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چکیده
در این تحقیق ،رفتار آزمایشگاهی تیر عمیق بتن مسلح که با ورق پلیمر مسلح شده با الیاف کربنی ( )CFRPبه دو روش نصب خارجی
( )EBو روش نصب در شکاف نزدیک سطح ( )NSMمقاومسازی برشی شده ،مورد بررسی قرار گرفته است .برای این هدف 6 ،تیر به طول
 145سانتی متر ،ضخامت  15سانتی متر و ارتفاع 50سانتی متر ساخته شده و تحت آزمایش قرار گرفتند .آرایش ورق  CFRPروی جان
همه تیرهای مقاومسازی شده ،بصورت قطری و عمود بر خط واصل بین زیر بار تا محل تکیه گاه می باشد .نمونهها به دو گروه با توجه به
میزان فوالد مسلح کننده برشی تقسیم می شود؛ هر گروه دارای سه تیر می باشد که تیر اولی تیر کنترل و مقاوم سازی نشده ،تیر دوم با
روش  EBمقاوم سازی شده و تیر سوم با همان مقدار ورق  CFRPبا روش  NSMمقاوم سازی شده است .همه تیرها تا مرحله گسیختگی
بارگذاری شده و در حین بارگذاری مقدار کرنش بتن فشاری ،کرنش فوالد کششی ،عرض ترک و تغییر شکل وسط دهانه تیر اندازه گیری
شده است .نتایج آزمایش نشان می دهد که ظرفیت باربری و تغییر شکل نهایی تیرهای مقاوم سازی شده با روش  NSMبه ترتیب تا 18
درصد و  16درصد بیشتر از تیر کنترل می باشد .همچنین ظرفیت باربری و تغییر شکل نهایی تیرهای مقاوم سازی شده با روش NSM
به ترتیب تا  6درصد و  15درصد بیشتر از تیرهای مقاومسازی شده با روش  EBمی باشد .میزان کرنش فشاری بتن در حالت نهایی در
ناحیه خمش ثابت در تیرهای مقاومسازی شده با روش  NSMحدود  50درصد بیشتر از تیرهای مقاومسازی شده با روش  EBمیباشد.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This paper presents the test results of an experimental study that
investigates the behavior of RC deep beams strengthened in shear with
externally bonded (EB) and near surface mounted (NSM) techniques using
CFRP strip. A total of 6 RC deep beams were constructed and tested under
four-point bending. Test specimen had a cross section of 150 × 500 mm and
a total length of 1450 mm. This study included two parameters; techniques
(NSM and EB) used for strengthening and amount of shear steel
reinforcement ratio. All of the strengthened beams have the same CFRP
configurations; and CFRP strips were bonded perpendicular to the
diagonal connecting the loading and the support points. The specimens
were divided into two groups based on the shear steel reinforcement ratio.
There were three beams in each group. One of them was a control beam,
the rest of the beams in each group were strengthened by EB or NSM
techniques. The amount of CFRP strip in EB and NSM techniques is equal.
All of the beams were loaded until failure and during the experiment,
deflection and compressive strains of concrete, tensile strain of longitudinal
steel bar at mid span and crack width of flexural and shear, were measured.
The test results showed that shear strengthening of the deep RC beams with
NSM technique causes to increase in ultimate load capacity and ultimate
deflection capacity by 18% and 16% respectively, compared with the
control beam. Also, the ultimate load capacity and ultimate deflection
capacity of deep RC beams strengthened with NSM technique are 6% and
15% more than beams strengthened with NSM technique respectively. The
concrete compressive strain at ultimate load of deep RC beams
strengthened with NSM technique is 50% more than beams strengthened
with NSM technique.
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 -1مقدمه
تیرهای عمیق به دلیل کاربرد وسیع در مهندسی عمران از جمله سیلوهای بتن مسلح ،دیوارهای برشی ،دال های تا شده ،سازههای
دریایی و ساختمانهای بلند مورد توجه محققین میباشد [ .]2 ،1تیرهای عمیق به دلیل هندسهای که دارند ،رفتارشان مشابه یک عضو دو
بعدی بوده و در حالت تنش مسطح قرار میگیرند .مقطع این تیرها قبل از خمش و بعد از خمش الزاما صفحه باقی نمی ماند ،زیرا توزیع کرنش
در ارتفاع مقطع تیر خطی نبوده و همچنین مقادیر تغییر شکل برشی در مقابل تغییر مکان خمشی قابل چشم پوشی نمی باشد [ .]3شکل 1
توزیع تنش در ارتفاع مقطع و مسیر تنش عمودی برای یک تیر عمیق که از باال بارگذاری شده را نشان میدهد [.]4

