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 اولین کنفرانس

 ایمن سازی وبهسازی سازه 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 1381 اردبهشت 18 تا16

 
 بررسی وروشهای تعمیر وتقویت سازه های بتنی پس از وقوع زلزله

 
 حافظه شکرانی

 کارشناس آزمایشکاه مصالح ساختمانی وبتن،دانشکاه صنعتی امیرکبیر

 چکیده
 بررسی انواع خرابی،مواد تعمیری وروشهای مرمت وتقویت ساختمانهای بتن مسلح           آنچـه در ایـن مقاله ارائه میشود،شامل       

مورد کاربرد ساختمان،مصالح ساختمانی    :عواملی که در انتخاب روشهای تعمیر،بازسای وتقویت موثرندعبارتند از        .میباشـد 
ضعی سازه ها از روشهای     عمدتاً جهت مرمت وتقویت مو    .قابل دسترس،مهارتهای موجود در محل،سرعت عمل ومخارج الزم       

اصلی ترین مسئله در امر مرمت وتقویت سازگاری        .تـزریق ،تعمـیر یـازره پوش نمودن توسط بتن یا فوالد استفاده میگردد             
رفـتار مصـالح قدیـم وجدیـد میباشد،بنابراین ایجاد سطح تماس مناسب میان بتن تازه وبتن موجود بسیار مهم است این                

مودن سطح بتن قدیم ،استفاده از چسب اپوکسی قبل از بتن ریزی ویا ایجاد گل میخ هایی از             هماهنگـی را میـتوان با زبر ن       
 .جنس فوالد یابتن مسلح ایجاد کرد

 

 کلمات اصلی
 ایمنی،مرمت موضعی،بازسازی مقطع،تعویض آسیب دیدگی،زره پوش نمودن،مقاوم سازی

 
 مقدمه 

 گرفته شده است تداوم یابد،  یعنی مقاومت وبهره دهی آن در             در هـر سـازه بتنی الزم است عملکردی که برای آن در نظر             
با توجه به اینکه سالهاست بتن در سازه های گوناگون مانند ساختمانها ی مسکونی،سازه های               .عمـر مشـخص حفـظ گردد      

تنی در  بکار می رود وبا توجه به اهمیت روزافزون ساخت وتعمیر سازه های ب            . ……بـزرگ دریایـی ،صنعتی،پل ها،جاده ها و       
 .کشورهای پیشرفته ،در ایران نیزبا ازدیاد سازه های بتنی،بحث ترمیم وتقویت سازه ها بصورت جدی مطرح میگردد

 
   انجام اقدامات ضروری-1

مرمـت وتقویـت سازه های آسیب دیده ،یک فرآیند مهندسی پیچیده میباشد نظر به امکان بروز مشکالتی در اجرای ایمن              
خرابیهای دیگری غیر از آنچه که در ابتدا مشاهده گردیده، در مرحله مقدماتی الزم است کلیه عملـیات تقویـت،یا کشـف      

  .اقدامات ایمنی ذیل که متضمن حداکثر ایمنی برای کارگران وساختمان میباشد،انجام گردد
 
 
 قطع کلیه کلیدهای برق-

 قطع شیر گاز اصلی-

 بستن کلیه شیر آالت شبکه آبرسانی-
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ر گونه تحقیق وبررسی،اعضاء صدمه دیده توسط تکیه گاههای موقت مهار گردند ،این شمع هاوبادبندها از                قـبل از آغاز ه    -
مصـالح متنوعی بسته به امکان ومیزان دسترسی تهیه میگردند بدین طریق از خرابیهای بیشتر در اثر زلزله های احتمالی                    

