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  چکیذٌ
ّای گذضتِ لشٍم تَخِ تِ ارسیاتی در تْساسی  ّای تٌایی هَخَد در کطَر در سلشلِ آسیة پذیزی تسیار ضذیذ ساختواى

ّای اخیز تِ ػٌَاى یک  در سال FRPّا را تیص اس پیص هطزح ًوَدُ است. استفادُ اس ًَارّای  ای ایي ساختواى لزسُ

ّا هطزح تَدُ ٍ ػَاهل هتؼذدی تز کیفیت ایي ًَع  راّکار هٌاسة خْت تْثَد رفتار سیستن هقاٍم خاًثی ایي ساختواى

تز رٍی دیَار تٌایی اس خولِ ػَاهل تاثیزگذار تز تْثَد  FRPتاضذ. ًحَُ قزارگیزی ًَارّای  اسی تاثیزگذار هیهقاٍم س

تا الگَّای هختلف یک ًوًَِ دیَار آخزی تاضذ کِ در ایي تحقیق هَرد تزرسی قزار گزفتِ است.  ای هی ػولکزد لزسُ

تحلیل گزدیذ. ًتایح  ANSYSافشار الواى هحذٍد  ًزم ای تَسط ، تحت تارگذاری افقی ٍ چزخFRPِچیذهاى ًَارّای 

خایی ًْایی ٍ اًزصی خذب ، خاتِهَخة افشایص هقاٍهت تزضی ًْایی FRPًطاى دادًذ کِ هقاٍم ساسی تِ ٍسیلِ ًَارّای 

 .گزدد دیَار هی ضذُ تَسط

 

 ای، رٍش الواى هحذٍد تارگذاری چزخِ ،FRP دیَار آخزی، ًَارّای َای کلیذی: ياصٌ

 مقذمٍ  -1
ّای تٌایی ّای هَخَد در سزتاسز خْاى اس خولِ آثار تاریخی ٍ فزٌّگی تِ صَرت ساختواىتؼذاد سیادی اس ساختواى

ّای ّای تٌایی غیزهسلح هاًٌذ خاًِّای اخیز ًطاى دادُ ضذُ است کِ تسیاری اس ساختواىتاضٌذ. در سلشلِهسلح هیغیز

ّا ٍخَد ای آىساسی تزای تْساسی لزسُّای هقاٍمتاضٌذ. در ًتیدِ ًیاس خذی تِ رٍشپذیز هیهذارس تسیار آسیة ٍ هؼوَلی

تَاى تِ استفادُ اس رٍکص تتٌی، استقزار دیَارّای ّا ٍخَد دارد کِ هیساسی ایي ساختواىّای هختلف تزای هقاٍمدارد. رٍش

( هتذاٍل ضذُ FRPتفادُ اس الیاف تقَیت ضذُ پلیوزی )اضارُ ًوَد. اخیزاً اس ، تشریق هالتّای قائنخذیذ، استفادُ اس کالف

 ّن تِ ٍ داضتي ًگِ ًقص سریي ایي کِ تاضذ هی سریي یک در پیَستِ الیاف دادى قزار صَرت تِ FRP گیزی ضکل است.

 آراهیذ ٍ( GFRP) ضیطِ ،(CFRP) کزتي استفادُ هَرد هتذاٍل الیاف. کٌذ هی ایفا را خذاگاًِ الیاف ایي کزدى هزتثط

(AFRP) هصالح اصلی هشیت. تاضٌذ هی FRP ،تاضذ هی خَردگی هقاتل در آى سیاد هقاٍهت ٍ ٍسى تِ هقاٍهت تاالی ًسثت .

