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مقاوم  بر( FRPپلیمری )تقویت شده استفاده از الیاف  عملکردبررسی 

 سازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح

 
 2 علیرضا موالئی، *1 علی محمد موالئی

 عمران، دانشگاه آزاد سمنان  یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

    سمنان دانشگاه ،یشهرساز یمهندس یکارشناس یدانشجو -2

 

 

 

 

  کیدهچ
لذا الزم است  از آنجاییکه اکثر ساختمان های موجود در کشور ساختمان های بنایی هستند و در معرض زلزله قرار دارند

اسنادی به گرد -برای مقاوم سازی و بهسازی آنها اقدامات الزم مبذول گردد.در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی

ز روش های نوین مقاوم سازی ساختمان های بنایی غیر مسلح با استفاده از آوری و تحلیل اطالعات پراخته شد. یکی ا

به این نتیجه رسیدیم باید روش های نوین و  FRPمی باشدکه با بررسی مزایا و ویژگی های  (FRPالیاف پلیمری)

ه مقاوم سازی لرزه و نصب درست و بهینه آن می توان ب FRP متتاسب با نوع کاربری سازه شناسایی شود و با استفاده از 

 ای ساختمان های بنایی غیر مسلح کمک فراوان نمود. 

 

 ، بنایی غیر مسلح،زلزله،دیوار بنایی، مقاوم سازیFRP کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
استفاده از مصالح بنایی در ساختمان از قرون گذشته تا به امروز و به خصوص در ساخت آثار تاریخی و باستانی روایج 

است.از آن جایی که ساختمان های بنایی انواع گوناگونی دارند پس باید روش های مقاوم سازی را شناسایی و با توجه به  داشته

  نو ع کاربری و جنس مصالح آن باید اقدام به مقاوم سازی در برابر زلزله نمود.

اند.این سازه ها دارای وزن داده بنایی سهم بسیار زیادی از ساختمان های جهان را به خود اختصاص حمصالسازه های 

با توجه به آسیب پذیر بودن این نوع  [1]و درمقابل زلزله آسیب پذیر می باشند. زیاد،مقاومت و شکل پذیری پایینی هستند

نمی توان رفتار و عملکرد ساختمانهای بنایی در  ساختمانها در زمین لرزه های گذشته و تعداد زیاد آنها در نواحی لرزه خیز،

 [2]برابر زمین لرزه را بی اهمیت دانست

آجر،بلوک سیمانی ویا با سنگ ساخته می شود ودرآنها  منظور از ساختمانهایی با مصالح بنایی،ساختمانهایی است که با

ی بنابراین ساختمانی که در آن قسمتی از بارها تمام یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای با مصالح بنایی تحمل می گردد.

قائم توسط دیوارهای با مصالح بنایی و قسمتی دیگرتوسط عناصر فلزی و یا بتن آرمه تحمل شود در ردیف ساختمانهای با 

 [3]مصالح بنایی محسوب می شود. 

 های بنایی غیرمسلح به دو دسته تقسیم می شوند:ساختمان

 های عمودی و افقی  ساختمان های بنایی دارای کالف-1

 بنایی دارای میلگردهای انسجام بخشساختمان های  -2

 

که درآن از آجر،بلوک سیمانی، سنگ یا خشت استفاده شده و درآن دیوارها است  ساختمان بنایی غیرمسلح ساختمانی

 [4] فشار ناشی از بارهای قائم وتا حدودی برش ناشی از نیروهای جانبی را تحمل می کنند.

 که با توجه به کیفیت مصالح و اجرا، تمان در کشور و سایر نقاط جهان استترین و قدیمی ترین نوع ساخاین نوع معمول

خود به دو دسته شهری و روستایی تقسیم می گردد.مصالح عمده ای که در ساختمان های بنایی غیر مسلح در روستا مصرف 

ساخت دیوارها به کار می  می شود خشت خام یا سنگ های رودخانه ای یا شکسته شده از معادن می باشد که با مالت گل در

 رود. در ساختمان های شهری دیوارها از آجرفشاری یا بلوک های سفالی یا بتنی همراه با مالت ماسه سیمان، و سقف ها از

ازآنجاییکه درصد باالیی از ساختمان های موجود، بنایی  [5] تیرآهن و طاق ضربی یا تیرچه بلوک و گاهی نیزچوب بنا میشود.

