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چکیده

در علوم جدید مواد کامپوزیت به عنوان یکی از کارآمدترین و کاربردی ترین مواد
در جهان معرفی می شود .صنعت و تکنولوژی این مواد در کشور به عنوان یک صنعت
جدید مطرح است .استفاده از سازه های بتنی در ایران روبه افزایش است و بدالئل
مختلف از جمله تغییر کاربری سازه ها و بازنگری آیین نامه های بارگذاری ،تیر
سراسری اغلب نیاز به ترمیم و تقویت دارند .پیش تنیده نمودن سازه های بتنی باعث
افزایش ظرفیت خمشی این گونه سازه ها شده و باعث افزایش مقاومت سازه و افزایش
طول دهانه و کاهش تغییر مکان تیرها می شود .که هم از لحاظ کارامدی و هم از
لحاظ سازه ای مقرون به صرفه است .نیاز به ترمیم و تقویت و افزایش ظرفیت خمشی
اعضای بتنی را می توان با روشهای استفاده از مواد مرکب انجام داد .استفاده از
مواد مرکب در ساختمان های بزرگ و تجاری و ابنیه های تاریخی که و هزینه تخریب و
می باشد .باتوجه به زلزله خیز بودن کشور،
بازسازی آنها زیاد است ،مورد بحث
نیاز به تقویت سازه ها در برابر زلزله می باشد ،این طرح این امکان را بوجود می
آورد که بدون تخریب سازه با تقویت به وسیله مواد مرکب ،مقاومت مورد نیاز را
برای بهره برداری مجدد از سازه امکان پذیر سازد .پژوهش حاضر ،جهت مدل سازی و
ارزیابی تیر شکل پذیر سراسری پس تنیده با فوالدهای بدون پیوستگی تقویت شده با
از نرم افزار آباکوس استفاده شده و نتایج
ورق کربن انجام شده .بدین منظور
حاصل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.
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کلمات کلیدی :پیش تنیدگی ،تقویت سازه ها ،مواد مرکب ،نرم افزار آباکوس
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مقدمه:
ایده پیش تنیدگی یا پیش فشردگی یک سازه امری جدید نیست ،بهه عنهوان
مثال بشر برای ساختن بشکه چوبی و چرخ ها و ارابه های فلزی بهرای تحهت
فشار قرار دادن مصالح مصرفی از این روش استفاده کهرده اسهت .روش پهیش
تنیدگی کاربردهای بسیاری در مهندسی عمران دارد ،ولی معمول ترین آن ها
در بتن پیش تنیده می باشد که نیروی پیش تنیدگی به عضو بتنهی وارد مهی
شود و موجب به وجود آمدن یک نیروی فشار محوری مهی شهود ،کهه همهه یها
قسمتی از تنش های کششی بوجود آمده ،در عضو تحت اثر بارگذاری خارجی را
بی اثر می کنهد .بیشهترین کهاربرد پهیش تنیهدگی در زمینهه سهازه ههای
ساختمانی به صورت تولید تیرها و دال ها با تکیه گاه ثابهت مهی باشهد.
این تیرها معموال در کارخانه ساخته می شوند ،تها کنتهرل کیفیهت بهتهری
انجام می گیرد .جایی که دهانه بزرگ تر الزم هستند معموال تیرههای بتنهی
پیش تنیده به کار می رود.
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 -1ورق های frp 1
ورق های  frpورق های هستند که با ضخامت چند میلمتر از جنس  frpسهاخته
شده اند ،این ورقها با چسب های مستحکم به سطح بتن چسبیده می شوند ،از
این ورق ها جهت تعمیر و تقویت سازه های آسیب دیده ناشی از زلزلهه که
خرده گی صورت گرفته استفاده می شهود .کابهل ،نهوار و تانهدونها پهیش
تنیدگی 2محصوالت شبیه  frpولی انعطاف پهذیر تهر کهه در محیطهی دریهایی و
خزنده استفاده می شوند
 -2میلگردهای frp
میلگرد  frpهم نیز مانند کابل های  frpدر محیط های خورنده و سازه های
دریایی استفاده می شود.
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انواع الیاف

به طور کلی  4نوع الیاف
آرامید 3و بازالت می باشد.
 -1الیاف شیشه:
الیاف شیشه رایج ترین و پر مصرف ترین الیاف در صنعت مواد مرکب اسهت
و از جمله مزایای آن می توان به ،استحکام کششی باال و مقاومت شهیمیایی
باالی آنها اشاره کرد.
 -2الیاف کربن:
الیافی به مراتب نازکتر از موی انسان است که مهی تهوان بهه مزایهای
اصلی این الیاف مطابق زیر اشاره کرد.
 frpوجود دارد که شامل الیاف کربن ،شیشه،

