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بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویتشده با کامپوزیتهای الیافی نصبشده
به روش سوراخزنی
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خالصه :یکی از مهمترین کاربردهای کامپوزیتهای الیافی ،تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با چسباندن این
مصالح به وجه کششی تیر میباشد .بیشترین اشکال در این روش تقویت مربوط به جداشدگی زودهنگام ورق از

سطح بتن است که موجب گسیختگی زودرس ،قبل از حصول ظرفیت نهایی محاسباتی تیر میشود .رایجترین
روش آمادهسازی سطح بتن جهت اتصال مناسب ورقهای کامپوزیت الیافی ،روش نصب سطحی ( )EBRنام

دارد که عالوه بر ایجاد آلودگی زیستمحیطی ،مشکل جداشدگی زودرس ورق تقویتی از سطح بتن را نیز بهطور
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کامل برطرف نمیکند .در این مقاله به بررسی امکان جایگزینی روش پیشنهادی سوراخزنی با نصب پیچ به جای

ورقهای کامپوزیت الیافی

این تحقیق  10عدد نمونه تیر به ابعاد  1700×300×150میلیمتر مورد آزمایش خمش  4نقطه ای قرار گرفت.

روش سوراخزنی

آزمایش قرار گرفتند .با استفاده از روش پیشنهادی مشکل جداشدگی در تمامی نمونهها به طور کامل برطرف

جداشدگی

آمادهسازی به روش نصب سطحی در تقویت خمشی تیرهای بتنی با ورقههای کامپوزیتی پرداخته شدهاست .در

تقویت خمشی

نمونههای مذکور با تغییر تعداد الیهها و روش نصب ورقها و در سه نمونه با تقویت توام خمشی و برشی مورد

روش نصب سطحی

گردید .بیشترین افزایش مقاومت خمشی مربوط به نمونهای بود که روی آن عالوه بر تقویت خمشی ،تقویت

برشی با روش نصب نزدیک به سطح میلگرد کامپوزیتی اجرا شدهبود .اثر حذف چسب در ناحیه میانی ورقهای

تقویت نیز مورد بررسی قرار گرفت .نصب بدون چسب ورقها در قسمت میانی باعث به تأخیر افتادن گسیختگی

ورقها گردید.

 -1مقدمه

از آنجایی که جایگزین نمودن سازههای موجود با سازههای

امروزه میتوان از بتن مسلح بهعنوان یکی از مهمترین مواد

جدید در اغلب موارد از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست لذا یافتن

ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر نام برد .با این وجود ،در سراسر

راه حل مناسبی جهت ترمیم و تقویت سازهها اهمیت شایانی پیدا

دنیا سازههای بتنی زیادی وجود دارند که از لحاظ مهندسی غیرایمن

میکند .در مقایسه با ساختن یک سازهی جدید ،تقویت سازهی

و غیرقابل استفاده تلقی شده و نیاز به تقویت دارند .دالیل زیادی را

موجود حتی میتواند پیچیدهتر باشد؛ زیرا شرایط سازهای از قبل

میتوان برای ضرورت انجام تقویت برشمرد که بهطور خالصه میتوان

ثابت شدهاست .عالوه بر این همواره دسترسی به نواحی که نیاز به

به مواردی نظیر خطاهای محاسباتی ،ضعف در اجرا ،تغییر کاربری

تقویت دارند ساده نیست .از سوی دیگر انتخاب یک شیوهی نامناسب

سازه ،تغییر آییننامهها و فرسودگی سازه در طول زمان اشاره کرد

تعمیر یا تقویت ،حتی میتواند باعث تضعیف عملکرد سازه شود.

[.]1

روشهای سنتی استفاده شده بهعنوان تکنیکهای مقاوم سازی نظیر
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قرار گرفته در خارج از سازه و استفاده از صفحات فوالدی مقیدشده

گرد و غبار و در نتیجه عدم امکان بهرهبرداری از سازه در حین

به سازه ،معموالً نیاز به فضای زیادی دارند [ ]2و اغلب در برابر شرایط

عملیات تقویت اشاره نمود .همچنین با این روش در بسیاری از موارد

محیطی آسیبپذیر میباشند.

نمیتوان مشکل جداشدگی را برطرف نمود [ .]5در این تحقیق ،روش

مزایای مختلف کامپوزیتهای الیافی موجب شده که استفاده از
این مصالح برای بهسازی و تقویت سازههای مختلف از جمله سازههای
بتن مسلح در سال های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گیرد .از جمله
مزایای این نوع کامپوزیتها میتوان به نسبت مقاومت به وزن باال،
سهولت کاربرد ،مقاومت کافی در برابر خوردگی و ایجاد کمترین
تغییرات در هندسه و شکل سازهی تقویتشده اشاره کرد [.]3

پیشنهادی سوراخزنی و تعبیه پیچ بهمنظور افزایش پیوند ورقههای
کامپوزیت الیافی با بتن مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفتهاست.
 -2پیشینه تحقیق
تاکنون روشهای متعددی برای اتصال بهتر ورقهای کامپوزیتی
به سطح تیرهای بتنی ابداع شدهاست .در سال  2010مستوفینژاد و

یکی از مهمترین کاربردهای کامپوزیتهای الیافی ،تقویت خمشی

محمودآبادی ،روشی نوین تحت عنوان شیارزنی را ابداع کردند که

تیرهای بتن مسلح با چسباندن این مصالح به وجه کششی تیر میباشد.

