نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره ویژه  ،3سال  ،1397صفحه  92تا 107

ویژه نامه نشریه مهندسی سازه و ساخت
(علمی – پژوهشی)
www.jsce.ir

رابطهسازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی

هاشم جهانگیر ،1محمدرضا

اصفهانی*2

-1دانشجوی دکتری مهندسی سازه ،دانشکده عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
-2استاد ،دانشکده عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
پلیمرهای تقویت شده با الیاف ،FRP ،به علت دارا بودن ویژگیهای مکانیکی مناسب ،نصبی آسان و نسبت مقاومت به وزن باال ،معمولترین
گونه از کامپوزیتها هستند که برای تقویت و بهسازی کاربریهای سازهای استفاده میشوند .در کنار این برتریها ،مقاومت کم در برابر
آتش ،ناتوانی در اعمال بر روی سطحهای مرطوب و در دماهای پایین را میتوان از کاستیهای کامپوزیتهای  FRPدانست .از این رو،
کامپوزیتهای نوین پایه سیمانی تقویتشده با الیاف با ویژگیها و برتریهای خود نسبت به کامپوزیتهای  ،FRPدر سالهای اخیر
جایگزینی مناسب برای آنها به حساب می آیند .در این مقاله ،در راستای شناخت بیشتر رفتار این کامپوزیتها ،رابطهای بین کارایی
نمونههای تقویتشده به کمک این کامپوزیتها در آزمون خمشی و نتیجههای آزمون برشی بهدست آمد .برای این منظور ،نتیجههای
آزمون خمشی سهنقطهای چندین نمونه تیر بتنآرمهی تقویتشده با یک الیه از کامپوزیتهای نوین الیافی به کمک تحلیل مقطع وارسی
شدند و رابطهای برای محاسبهی کرنش الیاف در آنها پیشنهاد شد .از طرفی ،کرنشهای الیاف در نمونههای مختلف تقویتشده با
کامپوزیتهای مشابه در آزمونهای برش مستقیم محاسبه و اندازهگیری شد .مقایسهی نتیجهها بهدست آمده از رابطهی پیشنهادی در
آزمون خمشی با نتیجههای آزمون برش مستقیم نشان میدهند که رابطهی پیشنهادی به خوبی کرنش الیاف را پیشبینی میکند.
کلمات کلیدی :آزمون خمشی ،آزمون برش مستقیم ،کامپوزیتهای پایهسیمانی تقویتشده با الیاف ،تحلیل مقطع ،کرنش
الیاف.
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ABSTRACT
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Extending service life and preventing demolition of existing structures are
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the primary goals of structural strengthening and rehabilitation. Fiberreinforced polymer (FRP) composites have been the most common type of
composite in the realm of structural strengthening applications. In recent
years, as a new type of composite, epoxy is replaced by an inorganic matrix,
named fiber reinforced cementitious mortar (FRCM), and have attracted a
great deal of interest among researchers. Focusing of these kind of novel
composites, this paper tries to find a connection between FRCM composites
behaviour, as their maximum fiber strain, in flexural and direct shear tests.
To achieve this goal, a cross section analysis of previous research works
on strengthened RC beams with one layer of composites was conducted and
the maximum strain of the fibers was obtained. Calculated fiber strains in
flexural strengthening specimens compared with corresponding measured
maximum fiber strains in direct shear test specimens. Comparison of results
show that the average of maximum fiber strain obtained from flexural
specimens is in good agreement with corresponding one measured in direct
shear test specimens. Consequently, maximum fiber strains could be
designated as the lost link between flexural and direct shear tests as two
separated part of a chain..
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 -1مقدمه
سامانههای کامپوزیتی تقویتشده با الیاف را میتوان یکی از مهمترین سامانهها در بهبود رفتار سازهها در برابر بارهای وارد بر آنها
دانست که عالوه بر آن ،به پیشبرد هدفهای مقاومسازی و بهسازی کمک میکنند .پلیمرهای تقویتشده با الیاف ،1FRP ،معمولترین گونه
از سامانههای کامپوزیتی هستند که برای تقویت و بهسازی کاربریهای سازهای استفاده میشوند .پایه2ی کامپوزیتهای  ،FRPچسبی 3از
جنس مواد آلی ،4بهطور ویژه اپوکسی ،5است که به کمک الیافی از جنس شیشه ،کربن ،آرامید 6یا بازالت 7تقویت میشوند .وزن کم ،سختی
باال ،مقاومت در برابر خوردگی ،انعطافپذیری ،سرعت باال در نصب و تغییرهای هندسی اندک را میتوان از برتریهای مقاومسازی به کمک
سامانههای  FRPدانست ] .[1با وجود این برتریها ،کاستیهایی این سامانهها شامل ،مقاومت کم در برابر آتش و قابلیت انتقال گرمایی اندک
به علت جنس پلیمری بخش پایه ،ناتوانی در اعمال بر روی سطحهای مرطوب و در دماهای پایین ،خطر مسمویت سمی برای افراد اجرا کننده
و توانایی اندک در نفوذپذیری بخارها ] ،[2پژوهشگران را بر آن داشت تا به دنبال جایگزینی برای مواد مرکب  FRPباشند .استفاده از مواد
مرکب با پایهای از جنس مواد معدنی به عنوان جایگزین مواد آلی در پایهی پلیمری مواد مرکب  ،FRPراهحل پژوهشهای انجام شده در این
زمینه بود .از این رو ،مواد مرکب با پایهی سیمانی و در نتیجه کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویتشده با الیاف ( ،8)FRCMمعرفی شدند ].[3
در کامپوزیتهای  ،FRCMالیاف بهطور معمول در هم تنیده هستند و از مواد معدنی (غیرآلی) 9بهجای چسب اپوکسی به عنوان پایه استفاده
میشود .مواد معدنی به علت ویژگیها و تواناییهای خود شامل استقامت حراراتی باال ] ،[4مقاومت در برابر اشعههای فرابنفش ،ایجاد
تشعشعهای اندک هنگام تولید و نصب ] ،[5داشتن تجربههای مناسبی در مورد استفاده درست از آنها ،میتوانند به عنوان پایهی سامانههای
 FRCMمورد استفاده قرار گیرند.
تنیده11

