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 چكيده

ــوژي ــي از مفـــاهيم ع اســـتفاده از تكنولـ ــبك ســـازي يكـ ــاي نـــوين و سـ ــي لـــرزه هـ ــه ايمنـ ــاربردي در عرصـ ــوب لمـــي و كـ  اي محسـ

بـه عنـوان عنصـر    استفاده از مصالح سـبك  . مهمترين اهداف در اين زمينه كاهش نيروهاي جانبي به ساختمان در اثر وقوع زلزله است. مي شود

هـاي انجـام شـده اسـتفاده از مصـالح ضـعيف و       با توجـه  بـه بررسـي   . اي ما را در رسيدن به اين اهداف سوق خواهد داداي و نيز غير سازهسازه

مـراه  به علت وزن زياد، مقاومت و شكل پذيري پايين در اثـر وقـوع زلزلـه بـا بيشـترين خسـارات و تلفـات جـاني ه         اي مانند آجر سنتيشكننده

سازي دارند و ضروري است كه پيش از بـروز هرگونـه   هاي موجود در كشور نياز به مقاومدر حال حاضر بسياري از اين نوع ساختمان. خواهند بود

مقاله حاضر رفتـار نـوعي پانـل مسـلح كامپوزيـت بـه عنـوان يـك          در. خسارت و يا آسيبي تمهيدات الزم براي جلوگيري از آن پيش بيني گردد

 آزمايشـات فـراوان  . قرار گرفتـه اسـت   رفته در ابنيه تاريخي مورد مقايسهبا مصالح سنتي بكارمورد مطالعه و  لوژي نوين در صنعت ساختمانتكنو

را در مقايسه با آجرهـاي فشـاري    آنهاشكل پذيري و مقاومت فشاري و كششي بسيار خوب  ،لنپا اين نوع هاي مختلفبر روي نمونه انجام گرفته

هـاي كامپوزيـت   در دسترس بودن مصالح اجرايي ، وزن بسيار پايين و حداقل زمان اجراي ساخت از ديگر مزاياي مهم ايـن پانـل  . دهد نشان مي

  . هاي بنايي باشدموجود در ساختمان سنتي بوده كه مي تواند جايگزين مناسبي براي مصالح

  

  .ل پذيري،مقاومت، ساختمان بناييتكنولوژي نوين،پانل پيش ساخته،كامپوزيت،شك  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه  -1

هاي مصالح بنايي سنتي خسارت قابل توان دريافت كه اغلب سازههاي گذشته ميهاي ايجاد شده در زلزلهبا دقت در خرابي

ل شكست اي از جمله داليمقاومت و شكل پذيري اندك، وزن زياد و كاهش شديد مقاومت تحت بارهاي لرزه. انداي ديدهمالحظه

مصالح بنايي سنتي  با استفاده از هاي مناطق مسكوني در كشور مابا توجه به آنكه تعداد زيادي از ساختمان. باشدها مياينگونه سازه

اين . باشدها از نظر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي داراي اهميت خاصي ميپذيري اين نوع سازهبررسي آسيب ساخته شده است،

اي بر انتخاب روشي مناسب به ها مقدمهشناخت اين ضعف. باشنداي ميهاي عمدهوالً در برابر زلزله داراي ضعفها معمنوع سازه

  .]1[باشدمنظور مقاوم سازي و يا جايگزين نمودن آنها با مصالح نوين صنعتي مي

يك ساختمان  احداثتواند در و لزوم كاربرد صحيح و مناسب آن مي شناسايي خواص اوليه مصالح ساختماني از سوي ديگر  

عدم شناخت خواص مصالح منجربه افزايش ضريب اطمينان و نيز مصرف بيش از اندازه و غير ضروري آن در . آل مفيد باشدايده

فزايش وزن و حجم مصالح، عدم زيبايي و نظم در نما و نيز هزينه هاي غير اقتصادي خواهد اآن  ساخت و ساز خواهد شد كه نتيجه

