
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 دومین کنفرانس ملی زلزله ه هایمجموعه مقال 

 )ره( ، ایران، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی9314 فروردین 72  

 

 FRP یهابا استفادهاز ورقه  یآرمه با ضعف آرماتور عرضاتصاالت بتن یالرزه یریپذشکل یتو قابل یداریپا یشافزا
 

 shahriyar24@gmail.com ین؛قزو یسازه، دانشگاه آزاد اسالم یمهندس یصفت، دانشجو یحانحسن ر

  aghabarati@qiau.ac.ir ین؛قزو یسازه وزلزله، دانشگاه آزاد اسالم-دکتری تخصصی مهندسی عمران  ی،حسن آقابرات

   eslamdoost@simcocable.comیالن؛دانشگاه گ یک،مکان یبهادر اسالم دوست، کارشناس ارشد مهندس

 

 
 

1 

 

 چکیده

برای طراحی یک سازه مقاام  ر  برابار زلهلای ز ااز بای رازا  راا ی ر  

 زلهلای مقابا  ر  ساازه یاک   تاا  باشد.خصوص   تا  آن تحت با  زلهلی می

های ای ری صر اً رستو العم بوره م هر طراحی سازه متعدری عوام  از متأثر

 باشد.ب زمیای  ا برآم ر سازر، الهاماً را ای   تا  مناسزامیآئ ن

های گذشاتی طراحای م سااختی زامایاتصاالت بتنی رای بار اساائ آئ ن

ازد غالباً ر  هنگاا  مواوز زلهلای   تا هاای زامناسابی از وب ا  مقاممات شده

هاای زار سات تیان   جازبی زارا ی، توازایی زاچ ه اتاف  ازار ی م مناز ه 

یات اتصااالت از رهند. از این  م بحا  تقومفص  پفست ک از خور زیان می

 باشد.مسائ  مو ر توجی ر  مهندسی عمران می

ای پذیری لارزهر  این تحق ق، هد  اصلی بر سی امنان ا اهای  شان 

باوره  FRPهای آ می با ضعف  والر عرضی باا اساتفاره از م وایاتصاالت بتن

است. ر  هم ن ا تباط، اتصاالت خا جی ت ر بی ستون  ا وب  م بعد از تقویات 

FRP (Fiber Reinforced Polymer  )هااای ال ااا ی یااا مپوزیتبااا را

تغ  ر مناان  -تحت اثر با های س نلی ورا  راره م زمورا های ه سترزیس با 

هار  لحضی شارمز باا رم ان م تن  م ررز   ون م سه م شن  ترک-م ممان

ماو ر بر سای وارا   ANSYSا اها  استفاره از تحل   غ رخطی توسا  زر 

 خراج گررید.گر تی م است

ا ها ، ابتدا زتایج آزماییاگاهی یاک زموزای جهت بر سی صحت زتایج زر 

ت ر م اتصال با زتایج حاص  از تحل   غ رخطای مقایسای شاده اسات م ایان 

ساازی اتصااالت بتنای توازایی مدل ANSYSا ها  مقایسی زیان رار ری زر 

هاای وشا  م  های مختلفی از پباشد. طرح ا را ا می FRPتقویت شده با 

FRP .برای تقویت ر  زظر گر تی شد 

با بر سی زمورا های ه سترزیس اتصاالت تقویت شاده م تقویات زیاده 

، FRPهای این زت جی حاص  شد ری ر  اتصاالت تقویت شده ر  جان با الیای

ا اهای  زیاان راره م فر  ات جاذ   %77تاا  51ای با ن پذیری لرزهشن 

 یا تی است. پذیری آن بهبورازر ی م شن 

  اوالر ضاعف آ مای،بتن اتصاالت ، ایلرزه پذیری شن : کلیدی کلمات

  FRPعرضی،ه سترزیس ،

 

 مقدمه .9

 

