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Due to adverse effect of lap splice on the ductility of shear walls, ACI 318-

19 does not allows use of lap splice in stories with probable nonlinear 

excursions. However, due to lack of capacity design in ACI design 

approach for shear walls, in fact there are high probability of nonlinear 

deformation in all stories. This means possible nonlinear demand in 

stories with lap spliced bars, which necessitates an assessment on the 

effect of lap splice on the seismic response of shear walls. This paper 

investigates performance of lap spliced boundary elements of lightly 

reinforced shear walls, where boundary elements subjected to mainly 

tensile loadings. Two specimens with continuous rebars and three 

specimens with lap splice of different lengths are included in the 

experimental program. The specimens are subjected to asymmetric cyclic 

axial loading. Test results reveals that lap splice increases deformation 

demand on the portions of the specimen out side of lap splice length, 

leading to rebar fracture at lateral drifts much smaller than that excepted 

for specimens with continuous rebars. Presence of lap splice could 

substantially decrease lateral drift capacity from 0.04 to about 0.013. Also 

out of plane buckling for specimens with lap splice occurs at smaller 

tensile strains. 
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ای های المانتاثیر وصله آرماتور بر روی توزیع کرنش آرماتور و کمانش برون صفحه

 مرزی دیوارهای برشی
 ۳سعید قلیزاده ، 2*سعید تاروردیلو ،1محمد حسینی 

 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران -1

 استاد ، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران-2

 ، ارومیه، ایراندانشیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه-۳

 چکیده
های طراحی اجازه استفاده از وصله پذیری دیوارهای برشی، اخیرا آئین نامههای پوششی بر روی شکلمطلوب وصلهنابا توجه به تاثیر 

دهند. با این وجود به دلیل فقدان ضوابط طراحی بر اساس ظرفیت در اغلب پوششی در نواحی محتمل تشکیل مفصل پالستیک را نمی
تمال وقوع تغییرشکل غیرخطی درهمه نواحی دیوار وجود دارد و این به معنی احتمال وقوع های طراحی دیوارهای برشی، در واقع احروش

های مرزی دارای وصله پوششی در تغییرشکل غیرخطی در نواحی از دیوار دارای وصله پوششی است. این تحقیق به بررسی عملکرد المان
ها بر روی پنج نمونه که دو ض بارگذاری کششی قرار دارند. آزمایشهای مرزی در معرپردازد که در آن الماندیوارهای برشی مسلح می

ها در معرض بارگذاری های مختلف انجام گرفته است. نمونهنمونه از آنها با آرماتورهای بدون وصله و سه نمونه دارای وصله پوششی با طول
دهد که وصله پوششی باعث تمرکز تغییرشکل در نواحی یها نشان ماند. نتایج آزمایشمحوری رفت و برگشتی نامتقارن قرار داده شده

های دارای آرماتورهای پیوسته های جانبی بسیار کمتر از نمونهشود که این منجر به گسیختگی آرماتور در دریفتمیانتهای وصله پوششی 
ای د. همچنین کمانش خارج از صفحهکاهش ده ۴1۳/۴به حدود  ۴۰/۴تواند ظرفیت دریفت جانبی را از شود. وجود وصله پوششی میمی

  .افتدهای کششی کوچکتری اتفاق میهای دارای وصله پوششی در کرنشبرای نمونه

 ای ، وصله پوششی.های مرزی ، دیوارهای برشی ، گسیختگی آرماتور ، کمانش برون صفحهالمان :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

در  ]ACI318-19 ] 1نامه های قبلی که در آن محل وصله آرماتورهای طولی در دیوار دارای محدودیتی نبود، آئینبرخالف ویرایش

دهد. آزمایشات محدودی در خصوص تاثیر وصله پوششی بر روی ویرایش اخیر خود اجازه استفاده ازوصله پوششی در پای دیوار را نمی

سازی ممکن برای دیوارهای برشی با استفاده از جزئیات های مقاومطرح ]Layssi ]2و  Mitchell ای دیوارهای برشی وجود دارد.عملکرد لرزه

