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اخبار و رویدادهاى سازمان

برابر  در  که  جدیدى  ساختمان هاى  اجراى  روش هاى  مورد  در  که  زمانى 
زمین لرزه مقاوم اند مطلبى مى شنویم، بالفاصله این سؤال مطرح مى شود: 
مى شود؟»  چه  شده اند،  ساخته   قبًال  که  ساختمان هایى  تکلیف  «پس 
از مالت EDCC  است که در دانشگاه بریتیش  پاسخ این سؤال استفاده 
موجود  دیوارهاى  روى  بر  و  است  شده  معرفى    (UBC) کانادا  کلمبیاى 
تا  مى سازد  قادر  را  دیوارها   EDCC گزارش ها،  براساس  مى شود.  پاشیده 
به  و  این مالت، شکسته  نبوِد  در  که  کنند  مقاومت  لرزش هایى  برابر  در 
سنگ ریزه تبدیل مى شدند. تقریبًا 70 درصد ماده ى چسباننده ى EDCC را 
خاکستر بادى  تشکیل مى دهد که جایگزین سیمان شده است. خاکستر 
بادى محصول جانبِى تولید در صنعت است. با توجه به این که یکى از منابع 
ایجاد گازهاى گل خانه اى تولید سیمان است، EDCC را دوست دار  اصلِى 

طبیعت نامیده اند.
در این پژوهش، در آزمایشگاه بر روى دیوارهایى که با بلوك سیمانى و 
به روش سنتى ساخته  شده اند، الیه اى از EDCC به ضخامت 10 میلى متر و 
به روش شات کریت پاشیده شد؛ سپس به این دیوارها لرزشى وارد شده ى 
مشابِه زمین لرزه ى 2011 توهوکو ژاپن که بزرگایى بین 9 تا 9/10 ریشتر 
داشته است. این دیوارها کماکان مقاومت خود را حفظ کردند؛ درحالى که 
از  هم چنین  شدند؛  خراب  بودند،  مالت  این  فاقد  که  مشابه  دیوارهاى 

تکنیک مقاوم سازى لرزه اى دیوارها         

برگردان: چنگیز آزادى 
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نتیجه ى آزمایش ها معلوم شد که دیوارها خاصیت انعطاف پذیرى دارند و 
زیر فشار واردشده به جاى آن که مانند دیوارهاى سنتى خرد شوند، فقط خم 
مى شوند. در ساخت مالت EDCC، عالوه بر خاکستر بادى، از الیاف پلیمر 

هم براى تقویت  کردن دیوارها استفاده شده است.
روى  بر  فناورى  این  پیاده سازى  براى  و  پژوهش ها  این  ادامه ى  در 
مدرسه ى  دیوارهاى  روى  بر  مالت  این  به زودى  واقعى،  ساختمان هاى 
ابتدایى دکتر جمیسون در شهر ونکوور اجرا مى شود؛ هم چنین قرار است 
کار   ،UBC هزینه ى  با  و  هند  و  کانادا  تحقیقات  عالى  مرکز  همکارى  با 

مقاوم سازى لرزه اى مدرسه اى در شمال هندوستان آغاز شود.

توضیحات
1. با توجه به ماهیت رفت و برگشتِى زمین لرزه مى بایست عمل پاشیدن 

مالت بر روى دو طرف دیوار انجام پذیرد؛
از  اعم  آجرى،  دیوارهاى  روى  بر  آن  انجام  و  روش  این  توسعه ى  با   .2
بزرگ  تحولى  مى توان  باربر،  آجرى  دیوارهاى  و  (تیغه)  سفالى  دیوارهاى 
از  زلزله زده  ساختمان هاى  بازسازى  در  و  کرد  ایجاد  ساختمان  در صنعت 

آن استفاده کرد؛
Concrete .3 همان بتن است ولى به علت ضخامت کِم آن، در این جا 

«مالت» ترجمه  شده است.
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