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 یدآرام یتکامپوز یافبتن آرمه با استفاده از ال یرانداختن شکست زودرس ت یربه تاخ
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 دهچکی

شده با الياف ) سلح  صال پليمرهاي م سي به FRP )1ات سب اپوك سط چ تو

سازه هاي  شرفته براي تعمير و تقويت  سازي پي عنوان يك تكنولوژي مقاوم 

صال ورق ها ست. اگرچه ات توسط اليه چسب  FRP يبتن آرمه پديد آمده ا

سياري است بيشتر حاالت گسيختگي تيرهاي تقويت شده با  داراي مزاياي ب

روش به صووورت ترد و با كمي )يا بدون نشووانه( ر  مي دهد كه به اين  اين

شايع ترين حالت اين گسيختگي هاي  پديده گسيختگي زودرس مي گويند. 

، شووكافته شوودن پوشووو بتن و يداشوودگي 2 (DEBONDINGزودرس )

سطح مشترك بتن و صفحه تقويتي گزارش شده اند. در اين تحقيق تيرهاي 

تقويت و تحت آزمايو خمو چهار  AFRPا الياف بتني به روش معمول ب

نقطه اي قرار گرفت كه نتايج حاكي از ايجاد پديده شكست زودرس بود. پيرو 

آن و پس از بررسي تئوريك روش يديدتري ارائه شد كه در اين روش تقويت 

كاور تحت خمو چهار نقطه اي ادامه پيدا كرد كه منجر به تعويق اين پديده 

 آزمايو شد. در تيرهاي مورد
 ،شکست زودرسAFRPیر،ت یت: تقویکلمات کلید

 مقدمه

بتن آرمووه توسوووط  يرت يخمشووو يووتتقو ينووهدر زم يقوواتتحق يناول

سور سال Meierپروف شگاهدر آزما 1891در  سوئ يمركز ي  يستست مصالح 

, يخاري يدگيچون اسووتفاده از پس تن يتتقو يسوونت يانجام شوود . روشووها

در روند ايرا دارند كه به  يي. هر كدام ضوووعفها و . . يوندپ يفوالد يورقه ها

 يراخ يدر دهه ها ينرواز ا يدبه مقاومت مورد نظر رسووو توان يكمك آنها نم

قاتتحق نهدر زم ي قه  يرچون ت يباربرسووووازه ا ياعضووووا يتتقو ي با ور

شمگ يفوالد يورقه ها يبجاFRPيها شد چ شته و به مقا يرير سهدا به  ي

 ]1[.داخته شده استهر دو روش پر يايو مزا يبمعا

بتن آرمه دارد. از  يسووازه ها يتدر تقو يكاربرد فراوان يتمواد كامپوز امروزه

صل يها يژگيو سب در برابر  يم يمريپل يها يتكامپوز يا توان مقاومت منا

سبك يسادگ ي،خوردگ صب و  شمرد . عامل د يايرا در محل ن  يگرآنها را بر

سترش كاربر صالح يدرگ صالح م نيا يمتكاهو ق  FRPم ش يم شد.   ايدبا

ستف اده از كامپوز يك شFRPيها يتدهه قبل ا  يمتيلوكس وگران ق يرو

س يبه نظر م ست. ينا يمتاكنون ق يول يدر صالح به مراتب تنزل نموده ا  م

ي ) ساز ينهنصب ، امكان به يه،سرعتمواد به علت سهولت ته يناستفاده از ا

سازي و يهت(، چند عملكردي ) ينهگز سلح  سفت نوع م ستحكام ،  ضد  يا  ،

با  يت. تقو يرندقرار گ ياريتواند در سوووازه ها مورد  ويه بسووو ي(م يخوردگ

(AFRPت )اسووتفاده از  يتورق كامپوز يتوسووط اتصووال خاري يبتن يرهاي

بوده كه بهصووورت گسووترده مورد  يرو امكان پذ يعمل يراه ياپوكسوو ينرز

تفاده توان با اس يرا نم رهايت ينا ينهائ يتظرف يكن. ل يردگ ياستفاده قرار م

س ض يينتع يختگياز روش هاي متداول به علت نوع گ  يناز محقق يكرد . بع

 لشوووام ياز متدهاي شوووكسوووت معمول يرهات ينا ينهائ يتظرف ييندر تع

س صفحه كامپوز يۀدر ناح يختگيگ شكست  شاري و پا   يوبه علت افزا يتف

                                                 
1 Fiber Reinforced Polymer 

شهاي كشش ستفاده م يتن صورت  يكنند ، كه گاه يا  يوافزا يواقع يرغبه 

سبت به حالت اول % 111را تا  يرباربري ت يتظرف شان م يهن شكليدهدن (1) 

