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 هچكيد
بسیاری از سازه های بتنی به دلیل خطا در محاسبات، ضعف آیین نامه های قدیم، اشتباه در ساخت، تغییر کاربری  

ضوابط آیین نامه های جدید را ارضا نکرده لذا تقویت اینگونه سازه های بتنی به روشهای مختلف از جمله استفاده از 

ست. از آنجائیکه تقویت سازه ها با مصالح مذکور به منظور مدیریت و یا کاشت آرماتور امری اجتناب ناپذیر ا FRPمصالح 

 FRPهزینه و حذف هزینه های تخریب و بازسازی صورت می گیرد در تحقیق حاضر ضمن برآورد مواد و مصالح مصرفی 

 31ت بهای بتنی تاثیرات هزینه ای استفاده از این گونه مصالح بر اساس فهرس ستونو مقایسه با کاشت آرماتور در یک 

مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از روش سنتی کاشت آرماتور تاثیر قابل 

 توجهی در کاهش هزینه خواهد داشت.

 

 ، تقویت سازه های بتنی،ارزیابی هزینه FRPکاشت آرماتور،  های کليدی: واژه

 تاریخچه -1
مهندس ساختمان در رده های طراحی، اجرا و نظارت عملکرد صحیح سازه احداثی در یکی از مهمترین دغدغه های 

 01رودبار با  –در ایران از جمله زلزله منجیل  3131تا  3261زلزله مهم در سال های  67مقابله با نیروهای زلزله است. وقوع 

وده است. آنچه که از یک زلزله به جا می ماند هزار کشته اهمیت این موضوع را بیش از پیش نم 11هزار کشته و زلزله بم با 

تنها خساراتی است که به اشکال مختلف خود را نشان داده و اثرات گوناگون بر جامعه خواهد داشت. منطقه زلزله زده 

ب آزمایشگاه بزرگی است که میتوان در آن اهمیت مقاوم سازی را مشاهده نمود. از این رو مقاوم سازی سازه ها روشی اجتنا

ناپذیر جهت افزایش ظرفیت باربری و عملکرد مناسب سازه در مقابله با نیروهای زلزله بوده که ناشی از تغییر کاربری، خطا در 

 محاسبات سازه ها، ضعف اجرایی و ضعف آیین نامه های قدیم می باشد.

ا عبارتند از : استفاده از انواع امروزه از روشهای مختلفی جهت مقاوم سازی ساختمانها استفاده میشود که برخی از آنه

افزودن مهاربندها، میراگرها و دیوارهای برشی فوالدی یا بتنی  –پروفیلها و ورقهای فوالدی در تقویت اعضای اسکلت فوالدی 

استفاده از الیاف  –کاشت میلگرد و افزایش ابعاد در اعضای بتن آرمه  –استفاده از جاکت فوالدی روی اعضای بتن آرمه  –

FRP  تقویت دیوارها  –به صورت دورپیچ در ستونهای بتنی و یا نوارهای تقویتی در نواحی کششی و برشی تیرهای بتن آرمه

 در تقویت کششی تیرچه های بتنی و یا تیرهای فوالدی. FRP LAMINETاستفاده از ورقهای الیافی  –با بتن پاششی 

های فوالدی به عنوان تسلیح اعضای سازه های بتنی استفاده سال است که در صنعت ساختمان، از میلگرد 311بیش از 

 شده است. فوالد، کاربردهای مناسبی از خود نشان داده اما در شرایط محیطی مهاجم، به سبب مساله خوردگی فوالد، زوال
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لگردهایی با پوشش سازه سریع و مصیبت بار است. برای رویارویی با این مطلب، تالش های گسترده ای از قبیل استفاده از می

، راه مناسبی در حل این معضل  FRPاپوکسی حفاظت کاتدی، صورت گرفته است. در نهایت، بهره گیری از آرماتورهای 

برای  FRPحتی در محیط های حاوی کلر، خورده نمی شوند.استفاده از سیستم های  FRPشناخته شده است زیرا مصالح 

سال کاربرد این روش تنها به  11میالدی در اروپا و ژاپن آغاز شد. در این  11تقویت و بهسازی سازه های بتنی از اواسط دهه 

