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چكيده
کاربرد مواد  FRPبدليل داشتن ويژگي هاي ممتازي چون نسبت باالي مقاومت به وزن ،دوام در برابر خوردگي و سرعت و
سهولت در حمل و نصب ،به سرعت رو به افزايش است .استفاده از ميلگردهاي  FRPبه جاي ميلگردهاي فوالدي بهطور قابل
مالحظه اي از زيان هاي ناشي از بروز خوردگي در اعضاي بتني به خصوص در سازه هاي مجاور آب ها جلوگيري ميکند.
در اين مقاله به منظور بررسي اثر جايگزيني آرماتورهاي فوالدي ستون با آرماتورهاي  ،FRPستونهايي در برنامه اجزا
محدود مدلسازي شده اند که در آنها آرماتورهاي طولي با ميلگردهايي از جنس  CFRPجايگزين شده اند ،سپس اثر پارامترهاي
مختلفي همچون درصد آرماتورهاي طولي  FRPو مقاومت مشخصه بتن برروي ظرفيت خمشي و شكل پذيري ستون بررسي شده
است .همچنين بررسيهاي صورت گرفته بر روي ستونهاي بتني تقويت شده با ميلگردهاي طولي فوالدي و  ،CFRPنشان داد که
با ميزان درصد ميلگرد  CFRPکمتري ميتوان به مقاومت قابل قبولي دست يافت.

کلمات کليدي
ستون بتني ،درصد آرماتورهاي  ،FRPمقاومت مشخصه بتن ،ظرفيت خمشي ،شكل پذيري.
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 -1مقدمه
ظهور تخريب ناشي از پديدة خوردگي در بتن مسلح شدد بدا
ميلگرد فلزي بدين گونه است که نخست ميلههداي فلدزي داخد
بتن دچار زند زدگدي شدد و اکسديد مدي شدوند ،سدس ايدن
اکسيدها به سمت سطح بيروني بتن مهاجرت کرد و با انتشار در
داخ بتن باعث از بين رفتن آن مي شوند .بدين ترتيب با خورد
شدن دو جزء فلزي و بتني ساز  ،زمينة تخريب کام سازة بتندي
فددراهم مددي گددردد .رو هدداي سددنتي گذشددته ماننددد چسددباندن
صفحات فلزي بر روي ساز يا اضافه کدردن ضدخامت بدتن بدراي
مقابله با پديدة خدوردگي ،ضدمن آنهده مشده خدوردگي فلدز را
مرتفد نخواهددد کدرد ،بلهدده سددبب افدزايز وزن سدداز و آسدديب
پذيرترشدن آن در برابر زلزله نيز خواهد شد .بدراي جلدوگيري از
اين امر ميتوان با تقويت سطح خارجي سازة بتندي توسدط مدواد
مرکب و استفاد از ميلگردهاي  FRPدر داخ بدتن ،هدم مشده
خوردگي فلز داخ ساز را ح نمود و هم جلدوي مختد شددن
کارايي ساز در صورت خورد شدن بتن را گرفت که اين بهترين
رو مقابله با پديدة خوردگي در يك سازة بتني است .استفاد از
ميلگردهاي  FRPبدلي داشتن ويژگيهاي منحصر بفردي مانندد
مقاومددت طددولي زي داد ،دوام در برابددر خددوردگي ،عدددم ت د ير در
ميدانهاي مغناطيسي و غير [ ،]6بده صدورت کاشدت در نزديدك
سطح عضو بتندي بدراي مقداومسدازي و بهسدازي ايدن اعضدا در
سالهاي اخير مورد توجه بسياري از محققين بود است.
اين رو مقاومسازي با موفقيت براي بهبود ظرفيت خمشي
پايه پلها مورد استفاد قرار گرفته است .مقاومسازي و آزمايز
پايهها تا حد نهايي بر روي پلي که قرار بود در بهار سال 1999
تخريب شود صورت گرفت 3 .تا از  4پايه پ با استفاد از آرايز
هاي مختلف ميله و ژاکتهاي  FRPتقويت شد بودند .تقويت
خمشي پايه ها با استفاد از ميله هاي  CFRPکه در داخ
فونداسيون ستون مهار شد بودند ،محقق شد[.]2
مطالعات سيستماتيك در زمينه مقاومسازي خمشي
ستونهاي بتن آرمه با ميلگردهاي کاشته شد در نزديك سطح
تحت بار زلزله مصنوعي نيز صورت گرفته که نتيجه اين بررسي
ها مقاومسازي ستونها با استفاد از ميلگردهاي  CFRPو GFRP
کاشته شد در نزديهي سطح و همچنين فوالد هاي ضد زن
را پيشنهاد ميکند [ .]4جنبه نوين ديگر اين مطالعات استفاد از
رو تقويت "کاشت در نزديك سطح" در ترکيب با "ژاکت هاي
موضعي" ميباشد که متشه از سيستم هاي پيز فشرد
کنند  TRMاست که در مراج [ ]5و [ ]7بطور مفص
توضيح داد شد است.
نتايج آزمايزهاي انجام شد بر روي ستونهاي بتني مسلح

