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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپیش

و  ا یشده با ال تیو بت  تقو ا شهیش ا یشده با ال تیبت  تقو  برا ییایم قلمقاو ا شهیش ا یال» استاندارد

 و تهیه ایرانسازمان ملی استاندارد توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نوی پیش که «اا یژگیو - مانیس

ا  امهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده استاندارد ملی هکمیت یهاجحس پانصد و چهارمی  در و شده تدوی 

 اصح  قانون 3 هماد ی  بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 39/91/1323 مور  ساختمانی

 ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی 

 شود.منتشر می ایران

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا رفتپیش و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
 
ASTM C1666M:2008, Standard specification for Alkali Resistant (AR) Glass Fiber for GFRC 

and Fiber Reinforced Concrete and Cement 
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ایشهیش افیشده با ال تیبتن تقو یبرا ایقل در برابر مقاوم ایشهیش افیال
1

شده با  تیو بتن تقو  

 ها یژگیو - مانیو س افیال

 و دامنه كاربرد هدف 1

مورد  در برابر قلیاا  مقاوم شیشهمورد نیاز برا  الیا  الزامات   ییتع ،اد  از تدوی  ای  استاندارد     1-1

که  ا ، بت  تقویت شده با الیا  شیشهوسیله اسپر  کردنه ا  ب  شیشهویت شده با الیابت  تق استفاده در

  .استو دیگر محصوالت مبتنی بر سیمان  تقویت شده با الیا  بت ، قب  از مصر  مخلو  شده است

 بت اا  آمیزهی با توانند به آسانکه می ترکیباتیو  ا  مقاوم قلیاییانواع الیا  شیشهای  استاندارد برا  

مطابقت  ه منظوراا  آزمون بروشتعیی  و اا  فیزیکی بارز، حداق  محتوا  زیرکون ویژگیترکیب شوند، 

 را فراام نموده است. با ای  الزامات

ر فرآیند تولید الیا  به کار استفاده داا  مورد کنندهرواناا و برا  انواع پوشش   استانداردای 1-2

  رود.نمی

و الزامات ای  اا  محصو  ویژگیاز گیرانه ی  الزام سختبی   در صورت وجود تعارض 1-3

اا  ویژگیتعیی  شده در  ی  الزامبی   تعارض. در صورت بروز اولویت داردمحصو   اا ویژگی استاندارد،

اولویت سفارش مشتر   مشتر ،فارش گیرانه در سی  الزام سختی  محصو  یا الزامات ای  استاندارد و 

به ، نقض کندالزامات محصو  یا الزامات ای  استاندارد را اگر الزامات سفارش مشتر  به ار شکلی دارد. 

پوشی کردن از الزام آزمون یا کم کردن دقت الزامات آزمون، نباید اولویت داشته عنوان مثا  توسط چشم

 باشد.

کند، بنابراین وظیفه کاربر این ین روش را بیان نمیاین استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد ا هشدار

 .های اجرایی آن را مشخص کنداستاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت

 یمراجع الزام 2

شده است.  اا ارجاع دادهبه آن رانیا یاستاندارد مل  یاست که در مت  ا یمقررات  حاو ریز یالزام مدارک

 .شوندیمحسوب م رانیا یاستاندارد مل  یاز ا یجزئ ،آن مقررات بیترت  یبد

آن،   بعد  دنظراایو تجد ااهیانتشار ارجاع داده شده باشد، اصحح خیبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت در

اا ارجاع داده آن انتشار به خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد مل  یمورد نظر ا

  برا ریاست. استفاده از مراجع ز رآنها مورد نظ  بعد اا هیاصححو  نظر دیتجد  یشده است، امواره آخر

 است: یاستاندارد الزام  یا
2-1 ASTM D 578, Specification for Glass Fiber Strands 
2-2 ASTM D 1577, Test Method for Linear Density of Textile Fibers      
2-3 ASTM D 2256 Test Method for Tensile Properties of  Yarns by the Single –Strand  

             Method 

2-4 ASTM D 3800, Test Method for Density of High-Modulus Fibers 

2-5 ASTM D 4963, Test Method for Ignition Loss of  Glass Strands and Fabrics 

2-6 ISO 1887, Textile Glass-Determination of Combustible Matter Content  

                                                 
1-  Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) 
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2-7 ISO 1888, Textile Glass-Staple Fibers or Filments Determination of  Average  

