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ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین   

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 3-361کد مقاله:                                                                                                                                           

 CFRPستون بتنی مقاوم سازی شده با به  بررسی تحلیلی اتصال تیر

 3غالمرضا هوائی

 havaei@aut.ac.ir،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیأت علمی-3

 چكیده
عملکرد صحیح اتصاالت از مهمترین عوامل موثر بر رفتار قاب خمشی تحت بار جانبی می باشد . در مواقعی که قاب خمشی بتن آرمه تحت 

بار جانبی قرار می گیرد در اتصاالت آن نیروهای برشی قابل توجه ایجاد می شود که با تغییر شکل های زیادی همراه است. دراین مقاله 

مورد مطالعه قرار گرفته است. تمرکز این مطالعه ( CFRP)ای با استفاده از پلیمر های الیافی تقویت شده با فیبر کربن  یرلرزهتقویت اتصاالت غ

ای اتصاالت از لحاظ  برای رسیدن به یک راه موثر و کارآمد برای ارتقاء و بهبود عملکرد لرزه CFRPهای  بر روی استفاده از ورقه

باربری،جذب انرژی، شکل پذیری و سختی اولیه می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تطابق مناسبی بین نتایج مدل مذکور و نتایج 

ای میزان بیشینه  های غیر لرزه به نمونه CFRPهای  افه کردن مناسب کامپوزیتمطالعات آزمایشگاهی پیشین وجود دارد. همچنین اض

 دهد.  ی مورد بررسی را به طور قابل توجهی افزایش می و شکل پذیری نمونه باربری،جذب انرژی، سختی اولیه

 ، باربری، جذب انرژی CFRPاتصال بتن آرمه ، مقاوم سازی ، ورقه های  کلیدی: کلمات

 

 مقدمه -3

از میان ضعف های موجود در اتصاالت ضعف برشی به دلیل عدم تعبیه میلگرد های عرضی محصور کننده در ناحیه اتصال ساختمانهای بتن    

ی مسلح ، آسیب پذیرترین المان را در این نواحی ایجاد می کند که منجر به خرابی زود هنگام اتصال قبل از رسیدن اعضای آن به مقاومت نهای

. یکی از روشهای مقاوم سازی برای انواع  [1]کوچی ترکیه نشان داده شده است  1111خرابی اتصاالت در زلزله  1ردد. در شکل خود می گ

ساختمان ها استفاده از الیاف پلیمری می باشد. این روش به لحاظ اقتصادی با روش های سنتی قابل رقابت بوده و همچنین دارای قابلیت 

باشد. استفاده از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محیط رزین پلیمری به عنوان پلیمر های مسلح شده با الیاف اجرای سریع و آسان می 

 بعنوان یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و شیوه های موجود می باشد. 
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 کوچی ترکیه  1111شکل ا:  خرابی اتصاالت در زلزله 

 

به علت وجود تیر عرضی ارائه یک روش تقویت از طریق قنداق کردن بتن هسته این ناحیه در نتیجه باال بردن مقاومت برشی ناحیه اتصال به 

گونه ای که حالت خرابی به سمت تشکیل مفصل پالستیک تیر سوق یابد عمال کار چندان ساده ای نیست.در مورد اتصاالت خصوصا با 

ی مسلح به الیاف تقریبا تمامی مطالعات انجام گرفته بر  روی نمونه های ساده شده و یکطرفه اتصاالت می باشند و از اثرات استفاده از پلیمرها

.همچنین در نمونه های ساده شده ورقه های  [1](a-2وجود تیر عرضی در ممانعت از قنداق کردن ناحیه اتصال  صرف نظر شده است)شکل 

. در سازه های  [2](b-2نصب میگردد که الیاف از بروز ترکها و شکست در این ناحیه جلوگیری میکند)شکل  تقویتی بر روی ناحیه اتصال

واقعی تیر فرعی امکان نصب ورق های تقویتی در ناحیه اتصال را نمی دهد  بنابراین تکنیک های پیشنهاد شده تا این زمان مستقیما قابل 

 . کاربرد در مورد سازه های واقعی نمی باشد

 

        
    ( b ) ( a ) 

 :مدلهای های مطالعاتی پیشین2شکل 

، محققین زیادی به تحقیق پرداخته اند. بیشتر مطالعات آزمایشگاهی بر روی تعمیر اتصاالت  CFRPدر زمینه تقویت اتصاالت داخلی با 

 دودی انجام گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه مسلمبوده و در زمینه مقاوم سازی اتصال قبل از تخریب مطالعات مح  FRPآسیب دیده با 

نشان می دهد که تعمیر اتصاالت ترک خورده با استفاده از پوشش کامل کامپوزیت باعث  افزایش مقاومت خمشی و شکل پذیری می [3]

 شود. 
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و شکل پذیری آن را در برابر نیروهای جانبی رفتار مقاومتی  FRPبا مقاوم سازی اتصاالت بتن آرمه با استفاده از ورقه  [4]برگی و گرجی    

ت، وارد بر قاب خمشی مورد مطالعه قرار دادند. مقایسه نتایج تحلیل بین نمونه های تقویت شده و نشده نشان داد که با استفاده از این تقوی

 سختی، ظرفیت باربری و همین طور شکل پذیری نهایی اتصاالت تا حد زیادی بهبود می یابد. 

