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 چکیده

 یـت ، ظرف یـاد ز یهستند که بعلـت سـخت   ییبتن آرمه اعضا یبرش یوارهايد
در  یباربر جـانب  یصلفراوان به عنوان عضو ا یريشکل پذ یتباال و قابل يباربر

 ییـر در اثـر گذشـت زمـان و تغ   . شوندیو ساخته م یزلزله طراح يبرابر بارها
مورد  هايعدم حصول به مقاومت یح،صح يعدم اجرا ی،طراح يها نامهیینآ

ماننـد   یـوار نشـده در هندسـه د   ینـی ب یشپـ  ییراتیتغ یجادا یانظر در بتن و 
 ينامه هـا  یینآ یطراح یارهايمعموجود  یبرش یوارهايد یبازشو، برخ یجادا

 ي، بهسـاز  یـت است کـه تقو  یهیموارد بد یندر ا. کنندیرا برآورده نم یدجد
در سال . باشدیطراحان م هايجزو دغدغه یوارهاد ینا يو مقاوم ساز ايلرزه

منحصر بـه فـرد    یاتبعلت خصوص FRP هايیتاستفاده از کامپوز یراخ يها
 یسـاختمان  هايسازه خصوصاً هادر سازه يسازمقاوم  یاو  يآنها جهت بهساز

در بهبـود رفتـار    CFRPهـاي مقاله اثر استفاده از ورق ینا در.شده است یجرا
بتن آرمـه بـا بازشـو و بـدون بازشـو بـه روش اجـزاء         یبرش یوارهايد ايلرزه

از  يعـدد  سـازي جهت مدل. قرار گرفته است یمورد بررس یخط یرمحدود غ
ارتبـاط ابتـدا مـدل اجـزاء      ینتفاده شده است و در ااس ABAQUS افزارنرم

قرار گرفتـه   ییدو تأ یسهمورد مقا یشگاهیآزما هايبا مدل يشنهادیمحدود پ
قـرار گرفتـه    يمورد مطالعـه پـارامتر   يعدد هايمدل ياست و سپس تعداد

و شـکل  يبـاربر  یـت در ظرف یريچشـمگ  یشحاصله نشانگر افـزا  یجنتا. است
بـه منظـور    FRP یـاف بـتن مسـلح بـا اسـتفاده از ال     یبرش یوارهايد پذیري
 .است ايلرزه يبهساز

  بازشو ي،مقاوم ساز ي،، بهساز FRP،  یبرش یوارد: يکلمات کلید
 

 مقدمه
 یمهندس ايو حرفه یتخصص یدسازه به د یککه به ساخت  یاز زمان

 نیاز ا. بود یرگذاردر انتخاب نوع سازه تأث يمتعدد يشد، پارامترها یستهنگر
 یازهايبا توجه به ن يبه اقتصاد ساخت و ساز و صرفه اقتصاد توان یدست م

و  يساخت، در دسترس بودن مصالح، تطابق مصالح با مالحظات معمار
 یل،و س يآتش سوز: ممکن مانند هاي یبمقاومت در برابر آس اي، ازهس
لزله، ز یاشده در سازه به سبب باد  یجادو استحکام در برابر حرکات ا یداريپا
 پارامترهاي .مدت اشاره کرد یاستفاده طوالن یتکم و قابل يبه نگهدار یازن

 يها سازه یندر ب ینهگز ینسازه بتن آرمه را به عنوان بهتر یکفوق، انتخاب 
 یانم از .]1[ کند یم یمعرف يفلز يها سازه  یو حت ییمصالح بنا ی،چوب

 یادز یتلفات جان یحتو  یدشد هاي یخراب یجادکه سبب ا یعوامل فوق عامل
سازه به ندرت  یکهر چند ممکن است زلزله در طول عمر . زلزله بود شد، یم

و رفتار آن زلزله خاص، آثار  یتبه علت نامشخص بودن ماه یول یفتداتفاق ب
و طراحان را به  ینبوده و هست که توجه محقق یادز يمخرب آن به حد