 .بعدی جلوگیری بعمل می آید

 ه هر چه سریعتر ساکنین در مواقع اضطراری باز گذاردن کلیه درها جهت تخلی-

 لزوم خارج نمودن مصالح دور ریز ازساختمان وممنوعیت نگهداری آنها در ساختمان   -

 )به محوطه کارگاه(ممنوعیت ورود اشخاصی که مستقیماً با عملیات اجراء مرتبط نمیباشند-

 ساسی پزشکی میباشدتدارک جعبه کمکهای اولیه که قابل حمل بوده ومحتوی ملزومات ا-

بدیهـی اسـت جهـت ایمنـی هـر چـه بیشتر در اجرای مرمت،تخلیه کلیه استفاده کنندگان از ساختمان وهمچنین کلیه                       
 .موجودی وتجهیزات ارزشمند برای استفاده آتی از آنها ضروری میباشد

 

  مرمت موضعی-2
 در آماتور دیده شود،میتوان با تزریق اپوکسی        بدون اثر خردشدگی بتن وآسیب    ) افقی یا قطری  (در مواردی که ترک جزئی      

 .یا دوغاب سیمان نسبت به مرمت عضو آسیب دیده اقدام نمود

 میلی متر در مورد ستونهای بدون خرابی در بتن وآماتور بوسیله تزریق چسب 5/0 تا1/0ترمیم ترکها به عرض   .سـتونها -
که توسط مته ) بسته به عرض وعمق ترک ( سانتیمتر 100 تا  20چسب اپوکسی از طریق پایانه هایی به فاصله         .انجـام میگیرد  

تزریق از طریق پایانه تحتانی آغاز میگردد وتا مشاهده تراوش از پایانه باالتر ادامه می یابد                .ایجـاد شـده اند تزریق میگردد      
لیمتر از طریق دوغاب     می 5تا  2ترمیم ترک های با عرض بیشتر از        .وسـپس تـزریق از طـریق پایانه های دیگر ادامه می یابد            

 ) .1شکل(سیمان انجام میگیرد

عمـل تزریق در تیرها جهت مرمت ترک های جزئی بکار می رود،ماده تعمیری شامل دو جزء میباشداول                  .تیرها -
تکنیک تزریق اپوکسی ساده    . ،دوم ماده پرکننده  .)…مثل اپوکسی،پولی استر،پولی یورتان،اکریلیک و    (مـایع چسـب   
 :کسی یا دوغاب سیمان باید دارای مشخصات زیر باشدتزریق اپو.وسریع است

 زمان گیرش مناسب وکارائی خوب جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در کار-

 سازگاری با رطوبت وحرارت محیط-

 حفظ چسبندگی مناسب با بتن وفوالدومصالح بنائی-

 .سازگاری خواص چسب با مصالح موجود- 

 .پرکننده بکار می رود میلیمتر چسب بدون 5/0تا1/0در ترکهای -

 . میلیمتر از پودر شیشه یاکوارتز استفاده میگردد1 تا 0/.5در ترکهای -

 . میلیمتر میتوان از ماسه بعنوان پر کننده استفاده نمود5تا 4در ترکهای بزرگتر از -

  .میباشد) در مصارف معمولی (1:1نسبت مقدار چسباننده به پر کننده در حدود -
مرمـت شـده با چسب در مقابل تغییرات درجه حرارت مخصوصاً حریق محافظت گردند عیب اساسی              الزم اسـت اعضـاء      -

 . درجه بشدت کاهش می یابد250مقاومت اپوکسی در دماهای بیش از .اپوکسی افت مقاومت آن درمقابل حریق است

ه دارای محدودیت هایی است     مرمت اعضای سازه ای با تزریق اپوکسی،جهت ایجاد پایداری در کل سیستم در مقابل زلزل              -
در این حالت باید عالوه بر تزریق       .کل اعضاء مرمت شوند، دیگر سازه دارای کیفیت سازه اولیه نخواهد بود           % 25اگر بیش از    

 .اپوکسی تدابیر دیگری نیز جهت مرمت وتقویت اندیشیده شود
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 ترک های کوچک تا متوسط بدون       تـزریق اپوکسـی میـتواند جهـت مرمت اتصال آسیب دیده با            .اتصـال تـیر وسـتون     -
دیدگی بتون ویا کمانش وگسیختگی آرماتور بکار رود،ترمیم اتصال میان آماتور وبتن به وسیله تزریق مناسب  قابل                  .آسیب

