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کد مقاله2-421 :

بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با  CFRPدر محل اتصال تیر به ستون
حبیب اکبرزاده بنگر ،4سعید قاسمی ،2محمد حسین طاهری
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 -1عضو هیأت علمی ،دانشگاه مازندران ،بابلسرh.akbarzadeh@umz.ac.ir ،

2و -3کارشناس ارشد عمران-سازه

چكیده
سازههاي بتنی ممكن است به داليل مختلفی دچارآسیب شده و نیاز به مقاوم سازي داشته باشند .روشهاي متعددي جهت مقاوم سازي سازه
هاي بتنی وجود دارد که استفاده از مواد پلیمري مسلح شده با الیاف ( )FRPجهت مقاوم سازي سازههاي بتن مسلح مناسب میباشد .بنابراين
تحقیقات گستردهاي بصورت آزمايشگاهی و تئوري بر روي مقاوم سازي اعضا بتن مسلح مانند تیر ،ستون ،دال ،ديوار و اتصال انجام گرفته
است .در ساختمانهاي بتن مسلح  ،معموال اتصاالت تیر و ستون بصورت صلب بوده ،لذا لنگر منفی حداکثر در تیرها ،در بر ستون اتفاق
میافتد .جهت مهار  FRPدر اين قسمت از تیر FRP ،روي ستون ادامه داده میشود .بررسیها نشان میدهد که مطالعات محدودي در اين
زمینه انجام گرفته است .لذا در اين مطالعه با ساخت  4نمونه بتن مسلح بصورت تیر صلیبی شكل (

) و مقاوم سازي تیر در محل اتصال

به ستون به بررسی رفتار آنها پرداخته شده است .يک نمونه بعنوان شاهد و سه نمونه ديگر با يک  ،دو و سه اليه با  CFRPدر وجه کششی
تیر مقاوم سازي و جهت مهار به طول  44سانتی متر در ستون ادامه پیدا کرده و دورپیچ شده اند .همه نمونه ها تحت بار استاتیكی فزاينده
برروي ستون قرار گرفتهاند .نتايج بررسی آزمايش نشان داده است که همه نمونههاي تقويت شده بالفاصله بعد از جار ي شدن میلگرد،
 CFRPروي تیر يا دورپیچ در محل اتصال دچار پارگی شده اند .لذا مقاوسازي کردن تیر در محل اتصال و مهار آن با شیوه ذکر شده ظرفیت
باربري نهايی نمونهها را آنچنان افزايش نداده است.
کلمات کلیدي :تیر ،بتن مسلح ،CFRP ،اتصال ،مهار

 -4مقدمه
سازه هاي بتنی ممكن است به داليل مختلفی دچارآسیب شده و نیاز به مرمت ،تقويت ويا بهسازي داشته باشند .اين آسیبها از دو بعد
ماده و سازه مطرح میباشند .آسیب ماده در سازه هاي بتنی در مواردي همچون خوردگی فوالد و يا فساد وخرابی بتن مطرح میشود که با
استفاده از روشهاي مخصوص به خود و مواد تعمیراتی مانند انواع دوغاب و  ...قابل ترمیم میباشند .آسیب سازه اي يک سازه بتنی درموارد
متعددي مانند دقیق محاسبه نكردن نیرو زلزله در زمان طراحی سازه ،تغییر کاربري و عدم رعايت ضوابط اجرايی  ...مطرح میباشد .روشهاي
متعددي جهت مرمت و ترمیم سازه هاي بتنی وجود دارد که مواد پلیمري مسلح شده با کربن و شیشه ( )CFRP & GFRPدو ماده مناسب
براي مقاوم سازي سازههاي بتن مسلح میباشد .مواد  FRPدر شكلهاي الیاف ( ،)Fiberالیاف بافته شده ( )Sheetو ورق پیش ساخته
( )Plateدر مقاومسازي بكار میروند[ .]1در سالهاي اخیر ،مقاوم سازي سازه ها با استفاده از  FRPبدلیل راحتی نصب آنها ،وزن کم در