شده  یجادا يا نوع سازههر  یدر طراح یديخود معطوف کرده و مبحث جد
پس از مطرح شدن مباحث طرح . است ايلرزه یکه همانا مبحث طراح

 یتتنها، اهم یبا قاب ساختمان یبتن يها و مشخص شدن ضعف سازه يا لرزه
 يا سازه یاتو خصوص یکه با مشخصات هندس يعضو يو اجرا یطراح

 یاصل هیفباال بتواند وظ یريپذ مقاومت و شکل ی،خاص خود همچون سخت
مشخص  یشاز پ یشب یردزلزله را به عهده بگ یروهايدر برابر ن یجانب يباربر
بتن مسلح بود که با قرار دادن آن در محل  یبرش یوارعضو د ینا. یدگرد

 یجادو مطمئن در سازه ا يمقاوم در برابر زلزله قو یستمس یکمناسب، 
با  يها ون سازهچ يبا توجه به وجود مسائل متعدد یانم ینا در .]2[شد می

 ها، يکاربر ییردر زمان اجرا، تغ یفیتمصالح، نقصان ک یقدمت باال، فرسودگ
در  ینیمبحث نو ید،جد يها نامه یینآ یطراح یازهاين ییو عدم پاسخگو

. ها شکل گرفت سازه يو مقاوم ساز ايلرزه يعمران با عنوان بهساز یمهندس
 یعیشامل دامنه وس يا لرزه يها و بهساز سازه ياست که مقاوم ساز یهیبد

 یااجرا و  یفیتدقت محاسبه و ک ي،ها است که هر سازه فراخور کاربر از سازه
و  يا لرزه ياز بهساز یمشخص یزاناز آن سازه خاص، به م یدجد يانتظارها

 يها ابعاد مقاطع، ژاکت یشچون افزا هاییروش از .دارد یازن يمقاوم ساز یا
برون محور به عنوان نسل اول  ياز مهاربندهاو استفاده  یبتن یا يفوالد

 ياز مهاربندها استفاده .]3[استفاده شده است يمقاوم ساز هاي یوهش
و استفاده از  یسکوزو یراگرهايم ی،جرم یراگرهايم یر،کمانش ناپذ

 هاي یوهمصالح و ش ینبه عنوان نسل نو FRP  یافمسلح به ال یمرهايپل
استفاده  ].4[مورد توجه بوده است یاربس یراخ يها در سال ايلرزه يبهساز

بتن آرمه به علت  يها سازه وصاًها، خص در سازه FRP يها از پوشش
 يمقاوم ساز هاي ینهگز یناز بهتر یکی یدها شا منحصر به فرد آن یاتخصوص
 .بتن مسلح باشند يها سازه يا لرزه يو بهساز

 

 اخیرهاي بررسی رفتار دیوارهاي برشی بتن مسلح در زلزله
که در  ییها بتن مسلح سازه یبرش یوارهايد یوزلندچرچ ن یستدر زلزله کرا

 یینپا يبتن با مقاومت فشار يو قبل از آن ساخته شده بود، دارا 1970دهه 
در با توجه به اینکه . بود يو مود کمانش فشار یبرش يها و مستعد شکست

در مناطق  یريپذ شکل ینجهت تأم يآرماتورگذار هاي یلدتا یوارهاد ینا
بتن در قسمت  یخردشدگ ، )1شکل ( قرار داده نشده بود یوارد یبحران

کوتاه بودن  ، شکست منطقه تحت فشار ، و کمانش آرماتورها يالمان مرز
یوار به عنوان علل عمده و د یافراگمد ینب یوبانتقال بار و اتصال مع یرمس

 2010 یهورف 27 یلیدر زلزله ش ].5[ه استگزارش شد یبشکست و آس
 یبه نواح یبآس) EERI1( زلزله یمهندس یقاتمطابق گزارش مؤسسه تحق

