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چکیــده | ایــن تحقیــق تجربــی بهمنظــور یادگیــری رفتارهــای موجــی تاوههــای بتــن مســلح بــا روکــش
بتــن انجــام شــده اســت کــه تحــت بارگــذاری اســتاتیک قــرار دارنــد .پارامترهــای اصلــی ایــن بررســی ضخامت
روکــش بتــن و ســطح تــراز ســنگبســتر بیــن تــاوه و روکــش بتنــی ،بــا و بــدون رابــط برشــی اســت .نتایــج
تجربــی نشــان میدهــد کــه ســختی خمشــی و ظرفیــت خمشــی نهایــی تــاوه بــا روکــش بتنــی میتوانــد
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بهطــور چشــمگیری بــرای تمــام ســطوح اتصــال افزایــش داشــته باشــد.
انعطافپذیــری تــاوه تقویتکننــدۀ بــا رابــط برشــی بیشــتر از انعطافپذیــری تــاوه ،بــدون رابــط برشــی
اســت .رابــط همچنیــن میتوانــد گســیختگی تــرد بــرش و جداشــدگی ســطح تمــاس را تجربــه کنــد کــه بــه
دلیــل جریــان بــرش زیــاد تــاوۀ باالیــی بــدون رابــط برشــی و الیــۀ ضخیــم بتنــی بــه وجــود میآیــد .ایــن
مســئله بایــد در مالحظــات مربــوط بــه طراحــی ،لحــاظ شــود.

واژگان کلیدی | عمل مرکب ،روکش بتنی ،رابط برشی.

مقدمــه | تــاوۀ بتنــی تقویتشــده ( )RCدر تایلنــد در ســاخت
پلهــای کوتــاه و متوســط مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
تضعیــف تــاوۀ بتنــی تقویتشــده میتوانــد ناشــی از دالیــل زیــر
باشــد :بــار زیــاد حملونقــل غیرقانونــی ،آســیبهای احتمالــی
آتشســوزی ،ســایش ناشــی از ترافیــک و خوردگــی مقاومــت
فــوالد بــه علــت کربنیــزه شــده بتــن و آســیب کلریــد کــه بــه
الیهالیــه شــدن روکــش بتنــی میانجامــد .تصویــر  1دو نمونــه از
خرابیهــای دکل تــاوۀ بتنــی تقویتشــده را در اثــر آتشســوزی
و ســایش را نشــان میدهــد .عملکــرد تــاوۀ بتنــی ،از نظــر قــدرت
و ســختی ،میتوانــد در طــول زمــان کاهــش یابــد .تعمیــر
و نگهــداری بایــد پــس از ارزیابــی پــل ساختهشــده بــا تــاوه
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انجــام شــود .میتــوان بتــن تخریبشــده بــر روی تــاوۀ بتنــی
را برداشــت و بــه جــای آن از بتنــی بــا کیفیــت بــاال اســتفاده
کــرد .رفتارهــای خمشــی تــاوۀ بتــن تقویتشــده بــا اســتفاده
از روکــش بتــن بــا انــواع مختلــف روکــش ســطح بیــن تــاوه و
روکــش بتــن تحــت بارگــذاری اســتاتیک در ایــن مطالعــه مــورد
بررســی قرارگرفتــه اســت.

تصویر  :1فرســودگی سطحی پل بتنی به دلیل آتشسوزی و ساییدگی .مأخذ:
نگارندگان.

تحکیم تاوۀ بتنی | سایان سیریمونتری

پیشینۀ پژوهش

بعضــی از زیرســاختهای شــهری رو بــه نابــودی هســتند.
بســیاری از محققــان بــرای تقویــت یــا تحکیــم ســازههای بتنــی
از پلیمرهــای تقویتکننــدۀ الیــاف کربنــی ( )FRPاســتفاده
میکننــد .