شکل : 1توزیع تنش در ارتفاع مقطع و مسیر تنش عمودی یک تیر عمیق []4

به دلیل رفتار پیچیده این تیرها تعریف دقیقی که مورد تأیید همه مراجع باشد وجود ندارد .ولی اکثر مراجع نسبت دهانه به عمق
تیر کمتر از  5را به عنوان تیر عمیق می شناسند؛ به طوری که آیین نامه های اروپایی نسبت  l /dکمتر از  2/5و آیین نامه آمریکا این نسبت
را  4و آیین نامه کانادا آن را  5در نظر می گیرند [.]7 -5
مقاوم سازی عناصر اصلی سازههای بتن مسلح بنا به دالیلی نظیر افزایش بارهای وارده در دوران بهره برداری ،آسیب یا از بین رفتن
مقاومت سازه و کاستیهای احتمالی در طراحی و ساخت و از همه مهمتر اینکه سازهها بر اساس آئین نامه قدیم طراحی شدند و الزامات آئین
نامه جدید را برآورده نمیکنند ،ضروری است .برای مقاومسازی و تقویت عضوهای بتن مسلح روشهای متفاوتی وجود دارد که مهم ترین
این روش ها عبارتند از افزایش ابعاد مقطع ،اس تفاده از صفحات فوالدی ،پیش تنیدگی خارجی اعضا و اخیرا نیز استفاده از ورقهای پلیمری
مسلح شده با الیاف ( )FRPمی باشد [ .]8استفاده از ورقهای  FRPبخاطر مزایای که در مقاومسازی سازههای بتن مسلح دارد ،در سالهای
اخیر گسترش یافت .از دالیل استفاده روز افزون از ورق  FRPجهت مقاومسازی سازههای بتن مسلح شامل مصونیت در برابر خوردگی ،وزن
کم (نزدیک به یک چهارم فوالد) ،کاربرد آسان تر در فضای محدود ،کاهش هزینههای مربوط به کارگر ،مقاومت کششی خیلی باال ،سختی
مناسب برای ملزومات طراحی و تنوع در ابعاد و هندسه میباشد [.]12 ،11 ،10 ،9
یکی از اعضاء سازههای بتن مسلح ،تیر عمیق می باشد که ممکن است بدالیلی که ذکر شده ،احتیاج به مقاومسازی داشته باشد .با
وجود تحقیقات گسترده در زمینهی مقاومسازی تیرهای بتن مسلح با ورقهای  ،FRPدر رابطه با تیرهای عمیق بتنی تحقیقات کمی صورت
گرفته است .اسالم و همکاران نشان دادند که با تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با الیاف  FRPبه صورت نصب خارجی ( ،)EBظرفیت
باربری آن را میتوان تا  40%افزایش داد ،همچنین آنها نتیجه گرفتند که وقتی ترکهای قطری اصلی توسط ورقهای  FRPدوخته می شود،
بهترین نتیجه حاصل میشود [ .]13ژانگ و همکاران رفتار  16تیر عمیق بتن مسلح مقاومسازی شده را مورد بررسی قرار دادند .نیمی از تیرها
با نسبت دهانه برش به عمق موثر برابر  1/875و نیمی دیگر برابر  1/25تحت آزمایش قرار گرفتند .تیرها بوسیله ورقهای  FRPبا آرایش
متفاوت به روش  EBمقاومسازی شدند .جهت الیاف ورق  FRPدر تیرهای مختلف از  0تا  90درجه نسبت به محور تیر تغییر میکند .نتیجه
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آزمایش نشان میدهد که مقاومسازی با ورق  ،FRPظرفیت باربری تیر عمیق را فزایش میدهد .وقتی که نسبت دهانه برش به عمق موثر تیر
کاهش مییابد ،مشارکت برش ورقهای  FRPعمود بر محور تیر کاهش مییابد ،در حالی که سهم برش ورقهای  FRPافقی و با زاویه 45
درجه افزایش مییابد .همچنین میزان تنش در ورقهای  FRPدر لحظه خرابی تیر عمیق ،کمتر از ظرفیت کششی ورقهای  FRPمیباشد
[ .]14عربزاده و مهانپور رفتار برشی تیرهای عمیق دوسر گیردار مقاومسازی شده بوسیله ورق  CFRPبه روش  EBرا بصورت آزمایشگاه مورد
بررسی قرار دادند که نتایج به دست آمده حاکی از افزایش ظرفیت باربری در تیرهای تقویت شده است .آنها همچنین نتیجه گرفتند که
بیشترین افزایش ظرفیت باربری تیر عمیق مربوط به نمونههایی است که ورق  CFRPعمود بر ترک برشی نصب شده است [ .]15اصغری و
همکاران با ساخت  7تیر عمیق بتن سبک مسلح و مقاومسازی آنها با ورقهای  FRPبه روش  ، EBتاثیر آرایش  FRPرا روی افزایش ظرفیت
باربری بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند که بهترین نوع آرایش در افزایش ظرفیت باربری ،نصب  FRPبصورت زاویه  45درجه میباشد [.]16
برنینگهام و همکارانش رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح که با میله های  CFRPبصورت خارجی و با پیش تنیدگی مقاومسازی شدند ،را مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ظرفیت نهایی تیر نسبت به تیرهای غیر مقاومسازی شده افزایش یافته است [ .]17هوسین و
پیمانماس  ،تعداد  29تیر عمیق بتن مسلح با بازشو که با الیاف ( SGFRPاسپری شیشه تقویت شده با الیاف) تقویت شدند را مورد آزمایش
قرار دادند .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش ضخامت ورق  ،SGFRPمقاومت برشی افزایش خواهد یافت [ .]18عربزاده و
همکاران نیز به مطالعه آزمایشگاهی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح پیش تنیده که با  FRPبه روش  EBمقاومسازی شدند ،پرداختند و نتایج
به دست آمده از تحلیل دادههای آزمایشگاهی نشان میدهد که اگر تیرهای عمیق معمولی و پیش تنیده با ظرفیت برشی یکسان ،با آرایش
مناسبی از  FRPتقویت شوند ،تیر عمیق پیش تنیده تقویت شده شکل پذیری بیشتری داشته و مقاومت نهایی آن حدود  %7بیشتر از تیر
عمیق معمولی تقویت شده خواهد بود [.]19
همه مراجع ذکر شده در باال که از ورق  FRPجهت مقاومسازی تیر عمیق بتن مسلح استفاده نمودند ،روش  EBرا بکار بردند .لذا
در اکثر نمونه ها با جدا شدن  FRPاز سطح بتن ،دچار شکست شدند و از همه ظرفیت ورق  FRPجهت افزایش ظرفیت باربری استفاده
نمیشود .یکی از تکنیکهایی که در چند سال اخیر جهت بهبود کارایی مقاومسازی خمشی و برشی تیر بتن مسلح معمولی با ورقهای FRP
پیشنهاده شده ،مقاومسازی به روش نصب در شکاف نزدیک سطح ( )NSMمی باشد .لذا نتایج تحقیقات نشان می دهد که ورقهای  FRPکه
به روش  NSMنصب میگردد ،کرنش جداشدگی بیشتری نسبت به روش  EBتحمل میکند و لذا ظرفیت خمشی و برشی تیر را بیشتر
افزایش میدهد [.]24 -20 ،12
با بررسی انجام گرفته در مراجع مختلف ،تا حاال از تکنیک  NSMجهت مقاومسازی تیر عمیق بتن مسلح با ورق  FRPاستفاده نشده
است .لذا در این تحقیق ،رفتار تیر عمیق بتن مسلح مقاومسازی شده با ورق های  CFRPبه روش  NSMمورد بررسی قرار میگیرد.