 طای رای هاییزلهلای اثار ر  شاده تخریاب هایسازه بر سی م مطالعی

- ت ر اتصاالت اهم ت م زق  بی  ا پ وستی، مهندسان مووز بی اخ ر یهاسال

است. اتصاالت ینی از اجاهای مها   زموره ماوف هاساختمان ایمنی ر  ستون

 شوزد.آ می محسو  مین های بتسازه

 طاو ی سازه ری است این بر اص  زلهلی برابر ر  هاساختمان یحاطر ر 

 ریدگیآسا ب بدمن متوس  هایزلهلی برابر بتوازد ر  ری شور ساختی م طرح

 رلای تخریب رچا  عاری، سازه غ ر شدید هایزلهلی برابر ر  رند م مقاممت

 [.5زگررر ]

ی هاساالامل ن آزماییات ازجا  گر تی بر  می اتصاالت ت ر بی ستون بای 

گااررر. اراماای ( ازجااا  گر تاای باار میHansonراای توساا  هازسااون ) 5691

را های ازجا  گر تای توسا  هازساون ر  ریگار ریاو ها ز اه جهات بهباور 

قاتی ازجا  گر تای تاا گ ری شد. زتایج را های تحق ای اتصال پیعملنرر لرزه

 گررید. ACI/ASCE352باع  ازتیا   5679سال 

ر  لوماا  5696پاس از زلهلای  هاآنای تأث ر عمده اتصاالت بر   تا  سازه

های های موجور پس از این زلهلی م بعضای از زلهلایپریتا میاهده شد گها ش

رای ر   های مختلفین علت خرابی سازهترمه بعد از آن حاری از آن بور ری 

 ها بوره استازد، ایجار خرابی اتصاالت سازهاین زلهلی آس ب ریده

پذیری اتصاااالت هااد  اصاالی از ازجااا  تحق ااق حاضاار، ا ااهای  شاان 

باوره اسات. بای  FRPهای آ می با ضعف  والر عرضی با استفاره از م وایبتن

های یها بار   تاا  اتصااالت، زموزامنظو  بر سی تأث رات استفاره از این م وی

ر  طر  ن ت ر م بای  FRPهای ها م ویمتعدری تعریف گررید.  ر  این زموزی

شن  با طول م ا تفاز م ضخامت متفامت م همچن ن باا مجاور یاا  Uصو ت 

 ازد.عد  مجور رم پ چ ستون بی را    تی

 محدود المان سازی. مدل7

 باارای ANSYS 51·1 محاادمر عناصاار ا ااها زر  از تحق ااق ایاان ر 

 ایان ر . اسات شاده استفاره مسلح بتنی ستون -ت ر اتصال   تا  سازیمدل

 الماان سازیمدل ر  مصالح،   تا  م هاالمان هایمیژگی م خصوص ات وسمت

 .شد معر ی ANSYS ا ها زر  توس  اتصال محدمر

 صحت سنجی .7
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 زموزای یاک آزماییاگاهی زتایج ابتدا ا ها ،زر  زتایج صحت بر سی جهت

 است. شده مقایسی غ رخطی تحل   از حاص  زتایج اب اتصال م ت ر

 بررسنی سننجی آزمایشگاهی جهت صحت نمونه مشخصات .4

 شده

 متارم لی 0111 رلای طاول با آ میبتن عم ق ت ر یک مطالعی مو ر ت ر

 زسابت. اسات مترم لی 121 م 521 ترت ب بی مقطع ا تفاز م عرض. باشدمی

 ت ار عماق بای خاالص رهازای سبتز م 59/5 آن عمق بی خالص برشی رهازی

 راره ورا  زاح ی سی ر  مقطع ا تفاز ر  ت ر طولی آ ماتو های. باشدمی 92/2

 مقطاع مسا  ر   ریف یک م مقطع پای ن م باال ر  آ ماتو   ریف رم. ازدشده

 م آزماای  رساتگاه ت ار، رلی شن . شورمی زام ده جان  والر ری را ر ورا 

 .شورمی ( ریده الف5شن ) ر   رت عرضی م طولی  والرگذا ی

 

: ابعار م  والرگذا ی طولی م عرضی ت ار عم اق ماو ر بر سای م 5شن 

 شن  رلی رستگاه آزمای  

 راا  بای متارم لی 52 م 51 شا ، وطار سای ر   والرهایی ت ر این ر 

 م بااال مقاممات با  والر ،(مترم لی 52 م 51 وطر با) طولی  والرهای. ازد  تی

 بارای آشاو  آزمای  ر  همچن ن. هستند معمولی زرمی  والر جان  والرهای

 Mpa 91/1م  Mpa 7/29مقاممات  یاا ی م رییای  اساتفاره، مو ر بتن

 میخص شده است.

