
Advanced solut ions

(خدمــات مهندسى - بازرگانى) 

ـمقاوم سازان افزيـــر 

 محصوالت و خدمات مقاوم سازى 
(مقاوم سازى پيشرفته با FRP و .....) 



مشخصات محصول 
پليمرهاى مسلح شده با فايبرهاى كربن يا در اصطالح متداول تر الياف كربن، موادى با مدول االستيسيته و مقاومت كششى بسيار باال مى باشند. خواص مكانيكى ويژه، چگالى 
پايين، مقاومت در برابر اصطكاك و دماى باال، دوام و عمر طوالنى در برابر مواد شيميايى و نفوذ ناپذيرى در برابر اشعه X از بارزترين خصوصيات الياف كربن بشمار مى رود. 

اين الياف بهمراه نخ كربن در مدول ها و وزن هاى مختلف و با بافت هاى يك جهته و دو جهته براى صنايع مختلف در ايران عرضه مى گردند.  

موارد كاربرد: 
- مقاوم سازى اجزاى سازه هاى بتنى 

- مقاوم سازى سازه ها و تاسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمى 
- سازه هاى صنعتى، دريايى، مخازن و ... 

- ترميم و بهسازى خطوط لوله  
- تقويت و ترميم سيلوهاى كارخانه  هاى سيمان و ... 

CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers)    الياف كـربن

GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) الياف شيشه

مشخصات محصول 
الياف شيشه مصالح ساخته شده از تارهاى با جنس شيشه به ضخامت حدود 10 ميكرون هستند كه مقاومت كششى و شيميايى باالئى دارند. اين ويژگى سبب شده تا استفاده 
از اين الياف در ساخت قطعات صنايع هوا فضا، خودرو، دريايى و ساختمانى، تجهيزات مبلمان و تجهيزات ورزشى، روز به روز بيشتر شود. الياف شيشه بدليل مزيت هاى فراوان 

مكانيكى و شيميائى در سيستم هاى حفاظتى كاربرد گسترده اى دارند.   

موارد كاربرد: 
- حفاظت شيميايى در محيط هاى خورنده 

- تقويت و بهسازى انواع سازه ها
- FRP الينينگ 

- ترميم و بهسازى خطوط لوله 
- ساخت قطعات كامپوزيتى 
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 Carbon fiber wrap in plain, unidirectional and twill weave

 Glass fiber wrap in plain, unidirectional and twill weave



    FRP ميل گرد

AFRP (Aramid Fiber Reinforced Polymers) الياف آراميد

مشخصات محصول 
ميل گردهاى FRP محصوالتى هستند كه جايگزين ميل گردهاى فوالدى شده و از خوردگى ميل گرد در محيط هاى در معرض خوردگى جلوگيرى مى كنند. از اين ميل گردها مى توان در 
مقاوم سازى سازه ها و يا در طراحى و ساخت سازه هاى با ويژگى هاى خاص استفاده كرد. اين مصالح با خواصى كه دارند باعث كاهش قطر و افزايش فاصله ميل گردها در اعضاى 

بتنى مسلح مى شوند. اين ميل گردها با توجه به الياف به كار رفته در آنها عمدتاً در دو نوع كربن و شيشه ارائه مى گردند: 

موارد كاربرد: 
- تصفيه خانه هاى صنعتى، آب و فاضالب 

- تونل ها 
- محيط هاى خورنده 

- مخازن چربى گير 
- فرودگاه ها 

- سازه هاى دريائى (بنادر، اسكله ها و ...) 
- كفسازى هاى صنعتى 

- كارخانه هاى صنايع پتروشيمى و برج هاى خنك كننده 
 (MRI مانند اتاق هاى) المان هاى بتنى در مجاورت ميدانهاى الكتريكى و مغناطيسى -

- المان هاى بتنى در معرض يخ زدگى و كلريد 

مشخصات محصول 
الياف آراميد يا كوالر مصالحى با سختى، استحكام  و مدول االستيسيته بسيار باال، ضد خوردگى و عايق رساناى خوب، مى باشد. اين الياف به طور عمده در محصوالتى كه نياز 
است تا در مقابل ضربه (نظير ضربه ناشى از مهمات) مقاوم باشند، مورد استفاده قرار مى گيرند. الياف آراميد به صورت دو جهته در بافتهاى ساده (Plain)، بافت پيچ و تاب 

(Twist) و بافت ساتن (Satin) و يك جهته با مقاومتهاى مكانيكى و وزنهاى مختلف توسط شركت افزير ارائه مى شوند. 