Diameter 

2-8 ISO 1889, Reinforcement Yarns-Determination of Linear Density  

2-9 ISO 3341, Textile Glass Yarns -Determination of Breaking Force and Breaking  

            Elongation 
2-10 EN 14649, Precast Concrete Products- Test Method for Strength Retention of Glass  

             Fiber in Cement and Concrete 
2-11 JISR  3420, Test ing Method of Textile Glass Products 

 و تعاریف اصطالحات 3

 :رودتعاریف زیر به کار میو  اصطححاتدر ای  استاندارد 

3-1  

 اي مقاوم قلیاييالیاف شیشه 

               است امانند 1آور که در بیرون از محیط عم که به شرایط قلیایی مقاوم  ا محصو  الیا  شیشهی  

الت بتنی به کار               و محصو محتسیمان،  ت کردنیتقوبرا   استند وسیمان پرتلند  بر اساساایی که آن

 ترکیب خا  شیشه است.  بیشتر ناشی از مقاومترود. می

3-2  

  2شدهردخهاي رشته

رد خ mm39 و mm3اا  مجزا بی  به طو به طور معمو  اا رشته تعریف شده، 19-3طور که در بند امان

    اند.شده

3-3  

 3تار

 شود.اشاره می تارت عنوان ا  منفرد، گاای اوقات به یشهش الیا ی  

3-5  

 ايبا الیاف شیشه بتن تقويت شده

GRCگاای اوقات به عنوان ، شیشه بت  تقویت شده با الیا 
 شود.اشاره می 2

3-4  

 4زمینه

 تقویت کننده. ا الیا  شیشه)یا محت( بدون  بت 

                                                 
1- Matrices  

2- Chopped  

3- Filament  

4- Glass Reinforced Concrete  

5- Matrix  
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6-3  

 1کالف

 اند.ا  به ام پیچانده شدهبه صورت ی  بسته استوانهکه تابیده نشده،  و ، پیوستهاا  مواز تعداد  از رشته

7-3  

 2تورييا  آستر

سپ  به شک   و اندگرفتهقرار  درجه 29زاویه  با جهتدر دو  ا  کهالیا  شیشه تابیده اا یا رشتهکح  

 اند.به ام چسبیدهدارا  تارو پود ا  نبافته پارچه ساختار پایدار ی 

8-3  

  3هارآ

ام اا را به تار اتصا  پردازش الیا  شیشه و تا شوندتاراا به کار برده می تولید انگام در اایی کهپوشش

 ارایه داد.الیا  را    متفاوتی ازاا  عملکردتواند ویژگیآاار زدن متفاوت می .تسهی  کند

3- 9 

5رشته 
 

 .اندشدهمتص   امبه  ی  آاارکه با  امسانمواز  با قطر  چندی  تار

3-17    

  4تکس

 بر حسب گرم. کح رشته یا وزن ی  کیلومتر 

3-11  

 تنیدهکالف درهم

 .شوندتولید می بافتها  پارچهساختار ی  در  که توسط بافت  ا الیا  شیشه محصوالت کح 

3-12  

 6تابیدههاي رشته

 اند.تاب خورده که به ام اا  الیا  شیشهرشته

 
 

                                                 
1- Roving  

2- Scrim or Net  

3- Size  

4- Strand  

5- Tex 

6- Yarn  
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 بندیطبقه  4

  ا  مقاوم قلیایی به سه شک  زیر در دسترس استند:الیا  شیشه

اا اند که آناا  پردازشی متفاوت تولید شدهکح  که با ویژگی ی  نوع متفاوت ،کالف - Iنوع  5-1

و تولید رشته  ، پیچاندن تاربافت  و تولید آستر، 1جداکردن و پاشش اماننداا  خا  برا  کاربرد را

  .دسازمناسب می ردشدهخ

شده ردخ  اا. رشتهmm39و  mm3  اادر طو  قاب  دسترس ،ردشدههاي خرشته – IIنوع  5-2

( شودمیاشاره  اا  کام عنوان رشته )معموالً به از تاراا ی  دسته کام به عنوان  تااند شده یطراحطور  

 جدایش آبیاا  قاب نوان رشتهع)معموالً به ا ( در انگام اختح  )رشته منفرد  ااتار به تفکی  داخ  ای

 .بمانند یباق (دشومیاشاره 

 .نشدهبافتهیا  9بافته، تافته ساختارقاب  دسترس با  ،منسوجات – IIIنوع  5-3

 سفارشاطالعات  5

. باید بر عهده مشتر  باشد، الزم است محصو  مطاب  ای  استانداردتعیی  امه الزاماتی که برا   4-1