ر  مقایسی زتایج آزال ه یک وطعی بتن آ مای باا زتاایج تجربای زظ ار آن، 

زیار  توان سنج د. اما معموالً زتایج میخص م مه پا امترهای مختلفی  ا می

مع ا  سنج  صحت یک تحل   غ رخطی ر  مقایسای باا راا  آزماییاگاهی 

 زظ ر آن است، ری عبا تند از:

 با  زهایی واب  تحم  -5

 تغ  ر منان –منحنی با    -2

 گاهی با با  اعمال شده العم  تن یمنحنی تغ  رات عنس  -0

 هایی ایجار شده تا لحظی وب  از شنست ت رشن  ترک -1

 

 

 :بار نهایی -9

بای رسات آماده اسات.  KN 111زهایی ت ر مو رزظر ر  آزماییگاه  با  

بی رسات آماد. یعنای  KN 121تحل   غ رخطی ازجا  شده برابر این با  ر  

 است. %61روت ح  ازجا  شده ر  یا تن با  شنست ت ر ر  حدمر 

 

 تغ  ر منان ت ر مو ر مطالعی –: منحنی با  2شن 

 تغییر مکان: –منحنی بار  -7

تغ  ر منان مربوط بی یک وطعی بتن آ می، معموالً یاک  -حنی با هر من 

زاح ی خطی م یک زاح ی غ ر خطی رای وطعای رم  ایان منحنای معماوالً از 

ا تجاعی آ ماتو ها ر های غ خو رگی بتن م پس از آن تغ  ر شن شرمز ترک

هاای تغ  ار شا ب ر  منحنای گرررمراامفً غ رخطای اسات ح مح آغاز می

های تغ  ر ش ب ر  منحنی تحل لای ی بعضاً بی ه چ عنوان با مح آزماییگاه

گ رزد. با این مجور سعی بر آن باوره رای بهتارین منحنای  می ه  ورا  زمی

(آخرین منحنی بی رست آمده از آزاال ه غ رخطای  ا باا  2بدست آید.) شن  

رهد. ر  این منحنی محو  ا قای تغ  ار مناان منحنی آزماییگاهی زیان می

 رهازی م محو  وائ  ر  با  اعمال شده ر  رم زقطی ت ر است. مس 

 خوردگی تیر:مدل ترک -3

آ مای مارثر ینی از مع ا هایی ری بی شدت ر  تع  ن   تا  یک ت ار بتن 

خو رگی آن ت ر است. بی عبا ت بهتار ها م شن  ترکاست، مح  ایجار ترک

ی بای ضاعف باتن ر  خو رگی حاری از زوعی   تا  است. با توجاهر زوز ترک

خاو رگی خمیای خاالص، برشای م بارش ر  زواحی رییی سای زاوز ترک

آ مای وابا  مفحظای هساتند. بناابراین ایننای مادل خم  ر  یک ت ار بتن

خو رگی یک ت ر بی رست آمده از یک آزال ه غ رخطای تاا چای حاد بار ترک

خو رگی ماوعی آن ر  آزماییگاه منطباق اسات، ینای از ماوا ری مدل ترک

 توازد مبنای بر سی صحت آن آزال ه باشد.ست ری میا
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خو رگی ت ار ر  آزماییاگاه بارای م اال ماو ر الف شن  ترک-0شن  

خو رگی ت ر بی رست آمده از آزاال ه غ رخطای  ا   ترک-0مطالعی، م شن  

 رهد. ر ست ر  یک زیرگا  وب  از شنست زیان می

 

 

 خرین مرحلی با گذا یهای ایجار شده ر  ت ر ر  آ: شن  ترک0شن  

 

 

: تغ  ر شن  ت ر بی رست آماده از آزاال ه غ رخطای، ر  آخارین 1شن  

 مرحلی از با گذا ی

مطابقت بس ا  باالی این رم مادل ر  ایان شان  وابا  مفحظای اسات. 