 -2برنامه آزمایشگاهی
-1-2مشخصات تیرهای آزمایش شده
در تحقیق حاضر در مجموع شش تیر عمیق بتن مسلح ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند .تمام تیرهای مورد بحث دارای طول 145
سانتی متر  ،ضخامت  15سانتی متر و ارتفاع  50سانتی متر میباشد .برای جلوگیری از تمرکز تنش و لهیدگی تیر در تکیهگاهها و نقاط اعمال
بار ،از صفحات فوالدی به ابعاد  200×150×10میلیمتر استفاده شده است .مشخصات کامل ابعاد تیرها و آرایش میلگردهای فوالدی در شکل
 2نشان داده شده است .با توجه به اینکه عرض مقطع تیرها  15سانتی متر می باشد و قالب کردن همه میلگردهای طولی کششی در انتها
تیر اشکاالت اجرایی ایجاد میکند ،لذا از مهار مکانیکی (صفحه فوالدی سوراخ دار) برای میلگردهای کششی استفاده شده است .همانطوریکه
در شکل  2مشخص است دهانه برش برابر  45سانتی متر میباشد که نسب دهانه برش به عمق موثر تیرها برابر با یک میباشد ،لذا رفتار
تیرهای مورد آزمایش بصورت برشی میباشد.
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جهت بررسی دقیقتر روش مقاومسازی ،میزان میلگرد برشی ،نوع مقاومسازی و مقدار  CFRPبعنوان متغیر در برنامه آزمایشگاهی در نظر
گرفته شدند .مشخصات میلگردگذاری و مقاومسازی با ورقهای CFRPتمام تیرهای مورد بررسی در جدول  1آورده شده است .همچنین
آرایش ورقهای  CFRPروی تیرهای مقاومسازی شده ،بصورت شماتیک در شکل  3نشان داده شده است .از آنجائیکه نتایج تحقیقات
پژوهشگران روی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح مقاومسازی شده با  FRPنشان می دهد که بهترین آرایش  ،FRPعمود بودن راستا ورق FRP
بر راستا ترکهای برشی (خطی که از محل بارگذاری و تکیه گاه می گذرد) میباشد [ ،]16-13لذا در این تحقیق از این آرایش جهت
مقاومسازی تیرها استفاده شده است .همانطور که در جدول  1مشخص شده است ،تیرها به دو گروه اصلی  Aو  Bتقسیم شدهاند که تفاوت
آنها در مقدار میلگرد برشی و مقدار ورقهای  CFRPمیباشد .در نمونه  Bمقدار میلگرد برشی و مقدار مساحت  CFRPاستفاده شده جهت
مقاومسازی ،نصف نمونه های  Aمیباشد .میزان  CFRPاستفاده شده جهت مقاومسازی برشی تیرها در هر دو گروه به گونهای است که از
شکست برشی آنها جلوگیری نمایید .هر کدام از تیر های  Aو  ،Bبه سه زیر گروه دیگر تقسیم میشوند که نشان دهنده روش مقاومسازی
میباشد :تیرهای که با زیر گروه  Rنشان داده شده یعنی مقاومسازی نشده و بعنوان تیر کنترل میباشد؛ تیرهای که با زیر گروه  Eنشان داده
شده یعنی با روش  EBمقاومسازی شده و تیرهای که با زیر گروه  Nنشان داده شده یعنی با روش  NSMبا همان مقدار  CFRPدر تیرهای
 Eمقاومسازی شده است .دلیل برابر گرفتن مقدار  CFRPدر روش  Eو  Nاین است که فقط اثر روش مقاومسازی روی رفتار تیر عمیق بتن
مسلح بررسی شود .همانطوریکه شکل  3نشان میدهد ،طول ورقهای  CFRPدر همه تیرها مقاومسازی شده با توجه هندسه 50 ،سانتیمتر
و  25سانتیمتر می باشد .بعبارتی دیگر در تیرهای زیر گروه  ،Eیک ورق  50سانتیمتری و دو تا ورق  25سانتیمتری روی سطح بتن نصب
میگردد و در تیرهای زیر گروه  ،Nسه ورق  50سانتیمتری و  6تا ورق  25سانتیمتری در شیار ایجاد شده نصب میگردد.

الف) تیر گروه A

ب) تیر گروه B
شکل :2آرایش میلگردهای تیرها

نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره ویژه  ،3سال  ،1397صفحه  153تا 171

157

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

الف) .نحوهی قرارگیری ورق  CFRPدر روی سطح بتن تیر A-E

ب) .نحوهی قرارگیری ورق  CFRPدر شیارهای ایجاد شده در سطح بتن تیر A-N

ج) .نحوهی قرارگیری ورق  CFRPدر روی سطح بتن تیر B-E

د) .نحوهی قرارگیری ورق  CFRPدر شیارهای ایجاد شده در سطح بتن تیر B-N
شکل .3نحوهی قرارگیری ورق  CFRPدر روی سطح بتن تیرهای مقاومسازی شده

158

نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره ویژه  ،3سال  ،1397صفحه  153تا 171

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز
جدول  :1مشخصات تیرهای تقویت شده
نمونه

روش
تقویت

A-R
B-R
A-E
B-E
A-N
B-N

CFRP

EBR
EBR
NSM
NSM

مقدار آرماتور

طول()cm

عرض()cm

 25و 50
 25و 50
 25و 50
 25و 50

5
2/5
1/65
0/65

کششی

16 ɸ4

فشاری

10 ɸ2

f cu

برشی(افقی و قائم)

N / mm2

cm6@10 ɸ
Cm6@20 ɸ
cm6@10 ɸ
Cm6@20 ɸ
cm6@10 ɸ
Cm6@20 ɸ

49/28
47/73
47/2
46/56
48/37
45/65

 -2-2مشخصات مصالح استفاده شده و مراحل نصب CFRP
مصالح استفاده شده در ساخت و مقاومسازی نمونهها عبارتند از فوالد ،بتن ،چسب اپوکسی و ورقهای  CFRPمیباشد .آرماتورهای
مورد استفاده از نوع آجدار و بر اساس اطالعات کارخانهی سازنده دارای تنش تسلیم  400مگاپاسکال میباشد .مقاومت فشاری مکعبی بتن
( )fcuهر یک از تیرهای عمیق در جدول  1آورده شده است .چسب اپوکسی استفاده شده جهت چسباندن ورق  CFRPبه تیرهای عمیق در
هر دو روش  EBو  Sikadur30 ،NSMمیباشد که مشخصات آن در جدول  2آورده شده است .همچنین مشخصات مکانیکی و فیزیکی ورق
 CFRPجهت مقاومسازی تیرهای عمیق بتن مسلح در هر دو روش  EBو  NSMدر جدول  3آورده شده است .ورق  CFRPمحصول شرکت
 Sikaمیباشد.
جدول  :2مشخصات چسب اپوکسی
Shear strength
)(MPa
>15

