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خالصه
اعضاي سازهاي با وزن مخصوص باالي خود بخش عمده اي از کل بار سازه را تشکيل مي دهند .بنابراين کاهش در
وزن اعضاي سازه اي با روشي مناسب ،باعث کاهش در سطح مقطع عضو ،اندازه فونداسيون ،هزينه و خسارتهاي ناشي از
زلزله ميشود .يکي از راههاي کاهش وزن سازه استفاده از پانلهاي ساندويچي ميباشد .پانل ساندويچي فوالد-بتن-فوالد
( )SCSاز دو رويه کم ضخامت با مقاومت و وزن مخصوص باال از جنس فوالد و يک اليه ضخيم با مقاومت و وزن مخصوص
کم بين دو رويه به نام هسته و از جنس بتن ،تشکيل شده است .اتصال رويهها به هسته بتني توسط چسب يا
اتصالدهندههاي برشي تامين ميگردد .ساختار کامپوزيت ساندويچي فوالد-بتن-فوالد )SCS( 1جهت کاربرد در
ساختمانها و سازههاي فراساحلي در حال توسعه ميباشد .اين ساختار ميتواند به عنوان تاوه در سقف ساختمانها و يا
عرشه پلها با قابليت جذب انرژي باال مورد استفاده قرار گيرد .در اين مقاله رفتار سيستم تاوه ساندويچي  SCSبا
اتصالدهنده  Jشکل تحت بار متمرکز مورد بررسي قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :سازه ساندويچي فووالد-بوتن-فووالد ،اتصوالدهنوده برشوي  ،بارگوذاري شوههاسوتاتيک ،تواوه سواندويچي،
اتصالدهنده  Jشکل.

 .1مقدمه
اعضاي سازهاي با وزن مخصوص باالي خود بخش عمدهاي از کل بار سازه را تشکيل ميدهند .بنابراين کاهش در وزن
اعضاي سازهاي با روشي مناسب ميتواند باعث کاهش سطح مقطع عضو ،اندازه فونداسيون ،هزينه و همچنين خسارتهاي
ناشي از زلزله شود.
پانلهاي ساندويچي فوالد-بتن-فوالد ( )SCSيکي از ساختارهاي ساندويچي ميباشند که از دو صفحه خارجي کم
ضخامت با مقاومت و وزن مخصوص باال به نام رويه از جنس فوالد و يک اليه ضخيم با مقاومت و وزن مخصوص کم بين دو
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رويه به نام هسته و از جنس بتن ،تشکيل شدهاند و اتصال آنها بوسيله چسب يا اتصالدهندههاي مکانيکي ميباشد .در
سالهاي اخير پانل هاي ساندويچي به عنوان يک سازه کارآمد در صنعت ساختوساز مورد توجه قرارگرفتهاند .رفتار مناسب
اين مصالح در برابر ضربه و انفجار باعث گرديد بهصورت گسترده در مهندسي عمران و سازههاي ساحلي و فراساحلي به
عنوان عرشه پل ،ديوارهاي برشي ،هسته مرکزي ساختمانهاي بلند ،تاوهها ،سازههاي مستغرق تونلي ،بدنه کشتي ،موج
شکنهاي شناور ،سازههاي ضدضربه ،ديوارهاي انفجاري ،سازه هاي توليد انرژي با استفاده از موج ،مخازن مايعات ،پناهگاهها
و  ...توسعه پيدا کنند [( ]1-4شکل .) 1
با توسعه انواع بتنها ،بتن سهک سازهاي به عنوان يک گزينه مناسب جهت جايگزيني بتن معمولي در تاوه فوالد-
بتن-فوالد در سازههاي دريايي معرفي گرديد .شکل  2کاربردهاي ديگري از پانل ساندويچ  SCSرا نشان ميدهد [.]5

