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چکيده
اتصاالت تير به ستون در قابهاي خمشي يکي از کليدي ترين اعضا در مسير انتقال بارهاي جانبي بوده که بروز ضعف در عملکرد آنها
سبب انهدام کل سازه ميگردد .استفاده از کامپوزيتهاي  )Fiber Reinforced Polymer( FRPدر تقويت و ترميم اين اعضا به عنوان
يک راهکار مؤثر جايگاه ويژهاي در صنعت ساختمان به خود اختصاص داده است ،اما جدا شدگي کامپوزيتهاي  FRPاز سطح بتن به
بزرگ ترين چالش پيش روي محققين تبديل شده است .در تحقيق حاضر از روش شيار زني براي نصب کامپوزيتهاي CFRP
( )Carbon-FRPبه همراه  FRPباد بزني در محل قطع آن استفاده شد و توانايي اين روش در تعويق و يا حذف جدا شدگي
کامپوزيتهاي  FRPدر تقويت برشي اتصاالت تير -ستون بتن آرمه بررسي گرديد .بدين منظور  3اتصال کناري تير -ستون نيم مقياس
بتن آرمه تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي آزمايش شد .نتايج نشان داد که روش به کار گرفته شده موجب حذف کامل پديدهي جدا
شدگي گرديده و افزايش چشمگير در ظرفيت باربري ،شکل پذيري و استهالک انرژي مشاهده شد.
واژههاي کليدي :اتصال تير -ستون بتن آرمه ،تقويت برشي ،کامپوزيت  ،CFRPشيار زني FRP ،باد بزني.
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 -1مقدمه

روشهاي مختلفي مانند روکش بتني و روکش فوالدي با ورقهاي

عملکرد صحیح اتصاالت در قابهاي خمشي بتن آرمه براي حفظ ساده و موجدار مورد بررسي و آزمایش قرار گرفتند که به دالیلي
پایداري این سازهها در هنگام وقوع زلزلههاي شدید ضروري است .همچون افزایش وزن سازه ،خوردگي و مشکالت اجرایي محققان
تا قبل از سال  4690میالدي به دلیل عدم درک صحیح از رفتار را به سوي استفاده از روشها و مصالح جایگزین سوق داد [.]9-2
اتصاالت تیر -ستون بتني ضوابط خاصي در آییننامهها براي طراحي کامپوزیتهاي  FRP4یکي از مصالحي است که در سالهاي اخیر
آنها وجود نداشت .در آن زمان تصور بر آن بود که پس از ارزیابي جایگاه خاصي در تقویت و بهسازي سازهها یافته است .مقاومت
تنشها در اعضاي مجاور اتصال ،نیازي به کنترل تنش در هستهي باال ،مدول االستیسیتهي مناسب ،وزن کم ،مقاومت در برابر
اتصال که عموماً مقطع بزرگتري نسبت به تیر و ستون دارد ،نمي -خوردگي ،سهولت نصب ،ایجاد تغییرات اندک در هندسهي سازه
باشد؛ ولي با انجام تحقیقات آزمایشگاهي متعدد بر اتصاالت بتن و امکان کاربرد در اشکال مختلف از جمله ویژگيهاي این مواد
آرمه و خسارتهاي وارد شده به سازهها به دلیل شکست ناحیهي ميباشد .تا کنون مطالعات متعددي در زمینهي تقویت و ترمیم
اتصال در اثر زلزلههاي گذشته ،ضعف فرض مذکور نمایان شد .اتصاالت تیر -ستون بتن آرمه با استفاده از کامپوزیتهاي FRP
تنشهاي برشي و چسبندگي شدیدي در اتصاالت تیر -ستون قاب -انجام شده است [ .]41-9قباره و سید تقویت اتصال کناري تیر به
هاي خمشي بتني تحت اثر بارهاي جانبي ایجاد ميگردد و بنابراین ستون با الیاف شیشه را مورد بررسي قرار دادند .طرح تقویت به
ضروري است تا این نواحي به نحوي مناسب توسط فوالدهاي صورت پوشاندن ناحیهي هسته توسط یک صفحهي  Uشکل بود
عرضي محصور شوند [ .]4قابهاي خمشي طراحي شده بر اساس و به منظور جلوگیري از جدا شدن صفحه از سطح بتن ،از دو ورق
آییننامههاي قبل از  4690میالدي فاقد اتصاالت شکل پذیر بوده و و میلهي فوالدي استفاده شد .نتایج به دست آمده از آزمایش حاکي
بنابراین شکست برشي اتصال در اثر زلزله کامالً محتمل ميباشد؛ در از افزایش مقاومت و شکل پذیري نمونهي تقویت شده نسبت به
نتیجه شکلپذیري و استهالک انرژي سازه کاهش یافته که این نمونهي مبنا دارد و اگر چه جدا شدگي ورق شیشه در آزمایش
موضوع منجر به فرو ریزش کل سازه خواهد شد .نبود ضوابط مناسب گزارش شده است؛ ولي به دلیل وجود مهار مکانیکي شکست
طراحي هستهي اتصاالت تیر -ستون بتني در آییننامههاي قدیمي از زودرس اتصال رخ نداده است [ .]9پژوهش گران مذکور در
یک سو و عدم اجراي صحیح ضوابط موجود در آیین نامههاي تحقیق دیگري به ارزیابي رفتار  9نمونه اتصال کناري تیر -ستون
کنوني از سوي دیگر ،سبب شده که همچنان این نواحي از عوامل تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي که فاقد آرماتور عرضي در
اصلي تخریب قابهاي بتني در اثر وقوع زلزله باشند .فقدان آرماتور ناحیهي هستهي اتصال بودند ،پرداختند .الگوهاي تقویت شامل
عرضي ،عدم رعایت طول مهاري آرماتور طولي مثبت تیر به دلیل مد محصور نمودن ناحیهي هسته و ستون با استفاده از صفحات U
نظر قرار نگرفتن اثر بارهاي جانبي رفت و برگشتي و تیر قوي -ستون شکل  ،GFRP2تأمین مقاومت برشي به کمک ورقهاي  Xشکل
ضعیف از جمله ضعفهاي عمدهي اتصاالت سازههاي بتني مي -و وجود و یا عدم وجود مهار مکانیکي ميباشد .اهمیت وجود مهار
باشد .وضعیت اتصاالت کناري نسبت به اتصاالت میاني به دلیل عدم مکانیکي در جلوگیري از شکست زودرس به دلیل جدا شدگي
محصور شدگي جانبي توسط تیرهاي عرضي بحرانيتر بوده و توجه ورق از سطح بتن از جمله نتایج مهم به دست آمده در این تحقیق
بیشتري طلب مينماید.

