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  چكیده
 یم تیتقو یها روش نیمناسبتر از یکی( CFRP)یکربن مسلح یمریپل یها ورقه از استفاده با یساز مقاوم و تیتقو روش
 تمام از تا شود یابیارز ها سازه یساز مقاوم در( CFRP)یکربن مسلح یمریپل یها ورقه رفتار که است الزم نیبنابرا. باشد
 یخمش ضعف ،یبتن یها سازه گرید و پلها در استفاده مورد یبتن یها ریت یاصل ضعف. گردد استفاده یساز مقاوم در آنها لیپتانس

ضعف ها ممکن است به  یندارند که ا تیبه تقو یازبوده و ن یبرش یضعف ها یبتن مسلح دارا یها یرت یبعض ست.آنها یبرش و
و نقص  یس،سرو یبارها یزانم ایشافز ی،خوردگ یلکاهش در سطح مقطع آرماتورها به دل ی،برش یبودن آرماتورها یناکاف یلدل
 و ساخت باشند.  یطراح یها

 یمقاوم ساز ینا اثر امدلسازی شدند ت CFRPهمان  یا بنیکر FRPشده با ورق  یمقاوم ساز یبتن یرت ینپژوهش چند یندر ا
 یرهاینتایج تحلیل های المان محدود نمونه ت جهت تایید صحت مدلسازی آنها مورد بررسی قرار گیرد. یهها و ضخامت و زاو

متفاوت مقایسه  یها یشبا آرا یرهاییت یانجام شده بر رو یشگاهیآزما یجبا نتا ABAQUSمدلسازی شده در نرم افزار  یبتن
 یصورت گرفته برا یها یل. تحلمی باشدنمونه ها  یدر تمام یر مقاومت تیرهابهبود چشم گ ازی نمایانگر. نتایج مدلسگردید

 یشو قراردادن و آرا یمدلها برش ینا ی انجام شده در همه یهایمنظور بارگذار ینصورت گرفت که بد یرهات یبرآورد تنش برش
 یآنها برتر یرها بر سا یشآرا یگردد اما برخ یرت یبر رو یر برشانجام شد که موجب کاهش با یدر جهت یزن FRP یورقها یبند

 یبا راستا یافال ینب یههرچه زاوبودند بطوریکه  همورد توج ینههم از لحاظ استحکام و هم هز ینهبه یداشته و به عنوان نمونه 
در بیان نتیجه کلی می توان ت. اس یشترب یرت یمقاومت برش یشکمتر باشد اثر آن ها در افزا یاحتمال یعمود بر شکست برش

 ییمختلف موجب کاهش جابجا یایزوا یمختلف و حت یمختلف به ضخامتها یها با ورقها یمقاوم ساز ی که همهاظهار داشت 
باشد که  یکمتر م تبهمر یکنشده  یتتقو یربا ت یسهدر مقا ییجابجا ینا یزانمکه  شود یها م یبارگذار یدر همه  یرت یعمود

 است. یریچشم گ ریابس یزانم
 

 .FRPبتن، مقاوم سازی، تیر بتنی، تحلیل غیر خطی، مقاومت برشی، ورق های کلیدی:  واژه
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مقدمه -1

و توجه به مزایای بی شمار آنها همچون مقاومت کششی باال، وزن کم،  FRPبدلیل سهولت و موثر بودن روش تقویت با ورقه 
میرایی باال و ... نسبت به ورقه های فوالدی کاربرد بیشتری در تقویت و ترمیم مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت خستگی، 

، استفاده از آنها دارای نقاط ضعفی نیز FRPاعضای باربر سازه ای پیدا کرده اند. با وجود جنبه های مثبت استفاده از ورقه های 
های خارجی، وقوع مکانیسم های گسیختگی می باشد. بزرگترین عیب استفاده از این دسته کامپوزیت هابه صورت ورق 

جداشدگی است. منظور از جدا شدگی، جدا شدن ورق از تیر در مرحله ای از اعمال بار است که هیچ یک از اعضا، شامل بتن و 
 یختگیگس یمدها نیمهمتر از یخمش و یبرش یختگیگس آسیب جدی ندیده اند و کما کان قابلیت باربری دارند.FRPورق 