گردند لذا باید برای تقویت این نوع های، آثار تاریخی و باستانی از نظر نوع سازه بنایی محسوب می ازطرفی سازهمی باشند و 

سازه ها از روش هایی که در شکل معماری بنا تاثیر نگذارد بهره برد که ضرورت متناسب ترین روش برای مقاوم سازی، دانش 

 ویت این نوع سازه هاست.فنی قوی مهندسان و شناخت روش های متداول تق

درمقاوم سازی سازه های بنایی غیر مسلح صورت پذیرد تا با استفاده از FRPدر این تحقیق سعی شده بررسی تاثیر الیاف 

 شناخت این روش مقاوم سازی ،در بهبود عملکرد سازه های افزایش چشمگیری پیدا نماید.

 معیارهای مقاوم سازی لرزه ای

 ی و مقاوم سازی بایستی به پارامترهای زیر توجه داشت:به طور کلی در بازساز

 افزایش مقاومت -1

 افزایش سختی-2

 کاهش تغییر مکان-3

 افزایش شکل پذیری-4

  افزایش زوال واستهالک انرژی آزاد شده زلزله-5
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 FRPتاریخچه استفاده از الیاف کامپوزیت 

کامپوزیت  ملکردهای مطلوب استفاده از مصالحعای دستیابی به خواص و به علت نیاز روزافزون به استفاده از مواد ترکیبی بر    

اولین تحقیقات انجام  باشد.العاده در حال توسعه میبه طور قابل توجهی در صنعت ساختمان رو به رشد بوده و با سرعت فوق

کوبه ژاپن عامل مهم ومؤثری جهت  1۸۸5کالیفرنیا و  1۸۸۱های سال آغاز شد. اما زلزله 1۸۹۱شده در این زمینه از اوایل دهه 

سازی بتنی و بنایی در مناطق جهت تقویت و مقاوم FRPهای پلیمری ساخته شده از الیاف جانبه کاربرد کامپوزیتبررسی همه

ای وسیع جهت استفاده از این زلزله خیز گردید. این مطالعات که دامنه و وسعت آن روز به روز در حال افزایش است زمینه

های نیازمند به تقویت، بهسازی و یا ترمیم فراهم نموده است. هم اکنون تعداد زیادی از محققان و ها را در سازهمپوزیتکا

 FRPهای ها با کامپوزیتپژوهشگران صنعت سازه در سراسر جهان در حال بررسی، مطالعه و انجام آزمایشات تقویت سازه

 [6] باشندمی

   FRPالیاف پلیمری

توان برای ترمیم یا تقویت و ها را می Fiber Reinforced Polymerیا همان  FRP پلیمری تقویت شده فیبرهای

ها، دیوارهای حمال، شناژها و فونداسیون( و در های بتنی با تصب بر روی سطح )دالها و تیرها، ستونبهسازی انواع سازه

های آبی از االت و تاسیسات سنگین، سازههای ماشینگاهکیههای صنعتی، تهای مسکونی، اداری و تجاری، ساختمانساختمان

کننده به کار خنک هایو مایعات، سیلوها و برج منابع آبای و ریلی، مخازن و های جادهقبیل سد، کانال، کالورت و غیره، پل

  [7] برد.