الیافی که در کامپوزیتهای  FRCMبه کار میروند شامل کربن ،شیشه ،فوالد و  10PBOهستند .الگوهای این الیاف بههم
میتواند در قالب بافت پارچهای یکسو 12و دوسو 13دستهبندی میشوند تا کارایی و میزان پیوستگی 14بین پایهی سیمانی و الیاف را افزایش
دهند .کارایی گونههای متفاوت الیاف در پژوهشهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .الیاف کربنی در پژوهشهای Pareek ،[6] Wiberg
و همکاران ] Taljsten ،[7و  Hashemi ،[9] Triantafillou ،[8] Blanksvardو  D’Ambrisi ،[10] Al-Mahaidiو همکاران ] Napoli ،[11و
همکاران ] Tetta ،[12و همکاران ] D’Antino ،[13و همکاران ] [14مورد بررسی قرار گرفتهاند .الیاف  PBOنیز در پژوهشهای  Bisbyو
همکاران ] 15] Ombres ،[4و  Loreto ،[16و همکاران ] Babaeidarabad ،[17و همکاران ] Tzoura ،[18و همکاران ] ،[19و  D’Antinoو
همکاران ] [14مطالعه شدهاند Elsanadedy .و همکارانش ] [20و  Santandreaو همکاران ] [21الیاف بازالت را مورد ارزیابی قرار دادند و الیاف
شیشهای ،در پژوهش  Brucknerو همکاران ] Koutas ،[22و همکاران ] ،[23بررسی شدهاند .مقایسهای بین سامانههای مختلف  FRCMبا
الیاف گوناگون در گزارش پژوهشهای  Weilandو همکارانش ] [24و پژوهش  Librerosو همکارانش ] [25و  D’Antinoو همکارانش ][14
انجام شده است.
ویژگیهای فراوان و پدیدههای مختلفی که در رفتار کامپوزیتهای  FRCMنقش دارند ،ساز و کار انتقال تنش سطحی در آنها
پیچیده کرده است و هنوز شناخت کامل و یگانهای از این کامپوزیتها در دسترس نیست .ارزیابی کارایی کامپوزیتهای  FRCMدر برابر
نیروهای خمشی به شناخت رفتار آنها کمک میکند .آزمایش بر روی تیرهای تماممقیاس در گذشته و هماکنون ،آزمونهای بهینه برای
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ارزیابی ویژگیهای پیوستگی بتن  FRP -بودهاند ] .[27 - 25اگرچه ،هزینههای باالی دستگاه آزمایش و پیچیدگی رفتار خمشی تیرهای بتن
آرمه تقویتشده که شامل تقسیم نیرو بین میلگردها و الیههای خارجی  FRPاست ،در کنار رفتار شبه شکنندهی بتن و توانایی اندک در
پیشبینی الگوی ترکهای ایجاد شده در تیر ،بسیاری از پژوهشگران را واداشته تا دستگاه آزمون تک کارهای 15برای ارزیابی جداشدگی بتن
و کامپوزیتهای  FRPتوسعه دهند Ritchie .و همکاران ] Sharif ،[28و همکاران ] Arduini ،[29و همکارانش ] [30از اولین پژوهشگرانی
بودند که به مطالعهی تجربی و آزمایشگاهی بر روی پدیدهی جداشدگی تیرها پرداختند Chajes .و همکاران ] [32] Taljsten ،[31و
 Bizindavyiو  [33] Nealeنخستین کسانی بودند که از دستگاه آزمایش برشی تکلبه 16برای ارزیابی چگونگی انتقال تنش بین بتن و FRP
بهره جستند Chen .و  [34] Tengدر پژوهش خود رایجترین دستگاههای آزمون برش مستقیم را گزارش کردهاند .در دههی اخیر ،برخی از
این دستگاههای آزمایش محبوبیت بیشتری یافتهاند ] .[38 - 35پژوهشگران هنوز هم بر سر تفاوت توانایی دستگاههای مختلف آزمایش در
تعیین جداشدگی در تیرها بحث میکنند .نشان داده شده است که دستگاههای آزمایش برشی تک لبه و دولبه 17پدیدهی جداشدگی را بهتر
نمایان میکنند .از این دستگاههای آزمایش برای کامپوزیتهای  FRCMنیز استفاده شده است .شکل  1در حالت کلی تفاوت رفتار نمونه در
آزمونهای برش مستقیم و آزمون خمشی را نشان میدهد.
P
آزمون برش مستقیم