 ّشیٌِ ٍ تَدُ تز راحت ّا آى ًقل ٍ حول ٍ خاییِ خات کِ گزدد هی سثة دارًذ کوی ٍسى کِ حال ػیي در ّا آى تاالی هقاٍهت

 . تاضذ هی ّا آى ػولکزد تَدى پایا ٍ دٍام سثة خَردگی تزاتز در ّا آى تَدى هقاٍم ّوچٌیي. یاتذ کاّص ّا آى اس استفادُ
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 FRPساسی دیًار آجزی با در سمیىٍ مقايم مطالعات اوجام ضذٌ -1-1

ّای تٌایی آسیة دیذُ در سلشلِ تزای ساختواى FRPٍسیلِ ساسی تِهقاٍم استفادُ اس رٍش، 1995در سال  ]1[ احساًی 

ّای آسیة دیذُ هقزٍى تِ ساسی ساختواىهَرد هطالؼِ قزار داد ٍ ثاتت کزد کِ ایي رٍش تزای تؼویز ٍ هقاٍم 1994ًَرتزیح 

درٍى صفحِ دیَارّای آخزی غیزهسلح قثل ٍ تؼذ اس ای رفتار لزسُ ،2005در سال  ]2[ تاضذ. الگاٍادی ٍ ّوکاراىصزفِ هی

یطگاّی هَرد هطالؼِ قزار دادًذ ٍ هطخص ضذ کِ هقاٍهت خاًثی صَرت آسهایک طزفِ را تِ FRPساسی تا ًَارّای هقاٍم

خایی را دارًذ. در هطالؼات حذاکثز خاتِ FRP% افشایص یافت ٍ چیذهاى قطزی ًَارّای 190% تا 30دیَارّای غیزهسلح حذٍد 

تخطذ ٍ را تْثَد هیرفتار هکاًیکی دیَار تٌایی  FRPساسی تا ًطاى دادُ ضذ کِ هقاٍم 2011در سال  ]3[ لَچیٌی ٍ راخز

ًطاى دادًذ کِ  2011در سال  ]4[ضَد. هطالؼات آسهایطگاّی کاپَسٍکا پذیزی ٍ هقاٍهت ًْایی دیَارّا هیتاػث افشایص ضکل

، ظزفیت ایضثکًِسثت تِ دیَارّای تقَیت ضذُ تا ًَارّای  CFRPساسی ضذُ تا ًَارّای قطزی دیَارّای غیزهسلح هقاٍم

هطخص ضذ کِ تٌص فطاری هتوزکش سیادی در  2013در سال  ]5[ دّذ. در هطالؼات صائَ ٍ ّوکاراىهی تزضی دیَار را افشایص

هقاٍهت ٍ  FRPتاضذ ٍ تقَیت دیَار تا ًَارّای پٌدِ دیَار ٍخَد دارد کِ اغلة هحل اصلی هکاًیشم ضکست دیَار تٌایی هی

 دّذ.را افشایص هی ًْایی خاییخاتِ

در تحقیق حاضز رفتار داخل صفحِ یک دیَار تٌایی صَرت آسهایطگاّی اًدام ضذُ است الؼات تِکِ تیطتز هطدلیل ایيتِ  

افشار ای تِ کوک ًزمّای هختلف، تحت تارگذاری قائن ٍ افقی چزخِتا چیذهاى FRPٍسیلِ ًَارّای ضذُ تِ غیزهسلح تقَیت

ANSYS  .هَرد تزرسی قزار گزفتِ است 

 محذيدتحلیل عذدی بٍ ريش اجشا  -2

ضَد. تیز تتٌی در پاییي دیَار تِ ساسی هیهذل 1هطاتق ضکل  ANSYSافشار دیَار تٌایی غیزهسلح تا استفادُ اس ًزم

 ػٌَاى فًَذاسیَى ٍ تیز تتٌی فَقاًی تزای تَسیغ یکٌَاخت ًیزٍّای افقی ٍ قائن در سطح دیَار هَرد استفادُ قزار گزفتِ است. 
 

 

 
 محذيد دیًار بىاییساسی المان مذل :1ضکل 

 

کِ تزای تزای استفادُ ضذُ است  solid65ساسی دیَار آخزی ٍ تیزّای تتٌی اس الواى سِ تؼذی ایشٍپاراهتزیک تزای هذل

تاضذ کِ در ّز گزُ ضَد ٍ دارای ضص ٍخِ ٍ ّطت گزُ هیساسی تتي تقَیت ضذُ یا هَاد هزکة تقَیت ضذُ استفادُ هیهذل

