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چکیده
استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده ،FRP،یکی از روشهای مقاومسازی و تعمیر سازههای بتنی میباشد .در این تحقیق به بررسی تقویت
برشی ،پیچشی و خمشی تیرهای بتنی خودمتراکم با ورق تقویتی دارای الیاف پلیمری شیشه ای ،GFRP ،پرداخته شده است .برای مقاوم
سازی تیرهای تحت اثر برش ،خمش و پیچش ،ورقهای GFRPبه ترتیب به صورت نوارهای  Uشکل ،مستقیم در سطح زیرین و دور پیچ
چسبانده شده اند .در این مطالعه ابتدا نتایج آزمایشگاهی با نتایج بدست آمده از مدل های عددی مقایسه شده اند و صحت مدل سازی
مورد تایید قرار گرفته است .سپس ورقهای تقویتی در یک و دو الیه بر روی مدلهای تیر بتنی چسبانده شده اند .با بررسی نتایج عددی
که از نرمافزار آباکوس بدست آمده است ،مشاهده میشود که با افزایش ترکها در تیرهای بتنی ،سختی آنها کاهش مییابد و سپس
تنشها توسط الیه چسب و ورقهای  GFRPتحمل می شوند ،که این امر منجربه افزایش ظرفیت باربری تیرهای مورد مطالعه در این
تحقیق گردیده است .نتایج حاصل از مدل سازی عددی نشان میدهد که با تقویت تیرهای بتنی با یک الیه ورق ، GFRPمقاومتهای
برشی و پیچشی به ترتیب به میزان  32و  74درصد افزایش یافته اند .در صورتی که از دو الیه ورق تقویتی استفاده شود ،میزان ظرفیت
باربری تیرها در اثر برش و پیچش به ترتیب حدود  74و  11درصد افزایش داشته اند .همچنین ظرفیت باربری تیرهای بتنی که تحت اثر
خمش قرار گرفته اند ،با اضافه کردن یک و دو الیه ورق تقویتی  GFRPبه ترتیب به میزان  32درصد و  74درصد افزایش داشته اند.
کلمات کلیدی :تیر بتنی ،الیاف پلیمری شیشه ای ،آباکوس ،برش ،خمش ،پیچش.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The use of fiber reinforced polymers, FRP, is one of the methods for
strengthening and retrofitting concrete structures. In this research, the
strengthening of reinforced self-compacting concrete beams against
shear, torsion and bending has been investigated using GFRP. For
reinforcing the beams against shear, bending and torsion, the strips of
GFRP were used in the forms of U-shape, straight on the bottom surface
and screwed around the beams respectively. In this study, the
experimental results were compared with the results of the numerical
models and their accuracies were confirmed. Then reinforcement sheets
were applied in one and two layers on concrete beam models. By studying
the numerical results obtained from Abaqus software, it was observed that
with the increase of cracks in the concrete beams, their stiffness decreased
and then the stresses were tolerated by the adhesive layers and the GFRP
sheets, which has led to an increase in the bearing capacity of the beams.
The results of numerical finite elements modeling show that by reinforcing
the concrete beams with one layer of GFRP, the load bearing capacities
of the beams improved in shear and torsion about 32% and 47%
respectively. Moreover, if two layers of reinforcement sheets were used,
the shear and torsion capacities of the beams increased about 45% and
61% respectively. The bending capacities of the concrete beams
strengthened with one and two layers of GFRP increased up to 32% and
48% respectively.
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 -1مقدمه
بتن خودتراکم نخستین بار توسط پروفسور هاشیمه اوکامورا 1در سال  1041در ژاپن پیشنهاد گردید و در سال  1044این بتن در
کارگاه ساخته شد و نتایج قابل قبولی از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ارائه داد [ .]1بتن خودتراکم به بتنی اطالق میگردد که تحت
وزن خود جاری شده و با توجه به روانی باال ،بدون نیاز به تراکم و لرزش ،به راحتی در هر قالب و با هر میزان تراکم آرماتور به صورت همگن
شکل قالب را به خ ود بگیرد .در واقع بتن خودتراکم مخلوطی با روانی و قابلیت شکلپذیری باال است ،با استفاده از این بتن بدون به وجود
آمدن مسئله جداشدگی سنگدانهها می توان به یک بتن یک دست و کامال متراکم رسید .عالوه بر امتیازات فوق با استفاده از بتن خودتراکم،
هزینه و زمان بتن کاهش مییابد [.]2
در یک دهه گذشته ،بتن خودتراکم به علت روانی و قابلیت اجرا در نقاط پر آرماتور ،کاربرد بیشتر در سازههای بتنی پیدا کرده
است .این نوع بتن تحت اثر وزن خود و بدون نیاز به لرزش ،متراکم شده و روانی آن حتی از بتن با کارایی باال نیز بیشتر است .بتن با کارایی
باال دارای دانهبندی ریزتری نسبت به بتن خودتراکم بوده و اسالمپ آن نیز بزرگتر است [ 3و  .]7به این دلیل ،استفاده از بتن خودتراکم در
اعضای پر میلگرد مانند ستون ها و اتصاالت مناسب است .عالوه بر سادگی اجرا ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که پیوستگی بتن خودتراکم
با میلگردها و همچنین شکلپذیری آن از بتن معمولی بیشتر بوده [ 1 ،4و  ]4و در مواردی نیز ،سختی ،مقاومت و شکلپذیری کمتری
نسبت به بتن معمولی داشته است [  4و  .]4برای ایجاد روانی مناسب در بتن خودتراکم الزم است تا درصد وزنی درشتدانهها تا حد امکان
کاهش داده شود .به طور معمول ،وزن درشتدانه در  SCCدر حدود  449تا  1449 kg/m3میباشد .میزان درشتدانه و آب در بتن تازه ،اثر
زیادی در رفتار بتن پس از سختشدگی دارد زیرا دانهها هنگام تغییرشکل خمیر سیمان با یکدیگر درگیر میشوند و در صورت استفاده از