بعدها موسوم به روش  EBROGگشت [ .]6در این روش به جای

اما کشش این ناحیه باعث پوستهپوسته شدن و یا جداشدگی مصالح

آمادهسازی سطحی بتن در سطح بتن شیارهایی به عرض و عمق

تقویتی از سطح بتن میشود .این پدیده به دلیل تأثیرپذیری از عوامل

چند میلیمتر ایجاد میشود .سپس این شیارها توسط اپوکسی پر

مختلف از قبیل ترکخوردگی و تمرکز تنش پیچیده میباشد [.]4

شده و ورق کامپوزیتی روی آن چسبانده میشود .نتیجهی اینکار

مشکل اصلی در تیرهای بتن مسلح تقویتشده با ورقههای

افزایش سطح تماس بین بتن و اپوکسی و همچنین انتقال تنشهای

کامپوزیتی ،جداشدگی ناگهانی ورق از سطح بتن است که موجب

بینسطحی و الیههای مقاوم تر بتن است و از این طریق اتصال بین

گسیختگی زودرس ،قبل از حصول ظرفیت نهایی محاسباتی تیر

بتن و ورق تقویتی بهبود مییابد .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که

میشود .شاید بتوان مهمترین دلیل گسیختگی جداشدگی را آماده

با این روش میتوان تا حد زیادی پدیدهی جداشدگی را به تعویق

نبودن سطح بتن جهت اتصال مناسب با کامپوزیت دانست [ .]5یکی

انداخت و حتی در مواردی به مود گسیختگی پارگی ورق نیز رسید

از مسائل مهمی که باید در نصب کامپوزیتها موردتوجه قرار گیرد،

[ .]6مستوفینژاد و شاملی در سال  2011روش جدیدی را تحت

فراهم نمودن سطحی مناسب برای بتن جهت اتصال با کامپوزیت

عنوان  EBRIGارائه کردند .آنها بهمنظور افزایش سطح تماس بین

میباشد .برای آمادهسازی سطح بتن باید با حذف الیهی ضعیف سطح

ورق تقویتی و تیر بتنی و انتقال نیروی برشی ایجاد شده بین آنها

بتن (شیرهی بتن)  ،دانههای شن و ماسه را بهمنظور بهبود چسبندگی

به الیه های مقاوم تر بتن ورق کامپوزیتی را بهطور مستقیم به سطح

و فراهم نمودن یک سطح هموار نمایان ساخت .همچنین هرگونه

شیارهایی که در وجه کششی تیر ایجاد شده بود چسباندند .آنها با

تخلخل و ناهمواری موضعی و هرگونه گرد و غبار و آلودگی در سطح

آزمایش  36نمونهی تیر بتنی به ابعاد  120×140×1000میلیمتر که

بتن باید حذف شود .آمادهسازی سطح بتن موجب تقویت اتصال شده

با روشهای مختلف تقویتشده بودند به این نتیجه رسیدند که هنگام

و جداشدگی را به تعویق میاندازد.

استفاده از یک الیه ورق هر سه روش  EBROG ،EBRو

EBRIG

برای آمادهسازی سطح بتن روشهای مختلفی از جمله ماسهپاشی

مؤثر خواهند بود و تیرها با پارگی ورق کامپوزیتی گسیخته میشوند.

و جت آب و استفاده از سنگ فرز جهت تمیز و زبر نمودن سطح بتن

اما با اضافه کردن تعداد الیههای ورق و افزایش سطح مقطع آن روش

وجود دارد .انتخاب روش مناسب جهت آمادهسازی سطح بتن به

 EBRIGدر به تعویق انداختن جداشدگی نسبت به دو روش دیگر

عوامل مختلفی مانند هزینهی عملیات ،ابعاد سطح موردنظر ،دسترسی

مؤثرتر بوده و تیرهای تقویتشده به این روش ظرفیت باربری بیشتری

به مواد و وسایل موردنیاز و سالمت و ایمنی روش بستگی دارد.

خواهند داشت [ .]7مستوفینژاد و همکارانش در ادامه بررسی خود

از مهمترین مشکالت روش آمادهسازی سطحی بتن میتوان

در مورد روش شیارزنی و پارامترهای موثر تحقیقات آزمایشگاهی

به هزینهی عملیات ،عدم دسترسی آسان به عضو مورد نظر ،ایجاد

کاملتری را انجام دادند و در تمام پژوهشهای بعدی نیز بر مزایای
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روش شیارزنی تاکید گردید ] .[11-8روش دیگری تحت عنوان

تعبیه میگردند .به کارگیری این روش باعث پایین آمدن احتمال

نصب صفحات کامپوزیتی به روش سوراخزنی در سال  2012توسط

جداشدگی و همچنین محافظت بهتر کامپوزیت از آسیبهای خارجی

کمالیزاد و افتخار ابداع گردید [ .]12در این روش با ایده انتقال تنش

در مقایسه با روش چسباندن سطحی میشود .در این تحقیق تیرهایی

به عمق مقطع ،سوراخهایی را در سطح مصالح ایجاد کرده ،و در هنگام

که با روش نصب نزدیک به سطح تقویت شدند در مقایسه با تیرهایی

نصب ورق ،این سوراخها با استفاده از چسب پر میشوند .در تقویت

که با روش  EBRتقویتشده بودند ،بین  12تا  18درصد بار نهایی

نمونههای آجری با این روش ,بهبود عملکرد چشمگیری حاصل شد

بیشتری را تحمل کردند.

