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 کارآزماشرکت مهندسین کهن 

K.Ka Company 

 

 بیش از ایدار این شرکت موسساندر تهران ثبت گردیده است.  429013ه شماره ب) سهامی خاص (  کهن کارآزما شرکت

 ی موجود،ابهینه سازی طرح های سازه  و صنعتی، ساختمانیهای  طراحی سازه فعالیت در زمینه هایقه بسال ساده 

  د.نمی باش ظارت بر طرح و اجرای بهسازی لرزه این،  ی طرح های بهسازی لرزه ایاجرا ،مقاوم سازی طراحی

 

 گروه های شرکت مهندسین کهن کارآزما به شرح زیر می باشد.کار 

 مهندس مهدی میرزاییمدیر عامل: 

 

 مهندس ابراهیم خانمیرزا: مدیر فنی

 

 جواد هدایتی دکتربخش سازه:  سرپرست

 

 

 مهندس محمد بهفرد: مقاوم سازیبخش  سرپرست
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 کارآزماشرکت مهندسین کهن 

K.Ka Company 

 

  زمینه تخصصی شرکت شامل موارد زیر می باشد:

 تقویت موضعیخدمات  خدمات اجرایی مشاوره خدمات

سازه های صنعتی، سوله، طراحی 

 ساختمان های مسکونی و اداری

اجرای طرح های مقاوم سازی شامل 

، اجرای ژاکت FRPمواد کامپوزیتی 

اجرای دیوار برشی، فوالدی و بتنی، 

اجرای تقویت های فلزی شامل 

ن های تیر و ستون و ماتقویت ال

و  بادبند، اجرای انواع میراگرهاافزودن 

 سیستم های جداساز لرزه ای

 کاشت میلگرداجرای 

 اجرای سازه های بتنی بهسازی لرزه ایطراحی 
 رزین اپوکسی و ترمیم تزریق

 ترک

 بتنی  طعامق ابعاد افزایش اجرای سازه های فلزی المانهای سازه ای تقویت موضعیطراحی 

  FRPطراحی 
میلگرد انجام تست کشش 

 کاشت شده

لرزه  نظارت بر اجرای طرح های بهسازی

 ای و مقاوم سازی سازه ها
  

 

 در زیر است که توسط مهندسان شرکت کهن کارآزما به انجام رسیده همچنین لیست تعدادی از پروژه ها

 گردد.  ارائه می

 1384، سال ه شرکت فوالد ویان همدانطراحی کارخان 

  1386طراحی سوله انبار پتروشیمی ماهشهر، سال 

  1386طراحی کارخانه ذوب آهن آسیا، سال 

  طراحی پلت فرم جهت نصبSortex  وHopper  1388 ،کارخانه پسته شرکت گلستان 
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  1388متر مربع،  10000طراحی سقف سازه فضاکار پیست دو چرخه سواری ساری به مساحت تقریبی 

  طراحی ساختمانC.I.P  ،1388فرودگاه بین المللی امام خمینی 

 ،1389طرح و اجرای مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان مشکین شهر 

  1390طبقه نوکیا با سیستم قاب خمشی فوالدی ویژه،  30طراحی برج 

 ،1390- 1386طراحی مقاوم سازی مدارس تهران 

  تل قدس طبقه(، ه 26نرگس قم )سازه انجام خدمات مهندسی  مطالعات ژئوتکنیک ساختمان ایرانول ، هتل

 . 1389و  1388مشهد، 

  1389طبقه اسکلت بتنی با سیستم دوگانه ویژه در خیابان فرشته،  14طراحی ساختمان 

  حمودیه، در خیابان م -طبقه بتنی با سیستم دیوار برشی و سقف پیش تنیده 13کنترل و نظارت بر طرح سازه

1390 

 ان قاوم سازی ساختمان ابوالقاسم فردوسی بانک ملی واقع در خیابکنترل طرح و نظارت بر اجرای م

 1390،فردوسی

 ،1391نظارت بر طراحی و اجرای بهسازی لرزه ای بیمارستان الهادی قم 

 1391، واقع در شهرک صنعتی جنت آباد طراحی تقویت سوله کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا 

 گر، دریاچه چیتحوطه پیرامون م -واقع در غرب تهران برلیانبرج های  دیوارهای حائل طراحی و اجرای تقویت

1392 

  ،1392طراحی مقاوم سازی و نظارت عالیه بازار خیام، واقع در خیابان امام خمینی 

  ،1392طراحی بهسازی لرزه ای برج مراقبت فرودگاه قشم 

  1392طبقه در مهرشهر کرج،  10طراحی و بهسازی لرزه ای مجتمع تجاری مسکونی 

  1392، 1منطقه طراحی ساختمان های مسکونی با شکل پذیری ویژه در 

  ،1392طراحی مقاوم سازی کالریفایر 

  طراحی مقاوم سازی بخش کامپوزتFRP  1392  بندر بوشهر، 5و  4اسکله های 

 1393، طراحی فونداسیون چنگ ثابت کارخانه ذوب آهن سامان یزد 

  1393جدید ذوب آهن آرمان آسیا ،طراحی سوله و فونداسیون تجهیزات کارخانه 
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  تا کنون 91کاشت آرماتور ریشه در فونداسیون، تیر و ستون از سال  20000اجرای بیش از 

  متر مربع الیاف  5000اجرای بیش ازFRP  تا کنون. 91از سال 

  ربع، تر مم 11000اجرای تقویت فلزی و بتنی ساختمان آشپزخانه دانشگاه امام علی )ع( به مساحت طراحی و

1394 

 1395ب فرو آلیاژ شمش خورشید پارس، سال طراحی کارخانه ذو  

  دیگر اداری و صنعتی ساختمان مسکونی، 1000و همچنین طراحی، نظارت، تقویت و اجرای بیش از . 
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 بخش می باشد: 4این رزومه شامل 

  طراحی سازهپروژه های 

  طراحی مقاوم سازیپروژه های 

  سازی اجرای مقاومپروژه های 

  شامل کاشت میلگرد و  تقویت موضعی سازه جنبی خدماتپروژه های

 .. .  و برش بتن ،، ترمیم بتن، تزرق رزین اپوکسی برای ترمیم بتن بولت در بتن
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 :پروژه های طراحی سازه

دراین بخش به معرفی تعدادی از پروژه های طراحی سازه که 

 گردیده استتوسط شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام 

 می پردازیم.
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 : همدان ویان ت فوالده شرککارخانطراحی 

 

 د. تن می باش 70این کارخانه دارای کوره قوس  اقع می باشد.و تهران -جاده همدان 42کیلومتر در آهن ویان کارخانه ذوب 

  متر می باشد. 32و ارتفاع آن در حدود  متر مربع10000مساحت سالن اصلی کارخانه در حدود 

 تن می باشد.  6000 پروژهوزن اسکلت فلزی بکار رفته در این 

ی طرح ماشین سازی اصفهان ساخته شده و شرکت ساختمانهای صنعتی ایران مجر شرکتاسکلت سوله کارخانه توسط 

 بوده است.

