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چکیده
دیوارهاا ی برشاای باا آ مر اا  )RCباا رااور دهاا رد ای در ساا م ن ه هاا ی وساات اا ب اا
اسا ا د ای شااود ا اسا ان ا ی ،سا ی و ظرفیات یا ا اار ی ااورد یا ز باارای ق و اات در
براباار ب رهاا ی اا ی شاای از باا د یاا ز اایآ لاارز را فااراهک ن اا در د اا دهاا د شاا یشاارفت
دشاان یری در رراحاای دیوارهاا ی برشاای در ساا مت و ساا ز هاا ی یاا صااورگ درف اا اساات رو
ی ارزی بی عن نارد و اصاوط رراحای ظرفیات نو ا ها یی از ایاآ یشارفت ها ی هاک در ه سای
لاارز ای اساات و وااروری اساات ن ا عن ناارد لاارز ای دیواره ا ی برش ای ب ا آ ه ا ج و ااود را ار ق ا
دهایک ا ب وا ا از التا ا گ ن یاک ها ی رراحای یا لاارز ای ای باار عن ناارد بهر ا شااو
ا در ایااآ ق لا دااتار شا اساات ایاآ
د ا یآ رو قا و سا زی شا با اسا ا د از ااواد
اای را بارای افاتایش ق و ات لارز ای دیوارها ی برشای با آ ها ج
ق ل رو ه ی ق و سا زی
و ود ارائ ی ده در ایاآ ق لا تایا و ع یاب هار یاک از رو ها ی قا و سا زی را اورد باا
قرار ی ده و ه ف از ارائ ی ایاآ ق لا یشارفت و دا لش ها ی امیار در ز ی ا قا و سا زی دیاوار
ه ی برشی ب آ ه ج است ن شا ل قویات ما ر ی عضاو سا ز ای با فاو د عناولی یا یش یا ،
افااتایش س ا ج ق ااو عضااو ب ای ب ا رو ب ا آ ش ای و ش ا نریت و ا ص ا ط ق ع ا گ ایش س ا م و
ده ه ورق ه ی فو دی ی ب ش

کلمات کلیدی  :دیوار برشی بتن ارمه ،بهسازی ،مقاوم سازی ،نوسازی
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مقدمه

آیین نامه های طراحی لرزه ای مدرن الزامات جدیدی را برای طراحی دیوارهای برشی بتن مسلح ( ،)RCاز جمله مقررات مربوط به انعطاف پذیری مناسب
و استحکام کافی برای جلوگیری از شکست غیرمخرب و افزایش رفتار خمشی دارد و سازه های بتن آرمه ای که قبل از بکاربردن آیین نامه های جدید ساخته
شدند ،در زلزله های گذشته به دلیل نقایصی چون کیفیت پایین بتن ،محصور شدگی ضعیف نواحی انتهای تیر وستون ،ظرفیت برشی ناکافی و طول مهاری
ناکافی ،سطوح مختلفی از خسارت را متحمل شده اند .برای جلوگیری از این خسارات تحقیقات زیادی انجام شد و روش های برای مقاوم سازی سازه ها توسعه
یافت .مقاوم سازی سازه ها بردو الگو استوار است :مورد اول ،بهسازی لرزه ای با محدود کردن تغییرمکان های جانبی انجام می گیرد که با اضافه کردن اعضای
سازه ای جدید که سختی و مقاومت را بهبود می بخشد همراه است .دوم ،مقاوم سازی اعضای سازه ای با شکل پذیری پایین با محدود کردن تعداد اعضای
معیوب همراه است و برای رسیدگی به این نواقص ،تحقیقات اخیر ،به بررسی و ارزیابی تکنیک های مختلف مقاوم سازی در تالش برای بهبود عملکرد لرزه
ای متمرکز شده است.
تکنیک های مختلف مقاوم سازی برای ارتقاء عملکرد لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح مورد استفاده قرار گرفت .حالت گسیختگی مورد انتظار از دیوار
برشی فعلی ،روش مقاوم سازی مناسب را که باید برای دیوار استفاده شود تعیین می کند .هدف از این تکنیک های مقاوم سازی بهبود استحکام دیوار ،سختی،
شکل پذیری و یا ترکیبی از این خواص است .افزایش ظرفیت تخلیه انرژی دیوار یکی از جنبه های اصلی مقاوم سازی مناسب با توجه به ماهیت تحریک بار
دینامیکی است .کنترل تغییر شکل دائمی دیوار یکی دیگر از اهداف مقاوم سازی است که با استفاده از موادی مانند (SMA) shape memory alloys
قابل دستیابی است .بسیاری از آزمایش های انجام شده بر روی دیوار های برشی بتن آرمه مسلح عملکرد فعلی و مقاوم سازی شده را با استفاده از لنگر خمشی،
انرژی تخلیه شده و روابط تاریخچه زمانی جابجایی آنها مورد بررسی قرار دادند .شکل ( )1ویژگی های مختلف دیوار را نشان می دهد که با مقاوم سازی بهبود
می یابد .مواد مختلف را می توان برای مقاوم سازی از قبیل فوالد ،بتن )FRP) Fiber-reinforced polymer ،استفاده کرد .هدف از این مقاله ارائه
پیشرفته ترین تکنیک های مختلف مقاوم سازی است که برای ارتقای عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی  RCاستفاده می شود و همچنین پیشرفت ها و چالش
های اخیر در زمینه مقاوم سازی دیوارهای برشی  RCاست که از طریق برخی از کارهای آزمایشگاهی پیش تر انجام شده توسط محققان بر روی مقاوم سازی
دیوارهای برشی  ،RCارائه می شود.