موارد كاربرد: 
-  ساخت زره و محافظ باليستيك در صنايع نظامى  

-  اجزاء بدنه در صنعت خودرو سازى 
- ساخت قطعات كامپوزيتى  اجزاء صنعتى ضد ضربه 

- جليقه ضد گلوله 
- تجهيزات ورزشى 

 Aramid fiber wrap in plain, unidirectional and twill weave

Carbon and Glass fiber-reinforced polymer bars



Epoxy resin, resin anchoring adhesive, resin injection

Chopped Carbon and Glass polymer fiber

رزين اپوكسى  

 (Chopped Fiber) الياف چاپد

مشخصات محصول 
شركت افزير ارائه دهنده محصوالت رزين  اپوكسى در ايران مى باشد. محصوالت متنوعى از رزين  اپوكسى و محصوالت شيميايى توسط اين شركت ارائه مى شود. رزين

 هاى اپوكسى  در مقايسه با اكثر رزين هاى گرماسخت، جمع شدگى كمترى در اثر گيرش نشان داده، عايق الكتريسيته بوده و مقاومت حرارتى باالئى دارند. اين رزين ها 
عالوه بر خاصيت چسبندگى بسيار خوب در بسترهاى مختلف، مقاومت كششى، فشارى، خمشى و مقاومت شيميائى بااليى نيز دارند.  

موارد كاربرد: 
- ساخت سيستم هاى كامپوزيت 

- كفپوش هاى صنعتى 
- پكر گذارى، تزريق و چسبهاى كاشت بولت 

- ساخت انواع محصوالت مقاوم سازى 
- قالب هاى مقاوم در برابر فشار

مشخصات محصول 
الياف چاپد شده يا خرد شده (chopped ber) مصالحى هستند كه از الياف پليمرى و يا برخى آلياژهاى خاص تهيه مى گردند. اين الياف جهت ساخت بتن اليافى 
و تقويت رزين اپوكسى يا پلى استر كاربرد دارند. الياف اضافه شده به بتن و يا رزين باعث افزايش پيوستگى، مقاومت كششى و جلوگيرى از ترك در بتن مى شوند. 

نوع الياف بكار رفته و اندازه آنها به نوع بتن يا رزين و مقاومت مورد انتظار بستگى دارد. انواع مختلف الياف چاپد شده به شرح زير موجود مى باشد. 

انواع الياف چاپد: 
    pp الياف چاپد شده پلى پروپيلن -

steel  الياف چاپد شده فوالد -
glass  الياف چاپد شده شيشه -

carbon  الياف چاپد شده كربن -
  polymer الياف چاپد شده پليمرى -

  

موارد كاربرد: 
- بتن كف سازى هاى صنعتى (حذف ميل گرد)  

- بتن هاى شاتكريت تونل سازى 
- بتن هاى شاتكريت عمليات مقاوم سازى 

- رزين مسلح 
- ساخت قطعات كامپوزيتى 
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Carbon laminate, external post-tensioning with laminate

Carbon and Glass fiber-reinforced polymer profiles

مشخصات محصول 
لمينيت هاى FRP ، ورقه هاى به ضخامت چند ميلى متر هستند كه داراى مقاومت كششى فوق العاده اى داشته و با سيستم هاى رزين  اپوكسى مخصوص به سطح بتن و يا 

فوالد چسبانده مى شوند. لمينيت FRP معموالً براى مقاوم سازى سازه هاى بتنى مسلح و پيش تنيده نظير عرشه پل ها و تيرها و ستونهاى ساختمان ها به كار مى روند. جنس 
ورق FRP بسته به نوع كاربرد آنها مى تواند از جنس صفحات كربن، شيشه و آراميد باشد كه نوع كربن آن كاربرد بيشترى دارد. 

