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 :چکیده

تغییر های طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب، اشتباه: دهد که عوامل متعددی همچونهای بتنی نشان میمطالعه رفتار سازه

دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، خوردگی بتن و فوالد در اثر شرایط محیطی سبب کاهش دوام ها، آسیبکاربری سازه

شود نیز عاملی برای های ساختمانی که منجر به تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان مینامهضمناً تغییر آیین. گرددها میسازه

سابقه حرکت  .ها بهسازی و تقویت انجام گیردگردد تا در صورت لزوم برای سازهگری مجدد طرح و سازه میتوجیه ارزیابی و بازن

های نوین و های اخیر از روشاستمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است تا بهسازی و مقاوم سازی در سال

ها، مواد نوین از جمله مواد در میان این نوآوری. و ساز سابقه نداشته استمصالحی جدید بهره گیرد که در پیشینه طوالنی ساخت 

این روی برای از . باشدشوند، از جایگاه ویژه برخوردار مینامیده می FRPکامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف که به اختصار 

های عمرانی در حال ساخت و های اجرایی در سازهای خسارت دیده، مقاوم سازی یك عضو سالم، رفع اشكالتعمیر یك عضو سازه

از  FRPدر این مقاله به معرفی .بهره جستبه عنون راه حلی نوین  FRPتوان از سیستم ای میهمچنین ساخت اعضای مقاوم لرزه

 .استرداخته شدههای بتنی پای اعضای سازهدر تقویت و بهسازی لرزه آنمروری بر کاربرد  نظر خواص فیزیكی و مكانیكی، همچنین

 

 

 اثر محصورکنندگی، ای، مقاوم سازی، شكل پذیری، اعضای سازهFRP :واژگان کلیدی
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 :مقدمه

و  تقویت طوری که امروزهبه. ای در سطح جهانی برخوردار استهای آسیب پذیر از اهمیت ویژهموضوع تقویت و بهسازی سازه

 بیش مثال عنوان به. دهدمی تشكیل پیشرفته کشورهای در ویژهبه را  ساختمانی هایفعالیت اعظم بخش موجود هایسازه بهسازی

 راتشكیل موجود منطقه هایاز پل 00%حدود  میزان دارد و این تقویت نیاز به وجود دارد که شمالی در آمریكای پل 000/200از 

 سطح کاهش همچنین و وارده بارهای افزایش و هاسازه از برخی کاربری تغییر و اجرا، طراحی در اولیه ضعف وجود که دهدمی

 تقویت و بهسازی نیاز به دالیل از( خوردگی، خزش و آبرفتگی: مانند)بتن  زوال و زمان گذشت علت به مسلح بتن هایسازه عملكرد

بارگذاری و ضرایب  های طراحی که باعث تغییر شرایطنامهضمناً تغییر آیین. (Shamim et al, 2002)باشد می مسلح بتن هایسازه

شود تا در صورت لزوم، بهسازی یا تقویت سازه ضروری تواند منجر به ارزیابی و بازنگری مجدد طرح سازه شود نیز میاطمینان می

 (.1831توکلی زاده و مهدوی مقدم، )گردد

بتن مسلح که تاکنون در کشور  هایدهد که درصد باالیی از ساختمانهای گذشته نشان میهای ناشی از زلزلهنگاهی به خسارت

اند، با توجه به دالیلی که در باال ذکر شد، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیستند و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند و ساخته شده

کند و چون د میپذیری نیز این ادعا را تائیمطالعات آسیب. ها در برابر زلزله  احتمال خرابی خواهند داشتتعداد زیادی از آن

ها به خصوص برای مقابله با نیروهای پیشگیری از وقوع زلزله ناممكن است، از این روی ضرورت تقویت و بهسازی این ساختمان

های آسیب دیده پس از زلزله به طور چنین بهسازی سازهسازی قابل اعتماد، آسان، سریع و اقتصادی، همهای مقاومجانبی با روش

 (.1838هاشمی، )شود می ای احساسویژه

های بتنی مسلح و بنایی مسلح و غیر مسلح در عرصه مهندس سازه برای تقویت سازه FRPهای های اخیر، کاربرد ورقدر سال

های سنتی از قبیل اتصال صفحات فوالدی، افزایش سطح مقطع عضو با بتن است که به عنوان یك جانشین برای روشپدیدار شده

بازدهی کم، زمان اجرای طوالنی و نیاز به : هایی همچونتنیدگی بیرونی که دارای کاستیجایگزینی اعضاء پیشریزی مجدد و 

در  FRPاستفاده از . استتوسعه روز افزون یافته FRPهای بهسازی با استفاده از امروزه روش. باشدتجهیزات خاص هستند می

ترین و موثرترین راه صرفهاولیه باالیی در بردارد با توجه به کاهش زمان، بهزمینه بهسازی و تعمیر سازه ها هر چند که هزینه 

 (. 1831مقدم، توکلی زاده و مهدوی)آید های بتنی به شمار میبهسازی سازه

 سازی،مقاوم نظر نقطه در مواردی که از .اندشده تقویت الیافی پلیمرهای با که دارند وجود دنیا سراسر در متعددی بتنی هایسازه

 گرچه. آیندمی حساب به اقتصادی کامال یگزینه عنوان به FRPمواد  دهد، تشكیل را کل هزینه از کوچكی بخش مصالح هزینه

 کل نظرگرفتن در نیز و هاآن باالی العادهفوق مقاومت حسب بر ارزیابی با ولی باشدمی وزن، باال حسب بر الیافی قیمت پلیمرهای