آزمون خمشی

P

P

شکل  :1تفاوت باربری نمونهها در آزمونهای برش مستقیم و آزمون خمشی

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،در آزمونهای برش مستقیم ،بار بهصورت تدریجی به سامانهی کامپوزیتی اعمال میشود
و تا جداشدن آن از نمونه ادامه مییابد .از طرف دیگر ،در آزمونهای خمشی ،سامانههای کامپوزیتی بین ترکهای متوالی خمشی زیر بار
برشی قرار میگیرند .در این آزمونها در اثر انحنا ،مود شکست میتواند متفاوت از آزمونهای برش مستقیم باشد .همچنین ،توالی ترکها و
فاصلهی آنها میتواند کارایی کامپوزیتها را در این آزمون تغییر دهد.
با وجود پیچیدهگی رفتار شکست در بهسازی المانهای بتنآرمه به کمک کامپوزیتهای  ،FRCMبیشتر روشهای طراحی موجود
فقط به تعریفی از تنش یا کرنش موثر الیاف نیاز دارند که نشاندهندهی آستانهای برای از دست رفتن پیوستگی بین الیاف و زمینهی سیمانی
یا بین زمینهی سیمانی و زیرالیهی بتنی میباشد .در مورد کامپوزیتهای  ،FRPرابطههای فراوانی برای دستیابی به کرنش موثر در آزمونهای
خمشی ارایه شده است ] ،[39در حالی که نتیجهها نشان میدهند ،به علت تفاوت رفتاری کامپوزیتهای  FRPو  ،FRCMرابطههای پیشنهادی
برای کامپوزیتهای  FRPنمیتواند پاسخ مناسبی برای کامپوزیتهای  FRCMنیز در بر داشته باشد ] .[27برخی از روشهای طراحی در
پژوهشهای  Curbach ،[6] Wibergو همکاران ] Ombres ،[40و همکاران ] [41در بهسازی خمشی مطرح شدهاند ،ولی هیچکدام از آنها
به رابطهای یکتا برای محاسبهی کرنش موثر الیاف در نمونههای خمشی تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMدست نیافتهاند .در حالت کلی،
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در بیشتر روشهای طراحی مورد مطالعه ،با داشتن کرنش موثر ،الگوهای آییننامهای طراحی میتوانند در هر دو حالت تقویت خمشی و برشی
مورد استفاده قرار گیرند.
در این مقاله ،با تمرکز بر کامپوزیتهای پایهسیمانی تکالیه که با الیاف  PBOتقویت شدهاند و با بهرهگیری از مفهوم کرنش موثر،
رفتار سامانههای  FRCMدر آزمونهای برش مستقیم و آزمونهای خمشی مقایسه میشوند .برای این منظور ،از پاسخهای آزمایشگاهی
تیرهای بتنی تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMکه زیر بار خمشی قرار گرفتهاند و شکست در آنها همراه با لغزش الیاف درون الیههای
مالت پیرامونی رخ میدهد ،استفاده میشود تا به کمک رابطهی پیشنهادی بر اساس تحلیل مقطع و منحنیهای لنگر  -انحنا ،کرنشهای
موثر در الیاف کامپوزیت بهدست آیند و نتیجهها با کرنشهای اندازهگیریشده در آزمونهای برش مستقیم مقایسه میشوند .نتیجهها نشان
میدهند که میتوان از روش پیشنهادی برای ایجاد رابطه بین این دو آزمون بهره جست.