ای، است، کِ یک الواى چْار گزُ FRP ،shell181ساسی ًَارّای . الواى هَرد استفادُ تزای هذلسِ درخِ آسادی ٍخَد دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هلی کٌفزاًسچْارهیي   

 َای وًیهمصالح ي ساسٌ

 ایزاى -یاسَج  -1394هاُ آتاى 13ٍ14ػوزاى                   هٌْذسیدر

هطاتق  ؛تاضذهی 1راًک -تاضذ. هؼیار ضکست هصالح آخزی، هؼیار ضکست ٍیالمسِ تؼذی تا ضص درخِ آسادی در ّز گزُ هی

طی اس هقاٍهت کططی تیطتز ضَد ٍ در صَرتی ّای اصلی کط خَرًذ کِ یکی اس تٌص هصالح در صَرتی تزک هیایي هؼیار 

، هؼیار FRPهؼیار ضکست ًَارّای ّای اصلی فطاری اس هقاٍهت فطاری سِ هحَری تداٍس کٌٌذ.  ضًَذ کِ ّوِ تٌص خزد هی

 .تاضذهی 2ٍٍ -تسای ضکست
 

 صحت سىجی-3
یک کِ ضاهل  ]6[ کاللی ٍ کثیزساسی الواى هحذٍد دیَار تٌایی غیزهسلح اس هذل آسهایطگاّی خْت ارسیاتی صحت هذل 

m اتؼاد ات ًوًَِ .؛ استفادُ ضذُ استتاضذهی GFRPتقَیت ضذُ تا ًَارّای ًوًَِ دیَار آخزی 
دارای  ،94/1×43/1×16/0 3

mیک تاسضَ در هزکش تِ اتؼاد 
mٍ تیز ًؼل درگاّی تز رٍی تاسضَ تِ اتؼاد  47/0×52/0 2

هطخصات تاضذ. هی 8/0×06/0 2

 تاضذ. هی 1استفادُ ضذُ هطاتق خذٍل  GFRPهکاًیکی هصالح آخزی ٍ ًَارّای 
 

 ]GFRP ]6: خصًصیات مکاویکی مصالح بىایی ي 1جذيل 

 GFRPهطخصات ًَارّای  هطخصات هصالح تٌایی

 چگالی
(kg/m

3
) 

هقاٍهت 

 فطاری
((MPa 

 هقاٍهت تزضی
((MPa 

 هذٍل االستیسیتِ
((MPa 

    االستیسیتِهذٍل 

         راستای الیافدر 

(GPa) 

 هقاٍهت

 کططی
(MPa) 

کزًص کططی 

 )%( ًْایی

1850 89/3 2/0 843 70 25/2 8/2 

 

تارگذاری در ًظز گزفتِ ضذُ ضاهل دٍ تارگذاری افقی ٍ ػوَدی است. تارگذاری ػوَدی اس ًَع ثقلی است کِ اس اتتذا تا اًتْای 

تاضذ کِ در طَل تیز تتٌی ٍ تِ  تِ دلیل در ًظز گزفتي تار هزدُ ٍ سًذُ سقف هی kN 2/41آسهایص تِ صَرت ثاتت ٍ تِ هیشاى 

صَرت رفت ٍ تزگطتی تا تاضذ. ًحَُ اػوال آى تِ ای هی ضَد. تارگذاری افقی اس ًَع  استاتیکی چزخِ سطح تاالیی آى ٍارد هی

ضذ. ایي تارگذاری ضاهل ًیزٍ ٍ تغییز هکاى کٌتزل تا ٍ هحل اػوال آى، اتتذای تیز تتٌی هی 2الگَی تارگذاری هطاتق ضکل 

تاضذ. اس اتتذای تارگذاری تا سهاى تزک خَردگی دیَار، تار گذاری تِ صَرت کٌتزل ضًَذُ تَسط ًیزٍ ٍ پس  ای هی ضذُ چزخِ

 تاضذ.  خایی( هی اس تزک خَردگی تِ حالت کٌتزل ضًَذُ تَسط تغییز هکاى )خاتِ

 
 وٍ صحت سىجیالگًی بارگذاری ومً: 2ضکل 

                                                 
1
 Willam-Warnk 

2
 Tsai-Wu 
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دّذ. هطاتق ساسی ضذُ در ایي تحقیق را ًطاى هیساسی آسهایطگاّی ٍ پَش اخشا هحذٍد هذلًوَدارّای پَش هذل 3ضکل 

