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  چكيده
و آسيب  ) …خوردگي، يخ بندان و ذوب و( هاي بتن آرمه در طول زمان تحت تاثير عوامل محيطي  تنزل سطح عملكرد سازه

جتناب ناپذير بوده و لذا لزوم و حتي بارهاي سنگين ترافيك ا)   زلزله، باد و سيل  ( هاي سازه اي ناشي از بارگذاري هاي تصادفي 
باشند را به  تدوين روشهاي علمي و اجرايي  جهت تقويت و يا تعمير اينگونه سازه ها كه داراي ضعف اوليه در طراحي و يا اجرا مي

  . خوبي روشن مي سازد
ه از ژاكتهاي بتني ،ژاكتهاي توان به استفاد آرمه وجود دارد كه از جمله آنها مي هاي بتن چندين روش جهت تعمير و تقويت سازه

امروزه استفاده از ژاكتهاي پليمري به دليل خواص فوق العاده آن نظير مقاومت وسختي باال، . فوالدي و ژاكتهاي پليمري اشاره نمود
امل زمان ش(وزن اندك، مقاومت در برابر خوردگي، ناهمسانگرد بودن اين مواد و طراحي بهينه، نصب آسان و سريع و  هزينه كل كمتر 

آرمه  در اين مقاله نيز به بررسي مسائل تقويت ستونهاي بتن. نسبت به ورقهاي فوالدي مورد توجه قرار گرفته است) ، مصالح و اجرا 
  .باشد كرنش عضو محصورشده توسط اين نوع ژاكتها مي-از جمله مسائل كليدي در اين زمينه بهبود رفتار تنش. شود پرداخته مي
  .آرمه، ستون كرنش، بتن-، تنش)كامپوزيتها ( مقاوم سازي، ژاكتهاي پليمري : ها  كليد واژه

  
  

   مقدمه-1
توان به  آرمه به داليل متعددي ممكن است در معرض آسيب قرار گيرند كه از جمله آنها مي هاي بتن سازه

  .موارد زير اشاره كرد
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آرمه كه در  هاي بتن ه  طراحي ساز نامه ينهاي اخير نشان داده است كه آي هاي بتن آرمه در زلزله رفتار سازه
آرماتورهاي وصله ضعيف  جزئيات هايي از قبيل تدوين يافته است داراي نقايص و كمبود.  م1970سالهاي قبل از 

، كمبود فوالدهاي عرضي محصوركننده و مهار قالب انتهايي  به حالت تسليمهاي طوليرسيدن ميلگردن طولي و
  .باشد مي ه پوشش بتن در منطقماتورهاي عرضيآ

اين مسئله مخصوصا در . شود قرارگيري بتن تحت تاثير شرايط محيطي مخرب باعث خوردگي فوالد مي
پيشرفت سريع . هاي دريايي، ساحلي و پايه پلها كه شرايط محيطي خوردگي دارد بيشتر مورد توجه است مورد سازه

  . شود وسته شدن بتن پوشش ميخوردگي در محيطهاي آلوده به نمك باعث ترك خوردگي و پ
هاي موجود نيز به داليل مختلف ممكن است با توجه به گذشت زمان افزايش يابد؛ كه اين افزايش  بار سازه

  .دهد درساختمانهاي مسكوني به دليل تغيير كاربري و در مورد پلها به دليل افزايش بار ترافيكي رخ مي
شده كه سازه هاي موجود را مي  نامه زلزله باعث   تغييرات آيينشناخت بهتر نيروهاي زلزله نسبت به گذشته و

  . توان دوباره ارزيابي كرده و در برابر زلزله مقاوم سازي نمود
هاي بتن آرمه ژاكتهاي بتني، ژاكتهاي فوالدي و  با توجه به موارد فوق به منظور مقاوم سازي و يا تقويت سازه

هاي بتني بدليل مشكالت اجرايي، باال بودن مدت  استفاده از ژاكت. گيرند ژاكتهاي پليمري مورد استفاده قرار مي
ژاكتهاي فوالدي نيز . باشد اجرا، نگهداري، افزايش بعد ستون و عدم هماهنگي با معماري سازه روش مناسبي نمي

ن مقاومت فوالد ماده همسانگردي بوده و پيچيدن آن دور ستون و بهينه كرد. باشند داراي مشكالت خاص خود مي
همچنين به دليل باال بودن مدول . باشد آن در برابر بارهاي محوري و شعاعي از پيچيدگي خاصي برخوردار مي

