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  بررسي آزمايشگاهي و تحليلي تعمير و تقويت لرزه اي ستونهاي بتن آرمه
 

   دكتر ساسان عشقيآقاي:مجري
  مهندس زنجانيزادهآقاي:همكار

 
توان به زوال و باال رفتن سن  شده است كه ميها  عوامل مختلفي منجر به افزايش تقاضا براي تقويت سازه  
عاشات و نيروهاي وارده از طرف زلزله، تغيير كاربري سازه، عدم رضايت مقابل ارت ها در هاي بتني، ضعف سازه سازه

ها از   اين توصيف تقويت سازهاب. اشاره نمود... ها، خوردگي فوالد و بتن و  ضوابط اجرايي، تغييرات ضوابط آيين نامه
پذيري خمشي و ضعف هاي بتني، ستون ها به دليل ناكارآمدي در شكل  موارد بسيار ضروري مي باشد در اغلب سازه

باشد،  مقاومت برشي يا خمشي در مقاطع بحراني كه عمدتاً ناشي از كمبود فوالد عرضي و يا طول وصله فوالد مي
به همين . آسيب پذيرترين اعضا بوده اند بخصوص اگر ستون ها الغر وبلند باشند اين نگراني ها دو چندان مي شود

هاي واقعي و مدل هاي مقياس شده از آنهاف  و همچنين آزمايش نمونهدليل تكنيك هاي ترميم و تقويت ستون ها 
تكنيك هايي كه از نظر كاربردي و اجرايي مناسب ترين تشخيص داده . توجه محققين را به خود معطوف داشته است

قهاي شده اند شامل دورپيچ كردن با فوالد، افزايش سطح مقطع با بتن ريزي و اضافه كردن آرماتور، تقويت با ور
هاي پيش تنيدگي و پوشش مواد مركب اعم از الياف  تزريق اپوكسي، بخيه زدن، ايجاد يكپارچگي با كابل. فوالدي

 Lead Rubber Bearing (LRB(اي مانند  شيشه اي و الياف كربن با چسب مخصوص و بهره گيري از تكنيك هاي لرزه
 . مي باشندFriction Pendulum System) FPS(و 

 بعنوان روشي مناسب جهت تقويت و تعمير اعضاي بتن آرمه در FRPاما در چند سال اخير استفاده از الياف 
دنيا مورد توجه قرارگرفته است و در دانشگاههاي معتبر دنيا آزمايشات گوناگوني برروي عملكرد اعضاي بتن آرمه 

ت ولي از مقاالت و تحقيقات گوناگون چنان برمي  اين الياف در مقابل بارهاي زلزله انجام گرفته اساتقويت شده ب
  .آيد كه زمينه كاري در اين مورد بسيار زياد است

در اين تحقيق با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي و تحليلي و عددي به بررسي تقويبت و تعمير 
اند و  اخته شده س1971 قبل ازسال ACI كه طبق آيين نامه GFRPستونهاي بتن آرمه بلند و الغر با الياف 

هاي ستون از قبيل شكل پذيري، مقاومت و به طور كلي عملرد اين چنين ستون ها در  تأثير آن در مشخصه
هنگام اعمال بارهاي سيكلي پرداخته شده است و در مورد اثر با رمحوري بر عملكرد ستونهاي تقويت شده و 

پذيري ستونهاي ساخته شده  به بررسي آسيبالبته با آزمايش ستون هاي تقويت نشده . نشده بحث شده است
 و آيين نامه آبا پرداخته شده و درنهايت نتايج بدست آمده از 1971 قبل از سال ACIطبق آيين نامه 

 .روشهاي تحليلي با نتايج بدست آمده از آزمايش مقايسه شده است
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