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معرفی شرکت آپتوس ایران 1

دراکنونهمپویا،ومستمرفعالیتدههسهازبیشبا،گردیدهتاسیسخاصسهامیبصورت1360سالدرکه"ایرانآپتوس"شرکت

وویاپبصورتکهاستبودهتالشدرهموارهمجموعهاینمدیریتیساختارشود،میشناختهکشورساختمانصنعتبرترشرکتهایزمره

تحققایراستدرخودانسانینیرویتجربهودانشبهاتکاباونمایدنقشایفایکشورعمرانیهایزیرساختتعالیوتوسعهدرنظامند،

.برداردگامساختمانینوینهایفناوریوسازیصنعتیتوسعهچوناهدافی

بهشرکتنایکاریمحدودهیاماموریت،گرفتهقراراولویتدرمشتریانازوسیعیطیفکمیوکیفینیازهایتأمینکهرویکردیچنینبا

:استگردیدهمعینذیلشرح

( با داشتن باالترین رتبه مرتبط کشوری)پیمانکار عمومی و مجری ذیصالح 

(  با داشتن ماشین آالت و ناوگان مجهز جهت حمل و پمپاژ )تولید بتُن آماده 

... (  شامل کفپوش ، بلوک ، جدول، نیوجرسی، دیوار و)تولید انواع قطعات بتُنی 

(  آزمایشگاه همکار ، تولید دانش و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه های مرتبط)تحقیق و پژوهش 



معرفی شرکت 2

بتنیتولید بتن آماده و قطعات : حوزه تخصصی

وتوسعهوتحقیق،عمرانصنعتدرتحقیقاتیوپژوهشیهاییافته،دانشوعلمسازیتجاریرویکردباایرانآپتوسشرکت:مشیخط

نشگاهدامدرسانوکارشناسان،متخصصینازمندیبهرهباشرکتاین.باشدمیفعالیتحالدرخارجیوداخلیبازارهایدرسازیتجاری

ونمودهایفا(بتُنیمحصوالتحوزهدرمخصوصاً)ساختمانصنعتعلمیاطالعاتروزآوریبهودانشتولیددرمهمیبسیارنقشها

دورهزاریبرگباتالشاینماحصلوبرآیند.استداشتهبهمراهآپتوسمجموعهبرایالمللیبینوملیسطحدرراارزشمندیدستاوردهای

ارائهومختلفجوایزوهامقامکسبنهایتدرومختلفهایهمایشدرحضوروساختمانصنعتتخصصیکارگاههایوآموزشیهای

.باشدمیمشخصوملموسکامالتحقیقاتینویندستاوردهایومقاالت



معرفی شرکت 3

:را در تمامی حوزه ها متجلی نماید"ما کیفیت می سازیم"تعالی و نیل به اهداف ذیل ، شعار : اهداف
 مشتری مداری
 ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی
توسعه بازارو ارتقاء هویت و اعتبار نماد تجاری سازمان
بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها
 توسعه و توانمند سازی تولید
توسعه فعالیتهای ساخت و اجرای پیمانکاری
توسعه و ارتقای اصول ایمنی،بهداشت و محیط زیست سازمان(HSE)
گردآوری اطالعات، دانش و ایده های نو و قابل تولید، مرتبط با اهداف کارفرما
کسب دانش فنی برای تولید و توسعه محصوالت در چارچوب سیاست های کارفرما
مطالعه و پژوهش با هدف بهبود کیفیت محصوالت
بررسی بهبود و بهینه سازی فرآیندهای تولید
تولید محصوالت بتنی در زمینه فعالیت های زیست محیطی و کاهش آالینده ها
 17025اخذ پروانه استاندارد
جلوگیری از واردات به کشور و خروج ارز از کشور
اشتغال زایی برای جوانان کشور
پیشرو در رونق تولید ملی