 یدوم و نرم یاول که رایز. باشد یم ارجح یبرش یختگیگس بر "عموما یخمش یختگیگس. باشند یم نشده تیتقو یها ریت یبرا
 کهیصورت در. باشد کاربر یبرا یهشدار تواند یم خود نیا و شود عیتوز بار تنش که دهد یم اجازه نرم یختگیگس. باشد یم ترد
 ،FRP یخارج یها ورقه کمک به یخمش یساز مقاوم در. گردد فاجعه سبب یناگهان بصورت تواندیم باشد، ترد یختگیگس

 از یختگـیگس مد نیا وجود نیا با. باشدیم کمتر اریبس نشده یساز مقاوم حالت به نسبت ریت یریپذ شکل که شده داده نشان
 تیظرف به کهیبطور بوده یکاف یبرش تیظرف یدارا دیبا شده یساز مقاوم ریت کی نیبنابرا. باشد یم نرمتـر یبرشـ یختگـیگس

 از پس باشد کمتر ریت یخمش تیظرف از آن یبرش تیظرف ای باشد ناقص برش در آرمه بتن ریت کی که یزمان. برسد خود یخمش
 مقاوم ریت یبرش تیظرف یریگ اندازه که دانست دیبا. ردیگ قرار توجه مورد دیبا یبرش یساز مقاوم ،یخمش یساز مقاوم انجام

 بتن یساختمانها یبرا یساز مقاوم یاستراتژ از تر یدیکل نقش مواقع یبرخ ،یبرش یساز مقاوم. باشد یم مهم اریبس شده یساز
و  FRPسازی پرداخته در ادامه به بررسیدر این فصل به بررسی ضرورت، اهداف و روشهای مقاوملذا  .کند یم یباز را آرمه

 .پردازیم. دهنده و انواع آن می اربرد، اجزای تشکیلهای بتن آرمه، موارد کسازی سازهنقش آن در مقاوم

 

 مشخصات سازه های انتخابی -2

درجه مورد  03و  04، 3میلیمتر و زاویه های  3100و  31.0، 31.0یک جهته با سه ضخامت  FRPبرای تیرهای مورد بررسی 
مقاوم سازی و نتایج با حالت مقاوم ( °135,°45دو جهته ضربدری )  FRPتحلیل قرار گرفته است. سپس با استفاده از الیاف

بار ارائه شده است. قابل ذکر -سازی الیاف یک جهته مقایسه گردید. در ادامه نتایجی چون کانتور تنش و نمودارهای جابجایی
مرکز است که در برخی از مدلها برای اعمال بار از ورق واسطه استفاده شده است که بار بطور مستقیم به تیر وارد نشود تا از ت

در اینجا تیر با تنش جلوگیری شود. این ورق در نتایج کلی تیر اثر نداشته و بهمین دلیل در برخی مدلها در نظر گرفته نشده است.
مدل شده است. نحوه بارگذاری و اعمال نیرو در شکل زیر   FRPمیلی مترمربع که خواص بتن و ورق های   034×43.مقطع 

 دیده می شود.
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 تیر و اعمال نیروها در نرم افزار مدل: (1)شکل

 
 درجه 0تیر مقاوم سازی شده دوطرفه با زاویه ( : 2)شکل

تنش بیشتر بر روی  03به  3درجه مشاهده شد که با تغییر زاویه از  03با زاویه  FRPپس از بررسی و مدلسازی ورق 
ود نشان می دهد. تیر مقاوم سازی شده درجه، ورق مقاوم سازی کمتری از خ 3تیر اعمال می شود که نسبت به زاویه 

 در شکل زیر دیده می شود.  3100درجه و ضخامت ورق  3دوطرفه با زاویه 

 
 میلیمتر0330درجه و ضخامت  0کانتور جابجایی تیر تقویت شده با زاویه (:  3)شکل                         
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زی تیر و کاهش تنشها بر روی تیر دارد، حال آنکه از لحاظ دیده می شود که ورق با ضخامت بیشتر اثر بهتری بر مقاوم سا
اقتصادی نیز هزینه بیشتری بدنبال خواهد داشت. در تصمیم گیری برای انتخاب ضخامت ورق، میزان بارگذاری و جهت آن بسیار 

تعیین شوند. در برخی موارد ورق حائز اهمیت است. در موارد کاربردی بسته به نوع بارگذاری و تکیه گاه ها، این مقادیر بهینه باید 
با ضخامت کمتر، اثر بسیار خوبی در مقاوم سازی تیر خواهد داشت. نمودار زیر میزان نیرو بر حسب جابجایی برای نقطه میانی تیر 

 که بیشترین انحراف را در بارگذاری پیدا میکند رسم شده است. 
 

