
مقاوم�سازى و بهسازى لرزه�اى
سـاختمـان�هـاى مـوجـود

بهبـود عملکـرد، پـایـدارى و ایمنـى سـازه



مقاوم�سازى افزیر
از  بهـره�گیـرى  با  افـزیر  مقـاوم�سـازى 
کارشناسان فنى و با تجربه خود به صورت 
تخصصى به امر ترمیم و مقاوم�سازى انواع 

سازه�ها مى�پردازد.
این شرکت مجموعه کاملى از راهکارهاى 
جهت  را  مقـاوم�سازى  و  ترمیم  تخصصى 
بهسازى انواع سازه�ها و با استفاده از نوین
�ترین  تکنولوژى و مصالح با کیفیت ارائه 

مى�دهد. 
از  تعدادى  مجرى  و  طراح  افزیر  شرکت 
در  مقـاوم�سـازى  پروژه�هـاى  بزرگ�تـرین 
کشور بوده و به عنوان پیشگام در مقاوم

�سازى انواع سازه�ها از جمله :
• ساختمان�ها عمومى و مسکونى

• پل�ها و سازه�هاى زیر ساخت
• سازه�هاى صنعتى

• مخازن و خطوط لوله 
شناخته مى�گردد.

به  که  تخصصى  و  فنى  مسائل  بر  عالوه 
طور خالصه بدان اشاره شد، توجه ویژه به 
دیـگر  از  محیط�زیست   از  حفـاظت  امر 

رسالت�هاى مقاوم�سازى افزیر مى�باشد.
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خدمات تخصصى بهسازى لرزه�اى ساختمان�هاى موجود شامل بازدید کارشناسى، 
طرح و ارائه راهکارهاى مقاوم�سازى و اجراى آن توسط کادر مجرب و آموزش دیده.
مقاوم�سازى افزیر با دارا بودن تجربه فراوان در ترمیم و مقاوم�سازى انواع سازه�ها، 
راهکارهاى ویژه و خدمات تخصصى را جهت بهبود عملکرد لرزه�اى ساختمان�ها و 

کاهش آسیب هاى وارد در هنگام زلزله ارائه مى�دهد. 
خدمـات:

1. ارزیابى عملکرد لرزه�اى ساختمان
  • بازدید کارشناسى از ساختمان و جمع�آورى اطالعات فنى مورد نیاز 

  • ارزیابى آسیب�پذیرى لرزه�اى سازه
2. مطالعه طرح بهسازى و مقاوم�سازى

  • تعیین منحنى ظرفیت سازه
  • مشخص نمودن اهداف عملکردى ساختمان به کمک منحنى هدف سازه

  • ارزیابى فنى و مالى گزینه�ها مقاوم�سازى
  • پیشنهاد راهکار بهسازى لرزه�اى 

3. اجراى طرح بهسازى لرزه�اى
  • تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت طرح پیشنهادى

  • اجراى طرح بهسازى لرزه�اى ساختمان
محدوده کاربرد:

• ساختمان�هاى عمومى
• ساختمان�هاى تجارى
• ساختمان�هاى صنعتى

• بناهاى تاریخى
• ساختمان�هاى مسکونى

• ساختمان�هاى ادارى، هتل�ها
• مراکز اجتماعى و تفریحى

• امـاکن ورزشى

مخاطرات زمین لـرزه

مخاطرات زمین� لرزه ترکیبى است از شدت زلزله و عملکرد سازه در هنگام 
وقوع زلزله 

خطر پذیرى لـرزه�اى
خطرپذیرى لرزه�اى عبارتست
از احتمال آسیب�دیدگى یک

منطقه مشخص تحت اثر یک
زلزله با پارامترهـاى معلـوم
و در یک بـازه زمانى خاص.

آسیب�پذیرى سرمایه اقتصادى و اجتماعى
از  گروهى  براى  یا  مجزا  ساختمان  یک  براى  قبول  قابل  خسارت  مقیاس 
تاریخى،  اقتصادى،  (شامل  آن ساختمان  آسیب�پذیرى  مقدار  به  ساختمان�ها 
(مانند  زلزله  بعد  و  قبل  جامعه  در  آن  عملکرد  اهمیت  و  غیره)  و  اجتماعى 

بیمارستان�ها، مدارس و غیره) بستگى دارد.
اهداف طراحى لـرزه�اى 

اهداف طراحى لرزه�اى مطابق استاندارد 2800
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