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 خالصه 

رد که زیست و گسترش فعالیت ها وی را به ساخت و ایجاد بنا وا می دا نیاز روز افزون انسان برای بهبود شرایط محیط

ط زیست نیر پاسخگو این احتیاج ها باشد در این بناها عالوه بر رفع نیاز های فیزیکی باید آسایش روانی و هماهنگی با محی

ساختمان  ن خود امروزه در صعنتمورد توجه قرار گیرد بتن یکی از مصالح ساختمانی است مه با توجه به قابلیت های فراوا

ورد جایگاه ویژه ای دارد وسعت این جایگاه موجب شده است که مسایل مربوط به ساختمان های بتنی در سراسر جهان م

مان های تحقیق و بررسی قرار گیرد. در این مقاله مسایل کلی مقاوم سازی و طرح های پیشنهادی برای مقاوم سازی ساخت

تای اولیه پیش از هرگونه عملی و روش های موجود و متداول مقاوم سازی مورد بررسی قرار گرفته اسبتن آرمه و اقدام ه  

بتن ، مقاوم سازی ، ساختمان بتنیساخت ، کلمات کلیدی:   

 

 

همقدم. 1  

پس از وقوع زلزله های متوال در کشور و گذشت عمر مفید ساختمان ها مردم روی به ساخت ساز جدید و با بررسی 

توسعه  مان برای مرمت و مقاوم سازی کرده اند. نگهداری میتواند ابزاری جهت جلوگیری از فرسودگی و بازیافت و یاساخت

ته شود عمر مفید ساختمان به حساب آید بازرسی ، نگهداری ، مرمت و مقاوم سازی یک سازه که بایستی به خوبی شناخ

ی موارد شته باشد. در برنامه ریزی یک پروژه مرمت یا مقاوم ساززیرا که می تواند در صرفه جویی اقتصادی نقش مهمی دا

:  زیر بایستی در نظر گرفته شوند [8]  
 مشخص کردن وضعیت سازه (1
 تعیین ملزومات عملیات مرمت و مقاوم سازی  (2
 مهیا کردن یک برنامه کاری (3
 نظارت بر کیفیت اجرای کاری (4

:تعیین هدف مقاوم سازی  [6]  
 ی سازه ای انتخاب سطح عملکرد اجزا (1
 انتخاب سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای (2
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 انتخاب سطح خطر  (3
  2و  1سطح عملکرد کل ساختمان با استفاده از موارد  (4
 3انتخاب هدف مقاوم سازی با استفاده از مورد  (5

:مقاوم سازی ساختمان باید تحت بررسی قرار گیرد که عواملی همچون   

 ب دیدگیتشخیص : تعیین دالیل آسیب پذیری و یا آسی (1
 درمان : تجویز روش های مقاوم سازی (2

اشد.مورد بحث بعد از ارزش یابی اولیه از لحاظ مقاوم سازی ساختمان از نظر اقتصادی ، عملکرد و اهمیت ساختمان می ب  

: در بحث تشخیص گزینه های زیر مد نظر می باشد [6]   
برخی از آزمایشات ساده ، بررسی نقشه ها و پرونه اقدامات اولیه : که شامل بازدید و جمه آوری اطالعات و انجام  (1

 و مدارک فنی ساختمان و جمع بندی گزارش اولیه می باشد.
ارزیابی : که شامل تکمیل اطالعات و تعیین میزان نارسایی ها و طبقه بندی نارسایی می باشد و بررسی علل بروز  (2

 نارسایی ها و ارزیابی وضع موجود می باشد.

:  د بحث درمان می شویم که شامل موارد زیر می باشدبعد از تشخیص وار [6]   
 تعیین گسترده مقاوم سازی (1
 اتخاب مصالح و روش مقاوم سازی (2
 بررسی فنی و اقتصادی طرح مقاوم سازی (3

. راهنمایی انجام مطالعات خدمات در پروژه های مقاوم سازی 1-2 [7] 
پوشش های معماری تا رسیدن به محل اعضا یا  تخریب و سونداژ : تخریب و سونداژ عبارت است از برداشتن (1

اجزای مورد نظر. هدف از این مرحله دسترسی به اعضا یا اجزای مختلف سازه به منظور انجام شناسایی های مورد 