Ultimate
strain
)fu(%
1.7

Young’s
Modulus
)(GPa
12.8

Tensile strength
)(MPa
>25
جدول  :3مشخصات ورق CFRP

Young’s
Modulus
)Efu (GPa
165

Ultimate
tensile stress
)ffu (MPa
2800

Compression
strength
)(MPa
>90

Density
)(Kg/cm3
1.77

Thickness
)(mm

Density
)(Kg/cm3

1.2

1.6

با توجه به اینکه تیرهای عمیق بتن مسلح به دو روش  EBو  NSMمقاومسازی میگردند ،لذا دو روش مجزا جهت آماده سازی و نصب CFRP

انجام گرفت .در روش  ،EBابتدا سطح بتن در مکانهای مشخص ،در دو طرف تیر جهت حذف سطح ضعیف توسط سنگ فرز ساب زده شده
و سپس جهت تمیز شدن سطح ،فرچه سیمی کشیده میشود .قبل از بکار بردن چسب  Sikadur30روی سطح بتن ،سطح بتن در مکان نصب
و سطح ورق  CFRPتوسط محلول مخصوص تمیز میگردد .سپس چسب دو جزئی  Sikadur30مخلوط شده و توسط کاردک در مکانهای
مورد نظر پخش میشود و در ادامه ورق های  CFRPروی چسب قرار گرفته و تحت فشار معینی قرار میگیرد .در روش  ،NSMابتدا شیارهایی
به عرض  5میلیمتر و به عمق  2/5سانتیمتر برای تیر گروه  Aو به عمق  1سانتیمتر برای تیر گروه  Bدر مکانهای مشخص در دو طرف تیر
توسط سنگ فرز ایجاد شده است (شکل . 4الف) .سپس توسط دستگاه پمپ باد و نازل ،داخل شیار تمیز گردید .داخل شیار و سطح ورق
 CFRPقبل از تزریق چسب  ،Sikadur30توسط محلول مخصوص تمیز میگردد .سپس چسب دو جزئی  Sikadur30مخلوط شده و توسط
کاردک در شیارها تزریق میگردد و در ادامه ورقهای  CFRPبا فشار در شیار قرار داده میشوند (شکل .4ب).
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(ب)
(الف)
شکل ( .4الف) شیار زدن روی سطح جان تیر (ب) نصب ورق  CFRPداخل شیار

-3-2سیستم بارگذاری
نمونهای از سیستم بارگذاری در شکل  5نشان داده شده است .تیرها با شرایط تکیهگاهی دو سر ساده مورد آزمایش قرار گرفتند.
نیروهای وارده به صورت دو نیروی متمرکز توسط جک هیدرولیکی به ظرفیت  100تن در محلهای مشخص ،به نمونه اعمال میشود (شکل
 .)2جهت اندازهگیری میزان نیرو اعمالی از  Load Cellدر زیر جک بارگذاری و جهت اندازه گیری تغیرشکل وسط دهانه تیر از LVDT
استفاده شده است .جهت اندازهگیری میزان کرنش فشاری بتن روی سطح بتن بین دو ناحیه بارگذاری در منطقه فشاری ،دکمه فلزی با چسب
نصب گردید (شکل -6الف) .در هر گام بارگذاری میزان کرنش فشاری بتن با گذاشتن کرنش سنج مکانیکی روی دکمه ها اندازه گیری میشود.
همچنین جهت کنترل بهتر اندازهگیری کرنش فشاری بتن در حین بارگذاری ،کرنش سنج الکتریکی روی سطح بتن در منطقه فشاری بین
دو ناحیه بارگذاری نصب گردید .برای اندازهگیری کرنش فوالد کششی تیرها در حین بارگذاری ،قبل از بتن ریزی تیر ،روی میلگردهای مورد
نظر کرنش سنج الکتریکی نصب گردید (شکل (6ب)).
بارگذاری با سرعت ثابت و با گامهای مشخصی تا مرحله شکست ادامه مییابد .جهت ثبت میزان نیرو ،تغیرشکل و کرنش به ترتیب
 LVDT ،Load Cellو کرنش سنج های التکریکی به  Data Loggerمتصل میگردد .همچنین در هر مرحله بارگذاری ،عرض بزرگترین ترک
خمشی و برشی با ترک سنج نوری اندازهگیری شده و نحوه گسترش ترکها با ماژیک عالمتگذاری شده است .به این منظور سطح تیر قبل
از بارگذاری توسط رنگ سفید رنگآمیزی شده تا هر گونه ترک ایجاد شده به راحتی قابل مشاهده باشد.

شکل .5نمونهای از سیستم بارگذاری تیر
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(الف)

(ب)
شکل ( :.6الف) نصب دکمهها جهت اندازه گیری کرنش فشاری بتن (ب) کرنش سنج الکتریکی روی فوالد کششی

-3نتایج و تحلیل آزمایشها
اولین ترکهای ایجاد شده در تیرها ،ترکهای خمشی است که در حدود وسط دهانه اتفاق افتاد .سپس ترکهای قطری شکل گرفت که از
حدود یک چهارم عمق زیر طاق تیر شروع شده و پس از آن به سمت پایین تا انتهای داخلی تکیهگاه و به سمت باال تا منطقه فشاری خمشی
گسترش مییابند .میزان بار اولین ترک خوردگی خمشی و برشی قطری و میزان بار و نوع شکست نهایی در جدول  4آورده شده است.
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جدول :4بار اولین ترك خمشی ،برشی ،بار و تغییر شکل نهایی و نوع شکست نهایی
نوع شکست
گسیختگی برشی