استراتژی نوسازی برای افزایش مقاومت و سختی اتصال تیر به ستون را مورد بررسی قرار دادند. این محققین یک مدل  [5]و همکاران  لی   

پیشنهاد نمودند. نتایج حاصل از مطالعه ی آنها نشان داد که اتصاالت  CFRPتحلیلی را برای پیش بینی برش اتصاالت مقاوم سازی شده با 

می تواند سختی، مقاومت و ظرفیت اتالف انرژی آنها را افزایش دهد. استراتژی نوسازی آنها  CFRPاوم سازی شده توسط تیر به ستون مق

 برای افزایش انعطاف پذیری اتصال و انتقال مود خرابی به تیر یا به تاخیر اندازی مود شکست برشی موثر بود.

 تقویت مسلح بتن خارجی  ستون -تیر اتصاالت  مدلسازی بر  [7]تحلیلی مطالعه یکو[6] آزمایشگاهی مطالعه یک همکاران و ترونگ لی 

 از استفاده تاثیر بر آنها دادند. مطالعه انجام جانبی بارگذاری معرض در CFRP فیبر با شده مسلح کربن پلیمر ترکیبات از استفاده با شده

 افزودن که داد نشان آزمایش نتایج. بود متمرکز ای لرزه غیر ستون به تیر اتصاالت پذیری انعطاف و مقاومت افزایش برای CFRP ورقهای

 داده بهبود شده تست های نمونه پذیری انعطاف مانند به را جانبی مقاومت وضوح به ای لرزه غیر های نمونه به CFRP ترکیبات مناسب

 انعطاف مورد در بهتر عملکرد به منجر CFRP ورقهای از الیه دو و ستون روی بر نوار ، شکل X پوشش پیکربندی الخصوص، علی. است

 .است شده مقاومت و پذیری

 

 مدلسازی اجزا محدود -2

ساخته شده و مورد مقایسه  [8]بر اساس مدل آزمایشگاهی مهینی و همکارانش  ABAQUSیک مدل با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود    

تغییر مکان برای نمونه کنترلی می باشد که صحت روند مدلسازی بین  مدل عددی و آزمایشگاهی را -نمودار بار 3قرار گرفته است. شکل

 نشان می دهد.

 

  

 تغیر مکان اتصال –:  منحنی بار 3شکل
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در نرم افزار ساخته شد. همچنین، برای رفتار بتن تحت بار  CFRPتور و ( در نرم افزار شامل: بتن، آرماPartسازی سه بخش )برای مدل   

در نرم افزار استفاده شد. به هنگام مدلسازی رفتار بتن را به وسیله تنش تسلیم  Concrete damage plasticityیکنواخت از مدل رفتاری 

ز مدول سکانتی که برابر است با شیب خط مستقیمی که مبداء در مقابل کرنش غیر خطی مدل گردید. همچنین برای تعریف مدول االستیسیته ا

      را به نقطه ای با مختصات 
میلیمتر و به  12متصل می کند، استفاده گردید. تیر ها و ستون ها هر کدام دارای آرماتورهای طولی به قطر   

مگا  385میلیمتر و به مقاومت  5.0مگا پاسگال می باشند که در چهار گوشه مقطع قرار دارند. میلگرد های عرضی به قطر  055مقاومت 

 5.150مگا پاسکال و ضخامت  3155با مقاومت کششی  CFRPت نمونه نیز از یک الیه ورق پاسکال در نظر گرفته شده اند. برای تقوی

های  جزییات نمونه 4شکلمیلیمتر استفاده شده است. برای ارزیابی رفتار بار جابجایی نوک تیر، یک بار مونوتونیک بر تیر اعمال گردیده است. 

