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 مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح به کمک

 ( FRPالیاف پلیمری مسلح شده )

 
 1یوسف بهرام بیگی

  مهاباددانشجوی کارشناسی ارشد  عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -1
                                                E-mail:babak_searcher@yahoo.com 

 

 2مهوش اسماعیلی
 رشناسی ارشد معماری مهاباددانشجوی کا-2

  چكیده
 کشور عزیزمان همانطور که می دانیم بر روی کمربند زلزله قرار دارد و زلزله خسارات زیادی را به سازه های بیشماری 

تا به حال انسان امروزی نتوانسته است از وقوع زلزله اطالع پیدا کند .اما با به کار در سراسر کشورمان وارد نموده است .

یری یکسری از روش هامی توان از بوجود آمدن خسارات مالی و فجایع انسانی کاسته شود .یکی از این روش ها مقاوم گ

سازی سازه ها در برابر زلزله است .دانش ترمیم ،تعمیر و تقویت ساختمان ها پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای انسان 

ا در برابر خوردگی و استحکام آنها در برابر زلزله یکی از مهم ترین مسئله تقویت سازه هیعنی احساس به امنیت است. 

مسائل در مقابل زلزله می باشد.از دیدگاه علمی اصطالح مقاوم سازی به طور قطع باال بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله 

قاله سعی شده است جایگاه نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاءسازه)ساختمان(در برابر نیروی زلزله است .در این م

FRP .در صنعت ساختمان و مهندسی عمران روشن شده و با این پدیده نسبتا نوین بیشتر آشنا شویم 

 

 

 ( FRP، الیاف پلیمری ) الیاف مسلح شده ، مقاوم سازی کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 د دهه اخیر موضوع مقاوم سازی سازه های   خطر وقوع زلزله از یک طرف و ناایمن بودن ساختمان های ساخته شده در چن

آسیب پذیر را دو چندان می کند.برای تقویت و مرمت سازه ها ،روش های مختلفی از گذشته مورد استفاده قرار می گرفته 

به صورت پوشش های بیرونی و به منظور افزایش مقاومت و بهسازی سازه های بتنی موجود از  FRP.سیستم های ]1[است

. اولین بار از این کامپوزیت ها برای تقویت ]2[میالدی تا کنون در سراسر دنیا  مورد استفاده قرار می گیرد 1891هه اواسط د

در ژاپن ،روند استفاده از کامپوزیت ها  1881ستون ها و افزایش محصور شدگی در آن ها استفاده شد . بعد از زلزله سال 

 .]3[پیشرفت چشمگیری پیدا کرد

 

 ت هاکامپوزی -2
  

یت ها کار کامپوزیت ها موادی هستند که از دو قسمت تشکیل شده اند . از دیرباز مهندسان عمران با انواع گوناگونی از کامپوز  
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ی و در کرده اند از چوب می توان به عنوان یک کامپوزیت طبیعی نام برد تخته های چند الیه ای به عنوان کامپوزیت  ورقه ا

رت کامپوزیت با اجزای قابل تمایز از دیگر مواد مرکب در ساخت سازه ها بوده است .نگاه کلی بتن به صو  

تواند  مواد کامپوزیتی از موادی تشکیل شده اند که از لحاظ مکانیکی ، رفتار مجزایی دارند ولی ماده کامپوزیت حاصل می

 خواص کامال متفاوتی نسبت به مواد تشکیل دهنده خود داشته باشد.

 :  FRPار کامپوزیت های ساخت -2-1
مواد مرکب پلیمری نوع مصنوعی مواد کامپوزیت است . این مواد از دو بخش الیاف )فیبر( که نقش بار ماده مرکب را برعهده 

میکرون و همچنین چسب )رزین( که نقش نگهداری الیاف در کنار هم ایفا می کند تشکیل یافته  21تا  1دارد و قطرآنها بین 

 ]4[است

.

 
 ]FRP  ]1ترکیب الیاف و رزین تشکیل دهنده :1ل شک

 :  انواع الیاف -2-2
 

خواص مکانیکی الیاف ، آرایش الیاف )جهت بافته شده الیاف دو جهته ( و چسب مورد استفاده ، فاکتورهای اصلی در کارآیی 

 کار رفته در آن نامگذاریهستند ، به همین دلیل ، کامپوزیتها با توجه به نوع الیاف به  FRPفیزیکی کامپوزیتهای 

(، الیاف کربن GFRPمی شوند . الیاف متداولی که در ساخت کامپوزیت مطرح هستند عبارتند از : الیاف شیشه ) 

(CFRP(و الیاف آرامید )AFRP.) 

