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چکيده
در اين تحقیق تقويت برش پانچینگ دالهاي تخت با استفاده از صفحات پلیمري  -الیافی  CFRPمورد بررسی قرار میگیررد ده نمونره
دال بتن مسلح به ابعاد  1333×1333×133میلیمتر و با درصدهاي مختلف فوالد کششری و دو نروب برتن برا مقاومرت هراي فشراري مختلرف
ساخته شد هشت نمونه با استفاده از صفحات  CFRPتقويت شدند و دو نمونه ديگر به عنوان نمونههاي کنترلی تقويرت نشرده مرورد آزمرايش
قرار گرفتند پهناي صفحات  CFRPدر نمونههاي مختلف متفاوت بود صفحات  CFRPدر وجه کششی تحتانی دال و در اطراف سرتون در دو
راستاي عمود برهم چسبانده شدند بارگذاري دالها از باال به پايین و با استفاده از جک فشاري انجام شد در آزمايشها برار و تيییرمکران وسر
نمونهها اندازهگیري شد نتايج آزمايشات نشان میدهند که استفاده از تقويت  CFRPموجب افزايش سختی خمشی و مقاومت برشی پانچینرگ
دالها میگردد به منظور استفاده از آيیننامه هاي طراحی براي پیش بینی مقاومت برشی پانچینگ دالهاي تقويت شده ،از يرک روش تحلیلری
جهت محاسبه نسبت آرماتور خمشی معادل و عمق مؤثر معادل استفاده گرديد و براساس آن مقاومت برشی پانچینگ نمونههاي آزمايشگاهی برا
نتايج به دست آمده از رواب طراحی سه آيیننامه  ACI 318-05و  BS 8110-85و  JSCE-86و يک رابطه تئوري مقايسه شد برر اسراس
مقايسه نتايج آزمايشگاهی و رواب آيیننامه ها ،رواب جديدي پیشنهاد گرديد مقادير محاسبه شده از رواب پیشنهادي نشان میدهرد کره ايرن
رواب با دقت خوبی مقاومت برشی پانچینگ دالهاي تقويت شده را پیش بینی میکنند

واژههاي کليدي :برش پانچینگ ،تقويت ،صفحات پلیمري  ،CFRPدال بتن مسلح ،آرمراتور خمشری معرادل ،عمرق
مؤثر معادل

مقدمه
از دو دهه گذشرته اسرتفاده از مصرالح پلیمرري برراي
ترمیم و تقويت سازهها بسیار رايرج شرده اسرت پلیمرهراي
تقويت شده با الیراف  FRPيکری از ايرن مصرالح مریباشرد
معموال اين مصالح به صورت پلیمرهاي تقويت شده با الیاف
کربنی  CFRPو يا پلیمرهاي تقويت شده با الیاف شیشرهاي
 GFRPمیباشند
در سالهاي اخیر روشهايیجهت تقويت اتصرال دال-
ستون در دالهاي تخت ارائره گرديرده اسرت] [1در اغلرب
روشهرراي ارائرره شررده جهررت تقويررت يررا از فرروالد و يررا از
پلیمرهاي تقويت شده با الیاف که به اختصرار  FRPنامیرده
میشود به عنوان مصالح اصلی تقويتی استفاده شرده اسرت
به خصوص در سالهاي اخیر گرايش به استفاده از  FRPدر
تقويت دالها افزايش يافته که اين امر به دلیل سهولت کرار
کردن برا ايرن مراده وزن کرم مقاومرت کششری و مردول
االستیسیته باال مقاومت شیمیايی زياد در برابرر خروردگی
پوسیدگی و
*

زنگ زدگی میباشد][2

هراجلی و سودکی] 16 ،[0دال مربعی بتن مسرلح را
مورد آزمايش قرار دادند در يک دسته بندي کلی نمونهها
به  4دسته تقسیم شدند که اين تقسریم بنردي براسراس
ضررخامت دال و میررزان درصررد آرمرراتور تقررويتی بررود از
ورقهاي  FRPدر عرضهاي مختلف که به وجره کششری
دال چسبانده شده بودند استفاده گرديد ورقها به صورت
 1و  2اليه بر سطوح دال چسبانده شدند جهرت اجتنرا
از گسرریختگی ناشرری از جداشرردگی  FRPاز سررطح بررتن،
ورقهاي چسربانده شرده در هرر جهرت ترا لبره آزاد دال
امتداد يافتند دالها داراي ضخامت  88و  85میلیمترر و
درصد فوالد کششی آنها  1%و  1/8%برود طررح اخرتال
بتن به گونه اي بود کره مقاومرت فشراري  28روزه نمونره
اسررتوانهاي آن برره  04/8مگاپاسررکال برسررد گسرریختگی
نمونه هاي تقويت شده با استفاده از  2اليه  CFRPاز نروب
گسیختگی مهاري ورقهاي  CFRPبود استفاده از CFRP
منجررر برره افررزايش سررختی خمشرری و مقاومررت برش ری
Email: Esfahani@ferdowsi.um.ac.ir

