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  چكيده

بر اساس . در اين مقاله نتايج آزمايشگاهي مربوط به نوعي ماده مركب مسلح معدني براي ساخت ديوار باربر، ارائه مي شود

آزمايشهاي انجام شده نتيجه گرفته مي شود كه تركيب اين خميره با پالستيكهاي تسليح كننده، ماده مركب بسيار مناسبي براي 

مقايسه هاي اوليه نشان مي دهد كه هر چند وزن واحد مساحت ديوار تقريباً بين دو . ار ايجاد مي كندتحمل انواع نيروهاي وارده به ديو

تا سه برابر كم مي شود ضمناً مقاومت ها نسبت به مصالح سنتي تقريباً دو برابر بيشتر است در نتيجه مي توان گفت كه نسبت مقاومت 

نتايج آزمايشگاهي . در نتيجه مطلوبيت زيادي براي استفاده در صنعت ساختمان دارد به وزن حدود سه تا شش برابر مصالح سنتي بوده و

  .كيلوگرم بر سانتي متر مربع است كه كامال براي ديوار باربر مناسب است 20اوليه نشان مي دهد كه مقاومت فشاري ديوار حدود 

  پانل سبك، ماده مركب مسلح، باربرديوار : كلمات كليدي

  

  مقدمه .1

هايي كه در گذشته ساخته شده اند مي توان گفت كه هرچند اجداد ما در طول قرون گذشته دستاوردهاي فراواني در بررسي دقيق تاريخ و توجه به سازهبا 

باد و زلزله و اند و اكنون ما آثار باستاني متعددي داريم كه در طول چند صد يا چند هزار سال شرايط محيطي، رطوبت، بارهاي صنعت ساخت و ساز داشته

اما متاسفانه در حال حاضر كيفيت ساخت و ساز در كشور  غيره را تحمل كرده و هنوز استوار و پاي برجا اين توانمندي ارزشمند اجداد ما را به رخ مي كشند

. هاي احتمالي آينده شديداً آسيب پذير هستندما نه تنها بر مالحظات زيست محيطي استوار نيست، ضمناً به علت اشكاالت فني متعدد در اجرا، در برابر زلزله

و استفاده  هاي تاريخياست بر اساس تكيه به داشته ضروري. هاي گذشته تاييد كننده اين مطلب استآمار باالي تلفات جاني و خسارات هنگفت مالي در زلزله

  .نيازهاي صنعت ساختمان اقدام شودگيري از تجارب متخصصان، به طور هدفمند براي رفع از منابع سرشار معدني و بهره

-ترين كارها در طي فرآيند علمي و دانشنياز در طراحي مهندسي، جزو اساسيمند براي تعيين پارامترهاي مورد مند و هدفهاي روشانجام آزمايش

نياز در رفتار ديوارهاي باربر حي و كنترل پارامترهاي مورد نياز براي طرا هاي مورددر اين مقاله نحوه تنظيم، چيدمان و نتايج حاصل از آزمايش. باشدبنيان مي

  .شوداي و باد ارائه ميتحت بارهاي ثقل، لرزه

  

  

  هاآزمايش .2

نياز براي انجام محاسبات طراحي تحت بارهاي زلزله و باد، مجموعه كاملي از  براي تعيين خواص مكانيكي و مقاومتي اين مصالح و استخراج نتايج مورد

هاي كششي، خمشي، برشي و محوري در آزمايشگاه مقاومت مصالح دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي هاي مناسب براي تعيين مقاومتآزمايش

سب، كه در تعيين پارامترهاي ميانگين با دقت مناآنجااز. باشدهاي كاليبره شده با دقت مناسبي مياين آزمايشگاه مجهز به دستگاه. شريف انجام شده است

مورد نظر قرار گرفته و نتايج براي كار طراحي، قابل قبول  هانحوي انجام شده است كه پراكندگي مربوط به آزمايشيابد اين كار بهها اهميت ميتعداد آزمايش

  .باشد

چسب و نوار را در اختيار قرار ها طوري تنظيم شده است كه تمامي اطالعات الزم براي طراحي المان ها، قطعات، پانل ها، اتصاالت، اين آزمايش

  . در اين مقاله قسمتهايي از نتايج حاصل از اين آزمايشها ارائه مي شود  .دهد
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 هانتايج آزمايش.   3

الزم ها طوري تنظيم شده است كه تمامي اطالعات اين آزمايش. طور شماتيك قطعه مورد آزمايش و مود نيروي وارده نشان داده شده استدر جدول زير به

  .براي طراحي المان ها، قطعات، پانل ها، اتصاالت، چسب و نوار را در اختيار قرار دهد

توان از اين نوع كه ميآنجااز. باشداي ميسازي لرزههاي بهدر پروژهوال، قابليت كاربرد آن خصوص استفاده از محصوالت ايزييكي از مباحث بسيار مهم در