 
 درجه 0زاویه و  0320بار برای ضخامت  -نمودار جابجایی:  (0ل )شک

درجه می باشد.  3در تحلیلهای صورت گرفته برای زاویه های مختلف در این مدل دیده می شود که بهترین عملکرد برای زاویه 
درجه دیده می شود. قابل ذکر است که برای گرفتن این نتایج  03و  04،  3بار برای سه زاویه مختلف -در زیر نمودار جابجایی

 در نظر گرفته شده است. FRP ،31.0ضخامت ورق 

 
 در زوایای مختلف 0320بار برای تیر با آرایش دوطرفه و ضخامت  -(:نمودار جابجایی5)شکل

و زاویه صفر درجه در نمودار زیر  3100و  31.0، 31.0بار برای این مدل آرایش مقاوم سازی در ضخامتهای-نمودار جابجایی
 نمایش داده شده است.
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 ن جابجایی برای ضخامتهای مختلفمقایسه میزا(: 0)شکل

آنچه در اینجا بسیار حائز اهمیت است میزان بهبود عملکرد یرشی تیر در این مقاوم سازی ها در مقایسه با تیر ساده بدون مقاوم 
می باشد، در حالیکه  235KNسازی می باشد. در خصوص این نکته قابل ذکر است که بار نهایی در حالت بدون مقاوم سازی 

% افزایش ظرفیت باربری مشاهده می گردد.در ادامه 03بوده و به میزان  324KNبهترین حالت مقاوم سازی مقدار بار نهایی در 
، تیر مرجع در سه حالت فوق مقاوم سازی گردید و با مقاوم سازی در حالت °135 ,°45) (دو جهته FRPبا استفاده از الیاف 

 مقایسه گردید که نمودار و نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد.  °0و زاویه  31.0 یک جهته با ضخامت FRPاستفاده از الیاف 
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 °0جابجایی برای مقاوم سازی دو طرفه  با الیاف یک جهته  -: نمودار بار(7شکل)
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 (°135,°45)فه با الیاف دو جهتهجابجایی برای مقاوم سازی دوطر -(: نمودار بار8شکل)

 
 یک جهته و دو جهته در حالت آرایش دو طرفه FRP(: نتایج حاصل از مقایسه مقاوم سازی با الیاف 1جدول)

کاهش خیز در بار 

318KN 

افزایش ظرفیت 

 باربری )درصد(

خیز در 

 318KNبار

 بار نهایی mmخیز نهایی 

KN 

 

 الیاف بافت نوع

FRP 

 °0یک جهته  313 30.3 30.3 -- --

دوجهته ضربدری  333 3013 2.5 8.4% 21.2%

(45°,135°) 

 

نسبت به   %8.4همانگونه که از مقایسه نتایج مشاهده میگردد استفاده از الیاف دوجهته باعث افزایش ظرفیت باربری به میزان  
، در بار نهایی معادل در حالت استفاده حالت یک جهته می گردد و میزان کاهش خیز تیر در حالت مقاوم سازی با الیاف دو جهته

 می باشد. %21.2از الیاف یک جهته به میزان 
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  °0جابجایی برای مقاوم سازی بصورت نیمه از دو طرف با الیاف یک جهته –(: نمودار بار 9شکل )
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 135,°45)°(مقاوم سازی بصورت نیمه از دو طرف با الیاف دو جهته جابجایی برای-(: نمودار بار10)شکل

 (: نتایج مقایسه مقاوم سازی با الیاف یک جهته و دو جهته بصورت نیمه از دو طرف2)جدول

کاهش خیز در بار   

315.2KN 

افزایش ظرفیت 

 باربری)درصد(

 خیز در بار

315.2KN 

 خیز نهایی

Mm 

 بارنهایی

KN 

نوع بافت الیاف 

FRP 

 °0یک جهته  315.2 3.15 3.15 -- --

دوجهته ضربدری  326.3 3.12 2.8 3.5% 12.5%

(45°,135°) 
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همانگونه که از مقایسه نتایج برمی آید استفاده از الیاف دو جهته در این حالت مقاوم سازی باعث افزایش ظرفیت باربری به میزان  
تیر در حالت مقاوم سازی با الیاف دو جهته، در بار نهایی معادل  نسبت به حالت یک جهته میگردد و میزان کاهش خیز 3.5%