 شود:محدود نمیاا شود اما به آناتی که در ادامه آمده، در نظر گرفته میحعای  ملزومات اط

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران 4-1-1

mیا برا  منسوجات بر حسب  Kg اا  خوردشده بر حسبمقدار برا  کح  یا رشته 4-1-2
 ؛2

 مراجعه کنید(؛ 2نوع یا انواع مجاز )به بند  4-1-3

مشخص شده  تک  دیباشود، برا  کح  شناسه را شام  نمی اگر ولیدکننده،شناسه تولید ت 4-1-5

رد شده باید طو  مشخص شده باشد و برا  منسوجات باید وزن، یا تعداد یا واحد اا  خباشد، برا  رشته

 اا، یا واحد طو  مشخص شده باشد.سطح رشته

 ست.نامه تحلیلی توسط تولیدکننده الزم ادر امه حا  گواای 4-1-4

 و ساختمواد  6

الزامات ای  استاندارد  مطاب  با باشد که الیا  تولید شده طور اا  ساخت مورد استفاده باید مواد و روش

 باشد.

 ترکیب شیمیایی 7

   باشد. اکسیدد زیرکنیوم ی جرم 16% حداق دارا  ا  مقاوم قلیایی باید الیا  شیشه

 خواص مکانیکی  8

، مطابقت داشته باشد 1اا  آزمون با نتایج مشخص شده در جدو  ر رو  نمونهدست آمده به گر نتایج با

 استند. استانداردای   مطاب شده رداا  خم قلیایی یا رشتها  مقاوالیا  شیشه کح  باید فرض شود

                                                 
1- Spraying  

2- Knitted  
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 الزامات آزمون -1جدول

 روش آزمون مقدار ويژگي ويژگي
Xتشعشع اشعه  16%حداق   (ZrO2) اکونیمقدار زیر

1 

g/cm چگالی
2-9استاندارد بند  (3/9±63/9) 3  

11-9و بند  2-9، بند 3-9استاندارداا  بند  Gpa3/1 تا Gpa9/1 کششی مقاومت  

11-9و بند  3-9، بند 1-9استاندارداا  بند   mµ39تا  mµ3 تار اا محدوده قطر  

11-9د و بن 3-9، بند 9-9استاندارداا  بند  اسمی تولیدکنندهتک   ±19%  تک  کح   

گیر اندازه 99میانگی   -کولی  اسمی تولیدکننده طو  mm3± طو  رشته  

فیزیکی تعداد اسمی تولیدکننده ±99% تعداد انتها  

 3%> اشتعا افت 
و 19-9، بند 6-9، بند 3-9استاندارداا  بند   

11-9بند    

 حف  مقاومت

 از بعدحداق  مقدار ]

 h(1± 26 در آب در )

 C (1±39])°دما  

 Mpa939 ≤آب  اا  جداشدنی درا  رشتهبر

 Mpa339 ≤آب  ناپییر درییبرا  رشته اا  جدا
19-9استاندارد بند   

 تا ازتماس برقرار کند آن  به کار بردنا  مقاوم قلیایی قب  از تولیدکننده الیا  شیشهبا  بایداست  آزمون ذینفعشخصی که در انجام ای  ار  -1

 ماید.ناجتناب نتایج احتمالی غلط 

   یعملکرد الزامات 9

 گیر  شود.اندازه 19-9باید طب  استاندارد بند  ا  مقاوم قلیاییمقاومت الیا  شیشه 9-1

را الزام  ا  مقاوم قلیاییباید تولیدکنندگان الیا  شیشه ا  مقاوم قلیاییالیا  شیشه کاربران 9-2

SIC طور جداگانه اعتبار عملکرد  را با آزمونکنند به
 شان داند.ن 1

 ، پرداخت و ظاهرساخت  11

بسته کح  باید  د.نباشاا سایر آلودگیباید عار  از روغ ، گری  و اا  خوردشده یا منسوجات کح ، رشته

 بوده و نباید تغییرشک  پیدا کند. ظاار فاقد آسیب 

                                                 
1- Strand In Cement  
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 بازرسی 11

اا و امه بازرسی مسئو  اجرا  کنندهشده، تولید یا قرارداد مشخص مشتر به غیر از موارد  که در سفارش 

مشتر  یا قرارداد مشخص موارد  که در سفارش  جزالزامات آزمون مشخص شده در ای  استاندارد است. به 

مناسب دیگر، برا  اجرا  بازرسی و الزامات آزمون تواند از امکانات خود یا امکانات شده، تولیدکننده می

اایی برا  اطمینان از تطاب  در موارد  که انجام چنی  بازرسی مشخص شده در ای  استاندارد استفاده کند.