پانچینگ دال ها گرديد ايرن افرزايش بسرتگی بره مسراحت
 CFRPاستفاده شده ،ضخامت آن و درصد فوالد دال داشت
در نمونهها برا افرزايش مقردار  CFRPگررايش بره افرزايش
مقاومررت برشرری کرراهش مرریيافررت در  4نمونرره از دالهررا،
گسیختگی مهاري در تکیهگاهها رخ داد کره بره علرت عردم
انتقال برش توس بتن بین اپوکسری و سرطح دال صرورت
گرفت استفاده از  2اليه تقويت منجرر بره افرزايش نیرروي
برش افقی برین ورقهراي  CFRPو سرطح برتن و افرزايش
تمايل به گسیختگی ناشی از جداشدگی الیراف مریگرديرد
مکانیزم اصلی تقويرت و افرزايش مقاومرت برشری دالهراي
تقويت شده با  CFRPوابسته بره نقرش آن در جلروگیري از
گسترش ترکهاي کششی و يرا افرزايش مقاومرت خمشری
اتصال میباشد
چنگ و يرانلری ] 18 [1دال را مرورد آزمرايش قررار
دادند  4عدد از دالها بره عنروان نمونره کنتررل و  14دال
ديگر با اسرتفاده از  1يرا  2اليره ورق  GFRPتقويرت شرده
بودند نمونهها داراي میزان فوالد 3/89%و  1/01%و مقاومت
فشاري بتن دالها  16/9و  04/4مگاپاسرکال بودنرد الیراف
ا ستفاده شرده جهرت تقويرت از نروب الیراف دو سرويه برود
مقايسرره نتررايج آزمايشررات انجررام شررده توسرر چنررگ و
يانلی] [1و محاسبات نشان می دهد کره روابر آيریننامره
 [4] ACIبسیار محافظه کارانه است در رابطه ارايه شرده در
آيیننامه  ACIمقاومت برشی نهايی دال برابر کوچرکتررين
مقدار حاصل از رواب زير میباشد
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در رواب فوق  f cمقاومت فشراري نمونره اسرتوانهاي
بتن بر حسب مگاپاسرکال و  b0محری مقطرب بحرانری در
فاصله  0.5dاز وجه ستون میباشد مقدار اين پارامتر براي
دال با ستون مربعی به ضلب  cبرابر  4c  d است   cبرابر

نسبت طول به عرض ستون و   sبراي ستونهاي داخلری،
لبه و ستونهاي گوشه به ترتیب برابر 03 ،43و 23میباشد
رواب آيیننامه  [4] ACIتوانايی در نظرگررفتن ترثثیر
تقويت  GFRPبر ظرفیت پانچینگ را ندارد زيرا پارامترهاي
اصلی در رابطه آيیننامه  ،ACIنسبت ابعاد سرتون و نسربت
محری بحرانری برره ضرخامت دال  b0/dمرریباشرند و از اثررر

آرماتور خمشی صرفنظر شده اسرت در حرالی کره نترايج
آزمايشات مختلف نشان داده است که ايرن پرارامتر نقرش
بسیار مؤثري در ظرفیت برش پانچینگ دارد چشم پوشی
از تثثیر مقاومت خمشی (يا به عبارت ديگر نسبت آرماتور
خمشرری  ) در محاسرربه ظرفیررت پانچینررگ منجررر برره
پاسخهاي دست براال و غیراقتصرادي مریشرود از طرفری
نتايج آزمايش نشان میدهند کره روابر آيریننامرههراي
 [8] BS8110و  [6] JSCEاز دقررت نسرربی برراالتري در
محاسبه ظرفیرت پانچینرگ دالهراي تخرت برخوردارنرد
رابطه ارايه شده در آيیننامه  BSبه قرار زير است:
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در رابطرره فرروق  Uمحرری مقطررب بحرانرری برابررر محرری
مستطیلی است که اضالب آن در فاصله  1.5dاز بر سرتون
قرار دارد  f cuمقاومت فشراري نمونره مکعبری برحسرب
مگاپاسکال میباشد  نسبت آرماتور خمشی که مقردار
حداکثر مجاز آن  %0است در اين رابطره مقردار حرداکثر
مجاز

400
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4

برابر 1میباشد حداکثر مجاز  f cuدر رابطه

فوق 43مگاپاسکال است
رابطه ارايه شده در آيریننامره  JSCEبره قررار زيرر
است:
()8
Vu  0.188 d  p  r f cUd
که در اين
1
 1000  4

d  


 d 

رابطره1 :
 c
1  
 d

 1

r

و

1

 p  100  3

و

است

 Uمحررری بحرانررری مررریباشرررد کررره از رابطررره
 U  4c    d حاصل میشود سطح کنترل ،مسرتطیلی
با گوشه هاي گرد در نظر گرفته شده است حداکثر مجراز
آيیننامه براي پارامترهاي   dو   pبرابر  1/8میباشد
 نسبت آرماتور خمشی در مقطب دال میباشد
رواب آيین نامه هاي مذکور اثر مقاومت خمشی يا به
عبررارتی اثررر  را در مقاومررت برررش پانچینررگ درنظررر
میگیرند چنگ و يان لی] [1براي درنظر گرفتن مقاومرت
خمشی دالهاي تقويت شده با  FRPپارامترهراي نسربت
آرماتور خمشی معادل (شامل آرماتور فروالدي خمشری و
ورقهاي تقويتی   eq )FRPو عمق مؤثرمعرادل  d eqرا برا
رواب ( )6و ( )5پیشنهاد کردند
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در رواب فوق a ،عمق بلوک مسرتطیلی ترنش Ts ،و
به ترتیب نیروي کششی فوالد و  f s ،FRPتنش فوالد