آب بیش از حد و کاهش درشتدانه ،مقاومت بتن کاسته خواهد شد .عالوه براین ،طبق  ]0[ ACI 209مصرف آب زیاد و درشتدانه کم
موجب افزایش احتمال خزش و جمعشدگی بتن سخت شده میشود.
یکی از اهداف اصلی طراحی تیرهای بتن مسلح ،ایمنی میباشد .شکست ناگهانی به علت مقاومت کم برشی یکی از حاالت
شکست نامطلوب میباشد .تیرهای بتن مسلح در ابتدا برای خمش و برش طراحی میشوند .تیرها اعضایی هستند که برای حمل بارهای
پیرامونی و داخلی تحت خمش و برش قرار میگیرند .در طراحی یک عضو بتن مسلح انعطافپذیری یکی از پارامترهای اصلی میباشد که
معموال در گام نخست طراحی مورد توجه طراحان می باشد و به اندازۀ ابعاد و چیدمان میلگردها برای ارائه مقاومت الزم در برابر برش و
خمش ضروری میباشد [.]19
در اعضای سازه ای بتنی همانند تیرهای لبه که به یک دال طره متصل میباشند نیروی پیچشی به وجود میآید که باید کمتر از
ظرفیت پیچشی مقطع باشد .در سالهای اخیر ،مقاومسازی سازههای موجود بطور فزایندهای مهم شده است .دالیل مختلفی باعث این امر
شده است که فرسودگی سازه ها ،افزایش خطاهای طراحی و اجرایی از جمله این عوامل هستند .بعالوه ،بسیاری از سازههای موجود ،به علت
افزایش بارهای وارده ،نیاز به افزایش مقاومت دارند [ .]11از نقطه نظر محیطزیستی و اقتصادی نیز ترمیم ،تقویت و مقاومسازی سازههای
موجود بر تخریب و دوباره سازی ارجحیت دارد .همچنین در بسیاری از موارد ،مقاومسازی سازهها کم هزینهتر و کم دردسرتر از نوسازی آن-
ها است.
از جمله پیشرفتهای اخیر در صنعت مقاومسازی ،استفاده از روکشهای تقویتکننده پلیمری مسلح شده با الیاف ( FRPو
 )GFRPاست که برای مقاومسازی سازههای بتنی ،فوالدی ،بنایی و حتی چوبی به کار گرفته میشود.
تعمیر اعضای بتنی خمشی تقویت نشده و یا آسیبدیده توسط اتصال با ورقهای تقویتی پلیمری ( )FRPیا صفحات خارجی به
صورت فزایندهای در صنعت ساختمان به یکی از روشهای محبوب تبدیل میشود .استفاده از ورقهای  FRPبه دالیل ،مقاومت در برابر
خوردگی ،مقاومت باال ،وزن سبک و سهولت افزایش انعطافپذیری برای مقاومسازی یک روش مناسب میباشد [.]12
1 Hajime Okamura
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امروزه در دنیا بسیاری از سازههای زیر بنایی که در گذشته ساخته شدهاند نیاز به ترمیم و تقویت سازهای دارند .یکی از روشهای
جدید ترمیم و تقویت سازهها ،استفاده از مواد کامپوزیتی میباشد .این مواد کامپوزیتی به صورت پلیمرهای مسلح شده با الیاف میباشد .این
مواد با استفاده از چسب بر روی اجزای سازهای چسبانده میشود .این پلیمرهای مسلح شده با الیاف شامل الیاف با مقاومت باال میباشند که
در یک رزین پلیمری بنام زمینه قرار داده شده است .برخی از مزایای پلیمرهای مسلح شده ،مقاومت در برابر خوردگی ،نارسانا بودن ،غیر
مغناطیسی ب ودن ،نسبت مقاومت باال به وزن ،راحتی نصب و هزینه پایین مراقبت میباشد .استفاده از مواد مرکب در ابتدا به دلیل قیمت
باالی مواد اولیه و هزینه ساخت ،به کندی صورت گرفت ،اما مزایای این مواد نسبت به مصالح مرسوم مصرفی در صنعت ساختمان با وجود
هزینههای باالی ساخت سب ب افزایش کاربرد آنها شده است ،به طوری که عالوه بر موارد فوق در تعمیر و تقویت سازههای بنایی نیز از آنها
استفاده میشود [ 13و  .] 17تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است .باروس و فورتس در سال  ]14[ 2994با هدف افزایش
ظرفیت باربری تیرهای بتنآرمه در حالت سرویس و حالت نهایی ،باالبردن میزان تغییرشکل در تیرهای تقویت شده با تسمههای  FRPبه
روش NSM ،آزمایشات خمشی بر روی تیرهای بتنآرمه که با مقادیر مختلف تسمههای  FRPبه سطح مقطع تیر مقاوم شده بودند را انجام
دادند .تنگ و همکاران در سال  ]11[ 2992آزمایشات خمشی را بر روی تیرهای بتنآرمه که با میلههای  GFRPبه روش  NSMمقاوم شده
بودند ،انجام دادند .بوانگ و همکاران [ ]14با هدف بررسی رفتار تیر بتنآرمه تقویت شده با میلههای  GFRPآزمایشاتی را انجام دادهاند.
بررسی اعضای تحت اثر لنگر پیچشی از دو دیدگاه قابل توجه است؛ او ل اینکه در برخی اعضاء که پیچش به عنوان عامل موثر
اولیه مطرح باشد ،ضعف مقاومت پیچشی می تواند یکپارچگی کل سازه را به مخاطره بیاندازد چرا که گسیختگی پیچشی ،سازوکاری ترد و
شکننده محسوب میشود .نکته دوم -از دیدگاه تحلیل غیرخطی سازهها -بدین صورت مطرح میشود که از بین چهار حالت بارگذاری اصلی
یعنی نیروی محوری ،نیروی برشی ،لنگر خمشی و لنگر پیچشی ،فقط پیچش است که یک میدان تنش سه محوری به وجود میآورد .پس
مدلهای رفتاری به دست آمده برای این مسائل میتواند با کمترین تغییرات برای حاال بارگذاری دیگر نیز به کار رود [.]14
بهطور کلی دو رویکرد در شبیه سازی اعضای بتنی وجود دارد .رویکرد اول ،مدلسازی به روش ترک مجزا بوده که هزینه محاسباتی
باالیی داشته و استفاده از آن نیازمند مشخص بودن محل تشکیل ترک است بنابراین در مسائل خاص کاربرد دارد .رویکرد دوم ،مبتنی بر
رفتار متوسط نمونه بتنی است که مدلهای ترک پخشی و خسارت–خمیری در این دسته قرار میگیرند .این روشها ،دارای هزینه
محاسباتی کم و دقت باالیی بوده اما استفاده از این روشها نیازمند بهکارگیری مدلهای رفتاری مناسب برای مصالح است .پس هدف این
پژوهش ،تحلیل غیرخطی تیرهای بتنی تحت پیچش با تمرکز روی مدلهای رفتاری مصالح و ارائه روشی مدون برای مدلسازی میباشد
[.]14
در این مقاله به بررسی روند مدل عددی اجزای محدود تیر بتنی خودتراکم با استفاده از نرمافزار آباکوس تحت اثر خمش ،پیچش
و برش پرداخته شده است .در ابتدا مدل را با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی که در مرجع [ ]10بدست آمده است ،تایید کرده و سپس
با نوارهای  GFRPنمونه را مقاوم سازی کرده و در انتها به بررسی نتایج عددی پرداخته شده است.