 سازی،مقاوم راه ترینصرفه که با توان یافترا می موارد بسیاری بساچه مواد، این کاربرد مدت بررسی دراز و سازی مقاوم فرآیند

 (.1831استخر و همكاران؛ )باشد می FRP استفاده از مواد پلیمری

های مطالعات جامع و تحلیلها در برابر زلزله و های مقاوم سازی با توجه به مطالعات قدیمی بر روی رفتار ساختمانآئین نامه

ها با ایجاد حداقل مزاحمت در کاربری و با رعایت ای ساختمانها ارتقاء توان لرزهها تهیه گشته و هدف آنغیرخطی رفتار ساختمان

به های بتنی با الیاف کربن، مثال در زمینه مقاوم سازی سازه(. 1838هاشمی، )باشد اصول ایمنی مربوطه و مسائل اقتصادی می

که در اوایل دهه  R.A.Linaresتوان از مقاله چنین میهم. استگرد آوری شده ACI 440.2R-08نامه صورت کاربردی در آیین

با تزریق ( 1131در اکتبر )ی بیمارستان بنجامین بلوم تحت اثر زلزله سیلورادو پیرامون مقاوم سازی اعضای بتنی آسیب دیده 1110

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان راهنمای  803در ایران نیز نشریه(. 1818نژاد، ئیضیا)رزین اپوکسی نام برد 

 .به چاپ رسیده است FRPهای ی بتنی با استفاده از سیستمطراحی و اجرای تقویت ساختمان ها
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  FRPمعرفی ( 1

FRP  مخفف عبارت(Fiber Reinforced Polymers )طور که  از نام آن نیز همان. باشدشده با الیاف میهای مسلح به معنای فیبر

الیاف وظیفه تحمل بار اعمالی و . استکننده به صورت الیاف تشكیل شدهاز یك ماتریس و یك ماده تقویتمشخص است، این مواد 

ی، فشاری، خمشی، ها بر مقاومت کششها جهت مصرف و نحوه قرارگیری آننوع الیاف، مقدار مناسب آن. کنندگی را دارندسخت

-پلی)ماتریس که خود ترکیبی از یك رزین . گذار استتر از همه، قیمت تاثیرخستگی، ضرایب انتقال حرارت و الكتریسیته و مهم

ها را در مقابل تهاجم باشد، نقش انتقال بارگذاری خارجی به الیاف و محافظت آنو مواد افزودنی مناسب می...( استر، اپوکسی و 

 در را الیاف که کندمی عمل چسباننده محیط یك عنوان به اصوالً رزین (.1831مقدم، توکلی زاده و مهدوی) داردجی محیط خار

به بتن بسیار ضروری  FRPکننده ها به عنوان متصلکاربرد رزینهمچنین  (.1833منصوری،  و جالل) .داردمی نگاه یكدیگر کنار

است؛ زیرا در صورت عدم کارایی الزم، الیاف به نحو مناسب به بتن متصل نشده، انتقال برش از بتن به الیاف کربن به نحو مناسب 

ها نیز برای کاهش قیمت ماتریس و بهبود بخشیدن از افزودنی (.1818ضیائی نژاد، )مؤثر نخواهد بود  FRPصورت نگرفته و سیستم 

شوند که سه مدل متداول گذاری میکار رفته در آن نامها با توجه به نوع الیاف بهکامپوزیت. شودهای رزین استفاده میویژگیبه 

 .(1838هاشمی، )  (AFRP)و الیاف آرامید (CFRP)الیاف کربن، (GFRP)الیاف شیشه : آنها عبارتند از

  FRPانواع الیاف به کار رفته در ( 1-2

 شیشه الیاف (1-2-1

توان از قیمت بسیار پائین، مقاومت کششی نسبتا باال، مقاومت شیمیایی باال و عایق بودن در برابر حرارت و جریان الكتریسیته را می

از سوی دیگر، مدول کششی پائین، وزن مخصوص نسبتاً باال، مقاومت خستگی پائین، ترد . ترین مزایای الیاف شیشه نام بردمهم

به . خواص الیاف شیشه به شرایط محیطی نیز وابسته است. شودسختی باال به عنوان معایب این نوع الیاف یاد می بودن در شكست و

طور مثال افزایش دما و رطوبت موجب کاهش استحكام الیاف و افزایش سرعت اعمال بار در حین آزمایش باعث افزایش استحكام 

-E-Glass ،Z: ها به چهار دستهحسب نوع و ترکیب مواد به کار رفته در تهیه آن الیاف شیشه هم بر(.1838هاشمی، )گردد الیاف می

Glass ،A-Glass  وS-Glass را نشان می نمونه بزرگنمایی شده الیاف شیشه 1شكل (.1833جالل و منصوری، )گردند تقسیم می-

 .دهد

 (1931رادیاب، : سایتاستخراج شده است از وب) نمونه بزرگنمایی شده الیاف شیشه: 1شکل

 الیاف کربن (1-2-2

مقاومت بسیار باالی کششی، وزن بسیار ناچیز، استحكام باالی خستگی، ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین، مقاومت باال در مقابل 

در هنگام  کرنش کم)توان به ترد بودن باشد و از معایب این الیاف میپذیری بسیار مناسب از مزایای این الیاف میخوردگی و شكل

ها، رطوبت هوا، حالل: الیاف کربن تحت تاثیر عواملی همچون. و قیمت باال اشاره کرد( رسانایی الكتریكی)، هدایت الكتریكی (شكست

با توجه . هستند پایدار کامالً شیمیایی نظر از محیطی سخت شرایط در وگیرند بازها و اسیدهای ضعیف در دمای محیط، قرار نمی
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ها، استفاده از الیاف با کرنش زیاد در هنگام شكست بسیار حائز اهمیت است که الیاف کربن فاقد این بودن کامپوزیتبه شكننده 