شده  ذکرگونه بازرسی و آزمون ح  اجرا  ارشود، خریدار باید الزامات مورد نظر، ضرور  فرض می ماده با

 در ای  استاندارد را داشته باشد.

 مجدد بازرسیو  عدم پذیرش 12

 عدم پذيرش 12-1

ماده مورد ات ای  استاندارد مردود شود، باید باعث عدم پییرش الزامت با در مطابق اگر ار آزمون 12-1-1

مردود  ا  که در مح  تولید مورد پییرش قرار گرفته، معیوب شناخته شده وشود. ممک  است مادهآزمون 

 کننده باید مطلع شود.شود که در ای  صورت تولید

اا  نماینده تولیدکننده گزارش شود. نمونهباید بحفاصله و به صورت کتبی به  شدن الیا رد 12-1-2

 دار نگه مشتر ،کننده و ح  مورد تواف  عرضهرسیدن به راه، باید تا زمان مشتر الیا  مردود شده توسط 

 .شوند

ن باید امکا ،رد شود 1گویی به الزامات جدو  برا  پاسخ که ار آزمون انگامی، مجدد بازرسي 12-2

صورت که به  ااییآزمونه باید بر رو  دو برابر تعداد . ای  آزمون مجددشدآزمون مجدد وجود داشته با

. نتایج آزمون مجدد باید الزامات ای  استاندارد را تامی  شودنجام اند، ااایی که ابتدا آزمون شدهاز آن تصادفی

 در غیر ای  صورت باید مردود شود. یا کند

 نامهگواهی 13

یا قرارداد مشخص شده باشد،  مشتر رش اکه در سفانگامی لیل، يا تح انطباق نامهگواهي 13-1

یا تحلیلی باید  انطباق نامهگواای یا تحلیلی را تهیه کند. انطباق نامهکننده باید گواایتولیدکننده یا عرضه

سا  )امراه با اا  انجام شده با ای  استاندارد ملی بردار ، آزمون و بازرسیمبنی بر مطابقت تولید، نمونه

 مشتر  باشد.الزامات مورد نیاز  و یا قرارداد مشتر گونه الزامات دیگر مشخص شده در سفارش انتشار( و ار
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اا  رداد مشخص شده باشد، باید گزارشیا قرا مشتر که در سفارش انگامی ، گزارش آزمون 13-2

گونه الزامات سا  انتشار( و اردارد )امراه با ای  استان توسط اا  مورد نیازآزمون شام  نتایج امه آزمون

 تهیه شود. مشتر  برا  ،یا قرارداد مشتر دیگر مشخص شده در سفارش 

ارک باید به وضو  اویت مد ،اگر چه نیاز به امضا یا گواای رسمی وجود ندارد، با ای  حا  13-3

گو  پاسخرک، امدکننده نداشت  امضا، سازمان ارسا  با وجود رک را نشان داد.اکننده مدسازمان ارسا 

 محتوا  آن است.

 گذاری بندی و نشانهبسته 14

طور مناسبی م دست زدن معمولی و حم  و نق  بهبند  شود تا در انگامحصو  باید بسته 15-1

بند  و جرم خالص )وزن( ظرو ، جز در موارد توافقی، باید با نظر تولیدکننده ارایه نوع بسته محافظت شود.

اا  حم  و نق  عمومی تا رسیدن به ولیدکننده از پییرش محصو  توسط سامانهبه طور  که تشود 

 تری  ازینه اطمینان حاص  نماید.کننده با کممصر 

شده باشد و نام یا نام تجار  تولیدکننده، شناسه  گیار کننده باید به وضو  نشانهار ظر  حم  15-2

ص )وزن( را نشان داد. با نظر تولیدکننده اطحعات تولید، شماره سر  ساخت یا شناسه تولید و جرم خال

 تواند داده شود.دیگر نیز می
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 پیوست الف

 (اطالعاتي)

 اي مقاوم قلیاييمربوط به کاربران الیاف شیشه هايتهنک 

که از  شیشه بند وسیعی از فرمو  محدوده آزمون توسط یابرا  زیرکون 16%حداق  مقدار  1-الف

