






.کاهش خرابی در المان های اصلی سازه – 1  
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 .زلسلِ ٍقَع از پس سازُ از ترداری تْرُ در تَقف زهاى کاّش – 2

  دارد ٍجَد ثقلی تارّای از سْوی سازُ اصلی ّای الواى اغلة رٍی بز ایٌکِ بِ تَجِ بب

  ستَى یب ّب شوع ّب، جک) جبیگشیي ثقلی ببربز سیستن یک بِ ًیبس ّب الوبى آى تعَیض بزای

 فراٍاى، دشَاری تا را ّا الواى ایي تعَیض کبر هسئلِ ایي کِ دارد ٍجَد (هَقت ّبی

  سهبى سبسُ اصلی ّبی الوبى در خزابی کبّش بب .کٌذ هی هَاجِ تاال ّسیٌِ ٍ زیاد زهاى

   .یبفت خَاّذ کبّش سبسُ اس استفبدُ ٍ بزداری بْزُ در تَقف

 .زلسلِ از پس سازُ ترهین ّای ّسیٌِ کاّش – 3

  کِ است السم ّب ًبهِ آییي اسبس بز طزفی اس ٍ ًذارًذ ثقلی تارتری تذس هیراگرّای

 هیزاگزّب تعَیض سهبى در ایي بٌببز .بوبًذ االستیک ٍ سبلن سلشلِ اس پس هیزاگز فَقبًی تیز

  ایي .ببشذ ًوی (هَقت ّبی ستَى یب ّب شوع ّب، جک) جبیگشیي ثقلی ببربز سیستن بِ ًیبسی

  هی کبّش بسیبر را آًْب تعَیض سهبى ٍ ّشیٌِ هیزاگزّب در پیچی اتصال ٍجَد ٍ هسئلِ

 .دّذ



 .سازُ کارایی ٍ عولکرد افسایش – 4

 

  ّبی خزابی شَد هی ٍارد سبسُ بِ کِ ّبیی تکبى ٍ ارتعبشبت بِ تَجِ بب سلشلِ ٌّگبم در

  شیشِ شکستي بِ تَاى هی جولِ اس .شَد هی ایجبد سبختوبى در ای غیزسبسُ ٍ ای سبسُ

  قطعات سایر ٍ لَسترّا تاتلَّا، افتادى دیَارّا، فرٍریختي ٍ خَردى ترک ّا،

 .داشت خَاّذ کاّش ّا خراتی ایي تذس هیزاگز اس استفبدُ بب .ًوَد اشبرُ زیٌتی

 احسبس سبکٌیي هَجَد، ارتعبشبت ٍ ّب تکبى بِ تَجِ بب سلشلِ ٌّگبم در دیگز طزف اس

  غیزهستقین صَرت بِ را تلفبت احسبس ّویي کِ داشت خَاٌّذ دلْزُ ٍ تزس اضطزاة،

  کاّش ساکٌیي اضطراب ٍ ترس احساس تذس هیزاگز اس استفبدُ بب .داد خَاّذ افشایش

 .یافت خَاّذ



  بِ هزبَط فیلن .ببشذ هی تَکیَ در سٌتز شیٌجَکَ هتزی 223 ارتفبع ٍ طبقِ 54 سبختوبى بِ هزبَط سبسُ

 .ًوَد ایجبد هتز 40/5 اهَاج ببارتفبع سًَبهی سلشلِ ایي .است ریشتز 9 بشرگبی بب تََّکَ 2011 بشرگ سلشلِ



 ابعبد ٍ ّب کف ٍ ّب الوبى .هیزاگز بذٍى چپ سوت سبسُ ٍ است هیزاگز بب شذُ کٌتزل راست سوت سبسُ

 .است هیزاگز ٍجَد عذم یب ٍ ٍجَد در آًْب تفبٍت تٌْب ٍ است یکسبى کبهال سبسُ دٍ ٌّذسی



 .سازُ ساخت ّای ّسیٌِ در کاّش – 5

  تر .ببشذ هی اقتصبدی هسبیل گذاراى سزهبیِ ٍ سبسًذگبى بزای هشایب هْوتزیي اس یکی -

 تَاى هی هیزاگزّب تَسط سلشلِ اًزصی اس بخشی تحول بِ تَجِ بب ٍ ًاهِ آییي اساس

  هعٌبی بِ ایي .ًوَد طراحی زلسلِ اًرشی از کَچکتری سْن تحول ترای را سازُ اعضای

 .ببشذ هی اسکلت شذى سثک ًتیجِ در ٍ هقبطع شذى کَچکتز

  ٍزى از درصذ 30 تا 20 حذٍد در پزٍصُ شزایط بِ بستِ کِ دٌّذ هی ًشبى ّب بزرسی -

  قببل کبّش هعٌبی بِ ایي کِ داد کبّش هیزاگزّب اس استفبدُ بب تَاى هی را سازُ اسکلت

 .است سبسُ سبخت ّبی ّشیٌِ در تَجِ

  2600 از اسکلت ًیبس هَرد آالت آّي ٍسى هیزاگزّب اس استفبدُ بب گْز گل احیبی کَرُ در -

  50 از ًیبس هَرد هیلگزدّبی ٍسى هزبعی هتز 30000 تتٌی پزٍصُ سبسُ در ٍ تي 2100 تِ تي

 .یبفت کبّش هزبع هتز ّز اسای بِ کیلَگزم 33 تِ کیلَگرم



  ّا، ستَى تیرّا، اتعاد آٍیسّا، ارتفاع کاّش) سازُ ّای الواى اتعاد در کاّش – 6

 (هْارتٌذّا ترشی، دیَارّای

  .ببشذ هی گذاراى سزهبیِ ٍ سبسًذگبى بزای هْن بسیبر هسبیل اس یکی ًیش هسئلِ ایي -

  فضای تاهیي ًیس ٍ طثقات در هفیذ تٌای افسایش تِ هٌجر ّا ستَى اتعاد کاّش

 ارتفاع افسایش تِ هٌجر تیرّا اتعاد کاّش ٍ شذ خَاّذ ّا پارکیٌگ عثَر ترای تیشتر

 .شذ خَاّذ سقف ضخاهت کاّش ٍ طثقات هَثر

  یآٍیسّا طبقِ ّز بزای هتز 2000 تقزیبی سیزبٌبی بب طبقِ 16 پزٍصُ تتٌی سبسُ در -

  بِ .یبفت کاّش هتر ساًتی 10 حذٍد طبقبت توبم در هیزاگزّب اس استفبدُ حبلت در طبقبت

  کلی طَر بِ آٍیش ببال طبقبت در ٍ بَدُ هتز سبًتی 30 آٍیش پبییي طبقبت در کِ صَرتی

 .گزدیذ حذف

  کبّش هتز سبًتی 60 در 120 تِ 70 در 140 از ّا ستَى ابعبد طبقِ تزیي پبییي در ّوچٌیي

 .است داشتِ

 


