
  ستون بتن مسلح توسط اليه –تقويت اتصال سه بعدي كناري تير 
  GFRP  دوجهتههاي

  دكتر فخرالدين دانش ، مهندس اسماعيل اسماعيلي ، دكتر ساسان عشقي

  

سالهاست كه عملكرد اتصاالت در سازه هاي بتن مسلح به عنوان عاملي موثر بر رفتار كلي سازه هاي 
ارائه و اجراي جزئيات لرزه اي تيرها و ستون . شناخته شده است  بزرگ،بتن مسلح تحت بارهاي جانبي 

ها و يا مقاوم سازي اين اعضا به منظور رسيدن به يك مكانيزم خرابي شكل پذير بدون توجه به نقش 
ها به ظرفيت هاي انملچرا كه در يك سازه بتن مسلح براي رسيدن اين ا. اتصاالت كافي نخواهد بود

 عملكرد مناسب و حفظ يكپارچگي اتصاالت اين عناصر و انتقال كامل ،يا مورد نظرغيراالستيك نهايي و 
 ستون بتن مسلح -متون تخصصي درباره اتصاالت تير  .بارها بين تير و ستون امري اجتناب ناپذير است 

  : به دو گروه تقسيم مي شوند 
 و بررسي مقررات آيين مطالعات مربوط به اتصاالت با جزئيات طراحي مناسب و در نتيجه توسعه -١

  نامه ها براي ساخت و سازهاي  جديد 
مطالعات انجام شده به منظور بررسي عملكرد و ارائه روشهاي مقاوم سازي و تعمير اتصاالت در  -٢

 اي سازه هاي موجود طراحي شده براساس آيين نامه هاي قديمي بدون قواعد ويژه لرزه

 Corner  وHanson زماني كه نتايج اوليه آزمايشات 1967ل تصاالت گروه اول به اوايل ساا مطالعه آغاز
 در مورد اتصاالت در سازه ACI –ASCEدر همين سال اولين گردهمايي كميته . منتشر شد باز مي گردد 

مطالعه جزئيات طراحي اتصاالت در (( ماموريت اين كميته . برگزار شد ACI –ASCE 352ها با عنوان 
از آن زمان به بعد آزمايشات . بود )) اهاي اجرايي براي طراحان و سازندگان اعضاي بتني و توسعه راهنم

به منظور تعيين تاثير پارامترهاي مختلف )) مشكالت اتصاالت (( و مطالعات تحليلي زيادي با موضوع 
برمقاومت و شكل پذيري اتصاالت و در نتيجه توسعه مقررات آيين نامه ها به منظور اجتناب از خرابي 

 -اولين راهنماي طراحي اتصاالت تير. االت و تضمين مكانيزم هاي خرابي شكل پذير انجام شداتص
   تحت عنوان 1976ستون بتن مسلح در سال 

ACI-ASCE 352R-76 با عنوان 1982 در آمريكا و در سال NZS 3101 .1982 در نيوزلند منتشر شدند .
 كتاب آبي 1960 و 1970 در ويرايشهاي نش و همكارا Blumeپيش از پذيرش راهنماهاي مذكور مرجع

 جزئيات شكل پذير اتصاالت بود كه  برايع راهنمارجتنها م) SEADC(انجمن مهندسين سازه كاليفرنيا 
 ضعف هاي عمده اي در 1976بنابراين ، ساختمانهاي ساخته شده قبل از . هيچگونه الزام اجرائي نداشت



 ايتاليا ، 1980 ژاپن ، 1978ابيهاي فاجعه انگيز در زلزله هاي بسياري از خر .ناحيه اتصال خواهند داشت 
   تركيه2002 تايوان ، 1999 مكزيك ، 1985 يونان ، 1981

بيانگر ضعف هاي عمده اتصاالت طرح شده با آئين نامه هاي قديمي بدون در بر گرفتن ) 1- شكل( 
 اجرا علي رغم ساخته شدن در مقررات لرزه اي براي اتصاالت و يا بدون لحاظ اين گونه مقررات در

 .زمان وجود آئين نامه هاي جديد مي باشند

  

  
  تركيه 1999خرابي در اتصاالت ساختمانهاي بتن مسلح در زلزله ) 1-شكل

 

ايي  مكزيك، حجم زيادي از مطالعات براي شناسايي جزئيات اجر1985خصوصاٌ پس از زمين لرزه 
توسعه روشهاي مقاوم سازي آنها اختصاص  اي و نيز ساختمانهاي طرح شده برمبناي قوانين غير لرزه

يا  با اين وجود ، اكثر الگوهاي تعمير و تقويت يا به دليل عدم توجه به اعضاي سقف و. داده شد 
 ACI –ASCEآخرين توصيه هاي كميته مشترك . محدوديت هاي معماري دامنه كاربرد محدودي دارند

چنين اتصاالتي نياز به مطالعات بيشتر براي بررسي كفايت جزئيات ((  بيان مي كند كه 2002در سال 
روشهاي بهبود عملكرد اتصاالت قديمي  )) .توسعه راهنمايهاي ارزيابي براي بهسازي دارند  آنها و نيز

 از ميان .صاالت موجود است  تعمير ات ونياز به مطالعه دارند و اطالعات كمي پيرامون مقاوم سازي
روشهاي تقويت استفاده شده روش تقويت با كامپوزيتهاي مسلح به الياف با توجه به ويژگيهايي نظير 
سهولت اجرا  ، وزن كم و نيز  عدم اختالل در كاربري و معماري سازه در ميان مهندسان از محبوبيت 

