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موضوع زلزله و آثار ويرانگر آن ،همواره بهعنوان چالشي بزرگ پیشِ روی جوامع انساني قرار داشته است .دانشممناان
و متخصصانِ عرصه ساختوساز ،از سالها پیش ،با جهای جای در جهت يافتن راهحلهايي برای کاسمتن از صمامات وارد بمر
بناها در اثر لرزش زمین ،و کاهش تلفات و خسارات ناشي از آن ،تالش کردهانا .در ايران ،کمه بمر روی يکمي از کمربنماهای
فعال زلزلهی دنیا قرار گرفته ،و زمینلرزههمای مخربمي را تبربمه نمموده اسمت ،مع مل ممذکور ،منتهمای اهمیمت را دارد.
ساختماني ضازلزله ،تا حا زيادی در فروکاستنِ تلفاتِ جانيِ ناشي از زمینلرزه و خسماراتِ معیشمتي و لممماتِ اجتمماعيِ آن،
مؤثر و تواناست .مقاومسازی لرزهای ساختمانهای موجود ،از مسائل مبتالبِهِ کشور است .يکمي از پمیشنهادهمای مملمود در
راستای بهبود عملکرد لرزهای بناهای حاضر ،کاربست کامپوزيتهاست .اين ساختمايهها ،ميتواننا جهت افمزايش مقاوممت
درونصفحهای و برونصفحهایِ عناصر سازهای ،بهعنوان راهکاری کاراما ،مورد بهرهبرداری قرار گیرنا .بهعالوه ،با اسمتفاده
از اين مصالح ،وزن افزوده بر سازهی اولیه ،بهطور چشمگیری کاهش يافته ،و اين امر ،گامي مؤثر جهت بهینهسازیِ روشهای
ترمیم و تقويت ساختمانهای موجود خواها بود.
اين نوشتار ،در پيِ آن است تا با معرفي ساختمايهای نوين ،و بررسي توانشهايش ،بینشي کمینه را در راسمتای بهسمازی
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 .1سخن آغازین
در مواردی متعاد -در نقاط متفاوت دنیا ،معماری و

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

مهناسي سازه ،که دو گسترهی تخصصيِ اصلي در طراحي
ساختمانها هستنا ،با يکديگر همآهنگ عمل نکرده و
بسیاری از خرابيهای برجایماناه از زمینلرزهها ،در اثر
عام انتخاد ساختمايهی مملود ،طراحي ضعیف ،عام
همآهنگي الزم میان معماری و سازهی بنا ،و اجرای
نادرست ساختمانها ،بوده است .با توجه به شرايط
زلزلهخیز بودن ايران ،بهسازی لرزهای ،بخشي اساسي از
مقوله مقاومسازی و ترمیم را تشکیل ميدها .بنابراين،

در اين پژوهش ،پس از معرفي مواد کامپوزيت و بررسي
اجزاء و انواع آن ،ماهیت زلزله و نیروهای لرزهای مورد
مااقه قرار گرفته ،و مروری پیرامون بهسازی لرزهای ،و
چرايي آن ،صورت ميگیرد .در نهايت و با توجه به
تواناييهای باالی مواد ترکیبي ،بهکارگیری آنها بهعنوان
يکي از فنون مناسب جهت اصالحِ عناصرِ سازهایِ
ساختمانهای موجود -که يکي از رویکردهای بهسازی
لرزهایست -پیشنهاد ميشود (نگارهی .)1

برابر کنشهای ناشي از زلزله ،موضوعیت دارد.
راهکارهای متعادی در راستای بهسازی لرزهای بناهای
موجود ،پیشِ رو است ،که يکي از روشهای مملود آن،
کاربست کامپوزيتهاست.
بیش از چهل سال است که مواد ترکیبي ،پالستیکها و
کاربرد کامپوزيتها ،همواره رشا داشته ،و در بازارهای

نگارهی  .1مالِ ساختاریِ نوشتار.

 .2معرفی کامپوزیتها

احتیاجات صنايع گونهگون ،ماننا هواف ا ،رآکتورسازی،

ذرات يا ورق پوستهای يا پرکنناهها -است که در زمینه -

ساختمانسازی ،الکترونیک ،حملونقل ،و پزشکي ،نميتواننا

پلیمر يا فلز يا سرامیک -فرورفته باشا (نگارهی  .)4زمینه

با استفاده از مواد معمولي برآورده شونا و نیاز به

يا ماتريس ،بهصورت فازی پیوسته است ،و تقويتکنناه را

تغییری گسترده در خواص مصالح دارنا .از طرف ديگر،

نگاه ميدارد تا الگوی مملودِ موردِ حاجت ايباد شود و

در کاربردهای مهناسي ،امکان استفاده از يک نوع ماده که

تقويتکنناه يا فاز ناپیوسته ،خواصِ مکانیکيِ کليِ زمینه را

همهی مشخصههای مورد نظر را فراهم آورد ،وجود

بهبود ميبخشا ،و بر سختي و استحکام آن ميافزايا .در

نااشته ،و تلفیق ويژگيهای مواد ،امری مملود تلقي

يک کامپوزيت ،تقويتکنناهها ،ع وِ بارپذيرِ اصليِ

ميشود .از آنجا که نميتوان مادهای يافت که تمامي

ساختارنا؛ در حاليکه زمینه ،آنها را در آرايش مورد

خصوصیات منظور را دارا باشا ،استفاده از کامپوزيتها،

نظر مستقر داشته و بهعنوان يک محیط منتقلکنناه بار

چارهساز خواها آما .بهتازگي ،در صنعت مواد مرکب ،با

بین الیاف ،عمل مينمايا و آنها را از صامات محیمي در

نوآوری و تغییر در تاابیر ساخت -در راستای ايباد اجزاء

اثر باال رفتن دما و رطوبت ،محفوظ ميدارد ( William

ترکیبي که از لحاظ اقتصادی هم مقرونبهصرفه باشنا-

 .)and Hashemi, 2006در ادامه ،اين عناصر به تفکیک

کوششهايي صورت گرفته است .نیاز به کامپوزيت برای

مورد بررسي قرار گرفتهانا.

مصالح ساختماني سبکتر و ساختمانهای مقاوم در برابر

 .1-2اجزاء مادهی مرکب

زلزله ،آنها را در درجهی اهمیت بااليي قرار ميدها.
مواد پیشرفتهی جايا ،نهتنها از بار خنثي ميکاهنا ،بلکه
ميتواننا تکانها و لرزهها را هم جذد نماينا .تمايل به
استفاده از مصالح ترکیبي در صنعت ساخت ،تنها به سه
دههی پیش برميگردد .طرحهای تحقیقاتيِ قابل توجه و
بهدنبال آن ،پروژههای اجراييِ انبامشاه در کشورهای
مختلف ،راه را برای استفاده از اين مواد ،در ساخت

زمینه ،تقويتکنناهها را
از هم جاا نگاه داشته تا از
سايیاگي و ايبادِ عیودِ
سمحي ،جلوگیری کنا و
ماننا يک پل ،آنها را در
صورتبنایِ مممحِ نظر،
نگارهی  .2اجزاء يک کامپوزيت
(مأخذ :سلماني.)2 :1109 ،
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جايا ،نفوذ و تسخیر بسیاری يافته است .بسیاری از

يک مادهی کامپوزيت ،ترکیبي از تقويتکنناه -الیاف يا
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کاربردهای معماری ،هموار نموده است.

بیان لفظ بهینهسازی در زمینهی عملکرد ساختارها در

سرامیکها ،بهعنوان مصالح برتر شناخته شاهانا .حبم
09

سازههای تمامکامپوزيتي ،تقويت ساختارهای گونهگون و

▪

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

1

( William and

حفظ ميکنا .يک زمینهی خود ،بايا توانايي تغییرشکل

خصوصیات مکانیکي پايین ،ميشود

تحت بار اعمالشاه را دارا باشا ،نیروها را به الیاف انتقال

.)Hashemi, 2006

دها و تمرکز تنش را هم توزيع نمايا .همچنین الیاف را از

کامپوزيتهای زمینهسرامیکي ،در محیطهای با درجهی

صامات محافظت کرده و مانع اشاعهی ترك در

حرارت بسیار باال ،و هم در موقعیتهای خورناه ،استفاده

کامپوزيت شود .1نقش تقويتکنناه در يک مادهی

ميشونا .برخي خواص کامپوزيتهای زمینهسرامیکي

کامپوزيتي ،اساساً افزايش دادن خواص مکانیکي زمینه

عبارت است از؛ پايااری در درجهی حرارت باال ،مقاومت

است .الگوی قرارگیری تقويتکنناهها در زمینه و جهت

به شوك حرارتي ،مقاومت نسبت به خوردگي باال ،و چگالي

قرار گرفتن آنها ،ويژگيهای متفاوتي را در کامپوزيت

کم (سلماني )1109 ،و محاوديت اين نوع مواد مرکب،
2

استحصال خصوصیات مملود در يک مادهی مرکب ،بايا

چود تغییرسلولييافته ،خواناه ميشونا .اين چودها،

بار اعمالشاه ،از طريق فصل مشترك ،از زمینه به

گسترهی گستردهای از محصوالت را -ماننا تخته چنااليه

تقويتکنناه انتقال پیاا کنا؛ يعني بايا فصل مشترك

و آربوريت -0دربر ميگیرنا (.)URL2

گسترده بوده ،و پیوستگيِ قوی بین تقويتکنناه و زمینه

 .2-2-2تقسیمبندی بر اساس هندسهی تقویتکننده

وجود داشته باشا .شکست ،در فصل مشترك ،نامملود

در مواد ترکیبي ذرهای ،تقويتکنناه از ذرات ،تشکیل يافته

است (سلماني.)0-2 :1109 ،

است .در حالت کلي ،ذرات در بهبود مقاومت در برابر

 .2-2طبقهبندی کامپوزیتها

شکست ،خیلي تأثیرگذار نیستنا ،اما سختي کامپوزيت را تا

کامپوزيتها را ميتوان بر اساس نوع زمینه ،به چهار گروه

حای افزايش ميدهنا.