که تحت بار محوري فشاري و جانبي سيهلي قرار دارند و با
استفاد از نوارهاي  CFRPکاشته شد در نزديك سطح ،تقويت
شد اند ،نشان ميدهد که رو تقويتي پيشنهادي ،رو مورد
اطميناني براي افزايز ظرفيت باربري ستونهايي است که در
خمز دچار گسيختگي ميشوند .اگرچه همانطور که انتظار
ميرفت در ظرفيت جذب انرژي ستونهاي آزمايز شد بهبودي
حاص نشد ،زيرا که اين رو تقويت ،پيز فشردگي قاب
مالحظهاي در بتن ايجاد نمينمايد [.]3
اين مقاله به بررسي رفتار ستونهاي بتني ميپردازد که براي
،FRP
جلوگيري از پديدة خوردگي ،آرماتورهايي از جن
جايگزين آرماتورهاي فوالدي آنها شد اند .بدين منظور ابتدا يك
ستون بتني مسلح که تحت بار محوري فشاري ابت و بار جانبي
افزايند قرار دارد ،در نرم افزار اجزا محدود به صورت سه بعدي
مدلسازي شد و نتايج بدست آمد از تحلي ها با نتايج آزمايز
هاي انجام شد بر روي ستونهاي مشابه مقايسه شد[ .]1پ از
اطمينان از درستي مدلسازي انجام شد  ،آرماتورهاي فوالدي در
ستون بتني با آرماتورهايي از جن  CFRPجايگزين شد و ا ر
پارامترهايي همچون درصد آرماتورهاي  CFRPو مقاومت
مشخصه بتن بر روي بر پايه و تغيير شه نهايي ستون بررسي
شد و در نهايت مقدارآرماتور  CFRPکه بايد جايگزين
آرماتورهاي فوالدي ستون شود تا به مقاومت يهسان برسند،
بدست ميآيد.
 -2مدلسازي در نرم افزار اجزا محدود
در اين تحقيق ابتدا به منظور صحتسنجي مدل تحليلي ،يك
ستون بتني مسلح با مقطعي به ابعاد  20x20سانتيمتر که با
استفاد از آرماتورهاي  CFRPتقويت شد است ،به صورت سه
بعدي در نرم افزار اجزا محدود مدلسازي شد و منحني نيرو-
تغيير مهان بدست آمد از انجام آناليزها با نتايج آزمايزهاي
صورت گرفته بر روي نمونه مشابه مقايسه شد ،سس ستونهاي
بتني ديگري با مقطعي به ابعاد  40x40سانتيمتر مدلسازي شد
و آرماتورهاي فوالدي آنها با آرماتورهاي  CFRPجايگزين
ميگردد و رفتار ستونها تحت بار محوري و جانبي مورد مطالعه
قرار ميگيرد .در بخزهاي بعدي جزئيات ستون ،خصوصيات
المانها و مصالح مورد استفاد  ،شرايط بارگذاري و تهيه گاهي به
صورت کام شرح داد ميشود.
 -1-2هندسه مدل
ستوني که براي اطمينان از صحت مدلسازي انتخاب شد و
نتايج آزمايشگاهي آن نيز موجود است ،يك ستون بتني مسلح به
ارتفاع  1متر با سطح مقط  20x20سانتيمتر است که داراي 4
آرماتور طولي به قطر  12ميليمتر و خاموتهايي به قطر 10