تواند شدگی کافی، وصله پوششی نیز میای را بررسی کردند. آنها نشان دادند که عالوه بر فاکتورهایی نظیر تامین محبوسطراحی غیرلرزه

های پوششی و که چگونه وصله ندبررسی نمود] ۳[و همکاران  Lowesهش دهد. پذیری دیوارهای برشی را کابطور قابل توجهی شکل

نمونه دارای وصله پوششی و بدون وصله پوششی  ۰ای دیوارهای برشی تاثیرگذار باشد. آنها تواند بر روی عملکرد لرزهچیدمان آرماتورها می

شکل غیرخطی را به گیری نمودند که در صورت وجود وصله محل تغییرهای متفاوت آرماتور آزمایش نموده و اینگونه نتیجهرا با چیدمان

درصد کاهش  1یابد. همچنین آنها دریافتند که افزایش تقاضای برش، حداکثر دریفت جانبی ممکن را به کمتر از باالی وصله انتقال می

ان، هایشپذیری دیوارهای برشی ندارد. الزم به ذکر است که آنها در آزمایشدهد. با این حال وصله پوششی تاثیر محسوسی بر روی شکلمی

ها در های برشی را رعایت کرده بودند. بر خالف این یافتهبرای آرماتورهای طولی در طول وصله دیواره ACIضوابط و الزامات تفصیلی 

پذیری های پوششی به طور قابل توجهی شکلگیری نمودند که وصلهنتیجه  ]۰[و همکاران Aaleti های پوششی ای وصلهخصوص تاثیر لرزه

نوع دیوار دارای وصله پوششی و فاقد وصله، مشخص کردند که دریفت جانبی  ۳دهد. آنها با آزمایش برروی شی را کاهش میدیوارهای بر

یابد. همچنین حالت خرابی ناشی درصد برای دیوار دارای وصله پوششی کاهش می 1درصد برای دیوار فاقد وصله به مقدار حدود  2حداکثر 

در  ]2[و همکاران  Villalobosکند. وصله به کمانش و گسیختگی آرماتور در دیوار با وصله پوششی تغییر میاز کمانش کلی در دیوار بدون 

و  ۰۴ها ای دیوارهای برشی مطالعاتی انجام دادند. طول وصلههای مرزی و وصله پوششی بر روی عملکرد لرزهمورد تاثیر محصور کردن المان

ها را پذیری به علت وجود وصلهچ نوع خرابی وصله را گزارش نکردند ولی کاهش قابل توجهی در شکلبرابر قطر آرماتور بود. آنها هی  ۰۴

و   Almeidaهای طولی را در ابتدا و انتهای وصله گزارش کردند.آنها همچنین افزایش قابل توجه کرنش موضعی آرماتور. گزارش کردند

ت ناقص با و بدون وصله پوششی را تحت بارگذاری رفت و برگشتی بررسی کردند. پاسخ دیوارهای برشی نامتقارن با جزئیا ]۰[همکاران 

شده بود. آنها دریافتند که محصورسازی و طول وصله پوششی نقش مهمی در  برابر قطر آرماتور در نظر گرفته ۳2طول وصله در دیوار برشی 

 کند.ای دیوارهای برشی ایفا میپاسخ چرخه

-در دیوارهای با وصله آرماتورهای طولی در دیوارهای برشی با نسبت آرماتور طولی کم تشدید می آرماتور موضعی شدن کرنش 

گیری نمود که در دیوارهای برشی با نسبت آرماتور های انجام شده بر روی دیوارهای برشی، اینگونه نتیجهبا بررسی آزمایش ]wood  ]۷شود.