NSای( و  )غیر لرزهSD ی  های طولی این دو نمونه مثل هم است. وجه تمایز نمونه د. ابعاد و تعداد تقویتده ای( را نشان می )طراحی لرزه

NS با دیگر نمونه (SD) ستون است.-ی اتصال تیر های عرضی در منطقه عدم دارا بودن تقویت 

 

 

 

 : جزئیات مدل ها4شکل 

 

در  CFRPهای  ها توسط ورقه لفافه کردن آنی  اند اما نحوه ساخته شده NSی  بر اساس نمونه CFRPبا  تقویت شده مدل های   

درصد طول تیر و ستون با الیف  25در  طول برابر با RNS 3 و  RNS 2آورده شده است. مدل  0ه که در شکلاتصاالت، متفاوت بود
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درصد  0درصد طول ستون  و بر روی تیر برابر با  25طول الیاف تقویتی بر روی ستون برابر با  RNS 1کامپوزیت تقویت شده اند.در نمونه 

امتداد راستای اصلی الیاف موازی محور طولی تیر و ستون است درحالی که در   RNS 3  و  RNS 1طول تیر میباشد. همچنین درمدل 

 صورت دورپیچ استفاده شده است. عمود بر امتداد محور طولی تیر ستون است و به  RNS 2درمدل 

 

 
 5شكل

 

در این مطالعه از تحلیل پوش آور استفاده شده است. آنالیز مورد نظر در سه مرحله انجام گردیده است. ابتدا شرایط تکیه گاهی به سازه    

کیلونیوتن بر روی ستون اعمال گردید، به نحوی که در مراحل بعدی به صورت ثابت باقی می ماند. در  350اعمال گردید سپس بار افزایشی 

به  ABAQUSو آرماتور ها در  CFRPر نوک تیر بار افزایشی با کنترل جابجایی اعمال شد. در این تحلیل برای مدلسازی بتن، انتها د

استفاده گردیده است. مشخصات مورد استفاده مصالح در جدول  T3D2و المان خطی دو گره ای   C3D8R  ،S8Rترتیب از المانهای 

  نشان داده شده است. 3و1،2
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 :  مشخصات بتن مورد استفاده1جدول 

   𝜺
 
                          Speciment 

0.2 0.003 26.7 3.79 40    

 

 : مشخصات فوالد مصرفی2جدول 

   𝜺
 
                 Steel 

0.3 0.004 200 500     

0.3 0.002 200 380      

 

 مورد استفاده CFRP: مشخصات الیاف 3جدول

     𝜺
   

                             Speciment 

0.2 0.0155 240 3900 0.165      

 

 ایجاد شده در نرم افزار نشان داده شده است.  RNS 1، مدل  5در شکل 

 

 

 6شكل 
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 نتایج آنالیز غیر خطی-1

،  7اتصال به صورت منحنی بار تغییر مکان ترسم شده اند.در شکل  0پس از تحلیل غیر خطی نمونه ها در نرم افزار، نتایج تحلیل برای    

 ترسیم شده است. شکل کلی این منحنی برای هر دو نمونه RNS 1با منحنی نمونه تقویت شده  NS  ،SDمنحنی بار جابجایی نمونه مبنا 

SD , RNS1یکدیگر می باشد. با بررسی نتایج مدل پیشنهادی مشاهده می گردد که منحنی ها از چندین بخش متفاوت تشکیل شده  مشابه

است. قسمت اول خطی منحنی ها مربوط به قسمت ارتجاعی نمونه قبل از شروع ترک خوردگی نمونه می باشد. پس از بخش خطی در 

شروع ترک خوردگی می باشد. در ادامه منحنی با شیب ثابتی ادامه می یابد که ناشی از  نمودار یک پرش جزئی اتفاق می افتد که مربوط به

روند ترک خوردگی در اتصال می باشد. پس از ترک خوردگی در اتصال، شیب منحنی دچار تغییر شده و تا نقطه حداکثر بار قابل تحمل مدل 

گرد ها می باشد. نهایتا منحنی حالت نزولی پیدا کرده و با افزایش جابجایی بار پیش می رود. این بخش از نمودار مربوط به ناحیه پالستیک میل

با کاهش ناگهانی باربری روبرو KN1.5میلیمتر بعد از تحمل بار  7.8در جابجایی  NSکمتری را تحمل می نماید.در این شکل منحنی مدل 

با منحنی  NS  ،SDمنحنی بار جابجایی نمونه مبنا   7و 5کلهای میگردد که نشان از شکست برشی ترد وناگهانی اتصال می باشد.  .در ش

میلیمتر را  25جابجایی  RNS 2مشاهده میگردد زمانی که مدل  7ترسیم شده است. در شکل  RNS 3و  RNS 2نمونه های تقویت شده 

 تجربه میکند یک کاهش ناگهانی بار اتفاق می افتد. دلیل کاهش بار جدا شدن ورقه های الیه های تقویتی از بتن و تخریب بتن زیر ورقه های