بود؛ به نحوي که رفتار نمونهي فاقد مهار مکانیکي به دلیل جدا
شدن ورق  FRPدر همان مراحل اولیهي بارگذاري ،همانند

 -2مروري بر مطالعات پيشين

نمونهي مبنا گزارش شده است [ .]9آنتونوپلوس و تریانتافیلو در

در راستاي تقویت و ترمیم اتصاالت تیر -ستون در قابهاي خمشي تحقیق جامعي تعداد  48اتصال خارجي تیر -ستون با مقیاس دو
بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله تحقیقات گستردهاي انجام شده و سوم را تحت بارهاي چرخهاي مورد آزمایش قرار دادند .نمونهها

- Fiber reinforced polymer
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تقویت برشي اتصاالت کناري تیر -ستون بتن آرمه ...
به گونهاي طراحي شدند که مود شکست آنها برشي باشد و به این تحقیقات متعدد در این حوزه ،همچنان ضرورت بهکارگیري یک
ترتیب میزان مشارکت  FRPدر مقاومت برشي نمونهها ارزیابي روش آماده سازي سطحي جامع در راستاي تقویت برشي اتصاالت
گردید .متغیرهاي مورد بررسي عبارت بودند از :کارآیي تسمه در تیر -ستون فاقد آرماتور عرضي در هستهي اتصال وجود دارد؛ به
مقابل صفحات ،تعداد تسمه یا تعداد الیه ،مهار مکانیکي ،نوع الیاف نحوي که این روش قادر باشد تا عالوه بر امکان استحصال ظرفیت
(شیشه و کربن) ،میزان بار محوري ستون و اثر تیر عرضي .نتایج کامل ورق  FRPبا تعویق و یا حذف پدیدهي جدا شدگي از سطح
آزمایشها نشان دادند که مود گسیختگي اکثر نمونهها به دلیل جدا بتن ،محصور شدگي الزم براي هستهي اتصال را با حفظ سیستم
شدگي ورق  FRPاتفاق افتاده ،مگر آن که از مهار مناسب جهت تقویت در تغییر شکلهاي پالستیک بزرگ ایجاد نموده تا شکل
جلوگیري از جدا شدن ورق  FRPاز سطح بتن استفاده شده باشد پذیري و استهالک انرژي اتصال با ایجاد مفصل خمشي پالستیک
[ .]6لي -ترانگ و همکاران در پژوهش دیگري  8اتصال کناري با در تیر تأمین شود.
مقیاس یک سوم را تحت اثر بارهاي چرخهاي مورد آزمایش قرار باتوجه به آن که عمدتاً جدا شدگي ورق  FRPاز سطح بتن به دلیل
دادند .جزئیات آرماتورگذاري عرضي یک اتصال مطابق ضوابط عدم کفایت بستر نصب ميباشد؛ در راستاي افزایش چسبندگي ورق
لرزهاي بوده و در سایر نمونهها این ضوابط رعایت نگردید .شش تقویت و سطح بتن ،روش شیار زني بهعنوان یک روش آماده سازي
اتصال تحت الگوهاي متفاوت به صورت نصب صفحات سطحي توسط مستوفي نژاد و محمود آبادي پیشنهاد گردید [ .]41در
کامپوزیتي  Tشکل L ،شکل و  Xشکل بر روي سطح تیر ،ستون این روش با انتقال تنشهاي بین الیهاي به عمق بتن و الیههاي
و هستهي اتصال تقویت شده براي جلوگیري از جدا شدن ورقها مقاومتر ،جداشدگي کامپوزیت به تعویق و در مواردي حذف شده
از نوارهاي Uشکل استفاده گردید .نتایج آزمایش نشان داد که اگر و افزایش چشمگیري در بار حداکثر تیرهاي تقویت شده با این روش
چه جدا شدن صفحات  CFRP4از سطح بتن در تمامي نمونهها نسبت به تیرهاي تقویت شده با روشهاي آماده سازي سطحي
مشاهده شده است ،ولي الگوهاي مختلف تقویت قادر به افزایش متداول مشاهده شده است .تا کنون مطالعات گستردهاي پیرامون
مقاومت و شکل پذیري نمونههاي تقویت شده نسبت به نمونهي عملکرد روش شیار زني در تقویت خمشي [ 41و  ]49و برشي تیر
[ ]49و تقویت فشاري ستون [ ]49تحت اثر بارهاي یک طرفه انجام

مبنا ميباشند [.]41

شده و قابلیت این روش در تعویق و یا حذف جدا شدگي به اثبات
 -3بيان موضوع تحقيق

رسیده است .اما در تحقیق حاضر به بررسي عملکرد روش شیار زني

مروري بر مطالعات انجام شده در زمینهي تقویت برشي اتصاالت با بهره گیري از تکنیک نصب خارجي ورق روي شیار 2در تقویت
فاقد آرماتور عرضي در هسته نشان ميدهد که جدا شدگي سیستم برشي اتصاالت کناري تیر -ستون بتن آرمه با استفاده از
تقویت از سطح بتن چالش اصلي محققین بوده که براي رفع آن به کامپوزیتهاي  CFRPتحت اثر بارهاي رفت و برگشتي و تغییر
استفاده از مهارهاي مکانیکي متوسل شدهاند؛ ولي عالوه بر آنکه مود شکست از برشي در هستهي اتصال به خمشي در تیر پرداخته
اجراي اغلب سیستمهاي مهاري مکانیکي پیشنهادي دشوار بوده و شده است .همچنین کارآیي  FRPباد بزني در مهار مود خرابي جدا
در مواردي غیر عملي است ،در بسیاري از موارد جداشدگي شدگي انتهایي ورق در اتصاالت تیر -ستون مورد بررسي قرار گرفته
کامپوزیتهاي  FRPحتي با وجود مهار مکانیکي گزارش شده است .در این راستا ،اتصاالت کناري تیر -ستون تقویت شده به
است [ 44 ،8-9و .]41جدا شدگي سیستم تقویت در هر مرحله از صورت برشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي جانبي مورد آزمایش
بارگذاري سبب انتقال مفصل پالستیک از تیر به هستهي اتصال شده قرار گرفته و با استخراج منحنيهاي چرخهاي ،رفتار این اتصاالت با
و ایجاد مفصل برشي در این ناحیه سبب کاهش مقاومت ،شکل اتصال مبناي تقویت نشده مقایسه و کفایت طرحهاي تقویت
پذیري ،سختي و استهالک انرژي ميگردد .بنابراین باوجود پیشنهادي ارزیابي شده است .الزم به ذکر است که در این تحقیق
- Carbon FRP

1

2

- Externally bonded reinforcement on grooves
)(EBROG
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تنها ضعف برشي هستهي اتصال در نظر گرفته شده و نواقص دیگري شده مورد آزمایش قرار گرفته است .نمونههاي تحت بررسي شامل
همچون عدم رعایت طول مهاري آرماتور طولي مثبت تیر در بر هستهي اتصال ،نصف طول دهانهي تیر و نصف ارتفاع ستون در دو
اتصال و یا عدم رعایت ضابطهي تیر ضعیف -ستون قوي خارج از سمت هستهي اتصال ميباشد؛ که در واقع نقاط میاني تیر و ستون،
اهداف مطالعهي حاضر ميباشد.