اصلي تقسیم کرد؛ کامپوزيتهای با زمینهی پلیمری ،فلزی،

کامپوزيتهای مسلحشاه با الیاف ،عموميترين گونهی

سرامیکي و چود تغییرسلولييافته .همچنین بر مبنای

مواد ترکیبيانا .ابعاد تقويتکنناه ،میزان تأثیر در

هناسهی تقويتکنناه -که ويژگيهای مکانیکي و میزان

خصوصیات کامپوزيت را مشخص مينمايا .الیاف ،در

بازدهي ترکیب را تعیین مينمايا -سه گونهی کامپوزيت

افزايش استحکام شکست زمینه ،مؤثر بوده؛ و پیونا بین

ذرهای ،تقويتشاه با الیاف ،و ساختاری ،قابل تفکیک است.

زمینه و الیاف ،خواص مکانیکي کامپوزيت را بهدلیل انتقال

هريک از موارد مذکور ،در ادامه ،تبیین و تاقیق شاهانا.

بار اعمالي به الیاف از طرف زمینه ،بهبود خواها بخشیا.

 .1-2-2تقسیمبندی بر اساس زمینه

مصالح مرکب ساختاری ،هماننا ديگر گونهها بوده ،اما

کامپوزيتهای زمینهپلیمری ،رايجترين دستهی مواد

عالوه بر آن ،شامل چنا مادهی مختلف برای استحصال

مرکبانا ،و بیش از  00درصا از مصرفِ جهانيِ آن را

خواص مملود ،ميشود .ويژگيهای آنها ،تنها به

بهخود اختصاص دادهانا .عموميترين نوع کامپوزيتها،

خصائص اجزاء بستگي ناارد ،و نظم هناسي عناصر هم در

يعني مواد پلیمری تقويتشاه با الیاف ،در اين گروه قرار

آن ،مؤثر است .دو نوع کامپوزيت ساختاری وجود دارد؛

01

شرح است؛ استحکام کششي باال ،سختي باال ،چقرمگي

تا اين مرحله از نوشتار ،مواد ترکیبي معرفي شاه ،اجزاء

شکست باال ،مقاومت سايشي و خوردگي مناسب ،چگالي و

آن ،مورد ممالعه قرار گرفته ،و انواع گوناگون آن ،از نظر

قیمت پايین ،و برخي محاوديتهای آن از اين قرار است؛

زمینه و هناسهی مسلحکنناه ،بررسي گردياه است .در

مقاومت گرمايي پايین ،ضريب انبساط گرمايي باال ،و

ادامهی مسیر ،روشن شان ماهیت زلزله ،و نیروهای آن،

استحکام خمشي پايین.

در راستای درك چهگونگي مقابله با اثرات زمینلرزه در

در مواد ترکیبي زمینهفلزی ،بهطور معمول ،زمینه ،يک

ساختمان ،مممح نظر است.

 .3لرزش زمین

عبارت است از؛ مقاومت در درجهی حرارت باال ،استحکام

پوستهی زمین -از منظر تغییرات زمینشناسي -در حرکت

خمشي باال ،مقاومت سايشي مناسب ،و هاايت گرمايي و

و گذاری دائميست .صاها میلیون سال پیش ،قارهها،

الکتريکي ،و برخي محاوديتهای آن ،شامل چگالي باال ،و

بههم پیوسته بودنا ،اما متارجاً ،با جابهجايي بسیار آهسته
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0

اليهای ،و با صفحات ساناويچي (سلماني.)10 -19 :1109 ،

آلیاژ فلزی است .برخي خواص کامپوزيتهای زمینهفلزی

گالبچي و حبیبيسوادکوهي

منمقهای است که در آن ،ناپیوستگي اتفاق ميافتا .جهت

چودهايي که ساختارِ ژنتیکيِ آنها ،اصالح شاه باشا ،با نام
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ايباد مينمايا .4فصل مشترك ،يک سمح محاود ،يا

ساختِ نسبتاً مشکلِ آنها است (وفامهر.)101 :1101 ،
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حاود  199سال پیش کشف گرديا ،با نام «رانش قارهها»

از ساختمان باشا« ،ارتقاء کیفیت» خواناه ميشود.

يا «حرکات صفحات تکتونیک» شناخته ميشود .در نتیبهی

علياالغلب ،بناهايي که حاجتمنا بهسازی هستنا،

ناهمواری سمح و لبههای صفحات تکتونیک ،حرکات جانبي

عبارتانا از؛ ساختمانهای آسیبدياه در اثر وقوع زلزله،

يا لغزش بالقوهای که ممکن است بین صفحات روی دها،

ساختمانهايي که کاربریشان تغییر داده شاه است،

نیروهای اصمکاکي ايباد ميکننا -و اين نیروها بهقار

ساختمانهايي که بهداليل تغیّر در ضوابط آئیننامه،

کفايت قویانا تا صفحات را در کنار هم قفل کرده و در

مقاومت مورد نیاز را ناارنا ،ساختمانهايي که قرار است

تماس با يکديگر نگاه دارنا .بیش از آنکه حرکت

طبقات اضافي روی آنها ساخته شود ،ساختمانهايي که

صفحات ،نسبت بههم تأثیرگذار باشا ،سنگهای واقع در

ساکنان يا افراد ناآگاه در سازهی آن ،دخل و تصرف

لبههای صفحات تکتونیک ،نیروهای فشاری و کرنشهای

کردهانا ،و ساختمانهايي که آثار ضعف بهصورت ترك

برشيِ عظیم را جذد نموده ،تا اينکه بهناگاه بشکننا .در

در آنها پاياار شاه است (محبيمقام10 :1109 ،و.)10

خالل اين شکستگي ،تمامي انرژیهای انباشتهشاه در میان

در سالهای اخیر ،کاربست کامپوزيتهای زمینهپلیمری

تودههای سنگ فشرده شاه ،آزاد گردياه ،و يک حرکتِ

برای بهسازی و تعمیر سازههای بتني ،فوالدی ،چوبي ،و با

9

مصالح بنايي ،بسیار مورد توجه بوده است (گروه مؤلفان،

ناگهانيِ شايا ،رخنما ميشود؛ و اين ،يعني زلزله
(چارلستون.)9-1 :1100 ،

.)1100

نیروهای لرزهای ،در حقیقت ،نیروهای اينرسي هستنا.

 .1-4هدف ازتقویت سازهای

هنگامي که هر جسمي ،مثل يک ساختمان ،لرزش و ارتعاش

هاف اصلي بهسازی لرزهای ،کاهش آسیبپذيری ساکنان

را تبربه ميکنا ،بهدلیل آنکه جرماش ،در برابر لرزش،

ساختمان ،و خود بنا ،از گزنا آسیبهای زلزله است؛ در

مقاومت مينمايا ،نیروهای اينرسي در آن پايا ميآيا.

واقع ،مقاومسازی يک ساختمان ،بهمعنای ارتقاء عملکرد

نیروهای اينرسي ،از گونهی نیروهای داخليانا ،و در

لرزهای آن است .تقويت ،برای دامنهای از بناها -با

درون ساختمان ،اثر ميکننا .در اثر حرکتهای زمینِ زيرِ

مقیاسها و ساختمايههای متفاوت -مناسبت دارد .اگرچه،

ساختمان ،شتاد افقي به بخشِ روبناييِ آن ،منتقل شاه و

بازسازی ساختمانهای آسیبدياه از زلزله ،قرنها انبام

در تمامي بنا ،نیروهای اينرسي داخلي ايباد ميکنا .اين

ميشاه است ،اما آنگونه مقاومسازی که امروزه برای

نیروها ،که بهصورت افقي عمل مينماينا ،بر تمامي اجزاء

بناهای باون آسیبدياگي انبام ميشود ،با هاف

و اشیاء داخل ساختمان ،تأثیر ميگذارنا( 0همان.)44 :

آمادهسازیشان جهت تحمل زلزلههای مخرد آيناه

اکنون که آشنايي مختصری با کامپوزيتها ،و هم ماهیت

است ،و رویکردی نوين بهشمار ميآيا .يک ترفناِ موفقِ

نیروهای لرزهای پايا آما ،پارههايي پیرامون موضوع

مقاومسازی ،بهطور معمول ،نهتنها سبب بهبود عملکرد

تقويت سازهای ،طرح ميشونا.

