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اصول محاسباتي بهسازي

مقاومسازي یا بهسازي؟؟؟ 

مقاومسازي شامل افزایش مقاومت و سختي اعضاي خاص از سازه است •

بهسازي شامل هر فرآیندي است که جذب بار در سازه را کاهش داده یا شکل پذیري را •

افزایش دهد 

اب خمشي با حذف مانند کاهش ارتفاع ، باالبردن تراز پایه ، تغيير سيستم باربر از دیوار برشي به ق

...  دیوار و 

4

بهسازي مفهوم گسترده تر از مقاوم سازي
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دالیل لزوم بهسازي 
:خطاهای طراحی 

اشتباه در آنالیز سازه ، اشتباه در طراحی مقاطع ، تغییر آیین نامه ها
:خطاهای اجرایی 

عدم رعایت جزئیات ، بتن نامرغوب ، بتن ریزی نامناسب ، جوشکاری ضعیف 
:  عوامل محیطی 

خوردگی فوالد ، حمله سولفاتی ، فرسایش آبی و خاکی ، کربناسیون 
:تنش اضافی 

بار اضافی وارده ، تغییر کاربری 

5
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مناسب بهسازي سازه هاي آسيب دیده از زلزله است ؟360آیا نشریه 

7

مناسب بهسازي سازه هاي آسيب دیده از زلزله است ؟360آیا نشریه 

8

زممکانییاماندگارشکلتغییرکهاستهاییسازهخصوصدر360نشریه

.اندنکردهتجربهراپالستیک

استفادهدیدهآسیبهایساختمانبهسازیجهت360نشریهازتواننمیلذا

.نمود
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مباني طراحي 

:نسل اول آیين نامه •

سال پيش 90مربوط به حدود 

1927در سال UBCآیين نامه 
1924آیين نامه ژاپن  در سال 

12
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مباني طراحي 
:نسل اول آیين نامه ها  •

ضوابط مقاومتي جهت به حداقل رساندن تلفات جاني  

ر ضوابط و مقررات به نحوی بود که سازه وارد محدوده غی-1

خطی شود

ی در برابر ساختمان برای ایستادگی برابر زلزله فقط بایست-2

.نیرو وارده از زلزله مقاومت کند 
13

مباني طراحي 

:نسل دوم آیين نامه ها •

جزء همين نسل است  2800استاندارد 

14
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مباني طراحي 
:هدف نسل دوم آیين نامه •

حفظ ایستایی و تلفات جانی حداقل در زلزله شدید -1

رای حفظ قابلیت بهره برداری در زلزله خفیف و متوسط ب-2

ساختمان های با اهمیت زیاد

حفظ قابلیت بهره برداری بدون آسیب عمده سازه ای در-3

زلزله شدید برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد
15

مباني طراحي 

16

2800رابطه برش پایه در استاندارد 

I  =ضریب اهميت
بيمارستان 
مسکوني  

I = 1.4

I =  1

𝑉𝑢=𝐶 ×𝑊 =
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢
×𝑊
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مباني طراحي 

17

باالتر ( ضریب اهميت )Iدر واقع با اعمال ضریب 

تر نيروي طراحي را به منظور افزایش سطح عملکرد باال

افزایش ميدهيم 

قابليت بهره 
برداري بي وقفه

مباني طراحي 
:نسل سوم آیين نامه ها •

ختمانساکهنميگيردنظردرنيرویکفقطرازلزله،نسلایندر

.کندمقاومتآنبرابردربایستي

وردهکمقاومتمشخصينيرويبرابردربایستيساختمانبلکه

.باشدتهداشراشدهتعيينمقداربهجابجایيانجامتوانایيهمچنين

18
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مباني طراحي 
:نسل سوم آیين نامه ها •

طراحي بر اساس عملکرد

را  ساختمان باید سختي ، مقاومت و شکل پذیري الزم

.انتخابي داشته باشد سطح عملکرد براي تامين 

.که ازآن انتظار داریم انجام مي شودعملکرديطراحي سازه متناسب با 

19

سطوح عملکرد در اجزای سازه ای  

20

عملکردسطوح 

سطوح عملکرد در اجزای غیر سازه ای سازه ای  

سطوح عملکرد در کل سازه
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ستون ها ، تیرها و سقف های باربر 

21

عملکرد اجزاي ساز ه ايسطوح 

مباني طراحي 

سطوح عملکرد اصلي 

هقابليت استفاده بي وقف: 1سطح عملکرد 

ایمني جاني: 3سطح عملکرد 

آستانه فروریزش:5سطح عملکرد 

لحاظ نشده:6طح عملکرد س

22

سطوح عملکرد مياني

خرابي  محدود : 2سطح عملکرد 

ایمني جاني محدود: 4سطح عملکرد 

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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 قابلیت استفاده بی وقفه : 1سطح عملکرد

استفاده در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و

.بی وقفه از آن ممکن باشد 

 خرابی محدود : 2سطح عملکرد

ت به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرم. خرابی سازه به میزان محدود ایجاد شود 

.  بخش های آسیب دیده ادامه بهره برداری از ساختمان میسر باشد

23

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي

 ایمنی جانی : 3سطح عملکرد

ه اندازه اما میزان خرابی ب.پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود 

. ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود 

 محدود ایمنی جانی : 4سطح عملکرد

ه اندازه اما میزان خرابی ب.پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود 

.  ای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد 

24

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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 آستانه فروریزش : 5سطح عملکرد

ختمان فرو اما سا. زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد پیش بینی شود در اثر وقوع 

.   نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد 

لحاظ نشده : 6عملکرد سطح 

چنانچه برای اجزای سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد 

25

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي

26

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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27

ايغير سازه سطوح عملکرد اجزاي 

هايدیوارازعبارتندايسازهغيراجزاي

دست،کاذبهايسقف،هاتيغهوجداگر

وبرقيتاسيساتکليهونماها،اندازها

...وداخليتجهيزاتواثاثيهومکانيکي

خدمت رساني بي وقفه  :  Aسطح عملکرد

قابليت استفاده بي وقفه:  Bسطح عملکرد

ایمني جاني :  Cعملکردسطح 

ایمني جاني محدود :  Dسطح عملکرد

لحاظ نشده :  Eسطح عملکرد

28

ايغير سازه سطوح عملکرد اجزاي 
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عملکرد سازه سطوح
ايسازه

غير سازه اي

لحاظ نشده 
6

آستانه فروریزش
5

ایمني جاني محدود
4

ایمني جاني
3

خرابي محدود 
2

فهقابليت استفاده بي وق
1

- - - - A-2 رساني بي وقفهخدمت
A-1

خدمت رساني بي وقفه
A

- - - B-3 B-2 فهاستفاده بي وققابليت
B-1

فهقابليت استفاده بي وق
B

C-6 C-5 C-4 جانيایمني
C-3

C-2 C-1 ایمني جاني 
C

D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 - ایمني جاني محدود
D

فرو ریزشآستانه
E-5

E-4 - - - لحاظ نشده
E

29

یر سازه عملکرد سازه از ترکیب یک سطح عملکرد سازه ای و یک سطح عملکرد غسطوح 
ای بدست می آید  

کل سازه  سطوح عملکرد 

خدمت رساني بي وقفه  :   A-1سطح عملکرد

قابليت استفاده بي وقفه:  B-1سطح عملکرد

ایمني جاني :  C-3سطح عملکرد

آستانه فرو ریزش:  E-5سطح عملکرد

30

کل سازه  سطوح عملکرد 

ح  عملکرد ساختمان از ترکيب یک سطح عملکرد سازه اي و یک سطسطوح 
عملکرد غير سازه اي بدست مي آید   

عملکرد عمدهسطوح 
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سطح عملکرد ساختمان
فرو ریزشآستانه

E-5

جانيایمني
C-3

قفهاستفاده بي وقابليت
B-1

رساني بي وقفهخدمت
A-1

شدید متوسط  کم بسیار کم کلی ساختمانخسارت

هباقیماندمقاومتوسختی
هادیواروستونهاولیناچیز
لهایشکتغییر.کنندمیعمل

دیوارها.استزیادماندگار
نشدهمهاراندازهایدستو

تمانساخ.شوندمیگسیخته
.استفروریزشآستانهدر

هباقیماندمقاومتوسختی
داردوجودطبقاتتمامدر

میعملباربرثقلیسیستم.
اخارجهدیوارگسیختگی.کند

.دهدنمیرخآنهاصفحهاز
ازهسدرماندگارشکلتغییر

.داردوجود

یرتغیاعضامقاومتوسختی
.نمیکند

رکتوماندگارشکلتغییر
نمیایجاداعضادرخوردگی

شود

یرتغیاعضامقاومتوسختی
.نمیکند

رکتوماندگارشکلتغییر
نمیایجاداعضادرخوردگی

.شود

اعضای سازه ای

اعضایدرگستردهخرابی
.میشودایجادایسازهغیر

اشیافروریزشخطراتاز
دشومیجلوگیریشودمی
تاسیساتازبسیاریاما

معماریعناصروساختمان
.بینندمیصدمه

استفادهقابلآسانسورها
مانندمیباقیمجدد

قابلحریقاتفاتجهیزات.
اتتاسیس.هستنداستفاده

ناچیزخرابیدچارساختمان
ابکهایگونهبهشوندمی

دهاستفاقابلجزئیتعمیز
.شوندمی

ایبرالزمهایسیستمتمام
یباقفعالساختمانعملکرد

وداخلیدیوارهایمانندمی
نمیترکهاسقفونما

.خورند
وشدهایجادناچیزخرابی

ویبرقتاسیساتسیستم
.انندممیباقیفعالمکانیکی

ایاعضای غیر سازه

31

32

کل سازه  سطوح عملکرد 

A-1 B-1 C-3 E-5
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سطوح خطر لرزه اي
1سطح خطر ( الف