  :الیاف پلیمری به صورت صفحه و میلگرد مورد استفاده قرار می گیرند

 

                     
 FRPورقه هایFRP                                                    میلگردهای                              

 

 :FRP مزایای استفاده از ورقه

  باال ، هزینه و قیمت مناسب برای خرید دوامFRP 

  سبک وزن بودن و چگالی پایین صفحاتFRP 

 مشخصات فنی باال شامل مدول و مقاومت باال 

 خصوصیات مناسب و مقاومت در برابر خوردگی 

 )قابل کاربرد در برابر محیط های اسیدی و ترکیبات شیمیایی )مقاومت ضد اسیدی 

 هایی که در آنجا دستگاه های حساس به میدان مغناطیسی استسب برای مکاننفوذ ناپذیری مغناطیسی که منا 

 مقاومت در برابر ضربه 

  ضخامت کم الیافFRP 

  اتصالFRP و همپوشانی آسان در بتن و آهن 

 حمل و نقل آسان به دلیل وزن کم الیاف 

 ها و الیافخصوصیات مناسب به دلیل اجرای ساده ورق 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
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  آسان در بتن اف آر پیسرعت کار بیشتر و نحوه نصب 

 هاپل :توجیه اقتصادی برای تقویت، ترمیم و مقاومسازی پروژه های سنگین به عنوان مثال 

 سطح تمام شده تمیز پوشش 

  ساختمانFRP عایق مناسبی در مقابل محیط اسیدی ، شیمیایی و خورنده می باشد 

  عدم توقف کاربری در زمان اجرای تقویت باFRP 

  مقاطع در مقاوم سازی بتن با عدم افزایش ابعادFRP 

 

 FRPتست 

روش بسیار مناسبی برای ترمیم و تقویت سازه های بتنی در مباحث مقاوم سازی در شرایط  FRPاستفاده از الیاف 

نده می باشند. این الیاف استحکام کششی و مدول االستیسته بسیار باالیی مهاجم خورمحیطی مختلف از جمله شرایط محیطی 

، باید کنترل FRPمصالح دیگر در مقایسه با وزن خود دارند. با توجه به کاربرد بسیار مفید، حساس و گسترده الیاف نسبت به 

هایی بر کیفیت این محصوالت قبل و بعد از اجرا صورت گیرد تا از علمکرد صحیح این الیاف اطمینان پیدا کنیم. لذا شایسته 

 معتبر آزمایشاتی را انجام بدهیم. FRPالمللی  است که طبق استاندارد ها و نشریه های بین

می باشد. این  FRPاز جمله آزمایشاتی که قبل از اجرای مقاوم سازی صورت می گیرد آزمایش مقاومت کششی الیاف 

تست برای بدست آوردن ظرفیت نیروی کششی و کرنش کششی نهایی صورت می گیرد .نتایج بدست آمده از این آزمایش برای 

گیرد. این تست طبق استاندارد خصات مصالح، کنترل کیفیت و تضمین، طراحی و تحلیل و ... مورد استفاده قرار میتعیین مش

ASTM D3۱3۸ پذیرد.انجام می 

  

 
  

جهت کنترل کیفیت و تضمین اجرای تقویت و مقاوم  GFRPو  CFRPآزمایش مهم دیگری که بعد از اجرای ورقه های 

برای کنترل کیفیت و  FRPدر مقاوم سازی با  Pull offمی باشد. تست  Pull offآزمایش سازی سازه صورت می گیرد 

  [۹] به سطح صورت می گیرد. FRPیکپارچگی در عملکرد، ناشی از چسبندگی مناسب سیستم 
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 FRPمراحل نصب 

 کشیدن پرایمر یا الیه اول1-

 پرکردن خلل و فرج-2

 دن رزین یا چسبمالی-3

 مالدین الیه دوم یا فوقانی چسب-5

  [۸]به کار گرفتن پوشش محافظ-6

 

 عملکرد الیاف پلیمری در تقویت ساختمان های بنایی غیر مسلح

)الیاف پلیمری FRPیکی از روش های جدید بهسازی سازه های بنایی که اخیرا متداول شده است،استفاده از الیاف 

(،که AFRPآرامید) FRP(،GFRP)کربنFRP(،GFRP)شیشهFRP ها شامل انواع الیاف مختلفFRP.تقویت شده( می باشد

  [1۱] در داخل پلیمر پیوسته ای به نام ماتریس جا گرفته اند.

