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 الیاف کربن یک جهته 
AFZIR Carbon Wrap Unidirectional - CWU™230H 

 معرفی
CWU™230H ،می باشد که جهت تک جهتهکربن  الیاف 

قرار درجه  ها در آن در یک سو و در راستاي صفرفیبر اصلی
هاي بسیار پرکاربرد در گرفته است. این محصول جزء الیاف

 گردد.محسوب می FRPهاي مقاوم سازي با الیاف پروژه
و عمدتاً از الیاف کربن فیبر کربن که از کربنی  هايکامپوزیت
 جزء هر کامپوزیت دیگري شامل دوشبیه  ،دنشومیساخته 

 .و چسب یا رزین یا ماتریس الیاف یا هارشته: است

 ي الیاف کربن ویژگی ها
 باال بسیار مقاومت کششی 
 وزن کم 
 ياسیدهاي و محیطدر برابر خوردگی  ت زیادمقاوم 
  ،رزین سازگار با انواع رزین مانند: رزین اپوکسی

 Vinylesterو   Phenolic،Polyurethaneستر، پلی

 موارد کاربرد
کمبود ها در مواقعی که تقویت انواع سازهل براي این محصو

در اعضاي آنها وجود دارد، مورد استفاده قرار  مقاومت
 بري اجزايظرفیت بارگیرد. الیاف کربن سبب افزایش می

و  ي صنعتیها، سیلوها، دودکش هاهاي بتنی، پل ساختمان
 .گردددیگر سازه ها می

به مقاصد و نتایج توان در مجموع با استفاده از الیاف کربن می
 زیر در امر مقاوم سازي دست پیدا کرد:

 افزایش بارگذاري
 افزایش ظرفیت بار زنده طبقات 
 مسلح  افزایش مقاومت برشی و مقاومت خمشی تیرهاي

 پیش ساخته  بتنی و تیرهاي
  ها ستون محوريافزایش ظرفیت 
 افزایش ظرفیت بار زنده پارکینگ 

 ايلرزه تقویت
  برشی بتنی و بناییتقویت دیوارهاي 
 افزایش شکل پذیري ستون 

 اي آسیب دیدهبخش هاي سازه
 به دلیل اي مقاوم سازي و بازسازي اجزاي سازه

 هاي مخربدر محیط خوردگی

  در اثر اي آسیب دیده هاي سازهالمانمقاوم سازي
 سوزي آتشحریق و 

 ايتغییر در سیستم سازه
 تیرها و  توجه به حذف دیوارها، توزیع مجدد بار با

 هاي بتنیستون
  ایجاد براي  ي بتنیدال هاو مقاوم سازي تقویت

 در کف و سقف بازشوهاي جدید

 طراحی و ساختها و خطاهاي نقص
 در اجزاي  مقدار ناکافی میلگردهاي خمشی و برشی

 بتنی
 ناکافی بودن سایز میلگردها  
 ناکافی بودن طول همپوشانی 
 دال ها و دیوارها، در تیرها،  بتن مقاومت فشاري پایین

 در اثر خطاهاي اجرایی ستون ها

 روش طراحی
ها با الیاف ي صورت گرفته براي مقاوم سازي سازهطراحی ها

 324نشریه شماره  باید به طور کامل توسط ،CFRPکربن 
 يبهساز ییو ضوابط اجرا یطراح يراهنما"تحت عنوان 

 "FRP یتیموجود با استفاده از مصالح تقو یبتن يهاساختمان
، و بر اساس بخش تعیین شده ACI 440.2Rآیین نامه و یا 

CFRP.ها بر اساس طراحی ، با آنالیزهاي دقیق انجام شود
نیازهاي پروژه و عوامل محیطی و فاکتورهاي کاهش مقاومت 

افزیر مقاوم سازي شرکت  . براي این منظورگیردانجام می
را  مختلف هايفاکتورهاي طراحی مناسب و متناسب با پروژه

 دهد.ه میئارا

      کربن الیافمشخصات فنی 
 2gr/m 230 وزن
 مشکی الیاف رنگ

 ثانیه 50 اشباع شدگیزمان مدت 
 تک جهته الگوي بافت

 درجه صفر  فیبر اصلیجهت 
 میلی متر 17/0 الیافضخامت 

  MPa 4900 مقاومت کششی
 GPa 230 مدول کششی

 % 2.1 کرنش گسیختگی

 سازگاررزین هاي 
Epoxy, Polyester, 
Phenolic, Polyurethane, 
Vinylester 

 سال 10 زمان نگهداري
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 شرایط نگهداري
در محل خشک در دماي 

 درجه سانتی گراد 4-40

 حوآماده سازي سط
 الیاف براي چسباندن  مورد نظر سطوحFRP 

)CWU™230H (باشند صاف و تمیز بایستمی .
از گرد و غبار، و عاري همچنین سطوح باید خشک 

هرگونه چربی، روغن و و  شده ترکیبات عمل آوري
 باشند.گریس 

  مخصوص شرکت افزیر حفره هاي بزرگ باید با مالت
 حپر شوند. مناطق ناهموار نیز باید با مالت تسطی

 .گردندمناسب یا بتونه مسطح 
  سند بالست، شات بالست یا هر روش مکانیکی از روش

توان ، میح با منافذ بازوسطدستیابی به دیگر به منظور 
 .استفاده کرد

 30 با شعاع باید حداقل ي اعضاي بتنیهاتمامی گوشه 
مورد نیاز  حداقل طول همپوشانی میلی متر گرد گردند.