سال عمر مفید سازه  50احتمال رویداد در % 10
سال  475دوره بازگشت 

نامیده می شود   ( زلزله طرح)2800در استاندارد 

2سطح خطر ( ب
سال عمر مفید سازه  50احتمال رویداد در % 2

سال2475دوره بازگشت 

سال 50زلزله با هر احتمال رویداد در : سطح خطر انتخابی (ج

33

هدف بهسازي  
ت  منظور از هدف بهسازي برآورده کردن سطح عملکردي خاص در برابر سطح خطري معين از زلزله اس

:360اهداف بهسازي نشریه 
 بهسازي مبنا:

. ، ایمني جاني ساکنين تامين گردد 1انتظار مي رود تحت زلزله سطح خطر 
 بهسازي مطلوب:

.ساختمان فرو نریزد 2تحت زلزله سطح خطر بهسازي مبنا عالوه بر تامين 
 بهسازي ویژه:

.سطح عملکرد باالتري تامين گردد 2تحت زلزله سطح خطر 

34
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اهداف بهسازي 

2سطح خطر  1سطح خطر  هدف بهسازی  

LS IO ویژه

CP LS مطلوب

- LS مبنا  

35

IO: Immediate Occupancy

LS: Life Safety

CP:Collaps Prevention

قابلیت استفاده بی وقفه
جانیایمنی 

آستانه فروریزش

اهداف بهسازي 

36

  برای ساختمانها با اهمیت زیاد و بناهای ضروری

برای ساختمان ها با اهمیت متوسط

 برای ساختمانها با اهمیت کم

بهسازی مطلوب یا ویژه

بهسازی مبنا یا مطلوب

عدم بهسازی یا مطلوب مبنا

ت  نظر کارفرما در انتخاب هدف بهسازی تعیین کننده اس
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مفاهيم بهسازي لرزه اي

37

مفاهيم بهسازي لرزه اي

38
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مفاهيم بهسازي لرزه اي

39

مفاهيم بهسازي لرزه اي

40



21

معيار هاي پذیرش 

41

انواع روش هاي تحليل بهسازي 

 روش هاي تحليلي خطي

استاتيکي خطي  -1

دیناميکي خطي شامل روش تحليل طيفي و روش تاریخچه زماني -2

  روش هاي تحليلي غير خطي

(Pushover) روش استاتيکي غير خطي -1

روش دیناميکي غير خطي-2

42
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انواع روش هاي تحليل بهسازي 

ي به طور کلي روش هاي خطي ساده تر بوده ليکن به دليل دور بودن از رفتار واقع

(تصادي اند عموماَ غير اق. )مصالح سخت گيرانه بوده با ضریب اطمينان باال همراه هستند 

ادي تري روش هاي غير خطي به رفتار واقعي مصالح نزدیک تر بوده و عموما نتایج اقتص

. خواهند داشت 

43

بهسازي سازه هاي بنایي

44
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بهسازي ساختمان هاي بنایي 

45

:لهانواع خسارات سازه بنایي در اثر زلز

سقفانسجامعدم-1
هادیوارفروریختگی-2
افقیوقائمهایکالفخرابی-3
فونداسیوننامتقارننشست-4
درنامنظمیعلتبهسازهکلیخرابی-5

ارتفاعیاپالن

363-3چک ليست نشریه 

46
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363-3چک ليست نشریه 

47

انواع ترک در سازه هاي بنایي

ترک های افقی 
ترک های قائم  

ترک های مورب
ترک های کف 

48
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:ترک های افقی •
ترک های اجرای ناصحیح دیوار-1

یا اجرای دو تکه دیوار
ترک های نعل درگاهی -2

49

انواع ترک در سازه هاي بنایي

:قائم ترک های •
اجرای لوله تاسیسات یا بخاری میان دیوار-1
اجرای هشتگیر نا مناسب در تقاطع دیوار ها-2
اجرا بند نامناسب آجر ها -3
عدم اجرای کالف های قائم -4
نشست ها موضعی فونداسیون-5

50
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:قائم ترک های •

51

انواع ترک در سازه هاي بنایي

:مورب ترک های •
درجه 45ترک ها با زاویه 

عمدتاً در اثر نشست فونداسیون
یا زلزله

جزو ترک های خطرناک 

52
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:مورب ترک های •

53

انواع ترک در سازه هاي بنایي
:کف  ترک های •

در اثر نشست فونداسون یا زمین
یا گود برداری همسایه  

54
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363-3چک ليست نشریه 

55

363-3چک ليست نشریه 

56
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363-3چک ليست نشریه 

57

363-3چک ليست نشریه 

58
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363-3چک ليست نشریه 

59

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

60
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

61

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

62
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شاتکریت -تقویت دیوار ها 
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شاتکریت -تقویت دیوار ها 
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شاتکریت -تقویت دیوار ها 

65

شاتکریت -تقویت دیوار ها 

66
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

67

اجراي کالف هاي قائم

68
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد

69

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد و گرم

70
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد

71

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم نبشي 
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم 

73

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد و گرم 

75

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم 

76
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد در مجاورت دیوار همسایه 

77

اجراي کالف هاي افقي با پروفيل سرد

78
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اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم

79

اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم
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اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم

81

اجراي کالف هاي افقي و قائم در تراز سقف

82
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اجراي کالف هاي افقي و قائم در ميانه دیوار

83

اجراي کالف هاي افقي و قائم در کوشه 

84
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اجراي کالف هاي افقي و اتصال به تيرچه سقف طاق ضربي

85

اجراي کالف  افقي به تير دوبل در طول دیوار

86



44

اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون جدید 

87

اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون موجود

88
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اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون موجود

89

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

90
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

91

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

92
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تقویت فونداسيون سازه بنایي

93

تقویت فونداسيون سازه بنایي
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تقویت فونداسيون سازه بنایي

95

تقویت فونداسيون سازه بنایي

96
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

97

بهسازي سقف طاق ضربي

98
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بهسازي سقف طاق ضربي

99

بهسازي سقف طاق ضربي

100

مردهبارکاهشمنظوربه
زابهترریزیبتنازبعد

ضربیطاقهایآجر
شودبرداشته
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FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

101

تقویت برشي دیوار تقویت خمشي دیوار

FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

102

تقویت خمشي و برشي اطراف بازشو
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FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

103

تقویت خمشي و برشي

بهسازي سازه هاي بتن آرمه

(ميلگردکاشت)موضعيبهسازي•

فونداسيونبهسازي•

هاستونبهسازي•

هاتيربهسازي•

هاسقفبهسازي•

104
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کاشت ميلگرد 

:نياز کاشت ميلگرد

 فراموشي اجرا ميلگرد ریشه ستون

 تقاضا براي افزایش بنا

:انواع روش ها 

کاشت با مواد پایه سيماني
کاشت با رزین اپوکسي
کاشت با مهار مکانيکي

105

کاشت با مواد پایه سيماني 

مناسب اعضا غیر اصلی با باراستاتیکی •

106

کاشت با رزین اپوکسي 
مناسب اعضا اصلی با باراستاتیکی و دینامیکی  •

کاشت با مهار مکانيکي

مناسب اعضا غیر اصلی و با بار بری کم•
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کار کاشت به روش مواد پایه سيماني

107

سوراخ کردن و تميز کاري-1

پر کردن با مالت ضد انقباض پایه سيماني-2

کاشت ميلگرد  -3

کار کاشت به روش رزین اپوکسي

108

سوراخ کردن و تميز کاري-1

تزریق رزین اپوکسي -2

کاشت ميلگرد  -3
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مشخصات چسب اپوکسي کاشت ميلگرد

109

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

110

افزایش بنا 
کنسولي
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نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

111

افزایش بنا 
کنسولي

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

112

اصالح المان  
مرزي دیوار  

برشي
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نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

113

انتظارميلگرد 
ستون

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

114

ردميلگکاشت
درخاموت
ادابعافزایش

ستون



58

بهسازي فونداسيون 

افزایش ابعاد شالوده به منظور افزایش ظرفیت •

افزایش ارتفاع به منظور کنترل برش پانچ•

احداث شمع•

میکرو پایل •

تزریق مواد افزودنی •

115

شالودهافزایش ابعاد 

116
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ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

117

ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

118
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ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

119

پانچبرش کنترل 

120
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پانچبرش کنترل 

121

پانچبرش کنترل 

122
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احداث شمع 

123

احداث شمع 

124
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ميکروپایل-بهسازي خاک

میلیمتر می باشند 200تا 100ریز شمع ها ، شمع هایی با قطر •
در صورت محدودیت فضا در اجرا شمع از میکرو پایل استفاده می شود  •
اربری بدلیل نفوذ دوغاب سیمان در خاک خواص مکانیکی خاک بهبود یافته ظرفیت ب•