بتن و  یخردشدگ یلگرد،شکست م یلگرد،شامل کمانش م يالمان مرز
 یب، گسترش آس یوارهاد ینیدر عقب نش یب،تمرکز آس یوارد یکمانش کل

،اندرکنش  ساختمانبه علت پالن  یچش،آثار وجود پ یرینبه طبقات ز یوارد
بار  هاي یستمها با س اندرکنش پله یوند،پ یرهايو ت یرهاها، ت با دال یوارد

 یوار، شکست د) یرهاپا( یوارد هاي یهو پا یواربتن د یشکست برش ی،برجانب
علل  ینتر یعنامنظم و اندرکنش خاك و سازه جزو شا يبه علت بازشوها

اکتبر  23در  یهترک لزلهز .بتن مسلح بوده است یبرش یوارهايد یبآس
 .را در بر داشته است  یمشابه هايیبتخر یزن 2011

1 Earthquake Engineering Research Institute  
1 
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با  1960بتن مسلح در دهه یبرش یوارساختمان هفت طبقه ساخته شده با د: 1شکل

 ].5[کوپله  یرمشخص در ت یدگید یبآس
 

 تحقیقات عددي و آزمایشگاهی یبررس
ها خصوصاً  در سازه یباربر جانب یاصل به عنوان عضو یبرش یوارد کهیاز زمان
در خصوص  یگسترده و منسجم یقاتبتن مسلح بکار رفت، تحق يها سازه
ر د) 1990(ییصاحب و دسا یقاتتحق .ها انجام گرفت با رفتار آن ییآشنا

 ییبار نها بینی یشراجع به پداراي بازشو جزو اولین مقاالت  مدل 12 يرو
و  یوار .]6[در تحقیقات آزمایشگاهی بود یوارهاد گونه ینشکست و رفتار ا

نیز به بررسی مودهاي شکست در دیوارهاي برشی بتن مسلح  همکاران
 یبرش یوارهايد يا رفتار لرزه یزسو و ونگ ن یقاتدر تحق .]7[ اندپرداخته

 .]8[قرار گرفته است یباال مورد بررس يبتن مسلح الغر با نسبت بار محور
 10، 2(هاي وقوع زلزله با توجه به احتمال يارجالل و ال سکدر تحقیقات 

، 2/0(مکان هر طبقه  ییربر اساس تغ دیدگی یبآس) سال 50درصد در  50و
و سپس به  در نظر گرفته) در سطوح عملکرد یفتدر% 5/2، 5/1، 5/0

. ]3[پرداخته شده استبررسی مودهاي شکست در دیوارهاي برشی 
چاق که در  یبرش یوارهايد يبرو توسط سانچز و آلکوسر یمشابه یقاتتحق

و آلکوسر در  یلوکار .]9[انجام شده است گیرند  یزلزله قرار م یرويمعرض ن
بتن مسلح بکار رفته  یبرش یوارهايد يا عملکرد لرزه یشگاهیتست آزما یک

 یندر ا. اند قرار داده یلرزان مورد بررس یزم يرا رو یمسکون يها در سازه
 6 يا رفتار لرزه ینو همچن یمقاومت برش یتفمکان و ظر ییرتغ یشآزما

 یريدر خصوص نحوه قرارگ .]10[شده است یشبتن مسلح آزما یبرش یوارد
شکست  يبتن مسلح و مودها یبرش یوارهايآن بر رفتار د یربازشوها و تأث

 .]11[توسط موسوارکا انجام گرفته است یشگاهیآزما یقاتتحق
 

 
 ]11[اندازه و محل بازشو : 2شکل

 FRPبرش بتن مسلح با  یوارهايد يا لرزه يانجام شده در بهساز یقاتتحق
 اي در بهسازي لرزه FRPبا توجه به مزایاي بسیار زیاد و متعدد مصالح 