M nf

جدول  :1مشخصات مکانيکی آرماتورها.
ضريب کشسانی

تنش تسلیم

قطر اسمی
آرماتور

066122MPa

484/4MPa

61mm

064812MPa

494/7MPa

60mm

ظرفیت خمشی دال تقويت شده با استفاده از مرواد

 FRPمی باشد که از رابطه زير به دست میآيد
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در ايررن رابطرره  Ccبرابررر نیررروي فشرراري بررتن و h

ضخامت دال است
نتايج مطالعات چنگ و يان لی ] [1نشان می دهند کره
استفاده از پارامترهاي   eqو  d eqدر تمرام مروارد رضرايت
بخررش نیسررت در ايررن پرر وهش سررعی شررده اسررت کرره
پارامترهاي مذکور مرورد ارزيرابی مجردد قررار گرفتره و در
صورت امکان رواب دقیقتري براي پیشبینی مقاومت برش
پانچینگ ارايه شود بدين منظور با توجه بره کمبرود نترايج
آزمايشگاهی تعداد  13دال بتن آرمه سراخته و برراي بررش
پانچینگ آزمايش شدند در نمونههاي آزمايشرگاهی مقرادير
مختلفی براي نسبت

 eq
s

در نظر گرفته شد تا اثرر تقرويتی

مواد  FRPبهتر بررسی گردد

کار آزمايشگاهی
مشخصات مصالح
براي بتن مورد اسرتفاده از  2طررح اخرتال اسرتفاده
شد طرح اختال اول برراي برتن برا مقاومرت فشراري 28
مگاپاسرکال و طررح اخرتال دوم بره منظرور دسرتیابی بره
مقاومت فشاري  83مگاپاسرکال تهیره گرديرد نمونرههراي
فشاري در شراي محیطی يکسان با دالها نگهداري شده و
همزمان با آزمايش دالها تحت برار فشراري قررار گرفتنرد
مقاومررت فشرراري اسررتوانهاي حاصررل از آزمررايش فشرراري
نمونه ها براي طرح اختال اول  22/5و براي طرح اخرتال
دوم  48/0مگاپاسکال بود
براي تسلیح دالهرا از آرمراتور نروب  IIIاسرتفاده شرد
مقدار تنش جاري شدن و ضريب کشسانی اين آرماتورها با
انجام آزمايش کشش بر روي آنها به دست آمد (جدول)1

براي تقويت نمونه هرا از ورقهراي پلیمرري الیرافی
يکجهتی کربنی استفاده شد الیاف کربنی مورد اسرتفاده
در ايررن مطالعرره از نرروب  C-Sheet 240و از محصرروالت
شرکت کامپوزيت رَپ اسرت ايرن الیراف در رولهراي بره
پهناي  63سانتیمتر بستهبندي شدهاند و متناسب با ابعاد
مورد نیاز بره راحتری قابرل بررش مریباشرند مشخصرات
مکانیکی ارايه شده توس شرکت سازنده براي الیاف مورد
نظر عبارت از مقاومت کششی  0833مگاپاسکال ضرريب
کشسانی  243گیگا پاسکال و کرنش نهرايی  1/88درصرد
می باشد براي دقت بیشتر ترجیح داده شد ترا مشخصرات
مکررانیکی الیرراف مجرردداً آزمررايش شررود بررر ايررن اسرراس
نمونههايی بر مبناي استاندارد  ASTM D3039تهیه شرد
و با اسرتفاده از دسرتگاه کشرش آزمرايش گرديرد نترايج
آزمايش نشان دهنده مقاومت کششی  2848مگا پاسرکال
و ضريب کشسانی  205گیگاپاسکال و کرنش نهايی 1/23
درصد براي ورقهاي  FRPبود
چسب مورد استفاده از ترکیب رزين به رنگ سفید و
سخت کننده به رنگ قرمز بر اساس دستورالعمل کارخانره
سازنده به ترتیب به نسبت وزنری  3/88بره  3/18سراخته
شد رزين و سختکننده بايد به مدت  0دقیقه با يکرديگر
مخلو شوند ترا چسرب بره صرورت يکنواخرت بره رنرگ
نارنجی درآيد به منظور آزمايش چسب نمونهاي بر اساس
اسررتاندارد  ASTM D882تهیرره گرديررد و بررا اسررتفاده از
دستگاه کشش مورد آزمايش قرار گرفرت نترايج آزمرايش
نشان دهنده مقاومت کششی  26/94مگاپاسکال و ضريب
کشسانی  1/9گیگا پاسکال و کررنش نهرايی  0/45درصرد
بود
مشخصات نمونههاي آزمايشگاهی
نمونههاي آزمايش شرده در ايرن تحقیرق ،دالهراي
مربعی با ابعاد  1333*1333میلریمترر و ضرخامت 133
میلیمتر میباشند بره منظرور شربیهسرازي اتصرال دال-