بــاروس و ســنا کــروز ( )Barros & Sena-Cruzدر ســال  ۲۰۰۱بــا
اســتفاده از ورقههــای پلیمــر تقویتشــدۀ فیبــر کربــن (،)CFRP
الیههــای تقویتشــدۀ بتــن تقویتشــده ( )SFRCو اســتفادۀ
همزمــان از ورقههــای  CFRPو  SFRCبهعنــوان راهــکاری
تقویتــی ،یــک شبیهســازی بــا اســتفاده از مــدل عــددی انجــام
دادنــد تــا راهــی بــرای افزایــش ظرفیــت مقاومتــی یــک تــاوۀ
بتنــی پیــدا کننــد.

موســلم و مســلم ( )Mosallam & Mosalamدر ســال  ۲۰۰۳یــک
تحقیــق تجربــی و تحلیلــی بــرای ارزیابــی پاســخ نهایــی تاوههــای
تقویتنشــده و تقویتشــدۀ بتنــی ،ترمیــم و تکمیلشــده بــا
ورقههــای کامپوزیــت پلیمرهــای تقویتشــده فیبــر ()FRP
ارائــه کردنــد .در مــوارد تعمیــر ،نتایــج آزمــون سیســتمهای FRP
موفقیتآمیــز بــود چراکــه ایــن سیســتم در مقایســه بــا تــاوۀ
تقویتنشــده۵ ،برابــر افزایــش مقاومــت داشــت .بــرای مــوارد
مقاومســازی ،دســتگاههای  FRPمیتواننــد ظرفیــت ســاختاری
تاوههــا را تــا ۵۰۰درصــد بــرای نمونههــای تقویتنشــده و
۲۰۰درصــد در نمونههــای تقویتشــدۀ فــوالد ،افزایــش دهنــد.

پیانــگ و همــکاران ( )Piyong et alدر ســال  ۲۰۰۳بــا اســتفاده از
ورقههــای  CFRPتحــت بــار اســتاتیک چهارنقطــهای ،عملکــرد
خمشــی یــک تــاوۀ بتنــی تقویتشــده بــا سیســتم پيشتنيدگــي
ســهمرحلهای را آزمایــش کردنــد .ایــن بارگــذاری بــر روی تــاوۀ
ی کــه پــس
بتنــی ،خیــز نیمرخــی بــه وجــود آورد ،بــه طــور 
از آزادشــدن سیســتمهای پیشتنیــده از بــار ،در ورق ،CFRP
تنشهــای اولیــه بــه وجــود آمــد .در ایــن آزمایــش ســه تیــر
مهــار  FRPشیشــهای ( ،)GFRPدر هــر قســمت از صفحــات
ازپیشتنیــدۀ  ،FRPبــرای جلوگیــری از جداشــدن ورقههــای
 CFRPنصــب شــد .تیرهــای مهــار  GFRPاز رشــتههایی از الیــاف
شیشـهای آغشــته بــه صمــغ ساختهشــده بودنــد .یافتههــای ایــن
تحقیــق نشــان داد ظرفیــت خمشــی ایــن تاوههــا بــا اســتفاده از
سیســتم پیشتنیدگــی ســهمرحلهای ۸۰ ،درصــد تقویــتشــده
اســت .سیســتم پیشتنیــدۀ ســهمرحلهای بــا تیرهــای مهــار
 GFRPمیتوانــد کارایــی و ظرفیــت تــاوه را افزایــش دهــد.

بوتیــار و همــکاران ( )Buitelaar et alدر ســال  ۲۰۰۴کاربــرد
سیســتم روکــش بتنــی تقویتشــده بــا عملکــرد بــاال را بــرای
بازســازی و تقویــت عرشــۀ فــوالدی پلهــای دوســانگرد بررســی
کردنــد .آنهــا در ایــن تحقیــق به بررســی توســعۀ روکــش ،RHPC

خــواص روکــش  RHPCو اولیــن کاربــرد آن در یــک عرشــۀ
دوســانگرد در هلنــد پرداختنــد.