ن سین کهو فونداسیون های تجهیزات توسط شرکت مهند سازه شرک زیمنس بوده و طراحی دیتیلینگ، طراح اصلی طرح

 کارآزما به انجام رسیده است.
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 ده است.به پایان رسی 1386آغاز و در سال  1384طراحی کارخانه در سال 

سوله اصلی  ،ابه علت وزن زیاد جرثقیلهتن طراحی گردیده است.  100 به ظرفیت سوله برای تحمل بارهای جرثقیلاین 

 بصورت خرپایی طراحی گشته است.
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 :طراحی کارخانه ذوب آهن آسیا

های هلدینگ رافا  کیلومتری تهران واقع شده و از جمله کارخانه 50کارخانه ذوب آهن آسیا در شهرک صنعتی ایوانکی در 

 می باشد.

برای  . این سولهاشدبو دارای دهانه دوبل می متر  20متر مربع و ارتفاعی در حدود  3500به مساحت تقریبی  سوله کارخانه

  تن طراحی شده است. 25 به ظرفیت بار دو جرثقیل

 ،وب آهنذهوا رثقیل ثابت، طراحی فونداسیون و نصب دودکش تصفیه جشمع و فونداسیون  ،فونداسیون سازه، طراحی 

ی خزن بتنم ، طراحیمخزن آب هواییطراحی طراحی فونداسیون دستگاه شییر پرس،  ،طراحی پلت فرم تاندیش تیلتینگ

 سازه ماری وطراحی معطراحی و نظارت بر ترمیم و تقویت سازه برای اورهال کارخانه طی سالیان گذشته،  ،زیرزمینی

رخانه کای بهداشت های اتاق های خدمات کارگری کارخانه شامل سالن غذاخوری، رختکن و سرویس ساختمانهای اداری،

 .کارآزما به انجام رسیده است توسط شرکت مهندسین کهن

 به پایان رسیده است. 1386طراحی کارخانه در سال 
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 کارخانه ذوب آهن آسیا
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 طراحی سوله کارخانه ذوب آهن آسیا

 

 

 تاندیش برگردان دستگاه فونداسیون طراحی
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 تصویه هوادودکش  فونداسیونطراحی 
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  دستگاه شییر پرس طراحی فونداسیون

 

 
 CCMاورهال دستگاه 
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 طراحی فونداسیون چنگ ثابت
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 طراحی سازه سوله خدمات کارگری
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 ارزیابی سوله کارخانه ذوب آهن آسیا تحت بارهای جرثقیل جهت افزودن کانوپی به سوله
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 :شمش خورشید پارسشرکت ذوب فرو آلیاژ کارخانه  طراحی

 

 ساالریه چرمشهر قرار دارد. صنعتی شهرککیلومتری تهران و در  70این کارخانه در 

به  جرثقیل ارببرای متر می باشد. این سوله  30متر مربع و ارتفاعی در حدود  2500به مساحت تقریبی سوله کارخانه 

 4در ای سوله یکی از دهانه هدهانه طولی می باشد.  6سوله دارای سه دهانه عرضی و  تن طراحی شده است. 15 ظرفیت

  شده است.طبقه طراحی 

ط داری توسازمینی، فونداسیون تجهیزات و ساختمان های زیرها، مخزن آب هوایی و شمع  ،فونداسیون سازه، طراحی 

 به انجام رسیده است.شرکت مهندسین کهن کارآزما 

 است.یافته پایان  1395طراحی کارخانه در سال  

کت توسط شرسکلت فلزی و اجرای فونداسیون نصب ا ،نظارت بر ساخت وساخت اسکلت فلزی توسط شرکت سولیران 

 مهندسین کهن کارآزما انجام گرفته است.
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 فونداسیون کارخانه شمش خورشید پارس
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 :آسیاآرمان بخشی از کارخانه ذوب آهن  طراحی

ه های هلدینگ کیلومتری تهران واقع شده و از جمله کارخان 50در  جنت آبادکارخانه ذوب آهن آسیا در شهرک صنعتی 

ن جدید به خط تولید ت 10 کوره  تن بود که در طرح توسعه کارخانه، دو 4این کارخانه دارای دو کوره ذوب رافا می باشد. 

جدید نیاز به  نت 15و  5آن اضافه گردید. پس از ارزیابی مشخص گردید که سوله کارخانه برای تحمل بار جرثقیل های 

سط شرکت نه توتقویت دارد. طرح تقویت، نظارت عالیه طرح، طراحی پلت فرم تجهیزات جدید و مقاوم سازی سوله کارخا

 .مهندسین کهن کارآزما انجام گردید

 

 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا
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 تنی 35طراحی مخزن آب 
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 افزودن بادبند به قاب سوله
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 تنی 20برای برای تحمل بار جرثقیل جدید ستونها بال تقویت 
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 تنی 20حی کربل ها برای تحمل بار جرثقیل جدید اطر
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 تن بر متر مربع 10برای تحمل سربار دپوی قراضه به وزن  جدیدطراحی اتاق کوره 
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 تقویت فونداسیون موجود سوله با افزودن شمع
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 جدید هایو استیفنر ها تقویت صفحه ستون ها توسط بولت
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 تن. 20و جرثقیل های  تن جدید 10طراحی بخش جدید کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا برای کوره های 
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 :طراحی و نظارت بر اجرای برج مراقبت فرودگاه افالک آسیا

مام رضا قرار اجاده  50برج مراقبت هواپیماهای فوق سبک فرودگاه افالک آسیا در شهرک صنعتی ایوانکی در کیلومتر  

سط شرکت مهندسین طراحی معماری و سازه و نظارت بر اجرای این پروژه تو .دارد. کارفرما پروژه هلدینگ رافا می باشد

 .کهن کارآزما انجام گرفته است

 

 برج مراقبت فرودگاه افالک آسیا
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 برج مراقبت فرودگاه افالک آسیا آشیانه هواپیما و طراحی معماری و سازه سازه طراحی
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 :مجتمع مسکونی پارامیس فرشتهطرحی سازه 

 13 اختمانساین  واقع شده است.، خیابان استانبول مجتمع مسکونی پارامیس فرشته در خیابان شهید فیاضی )فرشته(

مار و سازنده واحد است. مع 9طبقه و در مجموع  10طبقه سبکی نئوکالسیک و سازه ای بتنی دارد. طبقات مسکونی آن 

دسته  لوکس سوپر در گروه ساختمان های ساختمان اینمجتمع مسکونی پارامیس فرشته آقای مهدی خرمی روز می باشد. 