افزایش می یابد 
ود به دلیل عمق نفوذ بیشتر در خاک ، بارها به عمق و بستر عمیق تر منتقل می ش•

125

ميکروپایل-بهسازي خاک

126
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ميکروپایل-بهسازي خاک

127

تزریق مواد افزودني

128

ذپذیري هدف اصالح پارامتر هاي ژئوتکنيکي از قبيل مقاومت فشاري ، برشي و یا نفو

.است 

... سيمان ، خاکستر آتشفشاني ، آهک ، سرباره کوره و: افزودني شامل 

:به دو روش 

هم زدن و مخلوط نمودن خاک درجا -1

تزریق در الیه هاي خاک زیر فونداسيون -2
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بهسازي ستون ها 
اصلي و عمده فروریزش ساختمان ها در زلزله عدم باربري کافي ستون ها استعلت •

ستون قوي در طراحي یا اجرا-عدم رعایت اصل تير ضعيف•

خرابي ها ناشي از شکست ناشي از طول وصله ناکافي•

گسيختکي ناشي از فاصله ميلگرد هاي عرضي خاموت ها •

گسيختگي ناشي از کمانش ميلگرد هاي طولي •

129

بهسازي ستون ها 

130
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بهسازي ستون ها 

131

بهسازي ستون ها 

132

مفصل پالستیک
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راه کار هاي بهسازي ستون ها

زره پوش بتني•

زره پوش فوالدي •

FRPدورپيچ •

133

زره پوش بتني-ها ستون 

رددزره بتني به روش معمول با بتن درجا ویا بتن پاش با بتن ریز دانه خودمتراکم اجراء مي گ•

سانتيمتر ميباشد  10سانتيمتر وبراي بتن درجا 4حداقل ضخامت زره براي بتن پاشي •

.ممکن است بر حسب نياز دور تا دور ستون یا یک وجه آن اجرا شود •

ا بتن پاشي کامالً سطح بتن موجود باید با سندبالست ویا کندن بتن کامالً زبر شود و قبل از بتن ریزي ی•

مرطوب گردد

.افزایش سختي اعضا و افزایش تقاضاي بار و افزایش وزن از معایب زره پوش بتني است•

از مناسب ترین روش هاستيدر موارد  نياز به افزایش سختي زره پوش بتني یک•

134
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زره پوش بتني -ستون ها

وجه براي اصالح مقاومت خمشي ستون الزاماً باید در محل اتصال به سقف جهت ایجاد گره صلب،ت•

خاصي مبذول داشت

اي طولي ویا دال با تيرهاي کم عمق باشد اتصال آرماتوره( بدون تير )در صورتي که سقف،دال تخت •

.  از طریق ایجاد سوراخهایي در سقف ممکن خواهد شد 

مي در صورت عدم انجام اتصال مناسب تنها مقاومت محوري وبرشي ستون به طور موضعي افزایش•

یابد 

135

(زره پوش بتني)
ستون ها

136

هزره پوش یک طرف
زره پوش چهار طرفه
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(زره پوش بتني)
ستون ها
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(زره پوش بتني)
ستون ها

138
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(زره پوش بتني)
ستون ها

139

ژاکت فوالدي-بهسازي ستون ها 

سال پيش مطرح گردید30این روش مقاوم سازي با توسعه ساخت چسب اپوکسي در حدود •

ل  اجراي پوشش فوالدي از اجراي پوشش بتني خيلي ساده تر است اما نياز به حفاظت در مقاب•

.خوردگي وحریق دارد

و صفحات در صورت استفاده جوش به تنهایي  در ژاکت فوالدي مي بایست اتصال مناسب مابين بتن•

.فوالدي برقرار گردد تا سيستم یکپارچه عمل نماید 

تصال به استفاده از مالت منبسط شونده در فضاي مابين ژاکت فوالدي و بتن یا کاشت ميلگرد و ا•

.صفحات فوالدي  الزامي است 

140
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ژاکت فوالدي-بهسازي ستون ها 

141

ژاکت فوالدي-ها ستون 

142
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ژاکت فوالدي
ستون ها

143

ژاکت فوالدي-ها ستون 

144
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ژاکت فوالدي-ها ستون 

145

ژاکت فوالدي پيش تنيده-ها ستون 

146

.ه می شود به منظور ایجاد یکپارچگی ژاکت فوالدی و ستون بتنی از سیستم پیش تنیدگی استفاد
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ژاکت فوالدي-ها ستون 

147

FRPاستفاده از الياف

در تقویت اعضاء بتن مسلح از ( FRP)استفاده از ورق هاي مسلح پليمري •

معمول گردید  1980اواسط دهه 

ه در مقابل اثرات زیانبار ناشي از اسيدها، الکها و نمکها و مواد خورند•

موجود در محيط مقاوم هستند 

حرارتهاي نسبتاً باال را به خوبي تحمل مي کنند•

سبک و بدون تغيير در معماري ساختمان •

148



75

FRPدورپيچ –ها ستون 

149

الياف شيشه  •
( کوِالر) آراميد •
کربن•

FRPانواع الياف

GFRPالياف شيشه

در برابر خستگي و خزش مناسب مقاومت •

مقاومت کم در مقابل حریق و خورنده ها •

مقاومت کششي مناسب  •

قيمت مناسب  •

150
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 AFRP(آروماتيک پلي آميد)الياف آراميد 

و حرارت مقاومت عالي در برابر خستگي و خزش •

مي باشد49و کوالر 29داراي چند کالس مختلف هستند که متداولترین آنها کوالر •

استکار کردن با این الياف و چسباندن شيميایي و مکانيکي آنها با رزین ها اندکي مشکل. •

151

 CFRPالياف کربن

این الياف بهترین نوع الياف از لحاظ مقاومت ، تاب خستگي و خزش هستند •

در شرایط دمایي بسيار باال مقاومت خود را به سختي از دست مي دهند•

ک مصالح ترد عيب این الياف گراني آن و همچنين کرنش بسيار کم گسيختگي مي باشد که آنرا به ی•

تبدیل مي کند

152
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FRPمقاومت گسيختگي ، مدول االستيسيته و کرنش گسيختگي الياف 

153

نمودار تنش کرنش الياف  FRP 

154
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نمودار تنش کرنش الياف  FRP

عيهب  2کهه داراي  الياف تا لحظه گسيختگي رفتار خطي داشته•

:است 

د، اما در اعضاي تقویت شده با الياف شکل پذیري کمتري دارن-1

قاومت و م( ستون)صورتيکه براي محصورشدگي عضو بکار روند 

شکل پذیري را افزایش مي دهند

شکست در تير هاي تقویت شده ترد و ناگهاني است -2

155

FRPانواع کامپوزیت هاي 

156
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FRPاجراي تقویت با استفاده از ورقه هاي 

157

 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 

شدگيمحصورکهاستاستوارحقيقتاینبرFRPاستفادهبامسلحبتنموجودستونهايسازيمقاوم•

رددگميستونپذیريشکلومحوريفشاريمقاومتتوجهقابلافزایشسببستون،جانبي

پذیریشکلافزایش-1•

هاخاموتوهامیلگردهمپوشانیبهبود-2•

محوریوخمشیظرفیتبهببود-3•

158
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 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 

دور پيچ سراسري •

پيچاندن ولفاف کردن به صورت دوراني•

کابل هاي کامپوزیت/ استفاده از نوارها •

دورپيچ به صورت خودکار و اتوماتيک•

چسباندن پوسته هاي پيش ساخته•

نصب ميلگرد هاي عمودي  •

159

 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 

160



81

دور پيچ سراسري  ستون

FRPمرسوم ترین روش براي مقاوم سازي ستونها با استفاده از •

تون  ورقهاي با الياف تک محوري با رزین  اپوکسي آغشته شده، بدور س•

پيچيده مي شوند

در این حالت الياف اصلي در راستاي حلقوي قرار مي گيرند •

161

دور پيچ ستون

162
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

163

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

164
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

165

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

166
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مدهاي شکست ستونهاي بتني محصور شده 

به مقاومت گسيختگي خود مي رسد ، رخ مي دهدFRPشکست احتمالي زمانيکه تنش •

167

بهسازي تير بتن مسلح

زره پوش بتني•

ورق فوالدي •

FRPالياف •

168
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

تن مسلح  زره بتني تيرها با پوشاندن یک، سه یا چهار وجه تير به وسيله ب•

صورت ميگيرد  

ماتور  جهت ایجاد اتصال ميان بتن موجود وبتن تقویتي وامکان اتصال آر•

ر  تقویتي به آرماتور موجود ،پوشش بتني موجود باید از روي آرماتو

برداشته شود  

ميلگرد هاي افزوده به طریق کاشت جایگذاري مي شوند  •

سانتيمتر براي بتن 8سانتيمتر براي بتن پاشي واز 4ضخامت زره نباید ا ز •

.در جا کمتر باشد

169

بتنيپوش زره -بهسازي تير 

170
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

171

بتنيپوش زره -بهسازي تير 

172
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

173

ورق فوالدي–بهسازي تير 

ميگيرند  این روش جهت افزایش مقاومت برشي وخمشي در تيرهایي که تحت اثر بار استاتيکي قرار•

استفاده ميشود  

سطح خارجي ه یا به کمک مهار مکانيکي بچسب اپوکسي وميخ یا بولت یا نبشي توسط ورقهاي فوالدي •