مقابل افزايش مقاومتی که به سازه می دهند و عدم تغییر ظاهري سازه پس از مقاوم سازي ،توسعه و گسترش روز افزونی يافته است .بنابراين
تحقیقات گستردهاي بصورت آزمايشگاهی و تئوري بر روي مقاومسازي اعضا بتن مسلح مانند تیر ،ستون ،دال ،ديوار و اتصال ...انجام گرفته
است [ .]3-1استفاده از  FRPدر مقاوم سازي خمشی يا برشی ،بهبود شكل پذيري (مانند دور پیچ کردن ستون) و  ...در اعضا بتن مسلح قابل
کاربرد می باشد .همچنین آئین نامه هاي مختلف دنیا بر اساس تحقیقات انجام شده توصیه و مقرارتی را در مورد استفاده از  FRPدر
مقاومسازي سازه بتنی پیشنهاد دادهاند[ .] 4اکثر مطالعات خمشی بر روي تیر دهانه ساده يعنی با تكیه گاه ساده انجام گرفته که لنگر خمشی
مثبت در وسط تیر حداکثر میباشد FRP .بر وجه کششی آنها جهت افزايش ظرفیت خمشی استفاده شده است ،لذا طول کافی براي مهار
 FRPوجود دارد [ 5 ،1و .]6
مقاومسازي منطقه ممان منفی در تیرها به دو دسته تقسیم میشود؛ دسته اول تیرهاي سراسري مانند پلها که ممان منفی در محل تكیه گاه
میباشد ،براي مقاومسازي در منطقه ممان منفی جهت افزايش ظرفیت خمشی امكان ادامه دادن  FRPدر دو طرف تكیه گاه وجود دارد لذا
طول مهاري تامین می شود [ .]7دسته دوم در ساختمانهاي بتن مسلح قاب خمشی ،معموال اتصاالت تیر و ستون بصورت صلب میباشد .با
توجه به اين مطلب که لنگر در ناحیه اتصال ،منفی است و بزرگترين مقدار لنگر در محل اتصال رخ میدهد ،بنابراين نمیتوان  FRPرا که براي
مقاوم سازي بر روي تیر چسبانده میشوند ،در محل اتصال و يا قبل از آن قطع کرد بلكه بايد  FRPرا به نحو مناسبی در محل اتصال مهار
کرد .مشكل مقاومسازي تیرها در اين قسمت ،مهار  FRPدر محل اتصال میباشد .همچنین براي مقاومسازي طولی ستون در بر اتصال همین
مشكل وجود دارد .يكی از راه حلهاي پیشنهادي با اجراءآسان ،ادامه  FRPاز روي تیر در ممان منفی به روي ستون بصورت  Lشكل میباشد.
مطالعات در اين زمینه بصورت آزمايشگاهی که اين روش را تايید کند ،محدود میباشد Cerino .]14-8[.و همكاران چندنمونه بصورت T

شكل که شرايط هندسی مقاومسازي طولی ستون در محل اتصال با پی و مقاومسازي برشی در محل آويز تیر را شبیه سازي میکند را مورد
بررسی قرار داند .آنها در اين نمونهها ،چند روش مهار  FRPطولی در محل زاويه  04درجه را آزمايش کردند .قابل ذکر است که در تمام
نمونهها ،نیروي کشش در  FRPبصورت مستقیم اعمال شده است [ .]8نتايج بررسی روي مطالعات گذشته نشان میدهد که مطالعه
آزمايشگاهی روي مقاومسازي خمشی در محل ممان منفی تیرها در بر اتصال به ستون انجام نگرفته است تا میزان کارايی مهار پیشنهادي L

شكل در محل حداکثر لنگر بررسی گردد؛ بنابراين در اين تحقیق به اين موضوع پرداخته شده است.

