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استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجية في زيادة مقاومة اإلطارات البيتونية المملوءة
بجدران بلوك على األحمال الجانبية -دراسة عددية
رهف منير شيخ األرض ،مصطفى حسين بطيخة

Using Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) to improve the resistance of masonryinfilled concrete frames under lateral loading – Numerical study

Abstract:
The Unreinforced-Concrete Masonry walls (URCM) are commonly used in buildings.
Recently, Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) has been used to strengthen the URCM
against the lateral loading. This study aims to explore the effect of using GFRPstrengthened masonry wall on the behavior of URCM-infilled frame structures against inplane lateral loads. Finite Element Method (FEM) and Materially Non-Linear Analysis
(MNLA) are performed in this paper. The effect of dimensions properties of GFRP strips is
studied. Moreover, the influence of the compressive masonry strength was undertaken in
this study. This study demonstrates that using small amount of GFRP to strengthen URCM
can increase the resistance to lateral loads.

الخالصة:
تعتبر الجدران البيتونية غير المسلحة شائعة االستخدام في المباني ،حيث تتحمل جدران البلوك جز ًءاً من األحمال
الشاقولية ،كما يمكن أن تساهم في مقاومة األحمال الجانبية .تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير استعمال شرائح
البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجية ( )GFRPفي تقوية جدران البلوك على رفع مقاومة الجمل اإلطارية المملوءة
بجدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها .تم في هذه الدراسة استعمال طريقة التحليل العددية باستخدام طريقة
العناصر المحددة  -واستخدام التحليل الالخطي الذي يأخذ بعين االعتبار الخطية المادة ،حيث تمت دراسة تأثير
الخصائص البعدية لشرائح الـ  ،GFRPوأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية المقواة .تبين
هذه الدراسة أن لجدار البلوك مساهمة كبيرة في مقاومة األحمال األفقية ،كما أن التقوية باستعمال الـ  GFRPبمساحات
وسماكات صغيرة أدت إلى رفع هذه المقاومة.

الكلمات المفتاحية ( :)Key Wordsجدران بيتونية غير مسلحة ،أحمال جانبية  ،تقوية ،FRP ،تحليل الخطي.
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مقدمة:
تُستخدم جدران البلوك غير المسلحة ( )URMلملئ مجازات اإلطارات البيتونية أو كقواطع (أي كعناصر
إنشائية غير حاملة) .تُصنف جدران البلوك كعناصر إنشائية غير متجانسة ،حيث تتألف من وحدات بلوك ( )Unitsتربط
بينها فواصل مونة ( .)Mortarيعطي الكود األوروبي ( )Eurocode6, 2005المقاومة المميزة  ) (N/mm2 f kعلى
الضغط لجدران البلوك ( )URMوفق العالقة ( )1كما يلي:

)(1

f k  k  f b  f m

حيث  f bمقاومة وحدات البلوك على الضغط () f m ،N/mm2مقاومة المونة على الضغط ( ،)N/mm2أما
 k ،  ، فثوابت تتعلق بنوع وسماكة المونة وتصنيف قطع البلوك.
تُشير الدراسات المرجعية ( )Crisafull, 2010; Binici and Ozcebe, 2006إلى أنه عندما يتعرض اإلطار
البيتوني المسلح والمملوء مجازه بجدار بلوك ( )URMإلى حمل جانبي في مستويه ينشأ في جدار البلوك ( )URMحقل
ضغط قطري وحقل شد قطري متعامد معه ،حيث تتفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك عند طرفي حقل
الشد  .وبعد تفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك يسلك المنشأ (إطار بيتوني  +جدار بلوك) سلوك الجائز
الشبكي ( ،) Trussحيث يُمثل جدار البلوك بعنصر تربيط مضغوط ويُهمل العنصر المشدود كما هو مبين في الشكل
( .)1ويُقدر  wعرض حقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك ( ،)URMعند التحميل الجانبي في مستواه ،بـ
 d0.2حيث  dطول قطر جدار البلوك كما هو مبين بالشكل (.)Penelis and Kappos, 1997( )2
تُحدد الدراسات المرجعية ومنها ( )Crisafull, 2010ثالثة أنماط انهيار رئيسية لجدران البلوك ( )URMتحت
تأثير األحمال الجانبية في مستويها .يبين الشكل ( )a-3نمط االنهيار على القص حيث تظهر على جدار البلوك شقوق
قطرية على شكل درج ،أما الشكل ( )b-3فيبين نمط االنهيار على الشد القطري حيث تظهر على جدار البلوك شقوق
على طول الحقل المضغوط ،في حين يبين الشكل ( )c-3نمط االنهيار الثالث وهو تكسر زوايا حقل الضغط المتشكل في
جدار البلوك.
ت َّم استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف ( )FRPفي تقوية العديد من المنشآت البيتونية ( ;Teng et al.,2002
 ) Concrete Society, 2004ومن ثم تم التوسع في استخدامه ليشمل المادة الخشبية (،)Triantafillou, 1997
والمنشآت المعدنية ( .)Batikha, 2008تتميز مادة ( )FRPبالمقاومة العالية نسبة إلى الوزن ،والمرونة في التشكيل،
وسهولة القص باألطوال المناسبة في موقع العمل ،وإكساب العنصر خاصية المطيلية .أما سلوك مادة ( )FRPفهو خطي
مرن حتى االنهيار .)2004
قامت العديد من االبحاث بدراسة فعالية استخدام الـ  FRPفي تحسين سلوك جدران البلوك ( )URMتحت تأثير
األحمال الجانبية سواء أكانت هذه األحمال في مستوى جدران البلوك ،أم خارج مستواها.
ت َّم في ( )Erdem et al., 2006; Binici and Ozcebe, 2006استخدام ( )FRPفي تقوية جدران البلوك
على األحمال الجانبية في مستويها وقد تبين بأن جدار البلوك ،بعد إضافة شرائح ( ،)FRPيتصرف كجدار قص من
حيث المقاومة الجانبية ولكن من حيث المطاوعة كان تصرف جدار القص أفضل كما في الشكل ( )4والذي يبين الدراسة
التي قام بها  )Binici and Ozcebe (2006حيث تبين أن إضافة جدار بلوك بمقاومة  MPa2على الضغط أدت إلى
زيادة المقاومة بمقدار  %30عما لو كان من دون جدار ،كما يبين نموذج اإلطار المملوء بجدار مقوى خارجياً بشرائح
 FRPبشكل قطري ( )FRP retrofitارتفاعا ً للمقاومة بمقدار  %50عما هو الحال من دون تقوية.
يعد انفصال شرائح الـ  FRPعند زوايا اإلطار هو نمط االنهيار الشائع عند استعمال هذا النوع من التقوية وهو
ما يفسر انخفاض المقاومة المفاجئ عند التقوية بالـ ( FRPالشكل  ،)4وقد دلت التجارب أن منع هذا االنفصال يؤدي إلى
زيادة المقاومة بشكل ملحوظ (.)Binici and Ozcebe, 2006