 ]۸[و همکاران  Luتواند منجر به گسیختگی زودهنگام آرماتور طولی شود. د دارد که میطولی کم، طلب کرنشی باالیی روی آرماتورها وجو

د آزمایشی را در مورد دیوارهای برشی با نسبت کم آرماتور ترتیب دادند. آنها نتیجه گرفتند که در دیوارهای با آرماتورهای طولی کم، تعدا

با استفاده از  ]1[و همکاران  Luشود. گسیختگی زودهنگام آرماتور طولی می یابد که منجر بهها حین تغییرشکل غیرخطی کاهش میترک

ای را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که انتظار پاسخ مطلوب های المان محدود تأثیر مقدار آرماتورهای طولی تحت بارگذاری چرخهمدل

ک های مرزی نازپاسخ المان ]1۴[و همکاران  Rossoنیازمند افزایش نسبت آرماتور طولی هم در المان مرزی و هم در داخل دیوار است. 

های طولی را بررسی ای آن بجای مشخصات کرنش آرماتورمسلح تحت بارگذاری رفت و برگشتی با توجه ویژه به کمانش خارج از صفحه

ای ی کمانش برون صفحهگیری کردند که نسبت آرماتور و ضخامت دیوار از پارامترهای اصلی کنترل کنندهکردند. آنها اینگونه نتیجه

 باشند.ماتور کم میهای مرزی با آرالمان

های انجام شده روی وصله آرماتورهای طولی در دیوارها عمدتا روی دیوارهای با درصد آرماتور طولی باال، با فاصله کم آزمایش

 آرماتورهای عرضی و همچنین با بارگذاری عمده فشاری انجام شده است. در دیوارهای با طلب کم، دیوار دارای درصد آرماتور طولی پائینی

های طراحی نامهبوده،  فاصله آرماتورهای عرضی زیاد است و در ضمن بارگذاری المان مرزی عمدتا کششی خواهد بود. روند موجود در آئین

در مواجه با وصله آرماتورهای طولی، با تاکید بر کنترل رفتار در محل دوران پالستیک زیاد یعنی پای دیوار تدوین  ACI 318-19نظیر 

توجه به احتمال وقوع دوران پالستیک در سایر طبقات به خصوص در طبقات با طلب خمشی پائین )یعنی آرماتور طولی کم(  شده، ولی با
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های مرزی دیوارهای برشی با آرماتور طولی کم و با وصله پوششی این مطالعه به بررسی پاسخ الماناتخاذ تدابیری خاص توصیه نشده است. 

ها نمایانگر های وصله متفاوت( در نظر گرفته شده است. از آنجا که نمونههای بدون وصله و با وصله )با طولنمونهپردازد. برای این منظور می

ها، ها شامل ابعاد نمونهای کم هستند، نمونه ها دارای درصد آرماتور اندکی هستند. در ادامه برنامه آزمایشدیوار برشی مسلح با تقاضای لرزه

 شود.گیری میها بررسی و نتیجهی و پروتکل بارگذاری ارائه شده و سپس نتایج آزمایشمشخصات آرماتورگذار

 هابرنامه آزمایش -2

های مرزی وجود دارد. به به دلیل گرادیان کم لنگر خمشی در پای دیوار به طور تقریبی یک بارگذاری محوری ثابت روی المان

ها استفاده شود. ای بر روی نمونهها از بارگذاری محوری چرخهد تا در آزمایش( طوری طراحی ش1همین دلیل، تنظیمات آزمایش )شکل

آورده  1ی باشد که در جدول شمارهها با وجود وصله پوششی و بدون آن میبرنامه آزمایشی شامل بارگذاری رفت و برگشتی بر روی نمونه

 2ر مرکز تحقیقات زیرساختی دانشگاه ارومیه انجام شده است. شکل کیلونیوتن د 1۴۴۴ها با استفاده از جک با ظرفیت شده است. آزمایش

 دهد.  ها را نشان میابعاد نمونه

 . شرح نمونه ها ، ابعاد و آرماتورها1جدول 

 f'c شرح نمونه نمونه
(MPa)  ابعاد نمونه(mm) طول وصله 

(mm) 