 آنها انجام گرفته است. کرنش -با توجه به منحنی تنش  FRPمقایسه اجمالی بین انواع مختلف  2در شکل شماره 
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  ]6[کرنش الیاف پلیمری در مقایسه با فوالد نرمه–: منحنی تنش 2شکل شماره 

 

 الف :الیاف کربن: -2-2 

 
گرم در سانتی متر  22/2الیاف کربن دارای انواع مختلفی می باشد .به طور کلی می توان گفت که کربن عنصری با دانسیته 

ی استفاده از این الیاف قیمت آن نسبت به سایر انواع الیاف زیاد مکعب است و اشکال مختلف بلوری دارد.علی رغم حجم باال

می باشد.مقاومت بسیار باالی کششی ، وزن بسیار ناچیز ،استحکام باالی خستگی ، ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین از 

الکتریکی و قیمت باال اشاره مزایای الیاف کربن بوده و از معایب آن می توان به ترد بودن )کرنش کم در هنگام شکست(،هدایت 

 ]2[کرد.

 

 :شیشه:الیاف  ب -2-2

 

الیاف شیشه به علت قیمت بسیار مناسب،رایج ترین و پرمصرف ترین الیاف مورد استفاده در صنعت است. الیاف شیشه هم بر 

 ( . ECR ،C ،S ،E ،ARحسب نوع و ترکیب مواد بکار رفته به انواع گوناگون تقسیم می شود .)نوع 
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بسیار پایین ،استحکام کششی باال ، مقاومت شیمیایی باال و عایق در برابر حرارت و جریان الکتریسیته را می توان از مهم قیمت 

و اما مدل مدول کششی پایین ، مقاومت خستگی پایین ، ترد بودن در شکست و سختی باال ترین مزایای الیاف شیشه نام برد .

 . ]2[اف دانسترا می توان از معایب این الی

 

 

 :آرامید:الیاف  ج -2-2

الیاف آرامید دارای ویژگی های مکانیکی خوبی بوده و عموما تحت نام تجارتی کوالر در بازار عرضه می گردد .قیمت تولید الیاف 

 برابر کمتر از الیاف کربن می باشد. 1تا  3آرامید 

ی دهد اما تحت بار فشاری رفتاری غیر خطی از خود بروز می الیاف آرامید اگرچه در کشش رفتاری االستیک از خود نشان م

 دهد .

وزن کم ، استحکام باال ، مقاومت در برابر ضربه ، عدم حساسیت به شکاف یا ترک،مقاومت باال در مقابل حاللهای آلی ،مواد 

م ترین مزایای الیاف شیشه می درجه سانتی گراد از مه 191سوختنی و نرم کننده ها و همچنین امکان استفاده مداوم تا دمای 

 باشد.

 ،در مقایسه با فوالد نرمه ، بتن معمولی ،آلومینیوم و چدن آورده شده است.  FRPبرخی از خواص فیزیکی  1در جدول شماره 

 

 خواص فیزیکی کامپوزیتها در مقایسه با مواد متداول دیگر – 1جدول شماره 
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 چگالی : -2-3
 بار کمتر از فوالد می باشد 6تا  4کلیوگرم بر متر مکعب می باشد که  2111تا  1211ده در محدو FRPچگالی مصالح 

 (2)جدول 

  ]2[)کیلوگرم بر مترمکعب(  FRP:چگالی مواد  2جدول شماره 

 
 

 در صنعت ساختمان  :  FRPاشكال مختلف  -2-4

 :FRPمیلگردهای -الف
عزینه تعمیر سازه های گی و زنگ زدگی دارند ، لذا برای کاهش مقاومت خوبی در مقابل حمله سولفاتها،کلریدها ، خورد

فراساحل که در معرض محیط خورنده دریا قرار دارند و بر اثر از بین رفتن تدریجی پوشش بتن آرمه ، میلگردهای فوالدی 

اده از پوشش ، در کنار روش های موجود ، چون حفاظت کاتودیک و استف  FRPتخریب می شوند ،استفاده از میلگردهای 

 .]9[اپوکسی موفقیت نسبی داشته است 

دارای رفتار خطی تا لخظه شکست می باشند که این مسئله باعث ترد شکنی می   FRPالبته شایان ذکر است که میلگردهای 

 .]11[شود

 
 .]FRP  ]8انواع میلگردهای  -2شکل  

 