در كنار ا توجه به نياز روزافزون جامعه به احداث ساختمانهاي مدرن و كارآمد و استفاده بهينه از حداقل فضاهاي موجود و نيز ب .بود

در اكثر  .تر شده و جوابگوي نيازهاي جامعه باشدرشد سريع جمعيت، صنعت و تكنولوژي مصالح ساختماني بايد هر روز متنوع

گردد و مراكز علمي و تحقيقاتي مختلفي به طور پيوسته ژي در ساختمان بوضوح مشاهده ميكشورهاي جهان رشد صنعت و تكنولو

تا با توجه به  در پي تدوين استانداردهايي هستند كه در دسترس عموم و بخصوص مهندسين و دستگاههاي نظارتي قرار گيرد

  .ر گيردهاي اين استانداردها مصالح موجود بيش از پيش مورد شناسايي قرااساسنامه

تا يك تكنولوژي نوين در صنعت ساختمان شده است با بكارگيري نوعي پانل كامپوزيت مسلح به عنوان در مقاله حاضر سعي

 خمشي، ها، مقاومتآزمايشات مختلف انجام شده بر روي اين پانل. حد زيادي به رفع موانع و مشكالت ذكر شده كمك نمايد

ها از با توجه به اينكه ساخت و اجراي اين پانل .دهدميشان ن ودوجمصالح م ديگرر مقايسه با فشاري و كششي بسيار خوب آنها را د

. باشد متداول ديوارهاي انواع تواند جايگزين مناسبي برايمي رون به صرفه است لذا استفاده از آنهانظر زمان و اقتصاد بسيار مق

ن قيمت عالوه بر افزايش مقاومت فشاري باعث يكپارچگي اين قطعات همچنين با بكارگيري مواد كامپوزيت قابل دسترس و ارزا

 هانتايج آزمايشگاهي قابليت اين پانل  .شده به نحوي كه در هنگام خرابي، ذرات آن متالشي نشده و هيچگونه آواري نخواهد داشت

  .دهدرا در مقايسه با ديگر مصالح سنتي به وضوح نشان مي

  

  ي در احداث ساختمانبررسي عملكرد مصالح سنت -2

، سنگ ،خشت چينه، در ساخت اغلب بناهاي تاريخي و نيز ساختمانهاي مسكوني در شهرها و روستاها از مصالحي همچون

دچار خسارات  اي كشور به هنگام وقوع زمين لرزهكه بدليل عدم هماهنگي با شرايط لرزه است استفاده شده... چوب، بتن و  آجر،

  در ادامه به بررسي مصالح ذكر شده و. اين خسارات برحسب نوع مصالح و سازه ابنيه متفاوت خواهند بود. دانجبران ناپذيري شده

  .هاي آنها در هنگام وقوع زلزله خواهيم پرداختآسيب

  

 ساخت ديوار با مصالح چينه  -2-1

  كندند وردن آن، خاك محل را ميسازي چينه نام دارد كه براي درست كترين نوع مصالح در ساختمانترين و سادهيكي از قديمي
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هاي قابل حمل تقسيم و در ساخت ديوار حصارها از آن آن را به تكه ،پس از مخلوط آن با آب و سپس ورز دادن گل حاصله 

همچنين به منظور عدم . دادندمنظور جلوگيري از شكست ديوار، در داخل چينه ني قرار مي در بعضي مناطق به. كردنداستفاده مي

بنديها در باالي ديوار شد كه به اين لبههاي زرشك يا هيزم استفاده ميابي سطح چينه رويي در اثر عوامل جوي از شاخهخر

  .دهددو بناي تاريخي ساخته شده با چينه را نشان مي) 1(شكل .]2[گويندمي اصطالحاً سارك

 

               
  [www.sistaniha.info]در زمان گذستهاستفاده از چينه در ساخت ديوار حصارها :   1شكل 

 

 هاي خشتيساختمان  -2-2

ساز هاي اوليه بدون وجود قالب و به صورت دستخشت. اي كهن در سرزمين ايران استاستفاده از مصالح خشتي داراي سابقه