.بتن متصل ميگردد 

روش مذکور متنوع، انعطاف پذیر اقتصادي و مناسب است•

174
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ورق فوالدي–بهسازي تير 

175

ورق فوالدي–بهسازي تير 

176



89

صفحات فوالدي
تير ها

177

صفحات فوالدي
تير ها

178
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FRPتقویت تير ها توسط الياف

:مقاوم سازي خمشي تير به دو روش امکانپذیر است•

تقویت با ورق زیرین  -1
تقویت با ورق فوقاني -2
ورقهاي پيش تنيده زیرین-2

179

تقویت خمشي

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

180
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

181

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

182
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تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

:تيروجه کششي روش جهت چسباندن ورقه ها به 2

(يتدرجه اطمينان باال از نظر یکنواختي مواد و کنترل کيف)FRPورقه هاي پيش ساخته -1

(کاربرد بيشترو ارزانتر (محلورقه هاي آماده شده در -2

183

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

184
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تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

185

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

186
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ورق فوقاني جبران کمبود تسليحتقویت خمشي با 

187

ورق فوقاني جبران کمبود تسليحتقویت خمشي با 

188
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تقویت موضعي تير بتن آرمه

189

تقویت موضعي تير بتن آرمه

190
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تقویت موضعي تير بتن آرمه

191

تقویت موضعي تير بتن آرمه

192
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ورقهاي پيش تنيده زیرین

به را مي توان به صورت پيش تنيدهساخته شده FRPورقه هاي •

تير بتن آرمه متصل کرد 

ظرفيت باربري سازه را افزایش مي دهد وسبب کاهش عرض•

ترکها مي شود 

193

ورقهاي پيش تنيده زیرین

194
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 FRPمقاوم سازي برشي تير بتن آرمه به وسيله 

الگوي پيوند در تقویت برشي در تيرها وجود داردنوع 3

aمطابق شکل .  دور تا دور تير را در بر گيرد FRPورقه -1

bمطابق شکل .FRPشکلUپوشش -2

cمطابق شکل . به دو طرف تير چسبانده شود  FRPورقه-3

195

مقاوم سازي برشي تير بتني

انواع پوشش ها•

یکپارچه-1

( FRPمصرف کمتر )منقطع-2

196
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مقاوم سازي برشي تير بتني

197

الگو هاي مختلف تقویت برشي

198
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انواع مودهاي گسيختگي خمشي

199

دور پيچ ستون

200
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201

FRPستون و دیگر موارد استفاده ازدور پيچ

 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

202
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

204
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

205

 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

206
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نسبت به ورق هاي فوالدي( FRP)مزایاي روش استفاده از ورق هاي 

مقاومت مناسب صفحات مرکب•
حمل و نقل آسانتر و راحتي انتقال به پاي کار•
سبکي وزن•
روشهاي طراحي مناسبتر •
راحتي آماده کردن سطوح جهت اتصال•
عدم آلودگي محيط زیست•
مقاومت بسيار مناسب در مقابل آتش•
ضریب انتقال گرمایي کمتر در قياس با فوالد•
قابليت توليد در ابعاد مختلف و دلخواه•
کاهش زمان بهسازي•
قابليت پيش تنيدگي•
نگهداري راحتتر سيستم تقویت شده•
کاهش خطر یخ زدگي و آب شدگي•
مقاومت مناسب در مقابل عوامل خورنده محيطي•

207

نسبت به ورق های فوالدی( FRP)معایب استفاده از الیاف 

صدمه دیدن مکانيکي•

در قياس با ورق هاي فوالدي( FRP)گرانتر بودن صفحات مسلح به الياف •

208
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بتنيپوش زره -برشي دیوار 

مرسوم ترین روش براي مقاوم نمودن دیوار برشي ،بتن پاشي است•

سانتيمتر است 5ضخامت اضافه شده حداقل •

رش در این روش نيز باید سطح دیوار موجود مضرس شده وجهت انتقال ب•

در ميان بتن جدید ودیوار موجود باید ميل مهارهایي به کمک اپوکسي

دیوار تعبيه گردد

.سانتيمتر است60فاصله مهارها در جهت افقي وقائم حداکثر •

209

(زره پوش بتني)
دیوار برشي

210
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عوامل موثر در انتخاب تکنيک مقاوم سازي
ارزش سازه در مقابل اهميت سازه•
نيروي انساني موجود•
طول مدت اجرا •
سطح عملکرد مورد نظر موردنظر کارفرما•
کنترل کيفي سطح عملکرد•
اهميت تاریخي و سياسي سازه•
سازگاري روش مقاوم سازي با سيستم سازه اي موجود•
کنترل نامنظمي در سختي، مقاومت و شکل پذیري•
کنترل آسيب وارده به اجزاي غير سازه اي•
امکان روش هاي موجود مقاوم سازي•

211

روش هاي متداول تقویت

استفاده از بادبندهاي هم محور یا برون محور فوالدي. 1

استفاده ازانواع دیوار برشي . 2

استفاده از انواع  ميراگرها . 3

استفاده از جدایشگرهاي پایه. 4

استفاده از آرماتور خارجي. 5

استفاده از کابلهاي پس کشيده خارجي. 6

استفاده از الیه پوشش بتني با مالت مسلح . (بتنيزره پوش)7

استفاده از پوشش و غالف فوالدي. 8

استفاده از الياف . 9FRP 

212
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استفاده از مهاربندي هم محور

است  مهاربندي قطري روش عالي را براي افزایش  سختي ساختمان موجود•

ي مهار بندهاي فوالدي از سرعت و سهولت در اجرا و از هزینه و مصالح مصرف•

کمتري برخوردار مي باشد

طراح مي تواند مسير نيرو را در سازه تعيين کند •

213

استفاده از انواع ميراگر ها 

تهوان  براي کاهش پاسخ سازه در زلزله، عالوه بر ميرایي طبيعي سازه مي•

از ابزارهایي مصنوعي استفاده کرد که ميراگر خوانده مي شوند

214
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انواع ميراگر ها

ميراگر روغني-1

ميراگر اصطکاکي-2

ميراگر جرم موزون -3

ميراگر پاندولي -4

215

ميراگر هاي روغني و اصطکاکي

هلک مي ميراگر اصطکاکي و روغني از حرکت ارتعاشي ناشي از زلزله انرژي کسب  کرده آن را مست•
.کنند 

در ميراگرهاي اصطکاکي جابجایي، و در ميراگرهاي روغني سرعت تبدیل به انرژي مي شود•

216
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ميراگر هاي روغني

217

ميراگر هاي روغني

218
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ميراگر هاي جرم موزون 

نترل مي جرمي متحرک در طبقات فوقاني سازه نصب شده که حرکت این جسم توسط کامپيوتري ک•

شود

اصول کار این سيستم شبيه کنترل و تعادل انسان است•

219

ميراگر هاي جرم موزون 

220
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ميراگر هاي جرم موزون

221

معایب ميراگر هاي جرم موزون

راگر داشتند  يميغلتک و اجزايبرايده ايچيپيسم هايمکان-1

بودنديادیزيجرمهايدارا-2

کردنياشغال مي ادیزيفضا-3

بسيار گران قيمت  هستند-4

222
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ميراگر هاي پاندولي 

223

ميراگر هاي اصطکاکي

224
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استفاده از جداگر هاي پایه 

.  تحریک ارتعاشي زلزله معموال از ناحيه پي به سازه اثر مي کند•

اگر بتوان پي را از سازه جدا ساخت، عمال تحریک زلزله بي اثر مي شود•

:انواع جداگر هاي پایه 
جداگر هاي الستيکي•

جداگر هاي لغزشي•

225

جداگر هاي الستيکي

ند به صورت الیه هاي الستيکي همراه با صفحات فوالدي و با یک هسته سربي ساخته مي شو•

وجود هسته سربي باعث افزایش ميرایي است •

. سختي مورد نظر بستگي به نوع سازه  و ميزان کاهش مورد نظر براي نيروهاي زلزله دارد•

226
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اجزاء جداگر هاي الستيکي

ه جنس این هسهت . کار عمده اتالف انرژي را بر عهده دارد :هسته مرکزي-1

. اشداز الستيک فشرده یا سرب با قابليت جذب انرژي بسيار باال مي ب

رشهي  مسئوليت این صفحات مقاومت در برابر نيهروي ب :صفحات فوالدي-2

. زلزله یا باد و دیگر نيروهاي افقي وارد بر سازه مي باشد

رژي بهاال  این الیه داراي قابليت شکل پذیري و اتالف انه :الیه الستيکي-3

.بوده که صفحات فلزي را مي پوشاند

.که اتصال ستون با پي را بر عهده دارد:صفحات پوششي-4

227

اجزاء جداگر هاي الستيکي

228
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جداگر هاي الستيکي

229

جداگر هاي الستيکي
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جداگر هاي الستيکي

231

عایق هاي لغزشي

232
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233

با تشکر از توجه شما
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3

اصول محاسباتي بهسازي

مقاومسازي یا بهسازي؟؟؟ 

مقاومسازي شامل افزایش مقاومت و سختي اعضاي خاص از سازه است •

بهسازي شامل هر فرآیندي است که جذب بار در سازه را کاهش داده یا شکل پذیري را •

افزایش دهد 

اب خمشي با حذف مانند کاهش ارتفاع ، باالبردن تراز پایه ، تغيير سيستم باربر از دیوار برشي به ق