تغییر مکان نهایی
()mm

افزایش بار نهایی نست به
نمونه غیر مقاوم سازی ()%

بار نهایی
)(ton

بار ترکخوردگی
برشی)(ton

بار ترکخوردگی
خمشی)(ton

تیر

24/42

-

63/55

15/12

9/89

A-R

24/61

16

73/59

15/18

9/99

A-E

28/46

18

74/82

14/97

10/08

A-N

49/41

-

50/22

20/22

9/97

B-R

51/70

9

54/61

20/08

10/10

56/08

15

57/59

20/09

10/01

جداشدگی  CFRPو خرد شدن بتن در
قسمت فشاری
خرد شدن بتن در قسمت فشاری
گسیختگی برشی
جداشدگی  CFRPو مقداری خرد شدن
بتن در قسمت فشاری
خرد شدن بتن در قسمت فشاری

B-E

B-N

 -1-3الگوی تركها و شیوهُ شکست تیرها
در تیر  ،A-Rاولین ترک خمشییی تحت بار  9/89تن اتفاق افتاد ،سییپس با ادامه بارگذاری ،تعداد ترکهای خمشییی افزایش مییابد تا اینکه
اولین ترک بر شی تحت بار  15/12تن بوجود آمد .با افزایش بار تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خم شی و بر شی افزایش یافته تا اینکه تحت
بار  63/55تن تیر در اثر ترک برشی قطری دچار شکست شد (شکل .)7

شکل  :7نحوه ترك خوردگی و شکست تیر A-R

در تیر  ،A-Eاولین ترک خمشییی تحت بار  9/99تن اتفاق افتاد ،سییپس با ادامه بارگذاری تعداد ترکهای خمشییی افزایش مییابد تا اینکه
اولین ترک برشی تحت بار  15/18تن بوجود آمد .با افزایش بار ،تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خمشی و برشی افزایش یافته تا اینکه تحت
162

نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره ویژه  ،3سال  ،1397صفحه  153تا 171

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

بار  73/59تن با جداشدن ورق  CFRPاز روی بتن و خرد شدن بتن در ناحیه فشاری بین دو بار ،تیر دچار شکست شد ( شکل  .)8بار ترک
خم شی و بر شی این تیر ن سبت به تیر مرجع تغییری ندا شته ا ست .اما ظرفیت باربری (بار شک ست) این تیر ن سبت به تیر مرجع 16در صد
افزایش یافت .بعد از تشییکیل ترکهای برشییی قطری ،این ترکها توسییط ورق های  CFRPکه عمود بر ترک میباشیید ،مهار شییده و اجازه
گ سترش ترک بر شی قطری و افزایش عرض آنها را نمیدهد ،لذا از شک ست زودرس بر شی تیر جلوگیری شده ا ست و باعث افزایش ظرفیت
باربری تیر شده است.

شکل  :8نحوه ترك خوردگی و شکست تیر A- E

در تیر  ،A-Nاولین ترک خمشییی تحت بار  10/08تن اتفاق افتاد ،سییپس با ادامه بارگذاری تعداد ترکهای خمشییی افزایش مییابد تا اینکه
اولین ترک برشی تحت بار  14/97تن بوجود آمد .با افزایش بار ،تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خمشی و برشی افزایش یافته تا اینکه تحت
بار  74/82تن با خرد شدن بتن در ناحیه فشاری بین دو بار ،تیر دچار شکست شد (شکل  .)9بار ترک خمشی و برشی این تیر نسبت به تیر
مرجع تغییری نداشته است .اما ظرفیت باربری (بار شکست) این تیر نسبت به تیر مرجع 18درصد افزایش یافت .علت افزایش ظرفیت باربری
این تیر ن سبت به تیر مرجع ،همانند تیر  ،A-Eجلوگیری از گ سترش و عریض شدن ترک بر شی قطری تو سط ورقهای CFRPعمود بر آنها
میباشد .رفتار تیر  A-Nدر مقایسه با تیر  A-Eنشان میدهد که هر چند ظرفیت تیر مقاوم سازی شده با روش  NSMمقدار اندکی بیشتر از
تیر مقاوم سازی شده با روش  EBRمیباشد ،اما تیر مقاوم سازی شده با روش  EBدر لحظه نهایی دچار جداشدگی ورقهای  CFRPاز روی
بتن شد در حالیکه در تیر مقاوم سازی شده با روش  NSMبخاطر درگیری بی شتر ورق  CFRPبا بتن ،جدا شدگی اتفاق نمیافتد .بنابراین
عملکرد روش مقاومسازی  NSMنسبت به روش  EBبهتر میباشد.
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شکل  :9نحوه ترك خوردگی و شکست تیر A- N

در تیر  ،B-Rاولین ترک خمشی تحت بار  9/97تن اتفاق افتاد ،سپس با ادامه بارگذاری تعداد ترکهای خمشی افزایش مییابد تا اینکه اولین
ترک برشی تحت بار  20/22تن بوجود آمد .با افزایش بار تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خمشی و برشی افزایش یافته تا اینکه تحت بار
 50/22تن تیر در اثر ترک برشی قطری دچار شکست شد ،در همین هنگام مقداری خرشدگی بتن در منطقه بتن فشاری اتفاق افتاد (شکل
 .)10ظرفیت باربری این تیر نسبت به تیر  A-Rکمتر است؛ بخاطر اینکه نوع شکست این دو تیر برشی قطری میباشد و میزان میلگرد برشی
تیر  B-Rکمتر از تیر  A-Rمیباشد.

شکل  :10نحوه ترك خوردگی و شکست تیر B- R
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در تیر  ،B-Eاولین ترک خمشییی تحت بار  10/10تن اتفاق افتاد ،سییپس با ادامه بارگذاری تعداد ترکهای خمشییی افزایش مییابد تا اینکه
اولین ترک برشی تحت بار  20/08تن بوجود آمد .با افزایش بار ،تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خمشی و برشی افزایش یافته تا اینکه تحت
بار  54/61تن با جداشدن ورق  CFRPاز روی بتن و مقداری خرد شدن بتن در ناحیه فشاری بین دو بار ،تیر دچار شکست شد (شکل .)11
بار ترک خم شی و بر شی این تیر ن سبت به تیر مرجع تغییری ندا شته ا ست .اما ظرفیت باربری (بار شک ست) این تیر ن سبت به تیر مرجع 9
درصد افزایش یافت .علت افزایش کم ظرفیت باربری ،حاکم بودن شکست جداشدگی ورق  CFRPاز روی بتن میباشد که اجازه رسیدن تیر
به شک ست کامل در اثر خرد شدگی بتن در ناحیه ف شاری را نمیدهد .بعد از ت شکیل ترکهای بر شی قطری ،این ترکها تو سط ورقهای
 CFRPکه عمود بر ترک میباشد ،مهار شده و اجازه گسترش ترک برشی قطری و افزایش عرض آنها را تا حدودی نمیدهد.