تبين هذه الدراسة تأثير استعمال الـ  GFRPفي تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستوياتها .كما
تدرس تأثير الخصائص البعدية لشرائح الـ  ،GFRPوأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية
المقواة ،حيث لم تتناول الدراسات المرجعية السابقة هذه الخصائص وأثرها على المقاومة الجانبية لهذه الجملة اإلنشائية.
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التحليل باستخدام طريقة العناصر المحدودة:
 2.1دراسة فعالية الـ  GFRPفي تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها:
تم في هذه الدراسة تحليل النموذج المدروس تجريبيا ً في مقالة ( )Almusallam et al, 2007والمبين بالشكل
( )5باستخدام البرنامج  .)ABAQUS (6.5اإلطار المدروس هو إطار بيتوني وحيد الفتحة والطابق .ارتفاع اإلطار
البيتوني  195cm ،Hومجازه (بين محاور األعمدة)  .250cm ،Lأبعاد المقطع العرضي للعمود .x20cm40التسليح
الطولي للعمود  ،T168أما التسليح العرضي  . 10  8 / mأبعاد المقطع العرضي للجائز فيه  .x20cm40كل من
التسليح الطولي العلوي والسفلي  ،T163أما التسليح العرضي للجائز فهو  . 10  8 / mالمقاومة المميزة االسطوانية
للبيتون  f ckتساوي  ،MPa 40وإجهاد الخضوع لحديد التسليح  f yيساوي  .MPa 420يمأل مجاز اإلطار البيتوني
المذكور أعاله جدار بلوك بيتوني غير مسلح ( )URCMارتفاعه  155cm،hوطوله  .210cm ، lوحدات البلوك
المستعملة بيتونية مفرغة أبعادها .x20x40cm10المقاومة المميزة لجدار البلوك على الضغط  f kتساوي .MPa 7.1
تم فيي ()Almusallam et al, 2007القييام بدراسية تجريبيية عليى ثيالث عينيات .العينية األوليى (ِ Control
 )Specimen, I-Cعبارة عن النموذج المبين بالشكل ( .)5العينة الثانيية ( )Repaired Specimen, I-Rوهيي عبيارة
عن العينة ( )I-Cوقد تم تعريضها لألحمال الجانبية في مستوى جدار البلوك وحقن الشقوق الناتجة عن هيذه األحميال فيي
جدار البلوك بمادة اإليبوكسي ( )Epoxyأوالً ،ومن ثم إضافة شرائح ( )GFRPبشكل أفقي لجدار البلوك .العينة الثالثية
( )Strengthened Specimen, I-Sوهي عبارة عن العينة ( )I-Cوقد تم إضافة شرائح ( )GFRPبشكل أفقيي لجيدار
البلوك قبل تعريض العينة لألحمال الجانبية .يبين الشكل ( )6كيفية وضع شرائح ( )GFRPعلى جدار البلوك في كل من
العينيتين ( )I-Rو(.)I-S
تبين التجربة أن إضافة شرائح الـ ( )GFRPعلى جدران البلوك ( )URMبشكل أفقي لم تؤد إلى زيادة ملحوظة
في مقاومة اإلطار البيتوني على األحمال الجانبية في مستوي جدار البلوك في كل من العينيتين ( )I-Rو( ،)I-Sفي حين
أدت إلى ارتفاع المطيلية كما هو مبين بالشكل (.)7
تم استخدام التحليل الالخطي باعتماد الخطية المواد المستخدمة في النموذج .حيث تم استخدام مادة البيتون
بمعامل مرونة ( Elastic Modulus) E=35000 MPaومعامل بواسون ( .Poisson's ratio) ν=0.2يبين الشكل
( )a-8مخطط اإلجهاد-التشوه النسبي ( )Stress-Strainالمعتمد في ( )Eurocode2, 2004لتصرف البيتون على
الضغط ،والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند  ، 0.4 f cmحيث  f cmالمقاومة المتوسطة االسطوانية للبيتون على
الضغط ،ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  f cm  48 MPaوالتي يقابلها
التشوه النسبي  ،  c1  0.23 %حيث تنخفض بعدها المقاومة وصوالً إلى االنهيار عند التشوه النسبي الحدي للبيتون