 رهد.ز ه تغ  ر منان ت ر  ا چند زیرگا  وب  از شنست زیان می 1شن  

 گاهی: العمل تکیهعکس -4

( ز اه وابا  میااهده اسات، ر  آزماییاگاه 5ی رای ر  شان  )گوزاهمان

گاه رنا ی توس  یک ز رمسنج ر  هار مرحلای از با گاذا ی العم  تن یعنس

العما  سنج ده شده است. منحنی تغ  رات ر  با  اعمال شده ر  برابر عنس

( زیاان راره شاده اسات. ر  ایان شان  همچنا ن 1گاه ر شان )این تن ای

 ANSYSست آمده از تحل ا  غ رخطای باا اساتفاره از منحنی میابی بی ر

 س  گرریده است. این شن  ز ه گویای روت باالی منحنی بی رست آماده از 

 تحل   غ رخطی حاضر است.

 

گاهی ت ر مو ر بر سی بر حساب باا  العم  تن ی: تغ  رات عنس1شن 

 اعمال شده

ه از روات رهد ری تحل   ازجا  شدمجموعی زتایج بر سی شده زیان می

هاای موجاور ر  واب  وبولی برخو را  است. البتی شاید بتاوان ازادک اختف 

تغ  ر منان  ا ز ه بی مقدا  رمتاری رااه  رارح اگار چای ایان  –منحنی با 

مسألی ر   استای اهدا  این تحق ق ز ست م هد  از ازجا  این آزال ه تمارین 

 ره است. بو ANSYSسازی با امل ی برای اطم نان از صحت مدل

 بتن سازیمدل .3

 SOLID65    پا امتریک ایهم بعدی سی المان از بتن سازیمدل جهت

 ر جای سای باا گرهای هیت مجهی ش  یک توس  المان این. شد استفاره

 باا باتن، جانس از اعماالی مصاالح. شورمی تعریف گره هر ر  ازتقالی آزاری

 سای ر   یا ی ایهتن  ر  خررشدگی یا رییی هایتن  ر  ترک وابل ت

 مسلح امنان. باشدمی خهش م پفست ک هایشن  تغ  ر ز ه م متعامد جهت

 م سار ماوار ساایر یاا م پل مری ال ا   والر، با امتدار سی هر ر  بتن زمورن

 .است

 باتن بارای گس ختگی مع ا  عنوان بی Willam and Warnke مع ا 

 از. را است  ا ری   ر ترک م  یا  ر  بتن شنست وابل ت ری شد، استفاره

  یاا ی، مقاممات بی توانمی شنست مع ا  این تعریف برای مه  پا امترهای

 اشاا ه بساتی م بااز هاایترک برای ر  برش ازتقال ضریب م رییی مقاممت

(  ) بساتی م بااز هاایترک ر  بارش ازتقال ضریب پا امتر رم. ررر

 مقادا  م صا  ترک هرهندزیان صفر مقدا  ری را زد یک م صفر ب ن مقدا ی

 21/1مقدا های تحق ق این ر . است خین م زبر رامفً ترک رهندهزیان یک

 .شد ازتخا  بستی م باز هایترک برای ترت ب بی 66/1 م

 ر  موجااور تقریباای  ابطاای از بااتن االست ساا تی ماادمل محاساابی باارای

 :است گرریده استفاره ( 5 ابطی) با مطابق ایران بتن زامیآئ ن
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(5 )       cc fE  5000
  

      