سازه های بتنی محدود نمانده و برای انواع سازه های بنایی چوبی و فوالدی بکار رفته است در این مدت پژوهشگران زیادی در 

توجه نموده اند که نتیجه زحمات آنها تدوین آیین نامه های مختلف می باشد. در  FRPربرد مواد این سه قاره به توسعه کا

ارائه داده است.  FRPچند گزارش در رابطه با نحوه طراحی سیستم های  (JSCE)پانزده سال گذشته انجمن مهندسین ژاپن 

موعه ای برای اصول تقویت و طراحی سازه های بتنی با مج (FIB)به طور همزمان در اروپا سازمان بین المللی سازه های بتنی 

نیز مجموعه های مشابهی را تدوین نموده است. در ایاالت متحده  (CSA)ارائه داده است. انجمن استاندارد کانادا  FRPمصالح 

ر طراحی تدوین ، هفت آیین نامه و دستو 111واگذار شده که کمیته  (ACI)آمریکا این وظیفه به عهده انجمن بتن آمریکا 

از آن جایی که مهندسان می بایست اقتصادی ترین گزینه را در شرایط مساوی جهت ترمیم یک سازه در نظر  نموده است.

 و کاشت آرماتور را مورد بررسی قرار خواهد داد. FRPگیرند لذا تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی دو روش استفاده از الیاف 

 مقاوم سازیعوامل موثر در انتخاب روش  -2
 انتخاب روش مقاوم سازی به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از آنها عبارتند از :

 میزان دسترسی به محیط تیر یا ستون -

 ناحیه ای که باید مقاوم سازی شود -

به  آیا مقاوم سازی، در برابر بارهای یکنواخت مورد نیاز است و یا اینکه بارهای وارده به عضو از نوع دینامیکی و -

 صورت رفت و برگشت می باشد

 میزان ظرفیتی که باید افزایش یابد -

 توانایی روش مقاوم سازی -

 مالحظات اقتصادی -

  ]1[.هر یک از آیتم های بیان شده در باال نقش بسیار مهمی در تعیین نوع مقاوم سازی دارد

 های مقاوم سازی سازه ها روش -3
 ساختمان هامعيارهای حاکم بر مرمت و تقویت  -3-1

 در تهیه هر طرح ترمیم و تقویت برای یک سازه مشخص، باید جنبه های زیر در نظر گرفته شود.

 هزینه های اولیه و هزینه های ثانویه -

 دوام اعضای اصلی و اعضای جدید به ویژه سازگاری آنها در مقابل مواد شیمیایی و عوامل جوی -

 تحهیزات، مواد و مهارت نیروی انسانی موجود -

 مکان کیفیت مطلوبا -

 عدم مزاحمت برای ساکنان و امکان استفاده از ساختمان هم در هنگام عملیات و هم پس از آن -

 حفظ زیبایی کلی ساختمان -

 حفظ جلوه های معماری ساختمان های تاریخی -

 مدت زمان انجام عملیات -

 قوانین و مقررات اجتماعی -
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 راهكاری کلی ترميم و تقویت -3-2

 تقویت یک ساختمان مشخص، یک یا ترکیبی از راهکارهای زیر را میتوان بکار برد :به منظور ترمیم و 

 محدود کردن استفاده و یا تغییر کاربری ساختمان -

 اصالح کلی و موضعی اعضای آسیب دیده و آسیب ندیده -

 تبدیل اعضای غیر سازه ای موجود به اعضای سازه ای ) در صورت امکان( -

منظور تنظیم سختی، حذف اعضای آسیب پذیر و تغییر سودمند پریود اصلی اصالح سیستم سازه ای به  -

 ساختمان

 کاهش جرم طبقات -

 افزودن اعضای سازه ای جدید -

 جداسازی شالوده ها از هم -

 تخریب جزئی ساختمان -

یگزینی اعضای سازه ای بسته به مقاومت لرزه ای مطلوب خود، میزان آسیب دیدگی و نوع اتصاالتشان، با تزریق رزین، جا

 قطعات جدا شده، چسباندن ورق روی سطوح و تعبیه جاکتهای بتن آرمه و یا قفس های فلزی، ترمیم و یا تقویت می شوند.