شکل  :11نحوه ترك خوردگی و شکست تیر B- E

در تیر  ،B-Nاولین ترک خمشییی تحت بار  10/01تن اتفاق افتاد ،سییپس با ادامه بارگذاری تعداد ترکهای خمشییی افزایش مییابد تا اینکه
اولین ترک برشی تحت بار  20/09تن بوجود آمد .با افزایش بار ،تعداد ترکها و ارتفاع ترکهای خمشی و برشی افزایش یافته تا اینکه تحت
بار  57/59تن با خرد شدن بتن در ناحیه فشاری بین دو بار ،تیر دچار شکست شد ( شکل  .)12بار ترک خمشی و برشی این تیر نسبت به
تیر مرجع تغییری ندا شته ا ست .اما ظرفیت باربری (بار شک ست) این تیر ن سبت به تیر مرجع 15در صد افزایش یافت .علت افزایش ظرفیت
باربری این تیر ن سبت به تیر مرجع ،همانند تیر  ،B-Eجلوگیری از گ سترش و عریض شدن ترک بر شی قطری تو سط ورقهای  CFRPعمود
بر آنها میباشد .رفتار تیر  B-Nدر مقایسه با تیر  A-Nنشان میدهد که ظرفیت تیر مقاومسازی شده با روش  NSMبیشتر از تیر مقاومسازی
شده با روش  EBمیبا شد .این افزایش بخاطر این ا ست که تیر مقاوم سازی شده با روش  EBدر لحظه نهایی دچار جدا شدگی ورقهای
 CFRPاز روی بتن شیید در حالیکه در تیر مقاومسییازی شییده با روش  NSMبخاطر درگیری بیشییتر ورق  CFRPبا بتن ،جدا شییدگی اتفاق
نمیافتد .بنابراین عمکلرد روش مقاومسازی  NSMنسبت به روش  EBبهتر میباشد.
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شکل  :12نحوه ترك خوردگی و شکست تیر B- N

با اینکه مقدار میلگرد برشی و ورق  CFRPدر تیرهای گروه  Aو  Bمتفاوت میباشد ،اما میزان بار ترک خمشی و ترک برشی همه تیرها
تقریبا برابر میباشد ،دلیل این اتفاق این میباشد که هم میلگرد برشی و هم ورق  CFRPبعد از بوجود آمدن ترک تاثیر گذار میباشد.
 -2-3رفتار بار-تغییر مکان و ظرفیت نهایی تیرها
شکل  13نمودار بار تغییر مکان وسط دهانه تیرهای آزمایش شده را جهت بررسی رفتار سختی و تغییر مکان نشان میدهد .همانطوریکه شکل
-13الف نشان میدهد ،در تیرهای سری  ،Aدر ابتدا بارگذاری سختی تمام تیرهای مقاومسازی نشده و مقاومسازی شده یکسان میباشد .دلیل
این است که تا زمانی ترک خمشی و مخصوصا در تیر عمیق ترک برشی اتفاق نیفتد CFRP ،وارد عمل نمیشود ،بنابراین همه تیرها سختی
یکسان دارند .بعد از ترک خوردگی مخصوصا ترک برشی ،سختی تیر مقاومسازی نشده کاهش یافت ،در حالیکه سختی تیرهای مقاومسازی
شده آنچنان کاهش نیافت .بعد از ترک خوردگی تا بار  50تن تقریبا سختی تیرهای مقاومسازی شده برابر میباشد .اما بعد از بار  50تن،
سختی تیر  A-Eمقداری بیشتر از تیر  A-Nمیباشد .این پدیده امکان دارد بخاطر لغزش جزیی بین  FRPو بتن باشد که بعد از بار 50تن
اتفاق میافتد .بعد از جاری شدن میلگردهای کششی ،سختی تمام تیرها به شدت کاهش یافت .اما همچنان بخاطر مقاومسازی با ،CFRP
سختی تیرهای مقاومسازی شده بیشتر از تیر مقاومسازی نشده میباشد .در نهایت بخاطر اینکه تیر مقاومسازی شده با روش  NSMدچار
شکست جداشدگی ورق  CFRPنشده ،توانست تغییر مکان بیشتری را تحمل کند که این عامل باعث افزایش شکلپذیری این تیر شده است.
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شکل  :13نمودار بار تغییر مکان وسط دهانه تیرهای (الف) گروه  Aو (ب) گروه B