 

 
  FRP [11]مقایسه بین مشخصات الیاف

 

بهترین روش های مقاوم سازی  به دلیل کمترین دخالت در تغییر شکل سازه و نصب آسان آن از FRPاستفاده از 

 ناچیزی مقدار شدن اضافه اعضای به زیرا، کاربرد دارند ای لرزه سازی مقاوم برای خصوص به مواد این. آثارتاریخی می باشد

  [12] .یابد می افزایش زیادی مقدار به سازه سختی و جرم، مقاومت

ربدری و یا قائم به سطح دیوار می چسبانند. نوارهای پلیمری برای تقویت دیوار های بنایی، الیاف کربن یا شیشه را بصورت ض

ضربدری بر سطح دیوار بنایی، مقاومت و شکل پذیری آنرا هم در جهت درون صفحه دیوار و هم در جهت عمود بر صفحه دیوار 

ومت درون صفحه دیوار نحو مناسبی به سطح دیوار و یا قاب پیرامونی متصل گردند مقاه افزایش می دهند. اگر الیاف پلیمری ب

به منظور بهسازی ساختمان ها دالیل  FRPاستفاده از الیاف  گرایش روز افزون .[13] برابر افزایش می دهد 2بنایی را تا 

 گوناگونی دارد، که مزیت این سیستم نسبت به دیگر مصالح سنتی را در بهسازی نشان می دهد:

 وزن کم 

 مقاومت باال 

 نسبت خوب مقاومت به وزن 

 رعت عملیات اجراییس 

 عدم نیاز به ماشین آالت سنگین جهت حمل و نصب 

 سهولت بریدن و نصب 

 اقتصادی بودن طرح 
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 مقاومت مناسب در شرایط خورنده 

 هماهنگی و همخوانی با معماری ساختمان 

 فرم پذیری خوب 

 [14]قابلیت پیش تنیدگی و یا پس تنیدگی 

که به طور  به دست آمدبه این نتیجه  FRPال مختلف نصب الیاف بابررسی مقاوم سازی منار مسجدجامع سمنان و اشک

فابریک هایی )دارای الیاف دو جهته(که به کل سطح دیوار چسبانده می شوند و به درستی مهار می شوند، می توانند تمام  کلی،

 مقاوم سازی برای روش ینبهتر کامل پوشش حالت شده بررسی الگوهای میان به تاخیر بیندازند. از امدهای گسیختگی منار ر

افقی(   و قائم نوارهای از )ترکیبیHهای آرایش ای دیوارصفحه و بعدی دو عملکرد دلیل به بنایی دیوارهای در .میباشد منار

 کنندمی مقاومت گسیختگی مکانیزم سه هر برابر در طرف یک از زیرا باشند،می تقویت هایآرایش ترین بهینه  X-Frameو

 سه عملکرد به توجه با منار، در اما. شودمی مصرف کامل پوشش حالت به نسبت کمتری مصالح هم تصادیاق لحاظ از و

 منار داخلی بدنه درFRP کامل پوشش از استفاده روش بهترین طولی محور حول تقارن و جانبی نیروهای اثر تحت آن بعدی

 .باشد می

   
 [15]ر افزایش مقاومت و شکل پذیری منارد X-Frameو آرایش  FRPمقایسه بین حالت پوشش کامل

 

همچنین . به وجود می آید FRPافزایش قابل توجهی در ظرفیت باربری خارج از دیوار مصالح بنایی با تقویت آن به وسیله 

از بروز لوالی گسیختگی جلوگیری به عمل آورده است،مقدار FRP  در تقویت دیوار به صورت ضربدری به دلیل آنکه الیاف

 [16] مقدار قابل توجهی افزایش می یابند.ر مکان نهایی و همچنین مقدار بار نهایی به تغیی
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 [17]کانتور تنش در دیوار الف(بدون تقویت ب( با تقویت 

 