با  PANبا مقاومت باال، کربنی  PANکربنی دسته الیاف کربن از نظر مقاومت کششی به سه (.1838هاشمی، )باشد خاصیت می

از میلگرد  اینمونه 2شكل(. 1831استخر و همكاران، )شوند بقه بندی میبا سختی بسیار زیاد ط PANکربنی و  سختی زیاد

 .باشدرنگ بودن الیاف کربن میها به دلیل مشكیرنگ مشكی میلگرد. دهدشده از الیاف کربن را نشان میکامپوزیتی ساخته

 (1931ایران، انجمن کامپوزیت )های کامپوزیتی آجدار ساخته شده از الیاف کربن میلگرد: 2شکل

 الیاف آرامید( 1-2-9
هایی همچون نقطه ذوب باال، پلیمرهای آرامیدی با خاصیت. گردندالیاف آرامید عموماً تحت نام تجاری کوالر در بازار عرضه می

رفتاری الیاف آرامید اگرچه در کشش . اندهای آلی شناخته شدهمقاومت حرارتی عالی و غیر قابل حل بودن در بسیاری از حالل

همچنین نور ماورای بنفش نیز اثری . دهنددهند، اما تحت بار فشاری، رفتاری غیرخطی از خود بروز میاالستیك از خود نشان می

 (.1838هاشمی، )تخریبی بر این الیاف دارد 

 .مشاهده نمود 1توان در جدولرا می FRPهای خواص کمی انواع الیاف به کار رفته در ورقه

 (1933استخر و همکاران، )کمی انواع الیاف خواص : 1جدول

 وزن مخصوص  الیاف
  

 ضریب ارتجاعی  (%)طولی کرنش      
  

  مقاومت کششی     
 

     

 0800-0100 280-200 1/1- 1/2 3/1 با مقاومت باال( (PANکربنی 

 2800-3010 210-821 8/0-1/1 83/1-31/1 با سختی زیاد( (PANکربنی 

 ( (PANکربنی 

 با سختی بسیار زیاد

12/2-11/1 3/0-0/0 100-300 0020-2100 

 8200-8100 120-180 0/2 00/1 آرامیدی

 2000-8300 80-33 3/8-8/0 1/2 شیشه ای

 

 FRPویژگی های فیزیکی و مکانیکی ( 1-9

 نمونه عنوان به است؛ فوالد مخصوص وزن از ترکم مراتب به FRP کامپوزیتی محصوالت مخصوص وزن: وزن مخصوص( 1-9-1

 از FRP هایکامپوزیت در وزن به مقاومت باالی نسبت. است فوالد مخصوص وزن سوم یك ،CFRP هایکامپوزیت مخصوص وزن

 (.1833جالل و منصوری، ) شودمی محسوب بتن یهکنند مسلح عنوان به کاربردشان در هاآن یهعمد مزایای
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 130 تا GPa100 ه محدود در الیاف از شده ساخته FRP کامپوزیتی هایمیلهه االستیسیت مدول :االستیسیته مدول( 1-9-2

GPa برای کربن ،GPa 03  وبرای شیشه GPa 10 ی فراتر از افزایش دما(.1833جالل و منصوری، ) استشده گزارش برای آرامید

نقطه نرمی اکثر پلیمرهای . دهدبه اندازه قابل توجهی کاهش مینقطه نرمی، بر روی ضریب کشسانی رزین اثر گذاشته و مقدار آن را 

 (.1831مقدم، توکلی زاده و مهدوی)باشد درجه سانتیگراد می 30تا  10مصرفی بین 

. ها ناگهانی استدر هنگام بارگذاری کششی رفتاری کامالً کشسان دارند و گسیختگی آن FRP ورق های: مقاومت کششی( 1-9-9

 باالی کششی مقاومت . تاس بیشتر مراتب به فوالد کششی مقاومت از که دارند، باالیی بسیار کششی مقاومت معموالً FRP مصالح

 اسـت نمـوده  مناسـب  بسـیار  تنیـده پـیش  هـای سـازه  بـرای  خصوصـاً م آرمـه،  بـتن  هایسازه برای را هاآن کاربرد FRP هایمیلگرد

 .گـذارد در مقابل فوالد نرمـه را بـه نمـایش مـی     FRPکرنش انواع الیاف -منحنی تنش 0وشكل 8شكل (.1833جالل و منصوری، )

 (.1838هاشمی، )شود، الیاف تا لحظه گسیختگی رفتار خطی دارند که نشان از شكل پذیری کم این الیاف دارد مالحظه می

 (1939هاشمی، )برگرفته از  -1شکل(                                        1933توکلی زاده و صمدی مقدس، )برگرفته از  -9شکل      

  در مقابل فوالد نرمه FRPکرنش انواع الیاف -های تنشمنحنی: 1و شکل9شکل

-پژوهش. شود، قابلیت تحمل نیروی فشاری را نداردکه از خارج به سطوح بتنی چسبانده می FRPورق : مقاومت فشاری( 1-9-1

 (AFRP)و آرامیدی (GFRP)، شیشه ای(GFRP)کربنیهای FRPاند که ظرفیت فشاری های متعدد نشان دادهگران در آزمایش

این کاهش ظرفیت به دلیل کمانش موضعی الیاف در داخل . هاستدرصد ظرفیت کششی آن 20و 30و 30به ترتیب در حدود 

FRP ضریب کشسانی مصالح . استFRP  مقدم، توکلی زاده و مهدوی)باشد درصد مصالح در کشش می 100تا  30در فشار بین