 نیاز و آماده نمودن شرایط الزم به منظور انجام نمونه گیری و آزمایش های مخرب و غیر مخرب مورد نیاز
 ست از تعیین مشخصات ظاهری جزییات و هندسی اعضا و اجزای مختلف سازهشناسایی : که عبارت ا (2
 تهیه نقشه های ارزیابی جامع وضع موجود و یا کنترل و دقیق نقشه های موجود از سازه (3
 بررسی ظاهری و کیفی اعضا و اجزای سازه ای و غیر سازه ای  (4
ر حین انجام سنوداژ و ازمایش های مخرب آماده سازی : که شامل مجموعه اقداماتی که در محل سایت قبل و د (5

 و غیر مخرب باید صورت گیرد.
 آزمایش های مقاومت مصالح که شامل  (6

 الف( آزمایش های مخرب که شامل آزمایش هایی که با تخریب عضو همراه باشد

ال ریب کامب( آزمایش های غیر مخرب که شامل آزمایش های که در آن نیازی به تخریب عضو یا اجزا نبوده و یا تخ

 محدود است

 پ( آزمایش تست کشش میلگرد

 ث( تست مقاومت فشاری بتن به وسیله چکش اشمیت و یا مغزه گیری
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زه و هدف از این فرآیند ها تکمیل نقشه های ارزیابی جامع و وضع موجود و یا کنترل و دقیق بودن نقشه های موجود سا

سیب های محیط و ه کار رفته در سازه و تعیین کیفیت و میزان آتعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی مصالح ب

 شیمیایی مصالح به کار رفته در سازه می باشد.

: . شکل های مختلف گسیختگی یک سازه1-3 [6]   
 گسیختگی مهار سقف ها و کف ها به دیوار ها. (1
 داکننده میان آنها.آسیب دیدگی ناشی از ضربه زدن سازه های مجاور به یک دیگر به دلیل عدم فاصله ج (2
بروز گسیختگی در محل اتصال تیر به ستون به یک دیگر در صورتی که آرماتور کافی برای جذب برش ممان  (3

 پیشبنی نشده باشد.
 بروز گسیختگی ناشی از پیچش مثال در مواردی که دیوار برشی به صورت نامتقارن در پالن توزیع شده باشد. (4
 از نیرو های واژگونی ، لرزشی و یا پدیده آبگونی باشد.گسیختگی در خاک پی میتواند ناشی  (5

. روش های مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه 2 [6] 
ر از طرح و تقویت ساختمان های موجود یا ساختمانی که بر اثر زلزله آسیب دیده است معموال از نظر فنی بسیار پیچده ت

، نوع مقاومت مصالح مصرف شده از یکسو و عدم تطابق  اجرای ساختمان جدید است. نامشخص بودن اجزای سازه ای

ساختمان های موجود با مدلهای کالسیک سازه ای نظیر قاب های گیر دار ، قاب های مهاربندی شده و غیره و از شوی 

یرددیگر تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان را بسیار دشوار میکند از این رو مسایل زیر مورد بررسی و طرح قرار می گ  

. اندرکنش بین بتن قدیم و جدید 2-1 [1] 
ر دور تالش جهت نزدیک کردن مقاومت و مدول ارتجاعی مصالح جدید با مصالح قدیم نیز از مواردی است که نباید از نظ

خالل  داشت این موارد بستگی زیادی به ترکیب و رفتار مصالح جدید دارد. لرزش های ایجاد شده به انحنا گوناگون در

ر است بتن جدید میتواند اثر منفی روی مقاومت و پیوستگی آن به بتن قدیم بگذارد و بدین جهت بهتسخت شدن 

 روشهایی جهت پایین آوردن زمان سخت شدن بتن جدید در نظر گرفت.