ستون يک ستون مربعی با ابعاد  183*183*183میلیمتر
در وس دال ساخته شد نمونهها شامل 13دال بتن مسرلح
است  2نمونه بدون تقويت آزمايش شردند  8نمونره ديگرر
نیز پس از تقويت با  CFRPتحت آزمايش قررار گرفتنرد در
شکل ( )1ابعاد نمونه ها و نحروه قرارگیرري آرماتورهراي آن
مشاهده می شود قرار گررفتن ورقهراي  CFRPدر يکری از
نمونه ها نیز در شکل ( )1نشان داده شده است

شکل :1جزييات نمونههاي آزمايشگاهی
و ورقهاي . CFRP

قبل از چسباندن صفحات  CFRPبره سرطح برتن ،بره
منظور برداشتن روغن و شیرهبتن از سطح نمونهها از بررس
سیمی فلزي اسرتفاده شرد چسرب مرورد اسرتفاده پرس از
اختال با استفاده از قلممو برروي سرطوح اعمرال گرديرد و
سپس ورقهاي پلیمري الیرافی بره صرورت خشرک بررروي
نمونه ها قرار داده شدند و براي خارج نمودن هواي محبوس
از غلطک دستی استفاده شد و سپس يرک اليره چسرب برر
روي پلیمرهاي الیافی اعمال گرديد حداقل زمان الزم براي
عمل آوري چسب قبل از بارگذاري يک هفته در نظر گرفتره
شد
نحوه بارگذاري نمونهها
اعمال بار فشاري به دالهرا برا اسرتفاده از يرک جرک
فشاري هیدرولیک صورت گرفت اين سیستم اعمال برار در
شررکل ( )2ديررده مرریشررود در ايررن سیسررتم ،نمونررههرراي
آزمايشگاهی بر روي يرک قرا تکیرهگراهی قررار گرفتره و
نیروي فشاري از باال اعمرال مریشرود جهرت انردازهگیرري

نیروي وارده از يک دستگاه مبدل فشار الکتريکی استفاده
شده است جهرت جلروگیرري از گسریختگی موضرعی در
محررل تکیررهگرراههررا در محررل تمرراس بررتن بررا فرروالد از
الستیکهاي نواري استفاده گرديد همچنرین بره منظرور
ايجاد شراي بار متمرکز روي دال از يک صفحه انتقال بار
به ابعاد  83×83میلیمتر که از جنس  PVCبود اسرتفاده
گرديد
براي ثبت نتايج آزمرايش ،از يرک تيییرشرکل سرنج
الکتريکی و مبدل فشار الکتريکی استفاده گرديرد وسرايل
اندازه گیري فوق از طريق کابلهراي وير هاي بره سیسرتم
ثبت و پردازش اطالعات متصل شدند

شکل  :2دستگاه آزمايش.

نمونههاي آزمايشگاهی
در ايررن پرر وهش  13نمونرره آزمايشرری سرراخته و
آزمايش شد از ايرن ده نمونره  2نمونره دال بتنری بردون
تقويت مورد آزمايش قرار گرفتند و  8نمونره ديگرر داراي
تقويت  CFRPبودند نامگرذاري نمونرههرا (جردول )2برر
مبناي  0عامل متيیر اصلی در دالها انجام پذيرفت حرف
 Rنشان دهنرده نسربت آرمراتور دال مریباشرد  R0.8بره
معناي نسبت آرماتور  3/8درصد و  R1.6به معناي نسبت
آرماتور  1/6درصد میباشرد حررف  Cنشران دهنرده رده
مقاومت فشاري بتن است طررحهراي اخرتال اولیره بره
منظور دستیابی به مقاومت هاي فشاري  28مگاپاسرکال و
 83مگاپاسکال بودند به همرین دلیرل از ترکیرب  C25و
 C50در نامگذاري دالها استفاده شده است متيیرر سروم
عرض ورق  CFRPمورد استفاده به منظور تقويت میباشد
که واحد آن برحسب سانتیمتر است مشخصات نمونههرا
در جدول ( )2ارايه شده است