 تيبه ظرف يدنقبل از رسوو يرهات ينا يدهدمتفاوت نشووان م يشوواتآزما يكنل

زش لغ يادر مرز مشترك و  يتنشهاي برش يوممكن است به علت افزا ياسم

 يختگيگسوو نيزودرس دچار شووود. نوع ا يختگيبه گسوو يتصووفحه كامپوز

 نيشود. تعدادي از محقق يم يهاول يمحاسبات يتو باعث كاهو ظرف يناگهان

 ينر اكرده اند .د يرا بررس يرت يتظرف يينو روشهاي تع يختگيگس عنو ينا

 يرهايت يتظرف ينيب يوپو يزودرس بررسوو يختگيمقاله روابط و انواع گسوو

با ورقهاي كامپوز يتتقو يبتن ت يتشوووده  تسوووتهاي  يجابا اسوووتفاده از ن

 گردد. يم يبررس يشگاهيآزما

Concrete crushing                                          

           FPR rupture    
 ]2[ييشده در بار نها يتتقو يبتن يرت يشكستهاي معمول - 1شكل 

 یخمش یختگیگس یانواع مودها

 FRPورقه ياز پارگ يناش يختگيگس-1

 يفشار يهبتن ناح ياز خردشدگ يناش يختگيگس-2

 يبرش يختگيگس-3

مه تنها  يراداشووت ز يمآل خواه يدها يخمشوو يتاول اگر اتفاق افتاد تقو مود

فاده شده است يزن يرت يخمش يتنرم بوده بلكه از حداكثر ظرف يختگيمد گس

.تويه شود باشد يترد م يفشار يهخرد شدن ناح يلمود دوم به دل ياست ول

كه  ودش يترد برش يختگيدچار گس يرممكن است ت يخمش يتكه بر اثر تقو

 را گرفت. يمد ناگهان ينا يتوأم يلو يو خمش يبرش يتبا تقو يستيبا

 ورقه: ييانتها يونداز عدم پ يناش يختگيگس-4

 مطلوب يخمشووو يتبه ظرف يرگذارد ت يزودرس بوده و نم يختگيگسووو ينا

 ينشود و ا ييدا م يرت يورقه از سطح بتن در انتها حالت ينخود برسد.در ا

 .ودش يبترك يپوشو بتن يواز يدا يناش يختگيتواند با گس يمود م

 :يپوشو بتن يواز يدا يناش يختگيگس-5

.در ورقه يانتها يكينزد يابر اثر بويود آمدن ترك در محل  يختگيگسووو اين

 محل ر  ينورقه در ا يو نرمال در اثر قطع ناگهان ياثر باال بودن تنو برشووو

ك تر ين.ايدآ يورقه بويود م ييمحل انتها يا يكيترك در نزد يدهد.وقت يم

ش ش سطح ك صورت افق يدر  شده به  سلح  ستا يم شده و در را شر   يمنت

 يو سبب يدا شدن پوشو بتن يافتهمسلح كننده،توسعه  يكشش يفوالدها

 .شود يم

 :ورقه يانتها يدرون ويه يونداز عدم پ يناش يختگيگس-6

-ارب ياگرام.ديابد يورقه توسووعه م يكه از انتها يرچسووب وت ينب يوندپ عدم

شب ينمكان ا ييرتغ س يهمود  ست و تحق يويدا يختگيگ شان  يقاتبتن ا ن

ر د يباال بودن تنو نرمال وبرشووو يلنوع به دل يناز ا يختگيدهد گسووو يم

ن يتر يفضوووعدر  يركه از مقاومت ت يورقه به گونه ا يمحل انتها يا يكينزد

 شكستگي 2
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نازك بتن معموال به سووطح  يهال يكباشوود،به دنبال آن، يباالتر م يربخو ت

