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اين .   در كاربردهاي الكتريكي مصرف مي شوند FRP  سال است كه كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با الياف 20      حدود 

 تونل ها مواد در ساخت قطعات گوناگون صنعت برق به كار مي روند ؛ از جمله لوله هاي عبور كابل ، سيستم هاي حمل كابل در

 . ، مقره ها ، برج هاي ارتباطي و جز آن ) كراس آرم ها ( و پل ها ، تيرهاي انتقال برق ، بازوهاي عرضي 

 لوله كامپوزيتي عبور كابل 

لوله هاي پليمري تقويت شده با .      يكي از موارد كاربرد كامپوزيت در صنعت برق ، ساخت لوله هاي عبور كابل است 

را مي توان در تركيب با اتصاالت و متعلقات ويژه اي به كاربرد و آن ها را به شكل يك سيستم عبور   GRP الياف شيشه

اين لوله ها براي كابل هاي شبكه برق شهري و كابل هاي مخابراتي زيرزميني . كابل چنداليه و چند رديفي شكل داد 

 : ربرد دارند عالوه بر اين در موارد زير نيز كا. مورد استفاده قرار مي گيرند 

 

 . براي كابل هايي كه از زير ريل جرثقيل هاي سقفي و يا راه هاي اصلي شهري عبور مي كنند ) 1     

به ويژه براي كابلهايي كه از روي پل عبور مي .  براي كابل هايي كه از روي پل ها و رودخانه ها عبور مي كنند )2     

 . ارده بر پل را كاهش داده و ساخت و ساز پل را تسهيل خواهد كرد   ، بار وGRPكنند ، به كارگيري لوله هاي 

 

 سيستم حمل كابل كامپوزيتي 

     سيستم هاي حمل كابل كامپوزيتي ، يك محصول سازه اي براي حل بسياري از مشكالت مهندسي و طراحي در 

اغلب حساس و استراتژيك در دراز مدت شبكه هاي برق رساني و مخابراتي هستند كه براي نگهداري كابل هاي گرانبها و 

اين سيستم ها ويژگي هاي منحصربه  فردي دارند كه آن ها را قادر به تحمل بسياري از محيط هاي . قابل اعتمادند 

اين محصوالت از رزين . خورنده مي كند ؛ به ويژه شرايطي كه مواد سنتي در آن ها عمر كاري مفيد و اقتصادي ندارند 

تقويت شده با شيشه و به نحوي طراحي و ساخته مي شوند كه يكپارچگي سازه اي آنها با انواع فوالدي و هاي گرما سخت 

 . ؛ با اين تفاوت كه مشكالت خوردگي ، سنگيني وزن و هدايت الكتريكي آنها را ندارند آلومينيمي رقابت مي كند 

 

 ونلي كه بريتانيا را به اروپا متصل مي كند  بيش از  ت–     در بزرگترين پروژه مهندسي انجام شده با سرمايه خصوصي 

اين كابل . كيلومتر كابل الكتريكي و فيبر نوري را بر روي خود نگه داشته اند 1260  پالترود شده  ، FRPهزارتن   63/3

 انرژي قطارها نيز  كيلو ولتي تأمين كننده 25كابل هاي  . ها ، روشنايي ، تهويه و ارتباطات درون تونل را كنترل مي كنند 

 .با اين كامپوزيت هاي پالترود شده حمل مي شوند 
 

   )12 شماره ( فصلنامه كامپوزيت : منبع

 
 