1 Fiber reinforcement polymer laminates
2 Prestress tendon
3Afrp
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نسبت بسیار زیاد استحکام به وزن ،مقاومت باال در مقابهل خردگهی ،نسهبت
باالی مدل کششی به وزن و استحکام باالی خستگی می توان نام برد.
 -3الیاف آرامید:
به دالیل فنی و اقتصادی تعداد کمی الیاف آرامیهد بهه تولیهد تجهاری
رسیده اند ،بعضی از مهم تهرین خهوام میهزان لیهف اسهت که بهه وسهیله
متغیرهای چون نوع پلیمر مصرفی ،جرم ملکولی پلیمر ،روش تولید لیف و...
کنترل می شود.
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خصوصیات مصالح FRP
خصوصیات فیزیکی
چگالی
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چکالی مصالح  FRPدرمحدوده  1200تا  2100و کیلو گرم بر متر مکعب است
که چهار تا شش بار کمتر از چگالی فوالد می باشد مطابق جدول ( )1-2این
کاهش چگالی می تواند منجر به کاهش هزینه حمل و نقل  ،آسانی در
جابجایی مصالح و همچنین کاهش بار مرده سازه ناشی از تقویت گردد .
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جدول  -1چگالی مواد ( 𝟑𝒎( FRP )kg/نشریه .)5 :1385 ،345
CFRP
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ضریب انبساط حرراتی
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ضریب انبساط حرراتی مصالح  FRPیک جهت در جهت طولی و عرضی متفاوت
است و به نوع الیاف ،رزین و درصد حجمی الیاف بستگی دارد .مطابق جدول
()2-2مقادیر ضریب انبساط حرراتی مصالح  FRPتک جهتی متداول را در
عدد منتهی در جدول نشان دهنده
راستاهای طولی و عرضی نشان می دهد،
انقباض ماده در اثر افزایش دما و انبساط ان بر اثر کاهش دما می باشد،
بعنوان یک مقایسه بتن دارای ضریب انبساط حرراتی متغیری از  7 × 10−6تا
 11 × 10−6بر درجه سانتی گراد بوده و معموال ایزوتروپ فرض می شود و ضریب
انبساط حرراتی فوالد برابر  11.7 × 10−6بر درجه سانتی گراد است.
جدول -2

ضریب انبساط حرارتی مصالح ( FRPنشریه .)6 :1385 ،345

AFRP

CFRP

GFRP

راستا

()2-(-)6-

(0-)1-

10-6

طولی ( 𝐿𝛼(
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شکل پذیری مصالح
سازه های پیش تنیده از سه جزء فوالد معمولی  ،فوالد پیش تنیده و بهتن
تشکیل می گردد و عملکرد چنین سازه هائی ترکیبی می باشهد .شهکل پهذیری
بتن در فشار نسبتا مطلوب می باشد و هر چه کرنش بتن بیشهتر باشهد شهکل
پذیری آن بیشتر است.اگر بتن توسط فوالدهای طهولی و عر ضی محصهور شهده
باشد در بارهای نهایی کرنش باالیی را تحمل می کنهد و در نتیجهه شهکل
پذیری آن بیشتر می شود شکل و در فوالد مقدار کرنش نهایی با تنش نههایی
رابطه عکس دارد .و در فوالدهای پیش تنیدگی با توجه به مقدار باالی کربن
زیاد در فوالد و در نتیجه کرنش نهائی آن اندک و تهنش نههایی آن بسهیار
باال می باشد(شکل. )1
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شکل  - 1نمودار منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده (در تاج نژاد.)5 :1390،
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شکل  - 2نمودار
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شکل پذیری عضو
در سازه های بتن آرامه حد تسلیم بر اساس تسهلیم فهوالد هها معمهولی
تعریف می شود ،اما در سازه ها پس تنیده با فوالد های بدون پیوستگی بین
تسلیم فوالد معمولی و فوالدهای پس تنیده اختالف وجود دارد و وجهود فهوالد
معمولی می تواند باعث شکل پذیری و همچنین اقتصادی شدن سازه گردد.
برای مقاطع بتن مسلح و پیش تنیده آیین نامهه  ACIکهرنش نههائی بهتن
فشاری در تار بحرانی را 0/003در نظر گرفته و کرنش خالص فهوالد کششهی در
صورتی که از 0/005بیشتر گردد شکل پذیری مطلوبی برخوردارند ،چنین مقطعی
با کنترل کشش همراه است و در صورتی که کرنش خالص فوالد کششهی کمتهر از
 0/002باشد مقطع با کنترل فشار خوانده می شود.
برای ارزیابی شکل پذیری یک سازه باید رفتار کلهی سهازه از ابتهدا تها
انتهای بارگذاری مد نظر باشهد و سهازه ههای بها فهوالد پیوسهته رفتهار
متفاوتی بعد از حالت خدمت داراست ،این بدلیل عدم پیوستگی بین فهوالد و
بتن است(مقصودی.) 5: 1390،
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نتیجه گیری :
نمودار بار -خیز تیر تقویت شده با :CFRP
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شکل  - 3نمودار نمودار بار  -خیز تقویت شده از مواد  CFRPتیر مدل سازی شده

در نمودار بار -خیز تقویت شده با  CFRPوقوع اولین ترک خمشی در بهار
حدود  140کیلونیوتن اتفاق افتاده است .و تسهلیم فهوالد کششهی در حالهت
تقویت با  CFRPدر بار حدود  220کیلونیوتن می باشد که نسهبت بهه حالهت
بدون تقویت افزایش پیدا کرده نمودار (شکل .)3
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نمودار لنگر -انحنا تیر تقویت شده با :CFRP
70