)(a
)(b
شکل  : 1ویژگی های که توسط مقاوم سازی بهبود یافته است ) )aسختی ،استحکام ویا انعطاف پذیری ) )bظرفیت تخلیه انرژی ][1
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جایگزیني بتن

جایگزینی بتن یکی از ساده ترین و ارزان ترین روش هایی است که می شود برای بازیابی استحکام و انعطاف پذیری دیوار های برشی بتن آرمه استفاده
کرد ،در این روش باید بتن آسیب دیده را حذف کرد و قسمت های ضعیف سطح را از بین برد و سطح آن را کامال تمییز کرد به این دلیل که پیوند قوی بین
بتن جدید و قدیم صورت گیرد و میلگرد هایی که در قسمت فشرده ای از عضو قرار دارند امکان دارد در هنگام از بین بردن بتن کمی بچرخند،آن ها را باید
صاف کرد و حال چهارچوب کار آماده شده است ،بتن جدید آماده شده و از یک طرف دیوا ر ریخته می شود و بخش باالیی دیوار را می توان با استفاده از
یک میله اپوکسی با مقاومت باال برای اطمینان از پیوند مناسب با بتن قدیمی استفاده کرد و مقاوم سازی دیوار برشی به روش جایگزینی بتن باعث اختالل در
عملکرد ساختمان می شود و برای همین نباید از ساختمان در هنگام مقاوم سازی از آن استفاده کرد.
در برخی موارد ،به منظور بهبود استحکام و انعطاف پذیری دیوار برشی بتن آرمه ،ترک های اصلی خمشی را می توان با استفاده از رزین های با ویسکوزیته
کم اپوکسی کرد برای این روش ،از یک چسب اپوکسی چسبناک استفاده می شود تا ترک را در امتداد طول آن در دو طرف دیوار بچسباند ،سپس نازل ها
در فاصله معقول قرار می گیرند (به عنوان مثال  05میلی متر) و یک رزین با ویسکوزیته بسیار کم تحت فشار از طریق نازل ها تزریق می شود تا زمانی که ترک
کامال پر از رزین شده ،سپس نازل ها را کامال مسدود می کنیم.