 .سازه شرکت کهن کارآزما به انجام رسیده استتوسط مهندسان  طراحی سازه این ساختمان بندی شده است.

 

 مجتمع مسکونی پارامیس

از  ح سازه پسوه طراپس از اجرای سازه ساختمان کارفرما تصمیم به اجرای استخر در تراز بام سازه گرفت، لذا گرهمچنین 

ر دئه نمود. ا اراوقوع زلزله ربررسی سازه، طرح تقویت تعدادی از ستون های طبقه بام جهت بهبود عملکرد سازه در حین 

ای طبقه جهت تقویت خمشی و شکل پذیری بیشتر تعدادی از ستون ه CFRP سازه مورد نظر از روش تقویت با مصالح

 .بام استفاده گردید
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 :طراحی پروژه مجتمع مسکونی مهر محمودیه

مربع بنا شده  متر 8500تراژ تقریبی طبقه و م 13در   این ساختمان در شمال تهران و در منطقه محمودیه واقع است.

ه شرکت ه سازاست. سازه ساختمان بتنی و از نوع دیوار و دال پیش تنیده می باشد. طراحی سازه توسط مهندسان گرو

 .ستانجام گرفته ا PBL مهندسین کهن کارآزما انجام شده و طرح و اجرای سقف پیش تنیده توسط شرکت پارس

  

 محمودیهمجتمع مسکونی مهر 
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 :طراحی پروژه مجتمع مسکونی دروس

 وطبقه  8ر د  ست.امالک و سازنده این ساختمان آقای طهرانی می باشد. این ساختمان در تهران و در منطقه یخچال واقع 

. اشدوطرفه می بمتر مربع بنا شده است. سازه ساختمان بتنی و از نوع قاب خمشی، دیوار و دال د 5000متراژ تقریبی 

 .طراحی سازه توسط مهندسان گروه سازه شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام شده است

  

 مجتمع مسکونی دروس
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 طراحیپروژه های 

 :مقاوم سازی 

دراین بخش به معرفی تعدادی از پروژه های طراحی مقاوم سازی 

 که توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردیده است 

 می پردازیم.
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 بانک ملی: ساختمان ابوالقاسم فردوسی پروژهنظارت عالیه بر طرح بهسازی لرزه ای 

ن اخت ایساین ساختمان در خیابان فردوسی پایینتر از سفارت آلمان، ضلع شمالی کوچه بانک واقع شده است. 

یکی از  بقهط 6و در  متر مربع 18000سال پیش باز میگردد. ساختمان با مساحتی در حدود  75ساختمان به حدود 

شترک ممکاری مهمترین ساختمان های بانک ملی به شمار می رود. نظارت عالیه طراحی و اجرای این ساختمان با ه

 .شرکت گنو و شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گرفته است

 

 پروژه بانک ملی

تنی جهت دی و بتیرهای همبند فلزی جهت افزایش سختی جانبی، ژاکت فوال به همراهسازه از سیستم دیوار برشی در این 

ه شده ستفاداافزایش شکل پذیری ستون ها، اجرای فونداسیون و شمع در زیر دیوارهای برشی و دوخت بلوک های مجزا 

 است.

 

تا با  گردید نیز دوختدرون دیافراگم کف اجرا شده و به ستون های مجاور  جدید برشی دیوارهایاجرای دیوار برشی: 

 انسجام بیشتر دال و دیوار بتواند نیروهای اینرسی را از دال به دیوار منتقل نماید. 
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 اجرای دیوار برشی جدید درون دال

ن تیرها کرد ایتیرهای همبند فلزی از کارایی خوبی در جذب انرژی زلزله برخوردار هستند. عملتیرهای همبند فلزی: 

 مطابق با تیرهای لینک در بادبندهای واگرا می باشد.  AISCی آیین نامه مطابق پیوست لرزه ا

 

 اجرای تیرهای همبند فلزی
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فزایش ش با اتعدادی از ستون ها توسط ژاکت فلزی به روش تسمه کشی مقاوم سازی شده اند. در این روژاکت فلزی : 

 خواهد شد. محصورشدگی بتن به افزایش مقاومت فشاری و شکل پذیری سازه افزوده 

 

 اجرای ژاکت فوالدی

ی ر آیین نامه ابلوک مجزا بوده و درز انقطاع بین بلوک ها کمتر از مقدا 4سازه موجود شامل  دوخت بلوک های مجزا:

ت ه شد. دوخستفاداست. در این پروژه از طرح دوخت دال های بلوک ها به هم جهت یکپارچه سازی رفتار بلوک های مجزا ا

ا ال بولت هر اتصی فوالدی به دال متصل شد. دبلوک ها توسط پلیت های فلزی انجام گرفت و این پلیت ها توسط بولت ها

 استفاده شده است. HILTI-RE 500اپوکسی رزین از 

 

 دوخت بلوک های مجزا به هم توسط پلیت های فلزی
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 90تا 86مقاوم سازی مدارس سال طراحی 

دیده که به انجام گر شرکت مهندسین کهن کار آزماباب مدرسه توسط کارشناسان  30در حدود  90الی  86طی سال های 

 عنوان نمونه یکی از آنها به اختصار معرفی می گردد.

 

 مقاوم سازی مدرسه شیخ مفید

ول و دوم راحل ادستور سونداژ، انجام سونداژ و برداشت اطالعات، ارائه گزارش های ممقاوم سازی مدارس شامل مراحل 

 می باشد. سازی( و اجرای طرح مقاوم سازیمقاوم سازی )ارزیابی آسیب پذیری سازه و ارائه طرح مقاوم 

اخت سماری چون ای معهمشاور طرح پس از بازدید اولیه از پروژه و ارزیابی ابتدایی اقدام به تهیه نقشه  دستور سونداژ :

 ورم می نماید. دست)دستور العمل بهسازی سازه های موجود( دستور سونداژ را اعال 360نموده و با توجه به ضوابط نشریه 

تن، مقاومت ب ع ازسونداژ شامل تعداد و محل انجام سونداژ و دستور آزمایشات مقاومت مصالح )آزمایش کر گیری جهت اطال

جهت  آزمایش کشش پلیت و میلگرد جهت اطالع از مقاومت کششی فوالد مصرفی، آزمایش مقاومت برشی آجر چینی

از  نمونه ای ر زیرایی( و آزمایشات ژئوتکنیک می باشد. تصویاطالع از مقاومت برشی دیوار ها و میانقاب های مصالح بن