 -2دادههای آزمایشگاهی
در این مقاله ،پژوهشهای آزمایشگاهی انجامشده بر روی مصالح بتنی تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMبا یک الیه از الیاف
 PBOمورد ارزیابی قرار میگیرند .دادههای آزمایشگاهی در دو حالت خمشی و برش مستقیم جمعآوری شدند که به ترتیب در جدول  1و
جدول  2گزارش شدهاند.
جدول  :1دادههای آزمونهای خمشی
ویژگیهای نمونه
مقطع

نام

b
)(mm

ویژگیهای مالت
h
)(mm

d
)(mm

L
)(mm

tmortar
)(mm

f’mortar
)(MPa

ویژگی بتن
f’c
)(MPa

نسبت تقویت ()%
الیاف

فوالد

L_1_1

)(I

29/1

L_1_2
L_1_3

Babaeidarabad
و همکاران][18

152

305

260

1524

10

0/02

33/9

0/67

H_1_1

)(II

42/9

H_1_2
H_1_3
L_1_1

L_1_X
 Loretoو
همکاران ][17

29/1

L_1_2
L_1_3

305

152

129

1524

10

0/04

*

0/54

H_1_1

H_1_X

42/9

H_1_2
H_1_3

 D’Ambrisiو

DC1

[2] Focacci

DC2

400

250

200

1600

8

29/8

47/7

0/02

2/01

* گزارش نشده است.
][17

جدول  1دادههای آزمایشگاهی تیرهای بتنی مختلف در پژوهشهای  Babaeidarabadو همکاران ] Loreto ،[18و همکاران
و  D’Ambrisiو  [2] Focacciزیر بار خمشی را نشان میدهد .در این جدول ،ویژگیهای نمونه شامل عرض ،ارتفاع و عمق مقطع و طول تیر
به ترتیب با نمادهای  d ،h ،bو  Lگزارش شدهاند .عالوه بر این ،ضخامت  tmortarو مقاومت فشاری  f’mortarمالت ،مقاومت فشاری بتن  f’cنیز
در جدول  1آمدهاند .نسبت تقویتهای الیاف   fو فوالدهای طولی   sارایهشده در این جدول از رابطههای ( )1و ( )2بهدست میآیند:
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Af

()1

f 

bd
A
s  s
bd

()2

در رابطههای ( )1و ( Af ،)2و  Asبه ترتیب مساحت مقطع الیاف و مساحت همهی میلگردهای طولی نمونه تیرهای بتنی
تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMمیباشند .همانطور که در جدول  1میتوان مشاهده کرد ،مقطع برخی از نمونهها بیانگر تیر و برخی
دیگر بیانگر دال میباشند .عالوه بر این ،ویژگیهای مالت ،مقاومت بتن و مقدار نسبت تقویتهای میلگردهای طولی و الیاف در نمونهها نیز
متفاوت است .از این رو ،نمونههای خمشی مورد ارزیابی در این مقاله گسترهی مناسبی از ویژگیهای مختلف را پوشش میدهند .همهی
تیرهای بتنآرمهی گزارششده در جدول  1در حالت خمش سهنقطهای آزمایش شدهاند.
جدول  :2دادهها و نتیجههای آزمونهای برش مسقیم