االستيسيته فوالد بخش بزرگي از بارهاي محوري توسط ژاكت فوالدي تحمل شده كه منجر به كمانش زود هنگام 
تن بوده و اين اختالف انبساط باعث جدا شدگي دو از سوي ديگر ضريب پواسون فوالد بيشتر از ب. شود فوالد مي

مشكالت ناشي از خوردگي،  نصب و اجراي . شود ماده از يكديگر و تاخير در فعال شدن محصور شدگي مي
  . [1,2]باشد ورقهاي فوالدي نيز از ديگر معايب ژاكتهاي فوالدي مي

 نظير مقاومت وسختي باال، وزن اندك، امروزه استفاده از ژاكتهاي پليمري به دليل خواص فوق العاده آن
مقاومت در برابر خوردگي، ناهمسانگرد بودن اين مواد و طراحي بهينه، نصب آسان و سريع،  هماهنگي با معماري 

نسبت ) شامل زمان ، مصالح و اجرا(سازه، كارايي اجرايي خوب، انعطاف پذيري بيشتر در طراحي، هزينه كل كمتر 
ام تقويت در زمان استفاده از سازه، عدم تغييرات قابل توجه در سختي اعضاي سازه در به ورقهاي فوالدي، انج

  .[1]پيچ شده مورد توجه قرار گرفته است حالت تقويت برشي و دوام بيشتر اعضاي دور
پذيري بتن محصورشده  اين الياف با ايجاد حالت تنشهاي سه محوره باعث افزايش مقاومت و شكل

مورد توجه قرار ) الياف به صورت تيوب(ر است كه استفاده از اين مواد در سازه هاي جديد شايان ذك. گردند مي
در حالت استفاده از اين مواد بصورت تيوب ديگر نيازي به قراردادن آرماتورها در داخل بتن و استفاده . گرفته است

 . از قالب براي بتن ريزي  نيست و از لحاظ اجرايي آسانتر مي باشد
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  تهاي تشكيل دهنده مواد مركب قسم-2

كننده تشكيل شده كه الياف جهت  اي كم وزن بنام پر و ماده مواد مركب از سه قسمت اصلي الياف، چسب
  .شوند تحمل بار و چسب براي چسباندن الياف و عملكرد يكنواخت آنها بكار برده مي

   خصوصيات الياف-2-1
اين الياف . باشند مپوزيتها،  الياف كربن، شيشه و آراميد ميمتداولترين نوع الياف مورد استفاده در ساخت كا

  ).شكل ا ( باشد   كرنش اين الياف بصورت خطي مي-داراي مقاومت كششي بسيار بااليي بوده و رفتار تنش

  
   كرنش الياف پليمري در مقايسه با فوالد -منحني تنش: 1شكل 

  
ه گسيختگي رفتار خطي داشته كه اين نوع رفتار دو عيب شود الياف تا لحظ  مالحظه مي1همانگونه كه در شكل 

  : عمده دارد 
شدگي عضو بكار روند  اعضاي تقويت شده با الياف شكل پذيري كمتري دارند، اما در صورتيكه براي  محصور -1
  .دهند مقاومت و شكل پذيري را افزايش مي) مثل ستون(
  . [3]ستپذيري محدود ا باز توزيع تنشها بعلت كمبود شكل -2

توانند توليد شوند، كه اين امر در  ها مي باشند كه در محدوده وسيعي از سختي الياف كربن داراي اين خاصيت مي
. باشد تنها مشكل استفاده از اين الياف هزينه باالي آن مي). شكل ا ( تواند موثر باشد اي كامپوزيتها مي طراحي سازه

مقاومت و سختي خيلي باال، مقاومت بسيار عالي در برابر مواد شيميايي و :  مهمترين خواص الياف كربن عبارتند از
  .  [4]رطوبت، مقاومت باال در برابر خستگي وگسيختگي در اثر خزش، رسانا بودن و مستعد خوردگي 

ها و رطوبت، مقاومت اندك  مقاومت باال ،سختي كم، حساس در برابر قليايي: خواص الياف شيشه عبارتند از
  . [4]بر خستگي وگسيختگي در اثر خزش، عايق بسيار خوب،  افزايش طول زياددر برا
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مقاومت باال، مقاومت بسيار عالي در برابر مواد شيميايي، مقاوم در برابر خستگي و : خواص الياف آراميد  عبارتند از
بت و اشعه ماوراء گسيختگي در اثر خزش ، مقاومت بسيار عالي در برابر ضربه،  رسانايي اندك، حساس به رطو