-2روش تحقیق
در این مقاله از نرم افزار آباکوس برای مدل سازی تیرهای ساده و تقویت شده با ورق  GFRPبه کمک الیه چسب ،و تحلیل اجزاء
محدودی آن استفاده شده است .در این مطالعه به بررسی اثر برش ،پیچش و خمش بر روی تیر بتنی خودتراکم پرداخته شده است .برای
پیچش از تیر بتنی غیرمسلح و برای برش و خمش از تیر بتنی مسلح استفاده شده است .برای تیرهایی که جهت برش مدل سازی شدهاند از
 7آرماتور کششی با قطر  29میلیمتر استفاده شده است و برای تیر بتنی که برای خمش مورد مطالعه قرار داده شده است عالوه بر 7
آرماتور کششی با قطر  29در پایین از  2تا آرماتور با قطر  29در باالی تیر بتنی  2تا آرماتور با قطر  29میلیمتر در قسمت فشاری بتن
استفاده شده است و با خاموت به قطر  12میلیمتر در سرتاسر تیر محصور شدهاند .فاصله خاموتها به صورت یکسان و در فاصله 199
میلیمتر از یکدیگر قرار داده شده است .در ابتدا با مدل سازی تیر بتنی با استفاده از آزمایش انجام شده توسط مظلوم و همکاران [ ]10به
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صحت مدل تیر بتنی بدون تقویت برای مدل تحت اثر برش و پیچش پرداخته شده است ،سپس تیر بتنی را با ورق  GFRPتقویت نموده و
اثر برش ،پیچش و خمش بر روی تیر بتنی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -1-2مشخصات نمونه
ابعاد نمونههای مورد مطالعه جهت بررسی اثر برش ،پیچش و خمش هر دو یکسان و برابر با  399×399میلیمتر بوده است.
در شکل  1مشخصات مدل جهت بدست آوردن خمش نمایش داده شده است.