با توجه به آنكه تقريباً تمامي مطالعات انجام گرفته در مورد تقويت اتصاالت . ويژه اي برخوردار است
 بر روي نمونه هاي ساده شده و (FRP) ستون ساختمانهاي بتن مسلح با كامپوزيتهاي مسلح به الياف - تير



از . يكطرفه اتصاالت مي باشد لذا به صورت مستقيم قابل كاربرد در مورد سازه هاي واقعي نمي باشند
ميان ضعفهاي موجود در اتصاالت ضعف برشي به سبب عدم تعبيه ميلگردهاي عرضي محصور كننده در 
ناحيه اتصال خصوصاً در اتصاالت گوشه ساختمانهاي بتن مسلح آسيب پذيرترين المان را در اين نواحي 

ه اين به علت وجود تير عرضي ارائه يك روش تقويت از طريق قنداق كردن بتن هست. ايجاد مي كند
ناحيه و در نتيجه باالبردن مقاومت برشي اتصال به گونه اي كه حالت خرابي به سمت تشكيل مفصل 

با توجه به مطالب عنوان شده در تحقيق حاضر يك . پالستيك تير سوق يابد كار چندان ساده اي نيست
از ميلگردها و حلقه  بعدي تمام مقياس و مشابه كه عمداً در ناحيه اتصال آن 3 ستون گوشه - اتصال تير

هاي عرضي استفاده نشده بود تا تقريباً بحراني ترين شرايط برشي در ناحيه اتصال حاكم گردد طراحي 
 به عنوان پيش نياز انجام ABAQUSسپس يك تحليل اجزاي محدود مقدماتي با نرم افزار . شد

تايج بدست آمده از اين با توجه به ن. آزمايشات و بررسي الگوي تقويت برشي مناسب انجام گرفت 
تحليل ساختار يك مطالعه آزمايشگاهي برنامه ريزي شد و دو نمونه مشابه از اتصال مورد مطالعه ، 

يكي از دو نمونه به عنوان نمونه مرجع به منظور مطالعه رفتار كلي آن در قالب حالت . ساخته شدند
 و جذب انرژي تحت بار گذاري دو  سختي ، تغيير شكل برشي اتصال  شكل پذيري ، خرابي نهايي ،

سپس ناحيه اتصال نمونه دوم توسط اليه هاي كامپوزيتي داراي الياف . جهته مورد آزمايش قرار گرفت 
لبه هاي كامپوزيت محصور كننده در محل حضور .شيشه بافته شده در دو جهت متعامد محصور شد 

تقويت شده مورد آزمايش قرار گرفت و سپس نمونه . تيرها با استفاده از يك سيستم مكانيكي مهار شد
مولفه هاي ارزيابي  ارتقاي رفتار نمونه . مشخصه هاي رفتاري آن در قياس با نمونه مرجع مطالعه گرديد

 سختي ، تغيير شكل برشي   شكل پذيري ، حالت خرابي نهايي ،: تقويت شده در اين تحقيق عبارتند از 
  اتصال و جذب انرژي 

ويت شده قادر به توسعه نيروهاي نهايي تيرها و تشكيل مفصل پالستيك كامل در انتهاي               اگرچه نمونه تق  
تير ها نشد و اندكي پس از تسليم ميلگردهاي طولي تيرها با خـرد شـدن  بـتن هـسته اتـصال و لغـزش                          

ار ميلگردهاي طولي تيرها در اين ناحيه به مقاومت نهايي خود رسيد اما بهبودهاي قابل توجهي را در رفت                 
 درصد افـزايش  شـكل پـذيري ،    60 درصد در افزايش بار نوك تير ،    50كلي اتصال ايجاد كرد كه شامل       

 درصد افزايش سختي اوليه به همـراه نـرخ كـاهش سـختي              14 درصد افزايش مقاومت برشي نهايي ،        38
شـده در    اسـتفاده    GFRPكمتر در قياس با نمونه مرجع مي باشد كه بيانگرد عملكرد مناسـب كامپوزيـت                

مهار مكانيكي استفاده شده به خوبي در جلوگيري از جدايش كامپوزيت از بتن عمل              . ناحيه اتصال است    
  :با توجه به موارد عنوان شده مي توان نتايج زير را استنباط نمود . كرد



اگرچه مفصل پالستيك كامل در نمونه تقويـت شـده شـكل نگرفـت و انـدكي پـس از تـسليم                       - 1
ر سيستم اتصال به مقاومت برشي نهايي خود رسيد اما تكنيك استفاده شـده              ميلگردهاي طولي تي  

مقاومـت برشـي      به خوبي قادر به ارتقاء مشخصه هاي رفتاري سازه اتصال از قبيـل بـار نهـايي ،                 
  اتصال ،شكل پذيري ،سختي و انرژي جذب شده مي باشد

محـصور كـردن بـتن هـسته         دو جهته همراه با مهارهاي مكانيكي بكار رفته با           GFRPكامپوزيت   - 2
اتصال به خوبي منجر به افزايش مقاومت فشاري پشتوان قطري بتني شكل گرفته در ايـن ناحيـه                  

 .شدند كه نهايتاً مقاومت برشي بيشتري در ناحيه اتصال را به همراه داشت

تكنيك تقويت ارائه شده براحتي و بدون نياز به سوراخكاري در سطح بـتن سـازه و اخـتالل در      - 3
 .ري در يك زمان كم به سهولت قابل اجراستمعما

  

  
  آزمايش نمونه اتصال تقويت شده 