 [1]در یک مطالعه نتایج زیر بدست آمده است 
ثانیه روی مقاومت بتن تاثیر  2.0جایی میلی متر بر ثانیه و با دامنه جابه  22لرزشهایی با سرعت لرزش کمتر از  (1

 قطعی ندارد.
میلی متر بر ثانیه را  122نیوتن بر میلی متر مربع میتوان لرزشی با سرعت بیش از  6تا  5بتن با مقاومت بیش از  (2

 تحمل کند.
وقوع لرزش های قبل از سپری شدن زمان سخت شدگی در صورتی که استحکام بتن پایین باشد میتواند سبب  (3

 ساعت بعد ساخت بتن می باشد. 14الی  3ایش مقاومت شود زمان بحران سخت شدگی افز

 نحوه کار باید طوری باشد که تغییر مکان نسبی بین بتن قدیم و جدید اتفاق نیوفتد. (4

. انتقال برش بتن قدیم و جدید از طریق اصطکاک بتن به بتن و آرماتور2-2  

اده نمیگردد که از وسایل اضافی نظیر میل مهار ، میلگرد خم شده و غیره استفانتقال برش بین بتن قدیم و جدید مادام آن 

 تابع اصطکاک موجود بین بتن قدیم و بتن جدید است.

طکاک انواع نیروی اصطکاک خود تابع نیروی عمودی منطقه بین دو سطح و کیفیت زبری سطح تماس می باشد ضریب اص

 سطح برحسب تنش فشاری می باشد.
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: ایجاد نیروی اصطکاک در سطح تماس باقی مانده بتن. 2-2-1  

گرد ها از یکی از موارد کاربرد میل مهار در سازگار نمودن دیوارهای برشی تقویتی با سازه موجود می باشد. طراحی این میل

هت فته جمهمترین مراحل طراحی می باشد. سهل انگاری و بی توجهی در این زمینه باعث ابطال کلیه اقدامات انجام گر

 [3]مرمت و تقویت موضعی یا کلی سازه میگردد. مقاومت میل مهار از رابطه زیر بدست می آید 
1)   2.5  Pu= 

 که در آن 

   : قطر میلگرد به سانتی متر می باشد.
. تنش فوالد بر حسب کیلوگرم برسانتی متر مربع می باشد:    Bs  

.روزه نمونه مکعبی بتن برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد 22 مقاومت:    Bp  
ظرفیت نهایی میل مهاری بر حسب کیلوگرم می باشد:    Pu  

 و طول از میلگرد که در بتن قرار داده می شود باید در رابطه زیر صدق کند :
2) 6≥ T  

و استفاده از ضریب اطمینان را جهت اطمینان از اینکه تغییر شکل میل مهار در نقطه اعمال نیرو به آنها از   2.2225

 کوچکتر توصیه می شود.

. ارزیابی خطرات ناشی از زلزله در سازه های موجود2-3  

:. ارزیابی کیفی 2-3-1 [2] 
ان یک دند و همچنین به عنوابتدا می بایست کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موجود سازه از نظر جمع آوری و ارزیابی گر

ه و اقدام تکمیلی از سازه مورد نظر بازدید عمل آورده شود از آنجایی که برای بسیاری از سازه های موجود با کبود نقش

 اسناد موجه هستیم ممکن از بازدید از سازه تنها راه ممکن برای ارزیابی آن باشد.

ن صورت باید که سازه دارای استحکام و مقاومت کافی است که در ای پس از ارزیابی کیفی ممکن است به این نتیجه برسیم

ت سازه در دالیل استواری برای نظر خود ارایه دهیم. و اگر به این نتیجه برسیم که با اطالعات موجود قادر به تعیین مقاوم

 برابر زلزله نیستیم الزم است که سازه به طور تحلیلی ارزیابی کنیم.

: یلی. ارزیابی تحل2-3-2  

ار میتوان در این ارزیابی باید مقاومت اجزا سازه ای و غیر سازه ای در مقابل نیروهای ناشی از زلزله بررسی گردد برای اینک

ت از همان روشهای موجود که در طراحی یک سازه جدید استفاده می شود بهره برد. مقاومت سازه در مقابل زلزله به صور

rcضریب زلزله  سازه  ن ضریب عبارت است از نسبت میزان مقاومت سازه در مقابل زلزله به مقاومت یکبیان می گردد ای 

rcجدید می تواند از خود در مقابل زلزله بروز دهد از این رو می توان  را به صورت زیر تعریف کرد :   
3) Rc = Vas/Vrs 

Vasکه در آن  مل کند و نیروی برشی است که سازه یا جز مورد نظر در حال حاضر قادر است تح  Vrs نیروی برشی است  

Vrsکه این سازه یاجز مورد نظر در حالت ایده آل باید قادر به تحمل آن باشد در موارد کل ساختمان  همان برش پایه  

