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                                       مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح 
 

               پروفسور ابراهیم  ثنائی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران  
                          مهندس بهزاد عبدی – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه علم و صنعت ایران  

                                       تهران ، نارمک ، دانشکده عمران دانشگاه علم صنعت 
 
 

چکیده  
ــه          در ساختمانهایی که در اثر وقوع  زمین لرزه دچار خسارت می شوند و یا بعلل مختلف از جمله تغییر ضوابط آیین نام
، تغییر کاربری ساختمان و اضافه نمودن تعداد طبقات ، سازه اولیه فاقد مقاومت و سختی الزم می گردد. این گونــه سـاختمانها 
ــه ای را نـیز بـرآورده سـازند.  را باید به نوعی مقاوم نمود تا با شرایط جدید مطابقت داشته باشند و در ضمن الزامات آیین نام
ــورد بازسـازی سـاختمان آسـیب  مقاوم نمودن یک ساختمان و تعمیر آن ممکن است بسیار پر هزینه باشد. تصمیم نهایی در م

دیده و همچنین چگونگی ترمیم آن نیاز به یک بررسی  همه جانبه علمی – اقتصادی دارد. 
ــاص خـود را          دیوارهای برشی ، قابهای مقاوم خمشی، مهار بندیهای برون محور فوالدی هر کدام ویژگی گسیختگی  خ
دارند لذا ویلی (1983) مقاوم سازی اسکلت ساختمان در برابر ارتعاش زلزله را چنین تعریف می کند «اصالح منطقی وضعیت 

سازه ای یک ساختمان موجود برای اینکه در مقابل زلزله های بعدی رفتار   آن بهبود یابد» [3]  
 

اقدامات متداول تعمیر و تقویت عبارتند از   : [ 1] 
1- خارج نمودن اعضای خسارت دیده و جایگزینی آن توسط اعضای جدید  

2- ضخیم نمودن و بزرگ سازی و مقاوم نمودن اعضاء  
3- اضافه نمودن المانهای مقاوم از جمله مهاربندی های برون محوری فوالدی ، دیوار برشی و یا ستونهای جدید به سازه  

4- تبدیل اتصاالت مفصلی به اتصاالت خمشی و پاسخگویی به اثرات فزاینده آن برروی اعضای فشاری  
5- کاهش جرم بوسیلۀ حذف طبقات فوقانی  

6- بررسی خصوصیات دینامیکی سازه تقویت شده  
ــازه 2- افزایـش شـکل پذیـری  مقاوم سازی ساختمانها براساس دو روش کلی که عبارتند از 1- افزایش مقاومت س
سازه ، انجام می شود . در روش اول با نصب و اجرای دیوارهای برشی و یا مهاربندی ها مقاومت سازه افزایش می یابد لیکـن 
در  روش  دوم  با پیش بینی تکنیک های جدید از شکست سربع المانهای اصلی ساختمان تحت بارگذاری زلزلــه جلـوگـیری 
می شود . از جمله محاط نمودن ستونها توسط ورقهای فوالدی و یا بکمک نبشی و یــا از کـاهش ارتفـاع تیرهـا در مجـاورت 

ستونها می توان نام برد. 
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در این مقاله روشهای مختلف مقاوم سازی ساختمانها بطور اعم و در ساختمانهای بتنــی بطـور اخـص ذکـر شـده و همچنیـن 
ــه آزمایشـهای انجـام شـده ارائـه  بصورت کمی نحوه مقاوم نمودن ستونهای آسیب دیده و افزایش شکل پذیری آنها با توجه ب

گردیده است . 
 