جدول :2مشخصات نمونههاي آزمايشگاهی.
eq/s

s %

1.00

0.84

22.7

1.59

22.7

-

1.14

0.84

22.7

100mm

R0.8-C25-F10

1.32

0.84

22.7

300mm

R0.8-C25-F30

1.05

1.59

22.7

150mm

R1.6-C25-F15

1.10

1.59

22.7

300mm

R1.6-C25-F30

1.24

0.84

45.3

100mm

R0.8-C50-F10

1.53

0.84

45.3

300mm

R0.8-C50-F30

1.11

1.59

45.3

150mm

R1.6-C50-F15

1.19

1.59

45.3

300mm

R1.6-C50-F30

1.00

)f’c(MPa

عرضالیاف
-

R0.8-C25-F0
R1.6-C25-F0

شماره نمونه

تشکیل مخرو پانچینگ و جدا شدن  FRPاز سطح برتن
بود شنیده میشد

R0.8-C25-F0

نتايج آزمايش
حالت شکست کلیه نمونه ها شامل نمونههاي کنترل و
نمونه هاي تقويت شده از نوب بررش پانچینرگ بروده اسرت
برحسب مقدار تقويت حالت شکست از نوب برش پانچینرگ
خمشی يا برش پانچینگ خالص مریباشرد در دالهراي برا
درصد آرماتور خمشی باال گسیختگی از نوب برش پانچینرگ
خالص با تيییرمکان کم و در دالهاي با درصد آرمراتور کرم
گسیختگی از نوب خمشی با تيییرمکان زيراد مریباشرد][5
منطقه گسیختگی در کلیره دالهرا در فاصرله  2ترا  0برابرر
ضخامت کل دال قرار داشت
حالت شکست نمونه  R0.8-C25-F0از نروب پانچینرگ
خمشی بود وقوب اين حالت شکست بره دلیرل اينسرتکره
میررزان مقاومررت برشرری متنرراظر بررا گسرریختگی پانچینررگ
خمشی کمتر از ظرفیت پانچینگ خالص میباشد در نمونه
 R1.6-C25-F0درصد آرماتور حدوداً  2برابر نمونه قبلی بود
در اين نمونه شکست از نوب برش پانچینگ خرالص بروده و
به طور کامالً ناگهانی رخ داد در شکل ( )0حالرت شکسرت
يکی از نمونههاي کنترل به همراه رابطههاي بار تيییر مکان
هر دو نمونه ديده میشود در کلیه نمونههاي تقويرت شرده
زمررانی کرره تيییرمکرران وسرر دال برره حرردود  83درصررد
تيییرمکرران پانچینررگ مرریرسررید صررداهايی کرره ناشرری از

R1.6-C25-F0

شکل  :3نتايج شکست نمونههاي کنترل.

در هیچ يک از نمونه ها الیاف گسریخته نشردند بره
عبارتی در هیچ يک از نمونهها الیراف بره ظرفیرت نهرايی
خرود نرسرریدند در نمونررههرراي  R0.8-C25-F10و R0.8-
 C50-F10از الیاف به عررض  133میلریمترر بره منظرور
تقويت استفاده گرديد افزايش سرختی ايرن نمونرههرا در
مقايسه با نمونه کنترل در حدي نبود که منجر بره تيییرر
حالت شکست از نوب بررش پانچینرگ خمشری بره بررش
پانچینگ خالص گردد حالت شکست ساير نمونهها از نوب
برش پانچینگ خالص بود به منظور بررسی آزمايشرگاهی
رفتار دالهاي تقويت شده سه پرارامتر بره عنروان متيیرر
درنظر گرفته شده که عبارتند از :مقاومت فشاري بترررن

شکل  :4تأثير مقاومت فشاري بتن بر ظرفيت پانچينگ دالهاي تخت.

شکل  :5تأثير آرماتورخمشی بر ظرفيت برش پانچينگ دالهاي تخت.

میزان آرماتور خمشی و مقردار مصرالح  FRPدر ادامره بره
بررسرری تررثثیر هريررک از ايررن پارامترهررا برظرفیررت برررش
پانچینگ پرداخته میشود
الف -تأثير مقاومت فشاري بر ظرفيت برش پانچينگ
دالهاي تخت

CFRP

ب -تأثير آرماتورخمشی بر ظرفيت بررش پانچينرگ
دالهاي تخت
نمودارهاي بار -تيییرمکان نمونههايی که فق از نظر
مقدار آرماتور خمشی متفاوت هستند مرورد بررسری قررار
مرریگیرنررد در شررکل ( )8مقايسرره میرران نمررودار بررار-
تيییرمکان نمونههراي مشرابه برا مقردار آرمراتور خمشری
متفاوت انجام شده است همانگونه که در شکل ( )8ديرده
می شود ،افزايش آرماتور خمشی منجر به افرزايش ظرفیرت
برش پانچینگ و سختی دالها شده اسرت همچنرین ايرن
افزايش منجر به تيییر حالت شکست در نمونه R0.8-C25-
 F0از حالت پانچینگ خمشی به پانچینگ خالص در نمونه
 R1.6-C25-F0شده است
ج -تأثير مقردار تقويرت  CFRPبرر ظرفيرت بررش
پانچينگ دالهاي تخت
نمودارهاي بار -تيییرمکان نمونههايی که فق از نظر
مقدار ورق تقويتی  CFRPمتفاوت هسرتند مرورد بررسری
قرار میگیرنرد در شرکل ( )6مقايسره میران نمرودار برار-
تيییرمکان نمونه هاي با مقدار  CFRPمتفاوت انجرام شرده
است
همانطور که در شکل ( )6ديرده مریشرود ،افرزايش
مقدار  CFRPمورد استفاده براي تقويت دالهرا منجرر بره
افزايش ظرفیت برش پانچینگ دالها میگردد الزم بهذکر
است که اين تثثیر رابطه خطری برا مقردار  CFRPاسرتفاده
شده ندارد

شکل  :6تأثير مقدار صفحات  CFRPبر ظرفيت برش پانچينگ
دالهاي تخت.