سایز 

 آرماتور
 آرماتور عرضی نسبت آرماتور

BC1 1۴۴۴×12۴×12۴ ۳۴ نمونه بدون وصله پوششی - T10 ۴۴۳۰۷/۴ T6@150 

BC2 1۴۴۴×12۴×12۴ ۳۴ نمونه بدون وصله پوششی - T10 ۴۴۳۰۷/۴ T6@150 

SC1 2۴۴ 1۴۴۴×12۴×12۴ ۳1 نمونه با وصله پوششی T10 ۴۴۳۰۷/۴ T6@150 

SC2 ۳۴۴ 1۴۴۴×12۴×12۴ ۳۰ نمونه با وصله پوششی T10 ۴۴۳۰۷/۴ T6@150 

SC3 ۰۴۴ 1۴۴۴×12۴×12۴ ۳1 نمونه با وصله پوششی T10 ۴۴۳۰۷/۴ T6@150 

                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 ها . طریقه نصب و بارگذاری نمونه 1شکل 
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 های بزرگ )ب ( بارگذاری نامتقارن در جابجایی )الف ( بارگذاری متقارن در جابجایی های کوچک                                     

 (]ACI 355.2-19 ]11ابه )مش . پروتکل بارگذاری مورد استفاده در آزمایشات 2شکل 

شود و های مرزی کنترل میدر دیوارهای برشی با آرماتور طولی کم، شکست دیوار عمدتا توسط بارگذاری کششی روی المان

و  Rossoو  ]ACI 355.2 ]1۴با توجه به این مساله و مشابه پروتکل  ای شوند.های مرزی وارد بارگذاری فشاری عمدهرود المانانتظار نمی

ای در نظر گرفته شده است. این پروتکل تا کرنش محوری حدود و یک پروتکل بارگذاری نامتقارن برای بارگذاری چرخه ]11[همکاران 

 ۴۴۳/۴ی بارگذاری کششی وجود دارد؛ در حالی که کرنش فشاری در ( متقارن بوده و بعد از آن افزایش پایدار در دامنه2)شکل  ۴۴۳/۴

 بسته می شود.

مربوط به مقاومت کششی و افزایش طول برای   ISIRI 3132. آرماتورها ضوابط کندارائه میورها را مشخصات آرمات 2جدول 

کنند. عالوه بر آزمایش کششی روی آرماتورها، ارتباط بین کرنش آرماتور و سختی نیز مشخص شده است. را برآورده می S400آرماتور 

شود. با به دست اتور در طلب کرنشی مورد نظر انجام و سپس سختی آن تعیین میهای کشش منقطع روی آرماینکار با استفاده از آزمایش

آوردن ارتباط بین کرنش آرماتور و سختی، می توان کرنش بدست آمده در آرماتور طولی در پایان آزمایش را ارزیابی کرده و تخمین بهتری 

سنج انجام می شود. . آزمایش سختی با استفاده از دستگاه سختیاز کرنش موضعی و کرنش یکنواخت آرماتور در انتهای آزمون بدست آورد

 و کرنش آرماتور را نشان می دهد. Bارتباط بین سختی راکول  ۳شکل 

 . مشخصات جنس آرماتورها 2جدول 

ISIRI 3132 نتیجه آزمایش مشخصات ماده عالمت اختصاری ضوابط   

S400 برای   

fy تنش تسلیم (MPa) 433 ≥400 

fsu  نهاییمقاومت  (MPa) 622 ≥600 

fsu/ fy 1.25≤ 1.44 نسبت تنش تسلیم به نهایی 

 

εfc_test 
5db 0.16≤ 0.30 کرنش طولی شکست در 

10db 0.12≤ 0.27 کرنش طولی شکست در 

200 mm 0.21 کرنش طولی شکست در - 
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 . نمودار ارتباط بین سختی راکول و کرنش ۳شکل 

 نتایج آزمایشات  -۳

خوردگی طول ها ترک، در سایر نمونهSC2دهد. به جز نمونه ها در انتهای آزمایش را نشان میخوردگی نمونهنحوه ترک ۰شکل 