  . شدهاي بدست آمده متعلق به تپه گنج دره باترين خشترسد قديميبه نظر مي. شدندمي ساخته و بكار گرفته

  

                                   
  استفاده از مصالح خشتي در: 3شكل                        سازخشت اوليه دست: 2لكش                                    

 [www.iranerooz.com]مسجد فهرج يزد                 [www.iranatlas.info]در تپه گنج دره                           
  

داشت و دوم آنكه شد با دو مشكل همراه بود يكي آنكه خشت ترك بر ميبراي ساخت خشت اگر از خاك رس خالص استفاده مي

به مرور زمان . كردندمقاوم نبود كه به منظور رفع اين مشكالت به خاك رس مقداري ماسه و كاه يا سبزيجات خشك شده اضافه مي

 .دهدبناي تاريخي چغازنبيل كه با خشت ساخته شده را نشان مي) 4(شكل .خت خشت بهره گرفته شدهاي چوبي در سااز قالب
  

            
 [www.taknaz.ir]استفاده از قالب در ساخت خشت در چغازنبيل: 4شكل 
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ن آن عملكرد بسيار هاي ديگري نيز بوده كه مهمترياين مصالح عالوه بر قيمت ارزان و تكنولوژي ساده اجرايي، داراي مزيت

  هاي خشتي در مقابل رويدادهاي طبيعي از قبيل زلزله، باران و سيل با وجود اين سازه. باشدمقابل گرما و صوت مي عالي در

دهند و اغلب دچار هاي زمين مقاومت بسيار ضعيفي از خود نشان ميهاي خشتي قديمي در مقابل لرزشسازه. باشندپذيرميآسيب

ها از وزن زياد سازه، اي اينگونه ساختمانضعف لرزه .اندتي واژگوني شده و باعث از بين رفتن جان و مال بسياري شدهخرابي و يا ح

نيروهاي  ها به علت وزن زياد سازه،هاي شديد، در اينگونه ساختماندر طول زلزله. ]3[گيردمقاومت كم و رفتار ترد آنها نشات مي

  باشد و به همين دليل ساختمان به صورت ناگهاني تخريبده كه سازه قادر به تحمل آن نمياي بسيار بزرگي بوجود آملرزه

  .]4[دگردمي
  

 مصالح سنگي  -2-3

به  اما .سازي بكار گرفته شده استسنگ نيز يكي ديگر از مصالح قديمي است كه از ادوار بسيار كهن در ايران براي ساختمان

 آجر از كاسته شده و به مرور زمان ي سنتيهامعماري ساختمانبكارگيري آن در  ،رماضعف مقاومتي آن در مقابل سرما و گ دليل

  .دهداستفاده از مصالح سنگي در ساخت كاخ سروستان را نشان مي) 5(شكل. استشده استفادهجايگزين  به عنوان يك مصالح
  

              
 [www.bultannews.com]استفاده از مصالح سنگي در كاخ سروستان: 5شكل 

 

در  ، حمل و نقل دشوار، مقاومت ضعيفو اثر نيروي زياد زلزله به آن باالتوان به وزن از معايب استفاده از مصالح سنگي مي

  .وجود آوار فراوان به هنگام تخريب، تلفات باالي جاني و مالي و غيره اشاره نمود عدم شكل دهي دلخواه در آن، برابر عوامل جوي،
  

  يمصالح آجر -2-4

ها و بناهاي استفاده از اين مصالح در ساختمان. اندبه صورت صنعتي توليد و جايگزين سنگ شده رها از مصالحي هستند كهآج

مصالح كه اولين توليد صنعتي و انبوه مصالح ساختماني به  از اين گروه .هاي مختلف بسيار رايج بوده استتاريخي با ابعاد و اندازه

آجرهاي رسي كه اولين و  .شوندمواد اوليه، روند توليد و محل مصرف به انواع متنوعي تقسيم ميباشند بر اساس دست بشر مي

  دو اثر تاريخي با مصالح آجري را نشان) 7(و ) 6(هايشكل .استشود داراي قدمت چند هزار ساله ترين آنها محسوب ميفراوان