معرفی شرکت 4

ISO 9001

ISO 14001
ISO 10001



معرفی شرکت 5

 در رشته ابنیه1رتبه
 در رشته انبوه سازی1رتبه
 در رشته آب 2رتبه
 در رشته تأسیسات 3رتبه
 در رشته راه و ترابری5رتبه



معرفی شرکت 6



معرفی شرکت7



معرفی شرکت8



محصوالت شرکت 9

بتن آماده 
وکرجکالنشهردرمحصولاینتولیدواحدهایترینپرظرفیتوبزرگترین،ترینقدیمیازیکیعنوانبهایرانآپتوسآمادهبتُنتولیدواحد

تخصصیونیفزیرساختهایوامکاناتارتقاءبامتعالیمسیریطیدرمستقلبصورتمجموعهاین.باشدمیفعالیتبهمشغولالبرزاستان
بودهکنترلتتحهموارهمحصولکیفیپارامترهاینحویکهبهباشد،میخودمشتریاننیازپاسخگویممکنشکلبهترینبهاکنونهمالزم،

.گرددمیارائهاستانداردومطلوبکیفیتازاطمینانحصولباو



محصوالت 10

بتن غلتکی 
twinتولید بتن شرکت آپتوس ایران با دستگاه های بچینگ پالنت مکانیزه خط  shaft) ) قابلیت تولید بتن اسالمپ صفر را دار می باشد

یزات فینیشر و که  بتن تولید شده بوسیله کامیون به محل پروژ حمل می شود و توسط نیروی متخصص جهت اجرای بتن غلتکی  با تجه
.  غلتک ویبره، پخش و اجرا می گردد

.می باشدمترمکعب 1000میزان تولید بتن غلتکی در مجموعه آپتوس ایران با استفاده از بتن ساز مرکزی با حجم تولید روزانه 
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:شرکت آپتوس ایران قادر به تولید انواع بتن های جدید به شرح ذیل می باشد
بتن پسماندی-5بتن خودتراکم                   -1
بتن الیافی-6بتن سبک                        -2
GFRCبتن -7بتن سنگین                       -3

بتن توانمند-4

محصوالت



قطعات بتنی 12

کفپوش بتنی
در  سطح رویی که هنگام استفاده از کفپوش نمایان . ساخته شده است( main)و سطح بستر ( face)این محصول در دو سطح رویی 

رفته و پس است و در معرض سایش قرار می گیرد از مصالح ریز دانه و یکنواخت استفاده می شود اما سطح بستر که زیر الیه رویی قرار گ
.از مصالح درشت دانه تری استفاده می گردد. از چیدن کفپوش در تماس با زمین بوده و نمایان نمی باشد
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بلوک سبک 
. اشدتوجه به زلزله خیز بودن اکثر شهرهای کشورمان، تمام سعی مهندسان در ساخت و سازها، کم کردن وزن بار مرده ساختمان ها می ببا 

ه محصوالت بلوک سبک آپتوس از جمله مصالحی است که با توجه به وزن کم توانسته یکی از ابزارهایی باشد که وزن سازه ها را نسبت ب
.مشابه به نسبت قابل توجه ای کاهش دهد

محصوالت
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جدول بتنی 
مسیر های ترددجداسازی 

جداکردن مسیر به صورت فیزیکی یا ظاهری

تعبیه زهکش یا ایجاد جوی آب

جداسازی فضای سبز از مسیر تردد

محصوالت
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نیوجرسی
آوری با بخار و تمایز ساخت این محصول در واحد تولیدی آپتوس ایران، بکارگیری فناوریهای نوین نظیر استفاده از بتن خودتراکم، عملوجه 

.  ی نمایدتولید به صورت مفصلی می باشد که باعث سهولت در حمل و نقل بوده و قابلیت نصب آن به صورت مکانیزه را امکان پذیر م