شکل – 1کاربرد سازههای ساندویچی ]4-1[ SCS

 .2تاوههای ساندویچی فوالد-بتن-فوالد
در صنعت ساخت و ساز ،بتن و فوالد در کنارهم بخش وسيعي از اعضاي سازه اي در ساختمانها را تشکيل مي دهند.
اين مصالح بهصورت بتن مسلح معمولي ،بتن پيش تنيده و سازههاي کامپوزيتي بکار ميروند .فوالد در کشش و فشار قوي
است ،اما د ر اعضاي فشاري منشوري کمانش يک معضل مي باشد .بتن در فشار قوي بوده ،اما مقاومت کششي بسيار کمي
دارد .بتن عايق مناسهي در مقابل آتش ميباشد و تحت شرايط محيطي معمولي بادوام است .ويژگي که اين دو مصالح را در
کنار هم قرار مي دهد ،مشخصههاي چسهندگي و پيوستگي مناسب بين آنها مي باشد .در بتن مسلح و پيش تنيده ،آرماتور
فوالدي و مقاطع بتني اغلب به خاطر محدوديت مقاومت ،باهم به کار رفته و طرح کارآمدي را ايجاد مي نمايند.
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(الف) عرشه پل از نوع سازه

(ب) مقايسه بدنه کشتي با ورق

(پ)سازه محافظ از نوع

SCS

SCS

سختکننده و پانل ساندويچيSCS

(ت)ديوار برشي ازنوع

(ث) عرشه سازه دريايي از نوع SCS

SCS

شکل  – 2کاربردهای دیگری از سازه ساندویچی ]5[SCS
سازه ساندويچي فوالد-بتن-فوالد ) (SCSسازه نسهتا جديدي ميباشد که سابقه آن به دهه  solomn) 1970و
همکاران) ][6برميگردد .اين فرم از سازه از مزاياي مقاومت فشاري بتن و مقاومت کششي فوالد استفاده ميکند .سازه
ساندويچي  SCSمزيتهاي بيشتري نسهت به سازه بتن مسلح ) (RCدارد .از جمله ميتوان به عدم محدوديت در درصد
آرماتور خمشي ،حذف قالببندي بتن ،امکان اجرا بهصورت پيشساخته و کاهش هزينه و دوره ساخت ،نشتناپذيربودن،
مقاومت بهتر در مقابل پوسته پوسته شدن تحت بارهاي ضربهاي و تعمير راحتتر اشاره نمود .به علت عملکرد خوب هزينه-
فايده آن ،سازههاي ساندويچي  SCSبطور گسترده در مهندسي عمران و سازههاي ساحلي و فراساحلي مورد استفاده قرار
ميگيرند].[7
از طرفي به دليل محصورشوندگي مناسب بتن توسط پوستههاي فلزي ،انتظار رفتار مناسب در برابر ضربه و انفجار نيز
خواهد بود که اين مساله مزايايي فراتر از فوالد يا بتن پيش تنيده از نظر ايمني ،قابليت سرويسدهي ،استحکام ،صرفه
اقتصادي ،و سادگي ساخت ارائه مي دهد].[8
با توجه به اينکه سيستم فوالد-بتن-فوالد به صورت سه اليه اجرا مي گردد ،عملکرد آن نمي تواند بهصورت يک
کامپوزيت يکپارچه درنظر گرفته شود و با ترک هاي بزرگ در هسته بتني مواجه خواهد گرديد .اگرچه نوع اتصالدهندهها و
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چيدمان آنها در کنترل ترک خوردگي بتن در اثر کاهش لغزش بين اليهاي موثر خواهد بود ،اما درنهايت لغزش اتفاق افتاده
و حتي لغزشهاي بسيار کم منجر به ترکخوردگي بتن خواهند گرديد .مساله مهم اين است که اين ترکخوردگي تا حد
ممکن کاهش يابد]. [5،9
همچنين ميتوان با طراحي تيپ ،المانهاي بسيار مناسب براي توليد کارخانهاي در واحدهايي که نياز به کمترين
ميزان جوشکاري درجا براي مونتاژ اعضا دارند ،بوجود آورد].[10
يکي از روشهاي اتصال ورقها به بتن استفاده از چسب اپوکسي بوده است که مقاومت خوبي در مقابل لغزش
بيناليهاي ندارد .جهت بههود رفتار ساندويچ  SCSبرشگيرهاي مختلفي به عنوان اتصاالت مکانيکي پيشنهاد شده که
برخي از آنها اجرايي شده است .اتصالدهندههاي برشي گلميخي از اولين نوع اين برشگيرها بودهاند .در اين سيستم
برشگيرهاي گلميخي از يک طرف به پوسته جوش شده و با بتنريزي و مدفونشدن سر ديگر برشگيرها در بتن ،اتصال
دوپوسته تامين ميگردد .اتصالدهندههاي ميلهاي دوسرجوش 2نوع ديگري از برشگيرهاست .در اين نوع ساختار ،رويههاي
خارجي بوسيله اتصالدهندههاي برشي ميلهاي با جوش اصطکاکي به يکديگر متصل شده و بدينوسيله از جداشدگي
کششي جلوگيري ميشود [( ]11-14شکل.)3
نوع ديگري از اتصالدهندههاي ساندويچ ، SCSاتصالدهندههاي قالبي شکل J( 3شکل) ميباشد که بهصورت جفت
در يکديگر قفل شده و به دو رويه فوالدي جوش شدهاند تا نيروهاي برشي بيناليهاي را انتقال داده ،در مقابل جداشدگي
کششي مقاومت نموده و از کمانش موضعي رويههاي فوالدي جلوگيري نمايند.
عالوه بر اين ،اتصالدهندههاي برشي ديگري نيز براي استفاده در ساختار ساندويچي  SCSپيشنهاد شده که در شکل
 3مالحظه ميگردد و کمتر اجرايي شدهاند.