ها از جمله مدول االستیسیته بسیار باال به نسبت فوالد، مقاومت سازه
اف ، وزن بسیار کم ، دوام باال و ار زیاد در راستاي طولی الیسیکششی ب

قابلیت استفاده در تیر ، نیز قابلیت اجراي ساده به هنگام استفاده از سازه و 
گوناگون  اشکالستون و دیوار برشی باعث استفاده گسترده از این مصالح به 

از . ها شده است اي سازهجنس الیاف متفاوت در بهسازي لرزهو با استفاده از 
توان به هاي بتن آرمه میات صورت گرفته روي اعضاي سازهجمله  تحقیق

و  یابهفرن و،]13[عبداهللا و همکاران،] 12[چن و تنگآزمایشات گسترده 
 FRPیکی از معایب بسیار مهم استفاده از مصالح . اشاره کرد  ]14[یکلوشان

 يها است که هنوز روش ینمشکل ا ینتربزرگ. وقوع پدیده جداشدگی است
 یافتهبه علل مختلف آن، توسعه ن یاز جداشدگ یريجلوگ يابر یقیدق

 یو جداشدگ FRP یچن و تنگ با توجه به دو مود محتمل پارگ .]15[است
به صورت مورب و در  FRP يرا برا یخاص یريآن در برش، نحوه قرارگ

 یشنهادپ یاز جداشدگ یريبه جهت جلوگ ی،برش يها جهت ترك
رزنبوم و و ]17[ ینواوهلرز و سراستوسط  یزن یگريد تحقیقات.]16[اند داده

 یتتقو یرهايدر ت یانیم يها در اثر ترك یدر خصوص جداشدگ یزیکاالر
 مطالعهي محمودآباد و نژاد یمستوف. ]18[ارائه شده است FRPشده با 

 یهتعب .]19[اندانجام داده هاروي این پدیده در تیرها و ستون آزمایشگاهی بر
انتقال  یزمهمچون مکان یواربر مشخصات د یواضح به طور یواردر د بازشو

در  .گذارد یم یرتأث یريپذ و کاهش سطح شکل یبار، کاهش مقاومت و سخت
 یواردر دو طرف د CFRP يها با چسباندن ورق لمبارد و همکاران ینهزم ینا

و همکاران به  یل .]20[اند کرده یرا بررس یوارد یارتقاء مقاومت خمش
شده با نوارها و  یتدر زلزله، تقو یدهد یبآس یبرش هايیواررفتار د یبررس
لرزان، رفتار  یزم يرو يو ال سکار جالل. ]21[اند پرداخته FRP يها ورق

محمد و  .]22[اند را مطالعه کرده FRP یافشده با ال یتتقو یبرش یوارد
تایی به بررسی رفتار دیوار با بازشو پرداخته و دو  4دسته  4نیز در همکاران 

از  .]23[اندرا در اطراف بازشو  مورد بررسی قرار داده  FRPگوي تقویت با ال
بتن مسلح  یبرش یوارهايد يارفتار چرخه یبررسمطالعه آزمایشگاهی 

و مقاوم سازي  ]24[و همکاران ینآلت توسط CFRP یافشده با ال یتتقو
توسط بهفرنیا و سیاح به عنوان  FRPدیوارهاي برشی داراي بازشو با 

 .]25[توان نام بردحقیقات آزمایشگاهی و عددي اخیر در این زمینه میت
 

 
 ]23[در اطراف بازشو CFRP يهاپوشش ينحوه اجرا: 3شکل 
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 هاسازي رفتار غیر خطی و کنترل صحت مدلمدل
براي  ABAQUS یخط یراز نرم افزار اجزا محدود غ تحقیق ینجهت انجام ا

که  خسارت بتن یسیتهمدل پالستبا استفاده از . شود یاستفاده مسازي لمد
  ها جهت شبیه سازي رفتار بتن در بارگذاري ترین مدلیکی از کامل