ثانــون و همــکاران ( )Thanoon et alدر ســال  ۲۰۰۵مطالعـهای را
در مــورد تعمیــرات و عملکــرد ســاختاری تاوههایــی کــه ازابتــدا
ترکخــورده و از یکطــرف بــا پنــج روش متفــاوت (دوغــاب
ســیمان ،تزریــق چســب ،الیــۀ ســاروج تقویتشــده ،نــوار
فیبرکربنــی و توســعۀ بخشــی) مســلح شــدهاند ،ارائــه کردنــد.
تــا مــرز شکســت بــر ایــن تاوههــا فشــار وارد شــد و واکنــش
ســاختاری هــر یــک از نمونههــای تــاوه ازلحــاظ انحــراف ،تغییــر
فشــار در بتــن و فــوالد ،بارهــای فروپاشــی و حالتهــای شکســت
پیشبینیشــده اســت .تمــام ترفندهــای تعمیــر توانســتند
ظرفیــت ســاختاری تــاوه بتنــی ترکخــورده یکطرفــه را
افزایــش دهنــد یــا بازگرداننــد.

ویلیامــز و همــکاران ( )Williams et alدر ســال  ۲۰۰۶بــا
انجــام یــک مطالعــۀ آزمایشــی و عــددی ،عملکــرد چهــار تــاوۀ
بتنــی تقویتشــده بــا عایــق  FRPرا در هنــگام آتشســوزی
بــا آزمایــش آتشســوزی اســتاندارد ( )ASTM E119بررســی
کردنــد .بــرای پیشبینــی رفتــار عضــوی در آتــش ،از مــدل
عــددی استفادهشــده اســت .پیشبینیهــای مــدل بــا دادههــای
آزمایــش بــه شــکل رضایتبخشــی همخــوان بــود .ایــن مطالعــه
نشــان داد کــه تاوههــای بتنــی تقویتشــده بــا عایقبنــدی FPR
درســت طراحیشــده میتواننــد مقاومــت رضایتبخشــی در
مقابــل آتــش داشــته باشــند .بــرای اثبــات ایــن مــورد ،نیــاز بــه
انجــام آزمایشهــای گســترده اســت.
ایــن روش بــرای تقویــت تــاوۀ بتنــی روش جدیــدی را بــا اســتفاده
از روکــش بتنــی پیشــنهاد میدهــد و اســتفاده از آن ب ـ ه نــدرت
در تحقیقــات موجــود یافــت میشــود .ضخامــت روکــش بتنــی
و ســطح تمــاس بیــن تــاوه و روکــش بتنــی ،بــا و بــدون رابــط
برشــی ،بــهعنــوان معیــار متمرکــز بــر ســختی و ظرفیت خمشــی
نهایــی تــاوه اســتفاده میشــود.

مطالعۀ تجربی

دو ســری نمونــۀ آزمایشــی بــرای مطالعــۀ رفتارهــای خمشــی
تــاوۀ یکطرفــه بــا یــا بــدون پوشــش بتــن ،تحــت بارگــذاری
اســتاتیک  ،انجــام میشــود .جزئیــات نمونههــا در تصاویــر  ۲و ۳
و جــدول  1نشــان دادهشــده اســت .ابعــاد و مقاومــت تــاوۀ بتنــی
مرجــع ،طــوری طراحــی شــده اســت کــه در تمــام ســریهای
آزمــون یکســان باشــند .در ســری اول آزمایــش ،رابــط برشــی
مناســب بیــن تــاوه و روکــش بتــن ارائــهشــده اســت و ضخامــت
روکــش بتنــی مــورد اســتفاده در تقویــت اســکلت تــاوۀ مرجــع بــه
ترتیــب  10 ،5و  15میلیمتــر متفــاوت اســت.
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تصویر  :2جزئیات نمونۀ تاوۀ مرجع .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  :3جزئیات نمونههای تاوه با روکش و با یا بدون رابط برشــی .مأخذ  :نگارندگان.