محصوالت
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بتنیدیوار پیش ساخته 
. شوددر کشورهای پیش رفته صنعتی از مصالح پیش ساخته در ساخت و ساز و انبوه سازی به جهت صرفه جویی در زمان استفاده میامروزه 

ردد که جهت دیوارهای پیش ساخته بتنی نیز از همان دسته مصالح پیش ساخته می باشد که استفاده  از آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گ

عث مقاومت دیوارهای پیش ساخته بتنی با استفاده از میله های فوالدی تقویت شده اند که با. بازسازی ویرانه های جنگ از آن استفاده می شد

.زیاد آن ها در برابر بالیای طبیعی همچون وزش بادهای شدید و زمین لرزه ها می شود

گ از دیواره های پیش ساخته می توان به عنوان دیوار جداکننده بین زمین ها و دیوار کشی محوطه ها با عرض و ارتفاع مشخص، طرح ها و رن

.این دیوارها دارای ستون های کناری و فوندانسیون جداگانه جهت پایداری قائم و افقی می باشند. های متنوع استفاده کرد

محصوالت
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نمابتنیپنل
35لحداقفشاریمقاوتدارایهاپانلاین.گرددمیاستفادهسیلیسذراتنانوازآبوشنماسه،سیمان،برعالوههاپانلاینساختدر

سایشربرابدرمقاوموصافسطحیدارایسیلیسی،ترکیباتازاستفادهدلیلبه.هستندمگاپاسکال6حداقلخمشیمقاومتومگاپاسکال

مقاومتهاترکبربرادروکردخواهندپیداباالییبسیارکششیتحملقابلیتخاصتولیداتازبرخیدرالیافبکارگیریباهمچینوهستند

ازکمترنیزآنفشارتحتآبنفوذپذیریو%2ازکمتر،ریزدانهاززیاداستفادهدلیلبهمحصوالتاینآبجذب.داشتخواهندباالیی

نمودهپیداحیسطگریزیآبوشوندگیتمیزخودقابلیتهاپانلاینسطحدرتیتانیومنانوذراتازاستفادهصورتدر.باشدمیمترمیلی2

.کندپیداکمتریبسیارآلودگیزمانمروربهشهریهایمحیطدرهاآنسطحشودمیموجبکه

محصوالت
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)GFRC )بتن مسلح به الیاف شیشه 

.ی رودنوعی بتن مسلح به الیاف شیشه است که جهت بهبود خواص فیزیکی، شیمایی و مکانیکی بتن به کار م
مهم ترین کاربرد آن زیبا سازی و نماسازی در ساختمان-1
تزئین دیوار ها و پارتیشتن های داخلی -2
...استفاده در اجزای معماری مانند سرستون ها، طاقچه ها، قاب پنجره ها و-3
کف های مقاوم در برابر ضربه-4
ای توخالیسازه پایه ها و ستون های غیر -5

محصوالت



استانداردهای محصوالت 19



گواهی های فنی مرکز تحقیقات 20



بنیانمدارک دانش  21



افتخارات و دستاوردها 22

(1392)برند برتر استاندارد کشور 30انتخاب به عنوان یکی از 
(1392)کسب  گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

(1391)برگزار کننده همایش قطعات پیش ساخته بتنی برای کارشناسان شهرداری تهران 
(1391)واحد برگزیده کنترل کیفیت اداره استاندارد استان البرز 

(1391)انبوه ساز نمونه مسکن مهر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 
(1390)درج در لیست تامین کنندگان مجاز قطعات بتنی شهرداری تهران و البرز 

(1390)انتخاب به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره انجمن بتن ایران 
(1390)شرکت برتر صنعت ساختمان کشور 10انتخاب به عنوان یکی از 

 IMS  (1388)_کسب گواهینامه استقرارسیستم مدیریت یکپارچه

(1392تا 1386از سال )کسب گواهینامه استاندارد برای کلیه محصوالت 
(SIIF2010کره جنوبی )کسب یک نشان طال و یک نشان نقره در جشنواره بین المللی اختراعات 