 نمونه عنوان به است؛ کمتر هاآن کششی مقاومت از FRP کامپوزیتی هایمیله فشاری مقاومت کلی طورهب که شود توجه(. 1831

 (.1833جالل و منصوری، )ست ا MPa 800  هاآن کششی مقاومت و MPa 100  برابر ISOROD محصوالت فشاری مقاومت

در حـالی کـه   . های کربنی عملكرد بسـیار مناسـبی دارنـد    FRPدر مورد خستگی و فروپاشی ناشی از آن : رفتار تابع زمان( 1-9-5

FRP (. 1831مقدم، توکلی زاده و مهدوی)دهند ای و کربنی حساسیت بیشتری نشان میهای شیشه 

 انواع محصوالت پلیمری (1-1

 کربناسیون، مساله عدم خوردگی، دلیل به که هستند FRPهایکامپوزیت از شده ساخته ییهامیله :کامپوزیتی هایمیله( 1-1-1

جالل و منصوری، )باشند ، برای مسلح کردن بتن بسیار پرکاربرد میفوالد به نسبت باال کششی مقاومت همچنین و کلراسیون
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حالت . تر استاز مقاومت کششی آن پایین FRP هایمقاومت فشاری میلگرد (.1833

تواند شامل قرار گرفته است می محوری تنشکه تحت FRP برای میلگرد شکست

اسدی و صدر ) های الیاف یا شکست برشی شودریز کمانششکست کششی جانبی، 

 برای،  MPa 2200 تا MPa 1100 کربن الیاف با هایمیله برای FRP محصوالت کششی مقاومت (.2831ممتازی،

 .استشده گزارش MPa 1130تا  MPa 1830 آرامید الیاف با هایمیله برای و MPa 1100 تا MPa 100 شیشه الیاف با هایمیله

 (.1833جالل و منصوری، ) استشده گزارش نیز MPa8000  از باالتر هایمقاومت حتی محصوالت این از بعضی برای وجود، این با
،  GFRP %55 برایهای کامپوزیتی در مورد میلگردمقاومت فشاری گزارش شده 

بر طبق  . باشدمی آن برابر مقاومت کششی  AFRP %12 و برای CFRP %67 برای

و  CFRP %35 ، برای 32%تقریبًا   GFRP مدول االستیسیته فشاری برای هاگزارش

 FRP اغلب میلگردهای .باشدمصالح میمدول االستیسیته همان  AFRP %222 برای

-که الیه های رزین ما بین الیاف قرار می جایییعنی ی  ادر برش درون الیه
معموالً هیچ الیه الیافی در عرض میلگرد  ؛ زیراباشندضعیف می نسبتاگیرد 

پلیمری نسبتًا  ی به وسیله ماتریس امقاومت برشی درون الیه. وجود ندارد

های ای از میلهنمونه 5شکل. (2831اسدی و صدرممتازی،)شود ضعیف کنترل می

-طور که در شکل نیز مشخص است، میلگردهمان. دهدکامپوزیتی را نشان می

 .باشنددارای خاصیت خم پذیری میFRP های

 (1931بیگی،گروه مقاوم سازی دریا)های کامپوزیتی میلگرد: 5شکل

 پذیر هستند،انعطاف صورت به ولی، FRPکامپوزیت  هایمیله شبیه محصوالتی :تنیدگیپیش هاینوتاند و طناب کابل، (1-1-2

اسدی و صدر ) دارند زیادی کاربرد خورنده و دریایی هایمحیط در تنیدهپیش بتن و کابلی هایسازه در که

 (.2831ممتازی،
 با هاورقه این .هستند FRPجنس از مترمیلی چند ضخامت با های، ورقهپلیمریکامپوزیت  هایورقه :کامپوزیتی های ورقه( 1-1-9 

 از آبی هایسازه کردن ایزوله جهت مناسبی پوشش FRPهایورقه. شوندمی بتن چسبانده سطح به مناسب و مستحكم هایچسب

 یا و زلزله از ناشی دیده آسیب هایسازه تقویت و تعمیر جهتکاربرد مهمی در  همچنین. هستندخود  مجاوری خورنده محیط

 (.2831اسدی و صدر ممتازی،) دار دارند یون هایآب از خوردگی ناشی

 مقاومت محوری  در افزایش FRPتاثیر ( 2

. باشدمی FRPی دور پیچ وسیلهدن ستون بهنمو، محصور بتنیهای برای باال بردن توانایی باربری ستون هااز رایج ترین روشیكی 

قابلیت ایجاد محصور شدگی مطلوبی را برای افزایش ظرفیت و شكل پذیری ستون  FRPهای دور پیچاند که پژوهشگران نشان داده

های پیرامونی در برابر انبساط به دلیل روپوش FRPبتن محصور شده با  در(. 1831ی زاده و مهدوی مقدم، توکل)کند فراهم می

به افزایش مقاومت  این تنش فشاری جانبی منجر. شوداعمال میها تنش کششی و به بتن تنش فشاری جانبی بتن، به این روپوش
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گذارد را به نمایش می FRPتوزیع تنش بین بتن و صفحات  1شكل. گرددفشاری بتن و همچنین افزایش کرنش نهایی آن می

ایش می به روش دورپیچ کامل را جهت محصور سازی یك ستون بتنی نم FRPنصب  8همچنین شكل (.1831شوشتری و بیات، )

 .دهد

 (1933شوشتری و بیات، ) FRPوصفحات  محصور شده بتن بین تنش توزیع: 6شکل
 

دور عضو مورد نظر ( ورپیچ کاملحول محور طولی به صورت د) را در جهت عرضی FRPبرای محصور سازی عضو مورد نظر، الیاف 