 : FRPپوشش های -ب
 ماتریسی به هم چسپیده که با روش خاصی با یک ضخامت  ویه های فیبری لیمینیت ها یا ورقه های پوششی به مجموعه ال
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چسبیدن الیه های فیبری )الیافی(وماتریسی به همدیگر ،بایستی کنترل ساخته می شوند ، اطالق می شوند . توالی  مطلوب

. مقاومت کششی لیمینیت ها یا شود ودر طی این کنترل ،لیمینیت می تواند خواص فیزیکی و مکانیکی مختلفی داشته باشند 

 گیری نیز در همان راستا انجام شود ، ماکزیمم می گردد.ورقه های پوششی زمانی که در طول فیبرها قرار دارند و اندازه 

فلزات تسلیم می شوند و تغییر شکل پالستیک دارند وشکل پذیری تحت بار وارده برآن ها مفهوم دارد ولی فیبرهای تقویتی 

 ]11[ورت االستیک باقی می مانند.تنها به ص

 

 ] FRP ]  Bartholomew 1993 )خمش( روی بتن مسلح با میلگرد آزمون خیز -3

 
 تیر بتن مسلح تحت آزمون خمش– 3شکل 

 

Mu/Mn Mu/Mcr (ممان نهاییin-Kips ) ( بار نهاییKips) میانگین نمونه ها 

1.12 2.37 59.23 14.81 Avg. 

 FRPت خمش )خیز( تیر مسلح با نتایج تس– 3جدول شماره 

 

 ترک ها :

، در بسیاری از موارد ، مشابه آنچه از تیرهای مسلح فوالدی انتظار می رفت بود . ترکهای حاصل   FRPرفتار تیرهای مسلح با 

دند و در از تنش ابتدا در زیر تیر و در وسط دهانه شکل گرفتند .با افزایش تدریجی بار ، ترکها به صورت تصاعدی عریض تر ش

 مقطع عرضی به باال گسترش یافتند.

از تست برهمان تیر  Mcrبرابر ممان ترک خورده بود . ) 2.34ممانی که موجب گسیختگی این تیرها شد ، به طور متوسط 

 .]12[اما غیر مسلح بدست آمد .( یبتن

 1و  4است و در شکل های بصورت خارجی تقویت شده   FRPدر شکل زیر یک تیر بتن مسلح که به وسیله الیه های 

 دیاگرامهای توزیع کرنش ، تنش و نیرو در مقاطع عرضی نسان داده شده است .
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  FRPتیر بتن مسلح تقویت شده بوسیله -4شکل 

 
  FRPتغییرات کرنش ،تنش و نیرو در مقطع عرضی تیر بتن مسلح شده بوسیله  – 1شکل 

 

خمشی مقطع تقویت شده به مود شکست بستگی دارد . مودهای شکست زیر برای اعضای خمشی تقویت به طور کلی طرفیت 

 :در نظر گرفته می شوند FRPشده با 

 .  FRPجاری شدن فوالد کششی و به دنیال آن گسیختگی -

 جاری شدن فوالد کششی و به دنبال آن پکیدن بتن فشاری .-

 دن فوالد کششی .پکیدن بتن فشاری و به دنبال آن جاری ش-

 شکست برشی .-

 پوسته شدن پوشش بتن.-

 از الیه زیرین بتن. FRPجداشدن -

زمانی رخ می دهد که   FRPبرسد ، گسیختگی  113/1پکیدن بتن فشاری زمانی رخ می دهد که کرنش فشاری بتن به مقدار 

  FRPنی رخ می دهد که انتقال نیرو از از بتن و یا پوسته شدن زما  FRPبه حد نهایی خود برسد ، جدا شدن   FRPکرنش 

بطور کامل نمی   FRPبوسیله الیه های زیرین بتن میسر نباشد . به طور کلی از بروز این نوع شکست بدلیل اینکه از ظرفیت 

 .]2[را محدود نمود FRPتوان استفاده نمود باید جلوگیری بعمل آید که برای این منظور باید کرنش در الیه 
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  FRPحالتهای مختلف شکست تیر بتن مسلح تقویت شده بوسیله – 6شکل 

 

 :    FRPعملیات  اجرایی  -4
 وجود دارد ّ به عنوان مثال استفاده از بست های مکانیکی ،گیره ها و پیچ ها .  FRPروشهای مختلفی برای نصب ورقه های 

 به طور خالصه به شرح زیر است :  FRPعملیات اجرایی 

باید بتن های سست از سطح بتن زدوده گردد. همچنین سطح بتن باید عاری از هرگونه مواد مانع نظیر  FRP یش از نصبب-