مقدمه  
ــاز شـده و از هنـد و        ایران به لحاظ جغرافیایی در طول کمربند زلزله خیز ‹‹ آلپ - هیمالیا ›› که از جنوب شرقی آسیا آغ
ــه  پاکستان و ایران و ترکیه گذشته به نواحی دریای مدیترانه و اسپانیا ختم می شود قرارداد و مشاهدات آماری نشان می دهد ک
ــذا در کشـور  تلفات نسبی انسانی ما در سده اخیر نسبت به کل جمعیت در حدود 5 تا 6 برابر میزان مذکور برای جهان است ل
ما توجه به روشهای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و حسن اجرای آنها از اهمیــت زیـادی برخـوردار اسـت .هـدف از 
رعایت مقررات و ضوابط آیین نامۀ زلزله در طراحی ساختمان ها ایجاد شرایطی است که در برابر زلزله های خفیف و متوسـط 
ــاومت باشـند.[ 2 ] در تجدیـد  بدون وارد شدن آسیب عمده سازه ای و در برابر زلزله های شدید بدون فرو ریختن قادر به مق
نظری که در آیین نامه ژاپن شده است به جز برای ساختمانهای کوچک با پیکربندی منظم همه ســازه هـا کـه بطـور االسـتیک 
طراحی شده اند می بایست برای سازگاری با  ظرفیت حمل بار جانبی در حد غیر خطی نیز کنترل شوند [ 4  ]     لذا در روش  
طراحی ظرفیت    (capacity design) برای مقاومت لرزه ای سازه ها ، اعضایی مشخص از سیستم اصلی مقاوم در برابر نیروی 
ــیر مکانـهای شـدید طراحـی مـی  جانبی انتخاب شده، و سپس با دقت کافی برای جزئیات الزم جهت دفع انرژی ناشی از تغی
ـینه   شوند و دیگر اعضای سازه در برابر حرکاتی که می توانند باعث ویرانی آنها گردند بوسیله تامین مقاومتی بیش از مقدار بیش
ــه بـا واکنـش مطلـوب لـرزه ای بـا  مقاومت در نواحی مفاصل پالستیک تقویت می گردند . بدین ترتیب دستیابی به سازه بهین
طراحی و ارائه و اجرای دقیق و کامل جزئیات در نقاط بحرانـی سیسـتم سـازه ای امکـان پذیـر مـی باشـد. در ادامـه بحـث ، 

روشهایی مشخص جهت مقاوم سازی ساختمانها از طریق افزایش مقاومت و افزایش شکل پذیری ارائه خواهد شد. 
 

  (CBF) سیستم قاب مهاربندی هم محوری
سیستمهای مهاربندی فوالدی جهت مقاوم سازی ارتعاشی قابهای بتن مسلح آزمــایش شـده انـد . مـهاربندی قطـری 
روش عالی را برای مقاوم نمودن و سخت کردن ساختمان موجود در برابر نیروهای جانبی را تامین می کند ضمن اینکه طــراح 

می تواند مسیر نیرو را در سازه تعیین کــرده و مقـاومت و رانـش را بصـورت یـک نیـاز تطبیـق دهـد . کمـانش غیراالسـتیک  
مهاربندها  بطور  مشخص رفتار سیکل غیر االستیک  قاب مهاربندی شده ( منحنی هیسترزیس  نیرو و تغیــیر مکـان ) را متـاثر 
می کند. برای جلوگیری از بروز چنین اشکالی در سیستم سازه می توان از مهاربندهای با ضریــب الغـری کـوچکـتر  اسـتفاده 
نمود بطوریکه قبل از کمانش  غیر االستیک عضوجاری شود و یا اینکه می توان از مــهاربندهای بـا ضریـب الغـری بـزرگـتر 
ــت  استفاده نمود بطوریکه در چنین شرایطی کمانش االستیک  ایجاد گردد. دو کاربردی که از مهار کننده فلزی استفاده شده اس

بطور وضوح بیان می شوند : 
مهاربندی یک مدرسه ژاپنی بعد از اینکه ساختمان در زلزله Miyagi – Ken – oki  1978    خسارت ســنگینی را بـا 
چندین ستون کوتاه متحمل شد انجام شده است . (شکل 1) سیستم مهار کننده کمبود مقاومت و سختی جانبی مربوط به ستون 
ــتهالک انـرژی تحـت بـارگـذاری دوره ای غـیر االسـتیک  خسارت دیده را جبران می کند . مهاربندها برای تامین ماکزیمم اس

طراحی شده اند . تیرها و ستونهای قاب بصورت المانهای افقی  و قائم خرپا بکار رفته اند . 
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         ساختمان  بتن مسلح 12 طبقه که در شکل 2 نشان داده شده است در سال 1980 بعد از زلزله تقویت گردیــده اسـت . 
شامل مهارکنندۀ محیطی قاب در جهت ضعیف ساختمان می باشد خرپاهای فلزی خارجی با ترکیب ســتونهای فلـزی سـنگین 
ــرای پـارکینگ و  برای حمل نیروهای واژگونی زیادی آماده می باشند. خرپاها به نحوی طراحی شدند که هیچگونه مزاحمتی ب
ــت شـده انـد .  نمای ساختمان نداشته باشند دالها برای انتقال برش به قابهای جدید که در محیط ساختمان قرار گرفته اند تقوی
هزینه تقویت ساختمان  20% هزینۀ جایگزینی ساختمان را در بر گرفت و با کمترین مزاحمت برای اســتفاده کننـدگـان همـراه 

بود. سازه تقویت شده در زلزله 1985 بسیار عالی نقش خود را ایفا نمود. 
 
