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گروه مقاوم سازى تکنوپل

اجراى  و  طراحى  تاثیر  تحت  مفید،  عمر  درطول  است  ممکن  سازه  یک 
از  ناشى  سربار  افزایش  محیط،  رطوبتى  و  دمایى  شرایط  سازه،  نامناسب 

تغییرکاربرى، زلزله هاى پى درپى و... دچار افت مقاومتى شود .
در نتیجه سازه درمقابل بارهاى وارده رفتار مناسبى نداشته و مى تواند ادامه 
بهره�بردارى از سازه را منحل کند. براى ادامه بقاى سازه، مى توان سازه را به 
به  را  زمان بر  عملیات  و  زیاد  هزینه هاى  که  مجدد  و ساخت  تخریب  جاى 
کارفرما تحمیل مى کند، با راهکارهاى مناسب، مقرون  بصرفه و با بروزترین 

استانداردهاى بین المللى مقاوم سازى نمود .
در همین راستا گروه مقاوم سازى تکنوپل، جهت پاسخ به نیاز کشور و به 
لرزه اى،  بهسازى  مقاوم سازى،  تخصصى  خدمات  دهنده  ارائه  منظور 
محصوالت و پوشش هاى حفاظتى براى انواع سازه ها در صنایع مختلف، طبق 
سال ها  از  بعد  همچنین  و  گردیده  تاسیس  جهانى  الگوریتم�هاى  بروزترین 
فعالیت مستمر در زمینه پروژه هاى مقاوم سازى، فروش محصوالت مختلف و 
همچنین مشاوره و ارائه طرح ترمیم و مقاوم�سازى، سبب شده است که این 

گروه جز یکى از باتجربه�ترین تیم�ها محسوب شود .
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خدمات فنى و مهندسى تکنوپل

به  و  کارشناسان مجرب  مهارت  و  دانش  از  بهره گیرى  با  تکنوپل  مجموعه 
پشتوانه سال ها تجربه،  خدمات فنى و مهندسى در حوزه ترمیم، مرمت و 

مقاوم�سازى انواع سازه ها ارائه مى دهد.
خدمات مجموعه تکنوپل به شرح زیر است :

• مشاوره  و بازدید فنى
• ارائه طرح مقاوم�سازى

• تامین و فروش مصالح ترمیم و مقاوم�سازى
• اجرا طرح مقاوم�سازى و �� پروژه

• تست�هاى تخصصى
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مشاوره  و ارائه طرح مقاوم�سازى

بارهاى  تحمل  منظور  به  موجود  سازه هاى  مقاوم سازى  و  مرمت  ترمیم، 
از  ناشى  نارسایى هاى  بهبود  سازه،  مفید  عمر  افزایش  طراحى،  مضاعف 

فرسایش، افزایش شکل�پذیرى سازه و... انجام مى گردد.
روش هاى  به  پروژه،  درهر  موثر  پارامترهاى  به  نسبت  سازه ها،  مقاوم سازى 
گوناگون انجام مى گردد. هر روش مزایا، معایب و محدودیت هایى را به خود 

اختصاص مى دهد.
یا مشاوره در خصوص طرحى مناسب جهت مقاوم ارائه و  براى  در نتیجه 
�سازى هر سازه باید این مزایا، معایب و محدودیت ها را به خوبى شناخته و 
نسبت به آن نیز بهترین روش را انتخاب کرد. گروه مقاوم�سازى تکنوپل با 
سابقه طوالنى در امر مقاوم سازى انواع سازه ها، و اشراف به کلیه ى قوانین و 
استانداردهاى بروز بین المللى، به خوبى تمامى مزایا، معایب و محدودیت هر 
روش را شناخته و نسبت به شرایط پروژه طرحى مناسب و بهینه ارائه مى
فنى،  خدمات  تمامى  ارائه  آماده  تکنوپل  مجموعه  راستا  همین  در   دهد. 