لرزهای ساختمان ميشود ،بلکه کیفیتهای زيباييشناختي و

 .4بهسازی لرزهای
شاخصهی اصليِ بهسازی لرزهای ،تأمین ايمني ،بهطور
نسبي و متناسب با امکانات ،برای تمامي عناصر ساختمان -
اعم از سازهای و غیرسازهای -است .بنابراين ،مقاومسازی،
واژهی مقاومسازی ،بهجای بهسازی ،راهزن خواها آما.
بهطور کلي ،بهسازی لرزهای عبارت است از؛ "اصالح
خردمناانهی ويژگيهای سازهای بناهای موجود ،بهمنظور
بهبود عملکرد آنها در زلزلههای آتي" .اگر بهسازی،
بهمنظور جبران نابسامانيها يا بازگردانان سازهها يا
اجزاء آن ،به وضع اولیه باشا ،به آن «بازگردانان کیفیت»
گفته شاه ،و اگر در جهت پاسخگويي به تغییر و تحول

 .)440بنابراين ،هاف از بهسازی لرزهای ،دستيابي به
مقاومت بیشتر ،شکلپذيری باالتر ،و يا آمیزهای مناسب
از اين دو مقصود ،در جهت پاسخگويي به توان لرزهای
مورد نیاز سازه است .بر مبنای اهااف يادشاه ،سه اصل
در بهسازی ممرح ميگردد؛ افزايش مقاومت ،افزايش
شکلپذيری ،و افزايش هر دو.
زماني که مقاومت سازهی ساختماني ،کافي نبوده و باال
بردن شکلپذيری آن هم میسر نباشا ،ميتوان از افزايش
مقاومت ،بهره برد .اين راه ،برای ساختمانهای کوتاه تا
متوسط ،مملود است .اگر مقاومت سازهی ساختماني،
کافي نبوده و بهسازی آن از طريق بادبنا و ديوارهای

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.1.8

جزئي از يک کل ،بهنام بهسازی لرزهای است ،و کاربرد

کارکردی بنا را هم بهبود ميبخشا (چارلستون:1100 ،

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

نقش جهان /دورهی سوم /شماره1

04

از يکديگر دور شانا .دركِ علميِ اين فرايناِ پويا که در

شرايط بهرهبرداری و سنگینتر شان وظايف مورد انتظار

▪

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

پیوستگي سختي در طبقات باشا.

مهناسان از کمبود دانش کافي دربارهی چهگونگي

از آنجا که شناخت مشخصههای بنا ،موجب ارزيابي بهتر،

ممانعت از فروريختنِ بنا ،زماني که نیروهای لرزهای از

و ارائهی طرح مناسبتری برای بهسازی خواها شا ،پیش

مقاومت طراحيشاهی ساختمان بیشتر شود؛ رنج

از اقاام به بهسازی ساختمان ،بايا ويژگيهای بنا را مورد

ميبردنا .هماننا همهی عرصههای تخصصي ديگر ،دانش

مااقه قرار داد .همچنین قبل از شروعِ طراحيِ روشِ

نويني که بهطور پیوسته و روزافزون ،در اختیار بشر قرار

بهسازی ،بايا با استفاده از راههای ساده و تقريبي،

ميگیرد ،منبر به بهبود روشهای اجرايي شاه است.

جهت

دلیل ديگری که باعث ميگردد کانون توجه بر بناهای

تصمیمگیریهای کلي ،به کارفرما ارائه گردد .اثرات

قايميتر ،متمرکز شود ،عملکرد ضعیف برخي از انواع

بهسازی روی سختي ،مقاومت و تغییرشکل ساختمان بايا

ساختمانهای کهنه در زمینلرزههای اخیر است( 0همان:

در ساماندهي الگوی تحلیلي بنای تقويتشاه ،در نظر

.)440

گرفته شود .با توجه به تغییرشکلهای مورد انتظار در

 .3-4ارزیابی

سمح عملکرد انتخابي ،بايا سازگاری اع ای موجود ،و

اولین مرحلهی فراينا مقاومسازی ،ارزيابي است .پیش از

جايا ،پايش شود (محبيمقام10 :1109 ،و.)19

تصمیمگیری در مورد اينکه يک ساختمان ،حاجت به

برخالف ايباد ساختمانهای جايا ،مقاومسازی با فراينای

تقويت دارد يا خیر؛ بايا آسیبپذيری لرزهای آن ،اثبات

مبتني بر برآورد و ارزيابي آغاز ميشود .علياالغلب ،اين

شود .معموالً ،ارزيابي بنا ،شامل دو مرحله ميشود .اين

رونا ،طي دو مرحله انبام ميپذيرد؛ نخست ،يک ارزيابيِ

فراينا با نوعي ارزيابي و برآورد اولیه ،آغاز ميگردد.

اولیه با معیارهايي از پیش تعیینشاه صورت ميگیرد ،تا

پس از يک بازرسيِ ظاهریِ اجمالي ،بهمنظور تشخیص

مشخص سازد که پیش از توصیه به مقاومسازی ،حاجتي به

هرگونه ضعفِ سازهایِ جای -ماننا مشکالت بحراني

ممالعهی فراگیرتری نباشا .مرحلهی پسین ،طراحي و

پیکربنای -مهناسان سازه ،به بنا امتیاز داده ،که بسته به

ساخت است ،که بهدلیل پیچیاگيهايش ،با روشهای

نتیبهی اين مرحله ،ممکن است تصمیم به عام

مشابهِ احااثِ ساختمانهای جايا ،تمايز دارد .زماني

مقاومسازی ساختمان گرفته شود ،يا پای در مسیر

تقويت سازهای مملود است که بر اساس نتايج ارزيابي،

مرحلهی پسین ،که ممالعات موشکافانهتری را ميطلبا،

احتمال اين رود که ساختمان در اثر ارتعاشات زمین -با

نهاد .پس از آن ،تنها ،تصمیمگیری دربارهی احتیاج

شات متوسط تا زياد -رفتار لرزهای ضعیفي از خود به

ساختمان به تقويت ،يگانهموردِ باقيست.19

نمايش گذارد .شايا يک بنا از مقاومت ،سختي و

 .4-4راهکارهای بهسازی

شکلپذيری کافي برخوردار نباشا؛ ممکن است يک مسیر

مقاومسازی يک بنا را بايا با اين هاف انبام داد که

انتقال نیروی منقمع ،يا يک طبقهی نرم ،ساختمان را به

کمترين دخالتهای معماری و سازهای ،بر پیکره بنا ،بر

ورطهی فروريختنِ پیش از موعا ،بکشانا .وجود يک يا

جای گذاشته شود .تنها پس از زماني که تمامي شکلپذيری

چنا دلیل از اين داليل بالقوه ،ميتوانا موجبِ حکمِ لزومِ

و مقاومت سازهای موجود را بهکار گرفته ،و هنوز

مقاومسازیِ بنا شود (چارلستون440 :1100 ،و.)449

کاستيهايي در ساختمان باشا ،طراح بايا رویکردی

 .2-4شناسایی بناهای حاجتمند مقاومسازی

تهاجمي را -هماننا فراهم آوردن يک سیستمِ جاياِ

به داليل متعاد و آشکاری ،بناهای قايمي ،بیشتر هاف

مقابلهکنناه با زلزله -اتخاذ نمايا (همان.)414 :

تقويت سازهای قرار ميگیرنا .از منظر دانش امروزی،

نگرشهای گونهگوني که در بهسازی لرزهای ،بهکار

آئیننامههای مورد استفاده در ساختمانهای قايمي،

ميآينا ،در ادامه ،مورد واکاوی واقع شاهانا.

منسوخشاه قلمااد ميگردنا .مفهوم شکلپذيری که از

 .1-4-4ارتقاء عملکرد لرزهای

برآوردهايي

منمقي

از

هزينههای

طرح،

مهمترين ويژگيهای سازهای بهشمار ميآيا -و منبر به

گالبچي و حبیبيسوادکوهي

سختيست ،زيرا ممکن است سازهی يک بنا ،دارای عام

میانهی دههی  1099ماون گرديا .تا آن زمان ،طراحان و
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شکلپذيری ،مستلزم تعادلي مناسب بین مقاومت و

ممرح شا .روش طراحي بر اساس ظرفیت هم در

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

گزينهای ممبوع خواها بود .روش افزايش مقاومت و

بار ،حوالي دهه  ،1009بهطور آزمايشي در آئیننامهها
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جانبي ،در حیمهی امکان نگنبا ،اصالح شکلپذيری آن،

اطمینان از بقای آن پس از رخداد زلزله ميشود -نخستین

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

▪ Application of Polymer Matrix Composites in Retrofitting Existing Buildings

حا امکان ،از بیشینهقابلیتهای سازهی موجود ،استفاده

سیستم جايا ،بايا بهقاری صلب باشا که بتوانا پیش از

شود .ممکن است بتوان با افزايش مقاومت يک يا دو ع و

آنکه تغییرشکلها و تغییرمکانهای افقياش ،به سازهی

منفرد ،يا اتصاالت سازهای ،به کفايتِ عملکردیِ ممبوع،

موجود و چارچود بنا ،آسیبهای جای وارد آورد،

دست يافت ،و الزم نباشا يک سیستم سازهای جايا را به

نیروهای لرزهای را تحمل نمايا .در اين نگرش ،که آن را

درون بنا وارد نمود؛ اما اول بايا کفايت مقاومت ،سختي و

«اصالح کلي سیستم سازه» هم ميخواننا ،ساختار بر اساس

شکلپذيریِ همهی اع اء سازهای ،و اتصاالت را در مسیر

الزامات طرح که اغلب بر مبنای تغییرمکانِ هافِ اع اءِ

انتقال نیروهای لرزهای ،ارزيابي نمود .فهرست معمول از

سازهای ،و غیرسازهایِ موجود که ظرفیت کمتری دارنا،
11

اجزاء مسیر انتقال نیرو که بايا مهناس سازه ،بهدقت و

تعیین ميگردد

با جزئیات ،آنها را بر هر يک از دو راستای متعاماِ اصليِ

 .)2راهکارهای معمول در اين رویکرد ،عبارتانا از؛

ساختمان ،کنترل کنا ،به اين شرح است؛ مقاومت

افزايش ديوار سازهای ،بادبناهای فوالدی ،و جااگرهای

ديوارهای

داخلي

و

خارجي

در

برابر

نیروهای

(محبيمقام11 :1109 ،و( )12نگارهی

لرزهای.