-2برنامه آزمايشها
 4-2نمونههای آزمايش
با توجه به برنامهريزي انجام شده 4 ،نمونه بتن مسلح بصورت تیر صلیبی شكل (

) با مقیاس بزرگ ساخته شده است .طول تیر از هر

طرف ستون 1454میلیمتر و مقطع تیر 164×254میلی متر و طول باالي ستون از بر تیر  344میلیمتر و طول پائین ستون از بر تیر  644میلیمتر
می باشد .ابعاد مقطع ستون  164×254میلی متر می باشد .براي میلگرد طولی تیر از چهار عدد میله گرد ) φ14دوتا باال و دو تا پايین) استفاده
شده است ،همچنین از میلگرد  φ8در هر  84میلیمتر جهت خاموت استفاده شده است .همچنین در ستونها از چهار میله گرد طولی φ14

استفاده شده است که توسط میله گردهاي عرضی  φ8با فاصله  84میلی متر مسلح شده اند .شكل -1الف نمائی از شبكه آرماتوربندي نمونه
را نشان میدهد .مقاومت فشاري نمونه ها پس از اعمال ضريب تعديل مكعبی به استوانه اي ( 24 ،)4/85مگا پاسكال بدست آمد .تنش تسلیم
فوالد طولی  444مگا پاسكال و فوالد عرضی  344مگا پاسكال میباشد.

 2-2برنامه مقاومسازی نمونهها
نمونه ها جهت بررسی رفتار تیرهايی که از يک طرف به ستون برخورد می کنند و ممان در آنجا حداکثر می باشد و با  CFRPمقاوم سازي
می شود ،برنامه ريزي شدهاند .مراحل نصب  FRPبه نمونه شامل آماده سازي سطح بتن و نصب  CFRPو سپس  GFRPمی باشد .ابتدا
سطح ضعیف بتن توسط سنگ فرز برداشته شده و جهت پیوستگی بیشتر بین  FRPو سطح بتن ،بعد از صاف کردن سطح بتن توسط دستگاه
سنگ فرز شیارهاي طولی ايجاد شده است .براي مقاومسازي از چسب  Sikadur 330و  CFRPبه ضخامت  4/11میلیمتر با مقاومت کششی
 3044مگا پاسكال محصول شرکت  Sikaو  GFRPبه ضخامت  4/31میلیمتر و با مقاومت کششی  2344مگا پاسكال محصول شرکت Sika

استفاده شده است .يک عدد نمونه غیر مقاومسازي بعنوان نمونه کنترل (شاهد) انتخاب شده و سه نمونه باقیمانده مقاومسازي گرديدند.
نمونه  CBبعنوان نمونه کنترل می باشد .همانطوريكه در جدول  1نشان داده شده ،پارامتر متغیر در نمونههاي مقاومسازي شده ،تعداد اليه
 CFRPمیباشد .اين تیرها به اختصار با  BSnنامگذاري شده است B .مخفف  S ،Beamمخفف  Strengtheningو  nنشان دهنده تعداد
اليه هاي طولی  CFRPبراي مقاومسازي خمشی میباشد .نحوه مقاومسازي تیرها در شكل -1ب نشان داده شده است .در نمونههاي
مقاومسازي شده ،اليه طولی  CFRPدر انتها تیر با استفاده از ورق  GFRPبه شكل  Uمهار می شود .جهت مهار  CFRPدر بر ستون که
لنگر حداکثر میباشد CFRP ،در روي ستون به طول  444میلی متر ادامه داده شده و سپس با استفاده از  GFRPبه عرض  444میلی متر
دور پیچ می شود.

(الف)

(ب)
شكل  :4الف-جزئیات آرماتور بندی ب-جزئیات مقاومسازی و نحوه بارگذاری نمونه

جدول  :4جزئیات مقاومسازی نمونهها
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-3تجزيه و تحلیل نتايج آزمايش
همه تیرها تحت بارهاي متمرکز برروي ستون در وسط دهانه قرار گرفتند .در هر گام بارگذاري ضمن قرائت و ثبت دادهها ،حسگرهاي
الكتريكی شامل نیروي وارده و تغییرشكل زير ستون بكمک دستگاه ثبت دادهها ،گسترش ترکها روي تیر ترسیم میشد و اندازه بزرگترين
ترك با ترك سنج چشمی قرائت گرديد .هر اتفاق و مشاهدات الزم براي تیر در هنگام بارگذاري ثبت میگرديد .نتايج آزمايش تیرها در
ترمهاي نوع شكست تیر ،بار – خیز و بار عرض ترك در ادامه بحث خواهد شد.

 -4-3نوع شكست تیرها
با توجه به اينكه هر تیر در مقاومسازي با هم اختالف دارد ،لذا نوع شكست آنها با هم فرق دارد ،بنابراين در ادامه نحوه شكست تیرها توضیح
داده شده است.