را نشان  ونداژسدستور سونداژ در یکی از طبقات ساختمان را نشان می دهد. دایره ها محل های سونداژ و فلش ها جهت 

 می دهند.
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 دستور سونداژ جهت شناسایی اتصاالت و المان های سازه

ی آسیب هت ارزیابیاز جنپس از تهیه دستور سونداژ می باید اتصاالت و المان ها باز گردد تا اطالعات مورد  انجام سونداژ:

ورد معاتی در ه اطالبپذیری اولیه جمع آوری شود. تصویر زیر نمونه ای از سونداژ یک اتصال را نشان می دهد که می توان 

 ه و ضخامت میانقاب پی برد.المان های ستون، تیر، نوع اتصال، کیفیت اجرای ساز

 

 سونداژ اتصاالت و المان های سازه ای و برداشت اطالعات

پس از جمع آوری اطالعات سازه مرحله مدلسازی و ارزیابی آسیب پذیری با رعایت ضوابط ارزیابی آسیب پذیری ساز: 

 Etabs2000ازه توسط نرم افزار ( آغاز می گردد. معموال در این مرحله س376و  360نشریه های مقاوم سازی) نشریه 
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( برای ارزیابی سازه در سطح عملکرد مورد انتظار Pushover Analysisمدلسازی شده و از تحلیل استاتیکی غیرخطی )

تصویر زیر نمونه ای از نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی و مفاصل ایجاد شده در المان های سازه را نشان   استفاده می شود.

 می دهد.

 

 

 

 Pushoverتحلیل 

پس از شناخت نقاط ضعف سازه، نوبت به ارائه طرح مقاوم سازی می رسد. در این مرحله معموال ارائه طرح مقاوم سازی: 

سه طرح مقاومسازی پیشنهاد و بررسی شده و یکی از طرح های پیشنهادی از نظر اجرایی و اقتصادی به عنوان گزینه برتر 

ی نهایی روی طرح برتر انجام گرفته و نقشه های مقاوم سازی تهیه می گردد. در این شناخته می گردد. سپس تحلیل ها
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مرحله معموال برای سازه های فلزی طرح اصالح یا اضافه نمودن بادبند، برای سازه های بتنی طرح دیوار برشی یا ژاکت 

 بتنی و یا فلزی و برای سازه های بنایی طرح شاتکریت طرح مناسب خواهد بود. 

 

له تخریب ین مرحاپس از تهیه طرح نهایی اجرای طرح بر اساس نقشه های اجرایی انجام می گردد. در جرا مقاوم سازی: ا

وسط تازه فلزی ویت سدیوار ها و یا دال های مانع انجام گرفته و سپس طرح مقاوم سازی اجرا می گردد. تصویر زیر طرح تق

 دیوار برشی را نشان می دهد.

 

 روش اضافه نمودن دیوار برشی تقویت سازه با
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 :ارزیابی لرزه ای هتل انقالب پارسیان

 

 قهطب 18این هتل واقع است.  ین خیابان ولیعصر و حافظب -یابان طالقانیخ -تهراندر  هتل انقالب پارسیان )رویال گاردن(

ا سقف طاق اسکلت فلزی بسازه ساختمان از نوع  متر مربع احداث شده است. 6000در زمینی به وسعت  1355در سال 

آن اساس  و بر نقشه های حین ساخت این هتل موجود بوده ضربی بوده و فاقد سیستم باربر جانبی استاندارد می باشد.

 ر هنگامزه هتل دنتایج تحلیل های مقدماتی حاکی از ضعف شدید سا. مورد ارزیابی لرزه ای قرار گرفتمدلسازی و سازه 

 زلزله می باشد. وقوغ

ازه استفاده جهت ارزیابی س FEMA356ین پروژه تحلیل های غیر خطی پوش آور انجام و از آیین نامه آمریکایی در ا

 گردید.

 ست.اانجام رسیده  هاین پروژه با همکاری شرکت مهندسین کهن کارآزما، شرکت رادیاب و شرکت موج سیاحت ب
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 پارسیانهای غیر خطی انجام شده در پروژه هتل انقالب  تحلیل
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 مقاوم سازی پروژه مجتمع تجاری مشکین شهر:طراحی 

 

 پروژه مجتمع تجاری مشکین شهر

ییر سیستم سقف مترمربع دارای دو مشکل عمده می باشد. مورد اول مربوط به تغ 13000این پروژه با متراژی در حدود 

. ستون ه بودطبقه چهارم می باشد که از حالت سیستم سقف مسطح تیرچه بلوک به سیستم سقف سازه فضایی تغییر یافت

 کمی مشخص ی هایز برف و باد طراحی نشده بود. پس از ارزیابهای اجرا شده  نشیمن سازه فضایی برای نیروهای ناشی ا

 از مقدار کمتر گردید که این ستون ها تاب بارهای وارده را نخواهد داشت. مشکل دوم مربوط به مقاومت بتن بوده که

جهت  امونیطراحی اجرا گردیده بود. جهت رفع نواقص موجود از طرح الحاق ستون های بتنی جدید به ستون های پیر

ختی ایش سکنترل نیروهای برف و باد، ژاکت فلزی جهت تقویت ستون های میانی، اجرای دیوار برشی جدید جهت افز

رشی برای کنترل بو اجرای فونداسیون جدید و شمع در زیر دیوار های  FRPجانبی سازه، تقویت تیرها با کامپوزیت های 

 بلند شدگی فونداسیون استفاده شد.

و قطر  250به عمق دوخت  DWALT و  HILTIسوراخکاری در ستون ها توسط دستکاه  :آرماتورکاشت اجرای 

 است. استفاده شده SikaDur 31میلمتر انجام شده است. برای دوخت میلگرد به بتن از چسب اپوکسی  28سوراخ 
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 در تیرها جهت الحاق دیوار برشی کاشت آرماتوراجرای 

 پیرامونی به سازه

جهت الحاق ستون جدید به ستون  ت آرماتورکاشاجرای 

 موجود

 

 CFRPاستفاده شده است. در تیرها از  Sikaمحصوالت شرکت  FRPجهت تقویت تیرها و دال ها از  :FRPاجرای 

SikaWrap -200C و در دال ها از لمینیت Sika Carbodur M1410  استفاده شده است. جهت چسباندن الیاف به

 استفاده شد.  SikaDur 330بتن از چسب اپوکسی 
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 جهت قویت تیرها  FRP SikaWrap -200Cاجرای 

اندن لمینیت جهت چسب  همچنین جهت تقویت دال ها و سقف طبقه چهارم از لمینیت به صورت زیر اجرا استفاده گردید.