موارد كاربرد: 
- تقويت خمشى المان هاى بتنى شامل تيرها، ستون ها ، دال ها و فونداسيون ها 

- كنترل ترك تيرها و كف ها 
-   سيستم هاى پيش تنيده مقاوم سازى 

- افزايش ظرفيت اتصاالت المان هاى بتنى 
- كنترل خيز در تيرها و كف هاى بتنى 

- مقاوم سازى خطوط نفت، گاز و .... - مقاوم سازى خطوط نفت، گاز و .... 
- مقاوم سازى مخازن آب و فاضالب و ... 

FRP لمينيت

FRP پروفيل

مشخصات محصول 
پروفيل هاى كامپوزيتى FRP با استفاده از مصالح پليمرى كربن، شيشه يا آراميد و به صورت مقاطع مختلف نبشى، قوطى، ناودانى، ورق، لوله و ... توليد مى شوند و به 
عنوان يك جايگزين مناسب در مواردى كه امكان استفاده از پروفيل هاى فوالدى به دليل وجود خورندگى شديد و يا وجود ميدان هاى مغناطيسى قوى و ... وجود ندارد، 

مى باشد. 

موارد كاربرد: 
- سازه هاى دريائى (بنادر، اسكله ها و ...) 

- محيط هاى خورنده و صنايع پتروشيمى 
- تصفيه خانه هاى صنعتى، آب و فاضالب 

- اجزاى مختلف تونل ها  
- المان هاى در مجاورت ميدان هاى الكتريكى و مغناطيسى 
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مشخصات محصول 
شرکت افزیر ارائه دهنده طیف گسترده اى از سایر محصوالت و خدمات مقاوم سازى، بهسازى و ترمیم سازه ها، با همکارى شرکتهاى خارجى در بخش هاى مختلف به 

شرح زیر مى باشد. 

 (Polyurethane) پلى اورتان

 Polyurethane injection, protective industrial flooring

موارد کاربرد: 
- مخازن بتنى و فلزى نگهدارنده در تصفیه  خانه ها و کارخانجات صنعتى  

- آب بندى سازه هاى بتنى به روش تزریق 
-   محافظت از سازه هاى فلزى در محیط هاى خورنده شیمیایى 

UV انواع کفپوش هاى صنعتى و ورزشى مقاوم در برابر سایش و -
- پوشش هاى مقاوم در برابر خوردگى خطوط انتقال گاز، نفت و ... 

مشخصات محصول 
پلى اورتان ها گروهى از پلیمرهاى پر مصرف هستند که مقاومت بسیار خوبى در برابر سائیدگى، پارگى، مواد شیمیایى و اشعه UV خورشید در درجه حرارت هاى مختلف 
دارند. این مواد با استفاده از تجهیزات خاص و نیروى کارآزموده شرکت افزیر در محل مورد نظر تزریق یا پاشش مى شوند و در مخازن، سردخانه ها، تعمیر و تقویت 

خطوط لوله و لوله هاي دریائی مدفون در آب و ساخت المان هاى ضد سایش و آب بندى استفاده مى شوند.  

سایر محصوالت جانبى مقاوم سازى 

- بتونه اپوکسى 
- گروت اپوکسى 

- محصوالت اپوکسى براى اتصال بتن قدیمى به بتن نو 
- محصوالت ترمیم ترك بتن، بتن هاى کرمو، بتن هاى یخ زده و ... 

- محصوالت درز بند 
- محصوالت مربوط به تسطیح سطوح ناهموار بتنى و ترمیم سطوح آسیب دیده بتنى 

- مالت ها و گروت هاى ضد اسید - مالت ها و گروت هاى ضد اسید 
- ماستیک االستیک پلى اورتان (براى پر کردن درزهاى انبساط و ....) 

- درزگیرهاى آب بند 
- گروتهاى ویژه کابل  

- انواع چسب هاى کاشت میلگرد 
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تهران، خیابان بهشتى خیابان مفتح کوچه 12 پالك 11 واحد 6
تلفکس: 88655696-021 و 021-88503626  

info@afzir.comwww.afzir.com
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