.3

ژاكت بتني

در این روش ابعاد دیوار با اضافه شدن بتن جدید به مجموعه ی اصلی افزایش می یابد ،تقویت اضافی می تواند برای افزایش استحکام و انعطاف پذیری
دیوار استفاده شود و میلگرد های جدید می توانند به صورت عمودی و افقی که تشکیل یک شبکه ی میلگردی را می دهند یا به صورت قطری استفاده
شوند.میلگرد های جدید حتما باید به پایه دیوار متصل شوند.
دو دیوار برشی را مورد آزمایش قرار گرفته است که یکی از آن ها با استفاده ا ز میلگرد های قطری پس از حذف بتن آسیب دیده در منطقه ی مفصل
پالستیک و دیوار دیگری را با افزایش ضخامت (ژاکت بتنی) بازسازی شد .این ازمایش ها نشان داد که توانایی و توان تغییر شکل دیوار های احیا شده افزایش
یافته ،در حالی که سختی اولیه آن ها تقریبا نیمی از دیوار های اصلی است ،الزم به ذکر است که در برخی موارد زمانی که هنوز پایه دیوار به طور کامل
طراحی نشده است ،الزم است که پایه را تقویت کنیم تا وزن اضافی دیوار و افزایش لبه جانبی را دیوار بتواند تحمل کند.
تقویت یک دیوار برشی موجود با استفاده از ژاکت های سنتی ممکن است نیاز به ضخامت بیش از حد (حدود  155میلی متر) داشته باشد ،که می تواند
کارایی سازه را در معرض خطر قرار دهد در همین راستا اخیرا برای تقویت دیوار های بتن آرمه ی موجود از تکنیک های جدید بر پایه استفاده از ژاکت های
ساخته شده از بتن مسلح با کیفیت باال استفاده شده است؛ این روش باعث افزایش قابل توجه مقاومت سازه می شود و به عنوان یک نقطه ضعف ،دارای شکل
پذیری محدودی است.
روش ارائه شده می تواند به عنوان یک پیشرفت از این تکنیک در نظر گرفته شود .این راه حل بر اساس استفاده از ژاکت با کارایی باال از مش فوالد مقاوم
است که دارای مقاومت کششی باالتر از  1255مگاپاسکال است که در یک الیه نازک از بتن با عملکرد باال تعبیه شده است و دارای استحکام فشاری باالتر از
 145مگاپاسکال است .با استفاده از این مواد با کارایی باال ،با توجه به راه حل سنتی ،ضخامت ژاکت می تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد و به منظور
ارزیابی رفتار آزمایشی ژاکت تقویتی و انتخاب بهترین ضخامت ژاکت ،آزمایش های اولیه بر روی نمونه های کوچکی که با میلگرد هایی با قدرت باال در الیه
نازک بتن الیافی مقاوم به کار گذاشته شده اند .مشاهد شد که ،برای جلوگیری از ایجاد ترک ها ،تضمین بزرگی انعطاف پذیری سازه و نسبت استحکام ژاکت
باید به کنترل نسبت بین قطر مش و ضخامت ژاکت توجه شود.



استفاده از ژاکت بسیار نازک با کارایی باال می تواند مقاومت نهایی سازه را دو برابر کند .مهم تر از همه ،تکنیک پیشنهادی باعث افزایش
ظرفیت و انعطاف پذیری ساختار می شود که هدف اصلی هر طراحی تقویت لرزه ای است.



اثرات خمش تا لحظه ی شکست بر رفتار سازه حاکم است بدون این که اثرات برشی تاثیر قابل مالحظه ای داشته باشد.
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با این حال ،به عنوان یک نقطه ضعف  ،تقویت دیوار های  RCموجود باعث می شود نیروهای برشی افقی قابل توجهی به پایه ها منتقل شوند،
که به نوبه خود ممکن است نیاز به تقویت در آن قسمت ها داشته باشد.

مقاوم سازی با مصالح فوالدی

.4

فوالد شایع ترین موادی است که برای مقاوم سازی دیوار های برشی سازه استفاده می شود و مقاطع فوالدی که برای بازسازی دیوار های برشی بتن آرمه
با طرح های مختلف ،برای افزایش پاسخگویی به پارامتر ها استفاده می شود و وزن کمتری در مقایسه با ژاکت بتنی به سازه اضافه می کند و حداقل اختالل در
عملکرد ساختمان از مزایایی استفاده از سیستم مقاوم سازی فوالدی است و از طرف دیگر آسیب پذیری فوالد به خوردگی ،نیاز به داربست ،دشواری مدیریت

صفحات فوالدی سنگین در محل ،از مشکالت مقاوم سازی با فوالد است که ما به دو صورت از این روش استفاده می کنیم که به صورت زیر است:

I

استفاده از صفحات فوالدی

در این روش ،صفحات فوالدی به دیوار متصل می شوند تا استحکام ،سختی ،انعطاف پذیری و یا ترکیبی از آنها را افزایش دهد .صفحات فوالدی را می
توان به صورت عمودی یا افقی با توجه به ویژگی که می خواهیم افزایش دهیم متصل کرد .مطالعه تاثیر طرح نوسازی مورد استفاده برای مقاوم سازی دیوارهای
برشی با استفاده از صفحات فوالدی در افزایش یک خاصیت خاص به عنوان مثال استحکام دیوار ،سختی و یا انعطاف پذیری بدون این که خواص های دیگر
تغییر کند.
شکل ( )2انواع طرح های نوسازی دیوارهای مورد مطالعه را نشان می دهد که توسط ] [2انجام گرفته است و آن ها نتیجه گرفتند که افزایش سختی دیوار
بدون تغییر استحکام آن می تواند با استفاده از صفحات فوالدی خارجی پیوند داده شده در نزدیکی لبه های طول دیوار باشد همان طور که در شکل )a( 2
نشان داده شده است صفحات را می توان در امتداد ارتفاع یا در امتداد ارتفاع مفصل پالستیکی مورد انتظار پیوند داد و یک فاصله ای باید بین صفحات و پایه
و همین فاصله بین صفحات و دال باالیی وجود داشته باشد تا تقویت استحکام دیوار را تحت تاثیر قرار ندهد ،زیرا بخش بحرانی همانند قبل باقی خواهد ماند.
افزایش استحکام دیوار بدون تغییر سختی می تواند با استفاده از صفحات فوالدی بدون اتصال بیرونی یا میله های متصل به یک مکانیسم تاخیر در تعامل
( )Interaction Delay Mechanismباشدکه در شکل  )b( 2نشان داده شده است.
 Interaction Delay Mechanismاجازه می دهد تا صفحات یا میله های اضافه شده تنها پس از یک جابجایی مشخص از کار بیافتد .صفحات یا
میله ها می توانند به صفحات بین ارتفاع دیوار متصل شوند و سپس توسط ورق های که به خوردگی و مقاومت در برابر آتش مقاوم هستن ،محصور شوند.
این طرح مقاوم سازی با توجه به این که می تواند نیرو های اضافی برشی را تحمل کند ،مورد استفاده قرار می گیرد افزایش انعطاف پذیری دیوار با افزایش
جزئی سختی و استحکام می تواند با استفاده از صفحات فوالدی محدود کننده خارجی  Uشکل که به وسیله اپوکسی و با استفاده از پیچ و مهره های پیش تنیده
با دیوار پیوند داده می شود که در شکل  )c( 2دیده می شود .افزایش انعطاف پذیری دیوار ،ظرفیت تخلیه انرژی دیوار را افزایش می دهد که رفتار لرزه ای
دیوار برشی است.
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( )cفقط انعطاف پذیری

( )bفقط استحکام

( )aفقط سختی

شکل  : 2طرح های مختلف مقاوم سازی که توسط] [2مورد مطالعه قرار گرفته است[1].

.I I

استفاده از مهاربند فوالدی

مهاربندهای فوالدی عمدتا برای بازسازی ساختار های قاب خمشی منعطف ،استفاده می شود .آن ها می توانند استحکام ،سختی و انعطاف پذیری کافی
برای سازه ی مقاوم سازی شده را فراهم کنند و با توجه به این که باید توجه ویژه ای به ارتباط آن ها با ساختار موجود داشته باشیم  .مهاربندهای فوالدی نیز می
توانند برای ارتقاء عملکرد لرزه ای دیوار های برشی بتن آرمه استفاده شوند در این حالت ،مهاربند فوالدی می تواند در فواصل کوتاه به منظور به حداقل رساندن
طول پیچش به دیوار برشی متصل شود که ظرفیت عضو مهار کننده را افزایش می دهد در مقایسه با حالتی از سیستم قاب خمشی مقاوم سازی شده که به طور
کامل توسط انحنای عضو مهاری فشرده شده کنترل می شود.
معموال توصیه می شود هنگام استفاده از مهاربند های مورب از نوار های فوالدی عمودی در لبه های دیوار استفاده شود زیرا نیروهای مورب در اعضای
مهاربند دارای مولفه های عمودی (فشاری  /کششی) هستند که نیروهای بیشتری را به دیوار وارد می کنند؛ در این حالت بهتر است نوار های عمودی در انتهای
دیوار متصل شوند تا به همراه بتن در برابر بخشی از این نیرو ها مقاومت کنند [3] .یک دیواره  RCرا که با استفاده از این تکنیک مقاوم سازی شده بود،
آزمایش کرد که شکل ( )3دیوار مقاوم سازی شده را در حالت  %1.5جابه جایی نشان میدهد و این آزمایش ها نشان داد که دیوار مقاوم سازی شده به ظرفیت
باربری نهایی تا  2.2برابر ظرفیت اصلی رسیده است و ظرفیت تخلیه انرژی تا  4برابر دیوار اصلی شده است که این موارد نشان دهنده کارایی این روش در
مقاوم سازی دیوار های برشی بتن ارمه است.
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شکل  : 3دیوار برشی مقاوم سازی شده با مهاربند فوالدی ][1