ویژگیهای نمونه

نام
A.1.150
B.1.150
A.1.200

[42] Ombres

B.1.200

Af
)(mm2
3/20

150
200

مالت

بتن

70

3/50

0/99

1/60

0/52

3/40

0/69

3/70

تکلبه

30/4

*

0/83

3/50
3/10

0/84

DS_330_43_S_1T

330

43

2/15

3/96

0/88

DS_330_43_S_2T

330

43

2/15

4/17

1/10

DS_330_43_S_3T

330

43

2/15

2/71

0/82

DS_330_43_S_5

330

43

2/15

3/51

DS_330_60_S_1

330

60

3/00

5/74

0/89

DS_330_60_S_2

330

60

3/00

6/65

1/04

DS_450_60_S_1

450

60

3/00

5/70

0/89

5/82

0/48

5/19

0/43

7/64

0/63

9/01

0/74

B.1.250

S1L50_1
S1L50_2
S1L100

 D’Ambrisiو
همکاران ][44

Bb
)(mm

دستگاه آزمون

)εfe (%

0/54

A.1.250

 D’Antinoو همکاران
][43

Lb
)(mm

Pmax
)(kN

مقاومت فشاری
)(MPa

S1L150_1
S1L150_2
S1L200_1
S1L200_2
S1L250_1
S1L250_2

250

50
100
150
200
250

100

5/00

8/97

تکلبه

دولبه

28/4

16/1

42/5

*

0/78

0/74

9/02

0/74

9/97

0/82

10/64

0/88

9/41

0/78

* گزارش نشده است.
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دادهها و نتیجههای بلوکهای بتنی تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMدر آزمون برش مستقیم پژوهشهای ،[42] Ombres
 D’Antinoو همکاران ] [43و  D’Ambrisiو همکاران ] [44در جدول  2آمدهاند .در این جدول ،طول پیوستگی  ،Lbعرض کامپوزیت  Bbو
مساحت الیاف درون آن  Afگزارش شدهاند .عالوه بر این ،دستگاه آزمون برشی (تکلبه یا دولبه) و مقاومت فشاری مالت و بتن در نمونهها
ارایه شده است .نتیجه های آزمون برش مستقیم شامل بیشینه نیروی برشی اعمالی به نمونه  Pmaxو کرنش الیاف در انتهای بارگذاریشدهی
متناظر با این نیرو  εfeنیز در جدول  2مشاهده میشود .در همهی نمونههای برشی ،کرنشسنجها بین الیههای درونی و بیرونی پایه و بر روی
الیاف نصب شدهاند .همانطور که در جدول  2دیده میشود ،ویژگیهای گوناگون هندسی و مکانیکی نمونهها منجر به نتیجههای متفاوت در
آنها شده است.
در این مقاله ،همانطور که در بخشهای آتی شرح داده خواهد شد ،از تحلیل مقطع برای دستیابی به کرنش الیاف در کامپوزیتهای
نمونههای آزمون خمشی گزارششده در جدول  1استفاده میشود و نتیجههای تحلیل با نتیجههای کرنشسنجها در نمونههای برشی
جدول  2مقایسه میشوند.

 -3تحلیل مقطع
 -1 -3رابطهسازی
با در نظر گرفتن نظریهی برنولی مبنی بر صفحه باقیماندن هر مقطع از تیر بتنآرمه پس از اعمال لنگر خمشی و همچنین با فرض
پیوستگی کامل بین کامپوزیت و سطح بتن زیرین ،مطابق با شکل  ،2کارایی الیههای کامپوزیتهای  FRCMرا میتوان با اضافه کردن عبارتی
به رابطهی تعادل تیرهای بتنآرمه بدون تقویت ،به حساب آورد.

b

h

شکل  :2نظریهی برنولی برای مقطع تیر بتنآمهی تقویتشده با کامپوزیتهای FRCM

در شکل  Fcc ،2و  Fctبه ترتیب معادل نیروهای فشاری و کششی بتن Fsc ،و  Fstنیز به ترتیب برابر نیروهای محوری در میلگردهای

طولی در حالت فشاری و کششی هستند و  Ffبیانگر نیروی کششی وارد بر الیاف در سامانهی کامپوزیتی میباشد .از طرف دیگر  c ،کرنش

بتن در بحرانیترین تار فشاری  sc ،و   sبه ترتیب معادل مقدار کرنش در فوالدهای فشاری و کششی  f ،کرنش در الیاف درونی کامپوزیت

و   nمقدار انحنای موجود در مقطع در عمق خنثی x n
کششی نخستین   0میتواند در سطح بتن وجود داشته باشد .اگرچه فرآیند رابطهسازی در این بخش همراه با کرنش   0پیش خواهد رفت،
میباشند .بسته به زمان و چگونگی اعمال کامپوزیت به زیر الیهی بتنی ،کرنش
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در همهی نمونههای در نظر گرفتهشده در این مقاله ،کامپوزیتهای  FRCMبدون هیچگونه کرنش کششی نخستین ( )  f = 0به نمونه اعمال
شدهاند .در شکل  b ،2و  hبه ترتیب برابر عرض و ارتفاع مقطع تیر و  bfمعادل عرض نوار کامپوزیت هستند.
الگوهای فراوانی برای مصالح بتنی در تحلیل سازههای بتنآرمه پیشنهاد شدهاند .از میان آنها ،الگوی ارایهشده در پژوهش
و همکارانش ] [45در این مقاله استفاده میشود .در این الگو ،همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،رفتار مصالح در فشار و کشش
به دو بخش تقسیمبندی میشود .رابطههای ( )3و ( )4بیانگر رفتار تنش  -کرنش بتن هستند.
Bunni

(ب)

(الف)
1

1

شکل  :3رابطهی تنش  -کرنش بتن الف) قسمت فشاری؛ ب) قسمت کششی


,


 c   c0

()3

 c  f c1  Z  c   c 0 ,

 c 0   c   cu

()4

2





  c
  
   c0

 
 c  f c2 c
   c 0

که عاملهای رابطههای ( )3و ( )4در رابطهی ( )5تعریف شدهاند:

0.15
 cu   c 0

()5

Z

f c  0.85 f c,

f c
,
Ec

0  2

در رابطههای ( )3تا (  c 0 ،)5کرنش بتن در بیشینه تنش فشاری Z ،شیب بخش نرمشدگی کرنش و  f cمقاومت فشاری بتن بر
حسب  MPaمیباشند .در این الگو ،رابطهی تنش  -کرنش در قسمت کششی ،دوخطی در نظر گرفته شده است .بر این اساس ،شکست نهایی