 است.
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:. طبقه بندی آسیب دیدگی اعضا بتن مسلح 2-4 [6,8]  
دیدگی  در این طبقه بندی میزان آسیبدر این قسمت یک روش کیفی برای یادآوری میزان آسیب دیدگی ارایه میگردد 

تقسیم شده است که به شرح زیر می باشد : 5و4و3و2و1اعضا مختلف سازه به پنج طبقه   
میلی  2یا  1: بر روی اعضای که دچار ای میزان اسیب دیدگی شده اند ترکهای خمشی پراکنده با عرض کمتر از  1سطح 

ال دیوار جدا د فوالد در مقطع نیست بلکه از نارسایی هایی مانند طریه اتصمتر دیده می شود که این ترک ها ناشی از کمبو

 کننده به اعضا قاب می باشد.
ده : در این حالت تعداد زیادی ترک های خمشی بزرگ یا ترک قطری پراکنده ناشی از برش بر روی قطعه مشاه 2سطح 

ی حالت تغییر شکل دایم در عضو مورد نظر دیده نممیلی متر کمتر می باشد و در این  5میگردد. عرض این ترک ها از 

 شود.
ه می : در این حالت ترک های قطری متقاطع ناشی از برش و یا قلوه کنی شدید بتن در اثر برش و خمش مشاهد 3سطح 

 گردد اتصال تیر به ستون که دچار ترک شده باشند در این گروه قرار میگیرند.
پارچگی ضو بتنی دچار گسیختگی شده و آرماتور ها کمانه کرده و عضو بتنی یک: در این حالت بتن در هسته ع 4سطح 

ر به خود را از دست داده اما هنوز فرونریخته است و تغییر شکل های دایم افقی و دایم قایمی مشاهده شده ، اتصاالت تی

 ستون که بتن آنها به شدت متالشی شده است در این گروه قرار میگیرد.
ل در هر حالت عناصر قایم بطور جزیی فرو می ریزند در صورتی که شرایط تعیین شده برای تغییر شک : در این 5سطح 

 گروه درست نباشد نوع آسیب دیدگی به یک گروه باالتر نسبت داده می شود.
rcدر صورتی که ضریب  و  است بطور کمی مشخص نشده باشد می توان با توجه به طبقه بندی که در باال شرح داده شده 

 جدول زیر به طور کیفی مقداری برای آن در نظر گرفت
مقدار کیفی  1جدول  rc 

  عضو بتن آرمه

 ساختمان
 

 سطح آسیب دیدگی

 
4 3 2 1 

 جدید 0.95 0.75 0.45 0.10
 قدیم 0.65 0.50 0.25 0.00

 

rc در صورتی که ضریب  اقدام کرد بدست آید باید فورا نسبت به تقویت عضو مورد نظر  2.5کمتر از   [1] 
rcبرای افزایش ضریب  تا حد ممکن بسته به شرایط روش های زیر را می توان انتخاب کرد :   

 تخریب طبقات فوقانی و یا قسمتی از ساختمان (1
 محدود نمودن بهربرداری از ساختمان ) کاهش سربار زنده ( (2
 اصالح سختی و ظرفیت کل سازه و اعضا آن به وسیله  (3

ی مانند دیوار پرکننده و بادبندی الف( تعبیه اعضا اضاف  

 ب( تقویت اعضا موجود چه عضو سالم و چه عضو صدمه دیده

 پ( تعویض اعضا صدمه دیده



 
 

 
 

www.CAUP.ir         6 

. مصالح و تکنیک های مقاوم سازی 2-5 [4,6,7] 
:. شمع زدن  2-5-1  

ار باید ی دارد این کبه طور کلی پس از آسیب دیدن سازه قبل از شروع هرگونه عملیات شمع زدن و باربرداری اهمیت زیاد

وبی در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن انجام شود که میتوان از وسایل داربست های فلزی ، نیم رخ های فوالدی و شمع چ

 استفاده کرد.