 گردددر بتن می (passive)د که این صفحات مانند میلگرد عرضی عمل کرده و باعث ایجاد فشار محصور شدگی انفعالی نپیچمی

های عرضی در تا زمان بارگذاری و رخداد تغییر شكل FRPی م به ذکر است ورق های پیچیده شدهالز(. 1831شوشتری و بیات )

بدین سبب اجرا و نصب استاندارد و . ر نگرفته و تاثیری در باربری عضو ندارندقراتنش المان بتنی موجود، منفعل بوده و تحت 

همچنین  .(MSD, 1394)باشد سازی، بسیار حائز اهمیت میدر این روش مقاوم FRPاطمینان از چسبندگی کامل بین بتن و 

 .دهدبه روش دورپیچ کامل را جهت محصور سازی یك ستون بتنی نمایش می FRPنصب  8شكل

 (MSD, 1394)به روش دورپیچ کامل بر روی ستون بتنی  FRPنصب : 7کلش

 

ت شماتیك در ، مقاوم شده با ژاکت فوالدی و بتن معمولی که به صورFRPکرنش بتن محصور شده با -دار تنشبا مطالعه نمو

و به تبع آن فشار جانبی یابیم که با افزایش تنش محوری، انبساط جانبی است، به این نتیجه دست مینشان داده شده 3شكل

 .یابدبری خود را از دست بدهد ادامه میی محصور کننده مقاومت بارمحصور کننده بتن افزایش یافته و این عمل تا زمانی که ماده
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ی محصور ماند و اگر مادهاگر ماده محصور کننده فوالد باشد، تسلیم شده و با افزایش بار محوری، تنش محصور کننده ثابت می

 (.1831شوشتری و بیات، ) رسدباشد، گسیخته شده و تنش جانبی به صفر می FRPننده ک

 (1933شوشتری و بیات، )  FRPفحات صو فوالد  با محصورشده ، معمولی بتن کرنش-تنش نمودار: 3کلش 

 

منحنی  1شكل. دارد ی عضو فشاری تقویت شدهپذیرمیزان محصور شدگی تاثیر مستقیمی بر روی افزایش مقاومت فشاری و شكل

لف محصور شدگی را به تصویر می های محصور نشده و محصور شده در سطوح مختکرنش یك ستون بتن مسلح در حالت-تنش

 .شود، افزایش مقدار محصور شدگی باعث افزایش مقاومت محوری ستون میگرددهمانطور که مشاهده می (MSD, 1394). کشد

 (MSD, 1394)شده و محصور شده با درجات محصور شدگی متفاوت کرنش بتن محصور ن-منحنی تنش: 3شکل

های بتنی تحت ترکیب نیروهای شدگی و در نتیجه افزایش ظرفیت المانتواند جهت ایجاد محصورمی FRPکت امقاوم سازی با ژ

افزایش قابل مالحظه مقاومت باید توجه داشت که . های دارای خروج از محوریت مورد استفاده قرار گیردخمشی در ستون -فشاری

های متناظر با نیروهای فشاری و خمش نهایی در شد که در دیاگرام اندرکنش ستون مورد نظر، نقطهتنها در صورتی محقق خواهد

صور شده و محصور همانطور که از دیاگرام اندرکنش ستونی در دو حالت مح. ی باالنس باشدی مبدأ به نقطهکنندهباالی خط متصل
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قابل دریافت است، محدودیت مذکور از این واقعیت که افزایش مقاومت در نتیجه محصور شدگی تنها برای  10ده مطابق شكلنش

 .(MSD, 1394)گیرد باشد، نشأت میهایی با مورد شكست حاکم فشاری قابل مالحظه میالمان

 

 .(MSD, 1394)خمش برای بتن معمولی و محصور شده -منحنی اندرکنش فشار: 11شکل 

 :یدرافزایش ظرفیت خمشی تیر های بتن FRPتاثیر (9

ای که راستای الیاف در امتداد طول های تحت خمش، به گونهدر وجه کششی المان FRPاتصال اگر ، ACI 440براساس آیین نامه 

-تواند مقاومت خمشی المانمی ،شی ناشی از خمش موثر باشدل نیروهای کشدر انتقا همانند میلگردهای کششیعضو قرار گرفته و 

د ولی دهدرصدی را نشان می 110تا  10بین  نتایج منتشر شده از پژوهشگران، افزایش ظرفیت خمشی .های بتنی را افزایش دهد

% 00افزایش ظرفیت حدود های ناگهانی، رای شكل پذیری و جلوگیری از شكستای بهای آیین نامهدر عمل با توجه به محدودیت

ی میلگردهای موجود، مقاومت عوامل متعددی همچون ابعاد مقطع المان بتنی، مساحت و مشخصات مكانیك. استتوصیه شده

در میزان افزایش مقاومت  FRPتر، جنس و مشخصات مكانیكیو از همه مهم FRPی بتن، چسب مورد استفاده بین بتن و مشخصه

   ACI 440.2R-08).) باشنددخیل می FRPهای بتنی با استفاده از مقاوم سازی با ژاکت خمشی سازه

در محل  FRPجداشدگی بین سطح بتن و . گرددته به مودهای شكست حاکم تعیین میهای تقویت شده بسمقاومت خمشی سازه

، شكست برشی و FRPهای خمشی یا برشی، ورقه ورقه شدن پوشش بتنی و جداشدگی از نزدیكی آرماتورها در محل انقطاع ترک