  .دهدمي
  

                                                          
  بكارگيري آجر در قلعه شوش: 7شكل        كان     دار در برج ياستفاده از مصالح آجر: 6شكل                    
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  درصنعت ساختمان يك تكنولوژي نوينمعرفي پانل پيش ساخته مسلح به عنوان   -3
ن سبك سازي، سرعت اجرا، مقاومت در برابـر زلزلـه،   در تحقيق حاضر با استفاده از فناوري نوين ساختماني و با رعايت عواملي همچو

عرفي و مزايا و برتريهـاي آن در مقايسـه بـا مصـالح سـنتي بـه       حريق و هزينه بهينه نوعي پانل با مشخصات مقطع نشان داده شده م

   .دهدابعاد و اندازه اين مقطع پانل را نشان مي) 8(شكل. تفكيك بيان ميگردد

  

         

  ]7[قطع پانلمشخصات م - 8شكل 

  

 پذيريشكل  -3-1

شود در هنگام اين امر سبب مي. باشدپذيري اندك آنها مييكي از ضعف هاي عمده دركليه مصالح بنايي ترد بودن يا شكل

در سالهاي اخير با  .اتفاق بيافتد كه منجربه تلفات جاني و مالي بسيار بااليي خواهد شدناگهاني  به صورت هاخرابي، وقوع زلزله

- سازي اين مصالح رايج شدهترميم و مقاوم پذيري و نيزافزايش شكل استفاده از موادي به نام كامپوزيت به منظور ،كنولوژيرشد ت

  . محققان انجام گرفته استاست و تحقيقات فراواني در اين زمينه توسط 

سازي و جبران مقاومه منظور بنام دارد كه   FRP (Fiber Reinforceed Polymer)الياف هاكامپوزيتاز اين نوع  يكي

اين نوع كامپوزيت از الياف تقويتي تشكيل شده كه توسط يك ماتريس رزين پليمري . شودها استفاده ميسازه پذيري در اينشكل

ه اي اين الياف بسته به نحودر شكل ورقه. گردداين نوع كامپوزيت به دو شكل ميلگرد و ورقه در بازار عرضه مي. احاطه شده است

به طور كلي اين الياف بر اساس ماده تشكيل دهنده آن به . ]5[قرارگيري فيبرها، داراي مدول االستيسيته متفاوتي خواهند بود

  : گرددتقسيم بندي مي سه دسته

 (AFRP)الياف آراميد -3  (CFRP)الياف كربن -2  (GFRP)الياف شيشه- 1

 عدم سهولت در دسترسي به مواد اوليه،  اقشار كم درآمد جامعه و نيز اما با توجه به هزينه باال و عدم بكارگيري آن توسط

  .ها به شيوه سنتي استفاده كردساختمان سازيمقاومنمي توان از اين مواد به عنوان روشي جايگزين جهت 

 انه عنونوعي مش توري پالستيكي و الياف پودري ب پانل كامپوزيت معرفي شده از اين ضعف مستثني بوده و بدليل وجود

   تهيه مواد اوليه از به دسترسي راحت .باشدپذيري بسيار بااليي برخوردار مياز شكل هاي بال و جانمواد كامپوزيت در قسمت

    FRPنزديك ترين منابع موجود و نيز حداقل هزينه تمام شده از مزاياي ويژه اين نوع پانل كامپوزيت در مقايسه با الياف 

  .مي باشد

  . ها خواهد شددر اين پانل بسيار باال پذيريخوب اين مش پالستيكي منجر به تامين شكل قاومت كششيم 
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  مقاومت كششي  -3-2

هاي عريض در وجود اين ضعف باعث ايجاد ترك. باشدپايين آنها مي بسيار يكي ديگر از معايب مصالح سنتي مقاومت كششي

  .ام وقوع زلزله خواهد شدهنگ يب آنها درنهايت تخر درو  ح لهاي ساخته شده با اين مصاسازه سطح

از مقاومت كششي بسيار  نشان ي مورد مطالعه در اين تحقيقهاي مختلف پانلهاآزمايشات مختلف آنجام گرفته بر روي نمونه