  [4].بنفش
   خصوصيات ماتريس-2-2

اين . شود براي چسباندن و عملكرد يكنواخت الياف يا تارها، از يك ماده چسبنده بنام ماتريس استفاده مي
باشد وليكن اختالط الياف و يا تارها با اين ماده منجر  ماده معموال داراي سختي و مقاومت كمتري نسبت به الياف مي

وظيفه . گردد كه عالوه بر دانسيته كم، از مقاومت بااليي نيز برخوردار است ل يك محصول جديدي ميبه تشكي
  :اصلي ماتريسها عبارتند از

  نگهداري الياف در كنار هم و انتقال نيروها بين الياف؛ -
 محافظت الياف در برابر عوامل محيطي و شيميايي؛  -

 .اي شهاي برشي بين اليهتحمل برخي از بارها مخصوصا بارهاي عرضي و تن -

ماتريسهاي . شوند ماتريسهاي ترموست و ماتريسهاي ترموپالستيك تقسيم مي, ماتريسها به دو دسته كلي
اين ماتريسها شامل . باشند شدگي كمتر مي ترموست داراي ويسكوزيته پايين، هزينه اندك، استفاده آسان و جمع

شود  ماتريسهاي ترموپالستيك داراي ويسكوزيته باال بوده كه باعث مياما , باشند استر مي ستر، پلي ا اپوكسي، ونيل
 .[5]نتوان الياف را توسط ماتريس به خوبي به هم اشباع نمود و به اين دليل كمتر كاربرد دارد

  
   بتن محصورشده بوسيله الياف پليمري كرنش-رفتار تنش -3

و مباني بيشتر توجهات روي اصول  گيرد، ياي صورت م شناخت رفتار اعضا سازهتحقيقاتي كه بمنظور در 
هاي كوچك بتن   به همين دليل بخش بزرگي از كارهاي تحقيقاتي انجام شده روي رفتار نمونه .باشد مياي  سازه

  . باشد ساده تقويت شده بوسيله الياف پليمري تحت بارهاي محوري مي
اف پليمري در مقايسه با بتن ساده كرنش محوري بتن محصور شده توسط الي-هاي تنش  منحني 2در شكل 
قبل از شروع بارگذاري ( شده غيرفعال كرنش بتن محصور–منحني تنش. نشان داده شده استمحصور نشده 

  به قسمت خطي ومربوطبخش اوليه منحني  . اساسا شامل دو بخش است)شود هيچگونه فشار جانبي به بتن وارد نمي
مشابه شيب قسمت خطي بتن شيب قسمت خطي منحني   .باشد مي به منطقه پالستيك مربوطبخش ثانويه 

  . باشد نشده مي محصور
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   [6]كرنش براي بتن محصور شده غير فعال بوسيله الياف پليمري-منحني نمونه تنش : 2شكل 

  
به جز اينكه ژاكتهاي سخت تر شته؛ نوع ژاكت محصوركننده بتن اثر كمتري روي بخش خطي منحني دا

دليل اينكه  .دارندخميري  بيشتر ناحيه شيب و ها  كرنش در نقطه انتقال منحني  مختصر تنش وتمايل به افزايش
ست كه  اباشند اين محصورنشده در منطقه خطي شبيه به يكديگر مي  كرنش بتن محصور شده و–هاي تنش منحني

ناحيه خميري  .دشو نميكننده فعال  ژاكت محصورنتيجهدر  بتن دربارهاي كم انبساط جانبي كمتري داشته و
بعلت رشد سريع كرنشهاي جانبي در اين نقطه . شود بالفاصله پس از مقاومت حداكثر بتن محصورنشده تشكيل مي

 افزايش زياد در محوري، در تنش جزئيافزايش با در ناحيه پالستيك . ژاكت فعال مي شودبتن و انبساط حجمي آن 
 باعث  وبودهساختار دروني بتن دليل گسترش تركها و تخريب ب اين انبساط  كهشود ميمشاهده انبساط جانبي 

 تا لحظه گسيختگي رفتار خطي الياف با توجه به اينكهاز اينرو ،  .باشد ژاكت مي فشار محصوركنندگي افزايش
اگر بتن خوب محصورشده  .سهم بسزايي داردشيب بخش خميري منحني ايجاد  در مكانيزم اين ،خواهند داشت
كه داللت بر اين دارد كه فشار محصوركنندگي براي  كامال خطي خواهند بود، يه خميري مثبت وباشد شيب ناح