اي است و با درنظر گرفتن منحنی هاگنستاد اصالح شده براي تعریف چرخه
 .گرفته استهاي تک محوره فشاري مورد استفاده قرار رفتار بتن تحت تنش

 :شده استبرابر فرمول زیر تعیین  ACI318مدول االستیسیته بتن مطابق 

  :                                                        1فرمول 
 .باشند یبرحسب مگاپاسکال مf'c و  Ecدر فرمول فوق 

 یشگاهیساخته شده آزما يها از نمونه عددي يسازکنترل صحت مدل يبرا
. استفاده شده است]24[و همکاران ینو آلت]11[موسوارکا  یقاتدر تحق

در  یموسوارکا به علت صحت سنج یقاتشده در تحق یشآزما یوارانتخاب د
 بوده و زشوبا يدارا یواربه سبب کنترل رفتار شکست د یوارد يسازمدل

به  یزو همکاران ن ینآلت یقتحق يها از نمونه يا ساخته شده مدل انتخاب
بازشو به  بدون  یبرش یوارد یکدر  يسازمدل یوهش ییدبب کنترل و تأس

در  یشگاهیآزما يها مدل انتخاب شده از نمونه .است FRPيهمراه نوارها
 ییانتخاب شباهت اجرا ینعلت ا. است SW8 یوارموسوارکا، د یقاتتحق

 يهاساخته شده در ساختمان یوارهايها با د نمونه یهبه نسبت بق یشترب
 يسر هم به نسبت بازشوها يرو يود و ضمناً رفتار خاص بازشوهاموج

در حد شکست در مقابل  یافق یروين یزانمدر این آزمایش  .است  یگزاگز
سازي مدلگزارش شده که در  نیوتن یلوک 71عدد  ینقطه فوقان ییجابجا
 4شکل  امر در نمودار ینا. شده استگزارش  یلونیوتنک 79عدد  ینا عددي

 يضمناً الگو .است آمدهپوش ارائه شده در مقاله  یبا منحن سهیر مقاد
ارائه  یو کاهش سخت یخوردگ ترك يافزار با الگو حاصل از نرم یخوردگ ترك

 یارنشان دهنده شباهت بس یجکه نتا ،شده  یسهمقا 5شده در مقاله در شکل
، دو مدل  یبه بررس یدر قسمت دوم صحت سنج .استدو الگو  ینا یادز

در  FRPشده با  یتتقو يها از نمونه دیگري یکیبازشو و بدون  یواردیکی 
سازي در مدل . پرداخته شده است و همکاران ینآلت یشگاهیآزما یقاتتحق

بدست آمده از  یفتدربه نسبت  یبرش یروينمودار ندیوار بدون تقویت، 
به  یقارائه شده در تحق یجبدون بازشو با نتا یواردعددي  يسازمدل یجنتا

 152 سازي عدديدر مدل ییبار نها. است  شده یسهمقا یرصورت ز
 درج یلونیوتنک 149عدد  یق آزمایشگاهیبدست آمده که در تحق یلونیوتنک

 . شده است
 

 
 نتیجه مدل عدديبا  یشگاهیشکست در نمونه آزما یروين یسهنمودار مقا: 4شکل

 

 
 )ب                                                      )    الف           

 یشگاهیآزما یقتحقحاصل از  یترك خوردگ يالگو یکشمات یسهمقا) الف( : 5شکل
 عددي  سازينتیجه مدل) ب(و
 

و فواصل آن  و همکاران در نمونه آزمایش شده توسط آلتین يآرماتورگذار : 6شکل 
  

 
بدست آمده از نمونه  یفتنسبت در -یبرش یروينمودار ن یسهنمودار مقا : 7شکل
    نتایج مدل عدديبا  یشگاهیآزما
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-میلی 100تقویت با نوارهاي (سپس با انتخاب مدل دوم از حاالت تقویت 
سازي تقویت به بررسی و مدل) مترمیلی 200متري با فاصله مرکز به مرکز 