و نتایج آزمایشهاآزمایشها نشان داد که این روش در انتقال سطح

در سال  2017فو ،چن و تنگ برای کاهش جداشدگی ناشی از

شکست به عمق مقطع مؤثر بوده و موجب باال رفتن ظرفیت باربری

ترکهای میانی در تیرهای تقویتشده با ورق کامپوزیتی ،استفاده

میشود .در سال  2012افتخار و یعقوبی روش پیشنهادی سوراخزنی

از نوارهای  Uشکل کامپوزیتی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج

را در تیرهایی بدون آرماتور بررسی کردند و توانستند با افزایش سطح

آزمایشهای آنها نشان داد استفاده از نوارهای  Uشکل به صورت

تماس بین رزین و بتن از طریق نفوذ رزین به عمق بتن مقاومت

عمودی اثر نسبی محدودی بر جداشدگی سطحی دارد ولی استفاده

نهایی گسیختگی را افزایش دهند [.]13

از نوارهای  Uشکل به صورت مورب اثر بهتری بر کاهش جداشدگی

در سال  2015مرشد و نبویزاده بهمنظور بررسی اثر روش

سطحی دارد [ .]16در سال  2017چناردی و رادا طاها اثر ترکیب

مهارهای مکانیکی بر روی ظرفیت خمشی نمونهها و میزان به تأخیر

روش نصب نزدیک به سطح و تکنیک استفاده از نوارهای  Uشکل را

انداختن جداشدگی ورق کامپوزیتی از بتن ،تعداد  12نمونه سالم و

بر روی تیرهای بتن مسلح بررسی کردند .نتایج آزمایشها آنها نشان

 3نمونه تیر ترکخورده به ابعاد  1700×300×150میلیمترمكعب

داد که استفاده از نوارهای  Uشکل باعث بهبود عملکرد میلگردهای

را مورد آزمایش خمش  4نقطهای قرار دادند [ .]14نتایج آزمایشها

کامپوزیتی در روش نصب نزدیک به سطح خواهد شد ،هر چند که

آنها حاکی از آن بود که استفاده از مهار مکانیکی فشاری در نواحی

ترکیب این دو روش میتواند باعث جداشدگی ناگهانی نوارهای

بحرانی ترکخوردگی بهدلیل جلوگیری از ایجاد و انتشار ترکهایی

شکل در هنگام گسیختگی میلگردهای کامپوزیتی شود [.]17

که منجر به جداشدگی میشوند ،باعث باال رفتن ظرفیت باربری
و تغییرشکل نمونه میشود .در بعضی نمونهها که ورقها به بدون

U

 -3مشخصات نمونهها و مصالح مصرفی

استفاده از چسب نصب شدند ،قرار گرفتن الیاف در سرتاسر تیر

آزمایشها بر مبنای تست  4ی تیرهای بتن آرمه با طول دهانه

تحت کشش یکنواخت ،موجب افزایش ظرفیت باربری و شکلپذیری

ساده  1/5متر برنامهریزی گردید .ابعاد ،مقاومت بتن و آرماتور خمشی

به نسبت روش نصب سطحی با چسب شد .آزمایشها نمونههای

نمونهها ثابت انتخاب گردید و تعداد الیههای ورق تقویتی و نحوه

ترکخوردهی آنها نشان داد بهدلیل وجود ترکهای قبل از آزمایش

اتصال ورق به تیر از پارامترهای متغیر آزمایشها بودند.

و قرار گرفتن ورق تحت تنش زیاد در این نواحی ،روش نصب بدون
استفاده از چسب نتایج بهتری را نشان میدهد .همچنین آزمایشها

 -3-1نمونههای بتن آرمه
بهمنظور انجام این آزمایش تعداد  10تیر بتن آرمه در ابعاد

نشان داد با افزایش سطحمقطع و تعداد الیههای ورق در نمونهها،
وضعیت بحرانیتری از نظر پدیده جداشدگی پدید میآید .در سال

جدول  .1طرح اختالط بتن مصرفی
Table 1 .Concrete mix design

 2016خلیفه عملکرد و تأثیرگذاری روشهای ( NSMنصب نزدیک
به سطح) و  EBRبرای تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح را مقایسه

مقاومت فشاری

کرد [ .]15در روش نصب نزدیک به سطح که یکی از روشهای

()MPa

معمول برای تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح است ،میلگردهای

25

کامپوزیتی الیافی به کمک چسب داخل شیارهایی و نزدیک به سطح

W/C
0/5

سیمان
()Kg
400

آب

ماسه

()Kg

()Kg

()Kg

200

900

900

جدول  .1طرح اختالط بتن مصرفی
457
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جدول  .2مشخصات الیاف و چسب رزین اپوکسی مصرفی
Table 2 .Specifications of FRP Sheet and Epoxy Resin

مدول االستیسیته

مقاومت کششی

ضخامت هر

1/5

240

4950

0/111

مدول خمشی

مدول االستیسیته

مقاومت کششی

ضخامت هر

3000

0/5

45

0/4

کرنش پارگی ()%

()MPa

()GPa

()GPa

()MPa

الیه()mm

()MPa

Quantum Wrap C200

الیه()mm

Quantum EPR 3301

جدول  .2مشخصات الیاف و چسب رزین اپوکسی مصرفی

 1700×300×150میلیمترمكعب ساخته شد .آرماتور تیرها ثابت و

و آزمایش گردید .بهطور کلی موضوعات زیر در این پژوهش مورد

بهصورت  2عدد میلگرد  12آجدار از رده  S400در قسمت کششی

بررسی قرار گرفت .