FRP

ميليمتر و به فاصله  10سانتيمتر ميباشد .ستون داراي
فونداسيوني به ابعاد  30x30x100سانتيمتر بود و براي وارد
کردن بار جانبي به آن تيري به ابعاد  30x30x50سانتيمتر در
باالي آن قرار گرفته است .اين ستون با استفاد از  4ميلگرد
 CFRPبه قطر  12ميليمتر در هر وجه آن تقويت شد است.
ميلگردهاي  CFRPتا محدود روي سطح پي امتداد يافته و در
داخ آن مهار نشد اند.
در شه هاي ( )2( ،)1و ( )3مدل هندسي و جزئيات مقط
ستون ،فونداسيون و تير باالي ستون وهمچنين مدل
آزمايشگاهي ساخته شد  ،نشان داد شد است.

شكل ( :)3مدل آزمايشگاهي
شكل ( :)1مدل هندسي ستون (ابعاد به ميليمتر )

ستونهايي که براي بررسي ا ر جايگزيني آرماتورهاي فوالدي
با آرماتورهاي  CFRPانتخاب شد اند ،ستونهايي به طول  1متر
بود و مقط آنها به ابعاد  40x40سانتيمتر است که داراي 12
آرماتور طولي از جن  CFRPهستند .خاموت ها از ميلگرد
فوالدي به قطر  10ميليمتر که به فاصله  10سانتيمتر در
ارتفاع ستون قرار گرفته اند ،تشهي شد اند .خاموتها به گونه
اي آرايز يافته اند که کليه آرماتورها در گوشه قرار گرفته اند.
در ادامه شه مقط ستونها آورد شد است.

400

12 FRP bar

شكل ( :)2جزئيات مقطع ستون ،فونداسيون و تير باالي ستون (ابعاد
به ميليمتر )

400

شكل ( :)4جزئيات مقطع ستونها (ابعاد به ميليمتر)

 -2-2خصوصيات مواد و المان ها
براي مدلسازي المانهاي بتن با توجه به سه بعدي بودن
مدلسازي ستون از المان سه بعدي هشت گر اي C3D8
استفاد شد است .همچنين براي مدلسازي آرماتورهاي طولي و
عرضي از المان خرپايي  T3D2که يك المان سه بعدي دو گرهي
با تغيير شه هاي خطي است استفاد ميشود که اين المانها در
المانهاي بتن خواباند شد و رفتاري هماهن با آنها خواهند

فشاري ستون) و بار جانبي افزايند به صورت تغيير مهان قرار
داد شد است.

داشت.
مدل مورد استفاد براي بتن ،مدل "بتن با پالستيسيته
آسيب ديد " است که قادر است ا رات کاهز سختي را وارد
تحلي نمايد .رفتار آرماتورها و خاموت هاي فوالدي به صورت
رفتار "کينماتيك خطي" که يك مدل دوخطي است ،در نظر
گرفته شد است .آرماتورهاي  CFRPتا لحظه گسيختگي داراي
رفتار االستيك خطي بود و کرنز گسيختگي آنها برابر با 1/7
درصد است .در جدول زير مشخصات مصالح که در اين تحقيق به
کار برد شد  ،به صورت خالصه آورد شد است.
جدول ( :)1مشخصات مصالح
بتن
مقاومت مشخصه بتن

20-50 MPa

ميلگرد CFRP

تنز نهايي
مدول االستيسيته
کرنز گسيختگي

2000 MPa
72 GPa
1.7%

شكل ( :)5ستون با مقطع  20x20مدلسازي شده در نرم افزار

براي انجام بررسيهاي پارامتريك ستونهايي با مقط
 40x40سانتيمتر در نرم افزار مدل شد و انتهاي ستونها با
بستن کليه درجههاي آزادي گيردار شد اند .بارگذاري شام بار
محوري و بار جانبي است .بار محوري ،بار ابت  80تن (معادل با
 25درصد ظرفيت فشاري ستون) است و بار جانبي به صورت
مونوتونيك افزايند و به صورت تغيير مهان به باالي ستون وارد
ميشود.