 چندی  ترکیب دیگرچنی  ام .[9و  1]، محاسبه شده استدست آمدههبیا کونزیرمحتوا   ر متفاوتمقادی

 [.9و  1] شده است ارزیابی تربرا  مقاومت قلیایی کم اامیت مقایسه شده که اکونیزیربا نیز  TiO2 امانند

قلیایی  واکنشنسبت به  مقاومت خوبی را 16% زیرکونیابا حداق  محتوا  ه شیش الیا  ار چند 2-الف

 الیا  باال مقدار  باا  اا  بت  تقویت شده با الیا  شیشهکامپوزیت که در پیچشی مقاومت ، دردادهنشان 

الیا  محتوا  با  ااکامپوزیت .یابد)درصد جرمی(، مقدار  کااش می 3تا % 3در محدوده % افتد،میاتفاق 

 مقاومتکااش  [.3] دندانسبت به زمان نشان نمیرا  پیچشی مقاومت زیاد  در اتتغییر 3%کمتر از 

 شتر یکااش ب به ثبات می رسد و موقعیت و شرایط وابسته بهبعد از مدت زمان معینی  امیشه پیچشی

زمان از  (GFRC)الیا   حتوا  باال با مبت  تقویت شده با الیا  شیشه  مقاومتکااش در  .[9] ندارد

 تنیدهساخته یا پیشبت  پیشانجم  . [9] ی مستند و درک شده استبه خوب 1239در سا   GFRCمعرفی 

(PCI)   و  در مقاومت را دربر داردتغییرات شر  کاملی از ارگونه طراحی شده را توسعه داد که  روشی

روش  .[2ای  انجم  پیرو  کنند ] باید از دستورالعم  کنندمیاستفاده  GFRC یی که ازکه آنها هشدتوصیه 

غبار  امانند ااپوزوالناستفاده از  .ی ساختمان ثبت شده استالمللکداا  بی  GFRCبخش  درطراحی 

عنوان )معموالً به ساییده شده  شیشه بروسیلیکاتیو خاکستر آتشفشانی  F رده و C ردهکائول ، سیلیکا، متا

اا  ویژگی بر رو  ، اثرات سودمند ثبت شوندمقدار مناسب  در ، انگامی که(شودمیاشاره  Eشیشه 

در  ااباره استفاده پوزوالنا  مقاوم قلیایی، باید درتولیدکنندگان الیا  شیشه. [9]د ندار GFRCمدت زارد

از قبی   (SCMاا  خا  و مواد سیمانی مکم  )سیمان شورت کنند.تقویت شده با الیا  شیشه مبت  

انگام  خاکسترو  دنکند مصر  میآزاد را در سیمان پرتلنآا   که آلومینات کلسیمواا  سولفسیمان

    . [3] استند مدت عالیطوالنیاا  تقویت با الیا  شیشه مقاوم قلیایی دارا  ویژگی

 ریزبسیار تاراا  از  ا دستهاما  نیستندمنفرد  اا اا  الیا  شیشه مقاوم قلیایی، الیا شتهر 3-الف

)بیش از  آمدها  بدست ده با الیا  شیشهشتوسط ترکیبات بت  تقویتکه  مقاومت پیچشی خوب. استند

Mpa13) تعداد  از تاراا را بیرون  اا  الیا رسیدن به حد تنش ارایه شده دستهزیرا  پییر استامکان

کامپوزیت کرنش و بار بیشتر  که بت  شروع به ترک برداشت  کرد،  بعد از ای که  داد. ای  اجازه میبکشد

( از آا  آزاد در یترتلند)پ ایدروکسیدکلسیم تحم  کند.  ،باالتر شیفراام کردن مقاومت پیچ را توسط

آن الیا  شک  بگیرند. اثر  دستهاا ممک  است در درون بلورو بعضی از ای   شودمتبلور میرتلند سیمان پ

منتج به و در شکست به کرنش  تمای  کااشباعث که است  الیا  بیرون کشیدن برا  ظرفیتکااش باعث 
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تبلور جلوگیر  یا کااش با  اا  خا  بایدو سیمان SCMاا  سیمان ،ااشود. پوزوالنشی میمقاومت پیچ

 اا ویژگی شک  بگیرد، یتکه بتواند در درون پورتلند قب  از ای  آن آا  آزاد مصر  پورتلندیت توسط

 فراام آورند.را  مدت ساختار  طوالنی
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