محل نقطهي عطف لنگر خمشي در قاب تحت اثر بار جانبي است.
همچنین ،فوالد عرضي در ناحیهي هستهي اتصال نمونههاي

 -4برنامهي آزمايشگاهي

آزمایشگاهي اجرا نشد.

 -1-4مشخصات نمونههاي آزمايشگاهي

در شکل  4جزئیات آرماتورگذاري نمونهي مبنا نشان داده شده

در راستاي اهداف تعریف شده در این مطالعه الزم است تا نمونهاي است .همان گونه که در این شکل مالحظه ميگردد ،عرض و
مورد آزمایش قرار گیرد که شکست برشي هستهي اتصال محتمل ارتفاع مقطع تیر به ترتیب برابر  290و  100میلي متر ،ستون به شکل
باشد و سپس با تقویت برشي هستهي اتصال ،این مود شکست مربع و با ابعاد  290میلي متر و پوشش بتن تیر و ستون  20میلي متر
حذف شده و مود شکست نمونه به تشکیل مفصل پالستیک در تیر ميباشد .همچنین ارتفاع ستون از محور دوران تکیه گاه تا محور
تبدیل گردد .در این تحقیق  1عدد اتصال کناري نیم مقیاس تیر -بارگذاري آن برابر  4900میلي متر و طول تیر از محور ستون تا
ستون بتن آرمه مشتمل بر یک نمونهي مبنا و دو نمونهي تقویت محور تکیهگاه تیر نیز برابر  4900میلي متر در نظر گرفته شد.

شکل  -4مشخصات هندسي و جزئیات آرماتور گذاري اتصال مبناي نمونههاي تقویت شدهي برشي (کلیهي ابعاد بر حسب میلي متر)
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تقویت برشي اتصاالت کناري تیر -ستون بتن آرمه ...

مقاومت فشاري بتن در مرحلهي طراحي برابر  10مگا پاسگال و تنش فوالدي به ابعاد  290×290و ضخامت  4/2میلي متر که  1آرماتور با
تسلیم فوالد طولي و عرضي برابر  100مگا پاسگال در نظر گرفته شد .قطر  49میلي متر به طول  200میليمتر به آن جوش شده بود ،در
بدین ترتیب ،مقدار فوالد تحتاني و فوقاني تیر برابر  0/19 ρbمحاسبه هنگام بتنریزي در انتهاي ستون قرار گرفت تا از شکستهاي
گردید و فوالد طولي تیر  9عدد آرماتور به قطر  41میلي متر و به احتمالي موضعي در این نواحي جلوگیري گردد.
صورت سراسري اجرا گردید .با قرار دادن این میزان آرماتور طولي
در تیر ،نیروي هستهي اتصال از مقاومت برشي اتصال طراحي شده  -2-4مشخصات نمونههاي تقويت شده و نحوهي آماده
بر اساس ضوابط آیین نامه نیز فراتر رفته و انتظار ميرود شکست این سازي
اتصال که فاقد فوالد عرضي در ناحیهي هسته نیز بوده و به مراتب نمونههاي مورد مطالعه در این تحقیق با نصب سه الیه ورق CFRP
ضعیفتر از اتصال طراحي شده بر اساس ضوابط آیین نـامهاي مي -بهصورت  Uشکل دور هستهي اتصال تقویت شده و ورقهاي
باشد ،پس از ایجـاد ترکهاي قطري در ناحیهي هسته و سپس تقویت مطابق شکل  2به اندازهي  129میليمتر در طول تیر از بر
شکست برشي هسته رخ دهد .اعضـاي تیر و ستون در برابر برش به ستون ادامه یافت .راستاي الیاف به صورت افقي و در امتداد طول
نحوي مسلح شدند که شکست نمونه به صورت برشي در این نواحي تیر بود .هدف از امتدادکامپوزیتهاي  FRPدر تیر کاهش تنش-
اتفاق نیفتد .همچنین ،خاموت گذاري ویژه در طولي معادل دو برابر هاي برشي و نرمال در نقطهي قطع ورق بود .به عالوه ،در نمونهي
ارتفاع مقطع تیر و در انتهاي ستون مطابق ضوابط لرزهاي آیین نامهي  RDS-3H325Fاز  FRPباد بزني در در نقطهي قطع ورق در
 ACI 318-11انجام شد [ .]48فوالد طولي ستون  8عدد آرماتور سطح تیر استفاده شد .در شکل  2مشخصات کلیهي نمونه هاي
با قطر  41میلي متر اجرا گردید و بدین صورت نسبت مجموع ظرفیت تجربي شامل نمونهي مبنا و نمونههاي تقویت شده به همراه مقاومت
خمشي ستون به ظرفیت خمشي تیر حدود  4/9ميباشد .صفحات فشاري بتن در روز آزمایش ارائه شده است.

سطح ورق

عرض الیه

 FRPبادبزني در نقطهي قطع

()mm2

()mm

ورق در تیر

DCS

11/9

-

-

-

-

RDS-3H325

11/0

1

201

100

-

RDS-3H325F

11/0

1

201

100



نام نمونه

مقاومت فشاري بتن در زمان
آزمایش ()MPa

تعداد الیه

شکل  -2جزئیات نمونههاي تجربي (کلیهي ابعاد بر حسب میلي متر)
تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ ا ّول 441 /

داود مستوفي نژاد ،علیرضا اخالقي

آماده سازي سطحي هر دو نمونهي تقویت شده براي نصب (شکل -1ب) .پس از نصب اولین الیهي ورق کامپوزیت بر روي
کامپوزیتهاي  FRPمنطبق با روش شیار زني انجام شد و شیارهاي پر شده با اپوکسي (شکل -1ج) FRP ،باد بزني بر روي
شیـارهاي افقي به عرض و عمق  40میليمتر و فاصلهي خالص  10آن مطابق شکل -1د نصب شد FRP .باد بزني با رول کردن
میلي متر در سطـح نمونه ایجاد شده و لبههاي تیز ستون با شعاع بافتههاي کربن پس از آغشته نمودن قسمت میاني آن به رزین
حداقل  41میلي متر گرد شدند (شکل -1الف) .به منظور نصب ساخته شد .مجموع سطح مقطع  CFRPبادبزني دست ساز در
 FRPباد بزني در نمونهي  ،RDS-3H325Fسوراخهاي ایجاد نقطهي قطع ورق  FRPطولي برابر  490 mm2بود .در ادامه،
شده در بتن با رزین پر شده و  FRPباد بزني درون آن قرار گرفت الیههاي بعدي کامپوزیت  CFRPاجرا گردید (شکل -1ه).