شکل -13ب نشان می دهد که در تیرهای گروه  Bتا قبل از ترک خوردگی مخصوصا ترک برشی ،سختی بار تغییر مکان تمام تیرهای مقاوم
سازی نشده و مقاوم سازی شده تقریبا یکسان می باشد .بعد از ترک خوردگی مخصوصا ترک برشی ،سختی تیر مقاوم سازی نشده کاهش
یافت ،در حالیکه سختی تیرهای مقاوم سازی شده آنچنان کاهش نیافت .این شکل نشان می دهد که سختی تیرهای مقاوم سازی شده بعد
از ترک خوردگی تقریبا یکسان می باشد .همانند تیرهای گروه  ،Aسختی تیرهای گروه  Bبعد از جاری شدن میلگرد کششی کاهش می یابد،
اما همچنان در این ناحیه سختی تیرهای مقاوم سازی شده از سختی تیرهای مقاوم سازی نشده بیشتر است .در نهایت بخاطر اینکه تیر
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مقاومسازی شده با روش  NSMدچار شکست جداشدگی ورق  CFRPنشده  ،توانست تغییر مکان بیشتری را تحمل کند که این عامل باعث
افزایش شکلپذیری این تیر شده است .
بررسی کلی شکل  13نشان میدهد که مقاومسازی برشی در تیرهای عمیق به روش های  NSMو  EBباعث افزایش سختی در محدوده
رفتار االستیک تیرها گردیده است .دلیل این افزایش سختی در تیرهای عمیق میتواند بخاطر این باشد که چون اکثر تغییرشکل در تیرهای
عمیق ،برشی میباشد ،لذا مقاومسازی برشی با ورق  CFRPبصورت عمود بر ترکهای برشی ،از باز شدن ترکها جلوگیری کرده ،لذا در اثر
افزایش بارگذاری آنچنان ممان اینرسی و سطح مقطع بتن دست نخورده کاهش نمییابد.
در جدول  ، 4نتایج ظرفیت باربری نهایی تیرهای آزمایش شده آورده شده است .نتایج این جدول نشان میدهد که تیرهای گروه  Aدر
مجموعه نسبت به تیرهای گروه  Bظرفیت باربری نهایی بیشتری دارند که بخاطر استفاده از میلگرد برشی بیشتر در تیرهای گروه  Aمیباشد؛
هر چند میزان میلگرد خمشی در دو گروه یکسان میباشد .از آنجاییکه تیرهای مورد آزمایش عمیق بودند ،رفتار آنها برشی میباشد ،لذا نتیجه
قابل انتظار بود .همچنین نتایج ارائه شده در جدول  4نشان میدهد که با مقاومسازی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با ورق  CFRPبصورت
عمود بر راستای ترکهای قطری برشی ،ظرفیت نهایی نسبت به تیر مقاومسازی نشده افزایش یافت .مقدار افزایش ظرفیت باربری و تغییرشکل
نهایی در تیرهای مقاومسازی شده به روش  NSMبه ترتیب تا حدود  6درصد و  15درصد بیشتر از تیرهای مقاومسازی شده با روش EBR
میباشد .که این نتیجه ،عملکرد بهتر روش  NSMرا نسبت به روش  EBدر مقاومسازی برشی تیر عمیق بتن مسلح نشان میدهد.

 -3-3بررسی عرض ترك ،کرنش بتن فشاری و کرنش فوالد کششی
در جدول  5مقدار حداکثر عرض ترک خمشی و برشی ،حداکثر کرنش فوالد کششی و حداکثر کرنش بتن فشاری در لحظه شکست تیر
آورده شده است .همانطوریکه جدول  5نشان میدهد ،فوالد کششی همه تیرها در لحظه شکست ،جاری شده است .میزان کرنش فوالد کششی
در تیرهایی که مقاومسازی نشده است ،مقدار اندکی بیشتر از کرنش جاری شدن فوالد کششی میباشد .در حالیکه در تیرهای مقاومسازی
شده به روش  ،EBمقدار کرنش فوالد کششی خیلی بیشتر از کرنش جاری شدن فوالد میباشد و همچنین در تیرهای مقاومسازی شده به
روش  ،NSMمقدار کرنش فوالد کششی بیشتر از تیرهای مقاومسازی شده به روش  EBمیباشد .علت این اتفاق را این طور میتوان توضیح
داد که مقاوم سازی با ورق  CFRPدر راستای عمود بر ترک برشی قطری ،از شکست برشی جلوگیری کرده و شکست به سمت خمشی سوق
میدهد و لذا کرنش فوالد کششی در لحظه شکست در این تیرها ،مخصوصا تیرهای مقاومسازی شده به روش  NSMبه شدت افزایش مییابد
که نشان از عملکرد مناسب نوع آرایش مقاومسازی با ورق  CFRPو روش  NSMمیباشد.
جدول  5نشان میدهد که کرنش بتن فشاری در لحظه شکست در تیرهای مقاومسازی نشده خیلی کمتر از کرنش پکیدن بتن فشاری
( )0/0035-0/003میباشد .بخاطر اینکه این تیرها دارای شکست برشی میباشد ،لذا میزان کرنش فشاری بتن در این تیرها منطقی میباشد.
در حالیکه در تیرهایی که با روش  EBمقاومسازی شده است  ،میزان کرنش فشاری بتن در لحظه شکست حدود  0/003میباشد یعنی در
آستانه پکیدن بتن میباشد که با مشاهدات لحظه شکست این تیرها مطابقت دارد .همچنین جدول  5نشان میدهد که میزان کرنش بتن
فشاری در لحظه شکست در تیرهایی که با روش  NSMمقاومسازی شده بیشتر از میزان کرنش پکیدن بتن فشاری میباشد که با مشاهدات
شکست این تیرها که بصورت خمشی میباشد ،مطابقت دارد .با توجه به اینکه مقاومسازی با ورق  CFRPدر راستای عمود بر ترک برشی
قطری از شکست برشی جلوگیری کرده ،شکست به سمت خمشی سوق داده شده و لذا کرنش بتن فشاری در لحظه شکست در این تیرها
مخصوصا تیرهای مقاومسازی شده به روش  NSMبه شدت افزایش مییابد .میزان کرنش بتن فشاری در لحظه شکست در تیرهای مقاومسازی
شده به روش  NSMحدود  50درصد بیشتر از تیرهای مقاومسازی شده با روش  EBمیباشد .که این نتیجه ،عملکرد بهتر روش  NSMرا
نسبت به روش  EBدر مقاومسازی برشی تیر عمیق بتن مسلح نشان میدهد.
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همانطوریکه در باال گفته شده ،در هر مرحله از بارگذاری تیرها ،عرض بزرگترین ترک خمشی و ترک برشی بصورت جداگانه با استفاده از
ترک سنج نوری اندازه گیری شده و ثبت گردید .در جدول  5حداکثر عرض ترک خمشی و ترک برشی تیرهای آزمایش شده در بار نهایی
آورده شده است .همانطوریکه نتایج جدول نشان میدهد در تیرهایی که مقاومسازی نشده ،عرض ترک برشی بزرگتر از عرض ترک خمشی
در لحظه بار نهایی میباشد .در حالیکه در تیرهای مقاومسازی شده در لحظه بار نهایی ،عرض ترک خمشی بیشتر از عرض ترک برشی میباشد.
دلیل آنرا میتوان اینطور توضیح داد که استفاده از ورق  CFRPدر جهت عمود بر راستای ترک قطری برشی ،بعد از بوجود آمدن ترک قطری
برشی از گسترش آن جلوگیری کرده است و با افزایش بار اعمالی و افزایش تغییر شکل تیر ،عرض ترک خمشی افزایش مییابد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که عملکرد این شیوه آرایش ورق  CFRPجهت مقاوم سازی برشی تیر عمیق از کارایی مناسبی برخودار میباشد.
جدول :5عرض ترك و کرنش مصالح در لحظه شکست تیرهای آزمایش شده
کرنش بتن فشاری
()mm/mm