 می باشد. %12.5در حالت استفاده از الیاف یک جهته به میزان 

 
 °0جابجایی برای مقاوم سازی بصورت چهار طرفه با الیاف یک جهته  -(: نمودار بار11)شکل
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 (°135,°45)جابجایی برای مقاوم سازی بصورت چهار طرفه با الیاف دو جهته -(: نمودار بار12)شکل
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 (: نتایج مقایسه مقاوم سازی با الیاف یک جهته و دو جهته بصورت چهار طرفه3)جدول

کاهش خیز در بار   

324.3KN 

افزایش ظرفیت 

 باربری)درصد(

 خیز در بار

324.3KN 

 خیز نهایی

mm 

 هاییبارن

KN 

نوع بافت الیاف 

FRP 

 °0یک جهته  324.3 2.8 2.8 -- --

دوجهته ضربدری  354.1 2.5 2.17 9.1% 29%

(45°,135°) 

همانگونه که از مقایسه نتایج مالحظه می شود استفاده از الیاف دو جهته در این حالت مقاوم سازی باعث افزایش ظرفیت باربری 
هته می گردد و میزان کاهش خیز تیر در حالت مقاوم سازی با الیاف دو جهته، در بار نسبه به حالت یک ج %9.1به میزان 

می باشد.و با بررسی نتایج مشخص شد که استفاده از الیاف دو  %29نهایی معادل در حالت استفاده از الیاف یک جهته به میزان 
افزایش   %50حظه گردید که در بهترین حالت جهته برای افزایش ظرفیت بار بری و برشی تیر بسیار موثر تر است و مال

بهبود   %12ظرفیت باربری نسبت به تیر بدون مقاوم سازی وجود دارد و در مقایسه با تاثیر مقاوم سازی با الیاف یک جهته 
و تیر بتنی، ضریب  FRPدر این قسمت از پژوهش به منظور بررسی اثر متقابل بین سطوح ورق وضعیت باربری مشاهده شد.

صطکاک بین آن دو را تغییر داده تا در اثر آن تنشهای روی تیر را مشاهده نماییم.در اینجا نموداری برای این پارامترها ارائه کرده ا
 در اینجا از دو طرف و بطور کامل چسبیده شده است.  FRPایم که در شکل زیر نمایش داده شده است. قابل ذکر آنکه ورق 

 
 سب زمان (: نمودار تنش بر ح13)شکل

در شکل باال همانطور که دیده می شود تنشها بر حسب زمان برای نقطه میانی تیر ترسیم شده اند. دیده می شود در حالتیکه 
وجود نداشته باشد، تنش زیادی بر تیر وارد می شود و در حاالتی که ورق وجود داشته باشد تنش وارده بر سازه تیر  FRPورق 

 با ضریب اصطکاک مناسبی به سازه متصل گردد، تنش وارد بر تیر کاهش می یابد. FRPگر ورق کاهش می یابد. مهم آنکه ا
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 گیرینتیجه -3

با نتایج  ABAQUS مدلسازی شده در نرم افزار تیرهای بتنینتایج تحلیل های المان محدود نمونه در این پژوهش 
در ابتدای تحلیل ها،  قایسه گردید. با ارزیابی صحت مدلسازیمروی تیرهایی با آرایش های متفاوت بر آزمایشگاهی انجام شده 

این مقاوم سازی ها و ضخامت و تا اثر  ندمدلسازی شد CFRPکربنی یا همان  FRPچندین تیر بتنی مقاوم سازی شده با ورق 
مقاومت بتن، بهبود  در افزایش FRPبا توجه به خصوصیات منحصر بفرد الیاف و ورق های مورد بررسی قرار گیرد. زاویه آنها 

چشم گیر در تمامی نمونه ها مشاهده شد. تحلیل های صورت گرفته برای برآورد تنش برشی تیرها صورت گرفت که بدین 
نیز در جهتی انجام شد که  FRPمنظور بارگذاریهای انجام شده در همه ی این مدلها برشی و قراردادن و آرایش بندی ورقهای 