الف) آماده سازي سطحي

ب) نصب  FRPبادبزني در بتن

د) نصب  FRPبادبزني بر الیهي اول کامپوزیت CFRP

ج) نصب اولین الیهي کامپوزیت CFRP

ه) نصب الیههاي بعدي کامپوزیت CFRP

شکل  -1نمونهي تقویت شده RDS-3H325F

جدول  -4مشخصات مکانیکي فوالدهاي طولي و عرضي مصرفي در ساخت نمونهها
قطر میلگرد ( )mm

تنش تسلیم ()MPa

تنش حداکثر ()MPa

کرنش نهایي %

مدول االستیسیته ()GPa

8

190

946

24/99

200

41

191

929

22/62

209

 -3-4مشخصات مصالح مصرفي

 1/06ميباشند .نمونهها با استفاده از قالب یکپارچهاي که به صورت

در ساخت نمونهها از بتن آماده با نسبت آب به سیمان  ،0/12سیمان افقي بر کف مستقر شده بود ،ساخته شدند .مقاومت فشاري بتن در
ساروج تیپ  4با عیار  ،190 kg/m3شن و ماسه به ترتیب با نسبت زمان انجام آزمایش نمونهها به وسیلهي  1عدد نمونهي استاندارد
اختالط وزني  900 kg/m3و  4400 kg/m3در نظر گرفته شد .استوانهاي به قطر  490میلي متر و ارتفاع  100میلي متر تعیین شد.
حداکثر بعد دانهها با توجه به بعد قالب و فاصلهي میلگردها  42میلي میلگرد مصرفي براي ساخت نمونهها از نوع آجدار  AIIIو با قطر
متر انتخاب شد .بنابراین دانههاي شن داراي محدودهي ابعادي  41 9 -42میلي متر به عنوان فوالد طولي تیر و ستون ،و قطر  8میلي متر به
و دانههاي ماسه داراي محدودهي ابعادي  0-9میليمتر و مدول نرمي عنوان فوالد عرضي ميباشد .مشخصات مکانیکي میلگردها با انجام
 / 441تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ ا ّول

تقویت برشي اتصاالت کناري تیر -ستون بتن آرمه ...
آزمایش کشش ساده تعیین گردید .همچنین ،میزان افزایش طول ستون و غلتکي در انتهاي تیر ميباشد .تکیه گاه ستون بر روي
میلگرد فوالدي در طول مدت بارگذاري با نصب اکستنسیومتر بر عرشهي قاب بارگذاري نصب شد؛ به طوري که فاقد مؤلفهي
روي نمونه انجام شد و کرنش نمونه به صورت دقیق و بدون وجود جابجایي بوده و دوران آن از طریق یک پین تأمین شد .تأمین
اثرات لغزشهاي احتمالي نمونه در فکهاي نگهدارنده تعیین شرایط غلتکي اتصال تیر با دو پین و یک میلهي رابط انجام شده
گردید .از هر قطر آرماتور سه نمونه مورد آزمایش قرار گرفته و است .یکي از پینها بر روي عرشهي قاب نصب شده و به کمک
میانگین نتایج حاصل از آن شامل تنش تسلیم ،تنش حداکثر ،میلهي رابط ،امکان حرکت در صفحهي بارگذاري را فراهم مي-
نماید؛ و پین دیگر که دقیقاً در زیر تیر قرار ميگیرد ،دوران انتهاي

کرنش نهایي و مدول االستیسیته در جدول  4خالصه شده است.

الیاف کامپوزیتي مورد استفاده در این تحقیق از نوع الیاف کربن تیر را ممکن ميسازد.
( )CFRPو به صورت تک جهته ميباشد .این الیاف ساخت بار محوري ثابتي به میزان  0.1 f C A gکه تقریباً معادل با 489/9 kN
شرکت سیکاي 4سوئیس بوده و با نام تجاري  SikaWrap-است ،در طول آزمایش به ستون اعمال شده و بار جانبي رفت و
 300Cشناخته ميشود .ویژگيهاي مکانیکي این الیاف در جدول برگشتي نیز به باالي ستون وارد ميگردد .بار محوري از طریق یک
 2ارائه شده است .ورقهاي  CFRPمورد استفاده داراي ضخامت جک با ظرفیت  900 kNو پس کشیدگي میلههاي خارجي
 0/49میلي متر بوده و به صورت رولهایي با طول  400متر و عرض مقاومت باال ایجاد شده و بار جانبي به صورت شبه استاتیک به
وسیلهي دستگاهي با ظرفیت  290 kNو کورس  480میلي متر

 0/9متر ميباشند [.]46

چسب مورد استفاده جهت نصب ورق  FRPنوعي رزین اپوکسي ( ±60میلي متر) اعمال گردید که نمایي از سیستم تکیه گاهي و
دو جزئي با نام تجاري  Sikadur-330محصول شرکت سیکاي دستگاه بارگذاري در شکل  1نشان داده شده است.
سوئیس ميباشد .این رزین از دو جزء تشکیل شده است که طبق تاریخچهي بارگذاري به کار گرفته شده در این مطالعه بر مبناي
پیشنهاد کارخانهي سازنده با نسبتهاي  4 : 1ترکیب ميشوند .از بارگذاري پیشنهادي  ACI 374.1-05ميباشد [ .]20بارگذاري
این رزین براي اشباع سازي الیاف  FRPو نیز به عنوان پوشش به صورت کنترل تغییر مکان بوده و دامنهي تغییر مکان جانبي نسبي
اولیه براي ترمیم سطح بتن و پر کردن حفرات کوچکتر (حفراتي اعمالي در تاریخچهي بارگذاري به صورت ضرایبي از تغییر مکان
که با مالت تعمیري پر نشدهاند) قبل از نصب  FRPاستفاده جانبي نسبي تعیین ميشود .اولین دامنهي تغییر مکان اعمالي باید به
ميشود .مدت زمان الزم براي گیرش رزین متأثر از دماي محیط گونهاي انتخاب شود که نمونه رفتار االستیک از خود نشان دهد؛
بوده و در شرایط متعارف بین  9تا  9روز ميباشد .همچنین در بنابراین جابجایي نسبي معادل  0/2درصد به عنوان دامنهي اولین
روش شیار زني ،شیارهاي ایجاد شده با رزین اپوکسي دو جزئي با سیکل اعمالي مطابق توصیهي  ACI 374.1-05انتخاب گردید .بر
نام تجاري  Sikadur-31محصول شرکت سیکا پر ميگردند .در اساس این دستور العمل ،میزان افزایش سیکلهاي متوالي نباید از
 4/29برابر دامنهي سیکل قبلي کمتر بوده و یا از  4/9برابر سیکل قبلي

جدول  2مشخصات مکانیکي رزین مصرفي ارائه شده است.