د -تأثير پارامتر   eq /  sبر ظرفيت برش پانچينگ
دالهاي تخت
به منظور محاسبه پارامتر  eqاز رابطه ( )5ارايه شرده
توس چنگ و يانلی ] [1استفاده شرده اسرت در جردول
( )0مقادير پارامتر  eq/sو نتايج حاصل از آزمايشات ارايره
شده است همانگونه که در جدول ( )0ديده میشود دامنه

تيییرات نسبت  eq/sدر محدوده  1ترا  1/80قررار دارد و
افزايش مقاومت نمونههاي تقويت شده نسبت به نمونههاي
کنترل در محدوده  1/14تا  1/98میباشد حداکثر افزايش
ظرفیت برابر  1/98مربو به نسبت  eq/sبرابرر برا 1/80
مرریباشررد در شررکل ( )5نسرربت مقاومررت پانچینررگ
آزمايشگاهی نمونه هراي مختلرف بره مقاومرت نمونرههراي
کنترل در برابر پارامتر  eq/sارايره شرده اسرت مالحظره
می شود که با افزايش نسبت  eq/sمقردار مقاومرت بررش
پانچینگ افزايش يافته است

مقايسه نتايج آزمايشات با مقادير محاسباتی
آييننامهها
در اين بخرش نترايج حاصرل از آزمايشرات برا نترايج
حاصل از محاسبه ظرفیت برش پانچینگ برمبنراي روابر
آيیننامههامقايسه شده است
روابرر مررورد اسررتفاده در ايررن بخررش براسرراس
آيیننامههاي آمريکا  ،ACI318-05انگلسرتان BS8110-85
و ژاپن  JSCE-86می باشند الزم به ذکر است که اسرتفاده
مستقیم از رواب آيیننامهها به منظرور محاسربه ظرفیرت
برش پانچینگ دال هاي تقويت شرده برا  CFRPامکانپرذير
نمی باشد به منظور اصالح رواب آيیننامهها و کاربرد آنهرا
جهت محاسبه ظرفیت برش پانچینگ دالهاي تقويت شده
با اسرتفاده از  CFRPبايرد دو متيیرر اصرلی عمرق مرؤثر و
نسبت آرماتور خمشی مؤثر تعريف شود به ايرن منظرور از
روابر ( )6و ( )5ارايرره شرده توسر چنرگ و يررانلرری][1
استفاده می شود نتايج حاصل از محاسبات آيین نامه اي بر
مبناي رواب ( )6و ( )5در جدول ( )4ارائه شده است
2.20
2.00
1.80
1.60

Vu ,test
Vu ,Control

1.40
1.20
1.00
1.60

1.20

1.40

1.00

 eq
s
شکل  :7رابطه  Vu ,testبرحسب 

Vu ,control


مختلف.

   eqبراي نمونههاي

 s

جدول  :3مقادير پارامتر  eq/sو نتايج حاصل از آزمايش ها.

شماره نمونه

 eq
s

R0.8-C25-F0

1.00

1.00

R1.6-C25-F0

1.00

1.00

R0.8-C25-F10

1.14

1.38

R0.8-C25-F30

1.32

1.56

R1.6-C25-F15

1.05

1.14

R1.6-C25-F30

1.10

1.17

R0.8-C50-F10

1.24

1.52

R0.8-C50-F30

1.53

1.98

R1.6-C50-F15

1.11

1.40

R1.6-C50-F30

1.19

1.58

Vu ,test
Vu ,control

همانطور که در جردول ( )4ديرده مریشرود نترايج
حاصل از محاسبات برمبناي روابر آيریننامرههرا از دقرت
کافی برخوردار نیسرتند میرانگین نسربت Vu,test ،/Vu,predict
براي رواب آيیننامههاي  ACI 318و  BS 8110و JSCEبه
ترتیب برابرر  1/85و  1/09و  1/89برا انحرراف معیارهراي
 3/43و  3/18و  3/24میباشد در میان اين رواب  ،رابطره
آيیننامه  BS8110از دقت نسبی بهتري برخوردار اسرت و
رابطه  ACI 318داراي کمترين دقت میباشد که ايرن امرر
به دلیل اين استکه در رابطه آيیننامه  ACI 318از تثثیر
آرماتور خمشی صرفنظر شده است
به منظور اصرالح رابطره آيرین نامره  BS 8110ابتردا
مقادير محاسباتی  Vu, normalizeبا تقسیم  Vuآيیننامهاي برر
 3  eqنرمالیزه و محاسبه شده و سپس نمودار
 Vu،test/Vu ,normalizeدر مقابرررل   eqبرررراي نترررايج
يان لری][1،8

آزمايشات اين تحقیق و آزمايشهاي چنگ و
رسم گرديد نتايج حاصل از اين عملیات در نمرودار شرکل
( )8ارايه شده است نتايج آزمايشهاي چنگ و يان لری در
جدول ( )8مالحظه می شود