بتن در بخش کششی هنگام رسیدن کرنش به   tuرخ خواهد داد .مقدار کرنشهای   crو   tuبر اساس E c ، f t

و  ، E tبه کمک رابطهی

( )6بهدست میآیند:
Et  0.4 E c

()6

که f t

E c  4730 f c ,

f t  0.1 f c,

مقاومت کششی بتن  tu ،کرنش کششی شکست و پایان بخش نرمشدگی کرنشی هنگام تبدیل ترکهای ریز به ترکهای

درشتتر E c ،و E t

به ترتیب ضریب کشسانی بتن در فشار و کشش میباشند.
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الگوی مصالح فوالدی بهصورت کشسان  -مومسان خطی ،مطابق شکل  - 4الف ،با تنش جاریشدن  f yدر نظر گرفته شدند .در

این شکلE s ،

و

u

به ترتیب بیانگر ضریب کشسانی و کرنش نهایی فوالد میباشند .همچنین ،رابطهی تنش  -کرنش الیاف  PBOدر

کامپوزیتها بهصورت کشسان خطی با تنش و کرنش نهایی به ترتیب برابر  f fuو   fuمطابق با شکل  - 4ب تعریف شدهاند.

(الف)

(ب)

1

1

شکل  :4الف) رابطهی تنش  -کرنش الف) مصالح فوالدی؛ ب) الیاف کامپوزیت

با داشتن الگوی مصالح بتن ،فوالد و الیاف بهکار رفته در کامپوزیت  ،FRCMبا فرض شکست نمونه با رسیدن الیاف به کرنش نهایی
خود و جاریشدن فوالدها پیش از شکست ،ظرفیت خمشی نمونه  ، M Rرا میتوان بهصورت زیر نوشت:
M R  b    c  u      d  b    t  u      d  As  f y  d  x n 

()7

 As  f s  x n  d   A f E f   fe  H  x n 

در رابطهی (  ( ) ،)7و )   (به ترتیب رابطهی تنش فشاری و کششی بتن As ،و As
در قسمت کششی و فشاری A f ،سطح مقطع الیاف کامپوزیت و  E fضریب کشسانی الیاف میباشند .در این مقاله به علت ناچیز بودن تنش
c

به ترتیب مساحت میلگردهای طولی

t

کشش در بتن از ) (  t (و نیروی معادل آن )Fct ،چشمپوشی میشود  u .انحنا در زمان شکست نمونه است که از رابطهی ( )8بهدست
میآید:

 fe   0

()8

H  xn

در رابطهی (xn ،)8

u 

عمق تار خنثی در مقطع است که از رابطهی تعادل محاسبه میشود:
xn

b    c  u     d  As  f y  As  f s  A f E f   fe

()9

0

عاملهای بهکار رفته در رابطهی ( )9در شکل  2نیز نمایش داده شدهاندf s .

یا نشدن آنها برابر  f yیا   sc

فشاری بتن (  0
100

تنش فوالدهای فشاری است که بسته به جاری شدن

 E sخواهد بود .ظرفیت خمشی گزارششده در رابطهی ( )7را میتوان با لنگرگیری حول محل اعمال نیروی

در شکل  )2نیز بازنویسی کرد:
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M R    As  f y  d    A f E f  h   fe    As  f s  d 

()10

در رابطهی (  ،  ،)10و  ضریبهایی هستند که بر اساس عمق محور خنثی در مقطع بتنی بهدست میآیند .آییننامهی
 ACIپیشنهاد میکند که بهجای استفاده از مقدارهای محاسباتی برای ضریب  ، از مقدار  0/9استفاده شود ] .[46این پیشنهاد بهطور دقیق
در بخشهای آتی در این مقاله مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -2 -3فرآیند تحلیل
در این مقاله ،بر اساس نظریهی برنولی و با تحلیل مقطع تیر بتنآرمهی تقویتشده با کامپوزیتهای  ،FRCMکرنش موثر الیاف

  feبهدست میآید .برای این منظور ،برای هر نمونهی خمشی گزارش شده در جدول  ،1انحنا  بهصورت تدریجی از صفر آغاز میشود و

تا انحنای متناظر با شکست نمونه ادامه خواهد یافت .در هر گام تحلیل برای هر یک از انحناها ،لنگر خمشی متناظر محاسبه میشود و در
پایان نمودار لنگر  -انحنا برای هر نمونه بهدست میآید .به منظور اطمینان از درست انجامشدن فرآیند دستیابی به نمودارهای لنگر  -انحنا،
بر اساس آنها نمودارهای بار  -تغییرمکان در میانهی دهانه ی تیر محاسبه و با نمودارهای متناظر آزمایشگاهی نمونهها مقایسه شدند.
شکل  5و شکل  ،6راستآزمایی نمودارهای بار  -تغییرمکان بهدستآمده از تحلیل عددی و نمودارهای متناظر آزمایشگاهی را نشان میدهند.
50

40

)H_1_1 (Loreto et al.