فوالد
400 MPa

تنز تسليم

 -3-2شرايط بارگذاري و تكيه گاهي

نمونه آزمايشگاهي تحت بار ابت محوري فشاري برابر با 20
تن (برابر با  25درصد ظرفيت فشاري ستون) و بار سيهلي جانبي
افزايند به صورت تغيير مهان قرار دارد .براي وارد کردن بار
سيهلي جانبي ابتدا  δyستون (تغيير مهاني که در آن اولين
آرماتورهاي کششي جاري مي شوند) محاسبه شد و سس
سيه هاي بار جانبي به صورت افزايشي با گام هاي 0/5 δy
وارد شد اند.
در مدلسازي ستون با مقط  20x20سانتيمتر که هدف
مقايسه آن با نمونه آزمايشگاهي است ،سعي شد که با
مدلسازي فونداسيون و تير باالي ستون ،شرايط بارگذاري و تهيه
گاهي حتيالمقدور به شرايط آزمايشگاهي نزديك شود ،به گونه
اي که بار جانبي به صورت تغيير مهان افزايند به وسط تير
باالي ستون وارد شود و شرايط گيرداري نيز همانند آزمايشگا به
فونداسيون ستون اعمال شد است .اين ستون تحت بار ابت
محوري فشاري برابر با  20تن (معادل با  25درصد ظرفيت

شكل ( :)6ستون با مقطع  40x40مدلسازي شده در نرم افزار

 -3طرح کلي تحليلها
ابتدا براي اطمينان از درستي مدلسازي انجام شد در نرم
افزار ،ستوني با جزئيات شه هاي ( )1و ( )2در نرم افزار اجزا
محدود مدلسازي شد و از آنجا که نمونه مشابه آن در
آزمايشگا مورد آزمايز قرار گرفته ،نتايج آناليزها با نتايجي که از

FRP

آزمايشگا بدست آمد در بخز [ ] -1-3مورد مقايسه شد
است.
براي بررسي ا ر جايگزيني آرماتورهاي فوالدي ستون با
آرماتورهاي  ،CFRPستونهايي با جزئيات شه ( )4در نرم
افزار اجزا محدود مدلسازي شد است .نحو نامگذاري اين
ستونها به صورت) fc(m)- f or s (nاست که در آن:
 :Fcمقاومت مشخصه بتن را مشخص ميکند (مقدار مقاومت
مشخصه به جاي  mنوشته ميشود)
 Fيا  sنشاندهند نوع ميلگردهاي طولي هستند که  fاز نوع
 FRPو  sاز نوع  steelاست( .قطر آرماتورها به جاي  nقرار
ميگيرد)
نتايج بررسي هاي پارامتريك بر روي اين ستونها در ادامه و
در بخز هاي[ ] -3-3[ ،] -2-3و [ ] -4-3آورد شد است.
 -1-3صحت سنجي مدل تحليلي

 -2-3تأثير درصد ميلگردهاي  FRPدر رفتار ستون بتني

براي بررسي ا ر درصد آرماتورهاي  CFRPموجود در ستون،
يك سري ستون با مقاومت مشخصه بتن يهسان که در آنها
درصد آرماتور  CFRPمتغير است ،مدلسازي شد اند .مشخصات
اين ستونها در جدول ( )2آورد شد است.
جدول ( :)2مشخصات نمونه هاي مدلسازي شده
مقاومت
مشخصه بتن
()MPa

درصد
آرماتور
)%( CFRP

ارتفاع
ستون ()m

ابعاد مقط
()cm*cm

نمونه

20
20
20
20
20
20

0.09
0.21
0.38
0.59
0.85
1.15

1
1
1
1
1
1

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

fc20-f4
fc20-f6
fc20-f8
fc20-f10
fc20-f12
fc20-f14

پ ازانجام آناليزها منحنيهاي بر پايه-تغيير مهان نمونه ها
رسم شد که در شه ( )8نشان داد شد است.