 گردد وجود مواد كامپوزيت مشاهده مي) 10(همانطور كه در شكل  .باشدخوب آنها در مقايسه با مصالح سنتي همچون آجر مي

  . شوددر داخل پانل مانع از جدا شدن قطعه پس از گسيختگي در اثر نيروي كششي ميبكار رفته 
  

                                  
 ]6[عدم جدا شدن قطعه پس از گسيختگي -10شكل      ]6[آزمايش مقاومت كششي مش توري پالستيكي -9شكل           

  

  الحوزن مص -3-3

دم فروپاشي و آوار در هنگام زلزله و نيز كاهش حمل ونقل راحت، ع، بدليل مجوف بودن مقطع نچگالي حجمي بسيار پايي

  .باشددر مقايسه با مصالح سنتي مي هاي كامپوزيتاين پانل  ز ديگر مزاياي ويژها تلفات جاني در هنگام خرابي

  

  مقاومت فشاري  -4- 3

ه نحوي كه در ساخت بناهاي تاريخي و ساختمانهاي مسكوني اكثر مصالح سنتي ذكر شده داراي مقاومت فشاري خوبي بوده ب

ها در مقايسه با مطالعات و آزمايشات انجام شده حاكي از مقاومت فشاري بسيار خوب اين پانل. است استفاده فراواني از آنها شده

  .مودهاي بنايي استفاده ناز آنها به عنوان ديوار باربر در ساختمان توانمصالح سنتي بوده و مي

                    

 مقاومت خمشي   - 3-5

هاي آجري كه به عنوان ديوار پركننده و جداكننده بكار ترين شكست در سازههاي انجام شده يكي از متداولمطابق بررسي

داخل  از آنجا كه معموالً ديوارهاي آجري داراي مقاومت برشي خوبي در. شوند، شكست خارج از صفحه ديوارها استگرفته مي

كنند، به نحو مناسبي بوده و مشكل پيچش نيز صفحه هستند، چنانكه توزيع سختي و مقاومت اعضايي كه بار زلزله را تحمل مي

  همچنين ديوارهاي خشتي بر اثر. ]7[موجود نباشد، تنها مود محتمل براي شكست، به صورت شكست خارج از صفحه ديوار است

هاي مناسب جهت بايست از مهارميخورند كه به منظور جلوگيري از آن ت ترك ميهاي خمشي خارج از صفحه به سرعتنش

مورد مطالعه به نحوي است كه از ممان  كامپوزيت مقطع در نظر گرفته شده براي پانل شكل .اتصال آنها به سقف استفاده كرد

همچنين به منظور جلوگيري از . اهد شددر مقطع خوخمشي اينرسي بااليي برخوردار است كه اين امر سبب افزايش مقاومت 

 . گيردها اتصال و مهار مناسب به سقف از طريق نبشي صورت مياي در اين پانلشكست برون صفحه
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   .دهدنحوه اتصال اين پانل به سقف را نشان مي) 11(شكل 

  

  نحوه مهار پانل به سقف -11شكل 
 

  تعيين خواص مكانيكي و مقاومتي اين نوع پانل انجام شده است،  هاي متعددي كه به صورت هدفمند برايآزمايش بر اساس

  .در نظر گرفت را به عنوان معيار طراحي) 1(مي توان مقادير موجود در جدول 
  

  

 ]9[پس از انجام آزمايشات و آجرفشاري كامپوزيتپانلخصوصيات مكانيكي  مقايسه بين - 1جدول 

  پانل كامپوزيت مسلح  آجر    

 Kg/cm²(  5000 5000(   مدول يانگ    

  Kg/cm²(  2  4.5(مقاومت برشي   

  Kg/cm²(  12  18(مقاومت فشاري  

  Kg/cm²(  1.7  4(مقاومت كششي  
   

  . دهدكامپوزيت مسلح اجرا شده را در فضاي داخلي و نيز نماي يك ساختمان در حال ساخت نشان مي پانل) 12(شكل
  

                          