: . بتن در جا2-5-2  

وش مورد برای بهبود مشخصات چسبندگی و کنترل انقباض برای تماس سطح جدید و قدیم توصیه های زیر برای این ر

 توجه قرار می گیرد :

 قسمت آسیب دیده بتن را با ابزار مناسب بردارید. (1
 سطح حاصله را با ابزار مناسب زبر کنید. (2
 پوشش روی آرماتور را بردارید. (3
 رب شده و آرماتور زنگ زده را تمیز کنید.قسمت بتن را که احتماال پ (4
 گرد و غبار موجود را با آب تحت فشار بشورید. (5
 آرماتور جدید را با روش های جوش دادن و غیره به آرماتور قدیم یا مهار کنید یا در بتن قرار دهید. (6
 قبل از ریختن بتن جدید حداقل شش ساعت  قطعه مورد نظر را اشباع نگه دارید. (0
 یک طرف قالب بریزید که محبوس شدن هوا در آن جلوگیری شود.بتن را از  (2
 روز( 12نمامی قسمت های نمایان را با گونی مرطوب مراقبت کنید ) حداقل به مدت  (9

:. بتن پاشی 2-5-3  

 دالیل عمده استفاده از این روش برای تقویت 

 چسبندگی خوب میان بتن و مصالح ریز دانه و سطح زیرین. (1
 اد تراکم و پایین بودن نسبت آب به سیمان مشخصات مخلوط بهبود می یابد.به دلیل انرژی زی (2
 می توان بتن را روی سطح قایم ، مایل و باالسری اجرا کرد. (3

 آماده سازی سطح بریا این نوع بتن :

 برداشتن قسمت آسیب دیده. (1
 زبر نمودن سطح. (2
 ماسه پاشی تمامی سطوح و بازکردن حفره های موجود در بتن قدیم. (3
 پاشی سطح برای برطرف کردن گرد و غبار. آب (4
 اشباع نمودن عضو حداقل به مدت شش ساعت قبل از عملیات. (5

:. انواع فوالد هایی که به قطعه اضافه می شود 2-5-4  
و یا صفحات  به هنگام تقویت اعضا بتنی اغلب الزم است که فوالد هایی به شکل آرماتور ، شبکه جوش شده ، تسمه ، تنگ

ضو مورد نظر اضافه شود به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :فلزی به ع  
 اضافه نمودن صفحه فوالدی به سطح خارجی برای افزایش مقاومت خمشی و برشی. (1
 اضافه نمودن آرماتور یا شبکه جوش شده به همان منظور در مورد قبل. (2
 اضافه کردن تسمه یا تنگ برای ایجاد مقاومت برشی (3
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:افزودن دیوار و بادبند .  2-5-5  
ی یک این روش عمدتا برای مقاوم سازی کل یک ساختمان استفاده میشود. اعضا جدید باربر به دلیل اصالح رفتار ظاهر

رخوردار ساختمان قابل توجه هستند عالوه بر تشخیص تعداد اعضا موقعیت قرار دادن آنها در داخل سازه با اهمیت خاصی ب

بتن  دیوار چندین روش وجود دارد که رایج ترین آنها قالب بندی درجا جهت ایجاد دیوار پرکنندهاست. جهت اضافه کردن 

ونده و بدون مسلح متصل و یا غیر متصل به قاب و تعمیر کردن دیوار با اعضا موجود با استفاده از بتن های ویژه منبسط ش

اد تیر به اب می تواند در امتداد محیط خود یا در امتدافت یا به وسیله ترزیف رزین های اپکسی رفع گردیده است. میان ق

پیدا  قاب متصل شود در حالت اخیر اگر فاصله بین ستون ها و دیوار بتنی در جا ایجاد شود شکل پذیری قاب افزایش

ک بتنی خواهد کرد. اتصال دیوار با قاب از طریق تعبیر اتصال دهنده های برشی مانند قالب های فوالدی یا بلوک های کوج

 قالب و مقید شده اند تامین می شود.
 روش های دیگر مانند :

پانلهای فوالدی موجدار متصل به قاب که با پانلهای غیر سازه ای به صورت ترکیبی عمل می نمایند توجه خاصی  (1

 در مورد حفاظت این پانلهای نازک فوالدی در برابر خوردگی و حریق باید انجام شود.
 هاربند فوالدی ، خرپا و قاب فوالدی متصل می تواند کار آمد باشد.قرار دادن متفاوت م (2

رل باشد و توجه گردد بادبند ها باید به نحوی طراحی گردند که خروج از مرکزیت در سازه حتی المقدور کوچک و قابل کنت

را داشته  سازه مرکب ضمنا اتصال بادبند به سازه باید به نحو مناسب طراحی گردد که تامین مقاومت کافی اتصاالت در