(الف)اتصالدهندههاي گلميخي

(ب)اتصالدهنده دوسرجوش

(پ)اتصالدهنده  Jشکل

(ت)اتصالدهنده گونيا

(ث)اتصالدهنده ناوداني

(ج)اتصالدهنده نواري موجدار

شکل  – 3انواع مختلف اتصالدهندههای برشی []15
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 .3تحوالت صورت گرفته در سیستمهای ساندویچی SCS
ساخت اوليه سيستم  SCSبا استفاده از اتصالدهندههاي برشي گلميخي بوده و در اواخر دهه  1980با هدف کاربرد
ساختماني و سازه اي و به ويژه عرشه پل ابداع گرديده است .اما اين مصالح به دليل انعطاف قابل توجه در ميزان ضخامت و
نسهت مقاومت به وزن باال و همچنين با خصوصيات ويژه جذب ضربه و انرژي باال به عنوان محافظ دوجداره در برابر نشت،
در صنعت کشتي سازي ،مخازن نفتي ،سازههاي فراساحلي و صنايع دفاعي نيز به کار گرفته شد .تنوع وسيع کاربرد اين
سيستم ضرورت تحقيق در جهت استفاده از انواع بتن و انواع اتصالدهندههاي برشي را ايجاب مينمود.
تحوالت اساسي در سيستم  SCSبيشتر براساس نوع اتصالدهنده ورقهاي فوالدي در جهت کنترل لغزش بين
اليها ي ،کنترل ترک خوردگي هسته بتني و بههود رفتار برشي و خمشي و همچنين برطرف نمودن محدوديتهاي اجرايي
بوده است .در کنار مساله اتصالدهندهها ،بههود رفتار هسته بتني براساس تغيير نوع بتن مصرفي نيز در تحقيقات موردنظر
بوده است .انواع مدهاي خرابي در مواجهه با اين سيستم از قهيل لغزش اليه پاييني ،مدهاي خرابي محتمل بتن ،مد خرابي
کمانش صفحه فوقاني و مد خرابي اتصالدهندهها که مهمترين مدهاي خرابي ساندويچهاي  SCSبوده موضوع تحقيق و
توسعه در بههود عملکرد اين سيستم را فراهم نموده است .در همين حال ،آيين نامهها براي مقاصد پژوهشي و طراحي
ساندويچ  SCSتوسعه داده شدند.

 .4بررسی مطالعات پیشینیان
در خصوص ساختار ساندويچ  SCSتحقيقات زيادي صورت گرفته است .اين تحقيقات در دو دسته اصلي ساختار
ساندويچ  SCSبدون اتصالدهندههاي برشي مکانيکي و با اتصالدهندههاي برشي مکانيکي تقسيم ميشوند.
در بخش بعد ،ابتدا ساختار ساندويچ  SCSبدون اتصالدهندههاي برشي بررسي خواهد شد .به دنهال آن ،تحقيقات
صورت گرفته در ساختار ساندويچ  SCSبا اتصالدهندههاي برشي مکانيکي مرور خواهد گرديد.