لغزش قابل توجه آرماتور رخ داده است که احتماالً به دلیل مقاومت پایین بتن این نمونه در مقایسه با  SC2وصله مشاهده رخ نداد. در نمونه 

SC1  وSC3 کاهش تعداد ترک برای باشد .SC1  وSC3  در مقایسه باBC1  وBC2 دلیل اصلی کاهش قابل توجه در ظرفیت تغییرشکل ،

ها با ، که در آن آزمایش بدلیل لغزش آرماتور در محل وصله متوقف شده است، بقیه آزمایشSC2ها است. به جز نمونه محوری این نمونه

 ها، گسیختگی آرماتور در محل اتصال نمونه به پایه رخ داده است.بیشتر نمونهاند. در گسیختگی آرماتور خاتمه یافته

 

                   

                    
BC1 BC2 SC1 SC2 SC3 

 . نحوه ترک خوردگی نمونه ها 4شکل 
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-( رسم شده است را نشان می۳ها که به کمک همبستگی بین سختی و کرنش )شکل نمودار کرنش آرماتور اصلی نمونه 2شکل 

وجود دارد، هیچگونه  BC2و  BC1 هاینمونه دهد. با اینکه کرنش پس ماند قابل توجهی )نشانه تغییر شکل غیرخطی( در طول آرماتور برای

، SC3و  SC1های وجود ندارد. در حقیقت برای نمونه SC3و  SC1های کرنش پس ماند در طول بخش قابل توجهی از آرماتور برای نمونه

های ترک را به نواحی خارج از وصله تغییرشکل غیرخطی جز در مجاورت ترک وجود ندارد. افزایش سختی و مقاومت در طول وصله، مکان

دهد. کرنش کم در طول وصله، باعث افزایش طلب کرنشی در نواحی خارج از وصله شده و منجر به گسیختگی آرماتور در انتقال می

، که در امتداد طول وصله لغزش قابل SC2شود. حتی برای نمونه های بدون وصله مییار کوچکتر در مقایسه با نمونههای بستغییرشکل

بسیار کوچکتر است. از نمودار کرنش می توان برای یافتن حداکثر  BC2و  BC1های توجهی وجود دارد، کرنش پس ماند نسبت به نمونه

کرنش یکنواخت استفاده کرد. کرنش یکنواخت از تقسیم افزایش طول کل که با تجمیع همه کرنش موضعی در طول آرماتور و همچنین 

های مختلف های یکنواخت و حداکثر برای نمونهشود. کرنشهای موضعی در طول آرماتور بدست می آید؛ به طول اولیه محاسبه میکرنش

مقادیر کرنش بدست آمده با این روش فقط به دلیل تغییرشکل است. باید توجه داشت که حداکثر  محاسبه و آورده شده ۰در جدول 

 باشد.محوری نبوده و اثرات ناشی از تغییرشکل خمشی نیز در آن دخیل می

 
(a) BC1 (b) BC2 

 

(c) SC1 (d) SC2                  
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(e) SC3                                                                                                                                                                             

 .توزیع سختی و کرنش در طول آرماتورها 5شکل 

ها با طلب تغییرشکل محوری مورد انتظار، از رابطه ارائه شده توسط حوری نمونهدر این مطالعه برای مقایسه ظرفیت تغییرشکل م

Dezhdar  وAdebar ]21[ ( استفاده شده است. رابطه پیشنهادی آنها از میانگینφμ( و میانگین به عالوه انحراف معیار )φ+ σ φμ تقاضای )

 باشدانحنا به شرح زیر می

                 (1                                           )                      
 

,demand
1.8 0.017

roofw

w

d w

h
l

R h


 
  
  

     (2                                                          )
 

,demand
2.8 0.022

roofw

w

d w

h
l

R h
 

 
   

  

که پذیری است )ضریب اصالح نیروی مربوط به شکل dRجابجایی سقف و  roofΔبترتیب ارتفاع و طول دیوار،   wlو  wh که در آن 