مقاوم سازی با مصالح تركيبي

.1

مواد کامپوزیت پلیمرهای تقویت شده با فیبر ) (FRPدر چند دهه گذشته توجه بیشتری شده است به عنوان یک ماده بالقوه برای مقاوم سازی ساختارهای
موجود به دلیل قدرت باالی آنها ،وزن سبک ،کاربرد ساده ی آن و مقاومت باالی آن در برابر خوردگی استفاد شود FRP .به سه صورت ورقه ورقه ای یا
صفحه ای و یا میله ای کاربرد دارد و الیاف پیش تنیده که برای افزایش کارایی در مقاوم سازی می توان استفاده کرد.با این حال ،برخی از ویژگی های
کامپوزیت  FRPمانند عملکرد بلند مدت ،عملکرد تحت حرکات دینامیکی و غیره در حال بررسی است.
.I

افزایش ظرفيت برشي دیوار

استحکام برشی بیشتر می تواند از طریق عمود قرار دادن الیاف بر محور عضو یا عمود کردن بر ترک های برشی محتمل ضبدری بدست اید.الگوی بسته
بندی و تعداد الیه های FRPکه در مقاوم سازی استفاده می شود ،استحکام و انعطاف پذیری بیشتر دیوار برشی را تعیین می کند و بنابراین قابلیت انعطاف
پذیری سازه و واکنش کلی آن در هنگام برخورد با یک سطح خطر لرزه ای مشخص را مشخص می کند و در این حالت FRP ،تاثیر کمی بر خمش و سختی
دیوار خواهد داشت بنابراین با مقاوم سازی نیرو های اضافی به حداقل خود می رسند و همچنین با توجه به وزن سبک ، FRPوزن ناچیزی به پایه دیوار اضافه

می شود.
] [4دی وار برش ی ب تن آرم ه را ب ا اس تفاده از پ یچ و مه ره ه ای از ج نس  (CFRP) carbon fiber-reinforced polymerو از طری ق
کنت رل ض خامت تقوی ت ش ده اس ت .ط رح مق اوم س ازی ب ا ه دف اف زایش اس تحکام برش ی دی وار و محص ور ش دن اس ت و دی وار مق اوم س ازی ش ده
ق ادر ب ه رس یدن ب ه انعط اف پ ذیری  05درص د بیش تر از دی وار اص لی باش د و توانس ته اس ت س ه براب ر بیش تر از دی وار اص لی ان رژی را ب ه خ ود ج ذب
کند.

.I I

افزایش ظرفيت خمشي دیوار
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استحکام خمشی یک دیوار برشی بتن آرمه را می توان با قرار دادن الیاف به صورت موازی با محور دیوار در تا حد زیادی افزایش داد و صفحات FRP
با استفاده از اپوکسی به سطح دیوار متصل می شوند و برای اتصال آن ها به پایه دیوار و به باالی دال از پیچی از جنس فوالد و یا  FRPاستفاده می شود.
] [0چندین روش برای اتصال محکم ورقه های  FRPکه می توانند برای تقویت خمشی استفاده شوند مطرح کردند .شکست انقباضی محل ورقهای
فشرده  FRPنیز در مورد بارگذاری چرخه ای مهم است و باید از آن اجتناب کرد .افزایش ظرفیت خمشی دیوار مفید خواهد بود اگر دیوار اصلی ،حالت
خمشی شکست را تجربه کرده باشد و از این رو ظرفیت خمش اضافی مورد نیاز است .در این حالت ،ظرفیت خمشی نهایی دیوار مقاوم سازی شده نباید بیشتر
از ظرفیت برشی دیوار باشد در غیر این صورت باید هر دو ظرفیت خمشی و برشی افزایش یابد.
.I I I