 .5ساختار ساندویچی  SCSبدون اتصالدهنده برشی
ساختار ساندويچ فوالد-بتن ممکن است از تاوه  [16] )1968( Robinsonشروع شده باشد .از اين تکنولوژي اولين
بار در ساخت عرشه پل  Tancarvilleدر نزديکي شهر  Havreدر فرانسه استفاده شد.
اين نوع از ساختار ساندويچ در اصل براي عرشه پلهاي جادهها با دهانههاي متوسط و بزرگ به منظور کاهش وزن
خود پيشنهاد شد .مواد چسهنده اپوکسي براي رسيدن به عمل کامپوزيت استفاده شدند .اصول کار اين نوع از سازهها شهيه
به ساختار بتن مسلح ) (RCبود .صفحات فوالد خارجي نقش ميلگردهاي فشاري و کششي در بتن مسلح را داشتند .اگرچه
ظرفيت لنگر خمشي رضايت بخش بود ولي مقاومت برشي دوطرفه اين نوع ساختار که ناشي از مقاومت برشي بتن ميباشد،
کم بود .
هنگاميکه مصالح چسهي آسيب بهيند ،عمل کامپوزيت از بين رفته و بالفاصله ظرفيت تحمل بار سازه کاهش مييابد.
رفتار خمشي تيرهاي ساندويچي  SCSبا چسب اپوکسي تحت آزمايش خمش چهار نقطهاي توسط  Maysو همکاران
[ ]17در سال  1983بررسي شده است .با توجه به مطالعات تجربي ،نشان داده شد که چسب اپوکسي بکار رفته در اليه
مرزي پيوند کافي بين بتن و ورق فوالدي تا شکست خمشي بوجود ميآورد .تاوه دوطرفه ساندويچي فوالد-بتن با اليه
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چسب بوسيله  Ongو همکاران [ ]17در سال  1985مورد مطالعه قرار گرفت .نسهت آرماتور اين تاوههاي فوالد-بتن %4/4
و مهمترين مد خرابي اين تاوهها برش دوطرفه بود .مفهوم ساختار ساندويچ SCSبا هسته بتن سهک و چسب اپوکسي بين
هسته و ورقهاي رويه براي بدنه کشتي و سازههاي دريايي توسط  Berganو  ]7[ Bakkanدر سال  2005پيشنهاد
گرديد .اين پيشنهاد تا حد زيادي وزن سازه را کاهش داد .با اين حال ،مقاومت برشي عمود برسطح اين نوع ساختار کم بود
که نقطه ضعف آشکار آن ميباشد.

 .6ساختار ساندویچی  SCSبا اتصالدهندههای برشی
از اتصالدهندههاي برشي مکانيکي در ساختار ساندويچ  SCSبه منظور افزايش مقاومت برشي مورد استفاده قرار
گرفت که ميتوانست بر ضعف مقاومت برشي ساختار بدون اتصالدهنده غلهه کند .انواع بسياري از اتصالدهندههاي برشي
براي سازههاي ساندويچي  SCSپيشنهاد شده و توسعه يافتهاند.