ی همین دهندهنشان 11ه خواهد بود که شكلبتن فشاری در تعیین مودهای شكست سازه تقویت شده، تعیین کنند گسیختگی

جداشدگی بتن زمانی رخ . برسد 008/0دهد که کرنش فشاری بتن به مقدار گسیختگی بتن فشاری زمانی رخ می. شدباموضوع می

دلیل ها بهتلمقدور از بروز این نوع شكسابنابراین باید حتی. تن میسر نباشدبه وسیله الیه زیرین ب FRPدهد که انتقال نیرو از می

بدیهی است که طراحی صحیح براساس (. 1838هاشمی، )توان بهره جست، جلوگیری کرد طور کامل نمیبه FRPاین که از ظرفیت 

ش عملكرد بهره برداری یح الیاف برای افزای، اجرا و نصب صحFRPدر مقاطع بحرانی و محل های قطع  FRPضوابط استاندارد، مهار 

کند که الیاف توصیه می ACI 440در این مورد آیین نامه . (MSD, 1394)باشد الزم می FRPای تقویت شده با سیستم سازه

FRP هم شده بر روی تیر باید به صورت مستقیم جهت تحمل نیروی کششی به کار روند و الیاف باید به صورت پیوسته روی نصب

هنگام  برای جلوگیری از جداشدگی زود–سانتی متر از هم  13انتهای الیاف نصب شده بر روی تیر باید به اندازه ی . قرار گیرند

در مقابل خستگی و خزش  CFRP. باشدمی FRPهمچنین نوع بارگذاری عامل مهمی در انتخاب نوع . نصب شود -الیاف از تیر

 ,ACI Committee440)دهندتری در این موارد از خود نشان میحساسیت بیش GFRPبسیار مقاوم است در حالی که مواد مرکب 
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ی خود در برابر اثرات مقاومت نهای 1/0، 3/0، 8/0آزمایش ها حاکی از این است که الیاف شیشه، آرامید و کربن به ترتیب .  (2008

 (.1831توکلی زاده و فاضلی پور، )کند یخزش عمل م

 

 (1939هاشمی، ) FRPهای مختلف گشیختگی بتن مسلح تقویت شده با حالت: 11شکل

با ویژگی های مختلف برای باال بردن حداکثری ظرفیت خمشی تیر و  FRPبرای تقویت تیرهای بتنی می توان از ترکیب چند نوع   

و  CFRPهای مقایسه بین خواص مكانیكی و ورقه همانطور که که قبالً نیز گفته شد، در. پذیری آن استفاده نمودبردن شكل باال

GFRPکه به ازای تنش  (برابر شیشه 3/8حدود ) باشد، الیاف کربن دارای مدول االستیسیته بسیار باالتری نسبت به شیشه می

درعوض مقاومت کششی الیاف کربن . نمایدرا نسبت به الیاف شیشه ایجاد می محوری یكسان، شكل پذیری کمتر و تردی بیشتری

توان از ترکیب این دو الیاف برای باال بردن شكل پذیری و افزایش ظرفیت خمشی به بدین ترتیب می. ف شیشه بیشتر استاز الیا

یراقوم و اکبری های آقایان مهدوی پطبق آزمایش. فاده از تنها یك نوع الیاف بهره جستصورت بهینه تر از حالت تقویت شده با است

و  CFRPنامه آبا و براساس طراحی شكست نرم که با الیاف نوع تیر بتن مسلح ساخته شده بر مبنای آیین 1آقبالق که بر روی

GFRP  براساس ضوابطACI 440 دهد، ن مییج حاصله از این تحقیقات نشانتا. آیده است، نتایج قابل تأملی حاصل میتقویت شد

رهای مسلح شده با الیاف در تیرهای تقویت شده با الیاف کربن، میزان افزایش مقاومت همراه با افزایش سختی به مراتب زیادتر از تی

همانطور که . گرددها میعث باربری قابل توجه نمونههمچنین استفاده از الیاف کربن و شیشه به صورت ترکیبی با. باشدشیشه می

رود، تغییر شكل سازه تقویت شده با دو نوع الیاف نیز تقریباً میانگینی از تغییر شكل تیرهای تقویت شده با تنها یك نوع انتظار می

FRP توان گفت روش ترکیبی با از این روی می. باشدتر میآلی دیگر بسیار ایدهاین شكل پذیری نسبت به دو نمونه باشد کهمی

مهدوی پیراقوام و اکبری آقبالق، ) باشدای مسلح کردن تیرهای بتن مسلح میترین روش برمعقول ه به فوایدی که ذکر گردید،توج

1833 .) 

 :در افزایش ظرفیت برشی  FRPتاثیر استفاده از ( 1

ی های طراحی اجازه نامه هاست ولی آیین سازی اعضای تحت برش به مراتب کمتر از اعضای خمشی و ستون در مقاوم FRPکاربرد 

باید به صورت عرضی یا عمود بر  FRPبرای این منظور، راستای الیاف . ها را برای اعضای تحت برش نیز داده انداستفاده از آن

شود که در به این منظور صفحات با سه آرایش متفاوت بر سطوح جانبی تیرها چسبانده می. های برشی احتمالی باشدراستای ترک

 زمان اجرا شده تا کارایی مقاومواضح است که در بیشتر موارد، تقویت خمشی و برشی به صورت هم. استنشان داده شده 12شكل

مشی خت از سیستم در تقوی  چنین در هنگام استفادههم(. 1831توکلی زاده و مهدوی مقدم، )سازی یا بهسازی را افزایش دهد 
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باعث جلوگیری از افزایش  FRPشكل  Uهای جود دورپیچو. تیر نیز کنترل گرددتیرهای تحت برش و خمش، باید شكست برشی 

های  تورق مانند نمونه ی شود تا پدیده این کار باعث می. شود ای که تنش برشی و نرمال ماکزیمم بوده می ها در ناحیه عمق ترک

مهدوی پیراقوام و اکبری آقبالق، )گردد  FRPبری از ظرفیت   دیده نشده و باعث افزایش بهره در انتهای الیاف بدون مهار انتهایی

1833 .) 

