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 پیشگفتار
سازه های بتن مسلح اغلب با اصالح و بهبود عملکردشان در طوو  عمور موتماو موود موا هو       

استانتاردهای  هستنت عوامل اصلی شرکت کننته در این اصالح عبارتنت از تغییراو استفاده از آنها ،

طراحی  تیت، تخریب ب  ماطر موردگی فوالد ب  ماطر قرار گرفتن در معرض یک محیط مها م 
و رویتاد حادث  مثل زلزل .در چنین شرایطی دو راه حل ممکون و وود داردج  واینزینی یوا م واو       

نیروی کار،  اینزینی سازه ای کامل ممکن است معایبی از قبیل هزین  های باال برای مواد و  سازی

تاثیر محیطی قویتر و ناسازگاری ب  علت وقف  در عملکرد سازه ب  همراه داشوت  باشوت کو  در ایون     
در دهو  گششوت     هننا  بهتر است برای تعمیر یا ارت ا سازه در مصوص م او  سازی اقوتا  نموود.  

او قوی از  مل  اپوکسی منجر ب  بو ود آمتن تکنیکوی شوامل چسوبانتن صوفح     هایتوسع  چسب

ب  سطح بتن شته است.این صفحاو با بتن بطور مرکوب   (FRP)فوالدی یا صفحاو الیاف پلیمری 
در م ایس  با فوالد دارای مزایای متعتدی اسوت.   FRP .عمل می کننت و ب  حمل بار کمک می کننت

و  این مو اد م اومت نهایی باالتری دارنت و چنالی کمتری نسبت ب  فوالد دارنت.عالوه بر آن نصوب 

در ت ویت ستون ها، تیرها، دا  ها، اتصواالو، دیوارهوای    FRP از راه انتازی آنها آسانتر می باشت. 
موی تووان اسوتفاده نموود. تکنیوک م واو         ... برشی بتنی، دیوارهای آ ری، پای  و عرش  پل ها و

ای پوشش ب  طور گسترده ای ب    FRP سازی ستون های مسلح بتنی با استفاده از کامپوزیت های
مورد کاربرد قرار گرفت  است. در م ایس  با استفاده از تنو  هوا و موارپیو فووالدی،      ب  وسیل  فوالد

قابلیت ایون را دارد کو  محصوور شوتگی را بو  صوورو        FRP استفاده از تکنیک محصور سازی با

ب  عنووان   می توانت در تیرها و دا  های بتنی .FRPپیوست  برای تما  م طع عرضی ستون تامین کنت

 اینزین تما  یا بخشی از میلنرد کششی مورد نیاز بکار رود. همچنین در اتصاالو بتنی می توانت 

در ت ویوت دیوارهوای برشوی نیوز       FRPاستفاده گردد و شکل پشیری اتصا  را افوزایش دهوت. از   

 .را مهار نمایتمی توانت شکل پشیری دیوارهای بنایی را افزایش داده و آنها  FRP .استفاده می گردد
با تو   ب  اینک  این کامپوزیت  تیتا وارد کارهای مهنتسی در ایران شته انت ضروری است ک  با 

   انجا  مطالعاو رفتار آنها در ترکیب با المانهای مختلف بررسی گردد.



 



 

و کاربرد آن در مقاوم سازی  FRPمعرفی کامپوزیت های  فصل اول:

 سازه های بتن مسلح 
  مقدمه 1-1

در از ورق های فوالدی  هت م او  سازی سازه های بتن مسلح رایج و معمو  می باشت. استفاده 
انجا  گرفت  ک  بتوان از آن ها بجای ورق های  FRPسا  های امیر مطالعاو زیادی بر روی 
 استفاده کرد. از این روش بصورو گسترده در م او  فوالدی در م او  سازی سازه های بتنی 

 (.FRPدورپیچی ستون ها توسط ورق های ون ها استفاده شته است )سازی ست
در حا  حاضر چنتین گروه تح ی اتی در سراسر دنیا در این مورد مطالعاو گسترده ای را آغاز 

در  .تح ی او مود را در این زمین  آغاز کردنت 1999در سا    Drewettو   Shawکرده انت. 
ادام   Dolanو  Hamiltonو همچنین  Maalejو  Bonacciاین تح ی او توسط  2000سا  

و   Seibleو  Karbhariتوسط  2000یافت تا اینک  مطالب  امعی در این زمین  در سا  
اولین بار در  FRPتکنولوژی استفاده از ورق های تهی  و  مع آوری گردیت. Nealeهمچنین 

 هت م او  سازی  CFRPی در سوئیس مورد استفاده قرار گرفت ک  در آن ورق ها 1984سا  
داشتن نسبت م اومت ب  وزن باالی  FRPتیرهای بتنی آزمایش شت. بزرگترین مزیت ورق های 