کرنش فوالد کششی
()mm/mm

0/001

<0/002

2/81

0/003

<<0/002

0/41

0/0047

<<<0/002

1/01

4/27

0/0008

<0/002

2/25

1/10

0/0029

<<0/002

1/84

4/10

54/61

0/0045

<<<0/002

0/50

6/00

57/59

نمونه

حداکثر عرض ترک برشی در بار نهایی
()mm

حداکثر عرض ترک خمشی در بار نهایی
)(mm

بار نهایی
)(ton

1/21

63/55

A-R

3/15

73/59

A-E

74/82

A-N

50/22

B-R
B-E
B-N

-4نتیجه گیری
در این تحقیق ،رفتار تیر عمیق بتن مسلح مقاومسازی شده با ورقهای CFRPدر برش با روش  EBو  NSMمورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق بشرح ذیل میباشد:
 -1در تمام تیرهای آزمایش شده ،ابتدا ترک خمشی در وسط دهانه تیر شروع شده و در ادامه بارگذاری ،ترک برشی در منطقه برش ثابت
اتفاق افتاد .در تیر مقاوم سازی نشده همین ترک برشی باعث شکست تیر شده است .درحالیکه هر دو روش مقاومسازی از شکست برشی تیر
جلوگیری نمودند .در تیرهایی که به روش  EBمقاومسازی شده ،در لحظه نهایی ابتدا جداشدگی بین ورق  CFRPو بتن اتفاق افتاد ،در حالیکه
تیرهایی که به روش  NSMمقاومسازی شده ،در لحظه نهایی جداشدگی اتفاق نمیافتد ،بلکه تیر دچار شکست خمشی (پکیدن بتن در منطقه
فشاری) میشود.
 -2همه تیرهای آزمایش شده (مقاومسازی نشده و مقاوم سازی شده) تا قبل از ترک برشی دارای سختی تقریبا یکسانی میباشند .بعد از
ترک برشی ،سختی تیرهای مقاومسازی نشده کاهش مییابد ،در حالیکه سختی تیرهای مقاومسازی شده به هر دو روش آنچنان کاهش
نمییابد ،بنابراین مقاومسازی تیرهای عمیق با ورق  CFRPباعث افزایش سختی در محدوده االستیک میگردد .اما بعد از جاری شدن
میلگردهای کششی سختی همه تیرهای آزمایش شده کاهش مییابد که این کاهش در تیرهای مقاومسازی شده کمتر میباشد .در لحظه
نهایی ،تیرهایی که به روش  NSMمقاومسازی شده نسبت به تیرهای که به روش  EBمقاومسازی شده ،بخاطر پیوستگی بهتر ورق CFRP
به بتن 15 ،درصد تغییر مکان بیشتری را تحمل کرده و لذا شکل پذیری بیشتری دارند.
-3کرنش فوالد کششی تیرهای مقاومسازی شده در لحظه نهایی خیلی بزرگتر از کرنش جاری شدن فوالد ( )0/002می باشد ،در حالیکه در
تیرهای مقاومسازی نشده ،کرنش فوالد کششی در لحظه نهایی ،مقدار ناچیزی بزرگتر از  0/002میباشد .از طرفی میزان کرنش فوالد کششی
در تیرهای مقاومسازی شده به روش  NSMبیشتر از تیرهای مقاومسازی شده به روش  EBمیباشد.
 -4کرنش بتن فشاری در تیرهای مقاومسازی نشده در لحظه نهایی حدود  0/001میباشد که خیلی کمتر از کرنش نهایی بتن ()0/003
پیشنهادی آئین نامهها میباشد .کرنش بتن فشاری در تیرهای مقاومسازی شده به روش  EBدر لحظه نهایی تقریبا  0/003میباشد که خیلی
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،NSM  به بتن در تیرهای مقاوم سازی شده به روشCFRP  در حالیکه بخاطر پیوستگی بهتر ورق.بیشتر از تیر مقاومسازی نشده می باشد
. میباشدEB  درصد بیشتر از کرنش بتن فشاری در تیرهای50  میباشد که0/0045 کرنش فشاری بتن در لحظه نهایی حدود
 در حالیکه حداکثر.حداکثر عرض ترک برشی در لحظه نهایی در تیرهای مقاومسازی شده خیلی کمتر از تیرهای مقاومسازی نشده میباشد-5
 ازCFRP  لذا مقاومسازی با ورق.عرض ترک خمشی در لحظه نهایی در تیرهای مقاومسازی شده بیشتر از تیرهای مقاومسازی نشده میباشد
.رشد ترک برشی جلوگیری کرده و شکست تیر را به سمت شکست خمشی سوق میدهد
 و بصورت عمود بر راستای ترکهای قطریNSM  وEB  با روشCFRP  مقاومسازی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق-6
 تاNSM  ظرفیت بار نهایی را نسبت به تیر مقاوم سازی نشده افزایش داده که مقدار افزایش در تیرهای مقاومسازی شده با روش،برشی
 درصد بیشتر از تیرهای مقاومسازی6  حدودNSM  از طرفی افزایش ظرفیت بار نهایی در تیرهای مقاومسازی شده با روش.درصد میباشد18
 در مقاومسازی برشی تیر عمیق بتن مسلح با ورقEB  را نسبت به روشNSM  عملکرد بهتر روش، این نتیجه. میباشدEB شده با روش
 دارای سطح ظاهری مناسبی میباشد و احتیاج، مقاومسازی شدهNSM  از طرفی تیرهای عمیق بتن مسلح که با روش. نشان میدهدCFRP
.به پوشش خاصی ندارد
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