. كند  ظرفيت باربري بيشتري را ايجاب ميوبوده  مناسب  ناشي از رشد خرابي در آن بتنانبساط جانبيمهار اثرات 
شده خواهد بود كه داللت بر شبيه به حالت بتن محصورن، تنش محوري حداكثر نشده باشد، اگر بتن خوب محصور

 كنند، هاي بزرگتري را تحمل مي كرنش بتن كه ناكافي بودن فشار محصورشدگي براي شروع اثرات خرابي
  . [6]دارد

 ژاكت قبل از اليافي يدهد كه كرنش كشش نها يمسرانجام بسياري از مشاهدات پژوهشگران نشان 
آزمايشي كه جهت مشخص ( ش كشطي آزمايشات گسيختگي بطور مشخص كمتر از كرنش نهايي الياف در 

  : كه داليل آن عبارتند از.باشد مي) رود بكار ميالياف كردن تنش تسليم 
 ،گيرند اما در ژاكت عالوه بر بارهاي محوري ش در معرض بارهاي محوري قرار ميكشدر آزمايش اوال الياف 

منجر به شكست الياف  تمركز تنش قرار داشته و  بتن محصورشده در معرض ، ثانيابارهاي عرضي نيز وجود دارند
  . [6,7]گردد هاي كمتر مي در كرنش
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  كرنش بتن محصورشده- مدلهاي تنش-4
گردد، كه اين  پذيري بتن مي قرار گيري بتن تحت تنشهاي فشاري چند محوره باعث افزايش مقاومت و شكل

تنشهاي چند محوره . باشد رضي در بتن ميپذيري بدليل جلوگيري از گسترش تركهاي ع افزايش مقاومت و شكل
  . گيرد بوسيله محصوركردن بتن توسط فوالدهاي عرضي، ورقهاي فوالدي و يا كامپوزيتها صورت مي
نخستين آزمايش در . براي شناخت رفتار بتن تحت تنشهاي چند محوره آزمايشات زيادي انجام شده است

در اين آزمايش فشارهاي جانبي يكنواخت با مقادير مختلف توسط سيال .  انجام گرفتRichart توسط 1928سال 
نتايج آزمايش نشان داد كه نسبت مقاومت . شد به بتن وارد مي) فشار غير فعال(و دورپيچهاي فوالدي ) فشار فعال(

( ورشده داردفشاري بتن محصورشده به محصورنشده رابطه خطي با نسبت فشار جانبي به مقاومت بتن محص
lcocc fff 1.4''  ، 1949در سال .   تخمين زده شده بود8/4، 1906 در سال Considere  توسط  1/4ضريب  ). =+

Balmer بدست آورد7 تا 5/4 مقدار آن را بين  .Newman و Newman ثابت كردند كه ضريب 1972 در سال 
 با ايجاد Khalili و  Fardis 1982در سال  .ابت نيستباشد و مقدار آن ث فوق تابعي از فشار محصوركنندگي مي

كرنش -ها مدلي براي منحني تنش و انجام آزمايشات روي نمونه) الياف شيشه(محصوركنندگي توسط فايبرگالس
  . [1,7] بودRichartبتن ارائه كردند كه بر مبناي مدل 

نمود كه مبناي بسياري از مدلهاي اي براي محصورشدگي توسط فوالد  ارائه   رابطهMander، 1988در سال 
 و Manderرابطه ارائه شده توسط . باشد كرنش بتن محصورشده توسط كامپوزيتها مي-ارائه شده براي منحني تنش

جهت هرچه دقيقتر نمودن اين . اي بود كه براي مقاطع دايروي و مستطيلي قابل كاربرد بود همكارانش اولين رابطه
ميرميران و (امپوزيتها محققين سعي كردند روابط جديدي ارائه كنند مدل براي محصورشدگي توسط ك

بحث جامعي از مدلهاي ارائه شده براي كامپوزيتها  ).[9] مونتي و همكاران , [2]سامان و همكاران  , [8]همكاران
  .  موجود مي باشد[1]در مرجع

  Teng [3] و Lam مدل -4-1
 نتيجه آزمايشگاهي بوده 200 شده توسط ساير محققين كه شامل اين محققين با بررسي نتايج آزمايشات انجام

و محدوده وسيعي از پارامترهاي مختلف را در بر ) باشد بعضي از اين نتايج متوسط سه تا پنج نمونه آزمايشگاهي مي(
  :اين پارامترها عبارتند از . [5]گيرد مدلي كارامد ارائه نمودند مي