جدول  :4نتايج حاصل از آزمايشها و مقايسه آن با روابط آييننامهها.
شماره نمونه

Vu, predict kN

Vu,test kN
ACI

BS

JSCE

ACI

BS

JSCE

R0.8-C25-F0

138.0

103.1

128.3

102.0

1.34

1.08

1.35

R1.6-C25-F0

210.0

95.7

147.1

116.3

2.19

1.43

1.81

R0.8-C25-F10

191.0

112.1

145.8

116.7

1.70

1.31

1.64

R0.8-C25-F30

215.0

120.0

164.4

132.2

1.79

1.31

1.63

R1.6-C25-F15

239.0

100.6

157.6

125.0

2.38

1.52

1.91

R1.6-C25-F30

245.0

104.1

165.4

131.6

2.35

1.48

1.86

R0.8-C50-F10

210.0

165.0

175.4

177.3

1.27

1.20

1.18

R0.8-C50-F30

273.0

178.2

203.6

207.0

1.53

1.34

1.32

R1.6-C50-F15

295.0

147.7

186.7

187.2

2.00

1.58

1.58

R1.6-C50-F30

332.0

155.0

200.9

202.1

2.14

1.65

1.64

Mean Value

1.87

1.39

1.59

Coefficient of Variation

0.40

0.18

0.24

با توجه به شکل ( )8میتوان مقدار  Vuاصالح شده را
به صورت زير به دست آورد
()9

0.78
Vu  Vu,normalize (9.36 eq
)

در نتیجه رابطه اصالح شده آيریننامره  BS 8110بره
صورت زير خواهد بود:
()13

Vu,test / Vu, predict

400 3 f cu
.Ud . eq0.78
d
25

8110
4
VuBS
, proposed  34.32.

درصررورت اسررتفاده از رابطرره ( )13جهررت محاسرربه
ظرفیت برش پانچینگ نتايج دقیق تري حاصل می شود در
جدول ( )8مقايسه میان نتايج آزمايش ها و محاسبه ها برر
مبناي رابطه ( )13ارايه شده است
همانطورکه در جدول ( )8ديده میشرود اسرتفاده از
معادله ( )13در محاسبه ظرفیت برش پانچینگ منجرر بره
مقادير  Vu,test/Vu, proposedبا میانگین  3/99و انحراف معیرار
 3/11میشود
نامگذاري نمونههراي چنرگ ويرانلری (جردول )8برر
اساس  0پارامتر اصلی نسبت فوالد و مقاومت فشاري برتن
و تعداد اليههاي  GFRPاستفاده شرده بره منظرور تقويرت
اسررت مقرردار   sدر نمونررههرراي سررري  SR1و  SR2برره
ترتیب برابر  3/3389و  3/3101میباشد مقاومت فشراري

 C1و C2

نمونه اسرتوانه اي برتن برراي نمونرههراي سرري
بهترتیب برابر  16/9و  04/4مگاپاسکال میباشد
همانطورکه میدانیم در رابطه آيیننامه  ACI 318از
پارامتر  صرفنظر شده است بر ايرن اسراس بره منظرور
اصالح اين رابطره نمرودار  Vu, test /Vu, ACIدر برابرر مقرادير
  eqنمونه هاي آزمايشگاهی در شکل ( )9رسم گرديد در
ترسیم اين نمودار از نتايج آزمايشات ايرن تحقیرق و نترايج
آزمايشهاي چنگ و يان لی ] [1استفاده شده است
بنابراين با توجه به رابطره شرکل ( )9چنانچره رابطره
آيیننامه  ACI 318در عبرارت  26.55eq0.62 ضرر شرود،
نترايج حاصررل از دقرت بسرریار بیشرتري نسرربت بره نتررايج
آزمايشات برخوردار خواهند بود رابطه جديد برراي دال برا
ستونهاي مربعی داخلی به صورت زير خواهد بود:
()11

0.62
318
VuACI
, proposed  8.81 f c b0 d eq

در جدول ( )6نتايج آزمايشات برا مقرادير محاسرباتی
رابطه پیشنهادي براساس آيیننامه  ACI 318مقايسه شده
است مطابق با نتايج حاصل میانگین مقرادير

Vu ,test
ACI 318
Vu , proposed

براي رابطه اصالح شده برابر  1/31با انحرراف معیرار 3/10
میباشد

.BS 8110  مقايسه نتايج آزمايشات و مقادير محاسباتی رابطه اصالح شده:5 جدول

Vu ,test
BS 8110
Vu , proposed

8110
VuBS
, proposed , kN

0.96
0.96
1.11
1.03
1.00
0.96
0.98
0.99
1.02
1.03
1.05
0.94
1.12
1.04
0.77
0.80
0.79
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0.95
1.19
1.07
1.06
0.99
0.11

Vu,test , kN

139.17
209.67
167.14
201.22
229.76
245.49
208.51
265.22
278.13
308.70
97.08
152.58
174.64
116.35
226.18
264.83
178.21
205.75
227.17
213.49
276.78
306.66