شکل  -1مدل در نظر گرفته شده جهت بدست آوردن تنش خمشی

تیر تحت بارگذاری استاتیکی به روش سه نقطهای برای انجام آزمایش خمشی قرار گرفتهاند .مشخصات هندسی و مکانیکی تیر
بتنی ،فوالد مصرفی GFRP ،و چسب در جداول  1الی  7آمده است.
جدول  -1مشخصات و ابعاد تیر بتنی []11
مقاومت
کششی
بتن

ابعاد ()mm
تیر

B1
B2
B3

b

h

L

300
300
300

300
300
300

1200
1200
1200

مقاومت
فشاری
بتن

مدول
االستیسیته

f t

f c

MPa

MPa

Ec
MPa

3.17
3.17
3.17

30
30
30

24870
24870
24870

GFRP
تعداد
الیهها
0
1
2

ضخامت
ورق
0
0.165
0.33

جدول  -2مشخصات ورق تقویتی GFRP
مقدار

وزن الیاف

779

واحد
gram/m2

مشخصه
مدول االستیسیته

42/713

MPa

دانسیته

2/47

gr/cm3
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جدول  -3مشخصات فوالدهای مصرفی
فوالد

قطر
mm
20

fy
MPa
400

fu

MPa
400

E
GPa
200

Poisson’s Ratio
0.2

جدول  -4مشخصات چسب به کار رفته در تقویت تیر بتنی
)ta (mm
93131

)Ga (MPa
122

)Ea (MPa
1427

 -2-2شبیهسازی رفتار مصالح
در مدل سازی ،رفتار تیرهای بتنآرمه تحت خمش چهار نقطهای به روش اجزاء محدود ( )FEMو به صورت حل غیرخطی ،با در
نظر گرفتن المان چسب برای مدل سازی رفتار سطح مشترک بتن و  GFRPمورد بررسی قرار گرفته است .برای پیچش نیز از بارگذاری به
صورت خارج از محور تقارن و در دو انتهای تیر ب تنی اعمال شده است .برای مدل برش نیز از مدل دو نقطهای به روش اجزای محدود و به
صورت غیرخطی استفاده شده است.

 1-2-2مشخصات اصلی بتن
بتن بنابر طبیعتش ماده ای با رفتار پیچیده است و حتی در سطوح تنش پایین هم رفتاری کامال غیرخطی دارد .از میان تئوری-
هایی که برای توضیح بتن ارائه شده اند ،دو تئوری پالستیسیته و مکانیسم خرابی بیشتر تطابق را با رفتار واقعی بتن دارند .کاملترین مدل
برای شبیه سازی رفتار بتن ،مدلی باشد که پالستیسیته و خرابی را ترکیب نماید [ .]29در این تحقیق از مدل بتن آسیبدیده پالستیک یا
مدل  CDPبرای مدل س ازی بتن استفاده شده است .در این مدل دو مکانیسم گسیختگی برای بتن که عبارتند از ترک خوردگی کششی و
خردشدگی فشاری فرض میشود .هر دوی این پدیدهها ناشی از شروع و گسترش ترکها میباشند .رفتار تنش-کرنش بتن تحت فشار تک
محوری بعد از ناحیه االستیک باید به صورت تنش برحسب کرنش غیراالستیک تعریف شود .فرض میشود که رفتار بتن تحت کشش تک
محوری تا تشکیل ترکهای ریز اولیه در تنش حداکثر به صورت خطی است [.]21
رفتار بتن بعد از شکست باید به صورت تنش برحسب کرنش ترکخوردگی تعریف گردد .این رفتار اجازه میدهد تا بتوان اثرات
اندرکنش ب تن و آرماتور را یافت .برا یدر نظر گرفتن اثرات اندرکنش بین بتن و میلگرد مانند پیوستگی-لغزش بتن با میلگردها و اثر میخ
پرچی ( )Dowel Actionمی توان خواص ناشی از این اثرات را به صورت تقریبی و ساده شده با معرفی سختشدگی کششی در مدل بتن در
نظر گرفت و با دقتی نسبی اثر باز توزیع تنشهای بتن پس از ترکخوردگی را وارد محاسبات نمود [.]22
برای معرفی رفتار کامل بتن باید عالوه بر پارامترهای االستیک (مدول االستیسیته و ضریب پواسون) ،با مدل  CDPمقادیر عددی
پنج پارامتر پالستیک و پارامترهای اختصاصی معرف رفتار بتن در کشش و فشار به نرمافزار داده شوند که به شرح زیر است:
 .1زاویه اتساع ( ،  )Dilation Angleکه نسبت تغییرات حجم به کرنش برشی است .بزرگترین مقادیر  بتن را شکلپذیرتر می-
سازد.
 .2خروج از محوریت (  ،)Eccentricity؛ که سرعت نزدیک شدن تابع پتانسیل پالستیک به مجانبش را به دست میدهد و هر چه
مقدار آن بیشتر باشد انحنا در پتانسیلهای کم ،بیشتر می گردد .مقدار این خروج از محوریت به عنوان پیشفرض در نرمافزار 0.1
در نظر گرفته شده است.
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f b0

 f؛ ک ه نسبت تنش تسلیم دو جهته فشاری به تنش تسلیم یک جهته فشاری است که در آزمایشها معموال عددی بین  1/1تا
.3
 1/11به دست میآید .مقدار پیشفرض این پارامتر بدون بعد در نرمافزار  1/11است.
c0