برونصفحهای ،اتصال اين ديوارها به ديافراگم ،ديافراگمها،

عالوه بر ممالبي که ذکر آن رفت ،از آنجا که وزنِ کمترِ

اتصال آنها به سازهی عمودی اصلي ماننا ديوارهای

ساختمان ،بهمعنای نیروهای کمترِ لرزهای خواها بود،

برشي ،سازهی عمودی اصلي ،اتصال سازهی عمودی به

معماران و مهناسان بايا صرفنظر از میزان مااخلهای که

شالوده ،و پيها .در اين مرحله از بازنگریِ ساختار ،همچنین

جهت مقاومسازی در بنا ميکننا ،همواره تالش داشته

بايا هرگونه مشکلِ پیکربنایِ افقي يا عمودی را در
ساختمانِ موجود ،پايش نمود؛ زيرا ،چنین مشکالتي ،امکان
بهخمر انااختنِ عملکردِ لرزهایِ بنا را بهدنبال دارنا
(همان .)411 :اين نگرش ،که «اصالحِ موضعيِ اجزاء سازه»
هم نامیاه ميشود ،باعث افزايش ظرفیت تغییرشکل
عناصر معیود ميگردد (نگارهی  .)1راهکارهای معمول
اين روش ،عبارتانا از؛ افزايش بتن ،فوالد يا پوششهايي
از کامپوزيتهای با زمینهی پلیمری.
 .2-4-4تدارک سیستمهای سازهای جدید

زماني که سازه موجود ساختمان ،بهروشني ،ناکاراما باشا،
شايا الزم شود يک يا چنا سیستمِ سازهایِ جاياِ
مقابلهکنناه با زلزله را به بنا الحاق نمود .الزم است

14

باشنا تا از وزن ساختمان بکاهنا .

 .5مقاومسازی با کامپوزیتها
برای مقاومسازی بنا با
روش ارتقاء سازه موجود،
گسترهی گستردهای از
پیشنهادها ،وجود دارد.
بهعنوان مثال ،لفافهای از
ساختمايهی کامپوزيت،
بهدور

ستوني

نگارهی  .5پوششي از مواد مرکب
بهدور ستون( .مأخذ :چارلستون،
.)419 :1100

بتني،

ميتوانا سبب افزايش
محاودشاگي ،مقاومت
برشي ،و شکلپذيری آن
شود (نگارهی )0؛ همچنین،

نگارهی  .6روکش کامپوزيتي برای

در مقاومسازی ديوارهای

تقويت ديوار با مصالح بنايي (مأخذ:

برشي با مصالح بنايي يا
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بهمنظور داشتن کمینهدخالت در شاکلهی ساختمان ،بايا تا

سازگاری و همکاری بین سامانهای سازهای ،حفظ شود.

چارلستون.)410 :1100 ،

بتن غیرمسلح ،ميتوان مواد کامپوزيت را چون روکشي
نگارهی  .3اصالح موضعي اع ای سازه (مأخذ :محبيمقام.)12 :1109 ،

برونصفحهای آن ،بهکار برد .اين روش ،نوعي پانل
ساناويچي ايباد ميکنا که توانش پوشش دهانهی
عمودی بین ديافراگمهای طبقات را دارد (همان:
419و( )410نگارهی  .)0شبکههای کامپوزيتي که از
برخورد مواد مرکب ،در دو و يا سه جهت ايباد ميشونا،
از ديگر محصوالتيانا که در تقويت سازهها ،کاربرد دارنا

نگارهی  .4اصالح کلي سیستم سازهای (مأخذ :محبيمقام.)11 :1109 ،

-اين فراورده ،جهت مسلح نمودن بتن و بسیاری

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.1.8

در راستای افزايش مقاومت درونصفحهای و هم

▪

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

زلزلههای اخیر در مناطق

و تقويت را گرفته است .امروزه ،کاربرد عماهی

آسیبپذيریِ

کامپوزيت در صنعت ساختمان ،استفاده از صفحات پالستیک

سازههای قايميِ مصالحِ

تقويتشاه با الیاف کربن ،بهصورت پالترود شاه يا الیاف

حتي

پیشآغشته ،برای افزايش ظرفیت خمشي و برشي

سازههای بتن مسلح را بهعلت تغییرشکلِ لرزهای ،نشان

سازههای موجود است .اين مواد ،عالوه بر استحکام و

دادهانا .با دقت بر روی اتصال تیر به ستون؛ مقاومت

مقاومت ،از نظر هزينه هم قابل رقابت با مواد سنتي

برشي کم ،شکلپذيری خمشي کم ،همپوشانيِ کمِ

هستنا .صفحات کامپوزيتي که ضخامت آنها از چنا

میلگردهای طولي و در بیشترِ مواقع ،اتصاالت ضعیف

میليمتر بیشتر نیست ،و اغلب بهوسیلهی کششراني،

لرزهای ،مشاهاه گرديا .در عین حال ،در موارد متعادی

تولیا ميگردنا ،با چسبهايي مستحکم و مناسب ،به

شا.

سمح بتن چسباناه ميشونا .اين ورقههای مرکب،

پژوهشگران ،نشان دادهانا که در ناحیهی مفصل خمیری،

پوشش مناسبي برای ايزوله کردن سازههای آبي از محیط

کرنشِ گسیختگيِ بتن ،و شکلپذيری کلي ،افزايش مييابا.

خورناهی مباور خود ،هستنا .همچنین ،از آنها برای

کارايي ورقههای مواد ترکیبي الیافي ،در افزايش

تعمیر و تقويت سازههای آسیبدياه در اثر زلزله ،و يا

شکلپذيری توسط آزمايشهای فشاری-کششي ،ثابت

ناشي از خوردگي آدهای يوندار ،و هم استحکامبخشي به

شاه است .بههمین دلیل ،اين راهکار برای باال بردن

ساختمانهايي که ساخته شاهانا ،استفاده ميگردد (گروه

نیروهای محاود ،در نواحي مفصل خمیری ،و در سرتاسر

مؤلفان.)1100 ،

ستونها ،و هم دهانهی تیرها ،استفاده ميگردد (نگارهی

از آنجا که اين پژوهش قصا دارد نقش مواد ترکیبي در

 .)9مواد پیشرفتهی ترکیبي با تقويتکنناهی الیاف ،از نظر

بهسازی لرزهای را بهتصوير بکشا ،در ادامه ،امکان استفاده

فني ،مؤثرتر و بسیار اقتصادیتر از طوقهای فوالدیِ

از کامپوزيتها ،بهمنظور پاسخگويي مملود به امر

مرسوم ،هستنا .در اثر عملکردِ تسمههای الیافيِ

مقاومسازی در ساختمانهای بتني و بنايي ،بهعنوان

کامپوزيت ،خرابيِ بتن در کرنشهای باالتر ،اتفاق خواها

تقويتکنناهی ضعفهای عناصر سازهای -ماننا ستون و

افتاد .فشار جانبي جذدشاه توسط کامپوزيت در اثر

تیر و دال و جز اينها -بهصورت مبزا ،و با تحلیلهای

نیروی محوری بیشتر ،ماننا نیروی جانبي برای تحمل

دقیق ،ارائه ميگردد.

ظرفیت ،مقاومت فشاری بتن را هم در نواحي هستهای و

 .1-5ترمیم و بهسازی لرزهای بناهای بتنی

هم پوستهای ،افزايش ميدها .محاودهی جانبيِ

ترمیم ،نگاهداشت ،و بهسازی لرزهای بتن ،با توجه به

تقويتشاه با مواد مرکب ،تکیهگاه اضافي را برای قیاهای

چهگونگي خرابي ،خسارت و نقص در سازههای بتني،

شهری،
نگارهی  -7بهسازی با ورقهای
مواد ترکیبي (مأخذ :محبيمقام،
.)04 :1109

از

طراحي،

کاستيِ

بناييِ

ظرفیتِ

مرسوم،

خمشي،

و

دياه

(محبيمقام .)04 :1109 ،در کار پژوهشي گستردهای که

ميکننا ،و نوع روش بهسازی ،بايا ارزيابي شاه ،و

در انگلستان انبام گرديا ،اثبات شا که بهکارگیری

جزئیات و روشهای اجرای آن ،بهطور دقیق در طرح

صفحات کامپوزيتي با فیبر کربن ،نسبت به صفحات فلزی،

لحاظ شود.