(پایین) و  2عدد میلگرد  12آجدار نیز در باالی مقطع استفاده شد.

 .1بررسی اثر روش سوراخزنی با پیچ بر روی نمونهها

برای خاموتها نیز از میلگرد شماره  8از رده  S340و با فاصله 130و

 .2بررسی اثر نصب قسمتی از ورق کامپوزیتی بدون استفاده از

 170میلیمتر استفاده گردید .مقدار پوشش بتن از همه وجهها برابر

چسب

با  25میلیمتر در نظر گرفتهشد .مقاومت فشاری بتن برابر با 25

 .3بررسی اثر سطح مقطع و تعداد الیههای ورق بر روی رفتار تیر

مگاپاسکال بوده و طرح اختالط بتن مصرفی در جدول  1-3آورده

 .4استفاده از تقویت برشی با میلگرد کامپوزیتی برای بررسی اثر

شدهاست.

حذف ترک برشی در جداشدگی
در مورد نامگذاری نمونهها بدین گونه عمل شد که اولین عدد

-3-2کامپوزیتهای الیافی

بعد از حرف  Bنشاندهنده تعداد الیههای ورق بهکار رفته میباشد.

ورقهای کامپوزیت الیافی مصرف شده در این آزمایش از نوع

باید در نظر داشت عرض ورق همهی نمونهها  9سانتیمتر و طول

الیاف کربن ( )CFRPبا نام تجاری  Quantum Wrap C200و ساخت

ورق نمونهها  140سانتیمتر میباشد .همچنین حرف  bبعد از حرف

Quantum

 Bنشاندهنده استفاده از روش سوراخزنی با پیچ میباشد .حرف U

 EPR 3301مورد استفاده قرار گرفت .این الیاف در تعداد الیههای

نشاندهنده عدم استفاده از چسب در نصب قسمت میانی ورق میباشد

مختلف و با عرض  90میلیمتر و طول  1400میلیمتر بر روی وجه

(در اینگونه نمونهها  50سانتیمتر از وسط ورق بدون چسب است) و

کششی تیر بتن آرمه چسبانده شد .مشخصات الیاف و چسب رزین

حرف  Gنیز نشاندهنده تقویت برشی با میلگردهای  GFRPاست و

اپوکسی مصرفی در جدول 2آمدهاست.

حرف  Sبیانگر خاموتگذاری با فاصلهی بیشتر (فاصله  170میلیمتر

کشور انگلستان است .چسب رزین اپوکسی با نام تجاری

در مقایسه با بقیه که از فاصله  130میلیمتر استفاده شدهاست)

 -4مراحل انجام آزمایش

میباشد .در نمونههای مورد بررسی طول و عرض ورق کامپوزیتی و

در این مرحله ابتدا  4نمونه اولیه به ترتیب بهصورت تقویتنشده

همچنین تعداد پیچها نسبت به سطح ورق پارامترهای ثابت در نظر

و تقویتشده به روش  EBRبا یک ،دو و سه الیه ورق کامپوزیتی

گرفته شدند و تعداد الیههای ورق و اثر چسب در ناحیهی میانی تیر

ساخته شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند .بر اساس نتایج این نمونهها

(ناحیهی تنش حداکثر) و اثر تقویت برشی در جداشدگی ،متغیرهایی

و اهداف در نظر گرفتهشده برای این پژوهش 6 ،نمونه دیگر طراحی

برای بررسی در نظر گرفته شدند .خالصه نامگذاری تیرها در جدول
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جدول  .3نامگذاری نمونهها بر اساس نحوه تقویت
Table 3 .Sample Specifications

نمونه

نحوه تقویت

B0

نمونه شاهد

B1

استفاده از یک الیه ورق  9سانتیمتری سراسری

B2

استفاده از  2الیه ورق  9سانتیمتری سراسری

B3

استفاده از  3الیه ورق  9سانتیمتری سراسری

B1-b

استفاده از یک الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به روش سوراخزنی با پیچ

B2-b

استفاده از دو الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به روش سوراخزنی با پیچ

B2-bUS

استفاده از  2الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به روش سوراخزنی با پیچ و  50سانتیمتر میانی بدون چسب و
خاموتگذاری با فاصله  17سانتیمتر

B3-bUS

استفاده از  3الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به روش سوراخزنی با پیچ و  50سانتیمتر میانی بدون چسب و
خاموتگذاری با فاصله  17سانتیمتر

B3-bUG

استفاده از  3الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به روش سوراخزنی با پیچ و  50سانتیمتر میانی بدون چسب+
تقویت برشی با میلگردهای GFRP

B3-G

استفاده از  3الیه ورق  9سانتیمتری سراسری به صورت ساده +تقویت برشی با میلگردهایGFRP

 3ارائه شدهاست.