...  دیوار و 

4

بهسازي مفهوم گسترده تر از مقاوم سازي
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دالیل لزوم بهسازي 
:خطاهای طراحی 

اشتباه در آنالیز سازه ، اشتباه در طراحی مقاطع ، تغییر آیین نامه ها
:خطاهای اجرایی 

عدم رعایت جزئیات ، بتن نامرغوب ، بتن ریزی نامناسب ، جوشکاری ضعیف 
:  عوامل محیطی 

خوردگی فوالد ، حمله سولفاتی ، فرسایش آبی و خاکی ، کربناسیون 
:تنش اضافی 

بار اضافی وارده ، تغییر کاربری 

5

6
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مناسب بهسازي سازه هاي آسيب دیده از زلزله است ؟360آیا نشریه 

7

مناسب بهسازي سازه هاي آسيب دیده از زلزله است ؟360آیا نشریه 

8

زممکانییاماندگارشکلتغییرکهاستهاییسازهخصوصدر360نشریه

.اندنکردهتجربهراپالستیک

استفادهدیدهآسیبهایساختمانبهسازیجهت360نشریهازتواننمیلذا

.نمود



5

9

10
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11

مباني طراحي 

:نسل اول آیين نامه •

سال پيش 90مربوط به حدود 

1927در سال UBCآیين نامه 
1924آیين نامه ژاپن  در سال 

12
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مباني طراحي 
:نسل اول آیين نامه ها  •

ضوابط مقاومتي جهت به حداقل رساندن تلفات جاني  

ر ضوابط و مقررات به نحوی بود که سازه وارد محدوده غی-1

خطی شود

ی در برابر ساختمان برای ایستادگی برابر زلزله فقط بایست-2

.نیرو وارده از زلزله مقاومت کند 
13

مباني طراحي 

:نسل دوم آیين نامه ها •

جزء همين نسل است  2800استاندارد 

14



8

مباني طراحي 
:هدف نسل دوم آیين نامه •

حفظ ایستایی و تلفات جانی حداقل در زلزله شدید -1

رای حفظ قابلیت بهره برداری در زلزله خفیف و متوسط ب-2

ساختمان های با اهمیت زیاد

حفظ قابلیت بهره برداری بدون آسیب عمده سازه ای در-3

زلزله شدید برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد
15

مباني طراحي 

16

2800رابطه برش پایه در استاندارد 

I  =ضریب اهميت
بيمارستان 
مسکوني  

I = 1.4

I =  1

𝑉𝑢=𝐶 ×𝑊 =
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢
×𝑊
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مباني طراحي 

17

باالتر ( ضریب اهميت )Iدر واقع با اعمال ضریب 

تر نيروي طراحي را به منظور افزایش سطح عملکرد باال

افزایش ميدهيم 

قابليت بهره 
برداري بي وقفه

مباني طراحي 
:نسل سوم آیين نامه ها •

ختمانساکهنميگيردنظردرنيرویکفقطرازلزله،نسلایندر

.کندمقاومتآنبرابردربایستي

وردهکمقاومتمشخصينيرويبرابردربایستيساختمانبلکه

.باشدتهداشراشدهتعيينمقداربهجابجایيانجامتوانایيهمچنين

18
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مباني طراحي 
:نسل سوم آیين نامه ها •

طراحي بر اساس عملکرد

را  ساختمان باید سختي ، مقاومت و شکل پذیري الزم

.انتخابي داشته باشد سطح عملکرد براي تامين 

.که ازآن انتظار داریم انجام مي شودعملکرديطراحي سازه متناسب با 

19

سطوح عملکرد در اجزای سازه ای  

20

عملکردسطوح 

سطوح عملکرد در اجزای غیر سازه ای سازه ای  

سطوح عملکرد در کل سازه
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ستون ها ، تیرها و سقف های باربر 

21

عملکرد اجزاي ساز ه ايسطوح 

مباني طراحي 

سطوح عملکرد اصلي 

هقابليت استفاده بي وقف: 1سطح عملکرد 

ایمني جاني: 3سطح عملکرد 

آستانه فروریزش:5سطح عملکرد 

لحاظ نشده:6طح عملکرد س

22

سطوح عملکرد مياني

خرابي  محدود : 2سطح عملکرد 

ایمني جاني محدود: 4سطح عملکرد 

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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 قابلیت استفاده بی وقفه : 1سطح عملکرد

استفاده در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و

.بی وقفه از آن ممکن باشد 

 خرابی محدود : 2سطح عملکرد

ت به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرم. خرابی سازه به میزان محدود ایجاد شود 

.  بخش های آسیب دیده ادامه بهره برداری از ساختمان میسر باشد

23

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي

 ایمنی جانی : 3سطح عملکرد

ه اندازه اما میزان خرابی ب.پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود 

. ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود 

 محدود ایمنی جانی : 4سطح عملکرد

ه اندازه اما میزان خرابی ب.پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود 

.  ای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد 

24

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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 آستانه فروریزش : 5سطح عملکرد

ختمان فرو اما سا. زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد پیش بینی شود در اثر وقوع 

.   نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد 

لحاظ نشده : 6عملکرد سطح 

چنانچه برای اجزای سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد 

25

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي

26

سطوح عملکرد اجزاي سازه اي
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27

ايغير سازه سطوح عملکرد اجزاي 

هايدیوارازعبارتندايسازهغيراجزاي

دست،کاذبهايسقف،هاتيغهوجداگر

وبرقيتاسيساتکليهونماها،اندازها

...وداخليتجهيزاتواثاثيهومکانيکي

خدمت رساني بي وقفه  :  Aسطح عملکرد

قابليت استفاده بي وقفه:  Bسطح عملکرد

ایمني جاني :  Cعملکردسطح 

ایمني جاني محدود :  Dسطح عملکرد

لحاظ نشده :  Eسطح عملکرد

28

ايغير سازه سطوح عملکرد اجزاي 
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عملکرد سازه سطوح
ايسازه

غير سازه اي

لحاظ نشده 
6

آستانه فروریزش
5

ایمني جاني محدود
4

ایمني جاني
3

خرابي محدود 
2

فهقابليت استفاده بي وق
1

- - - - A-2 رساني بي وقفهخدمت
A-1

خدمت رساني بي وقفه
A

- - - B-3 B-2 فهاستفاده بي وققابليت
B-1

فهقابليت استفاده بي وق
B

C-6 C-5 C-4 جانيایمني
C-3

C-2 C-1 ایمني جاني 
C

D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 - ایمني جاني محدود
D

فرو ریزشآستانه
E-5

E-4 - - - لحاظ نشده
E

29

یر سازه عملکرد سازه از ترکیب یک سطح عملکرد سازه ای و یک سطح عملکرد غسطوح 
ای بدست می آید  

کل سازه  سطوح عملکرد 

خدمت رساني بي وقفه  :   A-1سطح عملکرد

قابليت استفاده بي وقفه:  B-1سطح عملکرد

ایمني جاني :  C-3سطح عملکرد

آستانه فرو ریزش:  E-5سطح عملکرد

30

کل سازه  سطوح عملکرد 

ح  عملکرد ساختمان از ترکيب یک سطح عملکرد سازه اي و یک سطسطوح 
عملکرد غير سازه اي بدست مي آید   

عملکرد عمدهسطوح 
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سطح عملکرد ساختمان
فرو ریزشآستانه

E-5

جانيایمني
C-3

قفهاستفاده بي وقابليت
B-1

رساني بي وقفهخدمت
A-1

شدید متوسط  کم بسیار کم کلی ساختمانخسارت

هباقیماندمقاومتوسختی
هادیواروستونهاولیناچیز
لهایشکتغییر.کنندمیعمل

دیوارها.استزیادماندگار
نشدهمهاراندازهایدستو

تمانساخ.شوندمیگسیخته
.استفروریزشآستانهدر

هباقیماندمقاومتوسختی
داردوجودطبقاتتمامدر

میعملباربرثقلیسیستم.
اخارجهدیوارگسیختگی.کند

.دهدنمیرخآنهاصفحهاز
ازهسدرماندگارشکلتغییر

.داردوجود

یرتغیاعضامقاومتوسختی
.نمیکند

رکتوماندگارشکلتغییر
نمیایجاداعضادرخوردگی

شود

یرتغیاعضامقاومتوسختی
.نمیکند

رکتوماندگارشکلتغییر
نمیایجاداعضادرخوردگی

.شود

اعضای سازه ای

اعضایدرگستردهخرابی
.میشودایجادایسازهغیر

اشیافروریزشخطراتاز
دشومیجلوگیریشودمی
تاسیساتازبسیاریاما

معماریعناصروساختمان
.بینندمیصدمه

استفادهقابلآسانسورها
مانندمیباقیمجدد

قابلحریقاتفاتجهیزات.
اتتاسیس.هستنداستفاده

ناچیزخرابیدچارساختمان
ابکهایگونهبهشوندمی

دهاستفاقابلجزئیتعمیز
.شوندمی

ایبرالزمهایسیستمتمام
یباقفعالساختمانعملکرد

وداخلیدیوارهایمانندمی
نمیترکهاسقفونما

.خورند
وشدهایجادناچیزخرابی

ویبرقتاسیساتسیستم
.انندممیباقیفعالمکانیکی

ایاعضای غیر سازه

31

32

کل سازه  سطوح عملکرد 

A-1 B-1 C-3 E-5
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سطوح خطر لرزه اي
1سطح خطر ( الف