با اینحال کلید موفقیت عملیات ترمیم و تقویت، رسیدن به درجه باالیی از پیوستگی بین بتن قدیمی و جدید است. این 

 شود: مهم با انجام کارهای زیر می تواند محقق

 ناصاف کردن سطوح بتنی قدیمی -

 پوشاندن سطح قدیمی با چسب اپوکسی و یا انواع دیگر رزین قبل از بتن ریزی جدید -

 جوش دادن آرماتورها -

 استفاده از میلگردهای انتظار -

شکل پذیری عضو ترمیم شده با محصور کردن صحیح بتن توسط خاموتها و تنگ هایی با فواصل کم، جاکتهای فوالدی، 

باید در نظر داشت که تغییرات در مقطع اعضای سازه ای به علت ایجاد تغییر در  کتهای مواد مرکب و امثالهم بهبود می یابد.جا

قفس های فلزی که از نبشی ها و بست های فوالدی ساخته شده اند،  سختی احزا مختلف منجر به باز توزیع تنش ها می شود.

و مرمت اتصاالت بین ستون ها و تیرها با این روش ممکن نیست. چسباندن ورق های فقط برای مرمت ستون ها بکار می روند 

روی بتن از نظر کاربرد روش نسبتا ساده ای است. در این روش ناحیه کششی بدون تغییر در سختی می تواند  FRPفلزی یا 

 .تش سوزی با وسایل ویژه ای ایمن کرددر صورت استفاده از دو روش اخیر باید اعضای تقویت شده را در مقابل آ تقویت شود.

 اجرایی تقویت اعضای سازه ای تير و ستون انواع روشهای -3-3

اجرایی تقویت اعضای سازه ای تیر و ستون عبارتند از :  مرمت موضعی، جاکتهای بتن آرمه، مقاوم سازی  انواع روشهای

سیمانی، قفس های ساخته شده از نیمرخ های فوالدی، و جاکتهای  –ه جاکتهای آهن لستونهای ضعیف در مقابل برش بوسی

  FRPفوالدی و 

و کاربرد آن در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح در مقایسه با کاشت  FRPمعرفی کامپوزیت  -4

 آرماتور
 کاشت آرماتور -4-1

 آسیب دیدگی ستون ها در مراحل مختلفی به چشم می خورد :

 ریز )افقی یا مورب( بدون خرد شدن بتن یا گسیختگی آرماتورهاترکهای  -

 قلوه کن شدم سطحی بتن بدون آسیب دیدگی آرماتوربندی -
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 خردشدگی بتن، شکستن تنگ ها و کمانش آرماتورها -

بسته به درجه آسیب دیدگی، راهکارهای مختلفی را می توان اعمال کرد. تزریق رزین، برداشتن و جایگزین کردن قطعات 

 .به کار بردن جاکت، از جمله این راهکارها هستند. و

 مرمت موضعی   4-1-1

تزریق رزین و مالت های رزینی فقط برای مرمت ستون هایی که بدون خرد شدن بتن و یا آسیب دیدگی آرماتورها دارای 

 ستون اصلی و (H-d)ترک ریز شده و یا پوسته پوسته شده اند، بکار می رود. میزان مرمت را می توان از مقایسه نمودارهای 

رل کرد. نتایج چنین مقایسه ای بسیار امیدوار کننده است و تاثیر این نوع ه است، کنتستونی که با رزین اپوکسی مرمت شد

 مرمت را نشان می دهد.

برداشتن و جایگزین کردن ستونهای به شدت آسیب دیده که در آنها خرد شدن بتن، پارگی تنگ ها و کمانش آرماتورهای 

کاری، همیشه یک سیستم تکیه گاهی موقت برای  طولی مشاهده می شود نیز امکان پذیر است. البته پیش از انجام چنین

تحمل بارهای مهم ستون مربوطه ایجاد می شود. لذا، اگر گسیختگی بتن صرفا سطحی باشد، فقط برداشتن جزئی و مرمت آن 

 (3انجام می شود. )شکل 
 

 

 

 

 آرماتورگذاری اضافه شده،  -2آرماتور گذاری موجود،  -1: ترميم ستون هایی که به طور سطحی آسيب دیده اند :  1شكل 

 ]1[قالب موقت برای بتن ریزی -7جوشكاری،  -6بتن جدید،  -5بتن موجود،  -4تنگ های اضافه شده،  -3

را کامال برداشت و پس از آرماتورگذاری طولی با در غیر اینصورت، اگر گسیختگی ستون کلی باشد، باید بتن قدیمی 

( . الزم به ذکر است 2جوشکاری مناسب به آرماتورهای قدیمی و آرماتورگذاری عرضی نزدیک به هم، بتن ریزی کرد. )شکل 

پس  که در حالت اول، پیوستگی مناسب بین بتن قدیمی و بتن جدید کامال ضروری است. در حالت دوم، در بسیاری از مواقع،

 از انجام عملیات موضعی یک جاکت بتنی اجرا می شود.