بیشتر باشد .در هر سطح تغییر مکان  1سیکل تکرار شده و در
 -4-4شرايط تکيهگاهي و نحوهي انجام آزمايش

مجموع  41سطح تغییر مکان جانبي نسبي (تغییر مکان جانبي) شامل

همانگونه که قبالً نیز اشاره گردید ،اتصاالت مورد آزمایش شامل  1( 0/2 %میلي متر) 1/99( 0/29 % ،میلي متر) 9/29( 0/19 % ،میلي
هستهي اتصال ،نصف طول دهانهي تیر و نصف ارتفاع ستون در دو متر) 9/9( 0/90 % ،میلي متر) 44/29( 0/99 % ،میليمتر)،
سمت هستهي اتصال ميباشد که در واقع نقاط میاني تیر و ستون 49( 4/00 % ،میلي متر) 24( 4/10 % ،میلي متر) 29( 4/99 %،میلي متر)،
محل نقطهي عطف لنگر خمشي در قاب تحت اثر بار جانبي است 11( 2/20 % .میلي متر) 14( 2/99 % ،میلي متر) 92( 1/9 % ،میلي متر)،
بنابراین تکیه گاههاي منطبق با این رفتار به صورت مفصلي در پایین  99 ( 1/9 %میلي متر) و  96/9( 9/1 %میلي متر) به نمونه اعمال گردید.

Sika

1
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جدول  -2مشخصات مکانیکي اجزاي کامپوزیت  FRPمصرفي در تحقیق حاضر []46

مقاومت کششي

مدول االستیسیته

کرنش نهایي

ضخامت

()MPa

کششي ()GPa

()%

()mm

210

4/9

0/49

4/9

4

نوع

نوع مصرفي

الیاف

Sika Wrap-300C

1600

چسب

Sikadur-330

10

1/9

چسب

Sikadur-31

49-20

1/1

-

کامپوزیت

-

120

11

-

شکل  -1سیستم تکیه گاهي و دستگاه بارگذاري
 -5نتايج آزمايشها

نسبي  0/99 %مشاهده گردید .تعداد ترکهاي برشي در هستهي

 -1-5رفتار کلي و مود شکست نمونهها

اتصال با ادامهي روند بارگذاري افزایش یافته و از تغییر مکان

تجزیه و تحلیل چگونگي توزیع ترک و نوع آن و همچنین مکانیزم جانبي نسبي  ،4/99 %عمدتاً ترکهاي قطري ایجاد شده در هستهي
شکست یک سازهي بتن آرمه ميتواند گام مهمي در جهت بررسي اتصال در روند بارگذاري و باربرداري باز و بسته ميشدند و پهناي
رفتار غیر خطي آن باشد .این موضوع ،در سازههاي تقویت شده با ترکهاي خمشي ایجاد شده در تیر کاهش یافت .در شکل -9
کامپوزیتهاي  ،FRPبه مراتب پیچیدهتر و دشوارتر است .لذا در الف نحوهي ترک خوردگي در تیر و سطوح هستهي اتصال در
این قسمت به بررسي جزئیات ترک خوردگي و مود خرابي حاکم تغییر مکان جانبي نسبي  2/2 %نشان داده شده است .همان گونه که
بر شکست نمونهها پرداخته ميشود.
در این شکل مالحظه ميگردد ،بستهاي فشاري قطري بتن ،بین
در نمونهي مبنا ( )DCSاولین ترک به صورت خمشي در تیر در ترکهاي متوالي ایجاد شده در ناحیهي هستهي اتصال تشکیل شده
مجاورت با ستون در تغییر مکان نسبي  0/2 %ایجاد شد .با ادامه است .همچنین ،در وجه جانبي هسته ترکهاي شکاف خوردگي
روند بارگذاري و افزایش دامنهي سیکلهاي جابجایي تا تغییر در محل فوالدهاي طولي ستون مشاهده ميشود؛ این ترکها به
مکان جانبي نسبي  ،0/99 %ترکهاي عمدتاً خمشي در تیر دلیل انتقال تنش آرماتورهاي طولي به پوستهي بتن هسته و نبود
ایجاد شد؛ اما در این تغییر مکان اولین ترک برشي قطري  Xشکل فوالد عرضي در این ناحیه ایجاد شده است .با شروع خرد شدن بتن
در هسته اتصال به دلیل عدم وجود فوالد عرضي در این ناحیه در تغییر مکان جانبي نسبي  ،2/99 %افت مقاومت در نمونه ایجاد
مشاهده شد .اولین ترک خمشي در ستون در تغییر مکان جانبي شد .در تغییر مکان جانبي نسبي  1/9 %خرد شدگي بتن هسته و جدا
 / 449تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ ا ّول

تقویت برشي اتصاالت کناري تیر -ستون بتن آرمه ...
شدن بتن این ناحیه و حتي قسمتي از ستون مطابق شکل  -9ب اتفاق تغییر شکلهاي ستون و به ویژه تیر ،در جابجایيهاي بزرگ کم
افتاد که جدا شدن بتن به دلیل اتساع متفاوت هسته و اعضاي متصل بوده و این اعضاء تقریباً بدون آسیب ماندند؛ اما عمدهي تغییر شکل
به آن ميباشد .با ادامهي بارگذاري ،تمامي آسیب در ناحیهي اتصال به صورت برشي در ناحیهي هسته اتفاق افتاد .بنابراین انتظار
هستهي اتصال متمرکز بوده و خرد شدن قسمتهاي بیشتري از ميرود رفتار نمونه با توجه به تشکیل مفصل برشي در ناحیهي هسته
بتن این ناحیه اتفاق افتاد .آزمایش در تغییر مکان جانبي نسبي 1/9 %

اتصال ترد باشد و میزان شکل پذیري و استهالک انرژي آن کم

با توجه به افت قابل مالحظهي مقاومت اتصال متوقف شد .الگوي باشد .این نحوهي گسیختگي کامالً منطبق با اهداف تعیین شده در
نهایي شکست این نمونه در شکل  -9ج نشان داده شده است .میزان مطالعه بود.