اقتصادیتر است .ميتوان از صفحات مصالح ترکیبي با

 .1-1-5حاجت بتن به بهسازی و نگاهداشت

الیاف کربني ،برای افزايش مقاومت خمشي و برشي

مواردی که بهموجب آن ،بتن نیاز به بهسازی پیاا خواها

سازهها ،حل مشکالت تغییرمکان در ساختمانها ،تقويت

کرد،

پوسیاگي،

آنها در برابر بارهای ارتعاشيِ ناشي از زلزله و باد،

آسیبدياگي ،نواقص ،و تغییر کاربری يا تصحیح آئیننامه.

استفاده کرد .عالوه بر ساخت سازههای تمامکامپوزيتي در

بتن ،زماني که در محیطهای خمرناك قرار ميگیرد،

صنايع گونهگون -ازجمله صنعت ساختمان -کامپوزيتها

خورده ميشود .بتن اشباعي که در معرض دورههای

برای مقاومسازی و ترمیم سازههای چوبي ،فلزی ،و بتني،

يخزدن و آدشان ،قرار گیرد هم ممکن است به

تحت

چهار

عنوان

ميگنبنا؛

00
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میلگردهای طولي ستون بهسازیشاه ،ايباد خواها نمود

بررسي ميشود  .عناصر موجود سازه که بارها را تقسیم

11

گالبچي و حبیبيسوادکوهي

.)012
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احیاء پلها و ساختمانها در اروپا ،امريکا ،کانادا و آسیا ،به

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

کاربردهای ديگر مناسب

بهکار گرفته ميشونا .استفاده از اين مواد برای تقويت و

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

▪ Application of Polymer Matrix Composites in Retrofitting Existing Buildings

خوردگي میلگرد ميگردد و انبساطِ برآماه از خوردگي،

بر روی ستونها ،اتصاالت تیر به ستون ،و اتصاالت دال به

سبب تركخوردگي و متورق شان بتن خواها شا .اغلب،

ستون ،متمرکز شاه است .تیرها و ديوارها ،بهطور

آسیبدياگي بهعلت آتشسوزی ،زلزله ،تخريبهای

معمول ،بهعنوان اع ای بحراني در سازهها ،بهشمار

شیمیايي ،بارگذاریهای افزون بر توان باربری ،ضربه ،يا

نميآينا و به اين جهت ،آنچنان موضوع تحقیق قرار

نشست پي ،منبر به شکست فوری ،پوسیاگي،

نميگیرنا .پيها هم هرچنا قسمت مهمي در بهسازی

تركخوردگي ،و يا گسیختگيِ کاملِ ع و يا سازهی بتني

لرزهای محسود ميشونا ،اما بهدلیل مشکالتِ آزمايشِ

ميشود .نواقصِ ناشي از طراحي ،جزئیات نامناسب ،يا اجرا

درجا ،کمتر مورد بررسي واقع ميشونا .در ادامه ،نقش

با مصالح نامملود ،باعث کاهش توان باربری در ساختار،

طوقهای کامپوزيتي با الیاف کربن در مبحث اصالح

خرابي زودهنگام يا پيآماهايي در شکل ظاهری بنا

موضعي ستون تاقیق گردياه ،و سپس استفاده از صفحات

ميگردد .وقتي که سازه ،برای کاربریهای جايا ،در نظر

مواد مرکب در تقويت تیر و دال بتني ممالعه ميشود.

گرفته شود ،بارگذاریها تغییر ميکننا .ارزيابي مورد نیاز

آنگاه ،پیشتنیاگي با ورقهای کامپوزيتي ،بحث پیرامون

و اصالح ساختار ،به اين دگرگونيها بستگي دارد .در بع ي

میلههايي از مصالح ترکیبي ،و تقويت بتن با مواد مرکب

موارد هم ،افزايش درجهی ايمنيِ موردِ نظرِ آئیننامهی

الیافي ،مورد مااقه قرار ميگیرد.

ساختماني ،سازههای موجود را ملزم به بهسازی مينمايا

 .1-3-1-5اصالح موضعی ستون

(محبيمقام40 :1109 ،و.)49

از کاربردهای شايع و موفق تقويت و يا بازسازی اجزاء

 .2-1-5الگوهای گسیختگی بتن مسلح

سازهای بهوسیلهی مواد کامپوزيتي ،تقويت ستون است.

برای طراحي مناسب بهسازی لرزهای سازهی موجود ،الزم

اين مصالح ،نهتنها برای تقويت لرزهای و افزايش باربری

است فعالیت لرزهای و الگوهای گسیختگي ،بررسي گردنا.

ستون ،بهکار ميرونا ،بلکه جهت جلوگیری از خوردگي

برای قادهای بتن مسلح ،دو مال برای اع اء عمودی

ستون در محیطهای خورناه هم مورد استفاده قرار

ممرحانا؛ يکي ،گسیختگيِ برشيِ ستون ،و ديگری،

ميگیرنا .در راستای تحقق اين اهااف ،ورقههای نازك

گسیختگيِ محاود ناحیهی مفصلِ خمیری .مواردی هم

کامپوزيتي بهصورت دورپیچ ،به پیرامون ستون ،چسباناه

برای گسیختگي در عناصر افقي وجود دارد.

ميشونا (گروه مؤلفان.)1100 ،

بحرانيترين مال -که گسیختگي برشي ستون است -در

پاسخ يک ستون در قاد ساختمان ،ميتوانا توسط ترکیبي

جايي که تركهای مايل ،باعث خُرد شان پوشش بتن و

از بار محوری ،خمشي ،برشي ،و پیوستگي مهاری ،صورت

جاا شان يا باز شان میلگردها ميشود ،صورت

پذيرد .بهطور گستردهای ،پذيرفته شاه که خمش ،کنترل

ميپذيرد .برای پیشگیری از اين گسیختگيِ ترد ،ستون

کنناهی سازوکار ستون است ،هرچنا برای جزئیات و

بايا ظرفیت برشي را ،هم در دو انتهايش -که منمقهی

تناسبات در بنای موجود ،ظرفیت تغییرشکل خمشي کافي

مفصل پالستیک است و در آن قسمت ظرفیت برشي بتن

نیست .بهعالوه ،اين موضوع که ستونها ،در قاد ساختمان

با افزايش شکلپذيری کاهش مييابا -و هم در بخش

و در مقايسه با تیرها ،نبايا کاستي از خود بروز دهنا -

میاني آن -بین مفصلهای خمیریِ خمشي و مفصل داخل

مگر اينکه ديوارها در تمام ارتفاع برای کنترل مکانیسم

ستون موجود -ت مین نمايا .الگوی ديگر ،گسیختگي

طبقات آماده باشنا -هم مورد قبول است .بنابراين،

محاود ناحیهی مفصل خمیری -جايي که پس از ترك

افزايش مقاومت در خمش ،برش ،و پیوستگي مهاری،

خمشي پوشش بتن خُرد و شکسته ميشود -است.

ضروریست ،بهطوری که ستون در محاودهی کشسان

درعناصر افقي ،گسیختگي ،بهعلت برش ،نزديک بودن به

باقي بمانا .بیشترِ آزمايشهای تحقیقاتيِ اخیر ،کارايي

ناحیهی مفصل خمیری ،و هم در اثر ظرفیت خمشيکم در

لفافههای کامپوزيتي را برای بهسازی ستونها ،تأيیا

باال و پايین تیرها ،رخ ميدها (همان 09:و.)00
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کردهانا (محبيمقام.)24 :1109 ،
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آد دريا ،کربناسیون بتن و عمق پوشش ناکافي آن ،باعث

بهتازگي ،رویکرد تقويت موضعي در مقاومسازی لرزهای
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پوسیاگي دچار شود .نفوذ کلرايا از نمکهای باون يخ و

 .3-1-5بهسازی نابسامانیهای موضعی

▪

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

 .2-3-1-5تقویت تیر و دال بتن مسلح

استحکامِ کششيِ کم ،و همچنین کرنشِ کششيِ تخريبِ

دامنهی استفاده از کامپوزيتها برای تقويت و تعمیر

کوچکي است .تقويت با الیاف ،قابلیت تغییرشکل و چقرمگي

سازهها ،به عناصری ماننا تیر و دال هم کشیاه شاه

بتن را با تحملبخشي از بار و قفل کردن تركها ،افزايش

است .بهمنظور تقويت خمشي تیرها و دالها ،صفحات

ميدها .هنگامي که تخريب بیشتر ميشود ،رشتهها با پل

مرکب را به زير ع و ،در جاهايي که لنگر مثبت است ،و يا

زدن بین تركها ،بار و کرنش را تحمل ميکننا .استحکام

باالی ع و ،در جاهايي که لنگر منفي است ،ميچسباننا.