 .[5]تقویتی میباشد
 

 
 و نمونه های مبنا  RNS1تغییرمکان نمونه -: منحنی بار7شکل 
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 و نمونه های مبنا  RNS2نمونه تغییرمکان -: منحنی بار8شکل 

 

 
 و نمونه های مبنا  RNS3تغییرمکان نمونه -: منحنی بار1شکل 

 
 :4جدول

نسبت بار نهایی نمونه به بار نهایی نمونه  (KN)بار نهایی نمونه نام اتصال
NS 

نسبت بار نهایی نمونه به بار نهایی نمونه 
SD 

NS 17.58 1 0.695411 
SD 25.28 1.437998 1 

RNS 1 25.95 1.476109 1.026503 
RNS 2 34.34 1.953356 1.358386 
RNS 3 33.84 1.924915 1.338608 
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درصدی بار حداکثر قابل تحمل نسبت به نمونه  12و  10با افزایش  RNS 3و   RNS 2مشاهده میگردد نمونه های 4با بررسی جدول    

NS  درصدی بار نهایی نسبت به نمونه  30عملکرد خیلی خوبی داشتند. عالوه بر این با افزایشSD   به خوبی توانسته اند عدم وجود ،

نیز در افزایش باربری نسبت به نمونه های مبنا عملکرد قابل قبولی  RNS 1آرماتورهای عرضی در ناحیه اتصال را جبران کنند.مدل 

که در SD درصدی باربری نسبت به نمونه  35باعث کاهش   NSدد که نبود خاموت در ناحیه اتصال در نمونه همچنین مشاهده میگر.داشت

 ناحیه اتصال آن از خاموت استفاده شده است ،میگردد.

 اکنترل نمایند.با توجه به اینکه الیاف کامپوزیت دارای سختی باالیی هستند ،میتوانند با افزایش سختی اتصال ،تغییر شکلها وجابجایی ها ر

 
 : 0جدول 

 / KN) سختی اولیه نمونه نام اتصال

mm) 

نسبت سختی اولیه نمونه به 

 NSسختی اولیه نمونه 

نسبت سختی اولیه نمونه به 

 SDسختی اولیه نمونه 

NS 1.6 1 0.672778 
SD 2.378282 1.486426 1 

RNS 1 3.761455 2.35091 1.58164 
RNS 2 3.816566 2.385354 1.604813 
RNS 3 2.504941 1.565588 1.053293 

 

درصدی سختی اولیه نسبت  135دارای افزایش  RNS 2و   RNS 1با بررسی سختی اولیه مدلها مشاهده میگردد  نمونه های  0در جدول   

، به خوبی توانسته اند عدم وجود آرماتورهای   SDدرصدی سختی اولیه نسبت به نمونه  08هستند . عالوه بر این با افزایش   NSبه نمونه 

درصدی  33باعث کاهش   NSعرضی در ناحیه اتصال را جبران کنند. همچنین مشاهده میگردد که نبود خاموت در ناحیه اتصال در نمونه 

نیز عملکرد قابل  3ویتی شماره که در ناحیه اتصال آن از خاموت استفاده شده است ،میگردد.همچنین مدل تق  SDسختی اولیه نسبت به نمونه 

 دارد. SDقبولی در افزایش سختی اولیه داشته و تقریبا سختی اولیه برابر با مدل 

رخ داد دوباره اهمیت طراحی برای رفتار شکل پذیری سازه های بتنی را آشکار کرد. شکل  1111ترکیه که در سال   Kocaeliی  زلزله   

ی غیر ارتجاعی واکنش تعریف کرد. با  ی سازه یا اجزای آن یا مواد استفاده شده در آن برای مقاومت در دامنهتوان به عنوان توانای پذیری را می

یک راه حل موثر جایگزین برای افزایش شکل پذیری و  CFRPتوجه به این قابلیت یک مساله در اینجا مطرح است که آیا استفاده از مواد 

توان از  شکل پذیری یک نمونه را می µگیرند باشد یا خیر.در این بررسی  ای قرار می بارهای زلزله ظرفیت برشی این سازه هایی که در معرض

 ی زیر به دست آورد: معادله

(1) 

y

u




 

شود و در جابجایی  ( نمونه است تعریف میPmax% تنزل قدرت نهایی )15جابجایی نهایی به عنوان جابجایی که برابر با      که در آن    

 .با توجه به نمودار داریم: های  طولی تیر است مقدار جابجایی برابر با اولین جاری شدن میلگرد    جاری شدن  
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 : 5جدول 

 نام 

 اتصال

   
 نمونه 

 ( mm ) 