 

 

 

 

 

 

بتن جدید،  -3بتن موجود و آسيب دیده،  -2بتن موجود و آسيب ندیده،  -1ترميم ستون به شدت آسيب دیده :  : 2شكل 

تنگ های موجود،  -8جوشكاری،  -7تنگ های افزوده شده،  -6آرماتورگذاری اضافه شده،  -5آرماتورهای کمانه کرده،  -4

 ]1[آرماتورگذاری موجود -9
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 جاکتهای بتن آرمه -4-1-2

تهای بتن آرمه زمانی به کار می روند که ستون ها دچار آسیب دیدگی جدی و یا مقاومت لرزه ای ناکافی باشند. بسته جاک

(. در حالت 1به شرایط محلی موجود، جاکتها دور تا دور ستون ها و یا فقط در یک یا چند ضلع ستون اجرا می شوند )شکل 

الص طبقه محدود می شوند، مقاومت محوری و برشی ستون افزایش می یابد هایی که اجرای جاکت بتن آرمه فقط به ارتفاع خ

بنابراین توصیه می شود که جاکتها از سقف و دال های کف رد شوند.  ولی مقاومت خمشی در اتصاالت افزایش پیدا نمی کند.

 (.1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 آرایش جاکتهای بتن آرمه که برای تقویت ستون ها بكار می روند. : 3شكل 
 
 

 الف

 

 
 ب

 

توسعه جاکت به طبقات باالتر و  -اجرای جاکت در ارتفاع یک طبقه، ب –جاکتهای بكار رفته در ستون ها : الف  :4شكل 

 تنگ های افزوده شده. -6آرماتور گذاری طولی اضافه شده،  -5جاکت،  -4ستون موجود،  -3تير،  -2دال،  -1پایين تر، 

اید برای اتصال قطعات قدیمی به قطعات جدید مقطع دقت در حالتی که جاکتها فقط در یک ضلع ستون اجرا شوند، ب

 ویژه ای به عمل آورد. این کار را می توان با جوش دادن تنگ هایی با فواصل کم به آرماتورگذاری قدیمی انجام داد.

   FRPاستفاده از مصالح  – 4-2
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در سوئیس مورد استفاده قرار گرفت که در آن ورق های  3311اولین بار در سال  FRPتکنولوژی استفاده از ورق های 

CFRP  جهت مقاوم سازی تیرهای بتنی آزمایش شد. بزرگترین مزیت ورق هایFRP  داشتن نسبت مقاومت به وزن باالی

ورق های فوالدی را داشته بطور معمول حداقل دو برابر و حتی می توانند ده برابر مقاومت  FRPآنها می باشد. ورق های 

طی سالیان دراز در صنایع  FRP% وزن ورق های فوالدی می باشد. کامپوزیت های 21باشند در صورتی که وزن آنها تنها 

مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و خصوصیات این مصالح به خوبی شناخته شده است. اما دلیل محدودیت استفاده از این 

مران هزینه باالی آن می باشد و کاهش هزینه این کامپوزیت ها استفاده از آن را در مهندسی عمران مصالح در مهندسی ع

 گسترش خواهد داد.

   FRPانواع ورقهای کامپوزیت  -4-2-1

از ترکیب فیبرورزین بوجود می آیند. انواع مختلف فیبرها عبارتند از : فیبرهای کربنی، فیبرهای  FRPکامپوزیت های 

فیبرهای آرامید. و رزین هایی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرمد عبارتند از : رزین های اپوکسی، پلی  شیشه ای و

 استر و ونیلی استر.