گروه
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R1.6-C25-F0
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R0.8-C25-F10
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R0.8-C25-F30
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R1.6-C15-F15
245
R1.6-C25-F30
210
R0.8-C50-F10
273
R0.8-C50-F30
295
R1.6-C50-F15
332
R1.6-C50-F30
103.9
SR1-C1-F0
148.0
SR1-C1-F1
202.1
SR1-C1-F2
123.8
SR1-C2-F0
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SR1-C2-F1
218.8
SR1-C2-F2
146.1
SR2-C1-F0
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SR2-C1-F1
224.2
SR2-C1-F2
225.7
SR2-C2-F0
263.9
SR2-C2-F1
289.4
SR2-C2-F2
Mean Value
Coefficient of Variation
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 برمبناي eq  برحسبVu, test/Vu, normalized  رابطه:9 شکل
.ACI

318 آييننامه
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 برمبنايeq  برحسبVu, test/Vu, normalized  نمودار:8شکل
.BS

8110 آييننامه

جدول  6مقايسه نتايج آزمايش هاي و مقادير محاسباتی رابطه اصالح شده .ACI 318
گروه

این پژوهش

چنگ و يان

لی][1

شماره نمونه

Vu,test , kN
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R1.6-C15-F15
R1.6-C25-F30
R0.8-C50-F10
R0.8-C50-F30
R1.6-C50-F15
R1.6-C50-F30
SR1-C1-F0
SR1-C1-F1
SR1-C1-F2
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Mean Value
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نتيجهگيري
در اين تحقیق تقويت برش پانچینگ دالهاي تخرت
با استفاده از صفحات پلیمري -الیافی  CFRPبررسی شرد
در قسمت آزمايشرگاهی 13نمونره دال سراخته و آزمرايش
گرديد نتايج آزمايشهاي ساير محققین نیرز جمربآوري و
تحلیل شد سپس نترايج حاصرل از آزمرايشهرا برا نترايج
حاصل از رواب آيیننامهها مقايسه گرديد برراي محاسربه
برش پانچینگ آيیننامه اي از تعاريف عمق مرؤثر معرادل و
نسبت آرماتور خمشی معرادل (شرامل آرمراتور خمشری و
صررفحات پلیمررري  )CFRPاسررتفاده شررد براسرراس نتررايج
آزمايشگاهی و مقايسه آنها با رواب محاسباتی آيیننامرهاي
نتايج زير به دست آمد:
 -1استفاده از صفحات  CFRPبره عنروان تقويرت خمشری
منجر به افزايش ظرفیت برش پانچینرگ در دال هراي
تخت میگردد بر اساس نتايج آزمايشگاهی اين تحقیق
مقاومت برش پانچینگ نمونههاي مختلف تقويت شرده
 1/14تا  1/98برابر نمونههاي کنترلی گرديد

138
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215
239
245
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103.9
148.0
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123.8
180.0
218.8
146.1
189.6
224.2
225.7
263.9
289.4
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VuACI
, proposed , kN

141.18
194.43
166.29
195.71
211..33
224.37
258.04
318.07
319.85
351.13
93.15
139.20
156.91
132.92
239.27
274.01
152.81
173.91
190.26
218.05
275.34
301.40

Vu ,test
318
VuACI
, proposed

0.98
1.08
1.15
1.10
1.13
1.09
0.81
0.86
0.92
0.95
1.12
1.06
1.29
0.93
0.75
0.80
0.96
1.09
1.18
1.04
0.96
0.96
1.01
0.13

 -2به منظور استفاده از رواب آيیننامهها جهرت محاسربه
ظرفیت برش پانچینگ دالهاي تقويت شده با استفاده
از صفحات  CFRPاز تعاريف نسربت آرمراتور خمشری
معادل   eqبه جاي   sو عمق مؤثر معادل  d eqبره
جرراي  dاسررتفاده شررد بررا اسررتفاده از ايررن پارامترهررا
پیشنهادي براي اصالح رواب آيیننامههراي ACI 318
و  BS 8110ارائه گرديد
 -0با استفاده از رواب اصرالح شرده آيریننامره BS 8110
مقرردار میررانگین  Vu,test/Vu,proposedبرابررر بررا  3/99بررا
انحراف معیار  3/11شد اين مقادير براي رابطه اصرالح
شده  ACI 318برابر با مقدار میانگین  1/31با انحراف
معیار  3/10می باشد با توجه به اعرداد فروق مالحظره
می شود که رابطه اصالح شده مقاومت برش پانچینرگ
را با دقت بیشتري نسبت به رواب اصلی آيریننامرهاي
برآورد میکند
 -4با استفاده از نترايج نمونرههراي مختلرف آزمايشرگاهی
رواب تئوري ارايه شرده توسر سراير محققرین برراي

 دچررارCFRP  در هرریچيررک از نمونررههررا صررفحات-8
گسیختگی کششی نشدند اين امر بره دلیرل مقاومرت
کششی زياد الیاف میباشد در بعضی از نمونهها الیراف
در راستاي عرضی دچار پارگی موضعی شدند

دالهاي تقويت شده با توجه به تعاريف نسبت آرمراتور
خمشی معادل و عمق معادل مورد بررسی قرار گرفرت
مقايسرره رواب ر پیشررنهادي بررا نتررايج آزمررايش نشرران
می دهند که استفاده از تعاريف فوق براي پریش بینری
مقاومت برش پانچینگ دالهاي تقويت شرده مناسرب
میباشد
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