 .  cu1  0.35%تم تحديد الخواص السابقة من الكود األوروبي ( )Eurocode2, 2004وذلك اعتماداً

على قيمة

المقاومة المميزة األسطوانية للبيتون  f ckالمستخدمة في التجربة والمساوية  .MPa 40كما يبين الشكل ( )b-8تصرف
مادة البيتون على الشد ،حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد أعظمي  ft=4.8MPaوتشوه نسبي حرج   crيساوي
 ،%0.0137ومن ثم تنخفض مقاومة البيتون على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي  ،  0والذي تُقدر قيمته بعشرة
أضعاف قيمة التشوه النسبي عند التشقق  ،)(ABAQUS, Ver-6.5  crحيث تفقد مادة البيتون القدرة على مقاومة
الشد.
تم استخدام مادة البلوك بمعامل مرونة ( Elastic Modulus) E=7100 MPaو معامل بواسون ( Poisson's
 .ratio) ν=0.2يبين الشكل ( )a-9مخطط اإلجهاد-التشوه النسبي المعتمد في ( )Eurocode6, 2005لتصرف البلوك
في الضغط ،والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند  ، 1 3 fحيث  fالمقاومة المتوسطة االسطوانية للبلوك في
الضغط ،ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  f  9 MPaوالتي يقابلها التشوه
النسبي  ) ( Hendry et al.,2004  m1  0.28%حيث تنخفض بعدها المقاومة وصوالً إلى االنهيار عند التشوه
النسبي الحدي لجدار البلوك  .) (Eurocode6, 2005  mu  0.35%كما يبين الشكل ( )b-9تصرف مادة البلوك في
جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م
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الشد ،حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد  ft=0.9 MPaوتشوه نسبي حرج   crيساوي  ،%0.0127ومن ثم
تنخفض مقاومة البلوك على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي  ،  0والذي تُقدر قيمته بعشرة أضعاف قيمة التشوه
النسبي عند التشقق  ،  crحيث تفقد مادة البلوك القدرة على مقاومة الشد.
تم استخدام العنصر  S4Rلنمذجة مادة البيتون ،جدار البلوك وشرائح ( .)GFRPوهو عنصر مساحي مؤلف من
أربع عقد ( ،)Nodesكل عقدة تحوي ست درجات حرية ،والرمز  Rللداللة على أنه قد تم تخفيض عدد نقاط غاوس إلى
نقطة واحدة .في حين تم استخدام العنصر  T2D2لنمذجة حديد التسليح الطولي والعرضي .وهو عنصر شبكي مؤلف
من عقدتين ،وكل عقدة تحوي ثالث درجات حرية .تم اعتبار شروط االستناد في النموذج المدروس وثاقة تامة لجميع
العقد عند نقاط االستناد بالقاعدة بما يتوافق مع النموذج التجريبي .تم تطبيق حمل جانبي متزايد في مستوي جدار البلوك
( )URCMفي أعلى اإلطار البيتوني.
تم تقوية النموذج المدروس بإضافة ثالثة شرائح ( )GFRPأفقية موزعة بتباعدات متساوية على كال وجهي
جدار البلوك ( .)URCMعرض الشريحة الواحدة من شرائح (  300 mm ،GFRP) w fوسماكة الشريحة على كل
من وجهي جدار البلوك  1.3 mm ، t fكما هو مبين بالشكل ( .)6إجهاد الشد الحدي لشرائح ( )GFRPالمستعملة
 ،552MPa، f fuوالتشوه النسبي الحدي لها على الشد  ،1.9% ،  fuأما معامل المرونة باتجاه األلياف  ، E Lفيساوي
 GPa 27.6وفق التجربة ( .)Almusallam et al 2007تم اعتماد معامل المرونة لالتجاه المتعامد مع األلياف
 ET=3GPaومعامل بواسون ومعامل القص في مستوي الشريحة  LT=0.35و GLT=0.85GPaعلى الترتيب من
العالقات المذكورة في (.)Batikha, 2008
ت َّمت دراسة دقة تقسيم الشبكة المستخدمة ( ،)Mesh convergenceوذلك للوصول للتقسيم االقتصادي من
حيث زمن التحليل ودقة النتائج معا ،حيث تم اعتماد أبعاد العنصر المساحي  S4Rفي النموذج المدروس ()cm 5x5
كما هو مبين بالشكل (.)10
 1.1دراسة أثر خصائص جدار البلوك ( )URCMعلى نسبة مساهمة شرائح ( )GFRPفي تقوية جدار البلوك
():URCM
fk

لدراسة تأثير خصائص جدار البلوك الذي يمأل مجاز اإلطار البيتوني في نموذج الدراسة ،تم تخفيض قيمة
المقاومة المميزة األسطوانية لجدار البلوك في الضغط في النموذج األساسي ،والذي سنرمز له في هذه الفقرة بـ
( ،)Infilled Frame1من  MPa7.1إلى  .MPa 2وبناء على هذه القيمة تم اعتماد قيمة المقاومة المتوسطة في
الضغط لجدار البلوك  fمساوية لـ ،MPa2.5ومعامل المرونة للبلوك  Eبناء على ( )Eurocode6, 2005مساوياً لـ
 .Mpa 2000سنرمز في هذه الفقرة لنموذج اإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بالخصائص الجديدة بـ
(.)Infilled Frame2