 .7پارامتر k؛ که شکل سطح تسلیم را مشخص میسازد و میتواند مقداری بین  9/4تا  1/9داشتهه باشد .مقدار پیشفرض  kدر نرم-
افزار تعیین شده است که بنا به اتفاق نظر مراجع موجود [ ]23برای مدل سازی بتن تیر مناسب خواهد بود.
 .4پارامتر ویسکوزیته  ،؛ که زمان آسودگی سیستم ویسکوپالستیک را نشان میتوان با استانداردسازی و تنظیم ویسکوپالستیک
معادالت رفع نمود و بدین وسیله اجازه داد تنش ها از سطح تسلیم خارج شوند .پارامترهای معرفی شده در فوق در جدول 4
نمایش داده شده است.
جدول  -5پارامترهای مورد نیاز مدل  CDPبتن در تعریف رفتار پالستیک بتن []21
Viscosity Parameter

k

f b0
f c0

Eccentricity

Dilation angle

0.01

0.6667

1.16

0.1

30

 2-2-2رفتار تنش-کرنش پس از شکست بتن
به طور کلی مشخص کردن رفتار پس از شکست در بتن و بیان تنشهای بعد از شکست به صورت تابعی از کرنش ترک

خوردگی  cr

میباشد .کرنش ترک خورده به صورت کرنش کل منهای کرنش االستیک بتن ترکنخورده تعریف میشود .با داشتن اطالعات

مربوط به باربرداری ،منحنیهای آسیب کششی در آباکوس به صورت (  ) dt-  crقابل حصول است .این برنامه به طور خودکار ،مقادیر کرنش
ترکخورده را به مقادیر کرنش پالستیک تبدیل میکند .در شکل  2با داشتن مقادیر تنش و کرنش فشاری بتن ،میتوان پارامترهای خرابی
و مدول االستیسیته بتن ،کرنشهای پالستیک معادل را به دست آورد [ .]21برای محاسبه منحنی تنش کرنش فشاری از روابط هاگنستاد
اصالح شده استفاده شده است (شکل .)7

(الف) منحنی رفتار بتن در فشار و کشش

(ب) نمودار رفتار بتن در فشار

شکل  -2کرنش غیراالستیک در منحنی پاسخ بتن تحت بارگذاری فشاری تک محوره []21

 -3-2-2رفتار کششی بتن
زمانی که ترک در بتن مسلح ایجاد می شود باز هم قادر به تحمل مقدار کشش در جهت عمود به ترک میباشد که این پدیده
سختی کششی باقیمانده نام دارد (شکل  .)3برای معرفی رفتار کششی بتن به نرمافزار از روش کرنشها استفاده شده و از مدل ساده خطی
جهت مدل کردن رفتار کششی بتن استفاده شده است.
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شکل  -3منحنی رفتاری بتن در کشش

در جدول  1مشخصات تنش و کرنش ترکخوردگی بتن در کشش و پارامتر خرابی آن نمایش داده شده است.
جدول  -6مشخصات تنش و کرنش ترکخوردگی بتن در کشش و پارامتر خرابی آن
پارامتر خرابی

کرنش کششی ( )  cr

تنش کششی ()MPa

9

9

3/14

9/0

9/99124

9

 4-2-2الیاف پلیمری شیشهای
الیاف پلیمر مسلح کننده در جهت ط ولی به سختی دارای رفتار غیرخطی هستند و رفتار آنها را به صورت خطی در نظر گرفته
میشود .همچنین با بارگذاری های عرضی درون صفحه انحراف از رفتار غیرخطی مشاهده شده است .اما میزان غیرخطی شدن با برش درون
صفحهای قابل مقایسه نیست .معموال این رفتار غیرخطی را که با بارگذاریهای عرضی توام است میتوان نادیده گرفت .بنابراین مواد  FRPتا
لحظه گسیختگی (رسیدن به کرنش نهایی ) u ،رفتار االستیک و خطی دارند و در مقاومت نهایی خود دچار شکستی ترد میشوند (شکل
،7ب) .بنابراین رفتار موارد  FRPرا میتوان با معرفی یک رفتار خطی االستیک معرفی نمود [.]27

(ب)

(الف)
شکل  -4الف) منحنی تنش-کرنش فوالد ب) منحنی تنش کرنش FRP

 5-2-2الیه چسب
بررسی خرابی های زودرس حاصل از جداشدگی منوط به اضافه کردن مدل سطح واسط به مدل کلی است .در این تحقیق این امر
با مدل سازی ال یه چسب و تعریف خصوصیات و رفتار مکانیکی این الیه انجام شده است .رفتار چسب در نرمافزار به صورت مدل کشش-
جدایی ( ) Traction-Separationتعریف شده است .این مدل دو حالت دارد؛ از بین رفتن چسبندگی ،و رابطه االستیک خرابی ،بین تنش
مماسی (یا کششی) (  ) و جابجایی نسبی ناشی از لغزش (  ) در میان الیه چسب را شامل میشود .شکل  4نمایش رفتار مدل کشش-
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جدایی است که توسط پارامترهای موثر کشش (  ) و جابجایی نسبی ناشی از جداشدگی (  ) بوجود آمده است .در این مدل مقدار نهایی