چسب پر شد .سپس سطح بتن به وسیلهی کاردک به چسب آغشته

جدول  .3نامگذاری نمونهها بر اساس نحوه تقویت

شده و ورق کامپوزیتی بریده شده روی سطح بتن چسبانده شد .در

 -4-1روش سوراخزنی با پیچ
این روش بهعنوان راهحلی برای جایگزینی روش آمادهسازی

آخر پیچهایی به قطر 7میلیمتر و طول  5سانتیمتر داخل سوراخها
تعبیه گردید.

سطحی و بهمنظور پیوستگی بهتر ورقههای کامپوزیتی به سطح

در این روش به دلیل نفوذ چسب به عمق بتن و همچنین نفوذ پیچ

بتن پیشنهاد و ارائه گردید .نحوهی اجرای این روش بدین صورت

تا عمق بیش از کاور بتن و مهار ورقههای کامپوزیتی توسط پیچها،

بود که ابتدا نقاطی که برای سوراخ کردن بر روی وجه کششی در

تنشهای ایجاد شده به عمق بیشتری از تیر بتنی منتقل میشوند که

نظر گرفته شدهاند ،عالمتگذاری شده و سپس با استفاده از دستگاه

حاصل آن میتواند به تأخیر پدیدهی جداشدگی ورق تقویتی و در

دریل و متهی شمارهی  8سوراخهایی به عمق  5سانتیمتر ایجاد

نهایت افزایش بار گسیختگی و شکلپذیری تیر منجر شود.

گردید .سپس سوراخهای ایجاد شده و سطح بتن بهوسیلهی جت آب
تمیز شد تا آلودگیها و ذرات ریز ناشی از سوراخ کردن بهطور کامل

 -4-2تقویت نمونهها

محو گردند .پس از مدتی صبر برای خشک شدن سطح بتن ،چسب

نمونه  B0نمونه شاهد بوده که بدون هیچ گونه تقویت آزمایش

بهوسیلهی سرنگ به داخل سوراخها تزریق شده و سوراخها کامال با

گردید .نمونههای  B1و  B2و  B3با روش نصب آمادهسازی

459

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحه  455تا 468

به وسیلهی چسب اپوکسی به وجه کششی تیر چسبانده شد.
نمونهی  B1-bاولین نمونهی تقویتشده به روش سوراخزنی با
پیچ بود .در این نمونه یک الیه ورق کامپوزیت الیاف کربن به طول
 140سانتیمتر و عرض  9سانتیمتر به وجه کششی تیر چسبانده
شد و سپس پیچهایی به قطر  7میلیمتر و طول  5سانتیمتر در
سوراخهایی که از قبل آماده شدهبود ،تعبیه شدند.
نمونهی  B2-bمشابه نمونهی  B1-bبود فقط با این تفاوت که
در این نمونه پیچها از بین دو الیه ورق عبور دادهشدند (شکل .)1

شکل  .1تقویت نمونهی B2-b
Fig. 1. Sample B2-b

در این پژوهش بهمنظور بررسی اثر ضعف مقاومت برشی که

شکل  .1تقویت نمونهی B2-b

میتواند منجر به شروع زود هنگام ترکهای برشی و جدایی سریعتر
ورقهای کامپوزیت گردد ،خاموتگذاری تعدادی از تیرها با فاصله
بیشتری (17سانتیمتر بهجای 13سانتیمتر) انجام شد .انتظار
میرفت جدایی و پارگی ورقهای کامپوزیت در این نمونهها که با
ترکخوردگی بیشتری همراه هستند ،زودتر اتفاق افتد .این نمونهها
با پسوند  Sمشخص شدهاند .البته بعدا دو نمونه از این تیرها با روش
نزدیک به سطح با میلگرد  GFRPبه قطر  4میلیمتر در دهانه برش
تقویت برشی شدند تا بتوان تاثیر کامل تقویت خمشی را روی آنها
مطالعه کرد .روش نصب این میلگردها بدین صورت بود که ابتدا در

شکل  .2تصویر نمونه تقویتشدهی B2-bUS
B2-USشدهی
شکل  .2تصویر نمونه تقویت
Fig. 2. B2-bUS
Sample

دهانه برش که ترکهای برشی حداکثر است بهوسیله دستگاه فرز
و سنگ گرانیتبر شیارهایی قائم به طول  30سانتیمتر و عرض 6
میلیمتر و عمق  12میلیمتر بر روی وجوه کناری تیر بتنی ایجاد
گردید .پس از آماده شدن شیارها داخل شیارها به وسیلهی جت آب
تمیز شده و پس از خشک شدن سطح بتن ،داخل شیارها به رزین
مربوط به کاشت میلگرد آغشته شده و سپس میلگردهای GFRP
بریده شده به طول  30سانتیمتر داخل شیارها تعبیه شدند.
در نمونهی  B2-bUSکه به روش سوراخزنی با پیچ و با دو الیه
 FRPتقویت شد ،ورقهای تقویت در  50سانتیمتر میانی تیر فاقد
چسب و بدون پیوستگی با سطح تیر است (شکل .)2