النتائج والمناقشة:
يبين الشكل ( )11مخطط االنتقال – القوة للنموذج المدروس ،حيث تعبر  Pعن الحمولة الجانبية في حين تعبر
 uعن االنتقال الجانبي للنموذج المدروس في أعلى اإلطار .يُوضح الشكل ( )11أن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني
المدروس مع جدار بلوك ( ،)Infilled Frameوالتي تبلغ ( ،)KN388.5قد ارتفعت بمقدار  %162عن المقاومة
الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،والتي تبلغ ( ،)KN 148وهو ما يدل على تأثير جدار البلوك في رفع
المقاومة الجانبية للجملة اإلنشائية .وهذا موافق لما ُذكر في الدراسات المرجعية ( .)Binici and Ozcebe, 2006كما
يبين الشكل ( )11أن الفرق بين قوة االنهيار التحليلية للنموذج المدروس مع جدار بلوك ،والتي تبلغ (،)KN388.5
وقوة االنهيار التجريبية في ( ،))Almusallam et al, 2007والتي تبلغ ( )KN 417كما هو مبين بالشكل ( ،)7ال
يتجاوز  %8وبالتالي فإن النتائج التحليلية مقبولة.
كما يبين الشكل ( )11منحنى االنتقال  -القوة للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح (( .GFRPحيث تم بالتحليل
الحصول على قوة حدية مقدارها ( )KN 439وهي قيمة متوافقة مع القيمة التجريبية للقوة الحدية للعينة ( ،)I-Sوالتي
تبلغ ( )KN 442كما هو مبين بالشكل ( ،)7مما يجعل النتائج التحليلية والتجريبية شبه متطابقة .كما يوضح الشكل
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( )11زيادة طفيفة في المقاومة الجانبية للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح ( )GFRPأفقية عن المقاومة الجانبية
للنموذج المدروس مع جدار بلوك بدون تقوية ،حيث كانت الزيادة بنسبة  ،%13وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة
التجريبية والموضح في الشكل (.)7
لم يتم في هذه الدراسة الحصول على االنتقال نفسه ال ُمسجل في التجربة والمبين في الشكل ( )7بسبب طريقة
النمذجة المعتمدة ،حيث لم يتم أخذ خصائص التماسك بين البيتون وحديد التسليح ،وال بين القطع الحجرية وشرائح
( ،)GFRPوتم فرض التماسك بين شرائح ( )GFRPوجدار البلوك تاماً وهو مايؤثر على االنتقال.
يبين الشكل ( )12التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك حيث نالحظ خروج منطقتين
فقط عن العمل في جدار البلوك ،وهما المنطقتان المحددتان لحقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك تحت تأثير
الحمل الجانبي في مستويه ،وهذا يتوافق مع الشكل ( )1المشار إليه في ( .)Crisafull, 2010يوضح الشكل ( )12أن
عرض حقل الضغط المتشكل في هذه الدراسة يساوي  .))d 0.4وهي قيمة أكبر من القيمة (( d 0.2المذكورة في
( )Penelis and Kappos, 1997والمبينة بالشكل ( .)2يمكن تفسير ذلك بأن عرض حقل الضغط مرتبط بانحناء
الجائز وطول نصف موجةانحناء الجائزالضاغطة على الجدار.
يبين الشكل ( )13التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك ،بعد التقوية بشرائح ()GFRP
أفقية .حيث نالحظ عدم خروج أي ليف عن العمل في جدار البلوك ،وأن االنهيار تم في أسفل العمود األيسر من اإلطار
كما هو مشار إليه في الشكل ( .)13ويمكن تفسير ذلك كما ورد في الدراسات المرجعية ( ;Erdem et al., 2006
 )Binici and Ozcebe, 2006بأن جدار البلوك بعد إضافة شرائح ( )FRPأصبح يتصرف كجدار قص وبما أن
تصرفه أصبح كتصرف جدار قص فإن االنهيار أصبح في العمود ،في حين تم االنهيار قبل التقوية في جدار البلوك كما
هو مشار إليه في الشكل (.)12
تم في الشكل ( )14دراسة تأثير سماكة شرائح ( )GFRPاألفقية على القوة الحدية للنموذج المدروس بداللة
النسبة  ELf  t f / Em  t mوهي نسبة ال بعدية تتعلق بخواص شرائح ( )GFRPوخواص جدار البلوك حيث ELf
معامل مرونة الشرائح باتجاه األلياف و tfسماكة الشرائح المستخدمة و  Emمعامل مرونة الجدار و  tmسماكة الجدار،
بينما تمثل  Puعلى الشكل قوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المقوّ ى بشرائح ( )GFRPأفقية،