دو طرفه در افزایش ظرفیت  FRPهایکارایی موثر کامپوزیت  داده است،نتایج حاصل تقویت دیوار آجری غیر مسلح نشان 

 زایش بار ترک خوردگی ، افزایش شکل پذیری و بهبود رفتار داخل صفحه دیوار بنایی غیر مسلح می باشد.باربری جانبی ، اف

برای دیوار بنایی غیر مسلح می کند،دارای بهترین  Frame ازمیان الگوهای معرفی شده سیستم نوارهای دورتادور که ایجاد

لحاظ اقتصادی مصالح کمتری  از یختگی مقاومت می کنند وعملکردمی باشد،زیرا از یک طرف در برابر هر سه مکانیزم گس

  [1۹] مصرف می کنند.

 
 [1۸]برای تقویت دیوار FRPالگوهای مختلف 

 

شکل پذیری در تعریف ساده، ظرفیت تغییر شکل پالستیک پس از حد تسلیم یا پس از حد ظرفیت تغییر شکل االستیک 

 ی بنایی، با اضافه نمودن نوارهایی سازه ای ترد یا شکننده نظیر دیوارهاسازه یا عضو سازه های می باشد.شکل پذیری اعضا

FRP می تواند به مقدار زیادی افزایش یابد. در این حالت ظرفیت تغییر شکل مقطع )االستیک یا پالستیک( ارتقا می یابد، در

  [2۱] .حالی که مقاومت نهایی مقطع و سختی عضو به مقدار کمی افزایش یافته است
 

 
                                                                             مقاوم سازی دیوار بنایی با تسمه هایی از جنس  الیاف کربن در شهر زوریخ.  
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 [21]منحنی ظرفیت در مقاوم سازی دیوار بنایی 

  
 

می مقاوم سازی  متعارفک جایگزین مناسب برای انواع امروزه مقاوم سازی به وسیله الیاف پلیمری تقویت شده به عنوان ی

 [22]در سراسرجهان مورد توجه قرار گرفته است. ، در ساخت و ساز FRPباشد و استفاده از 

غیر مسلح روش های دیگری از بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی  برای مقاوم سازی ودر آخر باید خاطر نشان کرد که 

ند در داخل و یا خارج ازساختمان،کالف بندی دیوار بنایی با اعضای فوالدی، کالف بندی دیوار بنایی استفاده از پشت ب جمله

با اعضای چوبی، کالف بندی دیوار بنایی با اعضای بتن مسلح، استفاده از تنیدگی برای یکپارچگی دیوار،استفاده از شبکه 

پشت بام،پرکردن بازشو،،تسلیح به کمک کمرکش،تعبیه  فوالدی و پاشیدن بتن روی دیوار،مهارنمودن دیوار جان پناه

می توان این روش را  FRPوجود دارد که با توجه به مزایای  و... استفاده از قید پنجه میلگردهای قائم وپس تنیدگی دیوارها،

 ورد.آ ریکی از دارای بهترین عملکرد در بین روش های مقاوم سازی رایج ساختمان های بنایی غیر مسلح به شما
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 گیری نتیجه
باید روش های نوین مقاوم سازی شناسایی شده و متناسب با نوع ساختمان بهترین و بهینه ترین روش برای مقاوم -1

 سازی آن صورت پذیرد.

که باید چگونه چسبانده شوند تا بهترین عملکرد را داشته باشند را باید مورد بررسی  FRPنوع قرار گیری ورقه های  -2

 تا بهترین عملکرد متناسب با طریقه قرار گیری آن به دست آید. قرار داد

از وزن کم و کمترین دخالت در معماری سازه را دارا می باشد می تواند  (FRP)از آنجا که الیاف پلیمری تقویت شده -3 

 اده قرار بگیرند.برای مقاوم سازی لرزه ای سازه های تاریخی و باستانی که ساختمان بنایی دارند ،بسیار مورد استف

 

 پیشنهادات
در عملکرد آن تاثیر به سزایی دارد،پیشنهاد می شود نصب آن توسط افراد آموزش دیده و  FRPاز آنجا که طریقه نصب 