 .7اتصالدهندههای برشی گلمیخی
 Tomlinsonو همکاران [ ]18اتصالدهنده هاي برشي گلميخي را با هدف کاربرد در سازههاي بندرگاهها و
4
اسکلهها جايگزين چسب اپوکسي نمودند که مورد توجه محققين قرار گرفت و به ساندويچ فوالد-بتن-فوالد دوپوسته
) (DSCمعروف گرديد (شکل  .) 4در اين سيستم برشگيرهاي گلميخي از يک طرف به پوسته جوش شده و با بتنريزي
و مدفونشدن سر ديگر برشگيرها در بتن ،اتصال دوپوسته تامين ميگردد .يکي از معايب برشگيرهاي گلميخي عملکرد
نسهتا ضعيف آنها در نيروهاي برشي زياد و امکان جداشدگي کششي تحت بارهاي سيکلي است و به دليل مقاومت پايين
بيرونکشيدگي آنها ،در بتن ترک ايجاد ميشود  .اين نوع سيستم به دليل گسيختگي تدريجي اتصال بين گلميخ و صفحه
در محدوده جوش تحت اثر بارهاي سيکلي در آزمايش خستگي کاهش عمر نشان ميدهد .يک نقص بحراني اين نوع اتصال
کمانش صفحه فوقاني ناشي از تنشهاي بينصفحهاي است .همچنين ،براي هسته بتني با ضخامت کم بخصوص در بدنه
کشتي ،استفاده از گلميخها که منجر به مقاومت برشي کم هسته ميشود ،مناسب نيست .نوع ديگر اين اتصالدهندههاي
سازه ساندويچي دو پوسته ،اتصالدهندههاي برشي همپوشاني شده است (شکل .) 5

شکل  – 4سازه ساندویچی  SCSدوپوسته []18

4
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شکل  – 5نمایش پیوند ترکهای برشی اتصالدهندههای برشی همپوشانی شده []18

 .8اتصالدهندههای میلهای دوسرجوش
براي غلهه بر اين معايب استفاده از اتصالدهندههاي ميلهاي دوسرجوش مطابق شکل  6پيشنهاد گرديد [ .]19در اين
نوع ساختار ،رويههاي خارجي بوسيله اتصالدهندههاي برشي ميلهاي با جوش اصطکاکي به يکديگر متصل شده و
بدينوسيله از جداشدگي کششي جلوگيري ميشود .جهت جوشکاري اين سازه نياز به جوش اصطکاکي ميباشد که فقط
بهصورت کارخانهاي قابل اجرا بوده و محدوديت کمينه ضخامت  200ميليمتر وجود دارد(شکل .)7

شکل  – 6سازه ساندویچی  SCSبا اتصالدهندههای دوسرجوش []19

شکل  – 7تاوه ساندویچی  SCSبا اتصاالت دو سرجوش و محدودیتهای آن []19
 Bowermanو همکاران [ ]21 ,20در سال  2000پروژهاي تحت حمايت امپريال کالج لندن آغاز نمودند تا سيستم
ميلههاي دوسرجوش در کامپوزيتهاي ساندويچي  SCSرا دنهال نمايند .اين گروه محقق تالش نمودند تا روشهاي طراحي
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براي اين سيستم مهيا کنند که به ويژه در ارتهاط با خستگي در انواع مختلف سازهها از قهيل ساحلي و فراساحلي قابل
کاربرد باشند .براي اين منظور ،آنها مقاومت کششي استاتيکي و خستگي اتصالدهندههاي ميله-صفحه با جوش اصطکاکي
جاداده شده در بتن را در معرض کشش و برش سيکلي ميله ،و کشش سيکلي صفحه مورد بررسي قرار دادند .همچنين
نتايج آزمايشگاهي و عددي را مورد مقايسه قرار داده و دريافتند که انطهاق مناسهي بين نتايج وجود دارد .درنهايت،
روشهاي طراحي براي اين نوع SCSها ارائه گرديد .اين نوع ساندويچهاي  SCSنميتوانند به سادگي در کارگاه ساختماني
ساخته شوند و بايد بهصورت پيشساخته توليد و بکار برده شوند .مساله ديگر اينکه به دليل وجود اتصالدهندههاي برشي
خاص ،براي ساخت اين نوع ساندويچها محدوديت ضخامت وجود دارد (شکل .) 8