 

 (1933توکلی زاده و مهدوی مقدم، ) FRPهای متفاوت برای تقویت برشی تیرهای بتنی با آرایش: 12شکل
 

 های بتنی مسلحدر تقویت دیوار FRPتاثیر ( 5

را مورد بررسی  FRPهای تقویت شده با ورق و های مفصلینتایج یك پژوهش عددی که اثر تقویت یك دیوار بتنی مسلح با تكیه گاه

 .باشدهایی که انجام شده است نتایج زیر قابل استخراج میاز تحلیل آزمایش. باشداست بسیار امیدوار کننده میقرار داده

سازی اختالفات های متفاوت علی رغم اثرات مقاوم سازی از نظر شدت و مقدار مقاوم به دلیل دارا بودن ویژگی FRPانواع مختلف 

 1بیشترین کارایی را در تقویت دیوارها دارند به صورتی که با چسباندن یك ورق  ها CFRP.ای با یكدیگر دارندقابل مالحظه

ترین ها کم CFRPاز طرف دیگر . یابدمتر کاهش میمیلی 3/0متر به میلی 13میلیمتری از آن میزان تغییر مكان بیشینه دیوار از 

متری از آن میزان تغییر مكان بیشینه دیوار به میلی1ا در تقویت دیوارها دارند به صورتی که با چشباندن یك ورق اثر گذاری ر

-ورق( مترمیلی 3/1برای نمونه )مختلف با یك ضخامت یكسان  FRPبرای ورق های . یابددرصد دیوار مرجع کاهش می 02حدود 

. گرددمی 8%و  23%و  18%کاهش تغییر مكان بیشینه در دیوار به میزان های ای به ترتیب سبب های کربنی، آرامیدی و شیشه

نصب شده، نسبت معكوس دارد و با افزایش آن میزان  FRPمیزان تخریب ایجاد شده در دیوارهای تقویت شده با ضخامت ورق 

توان آن را باشد که میدرصد می 38تخریب گزارش شده برای دیوار بتنی مرجع برابر . یابدتخریب به صورت مشهودی کاهش می

 11%توان تا مقدار نسبتاً اندکاین میزان تخریب را می FRPکه با استفاده از ورق های درحالی. یك تخریب کامل در نظر گرفت

 (.1831ی زاده و مهدوی مقدم، توکل)کاهش داد 

 ای قاب های بتن مسلح زهبر عملکرد لر FRPتاثیر ( 6

پذیری در برخی  درصدی شكل 00مشی و خدرصدی ظرفیت  10های نظری و آزمایشگاهی حاکی از افزایش  نتایج پژوهش  گزارش

هنوز  FRPاالت با ایی که ضوابط و شرایط بهسازی اتصجاز آن. باشد می FRPهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات  اتصاالت قاب

زاده و  توکلی)تواند بسیار راهگشا باشد  محققان در این زمینه میای وارد نشده است، استفاده از نتایج پژوهش  نامه در هیچ آیین

 (. 1831مهدوی مقدم، 

های سازی سازه به تاثیر مقاوم ه،انتشار یافت 1831و  1833های  آقایان احمد شوشتری و محمد بیات در دو مقاله مجزا که در سال

اند که نتایج خوبی  پرداختهمسلح های بتن  ای قاب عملكرد لرزه بر FRPصفحات در نواحی تیر و ستون و تاثیر آرایش  FRPبا بتنی 
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هایی که بیشترین انطباق  ، مدلFRPبا کرنش بتن محصور شده -های مختلف تنشها، از بین مدلدر این پژوهش. دربر داشته است

 . کند انتخاب گردیده است تری را ارائه می نتایج آزمایشگاهی داشته و رفتار واقعیبا را 

ایران،  311نامه  طبقه بتن مسلح با قالب خمشی متوسط که با ضوابط بارگذاری آیین 3و  8های  های مورد تحلیل ساختمان مدل

افزار  ای با نرم منطبق باشند طراحی و مورد تحلیل لرزه( آبا)نامه بتن ایران  ویرایش سوم و آیین 2300نامه زلزله  آیین

Seismostrucht های مختلف  ها چندین قاب تقویت نشده و تقویت شده با آرایش ن پژوهشدر ای. قرار گرفتندFRP – با اعمال

ها  نتایج این پژوهش. اند مورد تحلیل دینامیكی غیرخطی قرار گرفته -اکثری زمین مدل شده از زلزله طبسمقادیر مختلف شتاب حد

 :باشد به قرار زیر می

(I  استفاده از تكنیك محصور شدگی باFRP پذیری و قابلیت استهالک  های بتن مسلح باعث افزایش شكل ویت ساختماندر تق

ای عملكرد لرزه بخشد که باعث بهبود های بزرگ بهبود می گردد و رفتار سازه را در محدوده غیرخطی و تغییر شكل می زلزلهانرژی 

، همان FRPتوان با محصور شدگی به وسیله  شود، می شدید تخریب می زلزلهکه سازه بدون تقویتی که در به نحوی. گرددسازه می

 . لرزه را بدون فروپاشی تحمل نماید

II)  محصور سازی باFRP که . تواند در هنگام زلزله، حداکثر تغییر مكان بام و برش پایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد می