 استفاده شد.  SikaDur 30به بتن از چسب اپوکسی 

 

 و خیز دالاجرای لمینیت جهت کنترل لنگرهای منفی   

: تعداد سه عدد از ستون های میانی توسط ژاکت فوالدی مقاوم سازی گردید. تصویر زیر  Steel jacketing  اجرای 

شیوه اجرای ژاکت فوالدی را نشان می دهد. اجرای این شیوه مقاوم سازی به دلیل نیاز به دقت اجرای باال بسیار سخت می 

 باشد.
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 اجرای ژاکت فوالدی
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 :)دادگستری تهران( میرداماد قضائی یت ساختمانطرح تقو

 

بقه به طن یک در حین اجرای سازه بتنی ساختمان، از سوی کارفرمای پروژه )دادگستری تهران( تصمیم به اضافه نمود

بقه طر اساس طبقه موجود گرفته شد. طبقه اضافه توسط مشاور پروژه )شرکت رای فن( طراحی و سازه موجود ب 6سازه 

صمیم به تد که دی از تیرها و ستون های سازه اجرا شده بواضافه شده کنترل گردید. نتیجه کنترل حاکی از ضعف تعدا

کت طرح تقویت آن توسط کارشناسان بخش طراحی مقاوم سازی شرگرفته شد.  CFRPتقویت آن به وسیله الیاف 

 توسط شرکت رادیاب به انجام رسیده است. ی آنمهندسین کهن کارآزما و اجرا

د استفاده قرار برای ستون به روش تقویت خمشی مور FRPدر طرح تقویت این ساختمان برای اولین بار در ایران طراحی 

 .گردیده استاین روش طراحی توسط مهندسین شرکت کهن کارآزما ابداع  .گرفته است
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 تقویت چشمه اتصال تقویت خمشی ستون

  

 تیر تقویت خمشی در روی تقویت چشمه اتصال
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 :)خرم( هتل ارم آسیب پذیری ارزیابی مقدماتی
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سال  18داقل در بعنوان هتل و تاالر فعالیت داشته ولی حخورشیدی  1350در اوایل دهه این ساختمان از ابتدای ساخت 

ه می شود ستفاداخیر خالی و بدون استفاده مانده است. هم اکنون بجز بخش کوچکی از ساختمان که بعنوان موزه پول ا

 سایر قسمتها کاربری ندارند.

سیب آیزان به منظور بازگشایی مجدد این مجموعه، پیش از بازسازی کارفرما تصمیم به ارزیابی سازه جهت سنجش م

 به انجام ن شرکتمطالعات ارزیابی مرحله اول آسیب پذیری تحت بارهای ثقلی و لرزه ای توسط ایپذیری ساختمان گرفت. 

 رسیده است.

حاکی  یبنتیجه ارزیا ارزیابی شامل انجام سونداژ جهت شناسایی سیستم باربر ساختمان و تحلیل های نرم افزاری بوده است.

 ری تحت بارهای لرزه می باشد.از استحکام مناسب سازه تحت بارهای سرویس و آسیب پذی

 

 اتصال تیر به ستون در محل سونداژ
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 Etabsمدلسازی هتل ارم در نرم افزار 

  



 
 

53 

 

 کارآزماشرکت مهندسین کهن 

K.Ka Company 

 :مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت صبا فوالد خلیج فارس

 

مورد ت ه مقاومبستون های ساختمان اداری کارخانه صبا فوالد تعدادی از در حین اجرای ساختمان مشخص گردید که بتن 

مان نهای ساختی ستوو تصمیم کار فرما، مقاوم ساز )شرکت ایریتک( نیاز طرح نرسیده است. لذا بر اساس نظر مشاور پروژه

 در دستور کار قرار گرفت. 

یت به شیوه برای ستون ها. طرح تقو CFRPمقاطع ستون های بتنی و دورپیچ  Reprofilingطرح تقویت عبارت بود از 

 ر گرفت.رداری قرابفرموله و در طراحی مورد بهره  در ایران رای اولین بار توسط شرکت کهن کارآزماب Reprofiedمقاطع 
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 CFRPو تقویت دورپیچ با   Reprofiledستون های 
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 و طراحی فونداسیون های چنگ و فن های تصفیه کارخانه طرح تقویت سوله کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا

 ذوب آهن آسیا:

ن واقع می باشد. کیلومتری تهران، در جاده خاورا 50ذوب آهن آرمان آسیا در شهرک صنعتی جنت آباد واقع در کارخانه 

ه سازه سوله جهت تن به جرثقیل های کارخانه افزوده گردد ک 5و  20در طرح توسعه کارخانه مقرر گردید که دو جرثقیل 

 و افزایش والدییت ستون ها و تیرهای سوله با پلیت های فبارهای اضافه می بایست تقویت گردد. طرح تقویت شامل تقو

 .ابعاد فونداسیون و اجرای شمع بوده است

 

  

 کارخانه ذوب آهن آسیا آسیا آرمان کارخانه ذوب آهن
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 تن کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا 5چنگ 

  

 سوراخکاری و کاشت آرماتور در فونداسیون جهت تقویت فونداسیون سوله

 :طراحی اتاق کوره کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا
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 فونداسیون اتاق کوره کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا

 

 تقویت ستون های سوله کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا
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 :برج های مسکونی برلیان و اجرای تقویتطراحی 

ده دریاچه چیتگر طبقه در غرب تهران در محدو 23متر مربع و در  30000برج های مسکونی برلیان با زیربنایی در حدود 

یت برون صفحه داشته که طراحی و اجرای آن توسط نیاز به تقو -4واقع شده است. دیوار های حائل این برج در طبقه 

 قاوم سازیروه متقویت تیرهای رمپ این ساختمان نیز توسط کارگ شرکت کهن کار آزما انجام گردیده است. طرح و اجرای

 انجام گردید. CFRPشرکت مهندسین کهن کار آزما و توسط مصالح کامپوزیت 

سب با محدودیت های طرح جایگزینی منا .نبود برای اجرا مناسبطرح اولیه پله فرار که توسط شرکت مشاور ارائه شده بود 

رکت شهمین  طراحی سازه شرکت مهندسین کهن کارآزما ارائه و نظارت بر اجرای ان نیز توسطاجرایی طرح توسط تیم 

 .انجام گردید

  

 برج های مسکونی برلیان
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 CFRPتقویت تیرهای رمپ توسط  کاشت آرماتور جهت تقویت دیوار حائل
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 بهسازی لرزه ای برج مراقبت فرودگاه قشم:طراحی 

به پایان رسید که پیش از بهره برداری  1378متر و در سه طبقه می باشد. کار ساخت آن در سال  35 ین سازه با ارتفاعا