افزایش ظرفيت خمشي و برشي دیوار برشي بتن آرمه

ه ر دو ظرفی ت خمش ی و ب رش را م ی ت وان همزم ان ب ا اس تفاده از ن وار افق ی و عم ودی  FRPاف زایش داد [0] .روی س ه دی وار برش ی مق اوم
س ازی ش ده ب ا کامپوزیته ای  FRPهنگ امی ک ه تح ت چرخ ه ی ج انبی ق رار گرفتن د مطالع ه کرد.دی وار اول ب رای بازگردان دن ظرفی ت خمش ی و
س ختی اص لی دی وار ،تعمیی ر ش ده اس ت  .ی ک ورق ه ی عم ودی از ورق ه ای کربن ی  FRPب ر روی س طح دی وار و نبش ی ه ای ف والدی ب ه پای ه دی وار
متص ل کردن د .دی وار دوم ب ا اس تفاده از هم ان روش ،س ختی ب االتر و قابلی ت خمش ی بیش تری را ب ه دس ت آورد و دی وار س وم ب رای اف زایش دادن
س ختی ،ظرفی ت خمش ی و ظرفی ت برش ی آن ب ا اس تفاده از ی ک ورق افق ی کربن ی  FRPک ه در ب ین دو ورق عم ودی کربن ی  FRPدر دو ط رف
دیوار قرار داده شده است مستحکم سازی شد و دیوارها پس از مقاوم سازی ،برای گسیختگی خمشی طراحی شده اند.
مشاهد شد که دیوار های مقاوم سازی شده با  FRPعملکرد بهتری را دارند به شرطی که سیستم محکم سازی مناسبی برای ورقه ها استفاده شود و باید
به این نکته توجه شود که به مرور زمان ازبین رفتن چسبندگی و از هم فاصله گرفتن ورقه های FRPاز اعضا به علت تنش فشاری یک مسئله ی حیاتی است،
به ویژه باید برای بارگذاری چرخه ای مورد توجه قرار بگیرد.
به منظور اعتبارسنجی دقت و کاربرد مدل غیر خطی  Finte Elementاز دیوار برشی بتن آرمه مسلح تقویت شده با کامپوزیت  FRPتحت بار یکنواخت،
داده های آزمایشگاهی از کارهای پیشین ] [6مورد استفاده قرار گرفته است .مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار دیوار های برشی ساده و دیوار های برشی مقاوم
سازی شده با  CFRPبا پیکربندی های مختلف متمرکز شده است [6] .نتایج آزمایش بر روی پنج نمونه با مقیاس ½ با دیوارهای که نسبت طول به عرض
آنها  1.0است ارائه داده اند .یکی از آنها را بدون هیچ مقاوم سازی به عنوان یک نمونه مرجع مورد آزمایش قرار دادند و بقیه نمونه ها با نوار  CFRPمقاوم
سازی شدند .تمام نمونه ها تحت بارگذاری جانبی چرخه ای آزمایش شدند و هیچ بار محوری به نمونه ها اعمال نشده است .ابعاد و جزئیات دیوار برشی RC
مرجع در شکل ) (4نشان داده شده است.
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شکل  :4ابعاد و جزئیات نمونه ها ][5

ترکهای برشی در طول قطر دیوار برشی  RCمتمرکز شده اند و پس از اعمال بار جانبی نهایی ،عرض این ترکها به علت جداشدن نوارهای  CFRPاز
سطح دیوار افزایش یافته است؛ مشاهده می شود که بتن در گوشه پایین دیوار تحت تنش های فشاری خرد شده است .شبیه سازی عددی با نتایج آزمایش
همخوانی دارد و نشان می دهد که روش عددی می تواند به طور دقیق رفتار دیوارهای برشی  RCتقویت شده با کامپوزیت های  CFRPرا پیش بینی کند].[5
تنش های کششی که می تواند در ورق های  CFRPمتصل شده به بتن ایجاد شود فقط بخشی از تنش هایی که ورق  CFRPدر حالت شکست به علت
جداشدگی دچار است را شامل می شود که به منظور افزایش بیشتر کارایی ورق های تقویت کننده ی  CFRPراه های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها
اتصال ورق ها بصورتی است که در هنگام گسیختگی از بتن جدا نشود روش های مختلف چسباندن ورق های  CFRPبه بتن توسط محققان از جمله استفاده
از ورق های عرضی یا به شکل تسمه ای ،اتصال های مکانیکی ،چسباندن ورق ها به صورت مارپیچ و یا استفاده از استفاده از پیچ های  CFRPمورد بررسی
قرار گرفته است.
به منظور مدلسازی نمود مکانیکی پاسخ اتصال  CFRPرابطه ی نیرو و تغییر شکل را در مورد مدلسازی اتصاالت  CFRPبرای حالت گسیختگی برشی
ارائه کردند [2] .آن ها دو نوع اتصال  CFRPرا پیشنهاد کردند :اولین نوع قطر اتصال  13میلیمتر با قطر قسمت افشانی  01میلیمتر است که در نوع دوم قطر

اتصال  11و با قطر قسمت افشانی  152میلیمتر است که در شکل ( )0نشان داده شده است.