B3-bUGشدهی B3-bUG
نمونهی تقویت
تصویر
شکل
تقویتشده
.3نمونه
تصویر
شکل .3
Fig. 3. Sample B3-bUG

در نمونهی  B3-bUSکه خاموت گذاری با فاصلهی بیشتری

سطحی( )EBRتقویت گردیدند .در این روش پس از آمادهسازی
سطحی نمونه به وسیله دستگاه فرز و برداشتن یک الیهی بسیار نازک
و سست از شیره ی بتن ،بسته به شماره نمونه به ترتیب یک یا دو و یا
سه الیهی ورق کامپوزیت با طول  140سانتیمتر و عرض  9سانتیمتر

460

انجام گرفت بهمنظور بررسی اثر توأمان روش سوراخزنی ،سه الیه ورق
 FRPبه طول  140سانتیمتر بریده شد و همانند نمونهی قبلی به
روش سوراخزنی با پیچ و در  50سانتیمتر میانی بدون چسب تقویت
شد .نمونهی  B3-bUGرا بعد از تقویت برشی به وسیلهی میلگرد
 ، GFRPبا سه الیه ورق  FRPبه طول  140سانتیمتر و همانند
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جدول  .4خالصه نتایج آزمایشها
Table 4 .Summary of test results

تغییر

نمونه

شکل

()mm

بار حداکثر

نحوه گسیختگی

()KN

B0

25

101/32

خرد شدن بتن

B1

10/5

113/69

جداشدگی ورق در اثر ترک های خمشی برشی

B2

10/96

115/46

جداشدگی به همراه کنده شدن قسمتی از کاور بتن در اثر ترکهای خمشی برشی

B3

11/3

117/22

جداشدگی ورق در اثر ترکهای خمشی برشی

B1-b

15/5

115/46

پارگی ورق در اثر ترکهای خمشی برشی

B2-b

10/09

122/53

پارگی ورق در اثر ترکهای خمشی برشی بدون کوچکترین جداشدگی

B2-bUS

39/61

113/69

ریش شدن ورق و گسیختگی برشی

B3-bUS

7/93

113/69

گسیختگی برشی در یک طرف تیر

B3-bUG

21/9

134/89

ریش شدن ورق در ناحیهی میانی بدون چسب

B3-G

9/18

124/29

جداشدگی ورق در اثر ترکهای میانی

جدول  .4خالصه نتایج آزمایشها

تیرهای قبلی با روش سوراخزنی با پیچ و در حالت ناحیهی میانی
بدون چسب ،به صورت خمشی تقویت شد (شکل.)3
 -4-3نحوه آزمایش

همانطور که قب ً
ال اشاره شد تیرهای ساخته شده تحت آزمایش

خمش  4نقطه ای قرار گرفتند .بهمنظور اعمال بار در این آزمایش،
از دستگاه تست خمشی نصب شده روی کف قوی آزمایشگاه بتن و
شکل  .4دستگاه تست خمش
Fig. 4. Bending Test Apparatus

سازه دانشگاه یزد استفاده شدهاست .نحوه قرارگیری نمونه در دستگاه
بهمنظور اعمال بار در شکل  4نشان داده شدهاست .فاصله نقاط
بارگذاری  30سانتیمتر و فاصله تکیهگاهها  150سانتیمتر بود.
بهمنظور ثبت نتایج مربوط به جابجایی در وسط دهانه تیر در

شکل  .4دستگاه تست خمش

 -5ارائه و بررسی نتایج
خالصه نتایج بهدست آمده از آزمایشها در جدول  4ارائه

حین بارگذاری ،از جابجاییسنج ( )LVDTبا دقت  0/01میلیمتر
استفاده شدهاست.

شدهاست .در ادامه تاثیر پارامتر های مختلف روی نتایج با جزئیات
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126
124
122
118

116
114

نیرو (کیلونیوتون)

120

112
110
B3-G

B2-b

B3

B1-b

B2

B1

108

تقویتالیههای ورق تقویت
ورق تعداد
باربری با
ظرفیت
مقایسه
شکل .5
الیههای
رابطهبایتعداد
باربری
ظرفیت
شکل  .5مقایسه رابطهی
Fig. 5. Load Capacity Vs. Number of FRP Sheet Layers

شکل  .6مقایسه رابطهی بار-جابجایی با تعداد الیههای الیاف در تیرها
درFig.
الیاف 6.
Comparison
of Load-Displacement
Curves
تیرها
تعداد الیههای
مقایسه رابطهی بار-جابجایی با
شکل .6

بیشتر ارائه شدهاست.

الیهها نبودهاست .در شکلهای  5و  6مقایسهای بین نتایج نمونههایی
که با تعداد الیههای مختلف تقویتشده و مورد آزمایش قرار گرفتهاند،

 -5-1بررسی اثر افزایش سطح مقطع کامپوزیت الیافی

انجام گرفتهاست .الزم بهذکر است که رابطه بار-تغییرمکان بعد از

با افزایش تعداد الیههای ورق تقویت ،ظرفیت باربری افزایش
مییابد ولی چگونگی پیوند این ورقه ها با بتن و تنش تماسی حاصل

گسیختگی ورقهای تقویت دارای افت ناگهانی مقاومت بودند که این
ناحیه در نمودارها حذف شدهاست.