سب س يو م يدهورقه بتن چ سب يختگيتوان گفت گ  دهيدر بتن مجاور،بتن چ

مود بر آثر نامرغوب بودن چسب  ينا يلدهد.خطر تشك ير  مFRPبه ورقه 

 ]3.[شود يم يدسطح بتن تشد يو ناهمئار

 :يوسط به انضمام عدم پيوند درون ويه ياز تركها يناش يگسيختگ -7

گسووويختگي عدم پيوند ممكن اسوووت دراثر ترك خمشوووي يا تركيب ترك 

شي سمت  -خم شود وبه  شروع  صله اي دورتر از انتهاي ورقه  شي در فا بر

سب ر   سيختگي غالبا در بتن مجاور چ سعه يابد . اين نوع گ انتهاي ورق تو

شكل گ شي مياني به مي دهد و مي تواند به دو شي از ترك خم سيختگي نا

شي شي از ترك خم سيختگي نا ضمام عدم پيوند درون ويهي و گ شي -ان  بر

مياني به انضوومام عدم پيونقد درون ويهقي باشووقد و ايقن نوع گسووقيختگي 

سيختگي عدم پيوند  شتقر از گ سقطحي وغيقر عميقق بي شتقر در تيرهاي  بي

 . درانتهايي ورقه رايج است

به انضووومام از بين رفتن  يميان ياز ترك خمشووو يناشووو يگسووويختگ -9

 :يدرون ويه يچسبندگ

شي تحمل  ش شود تنو ك صلي در بتن ايجاد مي  شي ا وقتي يك ترك خم

انتقال مي يابد ، به FRPشده توسط بتن بر اثر ايجاد ترك آزاد شده وبه ورقه

و بتن در نزديكي محل  FRPبيان ديگر تنو كششي درون ويهي بين ورقه

به صووورت ناگهاني افزايو مي يابد. وقتي اين تنشووها به مقدار بحراني ترك 

سمت  يم دخو شده و به  سقبندگي در محل ترك آغاز  سد ، عدم پوند وي ر

 [3].يكي از انتها ها كه معموال انتهاي نزديك است پيشرفت مي كند

به انضوومام عدم پيوند  يميان يبرشوو -ياز ترك خمشوو يناشوو يگسوويختگ-8

 :يدرون ويه

شدن ترك يك نيروي محرك براي انتشار عدم پيوند وچسبندگي مي  ريضع

حالت در فاصوله عمودي بين دوسوطح ترك توليد  ينباشود . به هر حال در ا

به .يابد يگسترش م يزبتن ن يشده كه به  درونFRPتنو غشايي روي ورقه

س ينشدن ترك در ا يضنظر محققان عر  ييمهمتر از اثر يابجا يختگيمد گ

 است. يكديگر يترك بر رو حدو سط

 مشخصات نمونه هاي آزمايشگاهي

شبكه بند سب و  سيمان منا سنگدانه ها و  با آرماتور نمره  يپس از انتخاب 

قالب  2به تعداد  11سوووانتيمتر ودر پايين نمونه خاموت نمره  11در هر 9

 ياقدام به بتن ريز 3تعداد به يليمترم1511*211*141آن در ابعاد  يبند

. يردگ يانجام مACI211 ليه مراحل اختالط با استفاده از آيين نامهنماييم.ك

و  يسانتيمتر 11در فواصل   AIII از نوع 9شماره  يانتخاب يگيرد.ميلگردها

در پايين مقطع اسووتفاده ميشووود كه  AIII از نوع 11عدد ميلگرد شووماره 2

ستاندارد ست و انتخاب دانه بند دآلمان تولي  DEN طبق ا ن سيما يشده ا

 .باشد يم ASTM D422-63  طبق استاندارد I مورد استفاده از نوع تيپ

شده نمونه هاي از شار ييهت آزمايو اندازه گير يبتن توليد   7 يمقاومت ف

انجام   ASTM C33 روزه گرفته شده كه كليه مراحل طبق استاندارد 29و 

 .گيرد يم