وقوع زلزله باعث آسیب به آن گردید. طرح بازسازی آن توسط شرکت ایمن راه و با مشاوره لرزه ای شرکت کهن کارآزما به 

 .برای ستون ها بوده است FRPرها و لیمنیت برای تی FRP. طرح تقویت شامل تقویت با الیاف انجام رسیده است

  

 زلزله وقوع پس از زلزلهوقوع پیش از 

 برج مراقبت فرودگاه قشم

برای تقویت ستون ها و از روش تقویت ژاکت فوالدی برای  FRPدر طرح تقویت این پروژه از روش تقویت با لمینیت 

تقویت تیرها استفاده شده است. در این پروژه، برای اولین بار کانسپت طراحی برای تقویت خمشی ستون ها توسط 

برای طرح  ACI440مهندسان شرکت  کهن کارآزما بست داده شده است. همچنین از ضوابط کنترلی آیین نامه آمریکایی 

 اجرا استفاده گردیده است. و 
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 مدلسازی برج مراقبت فرودگاه قشم
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 :بندر بوشهر 5و  4اسکله های  طراحی مقاوم سازی

 .ه استگردیدم طرح تقویت این پروژه با همکاری شرکت سازه پردازی ایران و شرکت مهندسین کهن کارآزما انجا

 

 بندر بوشهر 5و  4اسکله های 

 د بودند. ی شدیدراین پروژه تعداد زیادی از ستون های اسکله تحت تاثیر نوسانات روزانه سطح آب دریا دارای خوردگ
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 خوردگی میلگردهای ستون ها

 همچنین دال عرشه اسکله در بعضی نقاط دارای کاور کم و زنگ زدگی آرماتور بود.

 

 کاور کم میلگرد های تحتانی دال و زنگ زدگی میلگردها
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ردهای میلگ طرح پیشنهادی برای تقویت ستونها تخریب بتن فرسوده دور میلگردها، جایگزینی میلگردهای جدید بجای

 خورده شده و بتن ریزی مجدد ستون ها بود. 

 

 جایگزینی میلگردهای جدید بجای میلگرد های خورده شده و بتن ریزی مجدد ستونها

قیل ی از جرثمشخص گردید که دال بتنی عرشه در برابر بارهای ناشدید دال تحت بارگذاری جپس از ارزیابی همچنین 

سط گروه که کار طراحی آن تو پیشنهاد گردید FRP تقویت دال با کامپوزیتبرای رفع این مشکل ضعیف می باشد. 

   .د.شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردی مقاوم سازی طراحی
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 :طراحی مقاوم سازی مجتمع تجاری خیام

 

 1200ازه سریبی مجتمع تجاری خیام در خیابان امام خمینی و نبش تقاطع آن با خیابان خیام واقع شده است. مساحت تق

داث گردیده و هجری شمسی با کاربری مسافرخانه در یک طبقه اح 1300متر مربع می باشد. این ساختمان در حدود سال 

بعنوان مرکز  وسال گذشته ساختمان کاربری تجاری داشته  30ی طبقه دوم در سالهای بعد به آن اضافه گردیده است. ط

ی قدیمی با نمای سازه نوسازی شده و بخشی از سقف طاق ضربی چوب 1388فروش ابزارآالت شناخته شده است. در سال 

ر بارهای کار طراحی مقاوم سازی جهت بهبود رفتار سازه د 1392سقف طاق ضربی جدید جایگزین شده است. در سال 

 .ثقلی و لرزه ای توسط کارشناسان بخش مقاوم سازی شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردید

لزی یرهای فتو تعبیه ستون ها و برای باربری جانبی طرح تقویت شامل اجرای دیوارهای برشی جدید در سازه موجود 

 جدید برای تحمل بارهای سرویس می باشد.
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 (:ع)طراحی مقاوم سازی ساختمان آشپزخانه دانشگاه امام علی 

 

 این ساختمان متر مربع در حال ساخت بود. 11000طبقه و با مساحت  6ساختمان آشپزخانه دانشگاه امام علی )ع( در 

سقف  ون ها بتنی بوده و سیستم ساختمانی آن قاب خمشی متوسط می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن تعدادی از ستو

ت ط شرکطبقه اول و دوم ساختمان کمتر از مقاومت طراحی اجرا شده بود. طراحی مقاوم سازی این ساختمان توس

یوارهای دخامت مهندسین کهن کارآزما انجام شد. طرح تقویت شامل استفاده از ژاکت فوالدی برای ستون ها، افزایش ض

 .می باشد FRP برشی و تقویت تیرها با
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 ی ستون برای نصب ورق فوالدیرو کاشت بولت
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 تقویت ستونها به روش ژاکت فوالدی
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 FRPآماده سازی جهت نصب 
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 زیر تیرها FRPنصب 
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 اجرایپروژه های 

 :مقاوم سازی 

که  اجرای مقاوم سازیدراین بخش به معرفی تعدادی از پروژه های 

توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردیده است می 

 پردازیم.
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 :بیمارستان الهادی قماجرای مقاوم سازی 

طراحی و مراحل  1375سازه بیمارستان الهادی قم در حدود سال این بیمارستان در مجاورت میدان الهادی قم واقع است. 

آسیب پذیری  تصمیم به کنترل طراحی و ارزیابی 1391در سال  اجرایی آن پس از اجرای کامل اسکلت متوقف شده بود.

 .دسازه بیمارستان گرفته شد که نتیجه ارزیابی سازه نشان دهنده ضعف آن تحت بارهای ثقلی و زلزله بو

 

 بیمارستان الهادی قم

ان های ی المبرای تقویت آن از روش افزایش سختی سازه با اضافه نمودن دیوارهای برشی جدید و تقویت خمشی و برش

رها ادی از تیویت تعدطرح تقویت ارائه شده شامل تقویت فونداسیون، افزودن دیوارهای برشی و تق .استفاده شده استتیرها 

انجام  بهزما گروه مقاوم سازی شرکت مهندسین کهن کارآ توسط FRP بود که اجرای مقاوم سازی با FRP و ستون ها با

شی( نصب بر روی تیرها و ستون ها )برای تقویت خمشی و بر CFRP متر مربع  2000رسید. دراین پروژه در حدود 

 .گردید
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 در بیمارستان الهادی قم FRPاجرای 
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  ( FRPصدر با  اداری –پروژه مقاوم سازی صدر )تقویت ستون های مجتمع تجاری 

طبقه می  17این ساختمان در  . یابان شریعتی واقع شده استخ -داری صدر در تقاطع بزرگراه صدر ا -مجتمع تجاری 

انی سازه فوق راحیولیه ، طباشد. طبقات زیر زمین از نوع اسکلت بتنی با ستون های دایره شکل اجرا شده است. در طرح ا