1396انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه کشوری در سال 
منتخب صنعت بتن کشور در اجالس انتخاب ملی کشور در سال 

97واحد تحقیق و توسعه برتر در سال 
چاپ مقاالت در حوزه بتن در سطح ملی و بین المللی

برگزاری دوره های مشترک با نظام مهندسی استان البرز



دستاوردهاافتخارات و  23

وبی کسب یک نشان طال و یک نشان نقره در جشنواره بین المللی اختراعات کره جن
(SIIF2010)



دستاوردهاافتخارات و  24

از سوی وزارت صنعت، مرکز تحقیق و توسعه برتر
معدن و تجارت 



دستاوردهاافتخارات و  25

مدیر کنترل کیفیت 
نمونه کشوری



افتخارات و دستاوردها 26

(ISI)مقاالت ملی و بین المللی 



افتخارات و دستاوردها 27

دوره های آموزشی 
ی مشترک با نظام مهندس



معرفی راه های خرید محصوالت شرکت  28

کاتالوگ شرکت

نمایشگاه های صنعت 
ساختمان

رویدادها و همایش های 
علمی

Event های ساالنه

فضای مجازیسایت

www.aptusiran.comAptus_iran



مشکل موجود 29

در مناطق خاص ینانوینسبت به کفپوش های معمولیکفپوش باالتر و نفوذپذیریپایین تر مقاومت مکانیکی و فیزیکی -1
مانند بنادر، مکان های صنعتی و فرودگاه ها

ودگیاستفاده از سیمان بیشتر برای افزایش مقاومت             افزایش تولید گازهای گلخانه ای و درنهایت انتشار آل-2

میلیون نفر می 84میلیون تن سیمان تولید کرده است و جمعیت ایران در همین سال 52.5میزان 98کشور ایران در سال 
. شودکیلوگرم می 625باشد در نتیجه سرانه مصرف برای هر نفر 

Problem

ن به درصد آلودگی در تولید بت90
.صنعت سیمان اختصاص دارد
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از پوزوالن های جایگزین سیمان مانند نانوسیلیساستفاده -

افزایش مقاومت 
های مکانیکی 
مانند فشاری، 

خمشی و 
کششی

کاهش 
نفوذپذیری و 
افزایش دوام

کاهش مصرف 
سیمان

Solutionراه حل 
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ه و دارای فرآورده ای بتنی است که اجزاء آن به طور مناسبی متراکم شده به طوریکه شکل و ضخامت یکنواخت داشت

.خصوصیات هندسی مشخص شده است 

.تشکیل شده است ( main)و سطح بستر ( face)کفپوش ها از دو سطح رویی 

( : Face)سطح رویی 

کنواخت سطحی که هنگام استفاده از کفپوش نمایان است و در معرض سایش قرار می گیرد در این سطح از مصالح ریز دانه و ی

.استفاده می شود

( :main)سطح بستر 

طح دارای این س. سطحی است که زیر الیه رویی قرار گرفته و پس از چیدن کفپوش در تماس با زمین بوده و نمایان نمی باشد

.مصالح درشت دانه تر ی می باشد

755-2تعریف کفپوش مطابق استاندارد ملی 



مزایای نانو سیلیس 32

سیلیس نانو 
اربزرگتریذراتوشدهمتصلیکدیگربهشیمیاییپیوندهایطریقازکهاستSiO2کوچکذراتازمجموعهایشاملسیلیسنانو

براستفادهموردتربسدرمیشودباعثکهاستمادهاینباالیسطحسیلیس،میکروبامقایسهدرسیلیسنانواصلیمزیت.میدهندتشکیل

ازاستفادهکاهشباعثوبودهمصرفیسیمانازدرصدیبرایجایگزینینانوسیلیسموادازاستفاده.دهدنشانخودازبیشتریهمکنش