مشاوره و... به کارفرمایان و همکاران گرامى مى باشد .
شرکت تکنوپل راهکارهاى مقاوم�سازى را به پنج دسته نیز تقسیم مى کند :

• بهسازى سازه اى و لرزه اى
• حفاظت وکنترل خوردگى

• آب بندى وکنترل نشتى
• محافظت نیرویى

• تعمیر و ترمیم بتن
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تامین و فروش مصالح ترمیم و مقاوم سازى

گروه تکنوپل عالوه بر طراحى و تامین تدابیر الزم جهت مقاوم�سازى سازه ها، 
در راستاى تامین مصالح ترمیمى و مقاومتى نیز فعالیت مى کند .

تکنوپل  توسط شرکت  ترمیم سازه ها  و  مقاوم�سازى  تا  امر سبب شده  این 
بدون وابستگى به ارگان با نهادى و به دور از مشکالتى نظیر کمبود مصالح 
و یا نبود برخى مصالح در کشور انجام گردد. مجموعه تکنوپل همواره سعى 
داشته تا با تربیت یک تیم مجرب و متخصص با ویژگى هاى اخالقى و رفتارى 
پاسخگوى  مشتریان،  براى  اعتماد  ایجاد  و  حرمت  حفظ  با  بتواند  مناسب 

مشکالت و ابهامات آن ها باشد.
سیستم هاى  داشتن  بروزترین  با  تکنوپل  اینترنتى  سایت  زمینه  این  در 
براى  را  ومقاوم�سازى  ترمیمى  محصوالت  آسان  خرید  امکان  کامپیوترى 
مشتریان فراهم نموده و در صورت ایجاد هر گونه مشکل یا سوال احتمالى 
امکان برقرارى ارتباط تلفنى و یا آنالین با کارشناسان مجموعه به سرعت 
براى بهبود کیفیت محصوالت مقاوم�سازى  امکان پذیر است. تالش مستمر 
�، رزین، مسلح کننده�هاى بتن، �ارائه شده به مشتریان شامل، انواع الیاف �
چسب کاشت و... یکى از اصول اصلى فعالیت هاى تکنوپول محسوب میباشد.
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اجراى طرح مقاوم سازى و �� پروژه

سازه ها ممکن است به علت شرایط محیطى، تغییرکاربرى، افزایش عمرمفید 
سازه و... دچار افت مقاومتى شوند. در نتیجه براى ادامه بقاى سازه باید آن 

را ترمیم، مرمت و مقاوم�سازى نمود.
مقاوم�سازى نسبت به شرایط پروژه با روش�هاى گوناگونى انجام مى گردد . و 
هرکدام از این روش ها محدودیت�هاى مختص به خود را دارند . در واقع براى 
نصب و اجراى مناسب هرکدام از روش هاى مقاوم�سازى نیازمند نیروى کار 
ماهر و متخصص است . مجموعه تکنوپل تمامى طرح هاى ارائه شده جهت 
ترمیم، مرمت و مقاوم�سازى سازه�ها را به پشتوانه تیم فنى آموزش دیده، و 
نیز با باالترین استانداردهاى بین المللى اجرا مى کند. فرآیند کنترل کیفیت 
��)،که بخش مهمى در هر پروژه عمرانى و مقاوم�سازى مى باشد، انطباق )
محصوالت و اجرا را مطابق با الزامات فنى و طراحى تضمین مى کند. تست
 هاى کنترل کیفیت نه تنها شامل مواد و محصوالت بوده، بلکه اجرا و تکمیل 

پروژه را نیز شامل مى گردد .
براین اساس مقاوم�سازى تکنوپل به منظور اطمینان ازاجراى مناسب طرح 
مقاوم سازى وکیفیت مصالح مورد استفاده نظیر انواع الیاف، چسب، رزین و... 
انواع تست�هاى کنترل کیفیت (��) را انجام داده و گواهى هاى فنى مورد 

نیاز کارفرمایان را صادر مى�کند.