 4-4-3تیر CB
بار جاري شدن میلگرد کششی تیر در محل اتصال  38/84 KNمیباشد .با رسیدن بار به  ،43/ 24 KNبتن فشاري تیر در محل اتصال خرد
شد .در اين لحظه تیر تغییر شكل زيادي را تحمل کرد .در لحظه خرابی ،ترکها در محل اتصال از طرف پائین بطرف باال به سمت بتن فشاري
گسترش پیدا کرد .عرض ترك ها بعد از جاري شدن فوالد کششی بشدت افزايش پیدا کرد .شكل  2نمائی از لحظه خرابی اين تیر را نشان
میدهد.

شكل  :2خرابی و کسترش ترک در تیر کنترل ()CB

 2-4-3تیر BS1
میلگرد کششی تیر در محل اتصال اين تیر تحت بار  30/33 KNجاري شد .با رسیدن بار به  46/44 KNو افزايش تنش در  CFRPطولی در
تیر باعث افزايش تنش  GFRPدر دور پیچ شده ،تحت اين بار پاره شدند ،بعد از آن بار افت کرد .سپس بارگذاري ادامه پیدا کرد تا اينكه در
بار  43/44 KNتیر در تار فشاري در محل اتصال دچار خرابی گرديد .بخاطر پارگی زود هنگام دور پیچ ،مقاومت خمشی تیر آنچنان نسبت به
تیر شاهد افزايش نیافت .مقايسه دامنه ترك خوردگی اين تیر با تیر کنترل نتیجه میشود که در تیر مقاومسازي شده ،عرض ترك نسبت به تیر
شاهد کاهش پیدا کرده است .شكل  3خرابی تیر  BS1را نشان میدهد.

 3-4-3تیر BS2
میلگرد کششی در محل اتصال تیر به ستون تحت بار  42/66 KNجاري شد .بخاطر زياد شدن عرض ترك بعد از جاري شدن فوالد کششی و
با رسیدن بار به  ،47/44 KNدر محدوده کوچكی از  CFRPطولی تیر در نزديک ستون  ،جداشدگی ( )debondingاتفاق افتد که در نتیجه
آن نیروي  CFRPبه دورپیچ منتقل می شود .نیروي انتقالی به دورپیچ باعث افزايش تنش در آن می گردد که نتیجه آن پارگی دورپیچ می
باشد .بعد از اين  CFRPروي تیر کارايی خود را از دست داده و بار افت می کند .سپس با بارگذاري مجدد تا  42/44KNکه بتن فشاري تیر
در محل نزديک به اتصال تیر به ستون خرد می گردد .شكل  4خرابی تیر  BS2را نشان میدهد.

شكل  :3خرابی تیر  BS1در اثر پارگی  GFRPدور پیچ

شكل : 1خرابی تیر  BS2در اثر جداشدگی  CFRPاز روی تیر و پارگی  GFRPدر دور پیچ

 1-4-3تیر BS3
میلگرد کششی درمحل اتصال اين تیر تحت بار  42/44 KNجاري شد .بخاطر زياد شدن عرض ترك بعد از جاري شدن فوالد کششی وبا
رسیدن بار به  46/66 KNتنش برشی در چسب نزديک ترك افزايش می يابد که حاصل آن جدا شدگی  CFRPتیر از بتن در نزديكی محل
اتصال می باشد  .در نتیجه آن نیروي زيادي از طرف  CFRPتیر به  GFRPدور پیچ وارد می شود .افزايش نیروي وارده به دور پیچ باعث
پارگی همزمان دور پیچ و  CFRPطولی تیردر محل برخورد دور پیچ میگردد .علیرغم استفاده از چند اليه  FRPبراي دور پیچ و سه اليه
 FRPطولی در تیر ،پارگی هم در دور پیچ و هم در  CFRPطولی تحت باري همانند تیر  BS2اتفاق افتاد .بعد از آن بار افت کرد ،سپس
مجددا بارگذاري ادامه پیدا کرد تا اينكه تحت بار  42/44 KNخرابی در تیر بصورت خرد شدن بتن فشاري تیر در نزديكی محل اتصال اتفاق
افتاد .شكل  5خرابی تیر  BS3را نشان میدهد.