 اعتماد نیست

 پر کردن وترمیم ترک های جزئی از طریق تزریق در پایانه ها-1شکل 

 
با تزریق .وارهای برشی،باید با دقت زیاد وطبق استاندارد انجام گردد    تزریق اپوکسی برای مرمت ترکها در دی      .دیـوار برشی  -

اپوکسی دیوار هرگز مقاومت اولیه خود را نخواهد داشت وتنها تا حدودی قادر به احیاء مجدد مقاومت برشی وخمشی دیوار     
 .نین منتفی میباشدخواهد بود از مزایای این روش این است که ابعاد دیوارتغییر نخواهد کردونیاز به تخلیه ساک

دال ها باید عالوه بر بار ثقلی،مقاومت       .در دال ها نیز ترمیم ترکهای جزئی با اپوکسی یا دوغاب سیمان انجام میگیرد             .دال ها -
وسـختی کافـی در مقابل نیروهای جانبی را نیز داشته باشندتا بتوانند سازگار با دیگر اعضاء در برابر نیروهای جانبی عمل                      

 .کنند
 
 

 عمیر وبازسازی مقطع آسیب دیده ت-3
 :  بطور کلی روش های تعمیر به قرار زیر میباشند.روش مناسب تعمیر بستگی به وسعت خرابی دارد

معموالً در مورد (،پاشیدن بتن )در مواردی که آسیب دیدگی در نقاط متعدد ودر وسعت کم است          (تعمیر دستی یا ماله کشی      
درمواردی که قسمت زیادی از عضو آسیب دیده نیاز به          (ر میگیرد،قالب بندی مجدد     تعمیر سطوح  وسیع مورد استفاده قرا      

 )مواد تعمیری دارد 

اگر آسیب وارده به ستون کم باشدبتن صدمه دیده را جدا کرده سطح بتن را زبر نموده وگرد وخاک را از روی آن                  .سـتونها -
وتنگ به مقطع اضافه کرد ، قبل از بتن ریزی ستون را            میتوان بسته به حجم آسیب دیده ،آرماتور طولی         .پـاک مـی کنـیم       

 ).2شکل ( ساعت میتوان قالب را باز کرد24کامالً  مرطوب می کنیم وبعد از 
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 جوش          -6 بتن جدید                      -5 بتن موجود        -4 تنگ اضافه شده           -3 آرمـاتور اضـافه شده               -2 آرمـاتور موجـود            -1
  قالب موقت   -7
 

 مرمت موضعی ستون-2شکل
 

درصورت مشاهده خردشدگی یا گسیختگی آماتور در تیر باید تعمیر انجام گیرد قبل از جدا کردن بتن خردشده یا                   .تیرها-
تراکم بتن درتیرها دقت خاصی     .آرمـاتور گسـیخته شـده بـاید تـیر آسیب دیده را توسط تکیه گاههای موقت مهار نمود                  

 .تانی تیر از سایر مواضع دیگر دشوارتر استمیخواهد تراکم بتن در قسمتهای تح

مرمت اساسی اتصال در موارد خرد شدگی بتن،از بین رفتن اتصال میان آرماتوروبتن ویاگسیختگی              . اتصـال تـیر وستون    -
در این صورت در ابتدا قسمت آسیب دیده به وسیله تکیه گاههای موقت مهار شده وسپس اتصال کالً                  .آرمـاتور بکار میرود   

 .شده ومجدداً ساخته میشودتخریب 

در مـورد ترکهای بزرگ،خرد شدگی بتن وکمانش آرماتورها،پس از برداشتن بتن تخریب شده وزبر نمودن                .دیـوار برشـی   -
انتخاب مصالح جهت   .وپـاک کـردن سـطح بتـن آرمـاتور تقویتـی یـاتور سیمی جوش شده در محل مرمت قرار میگیرد                     

بستگی به میزان آسیب وارده دارد ضمناً بایدتوجه خاصی         ) ی،یابتن پاشیدنی مـالت پلیمر،مالت سیمان،بتن معمول    (تعمـیر 
 .جهت تراکم بتن جدید مبذول گردد