 :آیدمی رست بی (2 ابطی) از بتن رییی مقاممت همچن ن

(2        ) cr fF  63.0 

 . میلگرد4

 ایان. شاد اساتفاره LINK180الماان  ساازی م لگررهاا ازمدل جهت

.  مرمای راا  بی  نرها م ها اب  ها،راب  خرپا، سازیمدل برای توازدمی المان

 هار ر  آزاری ر جای 2 باا محو ه تک رییی - یا ی المان یک المان، این

 هاامیژگی برخای ملای زدا ر  ا خم  تحم  توازایی المان این. باشدمی گره

. اسات شاده لحاا  آن ر ...  م ساختی تان  پفست سا تی، خهش، همچون

 ایان رای است بوره  رض این بر مطالعی این ر    تی را  بی  والر خصوص ات

 .رندمی عم  ینسان ری  م  یا  ر  م بوره رام  االستوپفست ک ماره

  هاکامپوزیت المان -5

 زسابت ، آن مصالح بورن ا توترمپ علت بی رامپوزیتی موار زمورن مدل

 ر  ایمیاژه توجای بای ز ااز واد ی چادن م  اوالر زظ ار ایهمترمپای ماوار بی

 خصوصا ات ری چرا را ر، الیی هر ال ا  جهت م مصالح خصوص ات اختصاص

 مدل منظو  تحق ق این ر . است متفامت مختلف جهات ر  ا توترمپ ک موار

 ایان. اسات شاده اساتفاره SHELL181 الماان از راامپوزیتی موار رررن

ازتقاالی م سای ر جای  آزاری ر جی سی را ای ردا  هر ری گره هیت با عنصر

 را ای م ورشاامی تعریااف باشااند،می x,y,z جهااات ر  آزاری چرخیاای

  شادگیسخت تاو  ، خاهش، پفسات ک، هایشان  تغ  ر اعمال هایوابل ت

 هاایالمان سایر با مناسبی همخوازی م بوره به گ هایررز  م هاتغ  رشن 

 مصاالح خصوصا ات. را ر مطالعای این هایزموزی زمورن مدل ر    تی را  بی

FRP  منحنای همچنا ن م ررز -تن  منحنی صو ت بی ری  م  یا  ر 

   تاا  یاک رای گررید، معر ی x,y,z مختلف جهات ر  برشی ررز  -تن 

 .شد گر تی زظر ر  ررز -تن  هایمنحنی برای االستوپفست ک خطی رم

 فوالدی هایگاه. تکیه6 

 شارای  م خاا جی ما ره با هاای یننواخات اعمال جهت تحق ق این ر 

مادمل  اوالری باا  م   یالی یک از ستون م ت ر ازتهای مقاطع ر  گاهیتن ی

  جاماد الماان از منظاو  بادین. اسات شاده الست س تی بس ا  بااال اساتفارها

SOLID180 گررید استفاره. 

 محدود عناصر مدل آزمایی. راست2 

  رض ات م محدمر المان زموزی سازیمدل زحوه ر ستی از اطم نان برای

 باا محادمر جاهاا مادل از حاص  زتایج ANSYS ا ها زر  ر  شده گر تی بی

 2117 ساال ر  همناا ان م مه نی آوای توس  ری عملی آزمای  یک زتایج

 .[2]شد مقایسی بور، گر تی ازجا 

 . معرفی اتصال8

 Sزاا  باا رای تحق اق این ر  رنترل زموزی عنوان بی شده زموزی ازتخا 

 تا پائ ن از ستون ر  است. ا تفاز رنا ی اتصال زموزی یک شور،می شناختی

ساتون  م ت ر مقطع .شد گر تی زظر مترر  2ستون بر از ت ر طول متر م0باال 

 م ل متر مربع می باشد 111*111

 

 s: اتصال 9شن  

 تهیه منحنی بارگذاری  .1 

منحنی با گذا ی س نلی برای اتصال مو ر بر سی بی صاو ت زیار بای رسات 

 (.  7آید)شن  می

ز ر  ایااان تحق اااق بااای منظاااو  مااادل راااررن با هاااای ثقلااای ا

0.1Ag*f"c استفاره شده است بعد از اعمال با  محاو ی ر  ازتهاای ساتون

مثابت زگی راشتن آن،ز رم از زوز جابجایی س نلی م تا یخچی تغ  رمناان بای 

صو ت ضریبی از تغ  ر مناان تسال   آ ماتو هاای طاولی ت رزموزای مطاابق 

  (زیاان  7الف (اعمال گرریدمشمات ک با گذا ی ثقلای ر  )شان  7شن )