الف) ترک خوردگي در تغییر مکان

ب) ترک خوردگي و خرد شدگي در تغییر

جانبي نسبي 2/2 %

مکان جانبي نسبي 1/9 %

ج) الگوي نهایي شکست اتصال

شکل  -9نحوهي گسترش ترک و الگوي نهایي شکست اتصال مبنا DCS

در نمونهي  RDS-3H325اولین ترک به صورت خمشي در اتصال در تغییر مکان جانبي نسبي  1/9 %تکمیل شد ( شکل -9
نزدیکي نقطهي قطع ورق کامپوزیت در تیر در تغییر مکان جانبي ب) .در این حین ،ترکهاي برشي قطري در چشمهي اتصال ایجاد
نسبي  0/2 %اتفاق افتاد .با افزایش دامنهي سیکلهاي اعمالي ،شده و پهناي ترکهاي خمشي تیر کمتر شدند .با انتقال مفصل
ترکها به صورت خمشي و یا خمشي -برشي در طول تیر گسترش پالستیک از تیر به هستهي اتصال ،رفتار نمونه مانند نمونهي شاهد
یافتند .ترکهاي موئین در تغییر مکان جانبي نسبي  0/99 %در شده و ناحیهي هسته دچار آسیب شد (شکل  -9ج) .مود جدا
ستون مشاهده شد .در ناحیهي تـقویت شده بـا ورق  FRPنیز شدگي انتهایي ورق بر اثر تمرکز تنش ناشي از عدم پیوستگي ورق
تـرکهاي خمـشي در سـطح بـاال و پـایین تیر از تغییر مکان جانبي ایجاد ميشود؛ به طوري که تنشهاي نرمال بین سطح بتن و ورق
نسبي  0/9 %ایجاد شد .در این نمونه تا قبل از دریفت  ،2/2 %عمدتاً  FRPسبب جدایش پوسته از روي صفحهي آرماتورهاي طولي
ترکهاي خمشي تیر و به ویژه ترک نزدیک به نقطهي قطع  FRPداخلي مقطع شده و در حقیقت ،این آرماتورها سبب شکست
عریض شده و در سیکلهاي رفت و برگشتي باز و بسته ميشدند؛ پیوستگي 4بتن پوسته و هستهي مقطع ميشوند .نتایج به دست آمده
اما در این تغییر مکان جدایش ورق  FRPاز سطح بتن آغاز شد .از این نمونه نشان داد که اگر چه شیارهاي طولي با ایجاد چسبندگي
همان گونه که در شکل  -9الف مالحظه ميگردد ،جدا شدن قوي بین الیهي  FRPو بتن ،احتمال جدایش سطحي ورق را در
پوستهي بتن به همراه کامپوزیت  FRPدر ناحیهي کششي مقطع تیر و یا هستهي اتصال کم کرده است ،اما مود دیگري به صورت
تیر از محل وقوع اولین ترک خمشي آغاز شده و با تشکیل یک جدا شدگي انتهایي ورق در نمونههاي تقویت شده حاکم بوده و
ترک جدید در امتداد آرماتورهاي طولي تیر به سمت ستون و این مود شکست از عمق بتن و ناشي از ضعف آن در تحمل
هستهي اتصال ادامه یافت .با ادامهي بارگذاري ،روند جدا شدن نیروهاي کششي ناشي از تنشهاي نرمال بین الیهاي ميباشد.
عمقي کامپوزیت نیز ادامه یافته و جدایش آن از سطح هستهي بنابراین ،به کارگیري یک تکنیک مؤثر براي اتصال پوستهي بتن
- Bond breaking

1

تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ ا ّول 449 /

داود مستوفي نژاد ،علیرضا اخالقي

به الیههاي عمقيتر به منظور تعویق و یا حذف پدیدهي جدا  FRPدر تیر بیشتر شده و عمدهي آسیب بـه صورت بروز تـرک-
شدگي عمقي در نقطهي قطع ورق  FRPضروري ميباشد .در هاي خمشي -برشي و خـرد شدگي بتن در این نقـطه متمرکز بود.
نمونهي  RDS-3H325Fاز  FRPباد بزني براي مقابله با پدیده -در تغییر مکان جانـبي نسبي  1/9 %بتن تیر در ناحیهي فشاري خرد
ي جدا شدگي عمقي استفاده شد .هدف از آزمایش این نمونه ،شد که در شکل -9ب نشان داده شده است .آزمایش در تغییر
ارزیابي عملکرد مجموعهي شیارهاي طولي و  FRPباد بزني در مکان جانبي نسبي  9/2 %به دلیل محدودیت کورس جک متوقف
تقویت برشي اتصاالت بود .با شروع بارگذاري جانبي ،اولین ترک شد .مفصل پالستیک به صورت کامل از هستهي اتصال به نقطهي
به صورت خمشي در نقطهي قطع کامپوزیت در تیر در تغییر مکان قطع کامپوزیت  FRPدر این نمونه منتقل شد .اگر چه در لبههاي
جانبي نسبي  0/29 %اتفاق افتاد .در شکل  -9الف ترکهاي سطح فوقاني و تحتاني ورق تقویت در سیکلهاي رفت و برگشتي تمایل
فوقاني تیر در تغییر مکان جانبي نسبي  2/99 %نشان داده شده است .به جدا شدگي عمقي وجود داشت ،اما وجود  FRPباد بزني مانع
نگاهي بر نحوهي ترکهاي ایجاد شده در این نمونه و قیاس آن با از بروز این پدیده شد .به عالوه ،بازرسيهاي انجام شده بر روي
نمونههاي تقویت شدهي قبلي نشان ميدهد که  FRPبادبزني به نمونه نشان داد که هیچ گونه جدا شدگي سطحي بین ورق FRP
نحو مؤثري مانع از جدا شدگي انتهایي ورق شده است .با ادامهي و بتن ایجاد نشده و عملکرد روش شیار زني در مهـار پدیدهي جـدا
بارگذاري رفت و برگشتي ،پهناي اولین ترک در نقطهي قطع ورق شدگي سـطحي کامالً موفق بود.

الف) شروع جدایش  FRPدر تغییر مکان
جانبي نسبي 2/2 %

ب) جدا شدن  FRPاز سطح تیر

ج) الگوي نهایي شکست اتصال

شکل  -9نحوهي گسترش ترک و الگوي نهایي شکست اتصال تقویت شدهي RDS-3H325

الف) ترکهاي ناحیهي فوقاني تیر

ب) خرد شدگي بتن در ناحیهي قطع

در قسمت تقویت شده در تغییر مکان

کامپوزیت  FRPدر تغییر مکان نسبي جانبي

جانبي نسبي 2/99 %

1/9 %

ج) الگوي نهایي شکست اتصال

شکل  -9نحوهي گسترش ترک و الگوي نهایي شکست اتصال تقویت شدهي RDS-3H325F
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 -2-5رفتار چرخهاي بار -تغيير مکان