از آنجا که بار جانبي وارد بر ستون در آزمايشگا به صورت
سيهلي و در نرم افزار به صورت مونوتونيك است ،منحني بر
پايه-تغيير مهان بدست آمد از نرم افزار با پو منحني بر
پايه-تغيير مهان بدست آمد از آزمايز مورد مقايسه قرار
ميگيرد .همانطور که در شه ( )7مشاهد ميشود ،منحنيها
انطباق خوبي با يهديگر داشته و نشان ميدهد که مصالح به کار
رفته در ستون به درستي مدلسازي شد است.
شكل ( :)8منحني برش پايه-تغيير مكان براي ستونهايي با درصد
آرماتور  CFRPمتغير

شكل ( :)7منحني برش پايه-تغيير مكان بدست آمده از نرم افزار و
آزمايشگاه

اختالف مقادير بر پايه منحنيهاي آزمايشگاهي و تحليلي
برابر با  4/35درصد و اختالف مقادير تغيير مهان متناظر با اين
بر پايه برابر با  3/97درصد است که نشان دهند مورد
اطمينان بودن مدل ساخته شد در نرم افزار است.
از آنجا که هدف اين مقاله بررسي ستونهايي است که در
آنها آرماتورهاي  ،FRPجايگزين آرماتورهاي فوالدي ستون شد
اند ،بنابراين بهتر است در تحقيقات آيند صحت سنجي مدل
تحليلي با نمونه آزمايشگاهي مشابه و بدون آرماتور فوالدي
صورت گيرد ،اما در اينجا به علت نبود چنين مدلي به نتايج
بدست آمد در اين قسمت اکتفا ميشود.

همانطور که در شه باال مشاهد ميشود ،افزايز درصد
ميلگردهاي  CFRPباعث افزايز مقاومت ستون بتني ميشود و
همچنين تغيير مهان نهايي قاب تحم ستون (که با رسيدن
ميلگردهاي  CFRPبه کرنز گسيختگي آنها رخ ميدهد) را نيز
افزايز ميدهد .بطوريهه ستون  fc20-f4با درصد آرماتور برابر
با  0/09درصد ،داراي بر پايه ماکزيمم  143/45کيلو نيوتن
بود و تغيير مهان نهايي آن برابر با  9/24ميليمتر ميباشد .با
افزايز درصد آرماتور  CFRPاز  0/09تا  1/15در ستون ،بر
پايه ماکزيمم و تغيير مهان نهايي ستون افزايز مييابد و در
نهايت در ستون با درصد آرماتور ( 1/15ستون  )fc20-f14به
ترتيب به مقادير  206/41کيلو نيوتن و  36ميليمتر ميرسد.
 -3-3تأثير مقاومت مشخصه بتن در ستونهاي بتني
تقويت شده با استفاده از ميلگردهاي FRP

براي مشاهد ت ير مقاومت مشخصه بتن در رفتار ستونهاي
بتني تقويت شد با استفاد از ميلگردهاي  FRPنمونههايي
مشابه با درصد ميلگردهاي ابت  CFRPدر نرم افزار مدلسازي

شد اند که فقط مقاومت مشخصه بتن آنها با يهديگر متفاوت
است .مشخصات اين ستونها در جدول ( )3آورد شد است.
جدول ( :)3مشخصات ستونهاي مدلسازي شده
مقاومت
مشخصه
بتن ()MPa

درصد
آرماتور
)%( CFRP

ارتفاع ستون
()m

20
30
40
50

0.38
0.38
0.38
0.38

1
1
1
1

در ادامه منحني بر
ميشود.