شکل  – 8ماشین جوش مربوط به سیستم تاوه  SCSبا میلههای دو سرجوش []22

 .9اتصالدهندههای برشی زاویهدار
اتصالدهندههاي برشي زاويهدار در سازههاي ساندويچي  SCSبه منظور رسيدن به عمل کامپوزيت بين فوالد و بتن
استفاده شده است .دو نوع اتصالدهنده برشي زاويهدار شامل نهشي و ناوداني معرفي شدهاند Malek .و همکاران []23
و Zahranو همکاران [ ]24در زمينه تيرهاي ساندويچي  SCSبا اتصالدهندههاي برشي زاويهدار تحقيق نمودهاند .اين
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نوع سازه ساندويچي ابتدا در ژاپن مطالعه شد و در تونلها مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به تعهيه کم عمق اتصاالت
زاويهدار در بتن هسته ،الزم است مقاومت فشارخارج5و مقاومت بيرونکشيدگي6اين اتصاالت محاسهه شود .با اين حال ،به
دليل عمق کم اين اتصاالت ،نميتوانند پيوند مناسهي بين ترکهاي برشي هسته بتني برقرار کنند و بنابراين مقاومت برشي
مناسهي فراهم نمايند .شکست ترد تيرهاي ساندويچي  SCSبا اتصالدهندههاي گونيا در آزمايشات مشاهده شده است.
بعدا ،ساندويچ  SCSبا اتصالدهندههاي گونيا به همراه ورقهاي فوالدي برشي عمودي توسط  Saidiو همکاران []25
توسعه داده شد .بطور کلي تحقيقات نشان داد که اين نوع اتصالدهنده عملکرد ضعيفي تحت بارهاي ضربهاي دارد [.]26

(الف) اتصالدهنده زاويهدار از نوع نهشي

(ب) اتصالدهنده زاويهدار از نوع ناوداني

شکل  – 9اتصالدهنده برشی زاویهدار []27
 .12اتصالدهندههای برشی  Jشکل
از سال Liew ،2006و همکاران [ ]30-28به جستجوي روشي براي ساخت تير و تاوه ساندويچي  SCSبه شيوهاي
جديد پرداختند .هدف اصلي ،توسعه سيستمهاي  SCSباريک و سهک براي کاربردهاي دريايي و فراساحلي بود .بنابراين ،از
بتن سهک به عنوان هسته استفاده کردند تا وزن و ضخامت را کاهش داده و اتصالدهندههاي برشي را نيز در جهت بههود
جذب ضربه ،دوره خستگي ،و ساير مشخصههاي موردنياز تغيير دهند .از اينرو ،آنها اتصالدهندههاي قالبي Jشکل را
پيشنهاد دادند (شکل.)10
اتصالدهندههاي  Jشکل بهصورت جفت در يکديگر قفل شده و به دو رويه فوالدي جوش شدهاند تا نيروهاي برشي
بيناليهاي را انتقال داده ،در مقابل جداشدگي کششي مقاومت نموده و از کمانش موضعي رويههاي فوالدي جلوگيري
نمايند .از مزاياي اين ساختار عدم وجود محدوديت ضخامت با عملکرد مناسب در مقابل بارهاي استاتيکي ،ضربه و خستگي
ميباشد [.]31 ,23
اتصالدهندههاي Jشکل بوسيله يک تفنگ مخصوص اتصال گلميخ که اصالح شده بود ،به ورقها جوش داده
شدند(شکل .)11يک قاب فلزي براي نگهداشتن تاوه ساندويچي بهصورت عمودي درحين ساخت آماده شده و تاوه
پيشساخته در داخل اين قاب ،قهل از بتنريزي قرار گرفته است(شکل.)12

5
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شکل  – 10ساندویچ  SCSبا اتصالدهندههای برشی -Jشکل []31
اين گروه محقق پس از بررسي رفتار سيستم  SCSبا اتصالدهندههاي J-شکل بر روي تيرها کار خود را با
آزمايشهايي بر روي تاوههاي ساندويچي  SCSبا بار بلوک متمرکز ادامه داده و نتايج آزمايش نشان داد که اين فرم
ساختار بعد از تسليم اوليه انعطافپذيري خوبي با شکلپذيري باال به نمايش مي گذارد ،الهته بايد از مد خرابي برش
دوطرفه اوليه جلوگيري شود.