بتن تقويتشاه با الیاف ،بهطور خمي با درصا حبمي

همچنین در راستای تقويت برشي تیرها ،ورقههای

الیاف ،افزايش مييابا .با اين حال ،قابلیت کاری ،با افزايش

کامپوزيتي ،در پهلوی تیر تعبیه ميشونا .در سالهای اخیر،

درصا حبمي ترکیب الیاف ،کاهش مييابا .بنابراين ،يک

افزايش قابلیت بهرهبرداری از پوششهای کامپوزيتي در

حا بااليي برای مقاار الیافي که ميتوانا به بتن افزوده

اجزاء خمشي جهت کاهش خیز ،و کنترل تركخوردگي،

شود ،وجود دارد ( .)Tong and Silva, 2001همچنین،

(گروه مؤلفان:1100 ،

میلههای کامپوزيت الیافي ،بهعنوان میلگرد در دالها،

10

مورد توجه قرار گرفته است

کاربردی دارد؛ آنها در بستن تركهای ايبادشاه در

کامپوزيت الیافي ،برابر يا بیشتر از توان باربری

سازههای خسارتدياه مؤثر هستنا؛ از اينرو ،توان

دالهاييست که با میلگرد فوالدی مسلح ميشونا .از

بهرهبرداری از سازهی تقويتشاه را افزايش ميدهنا.

اينرو ،جهت تقويت دالها با استفاده از مواد ترکیبي

پیشتنیاگي ،همچنین تنش در میلگردها را کاهش

میلهای ،تغییرات نامحسوسي برای روابط رياضي

ميدها ،بنابراين ،زماني که فوالد بهعلت خوردگي ،ضعیف

آئیننامهای ،الزم ميآيا (محبيمقام.)1109 ،

شاه باشا ،اين مورد برتری بهشمار ميآيا .ديگر مزيتِ

امروزه ،کاربرد پوششهای کامپوزيت الیافي ،بهعنوان

مهمِ پیشتنیاگي ،کاهش تمايل ترك به ورقهورقه شان

تقويت و يا تعمیر اجزاء سازهای ديگری بهجز موارد

09

برای خرابي سريع ساختارهاست .خوردگي میلگردها،

عبارتانااز؛ تقويت لولههای بتني و فوالدی ،تقويت

سبب قلوهکن شان بتن ميشود .عالوه بر اين ،تبهیزات

سازههای ساحلي و سکوهای دريايي ،تقويت مخازن

جايا نظارتي که اناازهگیریهای مغناطیسي را انبام

فوالدی و بتني ،تقويت تیرها و ستونهای چوبي ،تقويت

ميدهنا ،حاجت به محیمي غیرمغناطیس دارنا .اين امر

سازههای مقاوم در برابر انفبار ،تقويت و تعمیر

باعث توسعهی کاربرد میلههای مواد مرکب با الیاف

دودکشهای ساختهشاه از بتن مسلح يا مصالح بنايي،

ميشود -که غیرمغناطیس هستنا و در طبیعت دچار

تقويت و تعمیر ساختمانهای قايمي و باستاني ،و

خوردگي نميشونا -هرچنا اين میلهها ،شکلپذيری کمتر

مقاومسازی تونلها (گروه مؤلفان.)029 :1100 ،

و عملکرد خمیری غیرقابل پیشبیني دارنا .چالش اصلي

 .4-1-5جمعبندی این بخش

ديگر در میلههای کامپوزيت ،مقاومت پیوستگي کمتر

از مباحثي که مورد مااقه واقع شا ،ميتوان نتیبه گرفت

آنها است .عملکرد ع و بتني مسلح شاه با کامپوزيت

که کاربست کامپوزيتهای پلیمری ،گزينهای مملود

میلهای ،بستگي زيادی به پیوستگي بتن و میلگردهای

جهت ترمیم و تقويت سازههای بتنيِ خسارتدياه ،يا

کامپوزيت دارد .مقاومت پیوستگي ،توسط مهارهای

ضعیف است ،هرچنا ،موفقیتآمیز بودن اين روش ،به

مکانیکي و پوشش سمح میلگرد با ماسه ،بهبود مييابا

چناين عامل بستگي دارد .مسائل فني مربوط به مواد

(محبيمقام00 :1109 ،و.)00

ترکیبي با زمینهی پلیمر ،اساساً از ديگر مصالح ساختماني

بتن تقويتشاه با الیاف ،دارای سیمان پرتلنا استاناارد و

متفاوت است ،بنابراين ادراك بنیادين از ويژگيهای

الیاف کوتاه است .اين رشتهها ،باعث کاهش تركخوردگي

عملکردی آنها ،بسیار ضروری است؛ روشهای طراحي

و افزايش شکلپذيری شاه ،و گاهي حتي جایگزين

اينگونه مواد مرکب ،در حال توسعه است ،از اينرو،

میلههای فلزی ميگردنا .بتن تقويتنشاه ،دارای

تاوين آئیننامهای در اين خصوص ،الزم است .دسترسي
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در سازههای بتني ،اغلب ،خوردگيِ میلگرد ،عامل بزرگي

ساختوساز قرار گرفته است ،که برخي از مهمترين آنها

صنعت

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.1.8

است.10

يادشاه

هم مورد

توجه

دستانارکاران

گالبچي و حبیبيسوادکوهي

پیشتنیاگي بهوسیلهی ورقههای تقويتي ،چناين مزيت

ميگیرنا .توان باربری دالهای مسلحشاه با میلههای

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

.)020

بهصورت شبکههايي از مواد ترکیبي ،مورد استفاده قرار

▪ Application of Polymer Matrix Composites in Retrofitting Existing Buildings

به اين ساختمايهها هم اهمیت دارد و الزم است موضوع
تولیا در کشور ،يا وارد نمودن آن ،مورد بررسي دقیق

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

قرار گیرد .کامپوزيتهای پلیمری ،قیمت بااليي دارنا ،اما

کامپوزيتهای الیافي (مأخذ :محبيمقام.)101 :1109 ،

سريعتر ،و پاياارتر خواها بود.19

سیمان ،ممکن است شبکههای میلگردی ،کامپوزيتها با

 .2-5بهسازی لرزهای ساختمانهای با مصالح بنایی

الیاف کربني ،و يا ديگر انواع مواد ترکیبي باشا .برای تعیین

ساختمانهای مصالح بنايي را بر اساس توانايي ،و سیستم

سختي جانبي ديوار تقويتشاه با پوشش سیمان مسلح ،از

مقاوم لرزهای ،ميتوان به دو دسته ،منقسم داشت.

معادلهی زير استفاده ميگردد؛

نخست ،ساختمانهای با مصالحِ بناييِ متعارف که باون

Ke,eq= Ke,w+ Ke,coat

بهرهگیری از محاسبات مهناسي و بهصورت مرسوم

که در آن  ،Ke,eqسختي جانبي ديوار معادل ،Ke,w ،سختي

ساخته ميشونا .سقف اين بناها ،آجری قوسي ،طاق

جانبي ديوار بنايي اصلي ،و  ،Ke,coatسختي جانبي پوشش

ضربي ،چوبي ،و جز اينهاست ،و عملکردشان ،صلب يا

سیمان مسلحشاه است (همان.)120-122 :

انعمافپذير است .اين ساختمانها ،عناصر مقاوم لرزهای

 .2-2-5تقویت برشی با کامپوزیتهای الیافی

خاصي نااشته ،و عموماً ،بهواسمهی شکلِ نامناسبِ

يکي از کاربردهای سازهای کامپوزيتهای الیافي ،تقويت

سازهای ،ضعف مصالح ،و نحوه نامملود اجرا ،در برابر

ساختمانهای با مصالح بناييست .مقاومسازی اين نوع

زلزله ،ضعیف عمل ميکننا .دوم ،ساختمانهای مصالحِ

بناها ،در کشورهای مستعاِ وقوعِ زمینلرزه ،بسیار قابل

بناييِ کالفدار که در اجرای آنها ،برخي اصول طراحي

توجه است .همچنین ،رویکرد يادشاه ،برای ساختمانهای

مقاوم لرزهای -از جمله استفاده از عناصر مقاوم يا

با مصالح بنايي که حاجت به ترمیم ،و يا تغییرات در

کالفهای افقي -رعايت ميشود .در نتیبه ،نمايش آنها

کاربری دارنا ،مناسب است .سه راهکار متفاوت برای اين

در برابر زلزله ،از ساختمانهای مصالح بنايي مرسوم ،بهتر

منظور ،پیشنهاد ميشود .يک روش تقويت ،بهکارگیری

است .سقف اين بناها ،آجری ،تیرچهبلوك ،چوبي ،و جز

میلههای مواد مرکب رشتهای در درزهای افقي ديوار

اينها بوده ،و عملکردشان ،صلب يا انعمافپذير است.

آجری است؛ راه ديگر ،نصب کردنِ نوارِ موادِ ترکیبي،

خرابي ساختمانهای بنايي 09 ،درصا سهم مرگ و میر در

چون خرپا است و واپسین روش ،استفاده از ورقهای

اثر پاياهی زلزله را بهخود اختصاص داده است

کامپوزيت الیافي بهصورت يک سیستم مشبک خارجي روی
10

در اين بخش از گزارش ،بهکارگیری کامپوزيتها در

 .3-2-5جمعبندی این بخش

راستای بهسازی لرزهای بناهای با مصالح بنايي ،تحت دو

سیمان مسلحشاه با مواد ترکیبي الیافي را ميتوان جهت

عنوان پوشش سیماني مسلحشاه ،و هم تقويت برشي

باال بردن مقاومت جانبي ديوار با مصالح بنايي ،بهکار برد.