سال عمر مفید سازه  50احتمال رویداد در % 10
سال  475دوره بازگشت 

نامیده می شود   ( زلزله طرح)2800در استاندارد 

2سطح خطر ( ب
سال عمر مفید سازه  50احتمال رویداد در % 2

سال2475دوره بازگشت 

سال 50زلزله با هر احتمال رویداد در : سطح خطر انتخابی (ج

33

هدف بهسازي  
ت  منظور از هدف بهسازي برآورده کردن سطح عملکردي خاص در برابر سطح خطري معين از زلزله اس

:360اهداف بهسازي نشریه 
 بهسازي مبنا:

. ، ایمني جاني ساکنين تامين گردد 1انتظار مي رود تحت زلزله سطح خطر 
 بهسازي مطلوب:

.ساختمان فرو نریزد 2تحت زلزله سطح خطر بهسازي مبنا عالوه بر تامين 
 بهسازي ویژه:

.سطح عملکرد باالتري تامين گردد 2تحت زلزله سطح خطر 

34
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اهداف بهسازي 

2سطح خطر  1سطح خطر  هدف بهسازی  

LS IO ویژه

CP LS مطلوب

- LS مبنا  

35

IO: Immediate Occupancy

LS: Life Safety

CP:Collaps Prevention

قابلیت استفاده بی وقفه
جانیایمنی 

آستانه فروریزش

اهداف بهسازي 

36

  برای ساختمانها با اهمیت زیاد و بناهای ضروری

برای ساختمان ها با اهمیت متوسط

 برای ساختمانها با اهمیت کم

بهسازی مطلوب یا ویژه

بهسازی مبنا یا مطلوب

عدم بهسازی یا مطلوب مبنا

ت  نظر کارفرما در انتخاب هدف بهسازی تعیین کننده اس
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مفاهيم بهسازي لرزه اي

37

مفاهيم بهسازي لرزه اي

38
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مفاهيم بهسازي لرزه اي

39

مفاهيم بهسازي لرزه اي

40
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معيار هاي پذیرش 

41

انواع روش هاي تحليل بهسازي 

 روش هاي تحليلي خطي

استاتيکي خطي  -1

دیناميکي خطي شامل روش تحليل طيفي و روش تاریخچه زماني -2

  روش هاي تحليلي غير خطي

(Pushover) روش استاتيکي غير خطي -1

روش دیناميکي غير خطي-2

42
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انواع روش هاي تحليل بهسازي 

ي به طور کلي روش هاي خطي ساده تر بوده ليکن به دليل دور بودن از رفتار واقع

(تصادي اند عموماَ غير اق. )مصالح سخت گيرانه بوده با ضریب اطمينان باال همراه هستند 

ادي تري روش هاي غير خطي به رفتار واقعي مصالح نزدیک تر بوده و عموما نتایج اقتص

. خواهند داشت 

43

بهسازي سازه هاي بنایي

44
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بهسازي ساختمان هاي بنایي 

45

:لهانواع خسارات سازه بنایي در اثر زلز

سقفانسجامعدم-1
هادیوارفروریختگی-2
افقیوقائمهایکالفخرابی-3
فونداسیوننامتقارننشست-4
درنامنظمیعلتبهسازهکلیخرابی-5

ارتفاعیاپالن

363-3چک ليست نشریه 

46
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363-3چک ليست نشریه 

47

انواع ترک در سازه هاي بنایي

ترک های افقی 
ترک های قائم  

ترک های مورب
ترک های کف 

48
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:ترک های افقی •
ترک های اجرای ناصحیح دیوار-1

یا اجرای دو تکه دیوار
ترک های نعل درگاهی -2

49

انواع ترک در سازه هاي بنایي

:قائم ترک های •
اجرای لوله تاسیسات یا بخاری میان دیوار-1
اجرای هشتگیر نا مناسب در تقاطع دیوار ها-2
اجرا بند نامناسب آجر ها -3
عدم اجرای کالف های قائم -4
نشست ها موضعی فونداسیون-5

50
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:قائم ترک های •

51

انواع ترک در سازه هاي بنایي

:مورب ترک های •
درجه 45ترک ها با زاویه 

عمدتاً در اثر نشست فونداسیون
یا زلزله

جزو ترک های خطرناک 

52
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انواع ترک در سازه هاي بنایي

:مورب ترک های •

53

انواع ترک در سازه هاي بنایي
:کف  ترک های •

در اثر نشست فونداسون یا زمین
یا گود برداری همسایه  

54
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363-3چک ليست نشریه 

55

363-3چک ليست نشریه 

56
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363-3چک ليست نشریه 

57

363-3چک ليست نشریه 

58
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363-3چک ليست نشریه 

59

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

60
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

61

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

62
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شاتکریت -تقویت دیوار ها 

63

شاتکریت -تقویت دیوار ها 

64
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شاتکریت -تقویت دیوار ها 

65

شاتکریت -تقویت دیوار ها 

66
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

67

اجراي کالف هاي قائم

68
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد

69

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد و گرم

70
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد

71

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم نبشي 

72
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم 

73

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد

74
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد و گرم 

75

اجراي کالف هاي قائم با پروفيل گرم 

76
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اجراي کالف هاي قائم با پروفيل سرد در مجاورت دیوار همسایه 

77

اجراي کالف هاي افقي با پروفيل سرد

78
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اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم

79

اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم

80
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اجراي کالف هاي افقي با پروفيل گرم

81

اجراي کالف هاي افقي و قائم در تراز سقف

82
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اجراي کالف هاي افقي و قائم در ميانه دیوار

83

اجراي کالف هاي افقي و قائم در کوشه 

84
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اجراي کالف هاي افقي و اتصال به تيرچه سقف طاق ضربي

85

اجراي کالف  افقي به تير دوبل در طول دیوار

86
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اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون جدید 

87

اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون موجود

88
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اتصال کالف قائم و افقي به فونداسيون موجود

89

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

90
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

91

نواقص و راهکارهاي بهسازي 

92
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تقویت فونداسيون سازه بنایي

93

تقویت فونداسيون سازه بنایي

94
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تقویت فونداسيون سازه بنایي

95

تقویت فونداسيون سازه بنایي

96
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نواقص و راهکارهاي بهسازي 

97

بهسازي سقف طاق ضربي

98
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بهسازي سقف طاق ضربي

99

بهسازي سقف طاق ضربي

100

مردهبارکاهشمنظوربه
زابهترریزیبتنازبعد

ضربیطاقهایآجر
شودبرداشته
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FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

101

تقویت برشي دیوار تقویت خمشي دیوار

FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

102

تقویت خمشي و برشي اطراف بازشو
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FRPبهسازي دیوار بنایي با الياف 

103

تقویت خمشي و برشي

بهسازي سازه هاي بتن آرمه

(ميلگردکاشت)موضعيبهسازي•

فونداسيونبهسازي•

هاستونبهسازي•

هاتيربهسازي•

هاسقفبهسازي•

104
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کاشت ميلگرد 

:نياز کاشت ميلگرد

 فراموشي اجرا ميلگرد ریشه ستون

 تقاضا براي افزایش بنا

:انواع روش ها 

کاشت با مواد پایه سيماني
کاشت با رزین اپوکسي
کاشت با مهار مکانيکي

105

کاشت با مواد پایه سيماني 

مناسب اعضا غیر اصلی با باراستاتیکی •

106

کاشت با رزین اپوکسي 
مناسب اعضا اصلی با باراستاتیکی و دینامیکی  •

کاشت با مهار مکانيکي

مناسب اعضا غیر اصلی و با بار بری کم•
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کار کاشت به روش مواد پایه سيماني

107

سوراخ کردن و تميز کاري-1

پر کردن با مالت ضد انقباض پایه سيماني-2

کاشت ميلگرد  -3

کار کاشت به روش رزین اپوکسي

108

سوراخ کردن و تميز کاري-1

تزریق رزین اپوکسي -2

کاشت ميلگرد  -3
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مشخصات چسب اپوکسي کاشت ميلگرد

109

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

110

افزایش بنا 
کنسولي
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نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

111

افزایش بنا 
کنسولي

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

112

اصالح المان  
مرزي دیوار  

برشي
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نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

113

انتظارميلگرد 
ستون

نمونه موارد اجرا کاشت ميلگرد 

114

ردميلگکاشت
درخاموت
ادابعافزایش

ستون
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بهسازي فونداسيون 

افزایش ابعاد شالوده به منظور افزایش ظرفیت •

افزایش ارتفاع به منظور کنترل برش پانچ•

احداث شمع•

میکرو پایل •

تزریق مواد افزودنی •

115

شالودهافزایش ابعاد 

116
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ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

117

ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

118
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ایجاد شناژ -شالودهافزایش ابعاد 

119

پانچبرش کنترل 

120
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پانچبرش کنترل 

121

پانچبرش کنترل 

122



62

احداث شمع 

123

احداث شمع 

124
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ميکروپایل-بهسازي خاک

میلیمتر می باشند 200تا 100ریز شمع ها ، شمع هایی با قطر •
در صورت محدودیت فضا در اجرا شمع از میکرو پایل استفاده می شود  •
اربری بدلیل نفوذ دوغاب سیمان در خاک خواص مکانیکی خاک بهبود یافته ظرفیت ب•