در حقیقت نشاندهندهي برش ستون ميباشد .همچنین جابجایي

رفتار چرخهاي بار -تغییر مکان مهمترین خروجي مطالعات توسط جابجایي سنجي که در همین تراز نصب شده ،اندازهگیري
آزمایشگاهي در راستاي ارزیابي عملکرد لرزهاي نمونههاي مختلف گردید .نگاهي بر پاسخ هیسترزیس نمونهي مبنا ،DCS ،نشان مي-
ميباشد .به کمک این نمودار امکان بررسي میزان شکلپذیري و دهد که پس از خرد شدن بتن ناحیهي هسته در تغییر مکان جانبي
استهالک انرژي ،بهعنوان دو پارامتر اساسي عملکرد سازه تحت اثر  14میليمتر (دریفت  ،)2/99 %افت مقاومت در نمونه مشاهده شده
بارهاي جانبي فراهم ميشود .در شکلهاي -8الف تا ج رفتار چرخه -و در تکرارهاي هر سیکل نیز افت مقاومت وجود دارد .رفتار کلي
اي بار -تغییر مکان نمونهي مبنا و نمونههاي تقویت شده نشان داده شده نمونه به صورت ترد همراه با کاهش سختي و باریک

شدگي4

است .خاطر نشان ميگردد که بار توسط نیرو سنج  Sشکل نصب شدید در طول آزمایش بوده که همان گونه که قبالً نیز بیان شد ،به
شده بین دستگاه و کالهک اعمال بار به ستون اندازهگیري شده و دلیل تشکیل مفصل برشي در هستهي اتصال ميباشد.
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شکل  -8رفتار چرخهاي بار -جابجایي نمونههاي تجربي
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اگر چه بهبود مقاومت در نمونهي تقویت شدهي  RDS-3H325کامالً مؤثر این مجموعه از منظر باربري و شکل پذیري را به اثبات
نسبت به نمونهي مبنا مشاهده ميشود ،اما پس از جدا شدن انتهایي ميرساند .مقایسه باربري این نمونه با نمونهي مبنا در تغییر مکان
ورق رفتار هر دو نمونه مشابه نمونهي مبنا شده و افت مقاومت جانبي نسبي  1/9 %افزایش  81/4درصدي را نشان ميدهد .همچنین،
همراه با کاهش سختي و باریک شدگي شدید در پاسخ هیسترزیس افت مقاومت در تکرارهاي هر سیکل نسبت به تکرار اول در نمونهي
آنها وجود دارد .نمونهي تقویت شدهي  RDS-3H325Fبا  RDS-3H325Fمشاهده نگردید.
عملکرد فوق العادهي مجموعهي شیارهاي طولي و  FRPباد بزني
در حفظ سیستم تقویت تا آخرین مرحلهي آزمایش ،موجب  -2-6شکلپذيري
تشکیل مفصل پالستیک خمشي در تیر در نقطهي قطع ورق تقویت شـکلپذیري قابلیت مواد بهکار رفته در سازه ،سیستم سازهاي و یا
شد و مطابق شکل -8ج یک رفتار کامالً شکل پذیر ،بدون افت اجزاء آن در تجربهي تغییر شـــکلهاي بزرگ در محدودهي غیر
مقاومت و همراه با چرخههاي چاق در منحني بار -تغییر مکان االستیک بدون کاهش قابل توجه در مقاومت تعریف ميشود .در
مشاهده شد.

این قســمت به بررســي عملکرد ســیســتم تقویت از دیدگاه شــکل
پذیري پرداخته ميشــود .بررســي شــکل پذیري در این مطالعه با

 -6مقايسهي نتايج نمونههاي تجربي

ضـــریـب شـــکـل پذیري تغییر مکاني و مطابق رابطهي زیر انجام

 -1-6بار حداکثر و ميزان افزايش ظرفيت در باربري

ميشود:

مقادیر بار حداکثر و دریفت متناظر با آن و مقاومت جانبي نمونههاي

()4

𝑢∆
=𝜇
𝑦∆

تجربي در دریفت  1/9 %در جدول  1آورده شده است .میانگین بار که   uو   yبه ترتیب متناظر با مقادیر جابجایي نهایي و تسلیم
حداکثر نمونهي مبنا ،DCS ،و تغییر مکان جانبي نسبي متناظر با آن ميباشند .در این تحقیق تغییر مکان تسلیم با دو خطي سازي منحني
به ترتیب برابر  91/8 kNو  2/2 %بوده و سپس به پوش نمونهها بر اساس شیوهي سختي کاهش یافته انجام ميشود
 19/0 kNدر دریفت  1/9 %تقلیل یافته است .میانگین بار جانبي [ .]24در این روش تغییر مکان متناظر با کوچکترین دو مقدار

حداکثر برابر میانگین بار حداکثر در دو راستاي مثبت و منفي تسلیم آرماتور و یا  99درصد بار حداکثر بر روي منحني رفتاري
بارگذاري بوده و در ادامه به اختصار ،بار حداکثر نامیده ميشود .افت سازه تعیین شده و شیب ناحیهي االستیک منحني دو خطي به
مقاومت در تکرارهاي دوم و سوم در هر دریفت در رفتارچرخهاي صورت سختي سکانتي این نقطه تعیین ميشود .تغییر مکان متناظر
این نمونه مشاهده ميشود؛ بـهطوري که نسبت حـداکثر بار در تکرار با  49درصد افت مقاومت در تمامي تکرارهاي منحني چرخهاي نیز
سوم نسبـت به تکرار اول در دریفت  1/9 %افت  24/9 %را نشان به عنوان تغییر مکان نهایي در نظر گرفته شده است .در جدول 1
ميدهد .اگر چه در نمونهي  RDS-3H325افزایش باربري به مقادیر شکل پذیري نمونهها ارائه شده است .مروري بر اعداد این
میزان  49/1درصد نسبت به نمونهي مبنا مشاهده شده است ،اما با جدا جدول نشان ميدهد که شکل پذیري نمونهي RDS-3H325F
شدن سیستم تقویت افت قابل مالحظهاي در باربري نمونه حاصل حداقل به میزان  99/2درصد نسبت به نمونه مبنا افزایش یافته که
شد .بار حداکثر نمونهي  RDS-3H325Fو تغییر مکان جانبي این موضوع به توانایي روش شیار زني و  FRPباد بزني در حذف
نسبي متناظر با آن به ترتیب برابر  89/9 kNو  9/2 %بوده است که جدا شدگي سطحي و عمقي ورق  FRPاز سطح بتن و تبدیل مود

