13  ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك عداد الجري ؛، دوالر
-  سعر حديد التسليحFRP Ø 16 - 1.01  ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك عداد الجري ؛، دوالر
-  سعر حديد التسليحFRP Ø 14 - 0.71  ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك عداد الجري ؛، دوالر
-  سعر العناصر المثنية منFRP Rebar أعلى مرتين من تكلفةFRP Rebar.

خيارات تقوية لوحة األساس
 تبلغ الفائدة، ويترتب على التقييم أنه عند استخدام حديد التسليح المركب بخصائص متزايدة
 (بأسعار حديد التسليح قبل زيادة تكلفتها في نوفمبر وديسمبر٪36 االقتصادية في تكلفة حديد التسليح
.) 2020
 ال يشمل الحساب.ال تشمل تكلفة حديد التسليح تكلفة تركيب لوحة األساس باإلضافة إلى تكاليف النقل
 أيضًا الفوائد االقتصادية المحتملة من استخدام حديد التسليح المركبFRP  تقليل الطبقة الواقية:مثل
. وتقليل استخدام معدات التحميل والتفريغ وما إلى ذلك، للخرسانة ؛ تقليل درجة خليط الخرسانة

لحديد التسليح المركب في روسيا والخارجFRP .تجربة تطبيق

شكرا لك على وقتك .نأمل أن تكون المعلومات المقدمة في هذا العرض مفيدة لك .على قناة
الخاصة بشركتنا  ،يمكنك العثور على محاضرات وندوات عبر اإلنترنت حول YouTube
A. A.على اسم NIIZHBاستخدام حديد التسليح المركب في البناء  ،والتي رتبناها مع
واتحاد مهندسي التصميم في روسياGvozdev .
مع أطيب التحيات،
المركب» JSC «HELP

Joint Stock Company
»«HELP Composite
Shosse Entuziastov, 30, Kirishi,
Leningradskaya Oblast, 187110, the
Russian Federation
www.helpcomposite.ru

Contacts:
;8(800)333-81-55
+7 (931)390-55-33
sale@helpcomposite.ru
helpcomposite@mail.ru