این عمل در دال طبقات یا پله ها در صورتی که بتن خرد شده ویا آرماتور کمانش نموده باشد،صورت می پذیرد که .دال ها-
وسپس تعمیر .ور قدیم جوش میشودوسطح بتن زبر و تمیز میگرددپس از کندن مصالح آسیب دیده آرماتور جدید به آرمات

 انجام میگیرد،
 

 تعمیر وتعویض کلی قسمتهای آسیب دیده-4
وقتـی خرابـی بـیش از حـدود قبلی باشد تقویت ومرمت قسمتهای آسیب دیده از طریق زره پوش کردن عضو به یکی از                         

 :روشهای زیر انجام میشود

 لحزره پوش کردن بوسیله بتن مس-

 زره پوش کردن بوسیله ورق فوالدی-
 
 :زره بتنی- 1-4

جهـت اطمیـنان از رفتار ستون درزلزله های آینده در روش زره پوش بتنی،زره پوش نمودن چهار طرفه توصیه                    .سـتونها -
ر د. اما بر حسب قابلیت دسترسی به فضای اطراف ستون میتوان یک، دو، سه ویا چهار طرف آن را زره پوش نمود                    .مـیگردد 

مورد زره پوش چهارطرفه ،تنها خراشیدن وزبر نمودن سطح ستون کافی میباشد اما در مورد زره پوش یک ،دو یا سه طرفه                      
برای ).4و3شکلهای  (بـاید پوشـش بتنـی در محل تنگها جدا شودتا تنگهای تقویتی بتوانند به تنگهای موجود جوش شوند                  

رماتورهای طولی تقویتی در محل اتصال به سقف جهت ایجاد گره           اصـالح مقاومـت خمشـی سـتون  الـزاماً باید در مهار آ              
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ID                  صلب،توجه خاصی مبذول داشت در حالتی که تیرهای سقف عمیق باشندآرماتورهای طولی قادر به گذر از سقف نمیباشند
یجاد ویا دال با تیرهای کم عمق باشداتصال آرماتورهای طولی از طریق ا           ) بدون تیر (ولـی در صـورتی کـه سقف،دال تخت        

در صورت عدم انجام اتصال مناسب تنها مقاومت محوری وبرشی ستون به طور             .سـوراخهایی در سـقف ممکـن خواهد شد        
زره بتنی به روش معمول     .موضعی افزایش می یابد وممکن است سازه در زلزله های بعدی رفتاری نامطلوب از خود بروز دهد                

 10 سانتیمتر وبرای بتن درجا      4گرددحداقل ضخامت زره برای بتن پاشی       بـا بتـن درجا ویا بتن پاش با بتن ریز دانه اجراءمی            
سطح بتن موجود باید با سندبالست ویا کندن بتن کامالً زبر شود وگرد وخاک آن پاک وقبل از بتن ریزی                    .سانتیمتر میباشد 

ر بشدت تابع کیفیت اتصال     به هر حالت  پیوستگی بتن موجود وبتن اضافه شده  به یکدیگ            .یا بتن پاشی کامالً مرطوب گردد     
اگر اتصال میان آنها کامل باشد ولغزشی بین آنها رخ ندهد ستون تقویت شده به صورت                .وچسـبندگی میان این دو میباشد     

 .یکپارچه عمل میکند ومقاومت و سختی ستون به حداکثر مقدار می رسد

تن مسلح صورت میگیرد جهت ایجاد اتصال کافی        زره بتنی تیرها با پوشاندن یک،سه یا چهار وجه تیر به وسیله ب            .تـیرها -
مـیان بتـن موجـود وبتـن تقویتی وامکان جوش دادن آرماتور تقویتی به آرماتور موجود ،پوشش بتنی موجود باید از روی        

 .آرماتور کنده شود وسپس سطح بتن زبر گردد
 
 میلگرد  -7 جوش     -6های اضافه شده      تنگ  -5 آرماتور اضافه شده       -4 آرمـاتور موجود         -3زره    -2 سـتون موجـود        -1

