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   چكيده
       شكست ترد برشي در ستونهاي كوتاه بتني به عنوان يكي از خطرناكترين مدهاي شكست  در پايه هاي بتني پلها شناخته شده 

.  رشي و شكل پذيري ستونهاي آنها افزايش يابدبراي بهبود عملكرد لرزه اي اغلب پلهاي بتني موجود الزم است مقاومت ب. است
در مقاله حاضر . تقويت برشي با استفاده از كامپوزيتهاي اليافي، ورق فوالدي و پوشش بتن مسلح از روشهاي متداول مي باشد

ونه ستون دوازده نم. روش تقويت برشي با پوششي از مالت مسلح شده با اليه ورق گسترده فوالدي مورد بررسي قرار مي گيرد
كوتاه بتني بدون تقويت و يا پس از تقويت با اليه نازكي از مالت مسلح به ورقهاي گسترده فوالدي تحت بار جانبي رفت و 

بر اساس . درصد حجمي ورقهاي گسترده فوالدي و فاصله خاموتها متغير هاي اصلي بودند. برگشتي مورد آزمايش قرار گرفتند
نمونه هاي تقويت نشده ترد شكن بودند، نمونه هاي تقويت شده با ورقهاي گسترده فوالدي بدون نتايج حاصله در حالي كه كليه 

  .ترك خوردگي برشي قابل توجه، ضريب شكل پذيري مناسبي از خود نشان دادند
   .ستونهاي كوتاه بتني، تقويت برشي، شكل پذيري، ورقهاي گسترده فوالدي  :كليد واژه ها

  
   مقدمه-1

ن نامه هاي قديمي تر طراحي، بار جانبي زلزله بصورت درصدي از وزن سازه در نظر گرفته شده و       در آيي
بر اين اساس پايه هاي بتني پلها با توجه به ابعاد . به جنبه هاي ديگر از قبيل شكل پذيري كمتر توجه مي شد

با توجه به . له بودندنسبتا بزرگ خود، معموال حتي بدون آرماتور برشي نيز جوابگوي برش طراحي زلز
تخريب تعداد زيادي از پايه هاي پلها در زلزله هاي چند دهه گذشته، موضوع شكل پذيري مورد توجه قرار 

. نگرش كنوني آيين نامه هاي طراحي لرزه اي، تامين ظرفيت شكل پذيري مناسب براي سازه است. گرفت
ي موجود، شكست ترد برشي در ستونها و پايه يكي از عوامل اصلي كمبود ظرفيت شكل پذيري در پلهاي بتن

در . اين اعضا به علت سختي قابل توجه، در هنگام زلزله نيروي بيشتري را جذب مي كنند. هاي كوتاه است
. پلهاي برروي رودخانه ها و دره ها ارتفاع متفاوت پايه ها اثر عمده اي در اختالف سختي جانبي آنها دارد

 نامه هاي قديمي طراحي شده باشند، معموال پايه هاي كوتاه به علت كمبود اگر اين پلها براساس آيين
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البته كمبود طول وصله آرماتور هاي طولي و محصور . آرماتور عرضي دچار شكست ترد برشي خواهند شد
. شدگي ناكافي، بخصوص در نواحي تشكيل مفاصل پالستيك، از عوامل تشديد كننده اين مسئله هستند

خي پلهاي قديمي تر از ميلگرد هاي ساده استفاده شده كه پيوستگي كمتري با بتن داشته و همچنين در بر
شكل پذيري مناسب در اين اعضا بطور عمده از رفتار خمشي غير االستيك در . آسيب پذيرتر مي باشند

ي براي تامين ظرفيت شكل پذيري خمشي مناسب ، الزم است از شكست ها. مفاصل پالستيك ناشي مي شود
برشي و يا مهاري در عضو، تا قبل از رسيدن به ظرفيت چرخش مورد نياز در مفاصل پالستيك، جلو گيري 

در ضمن در محل مفاصل پالستيك، با افزايش دوران پالستيك، مقاومت برشي بتن ناشي از در هم . گردد
د در تقويت برشي در  برشي موجود، كاهش مي يابد كه باي-قفلي دانه ها، به علت باز شدن تركهاي خمشي

بنابر اين تقويت برشي ستونهاي بتني، جهت تامين ظرفيت شكل پذيري مناسب پلهاي . ]1[نظر گرفته شود
  .بتني از اهميت ويژه اي برخوردار است

           تقويت برشي با استفاده از كامپوزيتهاي اليافي، ورق فوالدي و پوشش بتن مسلح از روشهاي متداول 
بت و همكاران تقويت برشي ستونهاي كوتاه را با استفاده پوشش بتن مسلح مورد بررسي قرار . ]2[مي باشد 

