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ترمیم و محافظت از سازه�هاى بتن مسلح

��������مطابق با آیین نامه�هاى اروپا
با مقاوم�سازى افزیر

زوال بتن ممکن است در اثر خوردگى، آسیب سازه�اى، نفوذ آب، چرخه انجماد و ذوب، فعالیت لرزه�اى، 

سنگدانه�هاى واکنشى و غیره اتفاق بیفتد. مقاوم�سازى افزیر با استناد به آیین نامه�هاى معتبر دنیا از جمله 

�� اقدام به دسته�بندى جدیدى از محصوالت خود کرده تا به وسیله سیستم�هاى ���آیین نامه اروپا ���

نوین و به روز دنیا اقدام به حل مسائل و مشکالت به وجود�آمده در سازه�هاى بتنى کند.
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ترمیم و محافظت از بتن

روند ترمیم و محافظت از بتن(فاز�هاى پروژه)

دالیل ریشه�اى آسیب و زوال بتن

اصل�هاى ترمیم و محافظت از بتن

����بررسى اجمالى اصل�ها و روش�هاى ترمیم و محافظت مقاوم�سازى افزیر با استفاده از استاندارد����

(�����سیستم�ها و محصوالت مقاوم�سازى افزیر (ترمیم و محافظت بتن با استفاده از ���
اصل 1: محافظت در برابر نفوذ

اصل 2: کنترل رطوبت
اصل 3: ترمیم بتن

اصل 4:  مقاوم�سازى سازه
اصل 5: مقاومت فیزیکى

اصل 6: مقاومت شیمیایى
اصل 7: محافظت یا ترمیم غیرفعال

اصل 8: افزایش مقاومت ویژه
اصل 9: کنترل کاتدى

اصل 10: حفاظت کاتدى
اصل 11: کنترل ناحیه آندى

فلو چارت ترمیم و محافظت بتن (خالصه)  

انتخاب روش�ها براى ترمیم بتن

انتخاب روش�ها براى محافظت از بتن و آرماتور

مشکالت سازه�هاى بتن مسلح و سیستم�هاى پیشنهادى مقاوم�سازى افزیر

مثال�هایى از آسیب�هاى معمول در بتن و ترمیم و محافظت آن�ها
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اى،  اى، نفوذ آب، چرخه انجماد و ذوب، فعالیت لرزه� زوال بتن ممکن است در اثر خوردگى، آسیب سازه�
سنگدانه�هاى واکنشى و غیره اتفاق بیفتد. سال�ها تحقیق به عالوه چندین دهه تجربه عملى باعث شده 
ایجاد کند.  بتنى  بازسازى سازه�هاى  و  بازیابى  براى  کامًال جامع  راه�حلى  افزیر  سازى  مقاوم� است که 
مشاوره و پشتیبانى مشترى افزیر، از مفهوم گرفته تا اجراى موفقیت�آمیز در سایت، در نوع خود بهترین 

هستند. همه این موارد بر اساس سال ها تجربه در پروژه�هاى بزرگ و کوچک است.



دریافتنسخهکاملکاتالوگ

https://www.afzir.com/contact-us/