جابجایی نسبی (  ) و مقدار ترکخوردگی اولیه (  )  0به پارامترهای ورودی زیر بستگی دارد:
f

2Gcr

()1

 max

 max
,
0

f 

k0 

رفتار الیه چسب با تعریف دو بخش االستیک و بخش خرابی چسب صورت میگیرد .رفتار آغازین الیه چسب در شروع خرابی به
شکل رفتار االستیک-خطی بوده و میبایست بردار سختی اولیه برای آن تعریف شود:
()2

G2
t

K SS 

G1
,
t

K tt 

E
,
t

K nn 

در رابطه باال t ،ضخامت چسب E ،مدول االستیسیته چسب G1 ،و  G2مدول برشی چسب در جهات دوم و سوم صفحه Ktt ،Knn ،و
 KSSمقدار سختی اولیه در جهات عمود و  2جهت اصلی دیگر و با توجه به شکل  4میباشد.

شکل  -5المان  8 ،Cohesiveگرهی سه بعدی؛ COH3D8

تعریف بخش خرابی به نرمافزار ،شامل رفتار آغاز خرابی و گسترش خرابی میباشد .در فرضیه خرابی چسب ،آغاز خرابی هنگامی
روی میدهد که معادلۀ کشش درجه دو شامل نسبتهای تنش اصلی به عدد یک برسند؛
()3

 n 2  n 2 t 2
} { 0 } { 0 }  1
 n0
n
n

{

پارامترهای   t ،  nو   sعبارتند از مقادیر حداکثر تنشهای کششی و برشی ماکزیمم چسب و  nو  sو t؛ جهتهای مولفههای
تنش در شکل  1در محدوده االستیک میباشند.

شکل  -6رفتار الیه چسب
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مقادیر این پارامترها به صورت   s   t   maxو   n  f ctپیشنهاد شده است .که در آن  fctتنش برشی ماکزیمم بتن است و مقدار

تنش برشی ماکزیمم بتن است و مقدار تنش برشی ماکزیمم ،  max ،از رابطۀ زیر به دست میآید:

 max  1.5w f ct

()7
()4

bf
)
bc
 0.75
bf
) (1.25 
bc

(2.25 

مقدار

bf
bc

w 

در تیر تقویت شده ،برابر عدد  1میباشد؛  bfعرض صفحه  bc ،FRPعرض بتن و  fctمقاومت کششی بتن میباشند.
 max

شبیه سازی عددی نشان دادهاند که این مقدار برای تنش برشی ماکزیمم بسیار زیاد میباشد و به جای آن مقدار
مقادیر مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
()1

 1.78 MPa

 max
2

جایگزین شده است.

2

 s0   t0 

 n0  f ct  3.17 MPa

()4

فرضیه گسترش خرابی چسب با توجه به انرژی آزاد شده ،بیان شده است .در آباکوس ،وابستگی انرژی شکست به مود براساس
معیار گسیختگی  BKتعریف شده است:
()4

G
G nc  (G sc  G nc ){  }  G c
G

که در آن G  G  G , G  G  G ،و  پارامترهای مصالح هستند Gs ،Gn .و  Gtبه ترتیب ،اشاره به کار انجام شده به وسیله
کشش و جدایش همزمان با آن در جهت عمودی ،اولین و دومین جهتهای کششی ،دارند .این معیار ،بویژه هنگامی که انرژیهای شکست
t

s

s

n

بحرانی در طی تغییرشکل کلی در طول اولین و دومین جهتهای تنش؛ یکسان هستند؛ سودمند است .یعنی
J

G nc  111.52

J
m2

G sc  Gtc  900

مقادیر استفاده شده در این تحقیق عبارتند ازm :
و
تجربی انرژی شکست ،برابر با سطح زیر منحنی نرمشوندگی بتن به دست آمده است[.]24
2

f c 0.46
d
w
) (1  a )0.22 ( )0.3
0.051
11.27
c

()0

 .همچنین

c
c
. G s  Gt

  1.45

بوده و مقدار

( G F  2.5 0

منحنی نرمشوندگی بتن تحت بارگذاری کششی تک محوری در این مطالعه مورد نظر میباشد که در آن،
است که شروع ترکهای ریز در بتن را کنترل میکند،

GF

f t

96

مقاومت کششی بتن

کل انرژی شکست است که بنابر تعریف ،میزان انژری الزم برای شروع ،گسترش

و شکست کامل یک ترک در واحد سطح میباشد .در رابطۀ  ،0مقاومت فشاری بتن ) ، f c (MPaانرژی شکست بتن
 d a (mm )  9و نسبت آب به سیمان در اختالط بتن
استفاده از توابع تخمین زد.