به سه دسته تقسیم می شوند : پلیمر مسلح فیبر شیشه  FRPبسته به نوع فیبر مورد استفاده قرار گرفته، کامپوزیت های 

 . (AFRP)و فیبر آرامید  (CFRP)، فیبر کربنی  (GFRP)ای 

 رزین ها -4-2-2

به بتن مورد استفاده قرار می گیرند. بایستی توجه داشت که اتصال  FRPرزین های پلیمری جهت اتصال ورق های 

را موجب شود. استفاده از چسب های اپوکسی، شکل پذیری  FRPها به بتن ممکن است جداشدگی بین بتن و  FRPضعیف 

یرها را باال می برد و این چسب ها به اندازه ای قوی هستند که باعث جلوگیری از جداشدگی ورق های و مقاومت برشی ت

FRP  از مصالح بتنی می گردند. مشخصات این چسب ها می توانند توسط آزمایش های مناسب استاندارد مانندASTM-

D638-M-93(1993) .مشخص گردد 

 در مقاوم سازی سازه ها FRPمقایسه عملكرد انواع کامپوزیت های -4-2-3

دارند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند هستند.  GFRPویژگیهای بهتری نسبت به  CFRPکامپوزیت های 

را در  FRPتدوین یافته است،  ویژگی های انواع کامپوزیت های  3330در سال  Winistorferو  Meierکه توسط  3جدول 

 ]2[ مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با هم مقایسه کرده است.

 

 ]2[ها FRPمقایسه بين ویژگی های انواع :  1جدول 

 معیار
 ورق های کامپوزیت ساخته شده از

 فیبرهای آرامید فیبرهای کربنی فیبرهای شیشه ای
 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب مقاومت کششی
 نامناسب خوب خیلی خوب مقاومت فشاری

 خوب خیلی خوب مناسب مدول یانگ
 خوب خیلی خوب مناسب رفتار بلند مدت
 خوب عالی مناسب رفتار گسیختگی
 عالی خوب مناسب دانسیته وزنی
 خوب خیلی خوب نامناسب مقاومت قلیانی

 منسب مناسب خیلی خوب هزینه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 

 و مقایسه آنها با یكدیگر FRPروشهای مقاوم سازی ستونها با مصالح  -4-2-4

وجود دارد. روش های ارائه شده برای هر دو  FRPچندین روش برای مقاوم سازی ستون های بتنی موجود با استفاده از 

 حالت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی صادق می باشد.

 روش های موجود در این زمینه را می توان به سه حالت زیر تقسیم بندی کرد:

  (wrapping)دورپیچی  -

 FRP (filament winding)پوشش دادن با استفاده از الیاف  -

 FRP (prefabricated shell jacketing)کت کردن با استفاده از صفحات آماده اج -
 

 ]2[ مقاوم سازی ستون ها مختلفمقایسه ای بين روش های :  2جدول 

 معایب مزایا روش

 دورپیچی
 هاشکل پذیر برای فرم های مختلف ستون -

اجرای آسان در محل کار و عدم  نیاز به -

 تجهیزات ویژه

 کنترل کیفیت پایین-
ردردسر جهت جلوگیری از عدم تمرکز بسیار پ-

 در یک نقطه

پوشش دادن با استفاده از الیاف 
(filament winding) FRP 

 موثر در کنترل کیفیت-
 کاهش شکل پذیری در فرم های مختلف ستون-

 ویژهنیاز به تجهیزات -

کت کردن با استفاده از اج

 prefabricated)صفحات آماده 

shell jacketing) FRP 

 عالی در کنترل کیفیت-
 زحمت کم در محل کار-

 سب جهت اصالح فرم ستونامن-

  شکل پذیری محدود-
 هزینه زیاد جهت تهیه صفحات آماده-

 

 

   FRPروش اجرای -4-2-5

روی آن اجرا می شود باید دارای سطحی صاف، بدون ترک و کنده شدگی و عاری از لبه ها  FRPبتن موجود که سیستم 

و برجستگی های تیزگونه باشد. بتن هایی که در اثر عوامل مهاجم تخریب شده یا کربناته شده باشند باید کامال برداشته و با 

روی آن اجرا می شوند باید دارای حداقل  FRPت های مالتهای ویژه ترمیم جایگزین شوند. از نظر مقاومت، بتنی که کامپوزی

mpa 1/3  مقاومت کششی وmpa 36  مقاومت فشاری استوانه ای باشد تا بتواند نیروها را از الیه هایFRP  بصورت مستقیم و

 برشی به هسته بتنی عضو انتقال دهد.