في حين تمثل  Poقوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بدون تقوية .يوضح الشكل ( )14زيادة
طفيفة في المقاومة الجانبية للنموذج المدروس مع زيادة سماكة شرائح ( )GFRPال تتجاوز  ،%13ويمكن المالحظة أن
الزيادة كانت صغيرة جداً ما بعد السماكة  t f  0.8 mmأو  ELftf/Emtm=0.031وبالتالي فإن  t f  0.8 mmهي
السماكة المناسبة ( )Suitable Thicknessواستخدام سماكة أعلى من هذه القيمة كالقيمة ( )mm2.6المستخدمة في
تجربة ( )Almusallam et al, 2007لن تكون مفيدة في رفع قدرة التح ُّمل .بنا ًء عليه نجد أنه يمكن الوصول إلى
المقاومة الجانبية المطلوبة باستخدام قيمة صغيرة لسماكة شرائح ( ،)GFRPوأن القيمة المعتمدة في تجربة
( )Almusallam et al, 2007هي قيمة غير اقتصادية كما تبين تحليلياً.
تمت دراسة تأثير نسبة المساحة التي تغطيها شرائح ( )GFRPمن المساحة الوجهية لجدار البلوك على المقاومة
الجانبية لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المق ّوى بشرائح ( )GFRPأفقية كما هو مبين بالشكل ( .)15حيث
يوضح الشكل أنه يمكن الوصول إلى المقاومة الجانبية المطلوبة بتغطية  %20فقط من المساحة الوجهية لجدار البلوك
بشرائح ( ،)GFRPوأن تغطية مساحة أكبر من جدار البلوك بشرائح ( )GFRPكما تم في تجربة ( Almusallam et
،)al, 2007حيث بلغت النسبة  ،%58لن تكون مفيدة في رفع قدرة التح ُّمل وسيكون حالً غير اقتصادي كما تبين تحليلياً.
يبين الشكل ( )16مخطط االنتقال  -القوة للنموذج ( )Infilled Frame1و( )Infilled Frame2قبل التقوية
وبعد التقوية بشرائح ( )GFRPأفقية .حيث يوضح الشكل أن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني المدروس مع جدار بلوك
()Infilled Frame1بمقاومة ضغط متوسطة  ،MPa9والتي تبلغ ( ،)KN 388.5قد ارتفعت بمقدار  %162عن
المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،والتي تبلغ ( ،)KN 148في حين أن المقاومة الجانبية لإلطار
البيتوني المدروس مع جدار بلوك ( )Infilled Frame2بمقاومة ضغط متوسطة  ،MPa2.5والتي تبلغ (،)KN 195
قد ارتفعت بمقدار  % 31عن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،وهو ما يدل على أن جدار البلوك هو
من يسيطر على عمل الجمل اإلنشائية في حال وجوده .وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة المرجعية ( Binici and
 )Ozcebe, 2006في الشكل ( )4حيث أن مقاومة جدار البلوك المنخفضة أدت إلى ارتفاع ضئيل ( )%30في المقاومة.
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كما يوضح الشكل ( )16أن تطبيق شرائح ( )GFRPبشكل أفقي على جدار البلوك ( )URCMفي (Infilled 1
 )Frameأدى إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة  %13عن المقاومة الجانبية لنفس النموذج بدون تقوية ،في حين أدى
ذلك في النموذج ( )Infilled Frame2إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة  %30عن المقاومة الجانبية للنموذج بدون
تقوية .نالحظ أن فعالية ( )GFRPأصبحت أكبر عند اعتماد جدار بلوك بمقاومة ضغط منخفضة كما ورد في ( Binici
( and Ozcebe(2006الشكل .)4

االستنتاجات:
تم في هذه المقالة دراسة تأثير تقوية جدار البلوك باستعمال شرائح  GFRPعلى تصرف اإلطار المملوء بجدار
البلوك على األحمال الجانبية ،حيث تم استعمال طريقة العناصر المحدودة وتحليل الخطي يأخذ بعين االعتبار الخطية
المادة  .تبين هذه الدر اسة أن جدار البلوك يؤدي إلى زيادة مقاومة الجملة اإلطارية على األحمال الجانبية بشكل ملحوظ،
وإن نسبة الزيادة ترتبط بالمواصفات الميكانيكية لجدار البلوك حيث أن استخدام جدار بلوك بمقاومة ضغط مرتفعة يؤدي
إلى زيادة المقاومة ،من هنا فإن إهمال جدار البلوك ال يعكس التصرف الحقيقي للجملة اإلنشائية .كما بينت هذه المقالة أن
تقوية جدار البلوك باستعمال شرائح ( )GFRPبمساحات صغيرة (سماكة وعرض) أدت إلى الحصول على المقاومة
المطلوبة ل إلطار البيتوني المملوء بالجدار على األحمال الجانبية ،وتختلف نسبة الزيادة باختالف مقاومة جدار البلوك
حيث أن فعالية التقوية تكون أكبر مع مقاومة منخفضة لجدار البلوك على الضغط.
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