ديوارها با استفاده از کامپوزيتهای الیافي ،مورد مااقه و

اين امر ،در مواردی که تقويت ديوار در راستای

تحلیل قرار گرفته ،و در پايان آن ،جمعبنای ارائه

مقاومسازی کل سازه ضروری است ،مؤثر ميافتا.

ميگردد.

همچنین ،صفحات کامپوزيتهای الیافي ،برای تقويت

 .1-2-5طوق سیمانی مسلحشده

ديوارهای بنايي ،با سهولت مورد بهرهبرداری قرار

زماني که تقويت ديوار ،بهمنظور بهسازی کل سازه،

ميگیرنا .آزمايشها روشن ميسازنا که رشتههای

ضروری ،و کارهای بنايي قابل اجرا است ،از اين روش که

موازی با بناهای ديوار بنايي ،توانِ باربریِ آن ،تحت تأثیر

شامل لفافههای سیماني مسلح روی يک يا هر دو وجه

نیروی برشيِ صفحهای را افزايش ميدهنا.

ديوار ميشود ،استفاده ميشود .مصالح تقويتکنناه

سخن پایانی
زمینلرزه ،با تخريب زيرساختها و سرپناهها ،معیشت بشر را مختل ساخته ،و ميتوانا صامات انساني ،اجتماعي و
اقتصادیِ گستردهای را در جوامع موجب شود .با توجه به زلزلهخیزبودن فالت ايران ،بهسازی لرزهایِ ساختمانهای موجود،
بسیار حائز اهمیت است .بیش از  09درصا بناهای کشور ،حاجت به تقويت سازهای دارنا .در سالهای اخیر ،با تکیه بر

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.1.8

(محبيمقام.)111 :1109 ،

سمح ديوار آجری است (نگارهی .)0
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هزينه تعمیر با استفاده از اين روش ،بسیار ارزانتر،

نگارهی  .۸راهکارهای مختلف تقويت سازههای با مصالح بنايي توسط

▪

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

ممالعات تحلیلي ،و دستآوردهای آزمايشگاهي ،و هم تبارد زلزلههای مخرد پیشین ،مسألهی طراحي سازههای مقاوم در
برابر لرزش زمین ،پیشرفتهای مناسبي در کشور داشته است.
نتايج اين تحقیق ،نشان ميدهنا که در بهسازی لرزهای سازهی ساختمانهای موجود ،اگر طي ارزيابيهای صورت
پذيرفته ،اصالحِ موضعيِ اجزاء ،نسبت به بهبودِ کليِ سیستمِ سازه ،راهکار مملودتری شناخته شود ،ميتوان از کامپوزيتها در
اين مسیر بهره برد .آزمايشهای تحقیقاتي اخیر ،کارايي مواد مرکب را تأيیا نمودهانا .مشخصات مهم کامپوزيتهای
پلیمری ،جهت ترمیم و تقويت سازه ،شامل ضاخوردگي بودن ،سرعت و آساني نصب و اجرا ،وزن پايین در عین مقاومت باال،
و هم زيبايي ظاهری است .پیش از انتخاد مواد ترکیبي بهعنوان تقويت کنناهی سازهای توسط معماران و مهناسان ،بسیار
مهم است که آنها ،ادراکي اساسي از ويژگيهای عملکردیِ آن ساختمايهها داشته باشنا؛ زيرا مسائلِ فنيِ مربوط به
کامپوزيتها ،بهطور بنیادين ،با ديگر مصالح تمايز دارد .اگرچه در حال حاضر ،هزينهی مواد ترکیبي ،تا حای باال است ،اما رشا
شتابان استعمال آن در سالهای اخیر ،امیا مصرف آن ،همپای مصالح رايبي چون فوالد و بتن در صنعت ساختوساز را
بهشرط بهکارگیری تاابیری نوين ،و روشهای تولیا کمهزينهتر ،و هم تولیا انبوه ،زناه نگاه ميدارد.
کاربست آن در بهسازی لرزهای بناهای ضعیف موجود ،ميتوان ساختمانهای کشور را در مقابل لرزش زمین ،تقويت نمود تا
در آيناه ،ديگر نظارهگر بيخانمان شان برخي از هموطنانمان و از دست دادن آنان ،پس از وقوع پاياهی زمینلرزه،
نبوده ،و نقشي مملود و مؤثر در ساخت هرچه بهترِ کشور ،و ايباد شرايمي مملود و ممبوعتر برای نسلهای آيناه ،ارائه
دهیم .اين مسئولیتي ست بسیار سنگین بر دوش سازناگان اين سرزمین ،که فردای آن را چهگونه خواهنا ساخت .افراد فعال

گالبچي و حبیبيسوادکوهي

اين پژوهش ،مشخص ساخت که با کسب دانش در زمینهی ساختمايههای نويني نظیر کامپوزيتها ،و روشهای

در صنعت ساختوساز ،ميتواننا نباتدهناهی هزاران تن از فرزناان اين خاك در موقعیتهايي همچون زلزلههای

پینوشتها
.1

نیروهای پیونای ،نقش مهمي را در انتقال بار بهعهاه دارنا .اين نیروها ،بايا به حا کافي بزرگ باشنا تا از جاا شان تقويتکنناه از زمینه
جلوگیری کننا .بهطور کلي ،مادهی زمینه عالوه بر آنکه تقويتکنناهها را در الگويي منظم با يکديگر مرتبط ميسازد ،با تقسیم تنش بین
آنها ،از تخريبشان نیز جلوگیری بهعمل ميآورد (.)Mallik, 1998

.4

از آنجايي که خواص مکانیکي تقويتکنناه ،بسیار بیشتر از زمینه است ،بنابراين هرچه نسبت فاز ناپیوسته باالتر باشا ،خواص مکانیکي
چناسازه حاصل ،ارتقاء خواها يافت؛ با اين حال ،در عمل ،برای بروز تأثیرات مثبت تقويتکنناه ،بايا کامالً با زمینه ،پوشش داده شود.

.1

کاربرد ساختارهای کامپوزيتهای فلزی ،صرفهجوييِ نزديک به  49درصا نسبت به فلزات را سبب ميشود .عالوه بر مااقه جهت گزينش
مواد زمینه ،بايا سازگاری شیمیايي آن با تقويتکنناه را هم درنظر داشت .فلزاتي که بهعنوان فاز پیوسته در اين نوع کامپوزيت مورد
استفاده قرار ميگیرنا؛ آلومینیوم ،تیتانیوم ،منیزيم ،آلیاژهای مس و سوپرآلیاژها هستنا (.)William and Hashemi, 2006

.2

در حالت کلي ،در کامپوزيتهای زمینهپلیمری ،افزايش تقويتکنناه ،باعث باال رفتن ماول کشساني ،تنش تسلیم ،استحکام کششي و مقاومت
به خزش ميشود .در مواد مرکب با زمینهی فلزی ،افزايش فاز ناپیوسته ،سبب باال رفتن تنش تسلیم ،استحکام کششي و مقاومت به خزش ،و
در نهايت ،در مواد کامپوزيتي زمینهسرامیکي ،باعث افزايش طاقت خواها شا (سلماني.)1109 ،

.0
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بم ،دهها هزار خانه و خانوادههای ساکن در آن را متالشي نسازد.
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ويرانگر باشنا؛ آنگاه که با ساخت بناهای مقاوم ،سرپناهي ايمن برای مردم اين کشور فراهم آورنا ،تا ديگر زلزلهای ماننا
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تختهی چنااليه ،مواد ترکیبي چودپالستیک است که از زمینهی پلياتیلن و الیاف چود قابل بازيافت تشکیل شاه و نوعي از کامپوزيتهای با
الیاف طبیعي محسود ميشود؛ و آربوريت ،از ترکیب زمینهی مالمین -که نوعي پالستیک گرماسخت است -و الیاف چود ،حاصل ميآيا.