 . دارداین میزان بستگی به نحوه آرایش الیاف در سازه و جنس الیاف به کاررفته 

(III سازی با  ترین حالت مقاوماقتصادیFRP نسیل مفصل شدن مورد ها و نواحی با پتاامی است که محل اتصال تیر و ستونهنگ

شود در حالتی که فقط نمایان است، مشاهده می 18الذکر که در شكلشده فوقطبقه تقویت  8بدر تحلیل قا. گیرند تقویت قرار 

تقویت شوند،  FRPها با  در حالی که تمام تیرها و ستون. کند کاهش پیدا می% 83حداکثر بام اند تغییر مكان ها محصور شدهستون

 32ها مورد تقویت قرار گیرد شاهد کاهش  که قاب فقط در محل اتصال تیرها و ستونو در حالتی  دهد کاهش را نشان می% 33

در قابی که فقط  FRPالزم به ذکر است میزان مصالح . با حالت قبل برابر استباشیم که تقریباً  درصدی تغییر مكان حداکثر بام می

. باشد می% 00 حدود قرار گرفته بود FRPبه قابی که تمام آن مورد محصورشدگی با  ت تیر و ستون تقویت شده بود نسبتاتصاال

توان عالوه بر صرفه جویی اقتصادی  سازه میدر تقویت  FRPاین پدیده بیانگر این مهم است که با انتخاب آرایش مناسب صفحات 

 . برداری مناسبی بهره جست  از نتایج بهبود عملكرد بهره

 (1933شوشتری و بیات، )در اتصاالت تیر و ستون  FRPبتن مسلح تقویت شده با مدل شده قاب : 19شکل

 های بنایی غیر مسلح  در تقویت و بهسازی سازه FRPتاثیر ( 7

پذیر بودن این  های بنایی غیر مسلح معموالً به طور صحیحی به یكدیگر متصل نیستند و این عمل باعث آسیب های سازه دیواره

قابل توجهی به این دیوارها وارد شود، مكانیزیم تخریب به صورت فرو ریختن خارج از  یاگر نیرو برش. شود ها در مقابل زلزله میسازه

های بنایی غیر مسلح با  تحقیقی در مورد بهبود خواص مكانیكی سازه 1830در سال  و همكارانش شمساییآقای . محور خواهد بود

به دور  FRP پیچیدن الیاف از نتایج این تحقیقات این است که .اند های پایه پلیمری شیشه و کربن انجام داده استفاده از کامپوزیت
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ها در هنگام زلزله تواند از تخریب و آوارش این سازه می ها را افزایش داده وپذیری این سازههای بنایی غیر مسلح شكل  سازه

 .دهدرا نشان می FRPسازی شده دیوار بنایی غیر مسلح تقویت شده با الیاف نمونه مدل 10شكل .جلوگیری کند

. هنددن میه فصل مشترک بین مالت و دیوار، کمترین استحكام را در موقع اعمال بار نهایی از خود نشادهد ک میآزمایشات نشان 

در افزایش  FRPبه طوری که اگر از مالت سیمانی جهت نصب الیاف استفاده شده باشد، ظرفیت برشی مالت بین دیوار و الیاف 

 . ددربه عنوان چسباننده استفاده گ یاپوکسبهتر است به جای مالت سیمانی از رزینکننده خواهد بود و  اومت سازه بسیار محدودمق

زیرا  ،اجتناب کردهای عمودی دیوارها  ستقیم الیاف کربن بر روی تیزی گوشهضروری است که باید از چسباندن م هجه به این نكتوت

CFRP ها را با توان گوشه برای جلوگیری از این آسیب می. دهند نشان میاز خود وهای عمود بر الیاف استحكام کمی رنسبت به نی

توان این موضوع را می 10در شكل. شكل با شعاع مناسب در گوشه ها استفاده نمود Lفوالدهای از  شعاع مناسب گرد کرد یا

 .مشاهده نمود

 (1931شمسایی و همکاران، ) FRPدیوار بنایی غیر مسلح تقویت شده با الیاف : 11شکل

 هایورقاند، اگر از  گرفتهبنایی غیرمسلح که تحت نیروهای برشی و فشاری قرار های  های سازهها و قوس قبرای استحكام بخشی طا

ها اند استفاده شود، نتیجه مناسبی در افزایش شكل پذیری آن شدهمهار ها که به نحو مناسبی کامپوزیتی در سطح خارجی قوس

 (. 1830شمسایی و همكاران، )شود  حاصل می

 :بندیجمع

را  که در مهندسی عمران نقش آفرینی مهمی، FRPدر این مقاله به بررسی اجمالی در معرفی یكی از مواد کامپوزیتی معروف به نام 

شده با این مواد در این های بتنی تقویتای سازهایفا نموده است پرداخته و همچنین از دیدگاه کاربردی به تقویت و بهسازی لرزه

های فیبرهای مسلح شده به الیافی همچون شیشه، کربن و آرامید با خواص فیزیكی، مكانیكی و منحنی. استزمینه اشاره شده

ها، افزایش مقاومت خمشی در تیرها، افزایش ظرفیت برشی افزایش مقاومت فشاری در ستون. اندکرنش مورد بحث قرار گرفته_تنش

های استفاده این ماده گزارش های بنایی غیر مسلح از مزیتزی ساختمانهای بتنی و بهساای در قابدر تیرها، بهبود عملكرد لرزه

ها جهت تحقیقات بیشتر های بتنی و عرشه پلهایی همچون تونل، دیوارهای حائل، شمعاثر استفاده این الیاف در سازه. شده است

 .باشددر این راستا می موارد پیشنهادی
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