ٍ هذل آسهایطگاّی هطاتقت خَتی ٍخَد دارد تٌاتزایي اس ایي  ANSYSافشار ساسی ػذدی در ًزمتیي ًتایح هذل ایي ضکل 

 استفادُ ًوَد. FRPل رفتار دیَار تٌایی تقَیت ضذُ تا ًَارّای ساسی ٍ تحلیتَاى تزای هذلرٍش هی

 

 
 مقالٍ صحت سىجی ي پًش اجشا محذيد در ایه تحقیق آسمایطگاَی مقایسٍ ومًدار پًش مذل  :3ضکل 

 

 َای مًرد مطالعٍومًوٍ -4

mدیَار آخزی غیزهسلح تا اتؼاد  
خْت  است. دٍ تیز تتٌی در تاالتِ ضذُ تِ ػٌَاى ًوًَِ هزخغ در ًظز گزف 2×5/1×16/0 3

FRP (AFRP )ّا تا دٍ ًسثت سطح ًَارّای ػٌَاى فًَذاسیَى ایداد ضذُ است. ًوًَِتَسیغ یکٌَاخت تار خاًثی ٍ در پاییي تِ 

   ًوًَِدّذ. را ًطاى هی FRPًحَُ چیذهاى ًَارّای  4اًذ. ضکل ساسی ضذُ% هقاٍم50% ٍ 25تزاتز  (Awall) سطح دیَار تِ

W-Full-FRP  ًَِتا پَضص کاهل سطح دیَار، ًوW-D2-6 هَرب، ًوًَِ  تا ًَارّایW-H2-5 ًَِتا پٌح ًَار افقی، ًو     

W-V2-5  ًَِتا پٌح ًَار قائن ٍ ًوW-G2-5  هطخصات  2 خذٍل اًذ.ساسی ضذُای ٍ دٍ طزفِ هقاٍمًَار تِ صَرت ضثکِ پٌحتا

 دّذ.ّا را ًطاى هیًوًَِ

 
 َای مًرد مطالعٍ در ایه تحقیقومًوٍ :4 ضکل
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 َای مًرد مطالعٍ در ایه تحقیق: مطخصات ومًو2ٍ جذيل

 ًام ًوًَِ
AFRP/Awall  

 (m) ػزض ًَار تؼذاد ًَار )%(

W-URM - - - 

W-Full-FRP 100 - - 

W-D2-6-25 25 6 1/0 

W-D2-6-50 50 6 2/0 

W-H2-5-25 25 5 15/0 

W-H2-5-50 50 5 3/0 

W-V2-5-25 25 5 1/0 

W-V2-5-50 50 5 2/0 

W-G2-5-25 25 5 045/0 

W-G2-5-50 50 5 09/0 

 بارگذاری -4-1

تارگذاری در ًظز گزفتِ ضذُ ضاهل دٍ تارگذاری افقی ٍ ػوَدی است. تارگذاری ػوَدی اس ًَع ثقلی است در ایي تحقیق  

تاضذ کِ در  تِ دلیل در ًظز گزفتي تار هزدُ ٍ سًذُ سقف هی kN 2/41کِ اس اتتذا تا اًتْای آسهایص تِ صَرت ثاتت ٍ تِ هیشاى 

ای تا کٌتزل تغییز هکاى تز اساس اس تارگذاری چزخِ تزای تارگذاری افقی، ضَد. طَل تیز تتٌی ٍ تِ سطح تاالیی آى ٍارد هی

تَسؼِ یافت. ایي  ]9[ ٍالىهطزح ضذ ٍ تَسط د ]8[ استفادُ ضذُ است. ایي تارگذاری تَسط پَرتز ]SEAOSC ]7استاًذارد 

ای تَسط پاراهتزی تِ یاتٌذ. ایي افشایص پلِای افشایص هیای است کِ تِ صَرت پلِّای هثلثی چزخِتارگذاری ضاهل سیکل