  ورق اتصال-8خمیده  
 

 نمونه ای از زره پوش یکطرفه ستون-3شکل
 
 
   

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  خم گوشه-8 جوش  -7 تنگ ها  -6 آرماتور اضافه شده  -5 آرماتور خمیده   -4 پاشنه  -3 زره  -2ستون موجود  -1
 

  نمونه ای از زره پوش بتنی چهارطرفه ستون-4 شکل

 بر حسب نوع تقویت.زره پوش یکطرفه انجام میگیرد)لنگرمثبت(فزایش مقاومت خمشی وسط تیر مد نظر باشدوقتی که ا

آرماتور طولی باید در محل تکیه گاه بوسیله جوش دادن  .از آرماتورهای طولی ویا عرضی استفاده میگردد )خشـی یا برشی   (
وسیله جوش میلگردها به ورق ویا پروفیل های مهاری به آرمـاتور بـه پروفیل نبشی گلوگاهی در قسمت فوقانی ستون، یا ب    

 سانتیمتر برای بتن    4عملی ترین روش اجراء استفاده از بتن پاشی میباشد ضخامت زره نباید از            .نحـو مناسـب مهـار شـود       
 . سانتیمتر برای بتن در جا کمتر باشد8پاشی واز 

  خاموتهای عمودی-4 خاموتهای عمودی  -3 تنگ های افقی   -2 آرماتور طولی   -1 

  زره بتنی در محل اتصال آسیب دیده-5شکل
 
 
زره بتـن مسلح در یک اتصال به گونه ای اجراء میگردد که کلیه اعضاء متصل شده جهت انتقال بار                    .اتصـال تـیر وسـتون     -

 ده سازگار با یکدیگر  رفتار نمایند واین در صورتی ممکن است که تیرهاوستونهای محل اتصال تیر زره پوش ش

در مواردی که فقط اتصال آسیب دیده ضعیف باشد زره بتنی میتواند تنها در ناحیه اتصال قرارگیرد ،زره باید حداقل                    .باشند
یـک متر از هر کدام از اعضاء محل گره را در کلیه وجوه دربربگیرد جهت تامین اتصال کافی بین بتن تقویتی  وبتن موجود                         

زره باید تا باالی سطح فوقانی دال سقف  . تقویتی به آرماتورهای موجود جوش شود      بـاید پوشـش بتنی کنده شده وآرماتور       
 ).5شکل(امتداد یابد

اگـر مقاومـت دیوار آسیب دبده یا دیوار سالم کافی نباشد بوسیله بتن مسلح افزایش ضخامت دیوارانجام                  .دیـوار برشـی   -
عموالً نتایج بهتری دارد مرسوم ترین روش برای مقاوم         تقویت دو طرفه م   .میشود میتوان یک یا دو طرف دیوار را تقویت کرد         

جهت افزایش مقاومت برشی ،افرایش ضخامت جان دیوار به وسیله بتن مسلح انجام  .نمـودن دیـوار برشی ،بتن پاشی است       
میلگردهای قطری که از سوراخهای سقف گذشته ودر دیوار طبقات تحتانی وفوقانی مهار میشوند،اتصال را جهت                . میگـیرد 

 درجه وچسب اپوکسی الزم میباشد ضخامت اضافه شده         90جهت مهار قالب ،بکار بردن قالب       .انتقال برش تقویت مینمایند   
اتصال آرماتورهای  .جهت افزایش مقاومت خمشی،بالهایی در دو طرف دیوار ایجاد میگردد         .  سانتیمتر است  5به جان حداقل    

در این روش نیز باید     .  سانتیمتر است  10ضافه شده در مورد بال حداقل       بال ها به دیوار موجود اهمیت زیادی دارد ضخامت ا         
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سـطح دیـوار موجـود زبر شده وجهت انتقال برش میان بتن جدید ودیوار موجود باید میل مهارهایی به کمک اپوکسی در                       
 . سانتیمتر است60فاصله مهارها در جهت افقی وقائم حداکثر .دیوار تعبیه گردد