دارد(. در دیوارهای مسلح با آرماتور طولی کم، عمق محور خنثی در مقایسه با طول دیوار اندک است، در  2/۰تا  2معموالً مقادیری بین 

نشان داده شده در نظر نگرفتن ترم دوم در پرانتز،  ۰شکل  تقریب زد. همانطور که در wφlتوان با نتیجه کرنش کششی در المان مرزی را می

ها نشان کند. همچنین در این شکل ظرفیت تغییرشکل محوری نمونهکارانه از تقاضای تغییر شکل محوری را ارائه مییک تخمین محافظه

های ر، حداکثر دریفت قابل قبول برای نمونهداده شده است. با توجه به رابطه تغییرشکل ارائه شده توسط میانگین به عالوه انحراف معیا

شده با های ارزیابیهمچنین تغییرشکل محوری نمونه ۰آورده شده است. جدول  ۰مختلف نیز در این شکل نشان داده شده و در جدول 

کاهش قابل توجه ظرفیت کند. های متوسط و یکنواخت و حداکثر محاسبه شده با استفاده از رابطه بین سختی و کرنش را مقایسه میکرنش

توانستند دریفت مشهود است. در حالیکه نمونه های بدون وصله می ۰و جدول  ۰های دارای وصله در شکل تغییرشکل محوری برای نمونه

 را تحمل نمایند. ۴1۳/۴توانند دریفتی حدود فقط می db۰۴با طول وصله  داشته باشند، نمونه ۴۰۴/۴بزرگتر از 
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 های مختلفتقاضای پیش بینی شده و ظرفیت مشاهده شده تغییرشکل محوری برای نمونه. مقایسه 6شکل 

 ها. تغییرطول و اطالعات تغییرشکل نمونه4جدول 

ل متوسط افزایش طو نمونه

)mm ( 

 کرنش متوسط

* 

کرنش یکنواخت 

** 

کرنش ماکزیمم 

** 

†دریفت مجاز    εcr‡ εcr 

۳رابطه   

BC1 111 111/۴  1۰۰/۴  ۳۸1/۴  ۴۰/۴  ۴۳2/۴   ۴1۷۰/۴  
BC2 ۸۰ ۴۸۰/۴  ۴۸۷/۴  ۳2۷/۴  ۴۳1/۴  ۴۳2/۴  ۴1۷۰/۴  

SC1 1۳ ۴1۳/۴  ۴1۳/۴  ۴۰۷/۴  ۴۴2/۴  ۴11/۴  ۴1۷۰/۴  

SC2 ۰۸ ۴۰۸/۴  ۴۰۰/۴ ††  1۴2/۴  ۴22/۴  ۴1۸/۴  ۴1۷۰/۴  

SC۳ ۳2 ۴۳2/۴  ۴22/۴  1۳2/۴  ۴1۳/۴  ۴2۳/۴  ۴1۷۰/۴  

 آید.با تقسیم تغییر طول نمونه به طول آن بدست می *

  آید.با استفاده از رابطه بین سختی و کرنش بدست می **

   آید.( بدست می2)معادله  Adebar و Dezhdarبا استفاده از روش پیشنهادی  †

   باشد.مقدار زیاد آن بدلیل لغزش آرماتور می ††

 کرنش کششی مشاهده شده از کمانش خارج از صفحه. ‡

شود که گیری مینتیجه ]1۳[با ارتباط دادن انحنا در وسط دهانه به کرنش در آرماتور طولی و با استفاده از تئوری لنگر محلی 

 تواند مطابق رابطه زیر تخمین زده شودای برای نمونه با یک الیه آرماتور میمیانگین کرنش بحرانی ناشی از کمانش صفحه

  (۳                        )                                                                      

2

1.6cr

o

b

l


 
  

  

با اینکه   .مقایسه می کند ۳ای را با مقدار حاصل از معادله کرنش کششی مشاهده شده حاصل از کمانش خارج از صفحه ۰جدول 

های بدون وصله های دارای وصله از دقت خوبی برخوردار است، اما این مقادیر برای برای نمونهمقادیر بدست آمده از این معادله برای نمونه

 کمتر از مقدار حاصل از آزمایش است .