FMEًام 
1
  دّذ.را ًطاى هی SEAOSCًوَدار هزتَط تِ تارگذاری  7 ضکلگزدد. کٌتزل هی 

 

 
 ]SEAOSC ]7ًوَدار تارگذاری  :5 ضکل

                                                 
1
 First Major Event 
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 مطخصات مصالح -4-2

تزخی اس  3خذٍل در تاضذ. هی 1خذٍل ّای ایي تحقیق هطاتق ساسی هذلهطخصات هصالح آخزی تِ کار رفتِ تزای هذل

(، تٌص ν(، ضزیة پَاسَى )G(، هذٍل تزضی )Eاست کِ ضاهل هذٍل االستیسیتِ )ضذُ ًطاى دادُ  CFRPخصَصیات 

( ٍ تٌص تزضی در Ytهصالح در کطص ٍ فطار ) y(، تٌص گسیختگی در خْت Xt)هصالح در کطص  xگسیختگی در خْت 

 تاضذ. هی x-y  (Sxy)صفحِ 

 کار رفتٍ در ایه تحقیقبٍ مطخصات مصالح: 3جذيل 

هطخصات 

 هصالح

 ضخاهت

(mm) 

Ex 

(GPa) 

Ey 

(GPa) 

Gxy 

(GPa) 
νxy νyz Xt 

(MPa) 

Yt 

(MPa) 

SXY 

(MPa) 

CFRP 501/0 4/65  87/5  9/2  22/0  3/0 894 27 63 

 وتایج آوالیشَا -5

خایی ًْایی، خاتِ 4دست آهذُ اس تحلیل الواى هحذٍد ٍ خذٍل ، تِّای هَرد هطالؼِخایی ًوًَِخاتِ -ًوَدارّای ًیزٍ 6 ضکل

است خایی خاتِ -اًزصی خذب ضذُ هساحت سیز هٌحٌی پَش ًیزٍدٌّذ. ّا را ًطاى هیًیزٍی ًْایی ٍ اًزصی خذب ضذُ ًوًَِ

 تاضذ. کِ ًطاى دٌّذُ قاتلیت استْالک اًزصی دیَار آخزی هی

  

  
 َای مًرد مطالعٍجایی ومًوٍجابٍ -: ومًدار ویزي6ضکل 
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هلی کٌفزاًسچْارهیي   

 َای وًیهمصالح ي ساسٌ

 ایزاى -یاسَج  -1394هاُ آتاى 13ٍ14ػوزاى                   هٌْذسیدر

 

  

  

  

 َای مًرد مطالعٍجایی ومًوٍجابٍ -: ومًدار ویزي6ادامٍ ضکل 

 

 َای مًرد مطالعٍ: وتایج تحلیل ومًو4ٍجذيل 

خایی خاتِ ًام ًوًَِ
(mm) 

ًیزٍ  
(kN) 

اًزصی خذب 

ضذُ 
(kN.mm) 

خایی خاتِ ًام ًوًَِ
(mm) 

 ًیزٍ
(kN) 

اًزصی خذب 

ضذُ 
(kN.mm) 

W-URM 56/2 95/41 69/65 W-H2-5-50 94/4 17/48  83/182  

W-Full-FRP 51/7 32/98  493 W-V2-5-25 52/3 21/53  58/120  

W-D2-6-25 12/5 06/48  14/182  W-V2-5-50 57/3 82/59  68/132  

W-D2-6-50 23/3 45/47  28/100  W-G2-5-25 84/2 48/43  26/80  

W-H2-5-25 02/4 04/48  31/133  W-G2-5-50 51/3 85/52  71/120  
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هلی کٌفزاًسچْارهیي   

 َای وًیهمصالح ي ساسٌ

 ایزاى -یاسَج  -1394هاُ آتاى 13ٍ14ػوزاى                   هٌْذسیدر

 FRPساسی ضذُ تا ًسثت سطح پَضص ًَارّای ّای هقاٍمهزخغ، ًوًَِ تا پَضص کاهل ٍ ًوًَِ ًوَدار پَش ًوًَِ 7در ضکل 