در ســری دوم آزمایشهــا  2تــاوۀ مرجــع بــا  10میلیمتــر
ســیمان ضخیــم پوشــش داده میشــوند ،یکــی بــا رابــط برشــی
و دیگــری بــدون آن .اســتحکام میانگیــن مــواد مورداســتفاده در
ـی
تهیــۀ نمونــۀ تــاوه ،در جــدول  2آمــده اســت .رابطهــای برشـ ِ
مناســب طراحــی و میــان فیبــر بــاالی تــاوه  RCو روکــش بتنــی
قــرار دادهشــده اســت .میلگــرد آجــدار بــا قطــر  12میلیمتــر
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بهعنــوان رابــط برشــی اســتفاده شــده اســت .فیبــر بــاالی تــاوه
 RCحفــاری میشــود و ســیمان بــدون جمعشــدگی قبــل از
قــراردادن رابــط بــرش ،در حفــره ریختــه میشــود .تصاویــر
آمادهســازی نمونــه در تصویــر  4آمــده اســت.
همانطــور کــه در تصویــر ۵نشــان داد ه شــده اســت بــرای
ســومین تســت خمــش نقط ـهای ،یــک بــار بــا نقطــۀ فشــار بــر

تحکیم تاوۀ بتنی | سایان سیریمونتری

تصویر  :4آمادهسازی نمونۀ آزمایش .مأخذ  :نگارندگان.
جدول  :۱جزئیات نمونه .مأخذ  :نگارندگان.

سری آزمایش
۱

نام نمونه

ضخامت روکش بتن  /سانتیمتر

SR

-

با رابط برشی

۱۰

SO-10-SC

۲

نمونۀ مرجع

۵

SO-5-SC

SO-15-SC

۱۵

SR

-

با رابط برشی
با رابط برشی
نمونۀ مرجع

۱۰

SO-10-SC
SO-10-NSC

مالحظات

با رابط برشی

بدون رابط برشی

۱۰

جدول  :2اســتحکام متوسط مواد مورد استفاده در تهیۀ نمونۀ آزمایشی .مأخذ  :نگارندگان.

میلگرد نرم

فوالد میلگرد آجدار

روکش بتنی

تاوۀ بتنی

)Fy(MPa

)Fy(MPa

)Fc(MPa

)Fc(MPa

۲۷۹.۶

۳۳۶.۸

۱۸.۶

۲۴.۹
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جســتار
روی تــاوۀ نمونــه قــرار میگیــرد .بــار توســط جــک هیدرولیکــی
بــه فشارســنج انتقــال مییابــد کــه میتــوان بــه کمــک دادۀ
بــردار بــار انتقالــی را مشــاهده کــرد .تغييــر شــکل ،انحــراف در
مرکــز و فشــار (بتــن و فــوالد) نيــز از طريــق دادۀ بــردار قابــل
مشــاهده اســت .کامپیوتــر میتوانــد دادههــای بــار و تغییــر
شــکل را ثبــت کنــد .آزمایــش تــاوۀ نمونــه در تصویــر  ۵توصیــف
شــده اســت.

نتایج

نتایجآزمایش

رابطــۀ بیــن بــار مرکــز دهانــه و خرابــی نمونههــای ســری  Iو  IIدر
تصاویر  6-9نشــان دادهشــده اســت .مقاومت و ســختی نمونۀ آزمایشــی
در جــدول  3خالصهشــده اســت.

64

بحث

تصویر  :5طرح آزمایش نمونۀ تاوه .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  :۶رابطۀ بین بار و انحراف مرکز ســری  1آزمایشها .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  :7خرابی سری اول آزمایشها .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  :8رابطۀ بین بار و انحراف مرکزی ســری  2آزمایشها .مأخذ :
نگارندگان.

تصویر :9حالت خرابی سری دوم آزمایشها .مأخذ  :نگارندگان.
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تحکیم تاوۀ بتنی | سایان سیریمونتری
جدول  :۳نتایج تمام آزمایشها .مأخذ  :نگارندگان.