G nc

از روابط

w
 0.5
c

است .زمانیکه پارامترهای

f t

و

GF

N
) ( GF
m

 ،برای سنگدانه

معلوم شوند ،میتوان نرمشوندگی را با
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 -3المانهای به کار رفته در تحلیل عددی
برای مدل سازی بتن به دلیل رفتار سه بعدی آن از المان  ،C3D8Rبرای فوالدهای کششی و فشار از المان  T3D2و برای صفحه
 GFRPاز المان  Shellاز نوع  S4Rکه المان  7گرهی با  1درجه آزادی انتقالی و دورانی در هر گره میباشد ،استفاده شده است .برای صفحه
چسب از المان  COH3D8استفاده شده است.
در مدل سازی برای المان تیر بتنی و الیه چسب ،مشبندی به شکل  Hexو برای صفحه  GFRPاز  Quadاستفاده شده است.
در شکل  4مدل ساخته شده جهت بررسی نتایج عددی تحت خمش و پیچش نمایش داده شده است.
برای تقویت تیر خمشی از ورق  GFRPدر زیر تیر استفاده شده است .برای تقویت تیر در مقابل پیچش نیز از روق  GFRPبه
صورت دور پیچ بر روی تیر بتنی استفاده شده است .در شکل  4نحوۀ مقاوم سازی تیر بتنی تحت اثر بارگذاری خمشی و پیچشی نمایش
داده شده است.

()B

()A

()C
شکل  -7مدل ساخته شده جهت انجام )A( ،آزمایش برشی و ( )Bآزمایش پیچشی )C( ،آزمایش خمشی

()C

()B

()A

شکل  -8نحوۀ مقاوم سازی ( )Aتیر بتنی تحت برش )B( ،تیر بتنی تحت پیچش و ( )Cتیر بتنی تحت خمش
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-4نتایج مدل سازی عددی
در ابتدا به بررسی نتایج عددی بدست آمده از بارگذاری که برای محاسبه برش انجام شده ،پرداخته میشود و سپس نتایج عددی
بارگذاری پیچشی و در انتها نتایج حاصل از آزمایش برای خمش بیان شده است .برای تحلیل غیرخطی ،رابطه نیرو-تغییرمکان نیز به صورت
غیرخطی بوده و سختی سازه تابعی از تغییرمکان خواهد بود .برای حل این گونه معادلهها نمیتوان بار وارده را یکباره به سازه اعمال نمود،
بلکه با تقسیم بار به صورت نموهای کوچک به حل مساله پرداخته می شود .هر چه نمو بارها کوچکتر باشند باعث نزدیکی حالت مفروض با
واقعیت موجود خواهد شد و شرط وقوع همگرایی در جوابها کوچک بودن نمو بارها است .در این تحقیق از روش تکرار نیوتن رافسون برای
دستیابی به همگرایی به کار گرفته شده است.

 -1-4نتایج حاصل از برش
منحنیهای بار-جابجایی ،برای تیرهای شاهد در شکل  0و تیرهای تقویت شده با  GFRPتوسط نرمافزار در شکل  19نمایش داده
شده است.که در این شکل مقادیر جابجایی و تغییرمکان عمودی وسط دهانه تیرها رسم شده است .با مقایسه نمودار نیرو-جابجایی عمودی
وسط دهانه تیرها حاصل از تحلیل ،تیر در نرم افزار (مدل سازی عددی) و همچنین نتایج آزمایشگاهی میزان دقت و صحت مدلها بسیار
خوب میباشد و درصد خطای بین مدلها و نتایج آزمایشگاهی تقریبا کمتر از  19درصد میباشد.
در ناحیه االستیک نتایج عددی و نتایج آزمایشگاهی مطابقت خیلی خوبی با هم دارند.

شکل  -1منحنی بار تغییرمکان تیر ساده تحت اثر بار برای محاسبه برش

شکل  -11منحنی بار تغییرمکان تیر تقویت شده تحت اثر بار برای محاسبه برش
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مشخصات عددی بدست آمده از مدل سازی در جدول  4ارائه شده است .در این جدول انواع تیرهای مورد مطالعه ،نحوۀ تقویت و
ضخامت الیههای  ، GFRPبار ماکزیمم نمونه ساده آزمایشگاهی و بار ماکزیمم عددی مدل سازی نمایش داده شده است .براساس اعداد
حاصل از جدول  4درصد خطای حاصل مدل عددی و آزمایشگاهی نیز کمتر از  2درصد بدست آمده است.
جدول  -7مشخصات عددی بدست آمده از مدلها تحت اثر بار برای محاسبه برش
ضخامت
GFRP

بار ماکزیمم آزمایشگاهی (]14[ )N

بار ماکزیمم مدل سازی عددی

درصد افزایش ظرفیت تیر تقویت شده

)(mm

)(N

)(N

%

82953.16

84241.44

---------

تیر

نوع تقویت

S1

بدون تقویت

0

S2

یک الیه GFRP

0.165

S3

دو الیه GFRP

0.33

-----------------

111089.90
121950.35

0.32
0.45

 -2-4نتایج حاصل از پیچش
منحنیهای بار-دوران ،برای تیرهای شاهد در شکل  11و تیرهای تقویت شده با  GFRPتوسط نرمافزار در شکل  12نمایش داده
شده است.که در این شکل مقادیر دوران دو انتهای تیرها رسم شده است .با مقایسه نمودار نیرو-دوران تیرها حاصل از تحلیل ،تیر در نرم-
افزار (مدل سازی عددی) و همچنین نتایج آزمایشگاهی میزان دقت و صحت مدلها بسیار خوب میباشد و درصد خطای بین مدلها و
نتایج آزمایشگاهی تقریبا کمتر از  19درصد میباشد.
در ناحیه االستیک و پالستیک نتایج عددی و نتایج آزمایشگاهی مطابقت خیلی خوبی با هم دارند.