12



1



16



تست هاى تخصصى

باید مصالح عضوهاى سازه  مقاوم سازى هر سازه اى،  و  مرمت  ترمیم،  براى 
موجود، حداقل مقاومت ذکر شده در آیین نامه ها و استانداردهاى بین المللى 
جهت مقاوم سازى را دارا باشد. همچنین بعد از اجراى عملیات مقاوم�سازى 
ارزیابى گردد .  باید بطورکامل  از مقاومت مورد نظر، سازه  جهت اطمینان 
براى تشخیص مقاومت اولیه مصالح و مقاومت نهایى بدست آمده از عملیات 
مقاوم�سازى، باید تست هایى نظیر تست هاى مخرب، نیمه�مخرب و غیرمخرب 
به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام گردد . مجموعه تکنوپل با ابزار و 
دستگاه هاى پیشرفته تمامى آزمایشات مربوط جهت ترمیم، مرمت و مقاوم
�سازى را نیز با باالترین سطح استانداردهاى بین المللى انجام داده و سپس 

نتایج را براى ارزیابى و طراحى به گروه طراح تکنوپل ارائه مى دهد .
تست هاى تخصصى جهت ترمیم، مرمت و مقاوم�سازى به شرح زیر است : 

• تست ������� در بتن
• تست �������� در بتن

• اسکن آرماتور در بتن
• آزمایش کرگیرى بتن
• تست چکش اشمیت

• تست التراسونیک بتن

13



2



حوزه فعالیت

شرکت مقاوم سازى تکنوپل، به عنوان پیشرو در زمینه ارائه طرح هاى مقاوم
و  تکنولوژى ها  بروزترین  طبق  مربوطه  مصالح  تامین  همچنین  و   سازى 
استانداردهاى بین المللى دنیا و با استفاده از مهندسین مجرب و همچنین 
اجراى  همچنین  و  فنى  مشاوره  جهت  دیده،  آموزش  و  تجربه  با  کادرى 
راهکارهاى مقاوم سازى در پروژه هاى کوچک و بزرگ آماده ارائه خدمات به 
کارفرمایان در صنایع مختلف مى باشد . در این راستا حوزه فعالیت مجموعه 

تکنوپل به شرح زیر دسته بندى مى گردد :
• صنعت ساختمان

• صنعت آب و فاضالب
• نفت، گاز و صنایع مادر

• زیرساخت�هاى حمل و نقل
• سازه�هاى دریایى
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صنعت ساختمان

با کاربرى متفاوت، ممکن است که در طول  تمامى ساختمان هاى موجود 
بارگزارى  نامناسب،  اثر شرایط محیطى، طراحى و اجراى  عمر مفید تحت 
و... دچار آسیب پـى درپـى  زلزله  کاربرى،  تغییر  تدبیر،  بدون  از حد  بیش� 

 شوند .
مجموعه تکنوپل با بکارگیرى نوین ترین راهکارها و استانداردهاى بین المللى 
و با بهره گیرى از مصالح باکیفیت، راهکارهاى موثرى جهت مقاوم سازى ارائه 

مى دهد .
خدمات وراهکارها توسط مجموعه تکنوپل با در نظرگرفتن شرایط پروژه، 

نصب و اجراى سریع، صرفه اقتصادى و همچنین استفاده از مصـالح مرغوب 
با وزن کم در کلیه سـازه هاى چوبى، بتنى، فوالدى و ...  ارائه مى گردد.                                                                                                                                       

حوزه فعالیت مجموعه تکنوپل در صنعت ساختمان به شرح زیر است :
• ساختمان هاى مسکونى

• ساختمان هاى تجارى
• ساختمان هاى عمومى

• بناهاى تاریخى
• پارکینگ ها
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صنعت آب و فاضالب

سازه هاى صنعت آب و فاضالب، تحت تاثیر سرویس دهى بى وقفه در طول 
عمر مفید و قرار گرفتن در محیط هاى با رطوبت باال و خورنده دچار آسیب 
و فرسودگى مى شوند. در واقع این امر تحدیدى براى یکپارچگى سازه ایجاد 