 

 
پیکربندیهای مختلف بادبند ضربدری برروی قاب 
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ــتری برخـوردار             با توجه به اینکه مهار بندهای  فوالدی از سرعت و سهولت در اجرا و از هزینه و مصالح مصرفی کم
ــع بادبندهـا  می باشد لذا نسبت به سیستمهای مقاوم دیگر ارجحیت دارند . نکته ای که می بایست به آن توجه نمود نحوۀ توزی
در ساختمان می باشد. در طرح سیستم مهار کننده شاید از لحاظ توزیع یکنواخت مقاومت و سختی بهتر باشد که تمام   دهانه 
ها را بادبندی نماییم . اما باتوجه به مالحظات هزینه و معماری این عمل غیرممکن خواهد بود .یک سیستم مهار کننده محیطی 
ـازه را  واقع در خارج از سازه مزیتی که دارد رفتار پیچشی سازه را تحت بارهای ارتعاشی کاهش می دهد و مقاومت پیچشی س
افزایش داده و تقارن سازه نیز حفظ می شود. جهت انتخاب نحوۀ پیکربندی مهاربندها در سطح قــاب بـه دو نکتـه الزم اسـت 

توجه شود : 
1- پیکر بندی بادبند : اول آنکه توزیع المانهای بادبند  می بایست به نحوی انجام  شود تا اینکه نیروهای بلند شدگی ناشی از 

نیروهای واژگونی کمتر شود.. 
2- تمرکز نیروی جانبی: دوم آنکه در طراحی اعضاء نحوه انتقال نیروها مد نظر قرار گیرد . 

به منظور مقایسه پیکر بندیهای مختلف با دبند قاب چهار دهانه ، چهار طبقه با در نظر گرفتن نیروی ثقلی ستونهای میانی 
برابر 12 تن و ستونهای کناری 6 تن و محاسبه نیروی جانبی زلزله برای حمل سه دهانه مشابه با ضریب زلزله برابر0/146    

 بر اساس روابط آئین نامه 2800 زلزله  [   2] مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . ( اشکال 3 الی 6 مالحظه شود) 

همانطور که در شکل (3 ) مالحظه می شود، المانهای ضربدری جهت انتقال نیروهای جانبی زلزله به شـالوده  در دو 
انتهای قاب متمرکز شده اند لذا تیرهای افقی در طبقات تنها نیروهای زلزله همان طبقه را حمل خواهند کرد. این موضوع برای 
شکل (4 ) نیز صحت دارد در صورتیکه در اشکال( 5 ) و( 6 ) المانهای تیر در طبقه اول که با حرف  b1    و  b2 نمایش داده 
شده است می بایست به ترتیب هر کدام برای نیروهای محوری تن p1 = 18/9و تن p2=23/1 در طراحی در نظر گرفته شوند. 
به منظور مقایسه بلندشدگی ستونها ناشی از لنگر واژگونی  زلزله همــانطور کـه در جـدول(1 ) مالحظـه مـی شـود، 
نیروی بلندشدگی در شکل (6) حذف شده است . لذا در طــرح سیسـتم مـهارکننده و انتخـاب نحـوه پیکربنـدی مـهاربندهای 
ضربدری در سطح قاب شاید بهتر باشد با این گزینه پیش برویم که دو  کنج مقابل  قاب رابا المانهای ضربــدری بـه یکدیگـر 

متصل نماییم .در اینصورت بزرگترین بازوی لنگر مقاوم  واژگونی در قاب را بکار گرفته ایم  
 

جدول-1- مقایسه نیروی  بلند شدگی تکیه گاه برای پیکربندیهای مختلف مهاربند 
نیروی بلندشدگی تکیه گاه شماره 1 تکیه گاه شماره 2 تکیه گاه شماره 3 تکیه گاه شماره 4 تکیه گاه شماره 5 

     پیکربندی مهاربند 
شکل (3) 48/5 -  48/7 -  ــــــــــــ 48/7 - 48/5- 
شکل (4) ــــــــ 48/7 - ـــــــــــ 48/7 - ـــــــ 
شکل (5) 35/4 ـ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ 35/4- 
شکل(6) ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــ 
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 ( EBF)سیستم قاب مهاربندی برون محوری