 

     
 ((mm  نمونه  

 شکل پذیری

 نمونه

 نسبت شکل پذیری

 NSنمونه به شکل پذیری نمونه  

 نسبت شکل پذیری نمونه 

 SDبه شکل پذیری نمونه 

NS 6 35 5.833333 1 0.715351 
SD 4.66 38 8.154506 1.397915 1 

RNS 1 4.68 56 11.96581 2.051282 1.467386 
RNS 2 4.68 70 14.95726 2.564103 1.834233 

RNS 3 7.79 70 
8.985879 

 
1.540436 1.101953 

 

 

درصدی شکل پذیری بهترین عملکرد را دارد.همچنین تمامی  105با افزایش  RNS2در می یابیم مدل تقویت شده   5با مطالعه  جدول  

درصدی شکل پذیری ناشی از عدم استفاده از خاموت را جبران کرده عملکرد به  28نمونه های تقویت شده عالوه بر اینکه توانسته اند کاهش 

 دارند.  SDمراتب بهتری از نمونه 

سطح زیر .میباشد سازه آن توسط وارده انرژیهای استهالک و جذب میزان زلزله، برابر در مقاوم سازهای فاکتورهای مهمترین یکی دیگراز

 جابجایی بیانگر میزان جذب انرژی مدل های پیشنهادی میباشد. -منحنی بار

 

 
 :7جدول

 مدلمیزان جذب انرژی  نام اتصال
 جذب انرژیبه مدل جذب انرژی نسبت 

 NS مدل

 جذب انرژیبه  مدل جذب انرژینسبت 

 SD مدل

NS 1023 1 0.774413 
SD 1321.678 1.291963 1.000513 

RNS 1 1566.975 1.531745 1.186204 
RNS 2 2090.742 2.043736 1.582696 
RNS 3 1973.502 1.929132 1.493946 

 

 

بهترین   NSنسبت به نمونه   انرژیمیزان جذب درصدی  154با افزایش  RNS 2مشاهده میگردد مدل پیشنهادی  7با بررسی جدول

درصدی عملکرد  03و 12به ترتیب با افزایش   RNS 2و  RNS 1عملکرد را نسبت به سایر مدلهای پیشنهادی دارد. همچنین مدلهای 

میباشند که نشان از  SDخیلی خوبی در افزایش جذب انرژی دارند. تمامی مدلهای تقویت شده دارای جذب انرژی بیشتری از مدل 

همچنین مشاهده میگردد توانایی مدلهای تقویتی پیشنهادی در جبران کاهش جذب انرژی به دلیل عدم استفاده خاموت در اتصال می باشد. 

که در ناحیه اتصال آن از SD نسبت به نمونه   جذب انرژی درصدی 23باعث کاهش   NS مدلکه نبود خاموت در ناحیه اتصال در 

 استفاده شده است ،میگردد. خاموت
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 نتجه گیری-4

مدل های تقویت شده به خوبی توانسته اند عدم وجود آرماتورهای عرضی در ناحیه اتصال را جبران کنند. عالوه بر این عملکرد به مراتب    

)طراحی لرزه  SDشده مشابه نمونه جابجایی مربوط به مدلهای تقویت -رفتار و شکل کلی منحنی بار را دارا می باشند.  SDبهتری از نمونه 

درصدی بار  10با افزایش  RNS2جابجایی مشاهده میگردد بهترین عملکرد را مدل -ای( می باشد. با توجه به نتایح خروجی منحنی های بار

ت به درصدی میزان جذب انرژی نسب 158درصدی سختی اولیه و 138درصدی شکل پذیری،  105حداکثر قابل تحمل، همچنین افزایش 

دارا میباشد..نتایج فوق نشان میدهد برای افزایش باربری، سختی اولیه، میزان جذب انرژی و شکل پذیری، دورپیچ کردن و محصور  NSنمونه 

 بر روی وجوه تیر و ستون دارد.  CFRP، بهترین عملکرد را نسبت به سایر حالتهای چسباندن CFRPکردن ناحیه اتصال با 

درصدی بار حداکثر  35نشان از کاهش   SDو NSجابجایی و مقایسه منحنی های مدلهای -همچنین مطالعه نتایح خروجی منحنی های بار

نسبت به مدل  NSدرصدی میزان جذب انرژی مدل  23درصدی سختی اولیه و 33درصدی شکل پذیری،  28قابل تحمل، همچنین کاهش 

SD وت در ناحیه اتصال باعث بروز شکست ترد برشی اتصال میگردد که مغایر با توصیه های معتبر میباشد دارد.همچنین عدم استفاده از خام 
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