  انل كامپوزيت اجرا شده در فضاي داخلي و نماي يك ساختمان بلند مرتبهپ - 12 كلش



 

  

 اولين همايش ملي مصالح ساختمان و تكنولوژي هاي نوين در صنعت ساختمان

واحد ميبد –دانشگاه آزاد اسالمي                             1392اسفندماه  2و 1  

  گيرينتيجه -4

در اين مقاله خصوصيات و ويژگيهاي پانل كامپوزيت مسلح به عنوان يك ماده نوين و سبك در اجراي انواع سازه ها  بيان 

عدم وجود آوار در هنگام وقوع زلزله  و نيز ، ه ساختهزين كاهشو نيز  چگالي حجمي بسيار پايين بدليل مجوف بودن مقطع. گرديد

امكان استفاده به ، شكل پذيري بسيار باال، سرعت و راحتي زياد در نصب و اجرا، عدم فروپاشي بعلت بكارگيري از مواد كامپوزيت

هاي اسكلتي به عنوان پارتيشن ها در طيف وسيعي از ساختمانبكارگيري اين پانل، هاي مصالح بناييعنوان ديوار باربر در ساختمان

هاي بنايي موجود با صرف هزينه ناچيز و حداقل اي ساختمانامكان استفاده در بهسازي لرزه ،افزايش مقاومت كششي ،يا ميانقاب

 اي موجودبراي اكثر ساختمانه) با اتصال مناسب به قاب(ها به عنوان ديوار جداكننده و يا پركننده بكارگيري اين پانل، زمان اجرايي

  .باشندهاي كامپوزيت مسلح در مقايسه با مصالح بنايي سنتي مياز مزاياي عمده اين پانل

اميد است با معرفي و  بكارگيري اين سيستم نوين در صنعت ساختمان و جايگزين نمودن آن به جاي مصالح آجري سنتي  

  .ساز در كشور ايجاد گردد تحول خاصي در امر ساخت و

 

 قدرداني  -5
  ارائه تصاوير پانل كامپوزيت تشكربه خاطر همكاري در ) والمبتكر و سازنده محصوالت ديوار ايزي(از شركت بناي رسيس 

 .گرددمي

  

   مراجع  -6
نشگاه دااي، سازي لرزهالمللي مقاوماولين همايش بين، هاي آجري غيرمسلحسازي سازهاي و مقاومپذيري لرزهآسيبمطالعه  .ر .م، پورتابش ]1[

 .1384،تهران، علم و صنعت

  .1381مصالح ساختماني در بناهاي كهن ايران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، . بزرگمهر، ز ]2[

  .1390تهران، زلزله،شناسي و مهندسيالمللي زلزلهسازي روستايي، ششمين كنفرانس بينكاربرد بامبو و چوب در ساختمان.ر. پور، متابش ]3[

 .1392، انتشارات فدك ايساتيس، تهران،7دانشنامه زلزله قاب پرشده با ديوار آجري، .ر. ور، مپتابش ]4[

  .1378، سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو، كاربرد مواد كامپوزيت پيشرفته در مهندسي ساختمان. ، حپوروارسته ]5[

  .1392، انتشارات فدك ايساتيس، تهران ،)والايزي (تمانفناوري نويني در صنعت ساخ، بخش تحقيق و توسعه شركت بناي رسيس ]6[

استحكام  ،2800لزوم بررسي دقيق شكست برون صفحه ديوار و ارائه جزئيات مناسب براي مهار آن بر اساس آيين نامه  .ر .م ،پورتابش ]7[

  .12-19، 1392،آذر 3ساختمان،ماهنامه فني مهندسي عمران،سال اول،شماره 

 )http://www.easywall.ir(وال به صورت كامپوزيت مسلح سيس، مبتكر و توليد كننده پانل سبك ايزيشركت بناي ر ]8[

ه ارسال شده به هشتمين كنگر، ساخته كامپوزيت مسلح به عنوان ديوارهاي باربراستفاده از نوعي پانل پيش .م، موحدنيا ،.ر. پور، متابش] 9[

   .1393بابل، ملي عمران،