 متخصص صورت پذیرد تا از باالترین عملکرد آن برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح بهره برد.
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 راجعم
حق اللهی،ع،بررسی و مطالعه مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی با تعبیه میلگردهای قائم در داخل دیوار،پنجمین کنگره ملی [1]

 1، 13۹۸مهندسی عمران،

 3.ص13۹۸طراحی و اجرای ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه، ناطق الهی،ف و مهرتاش معتمدی، [2]

 13۸2ایش دوم،راختمان،مبحث هشتم،ویمقررات ملی س [3]

 4ویرایش،2۹۱۱آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد  [4]

 5.ص13۹۸طراحی و اجرای ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه، ناطق الهی،ف و مهرتاش معتمدی، [5]

]6  [ http://saghargostar.1st.ir 

www.wikipedia.com[7] 

www.afzir.com[۹] 
 ،FRPعلیزاده تقی آباد،س،فدایی،م، ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی مناره بنای شاه نعمت اهلل ولی ماهان کرمان با استفاده از  [۸]

 13۹۸،عمران مهندسی ملی کنگره پنجمین

 13۹7،6عمران، مهندسی ملی کنگره چهارمینسمنان، جامع مسجد تاریخی بنای ایلرزه ،ع، بهسازیمرتضایی [1۱]

وطنی اسکویی،ا، روش ها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان ها در برابر زلزله،انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چاپ  [11]

 7۹، 13۸2پنجم،

 زلزله ، برابر خشتی در و بنایی های سازه بهسازی و سازی مقاوم های روش مهرآبادی، رشیدی حسین محمد طایفی نصرآبادی ،ع، [12]

 .13۹7پائیز ،پیش شماره دو،سال اول ،مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی
  http://www.whstruc.com/moghavem.html[13] 

تربیت دبیر شهید رجایی چاپ  وطنی اسکویی،ا، روش ها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان ها در برابر زلزله،انتشارات دانشگاه [14]

 75، 13۸2پنجم،

 13۹7،7عمران، مهندسی ملی کنگره چهارمینسمنان، جامع مسجد تاریخی بنای ایلرزه مرتضایی ،ع، بهسازی[15]

[ مستوفی نژاد،د،سید سعید مهینی و امیرحسین کریمی، مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به 16]

 ۹، 13۹۸،عمران مهندسی ملی کنگره پنجمین،  FRPوسیله کامپوزیت های 

[ مستوفی نژاد،د،سید سعید مهینی و امیرحسین کریمی، مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به 17]

 5، 13۹۸،عمران مهندسی ملی کنگره پنجمین،  FRPوسیله کامپوزیت های 

، FRPبررسی رفتار غیرخطی دیوار آجری غیرمسلح تقویت شده با پوشش ،علی،ثقفی،محمدحسین و سروش صفاخواه،خیرالدین[1۹]

 13۹۸،عمران مهندسی ملی کنگره پنجمین

، FRPخیرالدین،علی،ثقفی،محمدحسین و سروش صفاخواه،بررسی رفتار غیرخطی دیوار آجری غیرمسلح تقویت شده با پوشش  [1۸]

 7، 13۹۸،عمران هندسیم ملی کنگره پنجمین

ه و تدوین ساسان محاسب وآرش مترج ونک ،توماس، مقاوم سازی لرزه ای سازه ها:راهکارها و نمونه های اجرایی ازکشور سوئیس، [2۱]

  11، 13۸2،نیری، انتشارت تمثیل

ه و تدوین ساسان محاسب وآرش مترج ونک ،توماس، مقاوم سازی لرزه ای سازه ها:راهکارها و نمونه های اجرایی ازکشور سوئیس، [21]

 12 ، 13۸2،نیری، انتشارت تمثیل

]22[Sarafraz.M,danesh.F,’’flexural enhancement of RC columns with FRP’’the 11th World Conference on 

Earthquake Engineering October 12-11 ,2002,Beijing,China  
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