ابعاد
مقط

نمونه

()cm*cm
40x40
40x40
40x40
40x40

fc20-f8
fc30-f8
fc40-f8
fc50-f8

پايه -تغيير مهان اين نمونهها آورد

ستون شود .مشخصات نمونه ها به شرح جدول زير است:
جدول ( :)4مشخصات ستونهاي مورد بررسي
مقاومت
مشخصه
بتن ()MPa
40
40
40
40
40
40

درصد
آرماتور
CFRP

نوع آرمانور
طولي

ارتفاع
ستون
()m

ابعاد مقط
()cm*cm

0.21
0.38
0.59
0.59
0.85
1.15

CFRP
CFRP
CFRP
STEEL
STEEL
STEEL

1
1
1
1
1
1

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

()%

نمونه
fc40-f6
fc40-f8
fc40-f10
fc40-s10
fc40-s12
fc40-s14

با انجام تحلي و رسم منحني هاي بر پايه تغيير مهان
مدلهاي ساخته شد  ،مشاهد ميشود که اگر آرماتورهاي
 CFRPجايگزين آرماتورهاي فوالدي در ستون بتني شوند،
ميتوان براي رسيدن به مقاومت يهسان از آرماتورهاي  CFRPبا
قطر کمتر استفاد نمود و يا به بيان ديگر درصد آرماتورهاي
 CFRPنسبت به درصد آرماتورهاي فوالدي در يك مقاومت
يهسان به ميزان قاب توجهي کمتر است.

شكل ( :)9اثر تغييرات مقاومت مشخصه بتن در مقاومت ستونهايي با
درصد آرماتور طولي  0/38درصد

همانطور که از مقايسه نمودار هاي بر پايه -تغيير مهان
مشاهد ميشود ،با افزايز مقاومت مشخصه بتن در نمونهها،
مقاومت ستون افزايز مييابد اما از طرف ديگر تغيير مهان
نهايي قاب تحم ستون کاهز مييابد .به گونه اي که در ستون
با درصد آرماتور  CFRPبرابر با مقدار  0/38و مقاومت مشخصه
 20مگاپاسهال (ستون  )fc20-f8بر پايه ماکزيمم برابر با
 153/06کيلونيوتن و تغيير مهان نهايي برابر با  18/34ميليمتر
ميباشد و با افزايز مقاومت مشخصه بتن تا مقدار 50
مگاپاسهال و با همان درصد آرماتور در نمونه  fc50-f8بر پايه
ماکزيمم تا مقدار  194/66کيلونيوتن افزايز يافته اما مقدار
تغيير مهان نهايي ( که با رسيدن ميلگردهاي  CFRPبه کرنز
گسيختگي آنها رخ ميدهد ) تا مقدار  8/03ميليمتر کاهز
مييابد.
 -4-3درصد آرماتور  CFRPمعادل با آرماتورهاي فوالدي
در ستون بتني

در اين قسمت ابتدا يك سري ستون بتني تسليح شد با
آرماتورهاي فوالدي در نرم افزار اجزا محدود مدلسازي شد و
سس آرماتورهاي طولي آنها با آرماتورهايي از جن  CFRPبا
قطر هاي متفاوت جايگزين شد است تا درصد آرماتور معادل با
آرماتورهاي فوالدي بدست آيد که منجر به مقاومت يهسان در

شكل ( :)10منحني برش پايه -تغيير مكان نمونه هاي مدلسازي شده

در منحنيهاي باال ،تغيير مهان نهايي در ستونهاي مسلح با
آرماتورهاي  CFRPمتناظر با کرنز گسيختگي آرماتورهاي
 CFRPدر نظر گرفته شد است و معيار مقايسه تا همين تغيير
مهان بنا شد است ،اگرچه ستونهاي داراي آرماتورهاي فوالدي
هنوز به تغيير مهان نهايي خود نرسيد اند.
در شه ( )11مشاهد ميشود که ستون با درصد آرماتور
فوالدي  1/15داراي بر پايه ماکزيمم  210/38کيلونيوتن در
تغيير مهان  8/65ميليمتر و ستون با درصد آرماتور CFRP
 0/59داراي بر پايه ماکزيمم  211/28کيلونيوتن در تغيير
مهان  13/71ميليمتر ميباشد .ستون داراي آرماتورهاي CFRP
به علت کمتر بودن مدول االستيسيته  CFRPنسبت به فوالد
داراي سختي اوليه کمتري بود و بر پايه ماکزيمم آن در
تغيير مهان بيشتري اتفاق ميافتد ،پ از آن به علت رفتار
االستيك و شهست ناگهاني مواد  CFRPبا رسيدن آرماتورهاي
 CFRPبه کرنز گسيختگي ،تغيير مهان نهايي ستون رخ مي
دهد ،اما ستونهاي داراي آرماتورهاي فوالدي پ از تسليم

FRP

آرماتورها وارد مرحله پالستيك شد و تغيير مهان نهايي بيشتري
را تحم مي کنند.