حالت خطا

سری
آزمایش

اسم نمونه

خمشی

۱

SR

۱.۰۰

خمشی

۱

SO-5-SC

۳.۰۳

۱.۰۴

خمشی

۱

SO-10-SC

۵.۸۱

۱.۰۷

۱.۶

برش+لغزش
سطح اشتراک

۱

SO-15-SC

۸.۲۳

۱.۷۰

۱.۳

۴۶۶.۷

خمشی

۲

SR

۱.۰۰

۰.۸۱

۱.۰

۱۷۰.۹

۲۱۰.۹

خمشی

۲

SO-10-SC

۵.۸۱

۱.۰۴

۱.۲

۲۶۹.۵

۲۶۰.۰

۳.۵۷

برش+لغزش
سطح اشتراک

2

SO-10-NSC

۵.۶۹

۰.۹۰

۱.۹

۳۶۸.۱

۴۰۷.۱

۳.۵۷

a/d

To
TSR

۰.۸۱

۱.۰

۱۷۰.۹

۲۱۰.۹

۶.۸۲

۰.۰۰

۱.۲

۲۶۹.۵

۲۶۰.۰

۴.۶۹

۰.۳۳

۳۶۸.۱

۳۴۳.۴

۳.۵۷

۰.۶۷

۲۷۴.۷

۲.۸۸

۱.۰۰

۶.۸۲

۰.۰۰
۰.۳۳
۰.۳۳

سری اول تست تاوه با روکش بتن و رابط برش

بــا توجــه بــه تصویــر  6و جــدول  3مشــاهده میشــود کــه مقاومــت
ک الیــۀ
و انعطافپذیــری تــاوۀ بتنــی را میتــوان بــا افــزودن یــ 
بتنــی دیگــر افزایــش داد .ایــن بــه دلیــل افزایــش ارتفــاع مؤثــر
تــاوه و بــازوی گشــتاور تراکــم داخلــی و نیــروی کششــی ناشــی از
خمشــدن اســت .انعطافپذیــری را میتــوان از طریــق ظرفیــت
تغییــر شــکل قبــل از شکســت بیــان کــرد .بهبــود انعطافپذیــری
بــه دلیــل افزایــش عمــق مؤثــر بــه علــت روکــش بتــن منجــر
بــه کاهــش ضریــب فــوالد میشــود (  .) Asهمانطــور کــه در
bd
افزایــش مقاومــت خمشــی بــه
تصاویــر  9و  10دیــده مــی شــود
T
نســبت ضخامــت پوشــش بــه ضخامــت تــاوه (  ) Tو نســبت
a
دهانــۀ بــرش بــه نســبت عمــق مؤثــر ( ) محــدود میشــود.
o

SR

d

گســیختگی تــرد بــرش در نمونــۀ بــا الیــۀ  15ســانتیمتری
مشــاهده میشــود ( .)SO-15-SCشــکاف توســط کشــش
قطــری در نزدیکــی تکیـهگاه تــاوۀ موجــود آغازشــده و بــه رابــط
بیــن تــاوه و روکــش بتــن انتقــال مییابــد (تصویــر .)۶
بــا توجــه بــه دادههــای ایــن تحقیــق ،میتــوان پیشــنهاد کــرد
a
T
کــه نســبت  Tنبایــد بیــش از  ۰.۶۷و  dنیــز نبایــد کمتــر از
 ۳.۵۷باشــد .در غیــر ایــن صــورت بایــد از آرماتــور برشــی را بــرای
جلوگیــری از شکســت ناگهانــی بــه علــت بــرش ،اســتفاده کــرد.
آرماتــور برشــی عمــودی یــا شــیبدار میتوانــد در صــورت نیــاز،
قبــل از اتصــال بتــن در تــاوه نصــب شــود .مقاومــت کششــی تــاوه
را میتــوان بــا اســتفاده از روش ســازگاری کششــی و بــا اســتفاده
از بلــوک تنــش برابــر پیشنهادشــده توســط  ،ACIبــرای نیــروی
فشردهســازی داخلــی در بخــش بتــن تــاوۀ مرجــع و تــاوۀ بــا
روکــش بــرای ( a ≤ 3.57جــدول  )3پیشبینــی کــرد.
o

SR

علــت ایــن مســئله را میتــوان اینگونــه توجیــه کــرد کــه بــه
طــور کلــی مقاومــت برشــی بخــش تــاوه بــدون خامــوت محــدود
میشــود و منجــر بــه ایجــاد مقاومــت خمشــی نهایــی نمیشــود.

