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 כללי

אחת  .זכוכית סיבי ידי-על מחוזקים לפולימרים ,הפופולרי ,השימושי המונח הוא (Glass Fiber Reinforced Plastics) יברגלספ

של מכונת הייצור, נטבלים (. בדרך זו נמשכים סיבי הזכוכית מצד אחד Pultrusion) משיטות הייצור של פיברגלס הינה משיכה

המכונה כפרופיל מבני עם  (, עוברים דרך תבנית שמעצבת אותם ומחממת אותם ויוצאים מצידה השני של/resinבשרף )פולימר

ניצול יעיל של ו חיבור השרף מספק לחומר הומוגניות, מאפשר הסיבים משריינים ומספקים את החוזק הנדרש לחומר.חתך קבוע. 

השימוש בפיברגלס במשיכה בתעשיית  הזכוכית, פיזור המאמץ בין הסיבים ומגן על הסיבים מפני סביבה אגרסיבית.חוזק סיבי 

מאמצע שנות התשעים הפך  העץ. –מגדלי הקירור החל לפני כארבעים שנה, עם התמעטות זמינות חומר הגלם הנפוץ בשעתו 

 על סוגיה השונים.  על פני חומרים כגון בטון, עץ או פלדהאתר מוקמי מועדף לבניית מגדלי קירור החומר פיברגלס במשיכה ל

 

 יתרונות השימוש בפיברגלס במגדלי קירור

 קורוזיה בפני עמידות •

 ביחס למשקל גבוה חוזק •

 יחסית נמוכה עלות •

 הקמה ומהירות פשטות •

 נמוך משקל •

 נמוכה תחזוקה עלות •

 

עבודה והתאמתם לפעילות תחת תנאי שרפים  סוגי

 שונים
 הפולימר )שרף( בו נטבלים סיבי הזכוכית יכול להיות אחד מן הסוגים הבאים:

 נעשה בו העיקרי השימוש. FRPלחומר הבסיסי והזול ביחס לסוגים אחרים של  נחשב . Orthophtalicמסוג שרף  •

 .הגבו קונסטרוקטיבי חוזק נדרש לא בהם המקרים ושאר קירוי, כיסוי, גימור של באפליקציות

 לתנאי האופטימליות החומר תכונות שילוב עקב, הקירור מגדלי בתעשיית הנפוץ החומר .Isophthalic מסוג שרף •

 מסוגים לקורוזיה טובה עמידות, ונמוכות גבוהות בטמפרוטורות עמידות, יחסית גבוה חוזק: כמו, קירור במגדלי הסביבה

 .ועוד שונים

  טווחחוזק,  תכונות זה לחומר. FRP -ה חלופות מביןלחומר המשובח ביותר  נחשב .Vinyl Esterמסוג  שרף •

בחומר הזה הוא בעיקר בתהליכים עם חשיפה לסביבה קורוזיביות  שימוש. ראשונה ממדרגהכימית  ועמידות טמפרטורות

 .מאוד גבוהות יחסית חוזק ודרישות( 130°C+עד   50°C-) במיוחד רחב טמפרטורות טווחבמיוחד, עם 

 

פיברגלס במשיכה 
 מגדלי קירורב



 

 

 

 לחומרים אחרים FRPהשוואת תכונות 

 להלן טבלה השוואתית המציגה תכונות של חומרים המשמשים באופן נפוץ לבניית קונסטרוקציות: 

 

 .UL94עמידות באש תלויה בתוספים מיוחדים ומוגדרת במושגים של מניעת התפשטות אש לפי התקן  *

היא יחסית גבוהה,  FRP-לצפיפות. למרות שהכפיפה הצפויה להתקבל ב יחסהוא החומר החזק ביותר ב FRPכפי שניתן לראות, 

בנוסף,עמידותו לאש היא טובה משמעותית לעומת  .השל פלדמתקרב לערכים  FRPפרמטרים של חוזק קונסטרוקטיבי הבשאר 

 פלסטיק ועץ.

 

 

 סיכום
דורשת בחירה קירור המגדלי הסביבה הקורוזיבית של 

על סוגיו השונים  FRPמושכלת של חומרי הבנייה.  

המיוצר בפולטרוזיה עונה לדרישות העמידות בקורוזיה, 

חוזק קונסטרוקטיבי ועמידות בטווח רחב של 

טמפרטורות, ולכן מתאים ביותר לשימוש במגדלי 

 הקירור.

 

 

 תכונות עץ פלב"ם פלדה שחורה  פי.וי.סי פיברגלס במשיכה

 [3kg/mצפיפות ] 0.52 7.9 7.8 1.4 2

 [GPa] מודול אלסטיות 16 200 210 3 25

 [MPa] מאמץ למתיחה 135 485 400 65 250

 [MPa] מאמץ לכפיפה 105 400 320 95 250

24.4 6.4 1220 732 0.4 
 מוליכות תרמית

/° C)2(Kcal/hr/m 

5.2 37 8 10 1.7 
 מקדם התארכות

6-(cm/cm° C) x 10 

130 55 600 600 160 
טמפרטורת עבודה 

 (C °)מקסימלית 

 עמידות באש נמוך מצוין מצוין נמוך *טוב