براي افزايش مقاومت خمشي خارج از صفحه ديوارها و جلوگيري از ترك گوشه و اتصال سقف به ديوارها استفاده كرد، در  پالستيكيچسب و تورهاي پليمري 

هاي موجود اي سازهسازي لرزههايي كه در جدول زير ارائه شده است براي تعيين ميزان مقاومت ايجاد شده توسط اين مصالح در بهنتيجه بعضي از آزمايش

  .است

  : ها در سه فاز متوالي انجام شده استفرآيند آزمايش

 فاز اول –) كشش مصالح پايه، خمش، فشار، برش مصالح، برش چسب، كشش مصالح تسليح(ها و اجزاي كوچك به عنوان بخشي از ديوار المان .1

 فاز دوم –) خمش عضو، برش عضو، فشار عضو(قطعات بزرگ پانل  .2

 ) گاهيگاه به سقف، نبشي تكيهبرش ديوار، برش اتصال تكيه خمش ديوار،(آزمايش تمام مقياس  .3

بطور شماتيك هندسه و بارگذاري نشان داده شده  1در جدول . شودها و اجزاي كوچك در مودهاي مختلف ارائه ميدر اينجا نتايج مربوط به المان

  .است

 پذيريها، منحني تنش كرنش با شكلترين دستاوردهاي حاصل از اين آزمايشمهميكي از . شودمشاهده مي  2فاز اول در جدول هاي نتايج حاصل از آزمايش

  .است 1بسيار باال مطابق شكل 

از اين نتايج، محاسبات عددي مربوط به طراحي  در فصل بعد با استفاده. ها ارائه شده استحاصل از انواع آزمايشمشخصات ابعادي و نتايج  3در جدول 

  .هاي مربوطه براي ديوارهاي داخلي و پيراموني تحت بارهاي باد و زلزله ارائه خواهد شدرلخمش خارج از صفحه و كنت

توجه به سبك بودن اين نوع ديوار، نسبت مقاومت به وزن آن بسيار با. باشدهاي مهم در انتخاب مصالح، نسبت مقاومت به وزن مييكي از شاخص

  .باالست

  :اين سرعت از دو بابت اهميت دارد. اهميت خاصي برخوردار استسازي، سرعت اجرا از همچنين در انبوه

  جلوگيري از خواب سرمايه •

 هاي پرسنلي نصب و اجراكاهش هزينه •

هاي فشاري، خمشي و برشي بر روي اي از آزمايشوال، مجموعهها و اجزاي پانل ايزياساس الماندر اين فاز، بعد از تعيين خواص مكانيكي و مقاومتي بر

  .شودپانل انجام مي مقطع

  . ها ارائه شده استاين آزمايشنتايج حاصل از  3تا  1هاي در جدول. نظر نشان داده شده استهاي موردهايي از آزمايشنمونه 5تا  1هاي در شكل

  

  
- توجه شود در محصوالت ايزي(صورت عدم وجود تسليح شكست نامطلوب برشي در   1شكل 

  .)داردوال اين تسليح وجود 

پذير در خمش در تير داراي مصالح تسليح در بال و شكست مطلوب شكل   2شكل 

  جان
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توجه شود در (رفتار نامطلوب فشاري در پانل در صورت عدم وجود تسليح    4شكل   علت وجود تسليح كششياي از پانل بهپذير در قطعهشكست خمشي بسيار شكل   3شكل 

  .)تسليح وجود داردوال اين محصوالت ايزي

  

  
  در فشار بر روي پانل) لهيدگي پايه(رفتار مطلوب    5شكل 

  

  هاي فشارينتايج آزمايش   1جدول 

 ميزان تنش

(Kg/cm2) 

سطح 

 مقطع

(cm2 ) 

ضامت متوسط جان 

 (mm)ها  نمونه

ضخامت متوسط 

  (mm)ها بال نمونه

بيشترين نيروي 

قابل تحمل 

(kg) 

مقدارنيروي 

   شكست 

(kg) 

  هاطول نمونه

(cm) 
 رديف )فشار(اسم نمونه 

25.75 213.57 14.87 17.75 - 5500 145 W-F-COMPO 1 

28.63 209.57 14.87 17.25 6000 6000 146 F-COMPO 2 

22.76 210.85 15.25 17.25 - 4800 140 NON-NON 3 

24.82 213.57 16.62 17 - 5300 145 NON-COMPO 4 

  

 
  

  

 W-F-COMPO    وجود مش توري در بال و جان نمونه به همراه الياف     : 

وجود مش توري فقط در بال به همراه الياف در كل نمونه:   F-COMPO 

عدم وجود مش توري و الياف در كل نمونه:   NON-NON 

عدم وجود مش توري درنمونه و وجود الياف در نمونه:  NON-COMPO 
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  هاي  خمشي نتايج آزمايش   2جدول 