ایــن بــه علــت پیونــد ناقــص میــان رابــط تــاوه و روکــش بتــن،

تصویر  :10اثر ضخامت روکش در مقاومت خمشی نمونههای تاوه (سری.)۱
مأخذ :نگارندگان.

ت خمشی نمونه (سری.)۱
تصویر  :۱۱اثر دهانۀ برش به نسبت عمقمؤثر بر مقاوم 
مأخذ  :نگارندگان.

d
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جســتار
بــرای تــاوهای بــا نســبت  Tبــاال اســت کــه کامـ ً
ا در محاســبۀ
T
مقاومــت خمشــی بــا اســتفاده از روش ســازگاری کشــش در نظــر
گرفتــهشــده اســت .بــا اینحــال ،بهعکــس بــاور بــر ایــن اســت کــه
یــک تــاوۀ عمــل مرکــب بــا روکــش بتــن ،یــک کامپوزیــت عملــی
T
جزئــی بــرای نســبت  Tبــاال اســت ،حتــی اگــر در آن رابــط بــرش
بــه کار رفتــه باشــد .ایــن بــه دلیــل جریان بــرش افقــی زیــاد در رابط
تــاوه و روکــش بتــن بــرای یــک تــاوه بــا نســبت  Tبــاال اســت.
o

SR

o

SR

o

TSR

مقاومت خمشی نمونههای تاوه

انحـراف تــاوه را میتـوان بــا افزایــش ســختی خمشــی کاهــش داد که در
شـرایط بارگذاری ســرویس ســختی خمشــی ( )ELنشــان داده میشود.
اســتحکام خمشــی اعضــای انعطافپذیــر ترکخــورده بهعنوان ســختی
خمشــی مؤثــر (  ) EIشــناخته میشــود .ایــن مقـدار را میتـوان در هــر
مرحلــه چــه بعــد و چــه قبــل از ترکخوردگــی بــا فرمــول زیر محاســبه
کرد.
e

 = Lطول دهانه
 = aطول دهانۀ برش

)

Pa
3L2 − 4a 2
24 EI

(

=
∆ max

 = Eضریب قابلیت ارتجاعی بتن
 = Iگشتاور لختهای بخش تاوه
 = EIاستحکام خمشی مؤثر

( EIســختی خمشــی) اینجــا در بــار ســرویس محاســبه میشــود که
بهعنــوان نصــف بــار نهایــی نمونــۀ مرجــع ( )SRتعریــف میشــود .بــا
توجــه جــدول  ۳و تصویــر  ۱۱میتــوان دیــد کــه اســتحکام خمشــی
تــاوۀ مرجــع در تمــام تاوههــای تقویتشــده ،بهبــود یافتــه اســت.

ســری دوم آزمایشهــا (تــاوۀ پوششــی بــدون رابــط
بــرش)