که با افزایش تعداد الیهها افزایش مییابد ،در نتایج حاصله بسیار

افزایش سطح مقطع ورق آنچنانکه انتظار می رفت باعث افزایش

تأثیرگذار است بهگونهای که افزایش ظرفیت باربری متناسب با تعداد

ظرفیت باربری در تیرهای اولیه نشد که یکی از دالیل میتواند
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()1

f c′
≤ 0.9ε fu
nE f t f



ε fd = 0.41

همانطور که در این رابطه مشخص است اگر تعداد الیه ( )nو یا
ضخامت ورق ( )tfافزایش پیدا کند ،کرنش جداشدگی ( )Ɛfdکاهش
پیدا میکند.
 -5-2بررسی روش پیشنهادی سوراخزنی با پیچ
نتایج آزمایشها نشان داد که استفاده از روش سوراخزنی با

شکل  .7جداشدگی ورق تقویت تیر B2
Fig. 7. FRP De-bonding at Sample B2

پیچ میتواند باعث جلوگیری از جداشدگی سطحی ورقه کامپوزیت

شکل  .7جداشدگی ورق تقویت تیر B2

الیافی از سطح بتن و افزایش ظرفیت باربری تیر شود .تاثیر این روش
پیشنهادی درشکلهای  8و  9مشخص میگردد.

140

بر طبق نتایج آزمایشها در تیر  B1-bبا وجود تقویت با روش

135

سوراخزنی با پیچ نسبت به تیر  B1افزایش قابلمالحظهای در ظرفیت

130

120
115

نیرو (کیلونیوتون)

125

باربری مشاهده نگردید (شکل  .)10ولی در تیرهای  B2-bو

 bUGکه به ترتیب از دو و سه الیه ورق  FRPاستفاده شدهبود ،نسبت
به تیرهای  B2و  B3افزایش مقاومت قابلتوجه بود.
با توجه به نتایج با افزایش تعداد الیههای ورق تقویت ،به کار

110
105
B3-bUG

B2-b

B1-b

B3

B2

B1

100

شکل  .8تأثیر روش سوراخزنی با پیچ بر ظرفیت باربری نمونهها
Fig. 8. Effect of Proposed Method on Load Capacity of
شکل  .8تأثیر روش سوراخزنی با پیچ بر ظرفیت باربری نمونهها
Specimens

B3-

ش مناسبی برای جلوگیری از جداشدگی سطحی زودهنگام
بردن رو 
ضروری است .روش سوراخزنی با پیچ با جلوگیری از جداشدگی سطحی
زودهنگام ،باعث افزایش ظرفیت باربری در تیرهای تقویتشده شدهاست.
 -5-3بررسی تأثیر نصب الیاف بدون استفاده از چسب در قسمت
میانی تیر

جداشدگی زودرس ورقها باشد (شکل .)7
در نمونهی  B1مقدار بارحداکثر در آزمایش در حد مقاومت
قابل انتظار از روابط تئوریک شد ولی در نمونههای  B2و B3
بهدلیل جداشدگی سطحی ،ظرفیت باربری بسیار کمتر از مقدار
مورد انتظار شد .در نمونههایی که به وسیلهی سوراخزنی با پیچ از
جداشدگی سطحی جلوگیری شد ،ظرفیت باربری با افزایش تعداد
الیهها افزایش یافت و به مقادیر مورد انتظار نزدیک شد .روابط
تجربی آییننامهای نیز احتمال جداشدگی زودهنگام با افزایش
تعداد الیههای ورق را بخوبی پیشبینی میکنند .این مسئله در
رابطه کرنش جداشدگی در آییننامه  ACI 440-2R-08به چشم
میخورد [.]18

در شکلهای  11و  12تیرهای تقویتشده با چسب و بدون چسب
در قسمت میانی موردمقایسه قرار گرفتهاند.
اثر حذف چسب در قسمت میانی بر روی  3نمونه مورد آزمایش قرار
گرفت که نمونههای  B2-bUSو  B3-bUSبه دلیل ترکخوردگی
برشی زیاد ،زودتر از انتظار گسیخته شدند (شکل .) 13
در تیر  B3-bUGکه تقویت برشی شدهبود ،ظرفیت باربری به
باالترین حد در بین نمونهها رسید و مقدار جابجایی نیز بسیار باال بود.
نحوهی گسیختگی این تیر نیز بدین صورت بود که با افزایش بار و
جابجایی ،رشتههای الیاف به صورت تکی و بهتدریج پاره میشدند و
درنهایت نیز الیاف به صورت رشتهرشته درآمدند و پارگی ناگهانی رخ
نداد.
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هاهها
نمون
بار-جابجایی
رابطه
سوراخخ
روش سورا
نمونه
بار-جابجایی
پیچبر بررابطه
زنیبا باپیچ
زنی
تأثیرروش
شکل.9.9تأثیر
شکل
Fig. 9. Effect of Proposed Method on Load-Displacement Curves
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135
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نیرو (کیلونیوتون)

125

110
105
B3-bUS B3-bUG

شکل  .10نحوه گسیختگی تیر B1-b
Fig. 10. FRP Rupture at Sample B1-b

شکل  .10نحوه گسیختگی تیر B1-b

B3

B2-bUS

B2-b

B2

100

قسمت میانی بر ظرفیت باربری
باربری در
ظرفیتچسب
الیافبر بدون
تأثیر
شکل .11
نمونهها
نصبمیانی
قسمت
چسب در
شکل  .11تأثیر نصب الیاف بدون
نمونهها
Fig. 11. Effect of Elimination of Adhesive at mid-part of
Samples

 -5-4بررسی اثر ترکهای برشی و تقویت برشی
در این پژوهش برای بررسی میزان تأثیر ترکهای برشی بر

یکدیگر مقایسه شدهاند.

