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1) FRP (97بهمن -نظارت–)معماری جزء کدام دسته از مصالح محسوب می شود و چه کاربردهایی دارد؟ 
 ( جزء نانو مواد محسوب می شود و کاربرد سازه ای، غیرسازه ای و چسباننده دارد.۱ 
 ( جزء مواد پلیمری محسوب می شود و کاربرد سازه ای و تعمیر و تقویت دارد.۲ 
 ( جزء پوشش های ساختمانی محسوب می شود و کاربرد رنگ خارجی دارد.۳ 
 ( جزء مواد عایق محسوب می شود و کاربرد عایق رطوبتی دارد.۴ 

  ۱۲8صفحه  ۱-۱7-5جدول : 
 دسته بندی کاربردی پلیمرها 1-17-5جدول 

حوزه اصلی 

 کاربرد
 مثالهایی از نوع جزء پلیمری قابل استفاده در سیستم سیستم یا فراورده ساختمانی اصلی نوع کاربرد
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 سازه ای

ای صفحه انواع سازه های خطی یا 

که در آنها از اجزا یا مواد پلیمری 

 استفاده شده باشد.

پروفیل، آرماتور، قالب، بتن های پلیمری یا اصالح شده با 

، تیرچه، بلوک های سقفی FRPپلیمر، انواع عناصر 

 پالستیکی یا اسفنجی پلیمری

 ، لرزه گیرهاFRPورق های  تقویت کننده ای سازه

 

 

 

 

 

 غیر سازه ای

 هسته یا رویه تیغه ها تیغه های جداکننده

 بازشو ها
 پروفیل

 جدارهای نورگذران و شفاف

 اسفنج پلیمری عایق حرارتی

 رنگ ها و پوشش ها

 داخلی
پوشش های دیوار و سقف )انواع ورف نرم یا سخت، 

 کاغذ، اندود، رنگ یا کف پوش

 خارجی
 بام پوش

 نما

 تجهیزات تاسیساتی

 لفیقی، اتصاالت و دریچه هاتلوله های پلیمری، لوله های  مکانیکی

 برقی
روکش های سیم ها و کابل های الکتریکی، کلید، پریز، و 

 مشابه

 خمیر و نوار درزبند درزبندها

 و مشابه یلانواع توری، ژئوگرید، ژئوتکستا توری تقویت

 مواد افزودنی
اصالح یا بهبود خواص 

 مصالح
 بتن و مالت

 الیاف پلیمری

)روان کننده ها، انواع رزین و التکس به صورت افزودنی 

 کندگیر کننده ها،...(

 چسباننده ها
خمیر اصلی چسباننده ها یا 

سبندگی بین دو چایجاد 

 سطح
 انواع رزین ها، گروت ها و چسب ها بتن پلیمری، مالت پلیمری و چسب

مصالح 

 تعمیراتی
 FRPخمیر مصالح تعمیراتی، پارچه ها و ورق های  پوشش تعمیر تعمیر و تقویت

 FRP/ “)صحیح است 2گزینه       بروبه# ” پلیمر ساختمانی )تعریف 

 

 

http://www.rooboon.ir/