اگر افزایش ضخامت .مت دال با کاربرد مصالح جدید در قسمت فوقانی یا تحتانی دال امکان پذیر است        افزایش ضخا .دال هـا  
در قسمت فوقانی انجام پذیرد به علت افزایش عمق موثر دال واضافه نمودن آرماتور فوقانی در تکیه گاهها مقاومت خمشی        

واگر افزایش ضخامت در قسمت تحتانی انجام دال افـزایش مـی یـابد در ایـن حالـت از بتـن معمولـی اسـتفاده میشـود                  
در صورت افزایش ابعاد تیرها     .گردد،مقاومت خمشی وسط دهانه افزایش می یابد در این روش از بتن پاشی استفاده میگردد              

زبر .،اسـتفاده از روش دوم سـبب ایجـاد یکپارچگـی وپیوستگی بیشتری میگردد ودال رفتار بهتری از خود نشان میدهد                    
 بتـن بوسیله سندبالست یا خراشیدن با وسایل مکانیکی چسبندگی واتصال بتن موجود وبتن قدیم را بطور   نمـودن سـطح   

 ).6شکل(قابل توجهی افزایش می دهد

 میل مهار یا میخ     -7 نبشی       -6 بولت واپوکسی          - 5ا پوکسی       - 4 ماسه شکسته        -3 دال جدید          -2دال موجـود        -1

 بتن

 .……تن با تعبیه گل میخ ،نبشی و اتصال دو الیه ب-6شکل
  

 :زره پوش فوالدی- 2-4

تقویت . جهت تقویت اعضاء به ویژه ستونهابکار می رود       ) نبشی ،تسمه (در روش زره پـوش نمـودن از پروفـیل های فوالدی           
اتصـال تـیر وسـتون بـا این روش دشوار است ورق پوش نمودن با اتصال ورقهای فوالدی به سطوح خارجی اعضاء موجود                        

اجرای پوشش فوالدی از اجرای پوشش بتنی خیلی ساده تر است امانیاز به حفاظت در               .توسـط اپوکسـی صورت می پذیرد      
 .مقابل خوردگی وحریق دارد

در طول گوشه   )  میلیمتر 50×50×5حداقل( پروفیل نبشی    4در روش اول زره پـوش فوالدی ستونها با استفاده از            .سـتونها -
در این روش باید .به یکدیگر متصل شده اند انجام میگیرد)  میلیمتر25×4حداقل ( عرضی های ستون که بوسیله تسمه های

 :به موارد زیر دقت گردد

 . فضاهای خالی میان پروفیل نبشی وبتن موجود باید توسط مالت بدون افت ویا چسب پر شود-

 .اتصال کافی میان پروفیل های نبشی وسقف جهت انتقال نیرو اهمیت دارد-

حافظـت در مقابل خوردگی وحریق از یک پوشش بتنی درجا ویا پاشیده که توسط تور سیمی جوش شده مسلح              جهـت م  -
 .گردیده باید استفاده نمود 

،در این روش )7شکل( میلیمتر جهت پوشش کامل ستون استفاده میگردد6تا 4در روش دوم از ورق فـوالدی بـا ضـخامت       
 :باید به موارد زیر توجه گردد

 .ورق وسطح ستون توسط دوغاب سیمان بدون افت یا منبسط شونده ویابتن اشغال گرددفاصله بین -

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 .مقاومت خمشی سازه با این روش تغییر نمیکند زیرا عبور دادن ورقها از سقف غیر ممکن میباشد- 

 .در نظر گرفته شود)مثل حالت قبل(جهت محافظت فوالد در مقابل خوردگی وحریق باید تمهیدات خاصی -
  

 
  جوش-6 ورق فوالدی   -5 پروفیل نبشی  -4 پوشش فوالدی   -3 بتن جدید ودوغاب  -2 ستون موجود  -1

 
 زره پوش بوسیله ورقهای فوالدی-7شکل

 
تقویـت تـیر بـا ورق فـوالدی جهـت افزایش مقاومت برشی وخمشی در تیرهایی که تحت اثر بار استاتیکی قرار                       .تـیرها -