ده برابر م اومت  بطور معمو  حتاقل دو برابر و حتی می تواننت FRPآنها می باشت. ورق های 
باشت  ی فوالدی میوزن ورق ها% 20ورق های فوالدی را داشت  باشنت در صورتی ک  وزن آنها تنها 

(Darby 1999 ).  کامپوزیت هایFRP  طی سالیان دراز در صنایع مختلف مورد استفاده قرار
اما دلیل محتودیت استفاده از  .موبی شنامت  شته استگرفت  است و مصوصیاو این مصالح ب  

استفاده  این مصالح در مهنتسی عمران هزین  باالی آن می باشت و کاهش هزین  این کامپوزیت ها
 از آن را در مهنتسی عمران گسترش مواهت داد. 

 FRPانواع ورق های کامپوزیت  1-2
انواع مختلف فیبرها عبارتنت از ج  .از ترکیب فیبرورزین بو ود می آینت FRPکامپوزیت های 
فیبرهای شیش  ای و فیبرهای آرامیت و رزین هایی ک  در این روش مورد استفاده  ،فیبرهای کربنی

 پلی استر و نیلی استر. ،ر می گیرنت عبارتنت از ج رزین های اپوکسیقرا
 ب  س  دست  ت سیم می شونت ج FRPکامپوزیت های  ،بست  ب  نوع فیبر مورد استفاده قرار گرفت 

 (. FRP A( و فیبر آرامیت ) FRP Cفیبر کربنی ) ،( FRP Gپلیمر مسلح فیبر شیش  ای )
 ( بتست آورد. ACI440R-96-(1996)صالح را می توان از ) اطالعاو مربوط ب   زئیاو این م
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 FRPویژگی های مکانیکی کامپوزیت های  1-3
متو  االستیسیت  و م اومت کششی بست  ب  ضخامت ورق های کامپوزیت می توانت تفاوو بسیار 

 .داشت  باشنت 1-1زیادی نسبت ب  اعتاد آورده شته در  تو  
کرنش  –روش سامتن آنها هر س  نوع این کامپوزیت ها رفتار تنش  بتون تو   ب  نوع فیبرها و یا

در  FRPیکسانی از مود نشان می دهنت و این یکی از ویژگی های بسیار مهم کامپوزیت  های 
برای کامپوزیت کرنش را  –نوعی از منحنی های تنش  1-1استفاده سازه ای آنها می باشت. شکل 

با تو   ب  این نمودار مشاهته می شود ک   .شان می دهتو فوالد نر  نو  FRP G، FRP Cهای 
شکل پشیری فوالد بیشتر از مواد کامپوزیت می باشت و می توان دو نتیج  مهم سازه ای از این 

( شکل پشیری فوالد را نتارنت و ممکن است شکل  FRPینک  این مصالح ) مسئل  گرفتج او  ا
و ود با  .محتود کنت ،ها م او  شته انت FRPاده از پشیری اعضای سازه بتن مسلح را ک  با استف

این مصالح می تواننت بطور  ،این در مواقعی ک  برای  کت کردن بتن مورد استفاده قرار می گیرنت
 قابل تو هی م اومت و شکل پشیری ستون ها را افزایش دهنت.

 FRP A  (Head 1996 )و  FRP G، FRP Cویژگی های مکانیکی کامپوزیت های  1 تو  
 نوع کامپوزیت 

 با فیبر یکطرفه

                     محتوای فیبری

 ) درصدی از وزن ورق(

 Gpaمدول االستیسیته) (/Kgدانسیته ) 

) 

 ششی مقاومت 

(Mpa ) 

FRP G 80-50 2000-1600 55-20 1800-400 
FRP C 75-65 1900-1600 250-120 2250-1200 
FRP A 70-60 1250-1050 125-40 1800-1000 

 

 
 FRPای فوالد نرم و چند نوع از مصالح کرنش بر -منحنی های تنش 1-1شکل 

با توزیع تنش هست ک  از سخت شتگی  ،FRPاستنباط دو  از رفتار شکننته مصالح کامپوزیت 

 دوباره این مصالح بعلت عت  شکل پشیری آنها حاصل می شود.
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 رزین ها 1-4

بایستی تو    .ب  بتن مورد استفاده قرار می گیرنت FRPاتصا  ورق های  رزین های پلیمری  هت

 .را مو ب شود FRPها ب  بتن ممکن است  تاشتگی بین بتن و  FRPداشت ک  اتصا  ضعیف 

شکل پشیری و م اومت برشی تیرها را باال می برد و این چسب ها  ،استفاده از چسب های اپوکسی