 .راره شده است
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 : منحنی با گذا ی س نلی برای اتصال مو ر بر سی7شن  

بررسی کلی نتایج به دست آمنده از تحلینل ریرخ نی  .91

 ها نمونه

ها ی تعریاف شاده بارای تقویات اتصاال پس از ازجا  تحل   غ رخطی مدل

رای تارین زتایجیها بی روت بر سی گرریدزد. مه ، زتایج این تحل  Sمبنای 

 -رم ان م منحنی ز رم -شور، منحنی لنگرطو  میخص بی آن پرراختی می بی

 ا زیاان  S( مو ر بر سای اسات. اتصااالت 6م9جا بی جایی اتصاالت) شن  

ها رم ان اتصال بی صو ت رلی ر  زظر گر تای رهد. برای  س  این منحنیمی

ریاده پذیری هار زموزای محاسابی گرها شن شده، م با استفاره از این منحنی

 است

 
 FRP ( با   FRPالف( بدمن   Sرم ان اتصال  -:لنگر9شن  

 

 FRP ( با   FRPالف( بدمن  Sجابجایی اتصال  -: ز رم6شن 

 
 FRP ( بدمن   FRP: ررز   ون م سه الف( با 51شن 

 کرنش فون

از هساتی  یاریز یهار  وسمت الف( 1شور )شن یگوزی ری مفحظی مهمان

بای رارز  حادار ر  یاکری زه باشدیم 1159/1حدمر  اتصال ررز  بتن ر 

  رمتغ  هز ی نیپا  یررز  ر  هستی اتصال م زاح   راتاست. البتی تغ 112/1

 یم ر  بعضا 112/1از    زقااط رارز  با یری ر  بعضا یبی طو  باشدیم

ر  تعادار   کمفص  پفست  یر  زاح  ناست. همچن 1151/1 رر  حدم یگرر

رای بای  شاوریمیااهده م  اهز 112/1از    ا ررز  بهاز المان یرم  ا بس

 است م واب  صر  زظر رررن است. یزواح ینر  ا یارتمرره تن  ز   رل

باعا  ازتقاال مفصا   FRP یهام وای شاد،یم ب نای   طو  رای پاهمان

ازد م حادار ر رارز  باتن ر  شده  راز بر ستون بی سمت راخ  ت  کپفست

(. الز  بی ذرار اسات رای ر    51است)شن   رجان ت یتتقو ییازتها  یزاح

میااهده   اهز 112/1ر  حادمر  ییهاا)بر ساتون( ررز   رت ییوسمت ابتدا

 . شوریم

  : دوران -جابجایی و لنگر -یسترزیس نیروه یمنحن

زموزای   ساترزیسه یمنحن شور،یمیاهده م الف(6شن  )طو  ری ر  همان

 هااییمنحن  اتاز خصوصا رای باشدیم یزازک شدگ یر  مرره را ا ی،اصل

الغر بوره رای  یمنحن یهاحلقی  ناست. همچن یبا شنست برش  سترزیسه

 یر  با گاذا  ییجازموزی است. حدار ر جابی ینر  ا یاز اتف  ر  ازر  یحار

معاارل باا   رمیاست م ز  ل مترم 51م  51برابر با   ببی ترت یم زهمل یصعور

 .باشدیم   ر لوز وتن 71م  91 ب حدمر بی ترت هاییجاجابی ینا

ی م زهملا یصاعور یر  با گاذا  الاف( 9حدار ر رم ان ز ه با توجی بی) شن  

 51م  21حادمر   اببای ترت رم ان یانمعارل با ا لنگرم  اریان  10110برابر 

 .باشدیم   متر- لوز وتنر

 یمنحناا یهاحلقاای شااور،یمیاااهده م  ( 6شاان   )طو  راای ر همااان

باازتر باوره م  یصاعور یشده ر  وسامت با گاذا  یتقوزموزی ت  سترزیسه