-ًسثت تِ ًوًَِ هزخغ خاتِ W-Full-FRP، ًوًَِ 4% هقایسِ ضذُ است. هطاتق ایي ضکل ٍ خذٍل 25تِ سطح دیَار تزاتز 

اس ًظز  W-D2-6-25% افشایص یافتِ است. ًوًَِ 650% ٍ 134%، 193خایی، ًیزٍ ٍ اًزصی خذب ضذُ تِ تزتیة تِ هیشاى 

 ّا دارًذ.ػولکزد تْتزی ًسثت تِ دیگز ًوًَِاس ًظز ًیزٍ  W-V2-5-25ًوًَِ  خایی ٍ اًزصی خذب ضذُ ٍخاتِ

 

 %25بزابز  AFRP/Awall َای تقًیت ضذٌ با وسبت مقایسٍ ومًدارَای پًش ومًوٍ: 7ضکل 

 

 FRPساسی ضذُ تا ًسثت سطح پَضص ًَارّای ّای هقاٍمهزخغ، ًوًَِ تا پَضص کاهل ٍ ًوًَِ ًوَدار پَش ًوًَِ 8در ضکل 

خایی ٍ اًزصی خذب اس ًظز خاتِ W-H2-5-25، ًوًَِ 4% هقایسِ ضذُ است. هطاتق ایي ضکل ٍ خذٍل 50تِ سطح دیَار تزاتز 

ًسثت  W-H2-5-25خایی در ًوًَِ خاتِّا دارًذ. ًوًَِ سایزاس ًظز ًیزٍ ػولکزد تْتزی ًسثت تِ  W-V2-5-50ضذُ ٍ ًوًَِ 

 W-V2-5-50تاضذ. ّوچٌیي ًیزٍ در ًوًَِ اًزصی خذب ضذُ تذٍى تغییز هی % کاّص 4ٍتِ هیشاى  W-D2-6-25تِ ًوًَِ 

 % افشایص یافتِ است.12تِ هیشاى  W-V2-5-25ًسثت تِ ًوًَِ 

 

 %55بزابز  AFRP/Awall َای تقًیت ضذٌ با وسبت مقایسٍ ومًدارَای پًش ومًوٍ: 8ضکل 
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هلی کٌفزاًسچْارهیي   

 َای وًیهمصالح ي ساسٌ

 ایزاى -یاسَج  -1394هاُ آتاى 13ٍ14ػوزاى                   هٌْذسیدر

 وتیجٍ گیزی -6

تا پَضص کاهل سطح دیَار تْتزیي ػولکزد را اس ًظز  W-Full-FRPًوًَِ  ،FRP ساسی ضذُ تا ًَارّایّای هقاٍمدر ًوًَِ

% ٍ 25ّای پَضص تا ًسثت FRPای ًَارّای خایی ًْایی ٍ اًزصی خذب ضذُ دارد. الگَی چیذهاى ضثکًِیزٍی ًْایی، خاتِ

 ّای هَرد استفادُ ػولکزد هطلَتی ًذارًذ. ًسثت تِ سایز چیذهاى%  50

تاضذ. ایي تْتزیي ػولکزد را دارا هی W-Full-FRPپس اس ًوًَِ  W-D2-6-25خایی ٍ اًزصی خذب ضذُ، ًوًَِ اس ًظز خاتِ

کٌذ ٍ تا ًسثت پَضص تیطتزی را تحول هی تزاتز اًزصی خذب ضذُ 7/2ٍ  خاییتزاتز خاتِ 2ًوًَِ ًسثت تِ ًوًَِ هزخغ 

AFRP/Awall  تاضذ.هی اسةهٌ یک الگَی چیذهاىاس ًظز اقتصادی % 25تزاتز 

 W-V2-5-50ّا دارًذ. ًوًَِ ّای تقَیت ضذُ تا ًَارّای قائن ػولکزد تْتزی ًسثت تِ سایز ًوًَِاس ًظز ظزفیت تارتزی ًوًَِ

 کٌذ. % تیطتز ًیزٍ تحول هی43تْتزیي ػولکزد را دارد. ایي ًوًَِ ًسثت تِ ًوًَِ هزخغ  W-Full-FRPپس اس ًوًَِ 
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