  باشد؛  ميMPa  68 تا  18ن بي  ) fc‘(   مقاومت فشاري بتن -
  ؛  ميليمتر متغير است191 تا 51از  ) d( ها  قطر نمونه-
  گيرد؛   قرار مي5 تا 2كه در محدوده  ) L/d( نسبت طول به قطر -
  .ها با  جنس و ضخامت متفاوت مورد بررسي قرار گرفتند انواع مختلفي از ژاكت-

 .    كت تاثير كمي روي مقاومت دارد و جنس ژاfc ,  L/d‘ در اين بررسي مشاهده شد كه

ها رابطه زير را براي حداكثر مقاومت فشاري و كرنش نهايي بتن  با انجام تجزيه و تحليل آماري بر روي نمونه
  . محصورشده ارائه دادند
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lcocc fff 15.2'' +=          )1                 (

 )1075.1( '
co

l
cocc f

f
+= εε كتهاي الياف كربن     براي محصورشدگي توسط ژا          )2(  

)2275.1( '
co

l
cocc f

f
+= εε )                 3( براي محصورشدگي توسط تيوبهاي الياف شيشه                  

'
ccf    وccε ،حداكثر مقاومت فشاري و كرنش نهايي بتن محصورشده  

lf     ،فشار محصوركنندگي '
cof مقامت 

' كرنش در تنش  coεفشاري استاندارد بتن، 
cof باشد  مي002/0 كه عموما براي بتنهاي معمولي.                       

اطع به دليل توزيع غيريكنواخت فشار در مورد مقاطع مستطيلي روابط كمتري ارائه گرديده و در اين مق
محصوركنندگي، مقاومت فشاري بتن در سطح مقطع متفاوت است و از محصوركنندگي موثر استفاده 

 .[3,8]شود مي

lsl fkf ='  )4                                                                                                   (                                   

 سطح مقطع موثر نشان داده شده 3 عبارتست از نسبت سطح موثر مقطع به سطح كل مقطع كه در شكل ksضريب  
 .است

 
    [3]موثر محصور شده سطح مقطع : 3شكل 

   
 مقطع بيضوي توان مقطع را به شكل ها مي در مورد مقاطع مستطيلي براي جلوگيري از تمركز تنش در گوشه

در اين مقاطع نيز از فشار محصوركنندگي موثر . رفتار اين مقطع بين مقاطع دايروي و مستطيلي قرار دارد. تغيير داد
 .[3,10]شود استفاده مي

     Kawashima  [11]  و Hosotani  مدل  -4-2

ي ارائه شده است و  در مورد مقاطع محصورشده همزمان توسط الياف پليمري و فوالد  عرضي مدلهاي كمتر
هاي كوچك مقياس  اين مدل بر مبناي نتايج آزمايشات انجام شده روي نمونه. باشد اين مدل اولين مدل تركيبي مي

 . [11]و بزرگ مقياس ستون انجام شده است
 
  مالحظات طراحي-5

  :رتند از كه عبا[3,10]باشند اي عموما داراي سه مود شكست مي آرمه تحت بارهاي لرزه ستونهاي بتن
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باشد كه عموما با ايجاد تركهاي قطري در بتن شروع  كه از جمله مودهاي شكست نامطلوب مي:  شكست برشي-1
شده و سپس با گسيختگي يا بازشدگي آرماتورهاي عرضي و كمانش آرماتورهاي طولي و در نهايت با شكست 

  .  يابد ناگهاني و ترد ستون خاتمه مي
اين مود شكست در انتهاي ستون و در ناحيه كوتاه مفصل پالستيك رخ  : شكست خمشي مفصل پالستيك-2

در اين حالت بتن پوشش آرماتور ستون پوسته شده، آرماتورهاي عرضي گسيخته و آرماتورهاي طولي . دهد مي
اين نوع شكست از شكست ترد . گردد تغيير شكلهاي خمشي غيرخطي بزرگ نيز عموما مشاهده مي. كنند كمانه مي

  . باشد تر مي ي مطلوببرش
) نواحي انتهايي ستون(باشند  اين شكست در نواحي كه لنگرها در محل وصله حداكثر مي:  شكست وصله ستون-3

اي شكست وصله منجر به كاهش توانايي سازه در تامين ظرفيت خمشي مقطع در  تحت بارهاي لرزه. افتد اتفاق مي
  . شود ب و اتالف انرژي مورد نياز ميتغييرشكلهاي بزرگ و در نتيجه كاهش ظرفيت جذ