 ییجااتف  ررره است. حدار ر جابای ی ا زسبت بی زموزی اصل  یتریب یازر 

 باشادیم  ل مترم 2701م  27برابر با   ببی ترت یم زهمل یصعور یر  با گذا 

اسات. ر لوز اوتن  91م  7901  اببای ترت هاییجاجابی ینمعارل با ا  رمیم ز

 هاااییمنحن یساایزیااان راره شااده بااا مقا (6)طااو  راای ر  شاان  همااان

ری مجاور  یاب  یشده ر م یتم تقو یزموزی اصل جابجایی – سترزیس ز رم ه

  یاترب یاتف  ازر   سترزیس،ه یهاباع  بازتر شدن حلقی FRP یهام وی

ر صاد  26  اهاناتصاال بای م یبا بر  تفر   های م ا یزسبت بی زموزی اصل
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مقدا  جابجایی ر  حدار ر بار وابا  تحما  شده است. ی،موزی اصلزسبت بی ز

 است. یا تی ی ر صد ا ها 61 یبا زموزی اصل یسیر  مقا

 یم زهملا یصاعور ی( ر  با گاذا   9با توجی بای) شان    هحدار ر رم ان ز

 5701م  57حادمر   برم ان بی ترت ینم لنگر معارل با ا یان ار 101101برابر 

ر صد زسبت بای  5000  هاناتصال بی م شن  پذیری. باشدیمتر م- لوز وتنر

 ی ا های  یا تی است.زموزی اصل

تا وبا    سترزیسزیان راره شده است، زمورا  ه (6)طو  ری ر  شن  همان

از خور زیاان   نیبوره م   تا  االست یمقطع بی صو ت خط یخو رگاز ترک

 یانم ا آیادیی مجاور مر  زمورا  ازحناا  با یخو رگ. اما پس از ترکرهدیم

یابد رای م اهان باا  تاا  سا دن بای یآ ماتو ها ارامی م    مزد تا آستازی تسل

م  21مرحلی غ ر خطی ر  زموزی تقویت زیده م تقویت شده بی ترت اب برابار 

 .ر لو ز وتن می باشد 11

پذیری شان  Sبا توجی بی تحل   های ازجا  شده برای تقویت اتصال مبناای 

م مقاممات خمیای  %1/16ر صد م بای طاو  متوسا   77تا  51اتصال ب ن 

 ر صد(. 9/51ا های  راشتی است )بی طو  متوس   %00تا  0اتصال ب ن 

 

 

 

 

 گیری:نتیجه .99

هاای ال اا ی رهد ری تقویت اتصاالت باا رامپوزیتزتایج این تحق ق زیان می

ی  ا خاو رگی، تسال   م زهاایای با هاای زظ ار ترکبی طاو  وابا  مفحظای

های منحنای ا های  رهد م ز ه ر  ا های  اتاف  ازار ی م بااز شادن حلقای

ه سترزیس مرثر باشد. از آزجا ری بر سی عملنارر اتصااالت ت ار بای ساتون 

گ ر اسات های آزماییگاهی پر ههینی م موتتحت اثر با های س نلی بی  مش

بای منظاو  توازند از  مش اجهای محدمر م لذا مهندس ن طراح م محقق ن می

های ه سترزیس استفاره زمایند. این ا زیابی   تا  س نلی م استخراج منحنی

هاای تجربای ی ازدک تحل   عدری ر  مقایسی با  مشمه  با توجی بی ههینی

های ر  مراح  امل ی طراحی اهم ت خواهد راشت. بدیهی اسات تأی اد مادل

، پاس از FRPهای م وایآ می با های بتنبه نی برای تقویت اتصاالت ر  سازه

بر سی زتایج تحل   عدری با صر  ههینی رمتار ر  آزماییاگاه وابا  ازجاا  

 است.
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