افزایش می یابد 
ود به دلیل عمق نفوذ بیشتر در خاک ، بارها به عمق و بستر عمیق تر منتقل می ش•

125

ميکروپایل-بهسازي خاک

126
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ميکروپایل-بهسازي خاک

127

تزریق مواد افزودني

128

ذپذیري هدف اصالح پارامتر هاي ژئوتکنيکي از قبيل مقاومت فشاري ، برشي و یا نفو

.است 

... سيمان ، خاکستر آتشفشاني ، آهک ، سرباره کوره و: افزودني شامل 

:به دو روش 

هم زدن و مخلوط نمودن خاک درجا -1

تزریق در الیه هاي خاک زیر فونداسيون -2
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بهسازي ستون ها 
اصلي و عمده فروریزش ساختمان ها در زلزله عدم باربري کافي ستون ها استعلت •

ستون قوي در طراحي یا اجرا-عدم رعایت اصل تير ضعيف•

خرابي ها ناشي از شکست ناشي از طول وصله ناکافي•

گسيختکي ناشي از فاصله ميلگرد هاي عرضي خاموت ها •

گسيختگي ناشي از کمانش ميلگرد هاي طولي •

129

بهسازي ستون ها 

130
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بهسازي ستون ها 

131

بهسازي ستون ها 

132

مفصل پالستیک
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راه کار هاي بهسازي ستون ها

زره پوش بتني•

زره پوش فوالدي •

FRPدورپيچ •

133

زره پوش بتني-ها ستون 

رددزره بتني به روش معمول با بتن درجا ویا بتن پاش با بتن ریز دانه خودمتراکم اجراء مي گ•

سانتيمتر ميباشد  10سانتيمتر وبراي بتن درجا 4حداقل ضخامت زره براي بتن پاشي •

.ممکن است بر حسب نياز دور تا دور ستون یا یک وجه آن اجرا شود •

ا بتن پاشي کامالً سطح بتن موجود باید با سندبالست ویا کندن بتن کامالً زبر شود و قبل از بتن ریزي ی•

مرطوب گردد

.افزایش سختي اعضا و افزایش تقاضاي بار و افزایش وزن از معایب زره پوش بتني است•

از مناسب ترین روش هاستيدر موارد  نياز به افزایش سختي زره پوش بتني یک•

134
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زره پوش بتني -ستون ها

وجه براي اصالح مقاومت خمشي ستون الزاماً باید در محل اتصال به سقف جهت ایجاد گره صلب،ت•

خاصي مبذول داشت

اي طولي ویا دال با تيرهاي کم عمق باشد اتصال آرماتوره( بدون تير )در صورتي که سقف،دال تخت •

.  از طریق ایجاد سوراخهایي در سقف ممکن خواهد شد 

مي در صورت عدم انجام اتصال مناسب تنها مقاومت محوري وبرشي ستون به طور موضعي افزایش•

یابد 

135

(زره پوش بتني)
ستون ها
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هزره پوش یک طرف
زره پوش چهار طرفه
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(زره پوش بتني)
ستون ها
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(زره پوش بتني)
ستون ها
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(زره پوش بتني)
ستون ها

139

ژاکت فوالدي-بهسازي ستون ها 

سال پيش مطرح گردید30این روش مقاوم سازي با توسعه ساخت چسب اپوکسي در حدود •

ل  اجراي پوشش فوالدي از اجراي پوشش بتني خيلي ساده تر است اما نياز به حفاظت در مقاب•

.خوردگي وحریق دارد

و صفحات در صورت استفاده جوش به تنهایي  در ژاکت فوالدي مي بایست اتصال مناسب مابين بتن•

.فوالدي برقرار گردد تا سيستم یکپارچه عمل نماید 

تصال به استفاده از مالت منبسط شونده در فضاي مابين ژاکت فوالدي و بتن یا کاشت ميلگرد و ا•

.صفحات فوالدي  الزامي است 
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ژاکت فوالدي-بهسازي ستون ها 

141

ژاکت فوالدي-ها ستون 

142



72

ژاکت فوالدي
ستون ها

143

ژاکت فوالدي-ها ستون 
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ژاکت فوالدي-ها ستون 

145

ژاکت فوالدي پيش تنيده-ها ستون 

146

.ه می شود به منظور ایجاد یکپارچگی ژاکت فوالدی و ستون بتنی از سیستم پیش تنیدگی استفاد
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ژاکت فوالدي-ها ستون 

147

FRPاستفاده از الياف

در تقویت اعضاء بتن مسلح از ( FRP)استفاده از ورق هاي مسلح پليمري •

معمول گردید  1980اواسط دهه 

ه در مقابل اثرات زیانبار ناشي از اسيدها، الکها و نمکها و مواد خورند•

موجود در محيط مقاوم هستند 

حرارتهاي نسبتاً باال را به خوبي تحمل مي کنند•

سبک و بدون تغيير در معماري ساختمان •

148
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FRPدورپيچ –ها ستون 

149

الياف شيشه  •
( کوِالر) آراميد •
کربن•

FRPانواع الياف

GFRPالياف شيشه

در برابر خستگي و خزش مناسب مقاومت •

مقاومت کم در مقابل حریق و خورنده ها •

مقاومت کششي مناسب  •

قيمت مناسب  •

150
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 AFRP(آروماتيک پلي آميد)الياف آراميد 

و حرارت مقاومت عالي در برابر خستگي و خزش •

مي باشد49و کوالر 29داراي چند کالس مختلف هستند که متداولترین آنها کوالر •

استکار کردن با این الياف و چسباندن شيميایي و مکانيکي آنها با رزین ها اندکي مشکل. •

151

 CFRPالياف کربن

این الياف بهترین نوع الياف از لحاظ مقاومت ، تاب خستگي و خزش هستند •

در شرایط دمایي بسيار باال مقاومت خود را به سختي از دست مي دهند•

ک مصالح ترد عيب این الياف گراني آن و همچنين کرنش بسيار کم گسيختگي مي باشد که آنرا به ی•

تبدیل مي کند
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FRPمقاومت گسيختگي ، مدول االستيسيته و کرنش گسيختگي الياف 

153

نمودار تنش کرنش الياف  FRP 

154
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نمودار تنش کرنش الياف  FRP

عيهب  2کهه داراي  الياف تا لحظه گسيختگي رفتار خطي داشته•

:است 

د، اما در اعضاي تقویت شده با الياف شکل پذیري کمتري دارن-1

قاومت و م( ستون)صورتيکه براي محصورشدگي عضو بکار روند 

شکل پذیري را افزایش مي دهند

شکست در تير هاي تقویت شده ترد و ناگهاني است -2

155

FRPانواع کامپوزیت هاي 
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FRPاجراي تقویت با استفاده از ورقه هاي 

157

 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 

شدگيمحصورکهاستاستوارحقيقتاینبرFRPاستفادهبامسلحبتنموجودستونهايسازيمقاوم•

رددگميستونپذیريشکلومحوريفشاريمقاومتتوجهقابلافزایشسببستون،جانبي

پذیریشکلافزایش-1•

هاخاموتوهامیلگردهمپوشانیبهبود-2•

محوریوخمشیظرفیتبهببود-3•

158
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 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 

دور پيچ سراسري •

پيچاندن ولفاف کردن به صورت دوراني•

کابل هاي کامپوزیت/ استفاده از نوارها •

دورپيچ به صورت خودکار و اتوماتيک•

چسباندن پوسته هاي پيش ساخته•

نصب ميلگرد هاي عمودي  •

159

 FRPتقویت ستون هاي بتني توسط 
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دور پيچ سراسري  ستون

FRPمرسوم ترین روش براي مقاوم سازي ستونها با استفاده از •

تون  ورقهاي با الياف تک محوري با رزین  اپوکسي آغشته شده، بدور س•

پيچيده مي شوند

در این حالت الياف اصلي در راستاي حلقوي قرار مي گيرند •

161

دور پيچ ستون
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

163

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

165

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

166
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مدهاي شکست ستونهاي بتني محصور شده 

به مقاومت گسيختگي خود مي رسد ، رخ مي دهدFRPشکست احتمالي زمانيکه تنش •

167

بهسازي تير بتن مسلح

زره پوش بتني•

ورق فوالدي •

FRPالياف •

168
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

تن مسلح  زره بتني تيرها با پوشاندن یک، سه یا چهار وجه تير به وسيله ب•

صورت ميگيرد  

ماتور  جهت ایجاد اتصال ميان بتن موجود وبتن تقویتي وامکان اتصال آر•

ر  تقویتي به آرماتور موجود ،پوشش بتني موجود باید از روي آرماتو

برداشته شود  

ميلگرد هاي افزوده به طریق کاشت جایگذاري مي شوند  •

سانتيمتر براي بتن 8سانتيمتر براي بتن پاشي واز 4ضخامت زره نباید ا ز •

.در جا کمتر باشد

169

بتنيپوش زره -بهسازي تير 
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

171

بتنيپوش زره -بهسازي تير 
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بتنيپوش زره -بهسازي تير 