: باشدو این مقاومت باید حداقل به اندازه مقاومت اعضا مربوطه باشد و تامین این مقاومت به طریقه زیر مقدور است  
 ایجاد مهار بتنی از طریق سوراخ های ایجاد شده در دال (1
 ایجاد گل میخ های فوالدی در سوراخ های دال و جوش دادن آن به پروفیل  (2
 اعضا افقی بادبند و اتصال زره به دال زره پوش نمودن (3
 ایجاد سوراخ در دال جهت عبور اعضا قایم بادبند در آن  (4

ای مجاور که جهت مقابله با نیروی کششی ناشی از زلزله در اعضا قایم بادبند هنگام وقوع زلزله می توان آنها را به ستون ه

عضو  نمود این اتصال می تواند با زره پوش کردن ستون وتحت اثر نیروی فشار حاصل از وزن ساختمان قرار دارد متصل 

.قایم بادبند به صورت یک پارچه و یا با جوش دادن میلگرد های ستون موجود به عضو قایم بادبند صورت پذیرد  
در بند و قاب معموال از پروفیل نبشی یا ناوادنی در این خصوص استفاده میشود نکته اساسی ایجاد اتصال مناسب میان باد

 محل تیر به ستون می باشد. روش های زیر در این مورد قابل استفاده اند :
استفاده از طوقه فوالدی که از ورق های فوالدی در باال و پایین اتصال تشکیل شده و به کمک جوش و دوغاب  (1

 سیمان نصب میشود.
های جانبی اتصال تیر به استفاده از مقطع قوطی شکل متشکل از نبشی و ورق های فوالدی در صورتی که تیر (2

 ستون را پیچده ننمایند.

. مقاوم سازی با اعضا پیش ساخته 2-5-6 [6,4] 
دا برای اجرای این روش اولین کاری که باید انجام شود باربرداری از مقطع اصلی می باشد و بعد از اتمام عملیات مجد

سب بین دو قطعه قدیم و جدید است.مقطع مرکب بارگذاری شود این روش مقاوم سازی نیازمند پیوستگی منا  
 

. مقاوم سازی اعضا سازه ای جدید 2-6  
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: . ستون2-6-1  

وش های افزایش مقاومت خمشی و برشی ستون ها اصالح تغییر شکل پذیری و ایجاد سختی مورد نظر آنها می تواند با ر

داد و  کردن میلگرد طولی افزایش مختلف انجام گیرد. مقاومت خمشی ستون را می توان با افزایش سطح بتن و اضافه

 مقاومت برشی و خصوصا تغییر شکل پذیری ستون را با استفاده از آرماتور عرضی اصالح کرد.
:. مرمت موضعی  2-6-1-1  

رک عرضی تزریق چسب فقط در مورد مرمت ستون ها با ترک جزیی بدون خرابی در بتن و آرماتور کاربرد دارد تنها ترمیم ت

میلی متر. 5تا  2ی متر توصیه می گردد و ترزیق دوغاب سیمانی برای ترک های میل 2.1تا 2.5  
:. زره پوش بتنی  2-6-1-2  

ه دلیل از زره پوش بتنی در مواردی که ستون دچار آسیب دیدگی شدید و نقصان مقاومت شده باشد استفاده می شود ب

لح ، پروفیل ره پوش کردن می تواند به وسیله بتن مسافزایش ظرفیت باربری ستون این روش جهت تقوت به کار می رود. ز

 فوالدی یا ورق فوالدی انجام شود.
 زره پوش بتن مسلح باید مطابق با قواعد زیر باشد :

 مقاومت فوالد تقویتی باید حداقل مساوی مقاومت فوالد موجود باشد. (1
 مقاومت بتن موجود باشد. کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر از 52مقاومت بتن تقویتی باید حداقل  (2
 سانتی متر می باشد. 12سانتی متر و برای بتن درجا  4حداقل ضخامت زره برای بتن پاشی  (3
 درصد سطحمقطع زره محدود گردد. 62سطح فوالد اضافه شده به مقطع باید حداقل  (4
 میلی متر می باشد. 14تعداد آرماتور نمیتواند از چهار عدد برای زره مستیطل شکل کمتر و حداقل قطر آرماتور  (5
 میلی متر و یا یک سوم قطر میلگرد طولی ) هر کدام بزرگتر بود( باشد. 2قطر تنگ نباید کمتر از  (6
سانتی متر و در فاصله یک چهارم ارتفاع ستون از دو  12سانتی متر و در وسط ستون از  22فاصله تنگ نباید از  (0

 انتها تجاوز کند.