مى کند.
مجموعه تکنوپل با بهره�گیرى از دانش روز و با در نظرگرفتن استانداردهاى 
کرده  ارائه  سازه ها  اینگونه  مقاوم�سازى  در جهت  را  راهکارهایى  بین المللى 
است. راهکارهاى ترمیم، مرمت و مقاوم�سازى ارائه شده توسط تیم تحقیقاتى 
مجموعه تکنوپل با بهره�گیرى از مواد بادوام، با وزن پایین و همچنین سازگار 
گـردیده  ارائه  و...  کـامپوزیتى  چدنى،  آهـن  فوالدى،  الـمان هاى   بتنى،  با 
با  مقابل  در  سازه،  نیاز  تامین  و  سریع  نصب  بر  عالوه  راهکارها  این  است. 
به  نیز مقـرون  نهایى سازه  اقتصـادى و جرم  از منظر  راهکـارهاى قدیمى 
صرفه تر است.                                                                                                     

حوزه فعالیت مجموعه تکنوپل در صنعت آب و فاضالب به شرح زیر است :                                                        
• خط توزیع

• فرآیند اجراى شبکه لوله
• قطرهاى کوچک تا بزرگ لوله هاى بتنى و فوالدى

• خطوط لوله آب و فاضالب
• تاسیسات تصفیه خانه فاضالب

• مخازن ذخیره
• مخازن
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نفت، گاز و صنایع مادر 
 

در واقع سازه هاى صنعتى به لحاظ اهمیت باال، همواره در الویت مقاوم سازى 
قراردارند . همچنین اکثر این سازه ها به دلیل قرارگرفتن در معرض بارهاى 
متمرکز یا غیرمتمرکز، مواد قلیاى، رطوبت، دماى باالى محیط و... نسبت به 

دیگر سازه ها بیشتر دچار آسیب مى شوند.
تخریب و نوسازى چنین سازه هایى به دلیل مساحت زیاد سازه مقرون به 
صرفه نبوده و همواره کارفرمایان را ملزم به جستوجو، براى یافتن راهکارى 
مناسب جهت مقاوم سازى مى کند. مجموعه تکنوپل با بهره گیرى از دانش 
روز و بروزترین استانداردهاى بین المللى، راهکارهایى را جهت مقاوم�سازى 

سازه   هاى نفتى،گازى و همچنین کلیه صنایع مادر ارائه مى دهد.
این راهکارها توسط مجموعه تکنوپل با بهره�گیرى از مواد مرغوب، بادوام، 
توسط  زمانى  و  اقتصادى  لحاظ  از  صرفه  به  مقرون  همچنین  و  کم  وزن 
مهندسین طراح با تجربه وکادرى مجرب اجرا مى گردد. درواقع حوزه فعالیت 

مجموعه تکنوپل در صنعت نفت، گاز و صنایع مادر به شرح زیر است :
• مخازن
• سیلوها

• خطوط لوله و محفظه هاى تحت فشار
• تاسیسات لوله کشى

• برج هاى خنک کننده
• دودکش ها

• محفظه هاى اولیه و ثانویه
• نیروگاه ها

• پاالیشگاه ها
• سازه فونداسیون تجهیزات

• پدستال�ها
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زیرساخت هاى حمل ونقل

از  با طیف گسترده اى  همواره  ونقل،  زیرساخت هاى حمل  مسئولین حوزه 
با ترمیم، مرمت ومقاوم سازى سازه هاى حمل ونقل مواجه  مشکالت مرتبط 
ومقاوم سازى  مرمت  ترمیم،  راهکارهاى  طراحى  علت  همین  به  هستند. 
تکنوپل  توسعه  و  تحقیق  تیم  دستورکار  در  بخش  این  نیاز  با  متناسب 
قرارگرفته است. بر این مبنا، تکنوپل روش هاى مقاوم سازى وبهسازى لرزه اى 
محیطى،  شرایط  تاثیر  تحت  دیده  آسیب  فرسوده،  نقل  و  حمل  سازه هاى 
زلزله پى درپى،  بار وارده بیش از حد مجاز به سازه و... را متناسب با نیاز هر 