میزان افزایش باربري معادل  19/9درصد را نسبت به نمونهي مبنا شکست از برشي در هستهي اتصال به خمشي در تیر باز ميگردد.
داشته است .نکته قابل توجه در خصوص این نمونه آن است که بار
حداکثر در بیشترین جابجایي اعمال شده به نمونه اتفاق افتاده که  -3-6استهالک انرژي
این مهم با حفظ سیستم تقویت در تغییر شکلهاي بزرگ توسط میزان انرژي مستهلک شده یکي دیگر از پارامترهاي مهم در
مجموعهي شیارهاي طولي و  FRPباد بزني حاصل شده و عملکرد ارزیابي رفتار لرزهاي سازهها تحت اثر بارهاي جانبي ميباشد.
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جدول  -1بار حداکثر و میزان افزایش ظرفیت نمونههاي تجربي
درصد افزایش بار

بار حداکثر ()kN
کد نمونه

حداکثر

میانگین
بار

راستاي

راستاي

راستاي

راستاي

حداکثر

مثبت

منفي

مثبت

منفي

()kN

درصد

دریفت متناظر با بار

افزایش

حداکثر ()%

میانگین
بار
حداکثر

راستاي

راستاي

مثبت

منفي

بار در

درصد

دریفت

افزایش

*1/9 %

بار

DCS

91/1

91/2

-

-

91/8

-

2/2

2/2

19/0

-

RDS-3H325

99/1

91/1

49

49/9

91/6

49/1

2/2

2/0

12/9

-9/1

RDS-3H325F

89/9

89/1

11/0

18/4

89/9

19/9

9/2

9/2

81/9

81/4

* میانگین بار در دو راستاي مثبت و منفي لحاظ شده است.
جدول  -1ضریب شکل پذیري تغییر مکاني
تغییر مکان تسلیم ()mm
کد نمونه

راستاي

تغییر مکان نهایي ()mm

درصد افزایش ضریب

ضریب شکل پذیري

شکل پذیري

راستاي

راستاي

راستاي

مثبت

منفي

مثبت

DCS

21/2

22/6

10/1

10/9

4/91

4/99

RDS-3H325

29/2

29/0

19/2

11/9

4/18

4/11

-20/9

RDS-3H325F

29/2

29/1

96/4

98/9

2/64

2/66

99/2

مثبت

راستاي منفي

راستاي منفي

راستاي

راستاي

منفي

منفي

-

-21/6
98/6

استهالک انرژي در سازههاي بتني برابر مجموع انرژي مستهلک مستهلک نمـاید .قابلیت استهالک انرژي بیشتر نمونهي
شده توسط آرماتورهاي فوالدي ،انرژي مستهلک شده در هنگام  RDS-3H325Fباتوجه به تغییر مود شکست و انتقال مفصل
ایجاد ترک جدید و انرژي ناشي از اصطکاک بین سطوح یک پالستیک به نقطهي قطع ورق تقویت در تیر و عدم وقوع جدا
ترک ميباشد .اعضاي خاص در سازه ميتوانند با ورود به شدگي سطحي یا عمقي مي باشد.
محدودهي تغییر شکلهاي بزرگ ،سبب استهالک انرژي شده و
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اي چاقتر باشد ،انرژي مستهلک شده توسط سازه بیشتر خواهد
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بود .انرژي مستهلک شدهي تجمعي برابر با مجموع انرژي مستهلک
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شده در سیکلهاي متوالي ميباشد .شکل  6منحني استهالک
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انرژي تجمعي نمونههاي تجربي را در برابر تغییر مکان جانبي نسبي

5

نشان ميدهد .نمونهي  RDS-3H325اندکي بیشتر از نمونهي
مبنا انرژي استهالک نموده است؛ اما نمونهي RDS-3H325F

انرژي مستهلک شده (کیلو نیوتن.متر)

اثرات نیروي زلزله را در سازه کاهش دهند .انرژي مستهلک شده
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 نتيجهگيري-7
 ستون بتن آرمه با-در این مطالعه به تقویت برشي اتصاالت تیر
 باتوجه به آن که. پرداخته شدCFRP استفاده از کامپوزیتهاي
جدا شدگي ورق تقویت از سطح بتن مهمترین چالش طرحهاي
 محسوب شده و مانع استحصالFRP تقویت با کامپوزیتهاي
کامل ظرفیت کششي این مواد ميگردد؛ در این تحقیق به منظور
 روش آماده سازي سطحي،حذف جدا شدگي سطحي و عمقي
 باد بزني در نقطهي قطع ورق در تیر بهFRP شیار زني به همراه
 نتایج حاصل از تحقیق حاضر را ميتوان در موارد.کار برده شد
.ذیل خالصه نمود
 مهمترین دست آورد تحقیق حاضر تغییر مود شکست از-4
مفصل برشي در هستهي اتصال به مفصل خمشي در تیر به
 بوده که این مهم با مهار جداشدگيFRP نقطهي قطع
 از سطح بتن توسطFRP سطحي و عمقي کامپوزیتهاي
 باد بزني و حفظ سیستمFRP ترکیب روش شیار زني و
.تقویت در تغییر شکلهاي بزرگ حاصل شده است
 درصد نسبت به نمونهي19  افزایش ظرفیت باربري به میزان-2
، به عالوه. مشاهده شدRDS-3H325F مبنا در نمونهي
1/9 %  درصدي بار در تغییر مکان جانبي نسبي81 افزایش
نسبت به نمونهي مبنا با حفظ سیستم تقویت در تغییر
.شکلهاي بزرگ ثبت شد
RDS-3H325F  میزان شکلپذیري اتصال تقویت شدهي-1
 نسبت به،که در آن جدا شدگي ورق تقویت اتفاق نیفتاد
نمونهي مبنا افزایش یافته و ضریب شکل پذیري جابجایي تا
. رشد داشت98/6 % حد
410 %  میزان استهالک انرژي نمونههاي تقویت شده تا حد-1
افزایش یافت که به دلیل کارایي سیستم تقویت در مهار جدا
شدگي و انتقال کامل مفصل پالستیک به پس از نقطهي قطع
.ورق در طول تیر بود
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Abstract
Beam-column connections are key members in moment frames resisting seismic loads which their
failure may lead to total collapse of structure. Application of fiber reinforced polymer (FRP)
composites has been received much attention in seismic rehabilitation of these members.
However, the main challenge facing this technique is the premature debonding of FRP composites
off the concrete substrate posed. The present study was conducted to investigate the capability of
grooving method (GM) coupled with FRP fan at termination point of FRP composites in
postponing or completely elimination of undesirable debonding failure mode in shear
strengthened reinforced concrete (RC) joints. To do so, three half-scale RC beam-column
subassemblies were tested under reversed cyclic lateral load. Results revealed that GM, coupled
with FRP fan at termination point of FRP composites, was able to eliminate altogether the
debonding failure mode and remarkable improvement in terms of load-carrying capacity,
ductility, and energy dissipation was achieved.
Keywords: Reinforced concrete beam-column joint, Shear strengthening, CFRP composite,
Grooving method, FRP fan.
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