وی تیر گردد. نتایج تحلیل نشان می دهند که اگرچه در تمامی آرایشهای مختلف مقاوم سازی، موجب کاهش بار برشی بر ر
میزان بار وارده بر تیر کاهش یافته و کرنش عرضی تیر نیز بشدت کاهش می یابد اما برخی آرایش ها بر سایر آنها برتری داشته 

زینه مورد توجه هستند. برای تقویت برشی تیرها معموال الیاف و به عنوان نمونه ی بهینه برای ما هم از لحاظ استحکام و هم ه
پلیمری را بصورت قائم و یا مایل )عمود بر راستای ترک های برشی( به طرفین تیر می چسبانند. هرچه زاویه بین الیاف با راستای 

 FRPقابل ذکر است که ورقهای .عمود بر شکست برشی احتمالی کمتر باشد اثر آن ها در افزایش مقاومت برشی تیر بیشتر است
% وزن 3.بطور معمول بین دو تا ده برابر مقاومت ورقهای فوالدی را دارند و این در حالی است که وزن آنها تنها در حدود 

ورقهای فوالدی است. از این رو با تقویت تیرها یا بطور کلی سازه های بتنی توسط این مواد می توان با کمترین افزایش در وزن 
مان، بیشترین مقاومت را انتظار داشت. همچنین این مواد می توانند سختی و مقاومت نهایی عضو را تا چندین برابر افزایش ال

نتایج تحلیل تیرهای مختلف در این پژوهش نشان می مصرفی و نیز ابعاد المان می شود.دهند که خود موجب کاهش آرماتورهای 
ی مختلف به ضخامتهای مختلف و حتی زوایای مختلف موجب کاهش جابجایی عمودی دهد که همه ی مقاوم سازی ها با ورقها

تیر در همه ی بارگذاری ها می شود. نتایج نشان می دهند که میزان جابجایی در حالت استفاده از الیاف دو جهته درمقایسه با 
دل و تحلیل شده در نرم افزار آباکوس در بین نمونه های م.% کاهش می یابد0.الیاف یک جهته در بهترین حالت به میزان 

در جهت عمود بر بارگذاری تاثیر ناچیزی بر کاهش تنش برشی داشته و برای تحلیل  FRPمشاهده شد که افزودن ورق های 
طرف مقاوم سازی شده)دور پیچ  0در بررسی مدلهایی که تحلیل آنها انجام شد، آرایشی که در آن تیر از برشی توصیه نمی شود. 

ن دور مقطع( بهترین عملکرد را نشان داد در حالیکه در بسیاری موارد نتایج آن با نتایج مقاوم سازی دو طرفه کامل باالخص کرد
با راستای بار وارد شده،  FRP( بسیار نزدیک بود. در مقایسه اثر زاویه الیافهای ورق 300KNدر بارهای کم )حدودا کمتر از 

ملکرد بسیار بهتری از ورقها مشاهده می شود. در بررسی اثر ضخامت بر افزایش استحکام و درجه ع 3مشاهده شد که در زاویه 
افزایش مقاومت داریم اما نتایج  FRPکاهش جابجایی در راستای برشی مشاهده شد که اگرچه با افزایش ضخامت ورق های 

ک می باشد و اگر بحث هزینه مطرح باشد با در در برخی موارد بسییار اند 3100و  31.0نشان می دهند که اختالف برای ضخامت 
نظر گرفتن مقادیر بحرانی می توان از ضخامتهای کمتر استفاده نمود. استفاده از الیاف یک جهته در بهترین حالت باعث افزایش 

 نسبت به حالت تیر بدون مقاوم سازی میگردد. %38ظرفیت باربری به میزان 

دو جهته برای افزایش ظرفیت بار بری و برشی تیر بسیار موثر تر است و در بهترین حالت  مالحظه گردید که استفاده از الیاف
بهبود وضعیت   %12افزایش ظرفیت باربری نسبت به تیر بدون مقاوم سازی وجود دارد و در مقایسه با الیاف یک جهته   50%

ی است که تیر به صورت چهار طرفه مقاوم سازی باربری مشاهده شد. مالحظه گردید که کمترین میزان لغزش میلگرد در حالت
و در محل اعمال بار، در بال کششی رخ داد و  -و جدا شدگی ورق از سطح تیر در محل تکیه گاه میانی، در بال فشاری .میگردد

 مسیرترک ها نیز از محل تکیه گاه میانی به طرف نقاط اعمال بار متمرکز گسترش پیدا کرد.
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