
Advanced solut ions

(خدمــات مهندسى - بازرگانى) 

ـمقاوم سازان افزيـــر 

سيستم هاى حفاظتى در برابر زلزله و ارتعاش 
تجهيزات پل 



سيستم هاى حفاظتى در برابر زلزله و ارتعاش 
شركت افزير پيشرو در انتقال و ارائه تكنولوژى هاى پيشرفته سازه اى با توجه به نياز مبرم كشور در زمينه بهسازى و مقاوم سازى سازه ها، اقدام به عرضه انواع محصوالت 
طراحى، پيشنهاد فنى، برآورد مالى، ساخت، تست و نصب به كارفرمايان  حفاظتى دربرابر زلزله و ارتعاش با همكارى همكاران بين المللى خود، نموده است. كليه خدمات 

محترم ارائه مى گردد. 
محصوالت اين شركت در پروژه هاى بين المللى و همچنين پروژه هاى ملى در ايران استفاده گرديده است و شامل lifetime warranty مى باشد. 

  جداسازهاى الستيكى 

  جداسازهاى الستيكى 
اين جداسازها شامل ورقهاى فوالدى و الستيك طبيعى مى باشند. ضريب ميرايى اين جداسازها با ميرايى كم بين 0/4 تا 0/6 مى باشد. 

   جداسازهاى الستيكى با هسته سربى 
اين جداسازها شامل يك يا چند هسته سربى هستند كه در داخل جداساز الستيكى محصور شده اند. وجود هسته سربى، ميرايى جداساز را به ميزان قابل  توجهى (40 درصد) 

افزايش داده و در نتيجه جذب انرژى نيز بيشتر خواهد بود.  

جداسازهاى لرزه اى 
شده و  با استفاده از اين تجهيزات، سيستم سازه اى  مورد نظر در پايه جداسازى 
باعث حفاظت از تجهيزات خاص در ساختمان هاى حساس و جلوگيرى از صدمات 
غير سازه اى به همراه كاهش چشمگير هزينه ساخت اسكلت به جهت كاهش 

انتقال بار لرزه اى و يا ارتعاشى به سازه مى شود. 
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پاندولى  اصطكاكى  جداسازهاى    
اين نوع جداساز شامل يك سطح لغزشى است كه اتالف انرژى از طريق مكانيزم لغزش بين صفحه و قطعه اصطكاكى صورت مى گيرد. عملكرد اين جداسازها به گونه اى است 

كه در اثر تغييرمكان نسبى نيروى پتانسيلى در سازه اصلى ايجاد مى شود كه سبب بازگرداندن سازه به وضعيت اوليه (پس از وقوع زلزله) مى گردد. 



 ميراگرهــا 
   ميراگرهاى هيدروليكى 

در اين ميراگرها با استفاده از حركت مايع لزج درون يك سيلندر، انرژي مستهلك 
مى شود. ميراگرهاي ويسكوز بدليل هماهنگي با ساير اعضا و همچنين تنوع در 

ابعاد، كاربرد بسياري در طرح هاى پيشرفته لرزه اى پيدا كرده اند.

   ميراگرهاى اصطكاكى 
عملكرد اين ميراگرها بر پايه استهالك انرژى به وسيله لغزش و باالتر بردن زمان 
تناوب ارتعاشى سيستم است. استفاده از اين سيستم در فاز طراحى سيستم سازه، 

به شكل قابل توجهى باعث كاهش هزينه هاى ساخت خواهد شد. 

 (TMD) ميراگر جرمى تنظيم شونده 
، از فنر و  tuned mass damper (TMD) ساختار ميراگر تنظيم شونده جرمي
جرم به همراه ميراگر تشكيل شده است. سيستم فنر براى بهينه سازى پاسخ 
ديناميكى سازه طراحى و ساخت مى شود. ميراگر اين سيستم ارتعاشات را 
مستهلك مى كند و فركانس آن به گونه اى تنظيم مى شودكه انرژى ورودى، 

بوسيله نيروى اينرسى ميراگر به حداقل برسد.  

موارد كاربرد: موارد كاربرد: 
- انواع ساختمان هاى بتنى و فوالدى و آسمان  خراشها 

- دودكش هاى بلند صنعتى  
- عرشه و پايه پل ها 

- دكل هاى انتقال نيرو و سيستم هاى نيروگاه هاى صنعتى 
- بهبود پاسخ سيستم در مقابل تحريك نيروى باد 

- جايگاه تماشاگران استاديوم ها 
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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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نئوپرن 
تکیه گاه جداکننده االستومریک چند الیه، الستیک 
مسلح شده با فوالد است که در ایران به نام نئوپرن 
معروف مى باشند. این تکیه گاه ها ضوابط  اشاره شده در 
آئین نامه ها و استانداردها نظیر AASHTO و 

CE-mark اروپا را برآورده مى کنند.  

سیستم هــاى ضربه گیر 
سیستم هاى انتقال ضربه که مناسب براى سازه هاى با اتصاالت صلب مى باشد، در مقابل بارهاى ناگهانى 
نظیر نیروهاى زلزله و ترافیکى (ترمز) وارد عمل شده و از تغییر مکان دو قطعه صلب سازه اى جلوگیرى مى
 کند. این نوع تجهیزات مجهز به سیستم محدودکننده نیرو  بوده و اضافه بار و انرژى وارد به سازه در محل 

اتصاالت را جذب  و اتالف مى کنند.  
  

تجهیزات پل 
عالوه بر سیستم هاى حفاظتى در برابر زلزله و ارتعاش، شرکت افزیر انواع مختلفى از مصالح و تجهیزات مورد استفاده در پروژه هاى پل سازى را از معتبرترین کارخانجات اروپائى 

ارائه مى نماید که از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره نمود: 

درزهاى انبساط پل 
درزهاى انبساط پل یکى از اجزاى مهم پل ها در زمان سرویس دهى مى باشند. این سیستم ها امکان حرکت انتقالى و یا چرخشى کف هاى پل را نسبت به هم میسر مى سازند. درزهاى انبساط پل یکى از اجزاى مهم پل ها در زمان سرویس دهى مى باشند. این سیستم ها امکان حرکت انتقالى و یا چرخشى کف هاى پل را نسبت به هم میسر مى سازند. 
کیفیت باالى آب بندى و عدم نیاز به هزینه هاى نگهدارى و تعمیر در دوره مصرف از مشخصات بارز درزگیرهاى فوق مى باشد که تمامى استانداردهاى مورد نیاز را برآورده 

مى سازند. 

استرند و غالف 
این شرکت ارائه دهنده انواع استرند، مونوبار و غالف با مقاومت ها و پوشش هاى مختلف نظیر اپوکسى براى پل هاى مختلف معلق، ترکه اي، قوسى، تیرها، مخازن و  سقف هاى 

پیش تنیده مى باشد. 
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