در ایــن مرحلــه از آزمایــش ،دو تــاوه بــا ضخامــت بتنــی 10
میلیمتــری بــا و بــدون رابــط بــرش بیــن ســطح تمــاس تــا مــرز
شکســتگی آزمایــششــدهاند .بــا توجــه بــه تصویــر  8و جــدول 3
مشــاهده میشــود کــه ظرفیــت خمشــی تــاوۀ تقویتکننــده بــاالی
ش یافتــه اســت .ظرفیــت خمشــی نمونه بــا رابط
نمونــۀ مرجــع افزایـ 
برشــی کمــی کمتــر از نمونه بــدون اتصال برشــی ،امــا انعطافپذیری
آن بیشــتر اســت .ایــن بــه علــت عملکــرد رابــط برش اســت کــه مانع
از لغــزش ســطح تمــاس تــاوه میشــود و همچنیــن روکــش بتــن
کــه منجــر بــه انجــام یــک عمــل مرکــب میشــود .در نمونههــای
بــدون رابــط بــرش ،گســیختگی تــرد بــرش مشــاهده میشــود .ترک
توســط تنــش قطبــی بــرش مجــاور بــرای پشــتیبانی تــاوۀ مرجــع
ایجــاد میشــود و تــا ســطح تمــاس تــاوۀ باالیــی و روکــش بتنــی
پیــش م ـیرود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه اتصــال کامــل بیــن تــاوه و روکــش بتــن در
نمونــۀ روکششــده بــدون رابــط بــرش ( )SO-10-NSCمنجــر بــه
افزایــش ظرفیــت خمشــی نســبت بــه نمونــۀ بــا رابــط بــرش (SO-
 )10-SCمیشــود کــه میتــوان در تصویــر  3مشــاهده کــرد .امــا
حالــت خرابــی ،برشــی و ســطح مشــترک لغزنــده اســت ..لغزندگــی
ســطح تمــاس  SO-10-SCتوســط رابــط بــرش گرفتــه میشــود
کــه باعــث شــکلپذیری بیشــتری از  SRو  SO-10-NSCمیشــود
(تصویــر .)12

نتیجهگیری

رفتــار خمشــی تــاوۀ تقویتشــده بــا روکــش بتــن در آزمایــش
بررســی میشــود .ضخامــت روکــش و رابــط برشــی مکانیکــی
بیــن تــاوۀ بــاال و روکــش بتــن بـ ه عنــوان پارامترهــای اصلــی در
نظــر گرفتــه میشــوند.

عمــل مرکــب بیــن تــاوۀ بــاال و روکــش بتنــی میتوانــد بــه
وســیلۀ رابــط برشــی مکانیکــی بــه افزایــش مقاومــت خمشــی،
ســختی و انعطافپذیــری تاوههــا منجــر شــود .بــا توجــه بــه
دادههــای آزمایــش میتــوان پیشــنهاد کــرد کــه نســبت ضخامــت
روکــش در مقایســه بــا ضخامــت تــاوۀ موجــود نبایــد بیــش از
 ۰.۶۷باشــد و نســبت دهانــۀ برشــی بــه عمــق مؤثــر نبایــد کمتــر
از  ۳.۵۷باشــد در غیــر ایــن صــورت بایــد بــرای جلوگیــری از
خرابــی ناگهانــی بــرش آن را تقویــت کــرد .در صــورت نیــاز،
تقویــت بــرش عمــودی یــا شــیبدار میتوانــد قبــل از تزریــق
بتــن در تــاوه انجــام شــود.
تصویر :۱۲ثر ضخامت روکش بر ســختی خمشی .مأخذ  :نگارنده.
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تقدیر و تشکر

 آقــای انــوات،نویســندگان ایــن مقالــه از آقــای تاناپــل کومفــان
کروتومنــا و آقــای جتســادا بوآثانــگ بــرای همــکاری در ســاخت
.نمونههــای آزمایــش و انجــام آزمایشهــا کمــال تشــکر را دارنــد

برشــی میتواننــد بــرای افزایــش مقاومــت خمشــی و ســختی
 امــا حالــت شکســت و یــا خرابــی ممکــن اســت به،اســتفاده شــوند
 مطالعــات بیشــتری.دلیــل بــرش و گســیختگی تــرد اتفــاق بیفتــد
الزم اســت تــا اثــر ضخامــت روکشــی بــر روی رفتارهــای خمشــی
.تــاوۀ تقویتکننــده بــدون رابــط بــرش دقیق ـاً درک شــود
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