ظرفیت باربری تیرها و تأثیر آن بر جداشدگی ،دو نمونه از تیرها

نمونهی  B3همانطور که قبال بیان شده بود در اثر ترکهای خمشی

با ضعف مقاومت برشی (بهصورت فاصلهی بیشتر خاموتگذاری)

برشی دچار جداشدگی سطحی شد و در اثر آن از حداکثر ظرفیت الیاف

آزمایش گردیدهاند .ضمنا رفتار همین دو نمونه در حالتی که با تقویت

استفاده نشد .تیر  B3-bUSکه برای بررسی اثر ترکهای برشی ،با

برشی تیرها با میلگرد  GFRPاز ایجاد ترکهای برشی جلوگیری

فاصلهی بیشتر خاموتگذاری شده بود نیز خیلی زود بهصورت برشی

گردید نیز مقایسه گردید .در شکلهای  14و  15این نمونهها با

گسیخته شد و بررسی تأثیر ترکهای برشی بر الیاف FRPناقص ماند.
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شکل  .12تأثیر نصب الیاف بدون چسب در قسمت میانی بر رابطه بار-جابجایی نمونهها
Fig. 12. Effect of partial Elimination of Adhesive on Load-Displacement Curves
شکل  .12تأثیر نصب الیاف بدون چسب در قسمت میانی بر رابطه بار-جابجایی نمونهها

140
135
125
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115
110

نیرو (کیلونیوتون)

130

105
B3-bUG

B3-bUS

B3-G

B3

100

گسیختگی تقویت در تیر B3-bUS
شکل
نحوهB3-bUS
.13در تیر
تقویت
شکل  .13نحوه گسیختگی
هایی با سه الیه ورق با و بدون
تقویتنمونه
بدونباربری
ظرفیت
مقایسه
شکلبا .14
برشی
ورق با و
سه الیه
ظرفیت باربری نمونههایی
مقایسه
of FRP Sheet at Sample B3-bUSشکل .14
Fig. 13.
Rupture
تقویت برشی
Fig. 14. Load Capacity of Samples strengthened with 3
layers of FRP Sheet

اما در تیرهای  B3-Gو  B3-bUGکه بهوسیلهی میلگردهای GFRP
تقویت برشی شدهبودند و از گسترش ترکهای برشی جلوگیری شدهبود،
نتایج مناسبتری بهدست آمد .البته مد شکست تیر  B3-Gبا جدا شدگی
ورقه تقویت همراه گردید (شکل .)16
بر اساس نتایج ،ضعف برشی و ترکهای برشی در جداشدگی
سطحی و در نتیجه کاهش ظرفیت باربری تیرهای تقویتشده با
کامپوزیتهای الیافی موثر است .وجود ترکهای برشی باعث شد
جداشدگی به سرعت به سمت انتهای تیر پیش رود و ورق بهصورت
کامل کنده شود .با صورت تقویت برشی تیرهای دارای ضعف برشی

نسبی ،تاثیر تقویت خمشی بهمراتب بهتر بود.
 -6نتیجهگیری
در این پژوهش که در آزمایشگاه بتن و سازه دانشگاه یزد به
انجام رسید ،روش پیشنهادی سوراخزنی همراه با تعبیه پیچ جهت
جلوگیری از جدا شدگی ورقههای تقویتی کامپوزیتهای الیاف کربن
از وجه کششی تیر بهصورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
خالصه نتایج بهدست آمده از انجام این تحقیق را میتوان به شرح
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شکل  .15مقایسه عملکرد نمونههایی با سه الیه ورق با و بدون تقویت برشی
Fig. 15. Load-Displacement
of Samples
with
3 layers
of FRP Sheet
 Curvesتقویت برشی
ورق با و بدون
 strengthenedبا سه الیه
عملکرد نمونههایی
مقایسه
شکل .15

زودهنگام گردید که روش سوراخزنی با پیچ باعث حذف کامل مد
جداشدگی گردید.
 -4با حذف رزین و چسب در قسمت میانی ورقههای الیاف کربن،
مد شکست از حالت پارگی ناگهانی ورقهها به گسیختگی تدریجی
الیاف تبدیل و گسیختگی ورقها به تاخیر افتاد.
 -5تقویت برشی تیرهای دارای ضعف آرماتور برشی با کاشت
نزدیک به سطح میلگردهای  ،GFRPروشی موثر و کارآمد شناخته
شد و بهطور کامل از توسعه ترک و شکست برشی تیرهای تقویتشده

جداشدگی ورق تقویت تیر B3-G
شکل .16
تقویت تیر B3-G
شکل  .16جداشدگی ورق
Fig. 16. De-bonding of FRP Sheet at Sample B3-G
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