می بایست سطوح مورد نظر آماده سازی شوند.برای  FRPپس از حصول اطمینان از حداقل مقاومت الزم جهت نصب 

روی سطح بتن باید بین آن دو الیه ای از چسب اجرا شود. آماده سازی سطح برای عملکرد چسبندگی  FRPنصب سیستم 

انجام شود. آماده سازی سطوح با استفاده از ساینده ها یا پاشش بافشار آب  ICRI3730و  ACI546Rباید مطابق توصیه های 

ورت می گیرد. ترکها و سوراخهای سطح و حفره ها باید در موقع ترمیم سطوح پر شوند. ناصافی های موضعی سطح بتن از ص

بیشتر باشد ناصافی موضعی سطوح را می توان با عملیات سنگ زنی برطرف نمود که باید  1mmجمله خطوط قالب نباید از 

ستگی های اندک و وجود حفره ها و ترکها را می توان با استفاده از مالت .برجشش با فشار آب انجام شودقبل از سایش و یا پا

 (.0پایه سیمانی است، صاف نمود شکل ) های اپوکسی یا مالت های ترمیمی که با

پس از آماده سازی سطوح بتنی و قبل از اجرای رزین کاری باید از خشک بودن سطح بتن مطمئن بود. در سطوحی که 

جداشدگی  FRPشدن و تصعید بخار آب است، می تواند در رزین ایجاد حباب و بین سطح بتن و الیه  رطوبت در حال تبخیر

ایجاد کند. جهت چسباندن الیه الیافی روی سطح بتن از رزین های پلیمری استفاده می شود. از جمله متداول ترین رزین ها 

و فنولیک اشاره کرد که از انواع رزین های ایزوتروپ ترموست می توان به اپوکسی، وینیل استر، پلی استر، متا کریالت یورتان 
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هستند و در شرایط محیطی مختلف بکار می روند. از میان پلیمرهای فوق رزین اپوکسی ویژگی های بهتری داشته و کاربرد 

 بیشتری دارد. در تولید رزین ها خواص زیر مورد توجه قرار می گیرند:

 
 رک ها با مالت های ترميمی: پر کردن حفره ها و ت 5شكل 

 

 مقاومت در – FRPسازگاری و چسبندگی به الیه های الیاف  –کارایی و دوام  –سازگاری و چسبندگی به سطوح بتنی 

 مدت –قابلیت پرکنندگی  –برابر عوامل مهاجم محیطی نظیر رطوبت، شوری آب، دمای باال و محیط های خورنده شیمیایی 

 .  FRPزمان ماندگاری مواد مخلوط شده متناسب با شرایط اجرایی و ایجاد خصوصیات مکانیکی مناسب برای کامپوزیت 

اجزای رزین باید در شررایط دمرایی مناسرب و بره مردت کرافی بوسریله همرزن برقری مخلروط شروند ترا مخلروط یکنواخرت               

 و یکرنگ بدست آید.

 ان در مدت زمان اجرا، قبل از انعقادوجم مناسب و به میزان الزم تهیه شود تا بتدر هر مرحله از اختالط مواد رزین، باید ح

 شامل مراحل زیر می باشد: FRPآنها از مخلوط به طور کامل استفاده نمود. اجرای رزین و نصب الیه 

از رزین می بایست  هنگام استفاده مرحله اول : رزین آماده شده بطور یکنواخت به تمام سطح مورد نظر مالیده می شود.در

 درجه سانتیگراد باشد. 10الی  0و دمای محیط و سطح بتن  1رطوبت سطح بتن کمتر از %

روی سطح آغشته شده به رزین گسترده می شود. در این مرحله باید سعی شود  FRPمرحله دوم : نوار الیاف کربنی 

 (. 7به صورت راست و کشیده در امتداد خود قرار گیرند )شکل  الیاف
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 روی سطح آغشته شده به رزین FRP: اجرای الياف کربنی  6شكل 

رزین پخش کرده و با استفاده از کاردک پالستیکی و با فشار، رزین های اضافه از  FRPمرحله سوم : مجددا روی نوار 

 البالی الیاف خارج می گردد تا از حالت طبله شدگی خارج شود.