8

دهمين كنفرانس ملي بتن
 51و  51مهر ماه 5317
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی

شکل  : 0مراحل ساخت اتصال ][5

شکل ( (a) )6و) (bیک همبستگی کامل بین رفتار مدل مرجع SW-1بدون اتصال و مدل  SW-2با یک ردیف اتصال نشان می دهد .این نشان می دهد
که استفاده از یک ردیف هفتایی از اتصاالت که در وسط هر یک از دو نوار  CFRPقطری بکار رفته باشد منجر به افزایش رفتار نهایی تقویت دیوار برشی
 RCنمی شود.
همچنین ،همانطور که در شکل ( a )6و  bنشان داده شده است ،رفتار SW-3در مقایسه با مورد بدون پیچ  SW-1بهبود یافته است .این نشان می دهد
که هنگامی که حالت شکست دیوار برشی  RCساده برشی یا انعطاف پذیری است ،با استفاده از دو پیچ  13میلی متر در نزدیکی هر انتهای نوارهای CFRP
با فاصله هایی که در شکل ( )5نشان داده شده است ،تاخیر در جدا شدگی نوارهای  CFRPو افزایش قابلیت انعطاف پذیری نوارهای تقویت کننده ی CFRP
دیوار برشی که در مورد رویداد لرزه ای بسیار مفید است.

(b) Fcu=45 N/mm2, τmax=1.0 MPa, Gcr =155 J/m2

(a) Fcu=10 N/mm2, τmax=5.0 MPa, Gcr =355 J/m2

شکل  : 6نمودار بار جانبی-تغییر مکان جانبی برای مکان های مختلف ورق های  CFRPدیوار برشی ][5

شکل  : 5نحوه ی قرار گرفتن اتصاالت  CFRPو فاصله ی بین آن ها ][5
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در این بخش برای نش ان دادن اثر پیکربندی نوارهای  CFRPبر ظرفیت بارگذاری دیوارهای برش ی  RCتقویت شده  ،CFRPچهار دیواره برشی RC
با همان محل نوارهای  CFRPتقویت ش ده اند اما با تنظیمات مختلف SW-6 ,SW-0 ،SW-4 ،و  SW-5مدل ش ده اند ،همانطور که در ش کل ( )2نشان
داده ش ده اس ت .این دیواره ای برش ی  RCدر دو مورد مورد بررس ی قرار گرفتن د ،اولین مورد ب ا مقاومت بتن Fcu=10 N/mm2 ،و مورد دیگر با
( Gcr=155 J/m2 , Fcu=45 N/mm2انرژی ش کس ت)( τmax=1.0 MPa ،تنش برش ی ماکزیمم)( tw=155mm ،ض خامت دیوار ها) برای نش ان

دادن رابط بین بتن و  CFRPاستفاده شد.
شکل ( )2نشان می دهد هنگامی که حالت گسیختگی دیوار برشی  RCساده ،گسیختگی برشی است ،بهترین عملکرد برای بهبود استحکام جانبی و
انعطاف پذیری دیوار های برشی  RCبا نوار های جانبی  SW-6بدست می آید .حالت گسیختگی ناشی از دیوار برشی  RCبا  Fcu =45 N/mm2خمشی
است و شکل ( )1بسته به استفاده از محل مشابه برای ورق  CFRPافزایش ظرفیت بار نهایی  RCدیوار برش برای نمونه  SW-6 ،SW-0 ،SW-4و SW-
 5با نسبتهای به ترتیب  12.55% ، 34.10% ، 33.5%و  16.63%نشان می دهد SW-4 .و  SW-0رفتار خمشی توسط مولفه عمودی ورق  CFRPمورب تقویت
می کند.
عالوه بر این برای  SW-0ورق افقی  CFRPبه انتهای ورق های مورب  CFRPبخاطر چسبندگی بهتر متصل شده اند بهترین عملکرد برای بهبود
استحکام برشی جانبی و انعطاف پذیری دیوارهای برشی  RCبا تقویت با نوار های متقاطع و ترکیب نوار  SW- 0به دست آمده است .بدترین عملکرد در میان
پیکربندی تقویت شده فوق برای رفتار کلی دیوار برشی  RCتقویت شده با تقویت نوار های جانبی  SW- 6است این به این دلیل است که ورق CFRP
پایین تر در  SW-6تنها ترک خمشی به باالی این ورق جایگزین کرده و ورق  CFRPعمودی مرزی وجود ندارد SW-5 .شکست خمشی را با ورق CFRP
عمودی مرزی ،اما با نسبتا قسمت کوچکی تقویت کرد.
با افزایش عرض ورق های  CFRPافقی و مورب به  255میلی متر ،رفتار کلی  CFRPتقویت کننده دیوار برش  RCبهبود یافته است .ظرفیت بار نهایی
 ٪41.44از دیوار برشی  RCساده افزایش یافت .همچنین در مورد استفاده از ورق افقی  CFRPدر بخش پایین تر از دیوار به سمت پایه ،قدرت نمونه و ظرفیت
تخلیه انرژی به طور قابل مالحظه ای بهبود یافته است و ظرفیت بار نهایی  01.12درصد از دیوار برشی  RCساده افزایش یافته است].[5