20

بار ()kN

30

)H_1_2 (Loreto et al.
)H_1_3 (Loreto et al.

10

)H_1_X (Analytical
0
30

25

20

15

تغییرمکان ()mm

10

5

0

شکل  :5نمودارهای بار  -تغییرمکان بیشینه نمونههای آزمایشگاهی ] [17و تحلیل عددی
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300
250
200

)DC1 (D'Ambrisi and Focacci
)DC2 (D'Ambrisi and Focacci

بار ()kN

150

100

)DC1 & DC2 (Analytical
50
0
50

40

45

35

30

25

تغییرمکان ()mm

20

15

10

5

0

شکل  :6نمودارهای بار  -تغییرمکان بیشینه نمونههای آزمایشگاهی ] [2و تحلیل عددی

همخوانی مناسب نمودارهای بار  -تغییرمکان در میانهی دهانهی نمونههای آزمایشگاهی و نتیجههای بهدست آمده از تحلیل عددی
در شکل  5و شکل  ،6بیانگر درستی نمودارهای لنگر  -انحنای تحلیلی است .با داشتن نمودارهای لنگر  -انحنا ،به کمک بار یا لنگر خمشی
بیشینهی آزمایشگاهی ،انحنای متناظر   uدر حالت بیشینه بهدست میآید .مقدار انحنای متناظر با بیشینه لنگر خمشی آزمایشگاهی ،محل
دقیق تار خنثی و بارهای وارد بر مقطع تیر بتنآرمه را مشخص می کند .با داشتن محل و مقدار بارهای وارد بر مقطع تیر ،به کمک رابطهی
( )10میتوان ضریب  را برای نمونههای آزمایشگاهی بهدست آورد .مقدارهای دقیق ضریب  بههمراه میانگین آنها در شکل  7نشان
داده شده است.
1.00
0.98
0.96
0.94
0.9051

0.92
0.90

β
0.88
Average

0.86

Specimen Series1

0.84

Specimen Series2

0.82

Specimen Series3

0.80
)D’Ambrisi and Focacci (II

Loreto et al.

)Babaeidarabad et al. (I) Babaeidarabad et al. (II

شکل  :7مقدارهای دقیق ضریب 
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همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،میانگین مقدارهای محاسبهشده برای ضریب  0/9051 بهدست آمد .عالوه بر این،
برای در نظر گرفتن پراکندگی در پاسخها ،مقدار میانه ،انحراف معیار و ضریب تغییرات نیز محاسبه شدند که برای ضریب  به ترتیب برابر
با  0/01 ،0/91و  0/02محاسبه شدند .نتیجه نشان میدهد که هر دو مقدار میانگین ( )0/9051و میانه ( )0/91با مقدار پیشنهادی آییننامه
( )0/9بسیار سازگار است ] .[46استفاده از این ضریب برای هر نمونهی آزمایشگاهی ،میتوان برآوردی از بیشینه کرنش الیاف کامپوزیت در
آزمون خمشی به کمک رابطهی ( )11ارایه کرد:

M R
  h  Af E f

()11

 fe 

در رابطهی ( M R ،)11سهم کامپوزیت  FRCMاز لنگر خمشی بیشینه تیر بتنآرمه تقویتشده میباشد و بهصورت زیر محاسبه
میشود:

FR
L
4

()12

M R 

در رابطهی ( L ،)12بر اساس جدول  1بیانگر طول تیر و  ، FRمطابق با شکل  ،8اختالف بیشینه بار در تیر تقویتشده و مقدار
بار متناظر تیر تقویتنشده در همان تغییرمکان میباشد.
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شکل  :8برآورد  FRبر اساس نمودار بار  -تغییرمکان تیرهای تقویتشده و بدون تقویت

محاسبهی  FRبر اساس تغییرمکان یکسان برای نمونههای تقویتشده و بدون تقویت ،مقدار اندکی تقریب در مقدار کرنش

برآوردشده در رابطهی ( )11ایجاد میکند و از این رو مقدار   feرا باید میانگین کرنش الیاف در کامپوزیت  FRCMتیرهای بتنآرمهی
تقویتشده دانست .در این مقاله ،با توجه به ویژگیهای مکانیکی و هندسی نمونهها و با تمرکز بر الیاف  PBOکه ضریب کشسانی آنها
از سوی کارخانهی سازنده برابر  ،270GPaکرنش میانگین آنها به کمک رابطهی ( )11محاسبه شده است و در شکل  9گزارش میشود.
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شکل  :9کرنش الیاف  PBOنمونهها در آزمونهای خمشی