عایق، رنگ، پالستر و یا چربی باشد. به منظور تمیز نمودن سطح بتن می توان از روش ساب زدن با دستگاه فرز و یا سند 

  )2شکل (بالست استفاده نمود

 
 

 ه های سست از سطح بتنزدودن الی – 2شکل شماره  
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عملیات ساب زدن باید تا جایی ادامه یابد که شیره بتن زدوده و سنگدانه های بتن نمایان گردد. پس از ساب زدن، چنانچه  -

سطح بتن با مواد مناسب ترمیم گردد. همچنین باید سطح بتن  FRP سطح بتن نیاز به ترمیم داشته باشد باید پیش از نصب

در اجرا استفاده شود باید سطح نوارها با پارچه آغشته به  FRP Laminate از چنانچه. گردد تمیز ا و یا برس توسط پمپ هو

 .(9)شکل گرد پاک فوری تینر  موادی نظیر

 
 تمیز کردنعملیات  – 9شکل شماره 

 

 

رزین به اندازه ای گرم باید  FRP باید سطح بتن گرم گردد. همچنین پس از نصب FRP چانچه هوا سرد باشد پیش از نصب

رزین می باشد. همچنین سطح بتن  Curing درجه سانتیگراد نباشد. این دما حداقل دما برای 11گردد که دمای آن کمتر از 

 (.11و  8د)شکل شماره نباید مرطوب باش  FRP محل نصب
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  Curingعملیات آماده سازی و  – 8شکل شماره 

 
. 

 کشیدن الیاف بر روی بتن – 11شکل شماره 
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 (11)شکل و رزین استفاده نمود FRP می توان از تست کشش الیاف FRP برای اطمینان از مشخصات مکانیکی مصالح-

 
 

 تست کشش الیاف -11شکل شماره 

 

  (12)شکل .استفاده کرد Pull  off می توان از تست FRP برای کنترل مقاومت کششی بتن و کنترل کیفیت نصب-

 
  Pull offانجام تست  -12شکل شماره 
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 در تقویت سازه ها :   FRPکاربرد  -4

 در تقویت ستونها:  FRPکاربرد -4-1

 
FRP کاربرد های فراوانی در تقویت ستون های بتنی دارد. از FRP  می توان برای تقویت خمشی ستون ها، افزایش مقاومت

، این روش یکی  FRP شدگی( استفاده نمود. به علت ضخامت کم ورق هایمشخصه بتن و افزایش شکل پذیری )اثر محصور 

 از راه های مناسب برای تقویت ستون ها است چرا که در معماری ساختمان خللی ایجاد نمی نماید. تاثیر عمده تقویت توسط

FRP وشه ها، به صورت مناسب ، در ستون های دایره شکل بوده ولی ستون های مربع یا مستطیل را می توان با گرد کردن گ

 (13)شکل شماره تبدیل نمود FRP جهت تقویت با

 
 

 FRP Wrapping  تقویت ستون توسط-13شکل شماره 

 

 :در تقویت دیوارهای برشی   FRP کاربرد-4-2
FRP (14)شکل شماره می تواند تاثیر زیادی در تقویت خمشی و برشی دیوارهای برشی داشته باشد. 

 
 FRP قویت دیوار برشی توسط لمینیت هایت - 14شکل شماره 
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 :در تقویت دال ها   FRP کاربرد-4-3
به شکل موثری می توان برای تقویت دال ها استفاده نمود. افزایش ظرفیت خمشی مثبت و منفی دال ها و کنترل  FRPاز 

 (11شماره )شکل برای تقویت دال ها می باشد FRP ترک ها و حتی تغییرشکل دال ها از کاربردهای

. 
 در تقویت دال ها  FRPکاربرد -11شكل شماره 

 

 :یر هات خمشی و برشی درتقویت    FRP کاربرد-4-4
می باشد. همچنین به راحتی و به شکل بسیار  FRP  تیر ها توسط ورق های wrapping هترین شیوه تقویت برشی تیرهاب

 .(12و  16ل شماره )شکتقویت خمشی نمود   FRP موثری می توان تیرها را توسط

 
 FRPتقویت خمشی تیرها توسط -12شکل شماره                 FRPتوسط  تقویت برشی تیر ها -16شکل شماره 
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 :نتیجه گیری-1

 
ساختمانهای آسیب دیده در مقابل زلزله و ساختمانهایی که در چند دهه اخیر ساخته شده و آسیب پذیر در مقابل زلزله 