 میلی متر 230تا  100 نیز براي اجراي الیاف کربن
 است. )پیوستگی چسبندگی(بمنظور 

 به الیاف  چسبندگی بتن قدرتFRP  بعد از آماده سازي
بوسیله تست تصادفی توان و اجراي الیاف را میسطح 

Pull-off )ACI 503R  یاASTM D7522(  مورد
 3/1مورد نیاز کششی . کمترین مقاومت بررسی قرار داد

. کمترین قدرت چسبندگی بتن باشدمی مگاپاسکال
 345کربن نیز طبق نشریه  FRPجهت اجراي الیاف 

 مگاپاسکال باشد. 19بزرگتر از باید 

 الیافبرش 
با دندانه هاي  توان با استفاده از کاتر، قیچیرا می FRPالیاف 

 برش داد.مورد نظر ریز به طول هاي 

 یی در نصب الیاف کربناجرا نکات
 نصب الیاف )CWU™230H ( باید توسط افراد

 .گیرد متخصص و آموزش دیده انجام
 با  سیستم مقاوم سازيFRP اجراي الیاف شامل کربن 

هاي اپوکسی مانند رزینبا  CWU™230Hکربن 
EPS™10010  وEPT™10020 باشد.می 

  توسط ، عرض و جهت فیبرها هاي الیافالیهتعداد
فرآیند طراحی مشخص شده و در اجراي الیاف باید به 

 .کرد توجه خاصیاین پارامترها، 

  شوند و سپس کربنی آغشته به اپوکسی می الیافابتدا
. گرددشروع می تکنسینگذاري توسط عملیات الیه

اپوکسی در دماي معمولی پس از چند دقیقه تا رزین 
شود از این رو میاي و ژلهسفت سی دقیقه  اًنهایت
دماي پایین در را هاي آغشته به اپوکسی الیهتوان می

در هنگام قرار  سپس تکنسینکرد و  نگهداريو سرد 
ها، نقاط خاصی را گرم کرده و کامپوزیت را دادن الیه

  .محکم کندآوري و عملسریعاً 
  براي اجراي صحیح الیاف نیاز به دستگاه آغشته ساز

باشد. شرکت مقاوم سازي افزیر براي الیاف با رزین می
اجراي صحیح و اصولی الیاف کربن در پروژه هاي مقاوم 

 کنداه استفاده میسازي از این دستگ

 مقادیر مالت ، چسب اپوکسی و اندودها
مصالح ساختمانی براساس نیاز پروژه، مسائل مقدار مصرف 

متغیر بوده و ثابت  ،زیست محیطی قابل اجرا و شرایط سطح
با توجه به موارد اشاره افزیر مقاوم سازي . شرکت باشندنمی

 ي انواعاجرا جهتبه تعیین دقیق مقادیر مورد نیاز شده، قادر 
در هاي اپوکسی و اندودها ، چسبي ترمیمیهامالت
 باشد.هاي مختلف میپروژه

 محدودیت ها
 مقاوم هاي محاسبات طراحی بایستی توسط شرکت

 انجام و تایید شود.معتبر و رسمی سازي 
 والد باید قبل از بکار بردن خرابی بتن و خوردگی ف

 د.نتعمیر شوو الیاف ترمیم و ها ورقه
 یی مواقعی که درجه حرارت محیط در محدوده دما در

الیاف قابلیت باشد، تایید شده براي چسب اپوکسی می
چسبانده را دارا هستند. در غیر این صورت نباید اجرا 

 شوند. کمترین دما براي به کارگیري این محصوالت
 باشد.درجه سانتی گراد می 4معموال 

 الیاف بسته بندي
متر و  5/0هایی به عرض بصورت رول CWU™230Hالیاف 
 باشند.می متر 100طول 

 شرایط نگهداري
محصوالت باید در یک مکان خشک، سرد اینگونه بطور کلی 

و روغن نگهداري شوند. پیشنهاد و عاري از گرد و غبار 
درجه سانتی گراد و  4-40 ي محیط نگهداريدما گرددمی

شود باشد. همچنین توصیه می 75رطوبت پایین تر از %

http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/


CWU™230H 
Carbon Wrap Unidirectional 230 

  

  

   
   

   
   

   
 P

ag
e 

3 
of

 3
 ●

C
W

U
™

 2
30

● 
C

ar
bo

n 
W

ra
p 

U
ni

di
re

ct
io

na
l 

www.afzir.com       info@afzir.com 

w
w

w
.a

fz
ir.

co
m

 - 
Re

tr
of

itt
in

g 
Pr

od
uc

ts
 

در رول هاي اصلی تا زمان استفاده نگهداري و الیاف ها ورقه
 شوند.

 رهنمودهاي ایمنی
ممکن است باعث آسیب پوستی  تمحصوال گونهایناستفاده از 

شود، در هنگام کار از وسایل ایمنی فردي مانند دستکش، 
. در صورت تماس گردداستفاده باید عینک و لباس کار 

احتمالی با پوست، چشم و اعضاي مخاطی بالفاصله موضع را 
 .گردد و به درمانگاه مراجعه دادهبا آب گرم فراوان شستشو 

 تمیز کاري
در پایان هر بخش اجرایی یا در  بایستمیابزار و وسایل کار 

 هايهنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل
با فقط نیز پیشنهادي قابل شستشو هستند. مواد سخت شده 

 .سازي هستندپاکقابل هاي مکانیکی روشاستفاده از 
 

http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/