به دست آمده از  یجهنت .پرداخته شده است  CFRPانجام شده با الیاف 
داده نشان  نیوتن یلوک 254را جانبی  ییبار نها سازي عددي انجام شده مدل
بدست آمده  نیوتن یلوک 249حاضر  آزمایشگاهی یقعدد در تحق ینکه ا
حاصل  یجهو نت یشگاهیآزما یجنتا ینب يدرصد 2با توجه به اختالف . است

نظر ف بدست آمده مورد قبول واقع شده و قابل صرفاختال يعدد یلاز تحل
 .است

 

 
 سازي عدديمدل مدل ارائه شده در آزمایش با CFRP سازينحوه مدل : 8شکل

 

 
 نتایج مدل عدديبا  یشگاهینمونه آزما یجنتا یسهنمودار مقا: 9شکل

 
 ک مطالعه پارامتری

با ش باربري جانبی هجهت بررسی تأثیر ایجاد بازشو در میزان کامه ادر اد
،  10استفاده از نمونه بدون بازشوي تحقیقات آلتین و همکاران مطابق شکل

هاي عددي میزان حات بازشو در دیوار ایجاد شده و سپس با بررسی 5
ه که در همانگون .کاهش ظرفیت باربري جانبی در آنها بررسی گردیده است 

هاي میزان کاهش ظرفیت باربري جانبی مدل نشان داده شده است 1جدول 
تک تا  مترمیلی 300×300در مدل داراي بازشوي % 23ارائه شده بین 

متر به نسبت نمونه بدون میلی 500×500در نمونه داراي دو بازشوي 67%
 .بازشو است

 

 
 ت ایجاد بازشو در دیوار مرجعحاالت متفاو: 10شکل

 
 مقادیر کاهش ظرفیت باربري جانبی در اثر ایجاد بازشو: 1جدول 

 
 

در افزایش  CFRPجهت بررسی تأثیر استفاده از الیاف در مرحله بعد 
هاي فوق و بازیابی ظرفیت باربري جانبی از دست رفته مدل جانبی مقاومت

با مشخصات   CFRPیکسویه ندسه دیوار و با استفاده از الیاف با توجه به ه
 اي هر دیواربه بهسازي لرزههمکاران ، اقدام  داده شده در تحقیقات آلتین و

نمونه بدون  .شده است مدل تقویت 17به صورت جداگانه و در مجموع 
 ينمونه دارابه صورت چپ به راست و بطور کامل ،   CFRPبازشو با الیاف

را در سه حالت ، با نوارهایی به عرض یک  طبقه یکدر  300×300 يوبازش
الیه در اطراف  متر یک بار بصورت تکمیلی100سوم عرض بازشو یعنی 

از چپ به  بازشو ، دوالیه در اطراف بازشو و به صورت یک الیه بطور کامل
با  در دو طبقه 300×300 يبازشو ينمونه دارا .شده استراست تقویت 

      100با نوارهاي  یهتک ال یتتقو ،حالت تقویت 4یکرد در همان رو
و  یهدو ال یتتقو، کوپله یرجهته در ت یک یتو تقو متري یکسویهمیلی

دو جهته  یتو تقو یهتک ال یتیتقو ،کوپله یردر ت یهجهته دو ال یک یتتقو
-مییوار، مورد بررسی قرار کامل در دو طرف د یهتک ال یتتقو ،کوپله یرت

به  طبقه یک 500×500 يبازشو يدارا یواردر د یتتقو يهامدل . گیرد
با  یهدو ال یتتقو ي،متر یلیم 150 يبا نوارها یهتک ال یتتقوصورت 

-یاف میال یکامل با جهت عرض یهتک ال یتتقوي،و متر یلیم 150 ينوارها
داراي  دو طبقه  500×500 يبازشو يدارا یواردر د یتتقو يهامدل .باشد