شکل  -11منحنی بار دوران تیر ساده تحت اثر بارگذاری برای محاسبه اثر پیچش

شکل  -12منحنی بار دوران تیر تقویت شده تحت اثر بارگذاری برای محاسبه اثر پیچش
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مشخصات عددی بدست آمده از مدل سازی در جدول  4ارائه شده است .در این جدول انواع تیرهای مورد مطالعه ،نحوۀ تقویت و
ضخامت الیههای  ، GFRPبار ماکزیمم نمونه ساده آزمایشگاهی و بار ماکزیمم عددی مدل سازی نمایش داده شده است .براساس اعداد
حاصل از جدول  4درصد خطای حاصل مدل عددی و آزمایشگاهی نیز کمتر از  11درصد بدست آمده است.
جدول  -8مشخصات عددی بدست آمده از مدلها تحت اثر بارگذاری برای محاسبه اثر پیچش
ضخامت
GFRP

بار ماکزیمم آزمایشگاهی ()N
[]14

بار ماکزیمم مدل سازی عددی

درصد افزایش ظرفیت تیر تقویت شده

)(mm

)(N

)(N

%

17518.01

15631.34

---------

تیر

نوع تقویت

T1

بدون تقویت

0

T2
T3

یک الیه GFRP

0.165

---------

22965.53

0.47

دو الیه GFRP

0.33

---------

25199.10

0.61

 -3-4نتایج حاصل از خمش
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل سازی عددی و ص حت خوب نتایج با مشخصات آزمایشگاهی سعی شده است که تیر بتنی
برای مطالعه بیشتر تحت اثر بارگذاری  7نقطه ای نیز مدل سازی شود .در این بخش به بررسی نتایج عددی المان محدود حاصل از مدل
سازی در نرمافزار آباکوس پرداخته شده است و سپس اثر تقویت ورق  GFRPبر روی این مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
منحنیهای بار-جابجایی ،برای تیرهای بدون تقویت و تیرهای تقویت شده با  GFRPتوسط نرمافزار در شکل  13نمایش داده شده
است.که در این شکل مقادیر جابجایی و تغییرمکان عمودی وسط دهانه تیرها رسم شده است.

شکل  -13منحنی بار تغییرمکان تیر تقویت شده برای محاسبه خمش

مشخصات عددی بدست آمده از مدل سازی در جدول  0ارائه شده است .در این جدول انواع تیرهای مورد مطالعه ،نحوۀ تقویت و
ضخامت الیههای  ، GFRPبار ماکزیمم نمونه ساده آزمایشگاهی و بار ماکزیمم عددی مدل سازی نمایش داده شده است.
جدول  -1مشخصات عددی بدست آمده از مدلها برای محاسبه خمش

43

ضخامت GFRP

بار ماکزیمم مدل سازی عددی

درصد افزایش ظرفیت تیر تقویت شده

)(mm

)(N

%

74652.40

--------0.32
0.48

تیر

نوع تقویت

B1

بدون تقویت

0

B2

یک الیه GFRP

0.165

98351.76

B3

دو الیه GFRP

0.33

110175.31
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نتیجهگیری-5
:نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از
 درصد و با افزودن32  ظرفیت باربری به مقدارGFRP  با افزودن یک الیه ورق تقویتی،در مقاوم سازی تیرهای بتنی در برابر برش
. در دوالیه برای مقاومسازی برشی مناسب ارزیابی میگرددGFRP  لذا عملکرد. درصد افزایش داشته است74 دو الیه ورق تقویتی به میزان
. در این زمینه استفاده گرددCFRP در صورت نیاز به مقاومسازی بیشتر پیشنهاد میشود از

 یعنی با افزودن یک الیه ورق تقویتی.نتایج مقاوم سازی تیرهای بتنی تحت خمش تقریبا مشابه نتایج به دست آمده از برش است
 به عبارت. درصد افزایش داشته است74  درصد و با افزودن دو الیه ورق تقویتی به میزان32  در زیر تیر ظرفیت باربری به مقدارGFRP
. در دوالیه برای مقاومسازی خمشی نتایج کامال قابل قبول میدهدGFRP دیگر عملکرد
 به. راندمان بیشتری نسبت به برش و پیچش داشتندGFRP  ورقهای،در مقاومسازی تیرهای بتنی تحت بارگذاری پیچشی
 درصد و با افزودن دو الیه ورق تقویتی به میزان74 عبارت دیگر ظرفیت باربری پیچشی با افزودن یک الیه ورق دورپیچ تقویتی به مقدار
. استفاده کردCFRP  در صورت نیاز به تقویت بیشتر میتوان از. درصد افزایش داشته است11
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