ضامت متوسط جان 

 (mm)ها  نمونه

ضخامت متوسط 

ها بال نمونه

(mm)  

 (kg)   مقدارنيروي شكست  (kg)بيشترين نيروي قابل تحمل 

-طول نمونه

 (cm)  ها
تحت بار  رديف  )خمش(اسم نمونه 

  متمركز

تحت بار 

  گسترده

تحت بار 

  متمركز

تحت بار 

  گسترده

14.87 17.75 - 360 270 360 60 W-F-COMPO 1 

14.87 17.25 - 360 240 360 60 F-COMPO 2 

15.25 17.25 360 - 360 
240-
360 

60 NON-NON 3 

16.62 17 - - 240 240 60 NON-COMPO 4 

 
وجود مش توري در بال و جان نمونه به همراه الياف :  W-F-COMPO 

همراه الياف در كل نمونهوجود مش توري فقط در بال به :   F-COMPO 

عدم وجود مش توري و الياف در كل نمونه:   NON-NON 

عدم وجود مش توري درنمونه و وجود الياف در نمونه:  NON-COMPO 

  

  هاي برشي نتايج آزمايش   3جدول 

بيشترين نيروي قابل 

 (kg)تحمل 

مقدارنيروي 

 (kg)   شكست 
  رديف )برش(اسم نمونه  (cm)طول نمونه  (cm) ارتفاع نمونه

- 450 15 15 W-F-COMPO 1 

500 500 15 15 F-COMPO 2 

- 360 15 15 NON-NON 3 

- 360 15 15 NON-COMPO 4 

  

  

  

  

  
مقياس اي براي آزمايش تمامصفحه پانل ديوار، روش سادههاي مربوط به خمش برونسنجي و تكميل آزمايشها براي صحتآزمايش بعديدر فاز 

قرار گرفته  متر مورد بررسي 5/3و  3صفحه پانل به طول يت مقاومت برشي ميخ اتصال نبشي به سقف، مقاومت خمش برونعالوه بر كنترل كفااتخاذ شد و در آن 

  .است

از مقاطع  7سازي توزيع گسترده بار در امتداد پانل، مطابق شكل براي مدل. مقياس مشاهده مي شودگاهي در آزمايش تماماتصال نبشي تكيه  6در شكل 

سازي اعمال بار گسترده اين حالت شبيه. باشدتوجه شود كه در اين حالت پانل در حال تحمل وزن خود مي. فواصل مساوي استفاده شده استاي در لوله

ي شود كه اين محصول به راحتمالحظه مي. ادامه روند بارگذاري به صورت وزن خود پانل نشان داده شده است 10تا  8درشكل هاي . است gجانبي با شتاب 

  :اين موضوع تاييدكننده دو مطلب است. برابر وزن خود را تحمل كندتواند چندمي

 سبكي پانل •

 مقاومت زياد پانل •

وال بسيار اين نسبت براي محصول ايزي. رسيممي» نسبت مقاومت به وزن«اگر بخواهيم هر دو خاصيت باال را در يك پارامتر جمع كنيم به خاصيت 

  .باالست

  

وجود مش توري در بال و جان نمونه به همراه الياف :  W-F-COMPO 

وجود مش توري فقط در بال به همراه الياف در كل نمونه:   F-COMPO 

توري و الياف در كل نمونه عدم وجود مش:   NON-NON 

عدم وجود مش توري درنمونه و وجود الياف در نمونه:  NON-COMPO 
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  گاهياتصال نبشي تكيه   6شكل 

  

  
  .)كندصفحه تحمل ميتوجه شود كه در اين تصوير ديوار وزن خود را در خمش خارج از(سازي بار گسترده يكنواخت در طول پانل چيدن لوله براي شبيه   7شكل 

  

  
  صفحهتحمل دو برابر وزن ديوار در خمش خارج از   8شكل 

  

  
  صفحهدر خمش خارج ازتحمل پنج برابر وزن ديوار    9شكل 
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  شروع شكست در هنگام قرار دادن قطعه ششم   10شكل 

  

  
  .گاه هنگامي كه پنج برابر وزن ديوار به آن بار وارد شده استايجاد ترك در نزديك تكيه   11شكل 

  

  گيرينتيجه.  3

به نظر مي رسد خصوصيات الزم بـراي  . نتايج آزمايش بر روي نوعي محصول كامپوزيت مسلح براي استفاده در ديوار جداكننده و پيراموني ارائه شد

  . رفتار مطلوب تحت بارهاي زلزله و باد در اين محصول وجود دارد

  
  

  قدرداني.  4

وال تشـكر  خاطر همكاري در ارائه تصاوير آموزشي روش اجرا و نصب پانل ايزيبه) والمبتكر و سازنده محصوالت ديوار ايزي(از شركت بناي رسيس 

  .شودمي
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