بر پايه تحقيقات آنان، پوشش بتن مسلح مقومت برشي و سختي ستون را تا حد زيادي افزايش مي . ]3[دادند
توسط پريستلي و شاخص ترين تحقيقات در زمينه ورق پوش ستونهاي بتني پلها در دانشگاه سن ديگو . دهد

آنها بمنظور ايجاد محصوريت بهتر، براي تقويت ستونهاي چهارگوش از .  ]5و4[همكاران انجام گرفته است
ستونهاي تقويت شده  شكل پذيري بسيار مناسبي را .  ورق فوالدي با مقطع گرد و يا بيضي استفاده نمودند

سعادت منش و همكاران تقويت .  گرديددارا بودند هرچند افزايش سختي و مقاومت خمشي نيز مشاهده
ستونهاي پلها را با استفاده از كامپوزيتهاي اليافي مورد مطالعه قرار دادند و بهبود قابل مالحظه اي در شكل 

در اين مقاله نتايج مطالعات آزمايشگاهي در رابطه .            ]6[پذيري و مقاومت برشي ستون مشاهده نمودند
ي گسترده بتني جهت تقويت برشي تير و ستونهاي كوتاه بتني كه براي اولين بار در با استفاده از ورقها

  . دانشگاه صنعتي شريف انجام گرفته است، ارائه مي گردد
  
  تقويت برشي با ورقهاي گسترده فوالدي  -2

از مالت كه         در مطالعات آزمايشگاهي انجام شده به منظور تقويت برشي پايه هاي كوتاه بتني از پوششي 
ورقهاي گسترده فوالدي، ورقهايي با . با اليه اي از ورق گسترده فوالدي مسلح شده بود، استفاده بعمل آمد

شبكه لوزي شكل مي باشند كه با انجام عملياتي مكانيكي روي ورق فوالدي و بدون هيچ گونه دورريز، 
 و با اندازه هاي مختلف شبكه هاي اين ورقهاي گسترده در ضخامتهاي مختلف). 1شكل (توليد مي شوند 

لوزي شكل و به دو صورت عادي و نورد شده موجود مي باشند وداراي كاربرد هاي متنوعي از قبيل حصار، 
اليه مالت يا بتن مسلح شده با اين ورقهاي گسترده، داراي رفتار ارتوتروپيك . حفاظ و كفهاي صنعتي هستند

بزرگتر لوزي داراي سختي و مقاومت قابل توجه است در حالي كه در مي باشد، بگونه اي كه در امتداد قطر 
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از اين جهت رفتار آنها تا حدي مشابه كامپوزيتهاي . راستاي عمود بر آن سختي و مقاومت كمي را دارا است
استقرار امتداد قطر كوچك ورقه ها به موازات محور عضو، باعث افزايش سختي و مقاومت . اليافي مي باشد

با توجه به اينكه اين ورقها در اليه اي از مالت يا بتن مدفون مي شوند، از نظر .  ابل توجه نخواهد شدخمشي ق
پيوستگي و چسبندگي  ورق گسترده با بتن و يا مالت . خوردگي و آتش سوزي نيز مشكل نخواهند داشت

هد كه هم نقش تقويت اطراف بسيار خوب است و اليه تقويتي مناسبي را در اطراف عضو بتني تشكيل مي د
البته نوع نورد و مسطح شده آن، از اين نظر كه نيروهاي . برشي و هم نقش محصور كنندگي را دارا است

عمود بر صفحه، كه مي تواند منجر به كنده شدن پوشش بتني روي ورق شود، ايجاد نمي كند، عملكرد 
ي نورد شده در سه اندازه مختلف استفاده در اين آزمايشات از ورق گسترده فوالد. ]7[بهتري را دارا است

  ).1شكل (بعمل آمد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .شكل و ابعاد ورقهاي گسترده مورد استفاده   :1شكل 

  

   برنامه آزمايشها-3
ساخته شده و در دو حالت تقويت نشده و تقويت شده ) نه كنسولدوازده نمو( شش نمونه بتني دوقلو        

هر نمونه بتني دوقلو در وسط داراي ). 2شكل (تحت بار جانبي رفت و برگشتي مورد آزمايش قرار گرفتند 
مقطع قويتري است كه بصورت گيردار به دستگاه آزمايش متصل مي گردد و هر طرف آن  بصورت 