تک  یتکامل و تقو یهتک ال یتتقوعرضی و  کامل یهتک ال یتقوتحاالت 
 يدارا یواردر د یتتقو يهامدل .است کوپله یرهايدو جهته در ت یهال

میلیمتري 100با نوارهاي  یهتک ال یتتقو ه دارايدو طبق 300×500يبازشو
CFRP و  یهدو ال یتتقو ،کوپله یرهايجهته در ت یک یهتک ال یتو تقو

تک  یتو تقو یهتک ال یتتقو ،کوپله یرهايجهته در ت یک یهدو ال یتتقو
نتایج  .عرضی است کامل یهتک ال یتتقوو  کوپله یرهايدو جهته در ت یهال
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 يبازشو ينمونه دارا در% 52عددي بین ،  ي فوقهاحاصل از تقویتعددي 
 یواردافزایش در % 155تا  با تقویت تک الیه یکسویه در دو طبقه 300×300
ظرفیت باربري با تقویت کامل در طبقه  یک 500×500 يبازشو يدارا

داده نشان  2مطابق جدول جانبی را بدون در نظر گرفتن اثر جداشدگی، 
در دو طبقه با  300×300 يبازشو يدارا مدل به عنوان نمونه ، .است
و اثر تقویت بر  کوپله یرجهته در ت یک یتو تقو یهتک ال یتیتقو ينوارها

 .نمایش داده شده است 11در شکل ختی و ترك خوردگی الگوي کاهش س

 
 )الف   

 
 )ج     )ب 

تک  یتیتقو يدر دو طبقه با نوارها 300×300 يبازشو ينمونه دارا) الف: 11شکل 
الگوي کاهش سختی در نمونه تقویت نشده ) ب کوپله یرجهته در ت یک یتو تقو یهال
  الگوي کاهش سختی در نمونه تقویت شده) ج
 

و محاسبه کرنش معادل  هانمونه يبر رو یجداشدگ یدهپد یبررس
دهد که نشان می ACI440-2R-08هاي ارائه شده در با فرمول جداشدگی

  محدود %63تا  %8منظور نمودن این پدیده افزایش مقاومت را به اعداد 
 CFRPزیرا قبل از اینکه بتوان از حداکثر ظرفیت کششی نوارهاينماید می

به عنوان نمونه پدیده جداشدگی در مدل . شوندکرد از بتن جدا می استفاده
 .]26[قبلی در شکل زیر نشان داده شده است