پروژه ارائه کرده است.
راهکارهاى ارائه شده توسط تیم تحقیقاتى تکنوپل با بهره گیرى از مواد با 
دوام و مقاومت باال، مواد با وزن کم، نصب سریع، مقرون به صرفه از لحاظ 
اقتصادى و زمانى و... توسط کادرى مجرب وآموزش دیده قابل اجرا است. 
درواقع حوزه فعالیت مجوعه تکنوپل در زیرساخت هاى حمل ونقل به شرح 

زیر است :
• پل ها

• تونل ها
• جاده ها

• آزادراه ها
• فرودگاه ها

• راه آهن
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سازه هـاى دریـایى

و  آب،  با  دائمى  مجاورت  علت  به  (ساحلى وفراساحلى)  سازه هاى دریایى 
طبیعت خورنده این محیط معموال دچارآسیب و کاهش طول عمرمفید سازه 
مى شوند. به همین دلیل تخریب و ساخت دوباره سازه هاى موجود در این 
نواحى کمکى به جلوگیرى از تجدیدآسیب سازه نمى کند و ممکن است سازه 
باید  راستا  همین  در  شود.  آسیب ها  این  دچار  بعد  چندى  هم  جدید 
مجموعه  شود.  مقاوم  شرایط  این  دربرابر  سازه  تا  گردد  ارائه  راهکارهایى 
تکنوپل با در نظرگرفتن آسیب هاى موجود و یا آسیب هاى احتمالى وارده به 
سازه، طبق بروزترین استانداردهاى بین المللى و روشهاى مقاوم سازى نوین 

راهکارهایى را ارزیابى و سپس ارائه مى دهد .
راهکارهاى ارائه شده توسط تیم تکنوپل همواره با بهره گیرى از مواد مقاوم
 سازى بادوام، سبک، نصب سریع، مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادى و زمانى 
توسط مهندسین طراح باتجربه و کادر مجرب آموزش دیده اجرا مى گردد. 
در واقـع حوزه فعـالیت مجموعه تکنـوپل در سازه هاى دریایى به شرح زیر 

است :
• بنادر

• اسکله ها
• لنگرگاه ها

• شمع هاى دریایى
• سکو هاى نفت و گاز

• دیوارهاى ساحلى
• باراندازها

• لوله هاى قرار گرفته در بستر دریا
• موج شکن ها

• جت
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محصـوالت

براى ترمیم،مرمت، مقاوم سازى و یا ساخت هرنوع سازه اى در هر صنعتى نیاز 
به مواد و مصالح مرتبط است. دنیا همواره در تالش تولید مصالحى است تا 
درمقابل کاهش وزن سازه، مقاومت مطلوب ترى را از مصالح دریافت کند. 
سبک،  مصالحى  پى درپى،  تحقیقات  با  راستا  همین  در  تکنوپل  مجموعه 
بادوام، با سرعت نصب باال و با بازدهى مناسب جهت  ترمیم، مرمت و مقاوم

 سازى سازه هاى موجود ارائه مى دهد.
تامین  به  فنى،  مقاوم سازى، مشاوره  ارائه طرح هاى  بر  تکنوپل عالوه  گروه 

مصالح مصرفى جهت ترمیم ومقاوم سازى سازه هاى موجود پرداخته است.
کوچکترین  بدون  سازه،  ترمیم  و  مقاوم سازى  عملیات  راستا  همین  در  تا 
متقاضیان  تمامى  این  بر  عالوه  گردد.  انجام  مشکلى  یا  و  ناهماهنگى 
محصوالت مربوطه، مى توانند با مراجعه به سایت مجموعه، محصوالت را به 

راحتى تهیه کنند. 
تیم تکنـوپل مصـالح ترمیمى، مقـاومتى را به شرح زیر دسته�بندى کرده 

است :
• محصوالت مقاوم�سازى

• ترمیم�کننده بتن و گروت ها
• محصوالت حفاظت سطوح

• مصالح ضدحریق
• کیت هاى مقاوم سازى



تلفن :         98-21-86084268+
واتساپ :           4977871 0910
info@technopol.ir       : ایمیل
www.technopol.ir       : سایت
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