در مرحله اول شش نمونه . آزمايش ها در دو مرحله انجام پذيرفت. ي گيردجداگانه مورد آزمايش قرار م

a

bw

t

            Mesh  Dimensions (mm) 
                   a        b        t       w 
Type 1       75     40       3      3.7 
Type 2       50     20      1.8    2.6      
Type 3       50     15      0.8    1.8 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مورد آزمايش قرار گرفتند كه دو نمونه بدون تقويت بوده و چهار نمونه با يك اليه ) تير(بدون بار محوري
  ).3 و شكل1جدول( مالت مسلح به ورق گسترده فوالدي تقويت شده بودند

 
 

 
   ). ميليمتر است260 و براي ستونها 300، براي نمونه هاي تير a، دهانه برش(ل و بعد از تقويتجزئيات نمونه ها قب :2شكل 

  

 
                                              

  . نحوه آزمايش نمونه هاي تير :3شكل 

Dial Gages 

    Gage Support 
(Fixed to middle part) 

 

4Ф16 

Ø6

100 mm 
150 mm 

400mm 400mm 400mm 

      a  a/2      a/2

A

A

Lateral
Load Section A-A

B1 , B2 
C2 , C3 

B3 , C1

20mm Gap
B

B

25mm 

Expanded steel plate layer 
Section B-B

      Strengthening Jacket 

20
0m

m
 

15
0m

m
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  .  مشخصات نمونه هاي تير :1جدول  
 نمونه هاي دوقلو قبل از تقويت

 'fc آرماتور عرضي تور طوليآرما شماره نمونه

B1 4Ф16 Ф6@150mm 32 MPa 

B2 4Ф16 Ф6@150mm 25 MPa 

B3 4Ф16 Ф6@300mm 25 MPa 

 نمونه هاي تقويت شده

 مقاومت فشاري مالت آرماتور تقويت شماره نمونه

B1-SF Exp. Plate, Type 2 , ρw
*=0.005 40 MPa 

B2-SC Exp. plate w, Type1, ρw =0.006 22 MPa 

B2-SF Exp. Plate, Type 2 , ρw =0.005 45 MPa 

B3-SC Exp. Plate, Type 1, ρw =0.006 28 MPa 

      * Web shear reinforcement ratio 
  

      در مرحله دوم آزمايش ها، شش نمونه ستون  همزمان با اعمال بار جانبي رفت و برگشتي تحت بار 
در اين مرحله . مقاومت فشاري بتن مقطع ستون بود، قرار داشتند% 15 كه تقريبا معادل kN100محوري ثابت 

دو نمونه بدون تقويت، سه نمونه با تقويت ورق گسترده و يك نمونه با تقويت تنگ و آرماتور مورد آزمايش 
 دانشكده عمران و با كنترل تغيير kN1000آزمايش ها توسط دستگاه يونيورسال ). 2جدول (قرار گرفتند

  .بار محوري نيز از طريق يك جك دستي به نمونه هاي ستون اعمال گرديد). 4شكل(نجام گرفتمكان  ا
  

  
  

  . نحوه آزمايش نمونه هاي ستون بكمك دستگاه يونيورسال :4شكل 
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  .  مشخصات نمونه هاي ستون :2جدول 
 نمونه هاي دوقلو قبل از تقويت

 'fc آرماتور عرضي آرماتور طولي شماره نمونه

C1 4Ф16 Ф6@260mm 30 MPa 
C2 4Ф16 Ф6@130mm 30 MPa 
C3 4Ф16 Ф6@130mm 30 MPa 

 نمونه هاي تقويت شده

 مقاومت فشاري مالت آرماتور تقويت شماره نمونه

C1-SC One Layer Exp. plate, Type 1, ρw
*=0.006 35 MPa 

C2-SF Two Layer Exp. plate ,Type 3, ρw
*=0.004 35 MPa 

C3-SF One Layer Exp. Plate, Type 3, ρw
*=0.002 35 MPa 

C3-ST Tie Ф8 @ 90mm, ρw =0.006 35 MPa 
         * Web shear reinforcement ratio 

 

   نتايج آزمايشها-4
 تغيير مكان نمونه هاي مورد آزمايش تا لحظه شكست ترسيم و مورد -         منحني هاي هيسترزيس بار

ين منحني ها براي نمونه هاي بدون بار محوري و با بار محوري بطور جداگانه در پوش ا .مقايسه قرار گرفتند
تقويت نشده تردشكن بودند و  بر اساس  نتايج  بدست آمده   نمونه هاي.   ارائه شده است6 و 5اشكال 

 در تمامي. شكست برشي آنها با تشكيل تركهاي قطري ضربدري بين تكيه گاه و محل اعمال بار همراه بود
نمونه هاي تقويت شده مد شكست از حالت تردشكن برشي به شكل پذير خمشي تغيير يافت و شكست آنها 