عالوه بر . باشد بسياري از فرمولهاي ارائه شده بر مبناي تحقيقات انجام شده توسط پريستلي و همكارانش مي
و  ) Concerte Socitey 2000(، انگلستان ) IS 2001(، كانادا )ACI 2002(نامه كشورهاي امريكا  آن در آيين

  . [12,13]ز روابطي ارائه گرديده استني) Switzerland 2001(سوئد
   مقاومت برشي-5-1

 و [6]پريستلي. باشد مقاومت برشي سازه موجود شامل مقاومت برشي بتن، فوالد و اثرات نيروي محوري مي
 مقاومت برشي بتن را خوب ارزيابي نكرده و براي مقادير ACIهمكارانش نشان دادند كه روابط ارايه شده در

كارانه  پذيري بزرگ در بعضي حالت غير محافظه كارانه و براي مقادير شكل ن خيلي محافظهپذيري پايي  شكل
  .پذيري براي مقاومت برشي بتن ارائه نمودند باشد و روابطي را بر مبناي شكل مي

باشد با اين تفاوت كه كرنش موثر ژاكت را به مقدار  عملكرد مقاومت برشي ژاكت مشابه فوالدهاي عرضي مي
 .[6]باشد اي و مقاومت برشي بتن مي وبست دانه محدود كرده و اين بخاطر اطمينان از قفل 004/0

   مقاومت خمشي-5-2
عالوه بر اين در قسمتهايي از . گردد چسباندن الياف در راستاي طولي باعث افزايش مقاومت خمشي ستون مي

كل عمده اين روش مهار الياف طولي و مش. باشد اند اين روش موثر مي ستون كه آرماتورهاي طولي قطع گرديده
باشد كه با استفاده از دورپيچ ستون در  كمانش الياف در فشار ناشي از سيكلهاي رفت و برگشتي بارهاي جانبي مي

 .گردد جهت عرضي اين مشكل نيز برطرف مي
   مقاومت فشاري-5-3

≥5/1مقاطع مستطيلي با نسبت ACI 2002نامه در آيين
h
b نامه  ميليمتر ودر آيين900  و بعد كمتر ازISIS 

≥ 1/1مقاطع با 2001
h
b

ها بزرگتر از شدگي گوشه  و شعاع گرد 
6
br م مجاز به تقويت با اين روش . م35 يا  ≤

 .باشند مي



 

9  

حد پايين به دليل ايجاد حداقل . گيرد ظر ميآيين نامه كانادا همچنين محدوديتهايي را براي تنش محصورشدگي در ن
 .[12,13]شكل پذيري الزم در ستون مي باشد و حد باال به دليل جلوگيري از افزايش كرنش محوري بتن مي باشد

                     
   افزايش سختي -5-4

افزايش سختي . اشدب با ژاكت نمودن عضو سختي آن نيز افزايش يافته و اين افزايش وابسته به نوع ژاكت مي
گردد كه ژاكتهاي  شود بنابراين مالحظه مي باعث جذب بيشتر نيروهاي زلزله نسبت به حالت قبل از تقويت مي

از طرف ديگر پايين بودن سختي عضو باعث تغيير . باشند كامپوزيت بدليل افزايش كمتر سختي خيلي موثر مي
  .[10]  را افزايش ميدهدP−∆هاي بيشتر شده و اثرات  شكل

  
  گيري   نتيجه-6

هايي كه در معرض نيروهاي زلزله قرار دارند با چندين  هاي بتن آرمه آسيب ديده و سازه تقويت و تعمير سازه
توان به استفاده از ژاكتهاي بتني، ژاكتهاي فوالدي و ژاكتهاي پليمري اشاره نمود، صورت  روش كه از جمله آنها مي

روزه استفاده از ژاكتهاي پليمري به دليل خواص فوق العاده آن نظير مقاومت وسختي باال، وزن اندك، ام. گيرد مي
مقاومت در برابر خوردگي، ناهمسانگرد بودن اين مواد و طراحي بهينه، نصب آسان و سريع و  هزينه كل كمتر 

  . فته استنسبت به ورقهاي فوالدي مورد توجه قرار گر) شامل زمان ، مصالح و اجرا (
پذيري قابل توجه بوده و همچنين در  هاي ستون تقويت شده توسط اين روش داراي افزايش شكل نمونه

سيكلهاي مختلف بارگذاري و باربرداري  به علت خطي بودن رفتار ژاكت پليمري، كرنشهاي پالستيك در ژاكت 
  . باقي نمانده تا باعث كاهش كارايي ژاكت گردند
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