تنیک،سیمانتنهرتولیدباصنعتاینزیرا.داشتخواهدپیدرراهواآلودگیوco2گازتولیدکاهشآننتیجهدروشدهسیمان

co2طرحدرآننمیزاافزایشباوبودهمؤثرآبمویینگیجذبونفوذپذیریکاهشدرنانوسیلیسافزودن.کندمیمنتشراتمسفربه

:اشدبمیذیلشرحبهبتندرسیلیسنانوذراتازاستفادهکلیمزایای.شودمیمشاهدهنفوذپذیریدربیشتریکاهشاختالط

خمشیوکششیفشاری،مقاومتافزایش-

سیمانهیدراتاسیونازناشیهایترککاهش-

اسیدیهایآبوهاسولفاتازناشیهایآسیبمقابلدربهتردوام-

.سواحلنواحیدرویژهبهبتندرکلرنفوذعمقکاهشنتیجهدروکلرهاییونتحرککاهش-



مقایسه کفپوش های نانویی با معمولی 33

پارامترهای مکانیکی

پارامترهای دوام 
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پارامترهای اجرایی
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اندازه بازار 36

درصد70 درصد20 درصد10

بنادر، فرودگاه ها 
و مکان های 

صنعتی

شهرداری ها و 
سازمان ترافیک

شرکت های 
خصوصی و دیگر 

ارگان ها

Market Size



توانمندی ها و صادرات محصول 37

توانمندی 
پرسنلوفنیدانشهمچنینوکفپوشتولیدروزبهدستگاهداشتناختیاردربهتوجهباایرانآپتوسشرکت

پروژهیک96سالدرمثالعنوانبه.باشدمیداراراخاصهایویژگیباکفپوشنوعهرتولیدامکانمتخصص

بنادرطراحیدررامگاپاسکال60حداقلفشاریمقاومتودرصد2آبجذبخصوصیاتباترافیکیبتنیکفپوش

.ایدنمتولیدسالهچندضمانتباراخصوصیاتاینبابتنیکفپوشتوانستشرکتاینکهداشتنظردر

صادرات 
اهد بود برای مسافت های دور مقرون به صرفه نخو... این محصول با توجه به دالیلی مانند وزن قطعات، متراژ پروژه و 

.شدمی با... و در صورت توجیه اقتصادی قابل صادر کردن به کشورهای اطراف مانند عراق، ترکمنستان، سوریه و



همکاری های پژوهشی و اجرایی 37

برزبا پارک علم و فناوری استان التفاهم نامه همکاری 



مرکز فناوری 38

م و راه اندازی مرکز نوآوری بتن و فرآورده های بتنی با همکاری پارک عل
فناوری استان البرز در شرکت آپتوس ایران

اولین مرکز 
فناوری در 

صنعت ساختمان 
در استان البرز



همکاریفرصت های  39

همکاری پژوهشی و اجرایی با 
دانشگاه تهران



طرح های در دست اقدام 40

( اوری نانوبا همکاری ستاد ویژه توسعه فن) طراحی و ساخت بتن و قطعات بتنی حاوی نانو گرافن
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با همکاری )طراحی و ساخت قطعات بتنی خودتمیزشونده با استفاده از ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید •
(ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

طرح های در دست اقدام
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:اقدام و در حال تحقیق از دیگر پروژه های در دست 
امکان ساخت و اجرای بتن های پارچه ای-1
(CO2)امکان ایجاد سیستم عمل آوری بتن با کربن دی اکسید -2

طرح های در دست اقدام

Canvas 

concrete

CO2 Curing



اطالعات تماس شرکت
09122651132: موبایل

saeed.bozorgmehr@gmail.com:ایمیل

026-33100:تلفن

www.aptusiran.com: وبسایت شرکت

aptus_iran:اینستاگرام

aptusiran:تلگرام

-:واتساپ



تشکر از توجه شما