لنگر خمشی در تکیه گاه میانی
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شکل  - 4نمودار نمودار لنگر -انحنا تیر تقویت شده با CFRP

در نمودار لنگر -انحنا مقدار لنگر در تکیه گاه میانی  45کیلو نیوتن
متر و در انحنا  7رادیان بر میلیمتر در شکل( )4می باشد و نسبت به حالت
بدون تقویت لنگر بیشتر و انحنا کمتری بدست آمده.
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مدل سازی تیر پس تنیده تقویت شده با : GFRP
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خیز تیر()mm
شکل  - 5نمودار نمودار بار  -خیز تیر تقویت شده با GFRP

در نمودار بار -خیز تیر تقویت شده با  GFRPاولین ترک خمشی در باری حدود  138کیلونیوتن اتفاق افتاده است .و تسلیم فوالد
کششی در بار  215کیلونیوتن می باشد.
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مقایسه نتایج نمودارهای میله ای بار -خیز و لنگر -انحنا در حالت آزمایشگاهی و مدل سازی شده:
60
خیز تیر تقویت شده GFRP

50
40

خیز تیر تقویت شده با CFRP

30
خیز تیر در حالت مدل سازی شده
بدون تقویت
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نمودار مقایسه نتایج بار – خیز

شکل  - 6نمودار

در نمودار (شکل  )6نتایج حاصل از نمودار بار -خیز نمونه مورد آزمایش
و مدل سازی شده مقایسه شده اند ،که خیز تیر در حالت تقویت شده با ورق
 GFRPکمتر از حالت تقویت شده با  CFRPمی باشد و همچنهین حالهت مهدل
سازی بدون تقویت با اختالف اندکی نسبت به حالت آزمایشگاهی قرار دارد.
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انحناء در حالت تقویت شده با
GFRP
انحناء در حالت تقویت شده با
CFRP
انحنای مدل سازی شده بدون
تقویت
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شکل  - 7نمودار نمودار مقایسه نتایج لنگر -انحنا

هه
ها نمونه
هر -انحنه
هودار لنگه
هل از نمه
هایج حاصه
هکل  )7نته
هودار (شه
در نمه
آزمایشگاهی با مدل سازی مقایسه شده اند ،که انحنای حالهت تیهر تقویهت
شده با  GFRPکمتر از حالت  CFRPمی باشد و حالهت مهدل سهازی شهده بهدون
تقویت کمتر از حالت آزمایشگاهی می باشد و نزدیک به هم می باشند.
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نتیجه گیری مقاوم سازی تیرهای پس کشیده سراسری با کابل غیر
پیوسته با نرم افزار آباکوس مدلسازی تحقیقات آزمایشگاهی مورد
ارزیابی قرار گرفته و نتایج زیر بدست آمده است.
 نمودارهای بار – خیز و بار -مقدار تنش در فوالد بهدون پیوسهتگی پهس
تنیده باری حالت مدل سازی و آزمایشگاهی بهم نزدیک است و این امهر
هن
هنش در ایه
نشان دهنده رابطه نزدیک بین دو پارامتر خیز و مقدار ته
گونه فوالدهاست .چنین رابطه ای ،در حالت خطی و غیر خطهی صهادق مهی
باشد.
 در تیر ارزیابی شده ،تنش در فوالد بدون پیوستگی بیش از تهنش تسهلیم
این فوالد است.
 مقایسه نتایج مدل سازی و آزمایشگاهی نشان می دهد که مقهدار تهنش
در تیر با هر دو روش محافظه کارانه می باشد .این به آن علهت اسهت
که تحقیقات انجام شده آیین نامه ،برای تکیه گاه ساده است نه برای
اعضا نامعین که در آنها امکان تسلیم فوالد پس کشیده بهدون پیوسهتگی
فراهم تر است.
 با توجه به مقایسه تیر آزمایش شده و مدل سازی شده می توان دریافهت
پس تنیدگی عضو سراسری باعث افزایش شکل پذیری شده است.
مراجع
--1مقصودی،ع.ا ،ذوالقدری،س ،درتاج،ا.ر" .1390 .تخمین میزان افت نیروی
پس تنیدگی (آزمایشگاهی وآیین نامه ای)درتیرهای شکل نامعین پس کشیده
دارای بتن خود متراکم" .ششمین کنگره ملی مهندسی عمران .دانشگاه
سمنان،سمنان،ایران.
-2مقصودی،ع.ا ،ذوالقدری،س ،و درتاج،ا.ر .1390 .تعیین میزان شکل پذیری
در اعضاء بتن مسلح سراسری ساخته شده با بتن خود متراکم .سومین
کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران،تهران،مهرماه.1390
-3مک گریگور ،ج.گ" .شکل پذیری سازه های سازه های بتن آرمه ویژه مناطق
زلزله خیز .مترجم علی اکبر مقصودی .انتشارات دانشگاه باهنر .1391
موید حکمت ،سعید .)1379( .پیش تنیدگی.
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