 وم سازی و ترمیم و مرمت هستند تا مقاومت آنها بیشتر شود و بتواند زلزله های بعدی را تحمل کند.نیازمند مقا

تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا تعمیر و مقاوم سازی صورت گیرد ،احتیاج به یک بازبینی کلی دارد.امروزه کاربرد مواد 

 م سازی سازه ها روز به روز افزایش می یابد.کامپوزیت پیشرفته در مهندسی ساختمان جهت مسلح نمودن و مقاو

مواد کامپوزیت به علت تنوع و خواص بسیار خوبی که دارند در آینده نزدیک یک نقش تعیین کننده جهت مسلح کردن سازه 

 های استراتژیک خصوصا سازه های دریایی و مقاوم سازی سازه های بتن آرمه اجرا شده در نواحی زلزله خیز خواهند داشت.

و اقتصادی بودن روش به دلیل افزایش تولید و کاهش  FRPبنابراین به دلیل سهولت و موثر بودن روش تقویت با ورقه ی 

و توجه به مزایایی بی شمار آن ها هم چون مقاومت کششی باال،وزن کم ،مقاومت در برابر  FRPقیمت تمام شده ورقه های 

 و ... استفاده از این فناوری نوین را در صنعت ساختمان پر رنگ تر می کند.خوردگی ،مقاومت در برابر خستگی ،میرایی باال 

 

 مراجع :
[1] Carolin ,A.,"Carbon Fiber Reinforced Polymers For Strengthening of structural Elements",Division of 

Structural Engineering ,Department of Civil And Mining Engineering , Lulea University of 

Technology,Doctoral Thesis,Sweden,June 2003 

راهنمای طراحی و ضوابط "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،دفتر امور فنی ،تدوین معیارهاوکاهش خطر پذیری ناشی از زلزله ،-]2[

،انتشارات سازمان مدیریت و برنامه 341شماره نشریه "، FRPموجود با استفاده از مصالح تقویتی اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی 

  1391ریزی کشور ، 

پایان نامه "در برابر برش منگنه ای  FRPتحلیل افزایش ظرفیت دال های تخت با استفاده از کامپوزیت های ". ،  اسدی ،ح-]3[

 .  1392، دانشگاه آزاد یزد،<<سازه>>کارشناسی ارشد 

 .  1396، جلد اول ، انتشارات ارکان دانش ،اصفهان ،ایران،"آرمه  سازه های بتن"مستوفی نژاد ،د.،- ]4[
[5] ACI 440R-96., "State-of-the-Art Report On Fiber Reinforced Plastic (FRP) Reinforcement For Concrete 

Structures", Reported by ACI Committee 440,2007. 

 

[6] Samaan,M.Mirmiran,A.,And Shahamy,M.,"Model Of Concrete Confined By Fiber Composites",J. Of 

Structual Engineering ,ASCE,V.124,No.9,PP.1025-1031,1998. 

 

مقاله کنفرانس بین المللی  "( FRPمقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح به کمک الیاف پلیمری مسلح شده )"هاشمی ،س.ح .،-]2[

 . 1393ر کرمان ،یادواره بم ، دانشگاه شهید باهن

، پایان نامه  " FRPبررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن آرمه در برابر برش با استفاده از کامپوزیت های "کشاورزی ،ا.،  - ]9[

 . 1398،دانشگاه آزاد زاهدان ، << سازه>>کارشناسی ارشد 
[9] Loreniz,L.D.,Nani,A.,"Shear Strengthening Of Reinforced Concrete Beams With Near-Surface Mounted 

Fiber-Reinforced Ploymer Rods",ACI Structual Journal ,V.98,No.1, January-February 2001. 

،  "تحت خمش  AFRP( مسلح شده با HSCتیرهای بتن مسلح با مقاومت باال ) مدل سازی"رهگذر ،ر.،قلعه نوی ،م.،عدیلی ،ا.، - ]11[

 .  1392ندسی عمران ، دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ، چهارمین کنگره ملی مه
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، پایان نامه "در آزمایشگاه  FRPتقویت دال های تخت در برابر برش منگنه ای با استفاده از کامپوزیت های "باسری ،پ . ، -]11[

 . 1399،دانشگاه آزاد همدان ،<< سازه>>کارشناسی ارشد 

،آریا اسدی،دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده  FRPت سازه های بتنی با مصالح کامپوزیتی خصوصیات و ضوابط طرح و تقوی- ]12[

 فنی گیالن.
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