         قابهای مهاربندی شده برون محور  یک سیستم مقاوم جانبی با سختی زیاد در محدودۀ االســتیک  و ظرفیـت اسـتهالک 
ــدری CBF و شـکل  خوب انرژی در محدودۀ غیراالستیک  را دارا می باشند . ضمن اینکه مزیتهای سختی زیاد مهاربندی ضرب

پذیری مناسب قاب خمثی MR F را تواماً دارا می باشند. 
ــا کـاربرد آن بـرای مقـاومت در            اگر چه مهاربند بدون محور مفهوم جدیدی برای مهار کردن نیروی باد نمی باشد،  ام
مقابل نیروی زلزله جدید می باشد که از اواسط دهه 70 تحقیقات وسیعی در دانشکاه برکلی برروی این سیســتم جدیـد انجـام 
شد وبر این اساس از سال 1988 در آیین نامه  UBC   و از سال 1992 در آیین نامه  AISC سیستم مقــاوم فـوق  بـه رسـمیت 

شناخته شد . 
         نکته ای را که می بایست به آن توجه نمود آن است که یک سیستم دوگانه ( مهاربندی ضربدری وقاب خمشــی ) اگـر 
ــاد  چه در کنار هم به راحتی سختی و شکل پذیری الزم را برای سازه به همراه دارند اما بخاطر مشکالت معماری و امکان ایج

بازشو در سیستم مهاربندی برون محور  این سیستم به عنوان یک گزینه مناسب و جایگزین مطرح می باشد. 
ــا           تحقیقات انجام شده نشان می دهد که قاب مهاربندی برون محوری  ( EBF ) برای مقاوم سازی ساختمان های بتنی ب
ــد[ 6 ]  . بـه  شکل پذیری کمتر مناسب می باشد، بطوریکه ضمن افزایش سختی ، شکل پذیری سیستم را نیز بهبود می بخش
منظور تقویت اسکلت ساختمان بکمک مهاربندهای هم محور  و یا برون محور  جزئیات اجرایی مربوطه در اشکال( 7 )و( 8) 
ــکلت بتنـی در پانلـهائی از قـاب کـه  ارائه شده است . الزم به یادآوری است که برای اجرای مهاربندهای ضربدری برروی اس
براساس محاسبات  المانهای ضربدری پیش بینی شده است می بایست المانهای افقی سیستم مهاربند به دیافراگم متصل شــوند 
بطوریکه از تمرکزشدید  نیرو ی برشی در انتهای ستونها جلوگیری گردد . با توجه به اینکه پیچهای مهار شده در المانهای بتنی 
ــط پیچـهای  تنها نیروی برشی را منتقل می کنند لذا بهتر است المانهای افقی و قائم جهت انتقال نیروی المانهای ضربدری توس
مهاری کامالً به تیر و ستون متصل شوند. در بعضی ازدیتایلهای اجرایی جهت اجرای المانهای ضربدری ، اتصال تنها در انتهای 
المان ستون برقرار می شود و این امر موجب تمرکز تنش برشی در انتهای ستون شده و شکل پذیری عضو را کاهش می دهــد 

( شکل 9)  
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ــکلت سـاختمان مـی باشـند . اگـر چنانچـه افزایـش       روشهای ارائه شده تنها به منظور افزایش مقاومت و شکل پذیری اس
مقاومت اعضای اسکلت مورد نظر باشد الزم است ابتدا هر یک از اعضا بطور مجزا مورد بررسی و ارزیابی قــرار گـیرد کـه در 

ادامه بحث  به آن اشاره شده است . 
 

تکنیک جدید برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح  
ــامل نوارهـای          تکنیک جدید یک روش موثر در هزینه و بسیار مناسب برا ی تقویت ستونهای بتن مسلح می باشد که ش
ــزی محکـم مـی شـوند . هـدف از ایـن  فلزی پس کشیده در اطراف عضو می باشد . این نوارها در مکان خود با گیره های فل

تکنیک افزایش مقاومت و شکل پذیری سازه ای یا مقاوم نمودن محلی اعضای سازه ای می باشد [5] 
      به منظور ارزياىب افزايش مقاومت اعضاء سه مدل حتليلى که براساس حتقيقات در نقاط خمتلف جهان اجنام شده است  

  Eurocode 8 مدل
ــده اسـت . معـادالتی کـه  مدل Eurocode 8 (EC81989)  جهت طراحی در نواحی ارتعاشی شکل پذیر ارائه ش
توانایی تعیین افزایش مقاومت فشاری ،(fcc) مربوط به فشار جانبی اعمال شده را دارا می باشند بصورت زیر معین  شده اند . 

 fco = مقاومت فشاری بتن محصور نشده  

  ∝ = ضریب کاهش می باشد، کارایی محصور کنندگی را در پالن و نما بیان می کند  
  ww= نسبت مکانیکی تعیین کننده تقویت محصور کنندگی می باشد. 