از مصالح بتنی می  FRPعث  لوگیری از  تاشتگی ورق های ب  انتازه ای قوی هستنت ک  با

( 1993مشخصاو این چسب ها می تواننت توسط آزمایش های مناسب استانتارد ماننت )  .گردنت

ASTM- D638-M-93 .مشخص گردد 

 در مقاوم سازی سازه ها FRPمقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های  1-5

و از لحاظ اقتصادی  دارنت  FRP Gری نسبت ب  و ویژگی های بهت FRP Cکامپوزیت های 

تتوین  1995در سا   Winistorferو   Meierک  توسط  2-1 تو   .م رون ب  صرف  هستنت

را در م او  سازی سازه های بتنی مسلح با هم  FRPویژگی های انواع کامپوزیت های  ،یافت  است

 م ایس  کرده است.

 ها FRPم ایس  بین ویژگی های انواع  2 تو  

 ورق های کامپوزیت ساخته شده از معیار
 فیبرهای آرامید فیبرهای کربنی فیبرهای شیشه ای

 میلی موب میلی موب میلی موب م اومت کششی

 نامناسب میلی موب موب م اومت فشاری

 موب میلی موب مناسب متو  یان 

 موب میلی موب مناسب رفتار بلنت متو

 موب عالی مناسب رفتار گسیختنی

 عالی موب مناسب دانسیت  وزنی

 موب میلی موب نامناسب م اومت قلیائی

 مناسب مناسب میلی موب هزین 

 ضریب ایمنی 1-6
 ( BS 8110(  1997) آئین نام  )  FRPفوالد و  ،ضرایب ایمنی  زئی برای بتن 3 تو  

 ضریب ایمنی  زئی م اومت

 1.5 ،بتن تحت فشار محوری
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 1.05  ،دفوال

 FRP، 1.25م اومت کششی 

 FRP،  1.25م اومت بتن با  کت 



 

 به بتن FRPبررسی مقاومت مرزی در محل اتصال فصل دوم: 
 کارهای انجام شده 2-1 

 کارهای تجربی انجا  گرفت  شته در این زمین  عبارتنت از ج

  (  1994آزمایش برشی یکطرف  )Taljsten 

  (  1997آزمایش های برشی دو طرف  )Van  Gemert 

  ( 1980آزمایش های مربوط ب  تیر اصالح شته  ) Van  Gemert 

یکی از نتایج مهمی ک  در بخش های بعتی ب  آن  پردامت  مواهت شت این است ک  همواره با  

و تنش کشش نهایی ممکن  م اومت عضو افزایش نمی یابت. ،(  Lافزایش طو  پوشش داده شته ) 

است  هرگز در طو  کلی ورق پخش نشود. بر این اساس  بایستی یک طو  موثر برای پوشش 

دادن اعضای بتنی مشخص گردد ک  این عمل توسط بسیاری از مطالعاو تجربی در سا  های 

.. .و Taljsten، Maeda ، Holzenkampfer ، Yuanو توسط افرادی مثل  2001تا  1944

در هر حا  افزایش طو  پوشش داده شته می توانت مکانیز   .بررسی قرار گرفت  استمورد 

 گسیختنی را بهبود بخشت.

 مدل های مقاومت مرزی موجود 2-2

مت  های م اومت مرزی را ک  در سا  های امیر ارائ  شته انت می توان ب  س  دست  ب  شرح ذیل 

 ت سیم نمودج

  : این روش در  .ساس مشخصاو آزمایش گسترش یافت  انتاین مت  ها بر امدل های تجربی

و    Maedaو همچنین  Wuو  Hiroyukiتوسط  1997سا   ،Tanakaتوسط  1996سا  

 مورد بررسی قرار گرفت. 1997همکارانش در سا  

 :مدل های شکست مکانیکی 

 مطالعاو انجا  گرفت  بر روی این مت  بصورو زیر می باشت ج

Taljsten   1994سا، Holzenkampfer   1994سا، Rostasy    1997سا، Yuan  و

Wu   و  1999ساYuan   2001و همکارانش سا. 

  :ک  با استفاده از برمی فرضیاو ساده و توسط افراد زیر مورد بحث قرار ارائه ضوابط طراحی

 .1998و همکارانش سا   Khalifa ،1980سا    Van  Gemertگرفت ج 
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مورد  2001در سا   Tengو  Cehnمت  و اساس آنها ک  توسط در این فصل بر روی این س  

 بشرح پیوست مروری انجا  می گیرد. ،بحث قرار گرفت  است

 ربیمدل های تج 2-2-1

Hiroyuki  وWu   سلح م او  شته با فیبر آزمایش هایی را بر روی اعضای بتنی م 1997در سا

تنش  ( و L,cm  ای بین طو  پوشش ) انجا  دادننت و رابط طرف (برش دو  های کربنی )بصورو