های دارای وصله ی برای همه نمونهپذیردهد. کاهش قابل توجهی در شکلها نشان میجابجایی را برای نمونه -نمودار بار ۷شکل 

منجر به کاهش شدید مقاومت و گسیختگی آرماتور در تغییرشکلهای محوری  SC1شود. طول کم وصله برای نمونه پوششی مشاهده می

جابجایی مشخص شده است. قبل و بعد از کمانش،  -کوچک شده است. شروع کمانش خارج از صفحه توسط عالمت ستاره در نمودار بار

شود. پس از شروع کمانش، لهیدگی شدید در منحنی هیسترزیس قابل مشاهده تغییر شکل مشاهده می-تغییرات اساسی در شکل نمودار بار
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است که این امر به دلیل سختی تقریباً صفر نمونه کمانش شده در شروع بارگذاری مجدد کششی و لغزش آرماتورها در شروع بارگذاری 

 ج(.۷یابد )شکل ها پس از کمانش به میزان قابل توجهی کاهش میه به کمانش ناشی از فشار، اتالف انرژی نمونهمجدد فشاری است. با توج

          

 BC2)ب(  BC1 )الف( 

 
 SC2)ت(  SC1)پ( 

 
  قبل و بعد از کمانش  BC2)ج(  SC3)ث( 

 هاتغییرشکل نمونه –. نمودار بار 7شکل 
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 گیری نتیجه -4

های مرزی دیوارهای برشی مسلح به روش تجربی بررسی شده است. برنامه آزمایشی شامل ای المانپوششی بر پاسخ لرزهاثر وصله 

های فشاری های وصله متفاوت است. پروتکل بارگذاری رفت و برگشتی نامتقارن با کرنشدو نمونه با میلگردهای پیوسته و سه نمونه با طول

 توان در موارد زیر خالصه نمودیق را میمحدود شده است. نتایج این تحق

 های جانبی بسیار کمتر های دارای وصله پوششی باعث کرنش زیاد موضعی و گسیختگی آرماتور در دریفتکاهش تعداد ترک در نمونه

 شود.های دارای آرماتورهای پیوسته میاز نمونه

  های غیرخطی عمدتاً دهد که کرنشسختی و کرنش، نشان میبدست آوردن مشخصات کرنش آرماتورها، با استفاده از ارتباط بین

های های دارای آرماتورهای پیوسته کرنشدار هستند، در حالیکه برای نمونههای وصلهخوردگی در نمونههای ترکمحدود به محل

ها برای ضعی در محل ترکدهد. این عمل باعث افزایش کرنش موها رخ میغیرخطی قابل توجهی در طول آرماتور خارج از محل ترک

 شود.نمونه های وصله دار می

 های محوری بسیار کوچکتر اتفاق می افتد و پس از کمانش، های دارای وصله پوششی در کرنشکمانش خارج از صفحه برای نمونه

 کند.ظرفیت جذب انرژی المان کاهش قابل توجهی پیدا می

 های بدون وصله است. این امر با توجه به روش بسیار کمتر از مقادیر متناظر در نمونههای با وصله دریفت حداکثر قابل حصول در نمونه

تواند منجر به شکست موضعی دیوار گردد. برای جلوگیری از این در دیوارهای برشی می ،ACI 318-19نامه طراحی دیوار برشی در آئین

. (]NZS 4101 ]1۰ش طراحی مبتنی بر ظرفیت استفاده شود )مشابه شود مشابه تیر و ستون، در طراحی دیوار هم از روامر توصیه می

توان محل تغییرشکل غیرخطی محتمل در دیوار را به پای ستون محدود و با اجتناب از قرارگیری وصله در این محل از بدین شکل می

 پذیری دیوار در اثر وجود وصله جلوگیری نمود.  کاهش ظرفیت شکل
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