شکل  : 2پیکربندی های مختلف از نوار های  CFRPبا مساحت برابر ][5
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(a) Fcu =10 N / mm2

(b) Fcu =45 N / mm2

شکل  : 1بار جانبی-تغییر مکان جانبی برای پیکربندی های مختلف از نوار های  CFRPبا مساحت برابر ][5

.1

كاهش استحکام خمشي
این می تواند یک راه حل برای تغییر حالت گسیختگی دیوار از کسیختگی شکننده ی برشی به گسیختگی منعطف خمشی باشد] .[1این روش را می توان

با برش آن بخش از میلگردهای عمودی دیوار که نزدیک به انتهای آن قرار دارند انجام داد .با این حال ،دیوار باید ظرفیت خمشی مناسبی برای مقاومت باربری
جانبی را دارا باشد.

.7

استفاده از ميله های ضخيم برای دیوار های برشي سبک وزن

دیوار های برشی بتن آرمه ی سبک وزن تحت بار محوری زیاد به ویژه اگر عناصر فوالدی در ساخت دیوار استفاده شود دچار گسیختگی درون صفحه
ای بر اثر شکست صفحات می شود .در این حالت ،محدود کردن دیوار راه حلی برای جلوگیری از چنین حالت گسیختگی شکننده است[15] .در این روش،
میلگرد های فوالدی درکل ضخامت دیوار به صورت صحیحی قرار داده می شوند تا دیوار محدود شود .میلگرد ها می توانند به بتن متصل شوند یا به صورت
آزاد رها شوند.آن ها به این نتیجه رسیدند که این تکنیک در ارتقاء عملکرد دیوار و جلوگیری از چنین حالت شکستی موثر بوده است.

.8

نتيجه گيری

چندین تکنیک مقاوم سازی با استفاده از مواد مختلف که برای تعمیر ،مقاوم سازی و یا بهسازی دیوارهای برشی بتن آرمه استفاده می شود مورد بحث
قرار گرفت و در این مقاله ،استفاده از فوالد ،بتن و  FRPبه عنوان مواد مقاوم سازی در روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش مقاوم سازی با  FRPمی توان نتیجه گیری کرد که :
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 موثر بود به طور دقیق تر هنگامی که حالت شکست دیوارCFRP پیکربندی نوار بر روی رفتار دیوار برشی بتن آرمه مسلح تقویت شده با



SW-6  بهترین عملکرد برای بهبود قدرت جانبی و انعطاف پذیری دیوار برشی مقاوم سازی به صورت، برشی است،برشی بتن آرمه مسلح
 بدستSW-0 ، بهترین عملکرد با تقویت با نوارهای متقاطع و ترکیب نوارهای جانبی، اما هنگامی که حالت شکستگی خمشی است.است
. آمده است
 استفاده کرد که این عمل پس از شناسایی محل هایCFRP در محل هایی که تنش برشی بتن در آن ها حداکثر است می توان از پیچ های



 باعث به تاخیر انداختن جداشدگی نوارها از،CFRP  با استفاده از دو پیچ در انتهای هر یک از نوارهای مورب.مذکور صورت می پذیرد
.سطح بتن و افزایش انعطاف پذیری برای دیوارهای برشی بتن آرمه مسلح می شود
 باعث افزایش مقاومت لرزه ای دیوارهای برشی بتن، استحکام و یا انعطاف پذیری دیوارهای مقاوم سازی شده،طرح های مقاوم سازی با افزایش سختی
 محدودیت، پیامدهای مقاوم سازی دیوار،آرمه می شوند و می توان نتیجه گیری کرد که انتخاب روش مقاوم سازی بستگی به پیش بینی حالت گسیختگی دیوار
.های فیزیکی و بودجه اختصاص یافته برای مقاوم سازی دارد
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