(الف)

(ب)
شكل  :5خرابی تیر  BS3الف -جدا شدگی  CFRPاز بتن ب -پارگی در  FRPطولی تیر و دور پیچ

 2-3نمودار بار-خیز
شكل  6نمودار بار-خیز نمونههاي آزمايش شده را نشان می دهد .نمودارتقريبا به سه خط با شیب ثابت توسط سه نقطه  A, Bو  Cتقسیم
شده است .نقطه  ، Aبار ترك خوردگی ،نقطه  ،Bبار جاري شدن فوالد کششی ،نقطه  ،Cبار نهايی تیر را بیان میکند .افزايش تعداد اليه
هاي  CFRPدر تیرهاي  BS2 ،BS1و  BS3آنچنان ظرفیت تیر را افزايش نمیدهد .همه تیرها قبل از جاري شدن و بعد از جاري شدن
داراي سختی همانند تیر کنترل می باشد ،فقط در تیر  BS3بخاطر افزايش تعداد اليه هاي دور پیچ مقدار سختی بعد از نقطه جاري شدن
فوالد کششی بیشتر از تیرهاي ديگر شده است .تیر  BS3حدود  8درصد نسبت به تیر کنترل افزايش ظرفیت باربري داشته است .الزم به ذکر
است که تحقیقات گذشته نشان می دهد که  FRPبیشتر در حالت نهايی تاثیر دارد نه در حالت خدمت .با افزايش تعداد اليه ها بار جاري
شدن به مقدار جزئی افزايش می يابد که اين نشانگر اين مطلب است که تا قبل از پاره شدن دور پیچ ها CFRP ،دررفتار تیر اثر دارد يعنی
مهار  CFRPطولی در ستون انجام می گیرد .دلیل آنرا میتوان اينطور بیان کرد که بعد از جاري شدن فوالد کششی و زياد شدن نیرو در
 CFRPطولی ،تنش در دور پیچ افزايش میيابد که در نتیجه آن باعث پارگی دورپیچ يا  CFRPطولی میگردد؛ با پاره شدن دور پیچCFRP ،

طول مهار خود را از دست می دهد (در جائی که ممان حداکثر است) لذا بعد از جاري شدن فوالد کششی ظرفیت تیر آنچنان افزايش نمی
يابد.

شكل  :6نمودار بار خیز تیر های آزمايش شده

 3-3نمودار بار  -ترک
شكل  7نمودار بار حداکثر عرض ترك خمشی را در محدوده خدمت نشان می دهد همانطوريكه اين شكل ها نشان می دهند ،مقاوم سازي
کردن تیر ها با  CFRPباعث کاهش عرض ترك در بار ثابت شده است .کم شدن عرض ترك نشان دهنده اين است که تا قبل از اينكه تنش
ها در  CFRPطولی باعث پارگی دورپیچ گردد ،عملكرد  CFRPطولی در مقاومسازي مناسب است.

شكل : 7نمودار بار-حداکثر عرض ترک خمشی در محدوده خدمت

-1نتیجه گیری
در اين پايان نامه عملكرد نوعی مهار متداول که بعضی آئین نامهها براي مهار  FRPدر محل اتصال تیر به ستون پیشنهاد داده اند ،بصورت
آزمايشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و نتايج زير استخراج شده است:
-1مقاوم سازي کردن نمونهها با  CFRPباعث کاهش عرض ترك در بار ثابت در محدوده خدمت شده است.

همه تیر ها قبل از. . آنچنان ظرفیت باربري تیر افزايش نمیيابدBS3  و،BS2 ،BS1  درتیرهايCFRP  علیرغم افزايش تعداد اليه هاي-2
 با افزايش تعداد اليه ها دور پیچ مقدار سختیBS3 جاري شدن و بعد از جاري شدن داراي سختی همانند تیر کنترل می باشند و فقط در تیر
.بعد از نقطه جاري شدن فوالد کششی به مقدار جزئی بیشتر از تیر هاي ديگر شده است
. جهت مقاومسازي تیر در محل اتصال عملكرد مناسبی نداردFRP  اين نوع از مهار براي،بنابراين براساس نتايح اين تحقیق
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