.0

در مصالح مرکب اليهای ،موادی که خواص متفاوتي در هنگام اعمال تنش ،در جهات مختلف دارنا ،روی يکديگر چیاه ،و اتصال داده
ميشونا .تختهی چنااليه ،يک مثال ساده از آن است .برخي مزايای اينگونه ساختمايههای ترکیبي ،عبارت است از؛ سرعت تولیا باال ،قیمت
اليهی خارجيِ مستحکم و مشابه هم است ،که هستهی ضعیفتر -با چگالي کمتر -را احاطه کردهانا (سلماني19 :1109 ،و.)10

.9

سمحي را که در امتااد شکست پوستهی زمین ،در اثر زلزله قرار ميگیرد ،گسل زلزله گوينا .نقمهای بر روی سمح گسل را که بهعنوان
نقمهی آزاد شان انرژی تلقي ميشود ،کانون زلزله نامنا .تصوير عمودی فاصلهی کانون تا سمح زمین که به عمق کانوني يا عمق زلزله
موسوم است ،مرکز زلزله را تعیین مينمايا .بههنگام شکافته شان محل گسل ،امواج لرزهای از کانون زلزله ،بهصورت شعاعي -و بهشکلي
شبیه به بی ي -در تمامي جهات منتشر ميشونا (چارلستون0 :1100 ،و.)0

.0

شباهتهای بیشتری هم بین نیروهای ثقلي و اينرسي وجود دارد .همانگونه که ميتوان فرض نمود مبموع نیروهای ثقلي ،به يک نقمه از
جسم -موسوم به مرکز جرم -وارد ميشود ،ميتوان اذعان داشت که براينا نیروهای اينرسي هم ،به همان نقمه وارد ميآيا.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.1.8

ساخت ارزان ،و انعمافپذيری در ساخت اَشکال پیچیاه .مادهی مرکب با صفحات ساناويچي ،شبیه به کامپوزيت اليهای بوده ،و شامل دو
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زلزلهی سال  1000در کوبهی ژاپن ،نشان داد که بناهای غیرشکلپذيرِ ساختهشاه پیش از اواسط دههی  ،1099بسیار آسیبپذيرنا .اين
آموزهها ،و لمايفي که طي مالسازیهای رايانهای و برنامههای آزمايشي حاصل شا ،منبر به بهبود آئیننامههای موجود ،گردياه است
(چارلستون .)440 :1100 ،در ايران ،پس از زلزلهی طبس و نوقان ،در سال  ،1109نخستین ويرايش آئیننامهی  ،4099پس از زلزلهی منبیل

کاربرد کامپوزيتهای پلیمری-الیافي در مقاومسازی بناهای موجود

و رودبار ،در سال  ،1190دومین اصالح ،و پس از زلزلهی بم ،در سال  ،1102سومین بازنگری ،منتشر شاه است.
ساختمايههای نامرغود ،و هم کیفیت نامناسب ساخت ،ميتواننا داليل ديگر اين امر ،محسود گردنا.
 .11در يک سازهی ناکاراما از نوع قاد بتن مسلح ،ممکن است بتوان با الحاق مهاربنایهای قمریِ فوالدی درون قاد ،نوعي سازه قاد
مهاربنایشاه مرکب بتني-فوالدی ،خلق کرد که مقاومت و شکلپذيریاش ،بهتر شاه باشا .گزينهی ديگر اين است که چشمهی قاد
خمشي ،با ديواری از بتن مسلح پر شاه ،و نوعي ديوار برشي ايباد گردد .زماني که چنین رویکردهای دگرگونکنناهای اتخاذ ميشود،
عناصر الحاقي يا پرکنناه ،بايا از شالوده تا باالترين نقمهی ساختمان ،بهشکلي پیوسته ،ادامه پیاا کننا ،تا از شکلگیریِ طبقهی نرم ،جلوگیری
بهعمل آيا .در نتیبهی افزايش نیروهای مؤثر بر شالوده ،ممکن است الزم باشا که آن را هم بهسازی نمود (چارلستون.)410 :1100 ،
 .14برداشتن و حذف عناصر سنگینوزن ماننا تیغههای جااکنناه ،جانپناهها ،و دودکشهای از جنس مصالح بنايي ،ميتوانا مااخلههای ناشي از
تقويت لرزهای و هم هزينههای آن را کاهش دها؛ بهشرط آنکه کیفیتهای مملود معماری ساختمان ،قرباني نشونا.
 .11هرساله ،میلیونها مترمکعب بتن در سازهها مصرف ميشود ،که بیشتر آن ،سفارشي يا تهیهشاه در کارگاه با استفاده از مصالح محلي با
کیفیتهای متفاوت ،طراحيهايي که ممابق آئیننامهها نیست ،و فرايناهای ساخت عبوالنه که گاهي کیفیت ،فاای دستيابي به برنامهی
مورد نظر ميگردد ،است .بنابراين ،ترمیم اين نوع سازهها ،امری ضروری مينمايا (محبيمقام.)41 :1109 ،
 .12هريس و همکاراناش در سال  ،1000بهسازی ستونهای غیرشکلپذير را با کاربست طوقهای کامپوزيت کربن ،بررسي کردنا .طرح
لفافهها بر اساس فشارِ کافيِ ايبادشاه از طريق محصورشاگي ،زماني که کرنشهای کششي در طوقها را محاود ميکنا ،بنا نهاده شا.
کامپوزيتها ،برای محاود کردن ناحیهی مفصل خمیری خمشي ،باون افزايش مقاومت و سختي ،مؤثر بودنا (محبيمقام.)24 :1109 ،
 .10میر و کیسر در سال  ،1001کارايي صفحات کامپوزيت کربن در تقويت تیرهای بتني تركخورده را مورد بررسي قرار دادنا .منحني بار-خیز
يک تیر مسلحشاه با يک تیر مسلحنشاه ،مقايسه گرديا .نتايج اکتسادشاه ،حاکي از آن است که صفحات کامپوزيتي با ضخامت 9/1
میليمتر ،توان باربری تیر دو متری به ابعاد مقمع  109در  499میليمتر را دو برابر ميکننا (محبيمقام.)02 :1109 ،
 .10ديورينگ در سال  ،1001آزمايشهايي را روی تیرهای به دهانهی دو متر و شش متر ،تحت تأثیر بارگذاری استاتیکي و دينامیکي ،به انبام
رسانا .پیشتنیاگي ،روی تعااد و عرض تركها ،اثری مملود گزارده و اع اء ،عملکرد خستگيپذيری مناسبي از خود بهنمايش گذاشتنا.
وی نشان داد که تسمههای کامپوزيتي ،مقاومت خمیری ذخیره ( )Plastic Reserve Strengthناارنا؛ در نتیبه ،بیشینهمقاومت خمشي تیر،
زماني حاصل ميآيا که گسیختگي ورق کامپوزيت ،همزمان با تسلیم خمیری فوالد رخ دها (محبيمقام00 :1109 ،و.)00
 .19سه روش رايج ،جهت اجرای طوقهای کامپوزيتي با زمینهی پلیمر ،عبارتنا از؛ پوششهای دستساز ،ورقههای پیشساختهی کامپوزيتي ،و
اجرای درجا بهصورت ماشیني (گروه مؤلفان020 :1100 ،و.)020
 .10نتايج آزمايشاتي که استرافورد و همکاراناش در سال  4992انبام دادنا ،بیانگر اين مملب است که توان باربری ديوارهای بنايي ،تحت
تأثیر برش صفحهای ،در صورت استفاده از کامپوزيتهای با رشتههای شیشه ،بهطور چشمگیری افزايش مييابا (محبيمقام.)101 :1109 ،
در ديوار بنايي ،کاربرد کامپوزيتهای با الیاف شیشه ،موجب افزايش نیروی قائم ميشود ،تا جايي که گسیختگي بناهای ديوار از لغزش ،به
خراد شان برسا .برای استفاده از مادهی مرکب ،مقاار بیشینهای وجود دارد (.)Tong and Silva, 2001
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The issue of earthquake and its destructive effects is constantly confronting human being
communities as an extensive challenge. The ground, upon which we are constructing our buildings, is
anything but solid. Hundreds of millions of years ago the continents were joined, but now they are
dispersing ever so slowly. The idea that buildings are founded on stationary ground is only an illusion.
From the viewpoint of geological time, the earth’s crust is in a continuous dynamic change. The scientific
understanding of this process, known as continental drift or tectonic plate movement, which is the basic
cause of most earthquakes, dates back only 100 years. Quakes strike at the heart of a community. When
they damage buildings, people and animals are injured and killed. Earthquakes destroy the basic
necessities of life, demolishing shelter, ruining food and water supplies and disrupting people’s
livelihoods. Conversely, buildings that perform well during an earthquake, limit its impact on people and
their basic needs. Scientists and building construction experts have strived in order to find the solutions
for reducing structures damages which are caused by trembling of the earth and diminishing the
casualty rate and also detriments, from some years ago. In our country, Iran, which is located in
earthquake zone and has experienced some demolishing quakes before, this matter is more significant
and remarkable. Apart from the poorest of communities for whom even partial earthquake protection is
unaffordable, most of the disastrous effects of earthquakes are avoidable. Earthquake-resistant
construction greatly reduces the rate of victims from a damaging quake, as well as lessening economic
losses and disruption to public activities. Seismic retrofitting of existing buildings is of vital and crucial
issues of our society. The purpose of rehabilitating is to reduce the vulnerability of a building’s
inhabitants and the building itself, its structure, non-structural elements and possibly its contents to
earthquake damage. To retrofit a building is to improve its seismic performance. One of the appropriate
alternatives for enhancing the structural performance of available buildings is employing composites.
These materials can be applied in order to increase the confinement, shear strength and ductility of
columns and also enhance in-plane shear wall strength as well as out-of-plane resistance. In addition,
with taking advantage of this kind of material, the secondary weight which would be added to the
primarily structure is going to be significantly reduced and this would act as an optimum approach for
rehabilitating the existing buildings.
In this research, firstly the exact definition of composite materials and its components and different
kinds are studied. Then, the essence of earthquake and seismic forces in addition to some topics on
seismic retrofitting and the essential needs for it are discussed. Eventually, concerning the abilities of
composites, employing them as a suitable technique for reconciliation of structural elements of existing
buildings, which is one approach of seismic retrofitting, will be proposed with hope for presenting the
essential knowledge of appropriate seismic retrofitting with efficient materials to architects and civil
engineers in order to diminish the ruins of earthquake effects on structures and as a result, providing
the next generations of our country with safer and much more protected circumstances.
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