ضريب شكل پذيري در نمونه هاي . پس از تسليم آرماتور كششي و تشكيل مفصل پالستيك به وقوع پيوست
كه بسيار قابل ) طول عضو(دهانه برش % 20تغيير مكان نهايي تا ميزان .  متغير بود8 تا 2/3تير تقويت شده  از 

در مورد نمونه هاي ستون نيز ضريب ). 3جدول (توجه است، براي تيرهاي تقويت شده مشاهده شده است
  ).4جدول (شكل پذيري نمونه هاي تقويت شده  قابل مالحظه بوده است

 بسيار همچنين شكل پذيري ستون تقويت شده با ورق گسترده، به ازاي نسبت حجمي معادل فوالد تقويت،
وضعيت نمونه هاي تقويت شده و تقويت نشده از نظر . بهتر از نمونه ستون تقويت شده با تنگ بوده است

در نمونه هاي تقويت نشده تركهاي قطري بزرگ . ترك خوردگي و باز شدگي ترك ها نيز كامال متمايز بود
ترك خوردگي نمونه هاي تقويت  ميليمتر مشاهده گرديد در حالي كه 10با باز شدگي دهانه ترك تا حدود 

  .شده بسيار كمتر و باز شدگي ترك ها ناچيز بود
    نمونه هاي آزمايش شده مي توانند بيانگر رفتار پايه هاي تك ستون و يا چند ستون كه فقط در محل پي 

. تلقي شوندگيردار مي باشند بوده و يا بيانگر نصف پايه هاي چند ستوني كه در باال و پايين گيردار هستند، 
در حالت اخير مفصلهاي پالستيك در باال و پايين ستونها تشكيل شده و نقطه عطف تقريبا در ميانه ستون 

بررسيهاي آزمايشگاهي و خرابيهاي زلزله هاي اخير پلهاي موجود نشانگر اين است كه پايه هاي . خواهد بود
  . رد مقاومت برشي بايد منظور شودبا مقاطع بزرگتر تردشكن تر بوده و اثر اندازه نيز در برآو
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  . مقايسه پوش منحني هاي هيسترزيس نمونه هاي تير :5شكل                     

  

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Displacement  (mm)

La
te

ra
l L

oa
d 
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C1-SC
C2-SF
C3-ST
C3-SF

                           
 .پوش منحني هاي هيسترزيس نمونه هاي ستونمقايسه   :6شكل                              

 

  . تغيير مكان و ضريب شكل پذيري نمونه هاي تير :3جدول 
µ∆ ∆u

*(mm) ∆y (mm) Specimen No. 
1.6 8 5 B1 
1.2 6 5 B3 
3.3 20 6 B1-SF 
3.3 23 7 B3-SC 
6 42 7 B2-SC 
8 64 8 B2-SF 

               * Postpeak displacement corresponding to %80 of peak load. 
  

(k
N

) 
(k

N
) 
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  .تغيير مكان و ضريب شكل پذيري نمونه هاي ستون  :4جدول 

µ∆ ∆u
*(mm) ∆y (mm) Specimen No. 

1.2 5.5 4.5 C1 
1.4 10 7 C2 
5.5 34 6.2 C1-SC 
3.5 20 6 C2-SF 
2.8 17 6 C3-ST 
2.5 15 6 C3-SF 

                  * Postpeak displacement corresponding to %80 of peak load. 
  
  

   نتيجه گيري-5
      در مجموع بر اساس نتايج آزمايشها، عملكرد ورقهاي گسترده فوالدي جهت تقويت برشي و افزايش 
شكل پذيري ستونهاي كوتاه بتني بسيار مناسب است و مي تواند نقش موثري در بهسازي رفتار لرزه اي پايه 

هرچند در تحقيق حاضر تاثير روش تقويت پيشنهادي روي مقاومت . يفا نمايدهاي بتني پلهاي  موجود ا
محوري ستون مورد بررسي قرار نگرفته است، با توجه به محصوريت قابل توجه ايجاد شده در اطراف ستون، 

  . انتظار ميرود رفتار ستون تقويت شده در برابر اثرات مولفه قائم نيروي زلزله نيز بهبود يابد
  

  ير و تشكر تقد-6
دست اندركاران آزمايشگاه بتن دانشگاه صنعتي شريف، بويژه آقايان رحمت اهللا چراغعلي و بهزاد         از

  .محمدي كه ما را صميمانه در انجام اين آزمايشها ياري كردند، تقدير و تشكر مي گردد
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