 بتست آورنتج (  برشی متوسط نهایی ایجاد شته در مرز پوششی ) 

(MPa , cm )   =                                          (2-1 ) 

 بصورو زیر بتست آمته استج 1996در سا   Tanakaرابط  دینری توسط 

(MPa , mm        )-ln    6.13    =                                                      (2-2 ) 

.FRP  (Lاز حاصلضرب مساحت صفح   FRPم اومت نهایی ناشی از پوشش      در (   

 برای هر دو مت  فوق بتست می آیت. م تار 

Maeda      یک مت  بهتری را ارائ  دادنت ک  طو  موثر پوشش )  1997و همکارانش در سا 

 را مشخص می کنتج( 

 (MPa)        110.2 =                      (2-3                                        ) الف             

ب  ترتیب برابر متو   (  mmبر حسب )   و    (MPa)برحسب     در رابط  فوق 

م اومت نهایی ناشی از پوشش  می باشنت. (  FRPاالستیسیت  و ضخامت صفح  پوششی )

FRP  بتست می آیت. ک  در آن طو  (  در مساحت پوششی موثر )  از حاصلضرب

 رابط  زیر حساب می شودجاز  (  موثر پوششی )

                                                  (mm )     =       (2-3 )ب 

 L  ادق است ک  می باشت. این مت  زمانی ص GPa-mmبر حسب  در رابط  باال 

 باشت.

 مدل های شکست مکانیکی 2-2-2

Holzenkampfer   م اومت مرزی بین فوالد و بتن را در حالت شکست  1994در سا

 1998مورد بررسی قرار داد. فر  اصالح شته این مت  در سا  (  NLFMمکانیکی غیر مطی) 

 و روابط م اومت مرزی مطابق زیر بتست آمتنتجو همکارانش کار شت   Blaschkoتوسط 
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  L                                          =       

 الف (            2-4)

     L 
 می باشت. Nبر حسب    و  MPa-mmبر حسب  در رابط  فوق 

 ( از روابط زیر بتست می آینتج و انرژی گسیختنی ) (  طو  موثر پوشش )

 (mm)                (2-4-                                               ) ب 

 ج (   -2-4)            =  

م اومت کشش سطحی متوسط بتن است ک  مطابق آئین  (  MPaبر حسب )  در این رابط  

یک م تار ثابت است ک  از آنالیز مطی نتایج    مشخص می شود،   DIN 1048(  1991نام  ) 

یک فاکتور   ت و حاصل  از آزمایش برش دو طرف  و یا آزمایش های مشاب  بتست می آی

  mm, و عرض عضو بتنی ) )  mm, )هنتسی است ک  ارتباط بین عرض صفح  پوششی

 را بیان می کنت ج  )

                                      د (                                                       2-4)                                     

 مشابهی را ارائ  دادج 1994در سا    NLFM، Taljstenهمچنین با استفاده از آنالیز 

 الف (                                                                                  2-5)               1 *   

 ب (                                                                                                           2-5)                    = 

 ب  ترتیب برابر متو  االستیسیت  و ضخامت عضو بتنی می باشنت. و  در رابط  فوق 

Yuan  وWu   و  1999در ساYuan  م اومت مرزی بین  2001در سا  و همکارانشFRP  و

مورد  (  NLFMو غیر مطی )  (  LEFMبتن را با استفاده از شکست مکانیکی االستیک مطی ) 

( همان نتایج نشان داده 1999در سا   Wuو  Yuanآنان ) LEFMبررسی قرار دادنت. مطالع  

                                                           
در رابطه    قابل دسترسی نبود .    *نحوه بدست آوردن   
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در این مت   .اما شامل تأثیر عرض ورق و بتن نیز بود ،تأییت کرد الف ( را 5-2شته در معادل  ) 

 دهت ک  برابر است باج می الف (  ای مود را ب   5-2در رابط  )  م تار 

                                        =                                                             

(2-6  )                              

کرنش حل کردنت ک  نتایج  –را برای پنج حالت مختلف  رابط  تنش  NLFMآنها همچنین معتل  

  .آورده شته است 1-2حاصل  در شکل 

 ( ج 2001و همکارانش  Yuanحتاکثر ظرفیت باربری در این حالت از رابط  زیر بتست می آیت )

 sin (  =                                                             (2-7  )الف 

 از حل معادل  زیر بتست می آیت ج  م تار 

tanh[                                                                   

 ب(  2-7)

کرنش مربوط  کرنش می باشت،  –برابر تنش ماکزیمم بر روی منحنی تنش   در روابط فوق 

 برابر کرنش ماکزیمم می باشت.  و  ب  تنش 

 از روابط زیر بتست می آینت.  و   

 ج(2-7)                                                                   

 د(2-7)                                                              