 
در  یهتک ال یتدو طبقه در حالت تقو 300×300در نمونه  یجداشدگ:  12شکل

 یلحظه جداشدگ

 اه در تمام نمونه یتدر اثر تقو یتظرف یشافزا یرمقاد یسهمقا يجمع بند:  2دول ج
 

درصد 
افزایش 
ظرفیت 

نسبت به 
حالت بدون 

 بازشو

درصد 
افزایش 
ظرفیت 

نسبت به 
حالت 
تقویت 
 نشده

نسبت دریفت 
معادل نیروي 
نهایی دیوار 

تقویت 
 )درصد(شده

مقاومت نهایی 
دیوار تقویت 

 )kN(شده

مقاومت 
نهایی دیوار 

تقویت 
 )kN(نشده

 نام دیوار
 

 نمونه کنترل 148,033 - - - -

نمونه کنترل  - 250,75 0,97 69% -
 داراي تقویت

 
تک  300×300 113,406 - - - -

 بدون تقویت

 با تقویت تک الیه - 188,304 0,87 66% 27,2%

 با تقویت دو الیه - 203,394 0,99 79% 37,3%

49,3% 95% 0,99 221,065 - Fully 
Wrapped 

 
دوبل  300×300 98,9016 - - - -

 بدون تقویت

 با تقویت تک الیه - 150,762 0,98 52% 1,8%

 با تقویت دو الیه - 165,066 0,99 67% 11,5%

با تقویت تک الیه  - 155,819 0,91 57% 5,2%
و تقویت دو جهته 

 در تیر پیوند

21,2% 81% 0,99 179,461 - Fully 
Wrapped 

 
تک  500×500 61,7577 - - - -

 بدون تقویت

 یت تک الیهبا تقو - 129,324 0,99 109% -12,6%

 با تقویت دو الیه - 147,661 1,99 139% -0,2%

6,6% 155% 1,98 157,829 - Fully 
Wrapped 

 
دوبل  500×500 48,819 - - - -

 بدون تقویت

41,9%- 76% 0,96 85,8864 - Fully 
Wrapped 

تقویت کامل تک  - 88,3772 0,96 81% -40,3%
الیه و تقویت دو 

جهته در تیر 
 پیوند

دوبل  500×300 61,757 - - - -
 بدون تقویت

 تقویت تک الیه - 117,853 0,79 91% -20,4%

 تقویت دو الیه - 123,366 0,79 100% -16,6%

تقویت تک الیه و  - 123,41 0,90 99% -16,6%
تقویت دو جهته 

 در تیر پیوند

7%- 122% 0,99 137,312 - Fully 
Wrapped 

 
 :نتایج بدست آمده 

از  یروانتقال بار و حرکت ن یرمس يالگو ییربا تغ یواربازشو در د یجادا) 1
در  یوارد يو استهالك انرژ يباربر یتبر ظرف گاه یهمحل اعمال آن به تک
 .دارد یريچشمگ یرگفته شده تأث يجهت کاهش پارامترها
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 یجادبلکه در نحوه ا یجانب يباربر یتشکل و محل بازشو نه تنها در ظرف) 2

را تحت  يا لرزه يو بهساز یتتقو یطداشته و شرا یرتأث یزن یوارترك در د
 .قرار خواهد داد یرتأث
که در حالتی) متریلیم 1000×1500(بدون بازشو  یواربا توجه به ابعاد د) 3 

) مترمیلی 300×300تکی  يبازشو(باشد  یوارسطح د% 6مساحت بازشو 
سطح بازشو % 33که مساحت بازشو و در حالتی% 23 يدرصد کاهش باربر

 يدرصد کاهش در باربر% 67) مترمیلی 500× 500بازشوي دو طبقه (باشد 
 .رخ خواهد داد یجانب

و  یجادا يالگوها يآرماتورگذار یطو شرا یواربا توجه به هندسه هر د) 4
برا اساس آن الگوها و در  یدبا یتتقو. گسترش ترك متفاوت خواهد بود

 يفضا یتمهم در تقو یاربس یاز نواح کیی .انجام شود یازمورد ن يها محل
به  یازکوپله هستند که حتماً ن یرهايخصوصاً ت یدو بازشو در تراز ارتفاع ینب

بازشوها (فضا کمتر باشد  یندارند و هر چه ا یبرش یت، خصوصا تقو یتتقو
 .است یازمورد ن ترييو قو یشترب یتتقو) تر باشد بزرگ

لزوماً  )Debonding( یجداشدگ هیدوقوع پد یادبه علت احتمال ز) 5
 یبه عبارت. کارساز باشد تواند ینم یت،در تقو یشترب هاي یهاستفاده از تعداد ال

 یجهنت توان یاضافه شود نم CFRP يها پوشش هاي یههر چه تعداد ال یگرد
 .است یافته یشافزا یجانب يگرفت که باربر

 یدهکنترل پد در صورت CFRP يهااستفاده از پوشش یقتحق یندر ا) 6
معادل  يبهبود  یتی،تقو يهاورق یینها یتو استفاده از ظرف یجداشدگ

 یجادشده به علت ا یفضع یوارد یاتخصوص یابیباز يرو% 155تا % 52
در لحاظ شود  یزن یجداشدگ یدهاثر پد کهیدر حالت. بازشو داشته است

% 63تا % 8ز تنها ا یوارد يباربر یتظرفدیوارهاي با ابعاد بازشوي متفاوت 
 .را نشان خواهد داد یشافزا
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