در هنگام عبور و مرور کارگران و سایر موارد، رویه  FRP: برای جلوگیری از صدمه و آسیب دیدگی سطح  چهارممرحله 

FRP  با الیه ای از پودر سیلیس پوشیده می شود. این عمل در زمانی که رزین در حالت خمیری بوده و هنوز سخت نشده

 است، انجام می شود 

 کنترل کيفيت اجرا -4-2-6

و بتن، از  FRPو اطمینان از عملکرد مناسب رزین در انتقال نیرو بین  FRPجهت تعیین کارایی رزین بکار رفته در الیه 

    50mmاستفاده می شود. در این آزمایش ابتدا با استفاده از تیغه اره ای حلقوی شکل که قطر آن  PULL-OFFآزمایش 

میلیمتر( نیز در داخل  31جاد می شود به نحوی که چند میلیمتر ) حدکثر ای FRPمی باشد، برش دایره ای شکلی روی نوار 

سطح بتن زیرین نفوذ نماید. پس از این مرحله با چسباندن حلقه فوالدی مخصوص در محل مذکور توسط یک چسب نسبتا 

قرائت  PULL-OFFقوی و اعمال نیروی کششی تا لحظه جدا شدن، میزان تنش کششی از روی صفحه اندازه گیر  دستگاه 

 می باشد. 1حداقل تنش کششی مورد قبول مطابق جدول  (6)شکلمی شود.

  

 
 pull off: دستگاه تست  7شكل 
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  PULL-OFFحداقل مقاومت کششی قابل پذیرش در آزمایش  : 3جدول 

 نوع کامپوزیت (mpa)حداقل مقاومت کششی 
 )کربنی(CFRP نوار  < 3
 )آرامید( AFRP نوار < 3
 )شیشه(GFRP نوار  < 2/1

 CFRP LAMINETورقه  0/3
 

  CFRPمقایسه اقتصادی کاشت آرماتور و دورپيچی -5
سانتی متر در یک ساختمان بتنی که از طریق افزایش ابعاد و کاشت  11 × 11یک ستون با مقطع وی در این تحقیق بر ر 

استفاده گردیده بررسی هزینه بر اساس  CFRPآرماتور تقویت گردیده و همچنین ستونی دیگر با همین مشخصات از الیاف 

 ب ثبت گردید.-1و  فال-1بعمل آمد که نتایج در جداول  31فهرست بهای 

 

 هزینه کاشت آرماتور و افزایش ابعادالف : برآورد -4جدول 

 جمع کل )ریال( بهای واحد مقدار واحد نوع فعالیت

 767111 311111 7/1 مترمربع تهیه و قالب بندی ستون

 717317 21311 11/23 کیلوگرم تهیه و اجرای میلگرد آجدار 

 210107 21311 11/3 کیلوگرم تهیه و اجرای میلگرد ساده جهت تنگ

 016311 616211 62/1 مترمکعب احتساب اضافه بهای مرتبط بتن ریزی با

 03111 32111 1/1 مترمربع آجدار کردن سطوح بتنی

 33101 3160 72 کیلومتر-تن حمل و نقل

 2311221 جمع کل با اعمال ضرایب باالسری و تجهیز کارگاه
 

 

  CFRPب : برآورد استفاده از -4جدول 

 جمع کل )ریال( بهای واحد مقدار )مترمربع( نوع فعالیت

 1321111 3171111 1/1 به همراه زیرسازی CFRPآماده سازی و تهیه و نصب 
 

 گيری نتيجه -6
مله مقاومت باال و سرعت اجرای مناسب که علی رغم دارا بودن محاسن از ج از جمله مصالح نوینی است FRPکامپوزیت 

بدلیل باال بودن هزینه تهیه و اجرای آن، دارای محدودیت استفاده می باشد بطوریکه در این تحقیق مشاهده شد که در صورت 

استفاده از کاشت آرماتور هزینه مقاوم سازی به یک سوم کاهش خواهد یافت لذا در پروژه هایی که محدودیت معماری وجود 

 مناسب می باشد. FRPشته و یا سرعت انجام کار دارای اهمیت باشد استفاده از کامپوزیت دا
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