ــال شـده مطـرح شـوند بیـان مـی  دو پارامتر∝ وww بمنظور اینکه مقدار کارائی محصور کنندگی مربوط به تقویت جانبی اعم
گردند. 

ــانبی (fer)را بـا  برای اینکه بتوانیم مقایسه ای بین مدل  E  c 8  ودو مدل بعدی انجام دهیم فشار محصور کنندگی ج
پارامتر ww∝ با استفاده از معادله (3)معرفی می شود . 

 Mander`s مدل     
ــیله تقویـت  مدل Mander`s (1988 )یک مدل یک محوری در رابطه خود می باشد که فشار محصور کنندگی به وس

معکوس در نظر گرفته می شود . ماکزیمم مقاومت فشاری بتن محصور شده  (fcc) مطابق رابطه زیر تعیین می شود . 
 

 
 
 
 
 

 (١)
 (٢)

(٣)

 
(٤)
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 Ahmad and shah مدل
        مدل پیشنهاد شده( 1982 )برای تحلیل مقطع بتن محصور شده با فشار محصور کنندگی جانبی یکنواخت می باشد، مثالً 
?W `∝  مشـخص  ــتر   در مقاطع استوانه ای . معادله ارائه شده برای تعیین مقاومت محصور شده  (fcc)    بشکل زیر با پارا م
   )125.21(25.4 wcocrcocc ffff αω+=+= می شود .                                                                                       

       از مقایسه سه رابطه فوق در شکل5 – 9مالحظه می شود روش مدل mander,s  کمترین شرایط  محافظه کارانه را دارد ، 
بویژه در محدوده با محصور شدگی زیاد ، در حالیکه مدل اصالح شده Ahmad & shah یک مدل محافظه کارانه بوده. و مــدل 
ارائه شده در  Eurocode 8 وضعیت  میانه را دارا می باشد . لذا به منظور افزایش مقاومت المانهای بتنی می تــوان بـا محصـور 

کردن آنها به انحاء مختلف از جمله بستن  نوارهای فلزی و ایجاد پیش تنش در پیرامون ستون [5] و یا ایجاد قفس فوالدی در  
ــان یـک صفحـه فلـزی نـازک و عضـو  اطراف  عضو  و محکم نمودن آن  و یا  ایجاد  پوشش  نسبتاً نازک از مالت که در می

قرارمی گیرد[7] می توان اشاره نمود .(شکل –11)    
  یک فاکتور مهم در موفقیت تکنیک محصور نمودن بتن این نکته می باشد که نیروی کششی می بایست در زمان مقاوم سازی 

اعمال شود . فقدان چنین نیرویی ممکن است منجر به از دست رفتن کارائی محصور شدگی شود . 
مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی ونتایج بدست آمده از معادالت ارائه شده بوسیله  Eurocode8 نشان می دهد کــه ایـن 
ــد بـرای طراحـی تعمـیر و مقـاوم نمـودن  مدل این سازگاری خوبی  داشته و محافظه کارانه میباشد.بنابراین معادالت می توانن

سازهای بتن مسلح مناسب باشند . 
  

نتیجه گیری  
بمنظور تقویت ساختمان ؛درصورت  افزایش شکل پذیری سازه؛ ضمن کاهش نیروی جانبی طراحی زلزلــه ؛ قـدرت 
تحمل باربری المانهای سازه افزایش می یابد .لذا توصیه می شود جهت  تقویت اسکلت ساختمان بــا  افزایـش شـکل پذیـری 
ــاربری سـازه  المانهای مقاوم در برابر  نیروی جانبی نسبت به افزایش مقاومت سازه نیز اقدام گردد  . به منظور افزایش قدرت ب
پیش بینی بادبندهای برون محور و یا هم محور در سطح نمای خارجی ساختمان با در نظر گرفتن نحوۀپیکربندی آن در سـطح 
ــیز حفـظ  قاب برای جلوگیری از بلند شدگی تکیه گاهها نه تنها افزایش مقاومت پیچش سازه را دربردارد بلکه تقارن سازه را ن

می کند. 
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