مطابق با ضریب  ، بهمنظور در نظر گرفتن پراکندگی کرنش الیاف در نمونههای خمشی ،عالوه بر میانگین ( ،)0/9224مقدار
میانه ( ،)0/84انحراف معیار ( )0/38و ضریب تغییرات ( )0/42برای کرنشها نیز محاسبه شدند .برای دستیابی به هدف این مقاله و در
راستای مقایسهی کرنشهای معادل در الیاف کامپوزیت نمونههای خمشی و میانگین کرنشهای اندازهگیریشده در نمونههای برش مستقیم
در بخش آتی ،کرنشهای محاسباتی گزارششده در شکل  9با نتیجههای آزمون برش مستقیم مقایسه میشوند.

 -4مقایسهی نتیجههای آزمون خمشی و برش مستقیم
در این بخش ،نتیجههای آزمون خمشی با آزمون برش مستقیم مقایسه میشوند .کرنشهای اندازهگیریشدهی الیاف  PBOدر
نمونههای برشی و میانگین آنها در شکل  10نشان داده شده است.
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شکل  :10کرنش الیاف  PBOدر نمونههای آزمون برش مستقیم (از جدول )2
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عالوه بر میانگین کرنش الیاف در آزمونهای برش مستقیم ( ،) 0/9615مقدار میانه ،انحراف معیار و ضریب تغییرات نیز برای آنها
محاسبه شد که به ترتیب برابر  0/32 ،0/89و  0/34میباشند و با مقدارهای متناظر خود در آزمون خمشی مطابقت دارند .بهمنظور راستآزمایی
روش پیشنهادی این مقاله در محاسبهی کرنش معادل الیاف کامپوزیت ارایهشده در رابطهی ( ،)11میانگین کرنشهای محاسباتی آزمونهای
خمشی و کرنشهای اندازهگیریشده در آزمونهای برش مستقیم در شکل  11نشان داده شده است.
1.20

0.9256

1.00

0.9288

0.9224
0.9615
0.80

)εfe (%

Strain Values

Direct Shear Tests

Average

0.60

0.40

0.20

0.00
0.9 h Coefficient

Exact h Coefficient

شکل  :11مقایسهی کرنش محاسبهشدهی الیاف بر اساس ضریب دقیق 

و مقدار پیشنهادی آییننامه ()0/9

همانطور که در شکل  11مشاهده میشود ،مقدار میان کرنش الیاف بهدست آمده از ضریب دقیق  و مقدار پیشنهادی آییننامه
( )0/9بسیار نزدیک هستند (به ترتیب برابر  0/9224و  ،)0/9288از این رو میتوان از ضریب پیشنهادی آییننامه برای  بهره جست .از
طرف دیگر ،مقدار میانگین کرنشهای بهدست آمده از روش پیشنهادی به کمک تحلیل مقطع نمونههای خمشی ( ،)0/9256با مقدار میانگین
کرنش الیاف اندازهگیریشده در آزمونهای برش مستقیم ( ،)0/9615همخوانی مناسبی دارد .عالوه بر میانگین کرنش الیاف در آزمونهای
خمشی و برش مستقیم ( 0/9256و  ،)0/9615مقدار میانه ( 0/84و  ،)0/89انحراف معیار ( 0/38و  )0/32و ضریب تغییرات ( 0/42و )0/34
در این دو آزمون نیز سازگار هستند .این همخوانی ،بیانگر کارآمدی و توانایی روش پیشنهادی این مقاله در راستای دستیابی به کرنش الیاف
کامپوزیتها در نمونههای خمشی میباشد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،روشی برای ایجاد رابطه بین آزمونهای خمشی و برش مستقیم نمونههای تقویتشده با کامپوزیتهای نوین
پایهسیمانی پیشنهاد شد .بهمنظور ارزیابی کارایی روش ارایهشده ،نمونههای مختلف تیرهای بتنآرمهی تقویتشده با کامپوزیتهای FRCM
با یکالیه از الیاف  PBOکه در آزمون خمشی سهنقطهای آزمایش شده بودند انتخاب شد .پس از تحلیل مقطع و دستیابی به نمودارهای
لنگر  -انحنا برای هر یک از نمونهها ،رابطهای برای محاسبهی کرنش الیاف در سامانهی تقویت آنها پیشنهاد شد .درستی نتیجههای بهدست
آمده از رابطهی پیشنهادی با مقایسهی آنها با کرنشهای اندازهگیری نمونههای تقویتشده با کامپوزیتهای مشابه در آزمون برش مستقیم
ارزیابی شد .نتیجهها نشان دادند که روش ارایهشده توانایی فراوانی در برآورد کرنش الیاف تیرهای بتنی تقویتشده دارد و میتوان از آن در
تحلیل نمونههای آزمون خمشی بهره جست.
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