روز نمونه  29توليد شووده در حوضووبه آب به مدت  يتيرها ياز نگهدار پس

ستاندارد تقويت  ياليه با كاور در يهت طول1اليه و1در  ACI441 ها طبق ا

 .شود يعدد تير به عنوان نمونه شاهد آماده م1و 

 يتحت بارگزار يدروليكيدر دو گروه با يك ه يبتن يرهايت يوآزما ينا در

 به يبارگزار ي،تحتدانشگاه فردوس يكف قو يشگاهدر آزما يچهار نقطه ا

 .قرار گرفته و شكسته شد يهبر ثان يلوگرمك11كنترل بار با نر  صورت

 :باشد يم يلنمونه ها به شرح ذ يگروه بند نحوه

 

 :گروه اول

B1  :  گردد يم يوآزما يتگونه تقو يچنمونه شاهد بوده كه بدون ه. 

B2  : يكروش معمول با  قباشد كه طب يم ينمونه ا AFRPيردر ز 

 .شده است يتتقو

 :گروه دوم

 B3 :  يتبه روش معمول و ادامه تقو يتتقو يهال يكاسووت كه با  ينه انمو 

 باالتر از پوشو بتن. يليمترم5با

 
 و نحوه شكست يپس از بارگزارB1 يرت -2شكل

     
 B3وB1،B2 يرهايمكان ت ييرتغ-نمودار بار-1نمودار                 

 بر روی نتایجبحث 

شووكسووت زودرس تيرهاي بتن آرمه با  در اين تحقيق سووعي شووده بود كه 

 به تاخير بيفتد،كه تا حدودي با موفقيت انجام گرفت.AFRPاستفاده الياف 

شيشه و كربن ضعيف  سبت به  شده با آراميد ن مقاومت تيرهاي بتني تقويت 

ستح شود با تويه به ارزان بودن و ا شنهاد مي  كام باالي ورقه از تر بوده و پي

 كامپوزيت كربن استفاده شود.

 

 و دست آورد علمی صنعتی گیرینتیجه

تد بهتر برا-1 خاب م يت خمشووو يانت ها يتقو به انواع مود يه  با تو  يتير 

شناخت و  يصورت م يبرش-يو خمش ي،برش يخمش يگسيختگ گيرد لذا 

 يراو ارائه روابط قابل قبول ب يتحليل يدرك صوووحيح اين مودها و بررسووو

 .است يضرور يمقاومت  با تويه به مود گسيختگ يوو افزا يبهساز

 صورت گيرد يا بصورت يقبل از تقويت خمش يالمقدور تقويت برش يحت-2

 توأم صورت گيرد تا احتمال تشكيل مود شكست ترد برشي كاهو يابد

كاهو اثرات  يشووده برا يشووود كه در تير تقويت خمشوو يم يشوونهادپ-3

سيختگ يمودها ضع يگ شود كه تحقيقات در  يمو ستفاده  از مهار انتهايي ا

 .اين زمينه محدود بوده ولزوم تحقيقات بيشتر در اين زمينه بجا است

نسوووبت به  يگسووويختگ يدر مورد مودها يتحقيقات كمتر يبه طور كل-4

قضاوت درست  يبراDebondingوDelamination انجام يخمش يمودها

 .تاس ياز مكانيزم سيستم تقويت ضرور
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شكست زودرس  تيرهاي بتني تقويت شده با صفحات "حميد وارسته پور،]2[

كامپوزيت،معرفي انواع مدل ها و مقايسوووه مدل تئوري ارائه شوووده با نتايج 

 41 - 28 ،ص، شمارة دوم 1381بتن، يقاتتحق ،"ايشگاهيآزم

ارشد سازه دانشگاه يزد بهار  كارشناسي نامه پايان –ايمان الياسيان ]2[

 FRP "محدود وبه صورت پارامتريك  يروش ايزا به بررسي " – 1394

 تير بتن آرمه با ورقه يتقويت برش
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