: . زره پوش فوالدی2-6-1-3  
بهم وضل  پوش فوالدی عبارت است از چهار پروفیل نبشی که در طول گوشه ستون قرار گرفته و توسط تسمه عرضیزره 

میلی متر  4*25میلی متر و یا تسمه فوالدی با حداقل ابعاد  12شده است. قطعه متصل کننده می تواند میلگرد با حداقل 

 باشد.
:. ورق پوشش فوالدی  2-6-1-4  

میلی متر به  6تا  4فوالدی نازک جهت پوشش کامل ستون استفاده می شود. ورق فوالدی با ضخامت  در این روش از ورق

اب سیمان طور پیوسته به یک دیگر جوش شده به طوری که فاصله بین ورق و سطوح ستون توسط پرکننده نظیر دوغ

 بدون منبسط شونده یا افت پرگردد.

:. تیر 2-6-2  

( کافسیت که با تزریق  1ک های ریز بر روی تیرها ) آسیب دیدگی سطح در صورتی که به وجود آمدن نر (1

 ترکیبات رزین به درون ترک ها آنها را بسط.
اگر تیر مورد نظر دچار ترکهای جدی ناشی از وجود تنش های قطری باشد اما هنوز بتن متالشی نشده ) آسیب  (2

دیدگی را گرفت و آنگاه با تزریق رزین ( ابتدا می بایست با شمع زدن جلوی گسترش آسیب  2دیدگی سطح 

ترکها را در درز گرفت و برای جلوگیری از له شدن بتن در لبه تیر باید از نبشی استفاده کرده و تنگ ها را بر 

 روی نبشی بست.
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 3تا  2اگر مایل به سوراخ کردن سقف برای عبور تنگ نیستیم می توان با چسباندن ورق فوالدی به ضخامت  (3

 ذضی را تامین کنیم.میلی متر ع
( باید ابتدا سیستم شمع  3در صورت آسیب دیدگی که بتن به طور موضعی متالشی شده ) آسیب دیدگی سطح  (4

بندی مناسب قطعه مورد نظر را حمایت کرد و سپس بعد از خارج کردن بتن متالشی شده سطح زیرآن را برای 

 ه بتن پاشی کرد.بتن آماده کرده و پس از قرار دادن فوالد الزم اقدام ب

:. اتصال تیر به ستون  2-6-3  

ی بتن و با تزریق اپکوسی می توان جهت مرمت اتصال آسیب دیده و با ترک کوچک اقدام کرداین روش بدون آسیب دیدگ

یک کوژ و یا کمانش و گسیختگی آرماتور است اگر آسیب دیدگی جدی باشد می توان با روش های زره بتن مسلح و تکن

ورق فوالدی این عمل را انجام داد.تقویت با   

 رعایت مشخصات زیر در تکنیک کوژ ضروری است :

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع برای نمونه مکعبی 252استفاده از بتن با مقاومت  (1
 کندن پوشش میلگرد و محل اتصال و جوش آرماتور جدید با قطر باال وجه خارجی اتصال (2
 یگرتعبیه خاموت با فواصل اندک از یک د (3

:. دال 2-6-4 [6,4] 
رد شده خرابی در دال ها زیاد است که میتوان با ترزیق اپوکسی ، دوغاب سیمان ، تعمیر و تعویض در صورتی که بتن خ

 باشد و افزایش ضخامت دال انجام داد. افزایش ضخامت دال با روش های زیر رفتار بهتری دارد :

 ایجاد سطح زیر به وسیله مخلوط اپوکسی و شن (1
 جاد حفره و ناهمواری در دال موجودای (2
 تعبیه میل مهار در بتن موجود به کمک اپوکسی (3
 تعبیه گل میخ های از نبشی ، میخ مخصوص و میلگرد (4

:. دیوار برشی  2-6-5  

ی گرفت دیوار برشی به لحاظ سختی و مقاومت باال مهم ترین عضو در برابر زلزله است پس آسیب وارده به آن را باید جد

های  ک های کوچک تزریق اپوکسی و تعمیر و تعویض قطعات و در ترک های بزرگ و خرد شده را میتوان از روشیرای تر

 مقاوم سازی تیر و ستون که در باال گفته شده است استفاده کرد.