173

ورق فوالدي–بهسازي تير 

ميگيرند  این روش جهت افزایش مقاومت برشي وخمشي در تيرهایي که تحت اثر بار استاتيکي قرار•

استفاده ميشود  

سطح خارجي ه یا به کمک مهار مکانيکي بچسب اپوکسي وميخ یا بولت یا نبشي توسط ورقهاي فوالدي •

.بتن متصل ميگردد 

روش مذکور متنوع، انعطاف پذیر اقتصادي و مناسب است•

174
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ورق فوالدي–بهسازي تير 

175

ورق فوالدي–بهسازي تير 

176



89

صفحات فوالدي
تير ها

177

صفحات فوالدي
تير ها

178
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FRPتقویت تير ها توسط الياف

:مقاوم سازي خمشي تير به دو روش امکانپذیر است•

تقویت با ورق زیرین  -1
تقویت با ورق فوقاني -2
ورقهاي پيش تنيده زیرین-2

179

تقویت خمشي

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

180
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(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

181

(FRP)نمونه بهسازی با الیاف 

182
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تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

:تيروجه کششي روش جهت چسباندن ورقه ها به 2

(يتدرجه اطمينان باال از نظر یکنواختي مواد و کنترل کيف)FRPورقه هاي پيش ساخته -1

(کاربرد بيشترو ارزانتر (محلورقه هاي آماده شده در -2

183

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده
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تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

185

تقویت خمشي با ورق زیرین تنيده نشده

186
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ورق فوقاني جبران کمبود تسليحتقویت خمشي با 

187

ورق فوقاني جبران کمبود تسليحتقویت خمشي با 

188
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تقویت موضعي تير بتن آرمه

189

تقویت موضعي تير بتن آرمه
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تقویت موضعي تير بتن آرمه

191

تقویت موضعي تير بتن آرمه

192
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ورقهاي پيش تنيده زیرین

به را مي توان به صورت پيش تنيدهساخته شده FRPورقه هاي •

تير بتن آرمه متصل کرد 

ظرفيت باربري سازه را افزایش مي دهد وسبب کاهش عرض•

ترکها مي شود 

193

ورقهاي پيش تنيده زیرین

194
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 FRPمقاوم سازي برشي تير بتن آرمه به وسيله 

الگوي پيوند در تقویت برشي در تيرها وجود داردنوع 3

aمطابق شکل .  دور تا دور تير را در بر گيرد FRPورقه -1

bمطابق شکل .FRPشکلUپوشش -2

cمطابق شکل . به دو طرف تير چسبانده شود  FRPورقه-3

195

مقاوم سازي برشي تير بتني

انواع پوشش ها•

یکپارچه-1

( FRPمصرف کمتر )منقطع-2

196



99

مقاوم سازي برشي تير بتني

197

الگو هاي مختلف تقویت برشي

198
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انواع مودهاي گسيختگي خمشي

199

دور پيچ ستون

200
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201

FRPستون و دیگر موارد استفاده ازدور پيچ

 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

202
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

203

 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

204
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 
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 FRPتقویت چشمه اتصال  با استفاده از مصالح 

206
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نسبت به ورق هاي فوالدي( FRP)مزایاي روش استفاده از ورق هاي 

مقاومت مناسب صفحات مرکب•
حمل و نقل آسانتر و راحتي انتقال به پاي کار•
سبکي وزن•
روشهاي طراحي مناسبتر •
راحتي آماده کردن سطوح جهت اتصال•
عدم آلودگي محيط زیست•
مقاومت بسيار مناسب در مقابل آتش•
ضریب انتقال گرمایي کمتر در قياس با فوالد•
قابليت توليد در ابعاد مختلف و دلخواه•
کاهش زمان بهسازي•
قابليت پيش تنيدگي•
نگهداري راحتتر سيستم تقویت شده•
کاهش خطر یخ زدگي و آب شدگي•
مقاومت مناسب در مقابل عوامل خورنده محيطي•

207

نسبت به ورق های فوالدی( FRP)معایب استفاده از الیاف 

صدمه دیدن مکانيکي•

در قياس با ورق هاي فوالدي( FRP)گرانتر بودن صفحات مسلح به الياف •

208
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بتنيپوش زره -برشي دیوار 

مرسوم ترین روش براي مقاوم نمودن دیوار برشي ،بتن پاشي است•

سانتيمتر است 5ضخامت اضافه شده حداقل •

رش در این روش نيز باید سطح دیوار موجود مضرس شده وجهت انتقال ب•

در ميان بتن جدید ودیوار موجود باید ميل مهارهایي به کمک اپوکسي

دیوار تعبيه گردد

.سانتيمتر است60فاصله مهارها در جهت افقي وقائم حداکثر •

209

(زره پوش بتني)
دیوار برشي

210
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عوامل موثر در انتخاب تکنيک مقاوم سازي
ارزش سازه در مقابل اهميت سازه•
نيروي انساني موجود•
طول مدت اجرا •
سطح عملکرد مورد نظر موردنظر کارفرما•
کنترل کيفي سطح عملکرد•
اهميت تاریخي و سياسي سازه•
سازگاري روش مقاوم سازي با سيستم سازه اي موجود•
کنترل نامنظمي در سختي، مقاومت و شکل پذیري•
کنترل آسيب وارده به اجزاي غير سازه اي•
امکان روش هاي موجود مقاوم سازي•

211

روش هاي متداول تقویت

استفاده از بادبندهاي هم محور یا برون محور فوالدي. 1

استفاده ازانواع دیوار برشي . 2

استفاده از انواع  ميراگرها . 3

استفاده از جدایشگرهاي پایه. 4

استفاده از آرماتور خارجي. 5

استفاده از کابلهاي پس کشيده خارجي. 6

استفاده از الیه پوشش بتني با مالت مسلح . (بتنيزره پوش)7

استفاده از پوشش و غالف فوالدي. 8

استفاده از الياف . 9FRP 
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استفاده از مهاربندي هم محور

است  مهاربندي قطري روش عالي را براي افزایش  سختي ساختمان موجود•

ي مهار بندهاي فوالدي از سرعت و سهولت در اجرا و از هزینه و مصالح مصرف•

کمتري برخوردار مي باشد

طراح مي تواند مسير نيرو را در سازه تعيين کند •

213

استفاده از انواع ميراگر ها 

تهوان  براي کاهش پاسخ سازه در زلزله، عالوه بر ميرایي طبيعي سازه مي•

از ابزارهایي مصنوعي استفاده کرد که ميراگر خوانده مي شوند

214
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انواع ميراگر ها

ميراگر روغني-1

ميراگر اصطکاکي-2

ميراگر جرم موزون -3

ميراگر پاندولي -4

215

ميراگر هاي روغني و اصطکاکي

هلک مي ميراگر اصطکاکي و روغني از حرکت ارتعاشي ناشي از زلزله انرژي کسب  کرده آن را مست•
.کنند 

در ميراگرهاي اصطکاکي جابجایي، و در ميراگرهاي روغني سرعت تبدیل به انرژي مي شود•

216
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ميراگر هاي روغني

217

ميراگر هاي روغني

218
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ميراگر هاي جرم موزون 

نترل مي جرمي متحرک در طبقات فوقاني سازه نصب شده که حرکت این جسم توسط کامپيوتري ک•

شود

اصول کار این سيستم شبيه کنترل و تعادل انسان است•

219

ميراگر هاي جرم موزون 
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ميراگر هاي جرم موزون

221

معایب ميراگر هاي جرم موزون

راگر داشتند  يميغلتک و اجزايبرايده ايچيپيسم هايمکان-1

بودنديادیزيجرمهايدارا-2

کردنياشغال مي ادیزيفضا-3

بسيار گران قيمت  هستند-4

222
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ميراگر هاي پاندولي 

223

ميراگر هاي اصطکاکي

224
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استفاده از جداگر هاي پایه 

.  تحریک ارتعاشي زلزله معموال از ناحيه پي به سازه اثر مي کند•

اگر بتوان پي را از سازه جدا ساخت، عمال تحریک زلزله بي اثر مي شود•

:انواع جداگر هاي پایه 
جداگر هاي الستيکي•

جداگر هاي لغزشي•

225

جداگر هاي الستيکي

ند به صورت الیه هاي الستيکي همراه با صفحات فوالدي و با یک هسته سربي ساخته مي شو•

وجود هسته سربي باعث افزایش ميرایي است •

. سختي مورد نظر بستگي به نوع سازه  و ميزان کاهش مورد نظر براي نيروهاي زلزله دارد•

226



114

اجزاء جداگر هاي الستيکي

ه جنس این هسهت . کار عمده اتالف انرژي را بر عهده دارد :هسته مرکزي-1

. اشداز الستيک فشرده یا سرب با قابليت جذب انرژي بسيار باال مي ب

رشهي  مسئوليت این صفحات مقاومت در برابر نيهروي ب :صفحات فوالدي-2

. زلزله یا باد و دیگر نيروهاي افقي وارد بر سازه مي باشد

رژي بهاال  این الیه داراي قابليت شکل پذیري و اتالف انه :الیه الستيکي-3

.بوده که صفحات فلزي را مي پوشاند

.که اتصال ستون با پي را بر عهده دارد:صفحات پوششي-4
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جداگر هاي الستيکي
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جداگر هاي الستيکي
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عایق هاي لغزشي
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با تشکر از توجه شما
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