شکل  –11جوشکاری اتصاالت  Jشکل جهت ساخت تاوه ]31[ SCS

شکل  –12بتن ریزی تاوه ساندویچی ]31[ SCS
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(ب) پايان آزمايش

(الف) دستگاه آزمايش

شکل  –13تاوه ساندویچی  SCSتحت بار استاتیکی []31
مدهاي خرابي مشاهدهشده از آزمايشها شامل خرابي برشي دوطرفه ،خرابي اتصالدهندههاي برشي ،کمانش و تسليم
صفحات فوالدي بودند .تحت اثر بار متمرکز در يک سطح کوچک ،خرابي برشي دوطرفه هسته بتني ميتواند مد برجسته
خرابي باشد(شکل .)13
با استفاده از تحليل خط تسليم پالستيک ،يک حل کران باال براي بار نهايي به دست آمد (شکل  .)14اين تحليل براي
پيشبيني ظرفيت باربري خمشي تاوههاي ساندويچي  SCSتحت بار متمرکز مناسب به نظر ميآيد.

شکل  –14مکانیزم خط تسلیم تاوه ساندویچی تحت اثر بار متمرکز در وسط دهانه

 .11مدهای خرابی
در طي آزمايش به علت اينکه ترکهاي داخلي هسته بتني در بين ورقهاي فوالدي هستند ،قابل مشاهده نميباشند.
اگرچه برخي ترکهاي عمودي در چهارطرف تاوهها در مراحل انتهايي آزمايش ديده ميشوند (شکل -15الف) .هنگاميکه
نيروي برش دوطرفه به مقدار بيشينه خود برسد يا ترک خمشي در هسته بتني اتفاق افتد صداي بلندي شنيده خواهد شد.
همچنين در ناحيه تسليم زماني که منجر به گسيختگي اتصالدهندههاي  Jشکل شود ،صدايي بلند اتفاق خواهد افتاد.
همزمان با افزايش بار متمرکز ،سختي کاهش مييابد تا جايي که بار شروع به کاهش کرده و با رخداد برش دوطرفه
در هسته بتني اطراف محيط بارگذاري شده در تاوههاي با بتن معمولي همراه است .رفتار برش دوطرفه بستگي به ضخامت
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ورقهاي فوالدي واتصاالت برشي Jشکل دارد .تاوه ساندويچي  SCSقادر به تحمل نيروي اضافي بعد از برش دوطرفه اوليه
در هسته بتن که منجر به رفتار پالستيک ورقهاي فوالدي و عملکرد غشايي ورقهاي فوالدي همراه باتغييرمکان زياد
است ،ميباشد(شکل -15ب).
در تاوههاي با هسته بتن سهک ،برش دوطرفه به وضوحي که در تاوههاي با بتن معمولي است مشاهده
نميگردد(شکل - 15د) .بعد از رسيدن به ظرفيت خمشي آنها ،تغييرمکان وسط بطور يکنواخت به مقدار  25تا  35ميليمتر
افزايش مييابد ،بدون اينکه بار افزايش پيدا کند .سپس ،بار با تغييرمکاني که منجربه عملکرد غشايي ورقهاي فوالدي
ميشود شروع به افزايش مييابد که درمشارکت با تغييرمکان زياد قطعه مرکزي تاوه ميباشد و شهيه به عملکرد تاوه
ساندويچي با هسته بتني معمولي ميباشد(شکل -15ج) .در ناحيه تسليم ،کمانش ورق فوالدي بااليي براي همه نمونهها
مشاهده ميگردد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  –15مدهای خرابی تاوههای ساندویچی  SCSبا اتصالدهنده برشی  Jشکل []31

 .11نتیجهگیری
سيستمهاي ساندويچي تاوههاي مرکب  SCSشامل دو رويه فوالدي و يک هسته بتني است که بهصورت يک سيستم
ساندويچي يکپارچه عمل ميکنند ميتوانند به عنوان يک واحد سازهاي با سختي و مقاومت باال توسعه پيدا کنند .در اين
مقاله به بررسي تاريخچه ساندويچهاي فوالد-بتن-فوالد در دو بخش بدون اتصالدهنده و با اتصالدهنده برشي پرداخته
شد .سپس انواع اتصالدهندههاي برشي معرفي گرديد .در نهايت ساخت و آزمايش تاوه ساندويچي فوالد-بتن-فوالد با
اتصالدهنده Jشکل و مدهاي خرابي آن مورد بررسي قرار گرفت.
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