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ترميم و بهسازى سازه هاى دريايى  
ترميم و بهسازى خطوط انتقال نفت، گاز و ... 

ترميم و بهسازى خطوط آب و فاضالب  
     



 (Waterfront Structures) ترميم و بهسازى سازه هاى دريايى

                                                                                                                                                                                                                                                 

بهسازى سازه هاى دريايى، سيستم هاى  ساخت در  و  ترميم  براى  روش ديگر 
براى  اين روش  اشكال غير معمول مناسب مى باشد. در  براى  محل است كه 
استفاده     دورپيچ  دستگاه  همراه  به  ساز  آغشته   دستگاه  از  مصالح  دورپيچى 

مى شود.  

  
نوع ديگر محـافظت در سازه هاى آبى، حفاظت كاتديك مى باشد كه به نوعى با اهداف 
پيشگيرانه در ساخت سازه مورد استفاده قرار مى گيرد.  در اين روش از يك مش به عنوان 
آند  فدا شونده استفاده مى شود كه مانع از خوردگى هاى احتمالى آتى درفوالد مى گردد. 
اين روش براى محافظت المان هايى كه تجربه خوردگى دارند مورد استفاده قرار مى گيرد. 

شركت افزير پيشرو در زمينة مقاوم سازى ارائه كننده سيستم هاى نوين محفاظتى 
و بهسازى سازه هاى دريايى مى باشد. سيستم هاى فوق به گونه اى طراحى مى شوند 
تا عالوه بر اينكه استحكام و مقاومت سازه هاى دريايى را در برابر خوردگى افزايش 
الياف  از  منظور  اين  براى  باشند.  قابل نصب  نيز  بتوانند درعمق آب  بلكه  دهند، 

پليمرى مقاومت باال و اپوكسى هاى ويژه با روش هاى خاص استفاده مى شود.  

يكى از اين روش ها ساخت ژاكتهاى پيش ساخته FRP مى باشد. ژاكت ها در هندسه هاى 
مختلف نظير دايره، مستطيل و هشت  ضلعى متناسب با نيازهاى هر پروژه طراحى و 
قرار          استفاده  مورد  اپوكسى  به  شدن  آغشته  از  پس  ژاكت ها  اين  مى شوند.  ساخته 
مى گيرند و در بعضى موارد مى توانند در تركيب با سيستم هاى قالب  ريزى شده نيز مورد 

استفاده قرار گيرند. 
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 ترميم و بهسازى خطوط انتقال نفت، گاز و ... 
روش هاى رايج سنتى براى تعمير و محافظت خطوط لوله نيازمند صرف هزينه  و زمان زياد و قطع جريان عبورى از درون لوله ها  است. از اين  رو امروزه با هدف كاهش 
هزينه و زمان، استفاده از مواد كامپوزيتى پيشرفته رواج بسيارى يافته  است. سيستم هاى كامپوزيتى كه توسط شركت افزير براى ترميم و محافظت خطوط لوله ارائه      

مى شود، عمدتاً به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از: 

  

   
           

 (FRP Strips) استفاده از نوارهاى كامپوزيتى پيش  ساخته
نوارهاى كامپوزيتى استفاده شده در اين روش، معموالً با ابعاد هندسى مورد نظر توليد مى شوند. در 
اين روش نوارهاى كامپوزيتى در اطراف مقطع آسيب ديده روى سطح لوله به صورت پياپى قرار مى

 گيرند. با توجه به اينكه در اين روش هيچ نيازى به اعمال گرما و دماى باال نبوده و همه مراحل در 
دماى محيط انجام مى گيرد، امكان تعمير خطوط لوله بدون توقف جريان نيز مى تواند فراهم گردد. 

 (wet-lay up) روش اليه گذارى تر
در اين روش سيستم ترميمى كامپوزيتى در محل بر روى سطوح لوله اجرا مى شود و به همين علت 
مى توان اين روش را روى سطوح با اشكال مختلف مانند لوله هايى با شكل هندسى غيرمنظم، خم ها، 

زانويى ها، سه راهى ها و ساير زواياى موجود در خطوط لوله بكار برد. 
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در این روش پس از آماده  سازى سطح داخلى لوله آسیب  دیده، یک تیوب نرم 
و انعطاف پذیر که از جنس الیاف تقویت کننده  است، درون لوله آسیب دیده قرار 
داده  مى شود. بدلیل هزینه هاى بسیار زیاد حفارى و خاك بردارى و قرار داشتن 
بعضى از قسمتهاى لوله در مناطقى که دسترسى به آنها به سادگى امکان پذیر 

نیست، استفاده از این روش مقرون به صرفه مى باشد. 
شرکت افزیر انتقال و ارائه تکنولوژى و تجهیزات مربوط به این فن آورى نوین را شرکت افزیر انتقال و ارائه تکنولوژى و تجهیزات مربوط به این فن آورى نوین را 

در ایران بر عهده دارد.  

  
 (Trench Lees) ترمیم و بهسازى خطوط آب و فاضالب بدون نیاز به حفارى Trench Less R

ehabilitation
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