ورقهای فوالدی توسط چسب اپوکسی . جهت تیرهای تحت بار نوسانی توصیه نمی گردد   این روش .میگـیرند استفاده میشود   
در مدتی که اپوکسی خود را میگیرد ورق باید توسط گیره به سطح بتن              .ومـیخ یابولت به سطح خارجی بتن متصل میگردد        

ه خاصی جهت محافظت  میلیمتر محدود میگرددوالزم است توج20 تا   10ضـخامت ورقهای فوالدی به      .کـامالً محکـم شـود     
 .ورقها در برابر حریق وخوردگی مبذول گردد

این روش در مواردی  .در تقویت اتصال با ورق فوالدی افزایش قابل مالحظه ای در ابعاد ایجاد نمیشود             .اتصـال تـیر وستون    -
تصاالت قابها در   کـه تیرهایـی بـا ابعـاد نسبتاً باال در محل اتصال وجود داشته باشد عملی نیست این روش جهت تقویت ا                      

در این  .مقابل زلزله مناسب نیست مگر آنکه ورقهای مذکور به ورقها یا پروفیلهای بکار رفته در تیرها وستونها متصل گردند                  
روش ورقهـای فوالدی به شکل اتصال مورد نظر بریده شده وتوسط چسب اپوکسی به بتون متصل میگرددورفهای فوالدی                   

در این روش باید    . میلیمتر باشد  4ضخامت ورق فوالدی باید حداقل      . محل اتصال مهار گردند    بـاید با بولتهای پیش تنیده به      
 .توجه خاصی جهت مقابله با اثر خوردگی وحریق مبذول گردد

 

 روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح-5
 :مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی میتواند به یکی از روشهای زیر تامین گردد

افزودن دیوار بتنی بهترین روش جهت تقویت سازه موجود در برابر زلزله واصالح رفتار آن میباشد ولی .ن دیوار برشی  افزود
ضعف این روش در افزایش وزن ساختمان ناشی از اضافه کردن دیوارهای بتنی میباشد،خصوصاً اگر ساختمان بلند باشد اثر                   

ب وشکل پذیری بیشتر،آرماتورهای طولی دیوار بتنی را در دو بـه جهـت مقاومت خمشی خو    .بـدی روی فونداسـیون دارد     
برای مسلح کردن   ) خاموت(انتهای دیوار قرارداده ودر تمام ارتفاع دیوار بتنی ادامه می دهند،در ضمن از آرماتورهای برشی              

 .دیوار بتنی استفاده می شود
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بادبندها .یت بازشوها قابل استفاده میباشند    انـواع مخـتلف بادبـندها بسـته به شکل سازه ومحل وموقع            . افـزودن بادبـند   
در صورت استفاده از بتن مسلح،آرماتورهای طولی اعضاءبادبند .میتوانـند از اعضاء فوالدی یا بتن مسلح درجا ساخته شوند  

اضافه کردن بادبندهای فوالدی به سازه از جنبه        .بـاید بـه لحـاظ تامیـن تغییر شکل پذیری کافی،توسط تنگ بسته شوند              
 .االت حساس است وبایستی طراحی واجرای اتصاالت بنحو صحیح صورت گیرداتص

در صورتی که ستونهای موجود ضعیف باشند که در اغلب موارد نیز چنین است میتوان   .افـزودن قابهـای فوالدی مهار شده      
،در افزایش کم وزن    مزیت مهم این سیستم مقاوم سازی     .یک بادبند سر تاسری متشکل از اعضاء قطری وقائم به سازه افزود           

در دیگر روشهای مقاوم سازی به علت افزایش وزن ناشی از تجهیزات مقاوم سازی،وزن ساختمان اضافه ودر نتیجه                  .میباشد
در روش اخیر به علت وزن بسیارکم قابهای فوالدی اضافه شده،تاثیر چندانی در             .باعـث افـزایش بـرش پایه زلزله میگردد        

 .در این روش نحوه اتصال قابهای فلزی به سازه بتن مسلح بسیار مهم است.اشتافزایش نیروی زلزله نخواهد د
 

 مراجع
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