ورت بتنی یز بصطبقات فوقانی ن  بصورت فلزی انجام گرفته بود که پس از اتمام اجرای بخش بتنی تصمیم بر آن شد که

 قویت ستونته با کاجرا گردد. تغییر طرح از فلزی به بتنی باعث اضافه بار ثقلی به ستون های طبقات زیر زمین می شد 

 .شکل اضافه بار ثقلی حل گردیدم FRP توسط مصالح  ها

 

 اداری صدر -مجتمع تجاری 
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 در پروژ مجتمع اداری تجاری صدر FRPتقویت ستون ها با 
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 :لنگرود  ساختمان مسکونی مقاوم سازی اجرای

این ساختمان در ه طبقه و بتنی می باشد. طرح اولی 6این ساختمان بتنی در شهر لنگرود ساخته شده است. سازه ساختمان 

دادی دید که تعخص گرطبقه بوده است که با تغییر نظر کارفرما، در شش طبقه اجرا گردید. پس از ارزیابی انجام شده مش 5

مشخصه بتن در نظر  را برای تقویت خمشی و افزایش مقاومت FRP از ستون ها نیاز به تقویت دارند. مشاور، طرح تقویت با

زما انجام شده و توسط گروه مقاوم سازی شرکت مهندسین کهن کارآ FRP ین پروژه با الیافگرفت. اجرای مقاوم سازی ا

 .است

 

 لنگرود ساختمان مسکونی
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 در ساختمان مسکونی لنگرود FRPتقویت ستون ها با 
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 :فرهنگ مسکونی ساختمانمقاوم سازی  اجرایطرح و 

برشی با  مراه دیوارفرهنگ واقع است. سازه ساختمان از نوع قاب خمشی بتنی به هطبقه در تهران، خیابان  9این ساختمان 

ختمان، کارفرما طبقه طراحی شده بود که پس از اتمام اسکلت سا 7سقف تیرچه بلوک می باشد. ساختمان در ابتدا برای 

ه برای داد که ساز محاسبات نشانطبقه اضافه به سازه گرفت. سازه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و  2تصمیم به افزودن 

یون، ایش ابعاد فونداسطرح تقویت شامل افزودن شمع به فونداسیون، کاشت آرماتور و افز .اضافه طبقات نیاز به تقویت دارد

م سازی توسط گروه می باشد. طراحی و اجرای مقاو FRPافزودن دیوار برشی به ساختمان، و تقویت تعدادی از ستون ها با 

 .سازی شرکت مهندسین کهن کارآزما به انجام رسیده استمقاوم 

 
 فرهنگساختمان مسکونی 
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 طراح و اجرای مقاوم سازی ساختمان مسکونی فرهنگ
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 :پروژه سوله ورق استیل

جرای اد. پس از ده بوشاین سوله در اتوبان فتح شهر تهران واقع است. فونداسیون سوله برای یک طبقه اداری طراحی و اجرا 

تن بر  10 فبار زنده سق فونداسیون که به شکل نواری بود کارفرمای پروژه تصمیم به تغییر کاربری از اداری به انبار گرفت.

طرح  باشد. بررسی مجدد طرح مشخص گردید که فونداسیون نواری موجود ضعیف میمتر مربع در نظر گرفته شد. پس از 

 FRPرهای ا نواتقویت شامل تبدیل فونداسیون نواری به فونداسیون گسترده و تقویت بخش هایی از فونداسیون موجود ب

م گرفت. همچنین انجا 25 و 18عدد کاشت میلگرد نمره  800می باشد. برای تبدیل فونداسیون نواری به گسترده در حدود 

کاشت بولت ها  سانتیمتر در بتن کاشت گردید. تعداد 65می باشد به عمق  32همه بولت های صفحه ستون ها که به قطر 

جایگزینی  که FRP عدد می باشد. طراحی و اجرای مقاوم سازی شامل کاشت میلگرد و بولت و تقویت با 350در حدود 

 ده است. فونداسیون می باشد، توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردی اپت کششی میلگردهای  برای کمبود

 
 سوله ورق استیل
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 تبدیل فونداسیون نواری به گسترده
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 روی فونداسیون برای تامین میلگردهای فوقانی فونداسیون FRPنصب 
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 کاشت بولت برای نصب صفحه ستون های جدید
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کاشت میلگرد و پروژه های 

 :در بتنبولت 

کاشت میلگرد و بولت دراین بخش به معرفی تعدادی از پروژه های 

که توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما انجام گردیده  دربتن

 است می پردازیم.
 

ای هپروژه  در کارا و پرکاربرد  کاشت بولت و به ویژه میلگرد در بتن یکی از خدمات بسیار

 نیاز ساختمانی می باشد. تقریبا در تمام پروژه های بزرگ بتنی حداقل یک بار به این خدمات

جربه خواهد بود. با این وجود این خدمات فرایندی فنی و مهندسی بوده که باید با دانش و ت

ای هکافی همراه باشد. شرکت مهندسین کهن کارآزما با دارا بودن تیم طراح سازه و تکنسین 

مجرب و فنی در زمینه خدمات ساختمانی این خدمات را بصورت تخصصی در زمینه فعالیت 

مت های شرکت قرار داده است تا امکان طراحی و اجرای اصولی و مطمئن در این زمینه در خد

ه زمین کارفرمایان پروژه های ساختمانی قرار گیرد. در زیر تعدادی از پروژه هایی که در این

مهندسین کهن کارآزما به انجام رسیده است به همراه عکس و توضیحات آمده توسط شرکت 

س است. جهت اطالعات بیشتر، مشاوره و اجرای کاشت میلگرد و بولت میتوانید با شرکت تما

 .گرفته تا در اسرع وقت کارشناسان این شرکت شما را در این زمینه یاری رسانند
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 :کاشت میلگرد در پرندپروژه 

 

 یسو ،ازیتمانبلوک ساخ 8 یها ونیفونداس یاز اجرا پساست.  دهیپرند به انجام رس دیپروژه در فاز ششم شهر جد نیا

 یراب شهیر لگردیکاشت م یشنهادیپ طرح گرفته شد. یبه اسکلت بتن یطرح از اسکلت فلز رییبه تغ میکارفرما تصم

 بود. یبتن یستونها

 یکساپو یها نیزر تیفیبتن، عمق مناسب کاشت و ک تیاز وضع نانیجهت اطم دیگرد شنهادیشرکت پ نیا یسو از

ه کاشت روع باز ش شیپ کاشت اجرا و  تست کشش انجام گردد. یشیچند نمونه آزما ییاجرا اتیاز شروع عمل شیکاشت، پ

 تیو در نهارفت گ. نمونه ها مورد تست کشش قرار دینوع چسب مختلف به انجام رس 3با  یشیمورد کاشت آزما 9ها،  شهیر