شكل ( :)11منحني برش پايه-تغيير مكان ستونهاي تسليح شده با
 0/59درصد آرماتور  CFRPو  1/15درصد آرماتور فوالدي

همچنين در شه زير مشاهد ميشود که ستون با آرماتور
پايه ماکزيمم 193/36
فوالدي  0/85درصد داراي بر
کيلونيوتن در تغيير مهان  7/04ميليمتر و ستون با آرماتور
پايه ماکزيمم 192/86
 0/59 CFRPدرصد داراي بر
کيلونيوتن در تغيير مهان  9/78ميليمتر است.

بررسي شد .در ادامه با بررسي ستونهاي بتني تقويت شد با
ميلگردهاي طولي فوالدي و  ،CFRPميزان درصد ميلگرد CFRP
که الزم است تا جايگزين آرماتورهاي فوالدي شود تا به مقاومت
يهسان دست يافته شود ،بدست آورد شد.
نتايج بدست آمد از بررسي هاي انجام شد را ميتوان به
صورت زير خالصه کرد:
 در يك ستون با مقاومت مشخصه ابت بتن ،افزايز درصد
ميلگردهاي  CFRPباعث افزايز مقاومت خمشي ستون بتني
ميشود و همچنين تغيير مهان نهايي قاب تحم ستون را نيز
افزايز ميدهد.
 در يك ستون با درصد آرماتور ابت ،با افزايز مقاومت
مشخصه بتن در نمونه ها ،مقاومت خمشي ستون افزايز مييابد
اما از طرف ديگر تغيير مهان نهايي قاب تحم ستون کاهز
مييابد.
 براي طراحي ستونها مي توان به جاي ميلگردهاي فوالدي از
ميلگردهاي  CFRPبا درصد آرماتور کمتري در مقط ستون
استفاد کرد و به مقاومت يهسان دست يافت .استفاد از
ميلگردهاي  FRPعالو بر اينهه به کمتر شدن وزن ساز کمك
ميکند ،باعث جلوگيري از خوردگي فوالد و زوال بتن به خصوص
در ساز هاي مجاور آب و پايه پ ها مي شود .ولي بايد به اين
نهته توجه کرد که ستونهاي داراي آرماتورهاي  CFRPتغيير
مهان نهايي کمتري را ميتوانند تحم نمايند.
 -5مراجع

شكل ( :)12منحني برش پايه-تغيير مكان ستونهاي تسليح شده با
 0/38درصد آرماتور  CFRPو  0/85درصد آرماتور فوالدي

با توجه به نتايج بدست آمد براي طراحي ستونها ميتوان
به جاي ميلگردهاي فوالدي از ميلگردهاي  CFRPبا درصد
آرماتور کمتري در مقط ستون استفاد کرد و به مقاومت يهسان
دست يافت .استفاد از ميلگردهاي  FRPعالو بر اينهه به کمتر
شدن وزن ساز کمك ميکند ،باعث جلوگيري از خوردگي فوالد
و زوال بتن به خصوص در ساز هاي مجاور آب ،پايه پ ها و
غير ميشود.
 -4نتيجهگيري
در اين مقاله تا ير جايگزيني ميلگردهاي فوالدي ستون با
ميلگردهاي  CFRPبررسي شد است .به اين منظور ستونهايي
در نرمافزار اجزا محدود مدلسازي شدند که در آنها آرماتورهاي
طولي با ميلگردهايي از جن  CFRPجايگزين شدند ،سس ا ر
پارامترهايي همچون درصد آرماتورهاي طولي  CFRPو مقاومت
مشخصه بتن بر روي بر پايه و تغيير مهان نهايي ستونها
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