:.اعضا سازه جدید 3 [6,4] 
م نیروی د جهت تحمل قسمتی یا تمامقاومت سازه موجود در برابر نیرو جانبی می تواند با اضافه نمودن اعضا سازه ای جدی

 زلزله افزوده گردد اعضا جدید اضافه شده عبارت اند از :

 دیوار برشی اضافی در یک سازه (1
 دیوار برشی در قاب خمشی (2
 قاب های اضافی در سازه (3
 مهار جانبی در سازه های با قاب خمشی (4

 

صورت زیر تحلیل و طراحی می گردند :در کلیه موارد سازه جدید متشکل شده از سازه قدیمی و اعضا جدید به   
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اعضا جدید می تواند دارای سختی جانبی در حد سختی اعضا قدیمی باشد در این حالت نیروی جانبی به نسبت  (1

 سختی اعضا موجود جدید و همچنین موقعیت آنها در سازه توزیع می گردد.
به سازه اضافه گردد این کار را می توان  دیوار برشی با سختی قابل توجه نسبت به دیوار برشی موجود می تواند (2

 در محل دیوار های خارجی و یا دیوار های داخلی با جایگرین کردن آنها با دیوار برشی انجام داد.

رار می اضافه نمودن اعضا جدید به ساختمان موجود رفتار دینامیکی سازه را در مقابل سازه در مقابل زلزله تحت تاثیر ق

زیر را مورد توجه قرار داد : دهد پس باید موارد  [5] 
 اجتناب از تمرکز نیروهای روی اعضا با سختی و تغییر شکل پذیری کم با توزیع یک نواخت اعضا مقاوم در سازه (1
 اصالح توزیع نیورهای جانبی با کاهش اثر پیچش و هرگونه بی نظمی  (2
 ایجاد مقاومت سختی و تغییر شکل پذیری کافی در اعضا (3
 ی میان سازه موجود و اعضا جدیدایجاد اتصال کاف (4
 ایجاد تناسب یان اعضا موجود و اعضا جدید از نظر سختی (5
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. نتیجه گیری4  

 در با توجه به موارد گفته باید ساختمان ابتدا ارزش یابی شود که آیا ساختمان ارزش مقاوم سازی را دارد یا خیر مثال

تاریخ هستن مقاوم سازی در این سازه ها واجب است و با هرگونه هزنیه ای و در ساختمان که جز میراث فرهنگی و 

ود کاربری آن مواردی که باید کاربری سازه در نظر گرفته شود مثل یک بیمارستان که اگر تخریب شود بعد از نو ساخته ش

ی از لحاظ اقتصادی گرفت.مدخول می شود ولی برای سازه های معمولی بعد از ارزیابی باید تصمیم به مقاوم ساز  

ه جهت با اینکه ایران روی کمربند زلزله است و آسیب پذیر بودن اغلب ساختمان های موجود در برابر زلزله الزم است ک

یم مورد باالبردن ایمنی و کم شدن مقاومت این سازه و کم شدن تلفات جانی و مالی بیشتر بحث های مقاوم سازی و ترم

وش های شگری ساختمان ها را قبل از وقوع زلزله انجام دهیم. در این مقاله سعی بر این شد که با ربررسی قرار گیرد و پی

خاب و مقاوم سازی ساختمان های اسکلت بتن آشنا شویم و برای مقاوم سازی یکی از راه های مورد نیاز و اقتصادی را انت

 انجام دهیم.
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. مراجع5  

مباحی و بابک اسماعیلی زاده حکیمی / مرمت و تقویت سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خیر ( پرویز1  

( دکتر هوشمند عبد شریف آبادی / زلزله و ساختمان های متداول2  

( شاپور طاحونی / طراحی ساختمان های بتن مسلح3  

طراحی ساختمان های بتن آرمه 9( مقررات ملی ساختمان مبحث 4  

آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله 2222رد ( استاندا5  
دستور العمل بهسازی ساختمان های موجود 362( نشریه 6  

راهنمای انجام مطالعات خدمات جانبی در پروزه های بهسازی لرزه ای 392( نشریه 0  

دستور العمل ارزیابی سریع ساختمان های موجود 364( نشریه 2  
 