 متریسانت 60به عمق  25نمره  لگردیعدد کاشت م 2500از  شیپروژه ب نیا در. دیگرد نییعمق کاشت و نوع چسب تع

سه مرحله  یو در ط دیکهن کار آزما به انجام رس نیتوسط شرکت مهندس یبلوک ساختمان 8انتظار ستون در  شهیجهت ر

 ر گرفت.کاشت شده قرا لگردیبصورت رندم مورد تست کشش م
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 آزمایش کشش میلگرد کاشته شده در بتن کاشت میلگردهای ریشه ستون ها

  
 60به عمق  25نمره  لگردیعدد م 2500از  شیبکاشت  تن جهت تست میلگرد کاشته شده در بتن 60جک 

 انتظار ستون شهیجهت ر متریسانت
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 :پارک نهج البالغه لگردیروژه کاشت مپ

 

وند رهه که در ند ماچاز وقفه  پساست.  دهیبه اجرا رس شیایبه بزرگراه ن یاز پارک نهج البالغه منته یپروژه در بخش نیا

گروه  توسط شیاینگراه حائل مجاور به بزر وارید یبخش فوقان شهیر یلگردهایم هیتوسعه پارک نهج البالغه اتفاق افتاد، کل

 حائل واریددامه ا یبه اجرا میتصم یشهردار یاز شروع مجدد پروژه، از سو پسو به سرقت رفته بود.  دهیناشناس بر یها

در  پروژه نیا در. گردد سریم وارید یها از نو در بتن کاشت گردد تا اجرا شهیر ستیبا یم وارید یاجرا یگرفته شد. برا

آزما به کهن کار نیدر بتن توسط شرکت مهندس لگردیم یعدد کاشت افق 1000عدد کاشت قائم و در حدود  450حدود 

 است. دهیاجرا رس
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 کاشت میلگرد ریشه فونداسثون و دیوار حائل در بتن کاشت میلگرد ریشه فونداسثون و دیوار حائل در بتن
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 :در پروژه سعادت آباد لگردیکاشت مپروژه 

 

ر روی ی را بکه مهندسان بخواهند ماشین آالت و تجهیزات صنعتی جدیدبه وفور در پروژه های صنعتی پیش آمده است 

جابجایی  ز بهنیا  فونداسیون بتنی موجود نصب نمایند. همچنین گاهی پیش آمده است که جهت تغییر فرایندهای صنعتی

فید واقع مسیار بتجهیزات صنعتی و نصب مجدد آنها باشد. در این موارد کاشت بولت و میلگرد در بتن موجود می تواند 

شات بیل ارتعاقطرح از  در این پروژه ها، نوع رزین اپوکسی مورد استفاده و انتخاب بولت مناسب که بتواند نیاز های .گردد

شرکت  .دی باشمناشی از دستگاه و یا حرارت باالی محیط مجاور دستگاه های مولد حرارت را تحمل نماید حائز اهمیت 

بودن  دارا هره مندی از کارشناسان متخصص در زمینه طراحی سازه های صنعتی و همچنینمهندسین کهن کارآزما با ب

ند تلف بتوانیع مختکنسین های ماهر و مجرب در زمینه ساخت و نصب، این امکان را فراهم آورده است تا کارفرمایان صنا

 در این پروژه .اشندبا در اختیار داشته در اسرع وقت اصولی ترین و با کیفیت ترین خدمات فنی و مهندسی در این زمینه ر

اوره و نه مشجهت نصب تجهیزات سنگین برقی بر روی فونداسیون موجود از خدمات شرکت مهندسین کهن کارآزما در زمی

  .کاشت بولت و آرماتور استفاده گردید
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 سوراخکاری در بتن غبارگیری سوراخ ها

  
 اپوکسینزریق رزین  کاشت میلگرد در بتن
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 :پروژه مجتمع اداری تجاری مهر شهر

 

 7تمان در ابتدا برای متر مربع زیر بنا دارد. این ساخ 6000طبقه بوده و در حدود  9در   مجتمع اداری تجاری مهرشهر کرج

بقه به ط 2ایش تجاری و افز -سقف تصمیم به تغییر کاربری به اداری  3طبقه مسکونی طراحی شده بود که بعد از اجرای 

امل سبک که ش آن گرفته شد. ارزیابی و طرح تقویت توسط گروه طراحی شرکت مهندسین مشاور کهن کارآزما انجام گرفت

ودی از تیرها به روش ، تقویت تعداد محد FRP سازی، افزودن دیوار برشی، تقویت تعدادی از ستون ها و تیرها با کامپوزیت

 .ژاکت فوالدی می باشد

یرها برای اجرای در فونداسیون، ستون ها و ت 28عدد سوراخکاری راه به در و کاشت میلگرد نمره  1000همچنین بیش از 

 .دیوار برشی جدید توسط تیم اجرایی شرکت مهندسین کهن کارآزما به انجام رسیده است
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 درتخریب کاور تیر جهت آماده سازی سوراخکاری راه به  سوراخکاری راه به در و کاشت میلگرد

 
 اجرای دیوار برشی
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 :یمطهر یمجتمع مسکون لگردیکاشت م

 

طبقه می باشد. نتایج آزمایش بتن  5این ساختمان در خیابان مطهری کرج واقع است. سازه آن قاب خمشی بتنی و در 

مقاوم سازی نشان داد که مقاومت مشخصه بتن بدست آمده در اجرا کمتر از مقدار طرحی شده می باشد. گروه طراحی 

شرکت کهن کارآزما برای تقویت این ساختمان در برابر نیروهای زلزله، طرح تقویت سازه با افزودن دیوار برشی و تقویت 

فونداسیون زیر دیوار های برشی را ارائه نمود. در این پروژه برای اتصال دیوارهای برشی به تیر، ستون و فونداسیون بیش از 

 .بتن انجام گرفت عدد کاشت میلگرد در 1500
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 کاشت میلگرد ریشه دیوار برشی روی ستون و زیر تیر کاشت میلگرد ریشه دیوار برشی روی ستون و زیر تیر

 
 کاشت میلگرد برش گیر روی فونداسیون جهت افزایش ارتفاع فونداسیون
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طور اختصار به تعدادی از پروژه های طراحی ه در فوق ب

مهندسین کهن کارآزما اشاره شده و اجرایی شرکت 

 است.

 به سایت ،پروژه ها ی ازبرای مشاهده تعداد بیشترلطفا 

 آدرس:به  شرکت مهندسین کهن کارآزما
http://www.kohankarazma.com 

 نموده و یا کد زیر را اسکن نمایید.مراجعه 

 

http://www.kohankarazma.com/

