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چکیده
یکی از روشهای متداولی که امروزه در مقاوم سازی سازههای بتن آرمه از آن استفاده میشود ،استفاده از کامپوزیتهای FRP

میباشد .تقویت ستونها به عنوان یکی از ارکان اصلی سازهها که بار محوری را به صورت خالص یا به همراه لنگر خمشی منتقل
میکنند ،از اهمیت بسیار زی ادی برخوردار است .ستونی که تحت بار محوری و لنگر خمشی قرار گرفته باشد ،از خود تغییر مکان جانبی
بروز می دهد؛ این تغییر مکان جانبی در هر قسمت از طول ستون ،یک خروج از مرکزیت برای بار محوری وارد شده در انتهای ستون
محسوب میشود که حاصل ضرب بار محوری در تغییر مکان جانبی مذکور سبب ایجاد لنگر ثانویهای میشود .اثر این لنگر با لنگر
اولیهای که بر ستون اثر میکرده است جمع شده و اثرات بحرانیتری را در ستون به وجود میآورد .با وجود آن که در عمل ستونهای
بتنی اغلب تحت بار دارای خروج از مرکزیت بوده و ممکن است در معرض ناپایداری ناشی از اثرات الغری باشند ،بر روی رفتار
ستونهای بتن آرمهی الغر محصور شده با  ،FRPمطالعات آزمایشگاهی کمتری نسبت به ستونهای کوتاه تقویت شده با آن انجام شده
است .هر چند مطالعات موجود مبین افزایش مقاومت ستون با تقویت آن به وسیلهی  FRPمیباشند ،اما اثر تقویتی  FRPبر روی
ستون تحت بارگذاری محوری – خمشی) ،(P-Mبا افزایش الغری کاهش مییابد .به عبارت دیگر از ظرفیت  FRPبه طور کامل استفاده
نشده و ستون در معرض ناپایداری و کمانش قرار میگیرد؛ در نتیجه اثرات الغری میتوانند مانع از دستیابی ستون به حداکثر ظرفیت
خود شوند .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی رفتار ستونهای الغر تقویت شده با کامپوزیت  FRPبا تکنیک شیارزنی بوده تا اثرات ناشی از
الغری که در سایر روشهای تقویت مشاهده میشود ،کاهش یابد .به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر در تحقیق حاضر ،تعداد 6
عدد نمونهی بتن آرمهی دایروی با قطر  131میلی متر و با ارتفاع  011میلی متر (با نسبت الغری  )77/7تحت بار با خروج از مرکزیت
ثابت 61میلی متر مورد آزمایش قرار گرفتند .نیمی از نمونهها مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و نیمی دیگر مسلح به میلگرد مقاومت
باال میباشند .نتایج نشان میدهند نمونههای تقویت شده به روش شیار زنی ،افزایش باربری بیشتری نسبت به نمونههای تقویت شده
به روش  EBRبه دست میدهند .این میزان افزایش ظرفیت باربری در نمونههای تقویت شده به روش شیارزنی و  EBRنسبت به
نمونه ی شاهد برای گروه مسلح به میلگرد مقاومت معمولی به ترتیب برابر با  63/1و  37/3درصد و برای گروه مسلح به میلگرد مقاومت
باال به ترتیب برابر با  61/8و  72/1درصد میباشد .همچنین الغری بر ظرفیت باربری ستونهای تقویت شده به روش شیار زنی ،در هر
دو نوع نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و باال ،به میزان بسیار کمتری نسبت به روش تقویت  EBRو نمونههای بدون تقویت
اثر میگذارد.
کلمات کلیدی :مطالعه آزمایشگاهی ،ستون الغر بتن آرمه ،کامپوزیت  ،FRPتقویت ،اثرات ثانویه
)(Code B

 .1مقدمه
در دهههای اخیر ،در کنار ساخت سازههای جدید ،تقویت و بهسازی سازههای موجود و قدیمی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .از دالیل نیاز سازهها به تقویت می توان به گذشت زمان و فرسوده شدن سازه ،خطاهای محاسباتی ،ضعف در اجرا ،تغییر
1
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کاربری و افزایش بارهای وارده بر ساختمان ،تغییر آیین نامهها و استانداردهای ساختمانی ،ضعف آیین نامههای قدیمی و تاثیر
عوامل مخرب محیطی اشاره نمود ].[3-1
1
یکی از روشهای جدید تقویت که در سالهای اخیر متداول گشته است ،استفاده از کامپوزیتهای  ، FRPبه دلیل
ویژگیهای منحصر به فرد آنها میباشد .از جمله این ویژگیها می توان به مقاومت کششی باال در کنار وزن کم این مواد اشاره
کرد .عالوه بر این ،مواردی نظیر مقاومت باال در برابر عوامل محیطی همچون خوردگی ،سهولت اجرا و قیمت مناسب در مقایسه
با سایر روشهای تقویت ،از مزایای دیگر استفاده از  FRPدر تقویت سازههای بتن آرمه میباشند].[4
ستون مهمترین رکن پایداری سازه است .تقویت ستونها به عنوان یکی از ارکان اصلی سازهها که بار محوری را به صورت
خالص یا به همراه لنگر خمشی منتقل میکنند ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .ستونی که تحت بار محوری و لنگر
خمشی قرار گرفته باشد ،از خود تغییر مکان جانبی بروز میدهد؛ این تغییر مکان جانبی خود تحت تاثیر مقدار لنگر خمشی
وارده ،ابعاد مقطع ستون ،مدول االستیسیته ی ستون (سختی ستون) ،شرایط انتهایی ستون و شرایط کلی قابی که ستون در آن
قرار گرفته است ،میباشد .این تغییر مکان جانبی در هر قسم ت از طول ستون ،یک خروج از مرکزیت برای بار محوری وارد
شده در انتهای ستون محسوب می شود که حاصل ضرب بار محوری در تغییر مکان جانبی مذکور سبب ایجاد لنگر ثانویهای
میشود .اثر این لنگر با لنگر اولیهای که بر ستون اثر میکرده است جمع شده و اثرات بحرانیتری را در ستون به وجود میآورد.
مجموع لنگر خمشی اولیه و لنگر خمشی ثانویه به همراه بار محوری وارده بر ستون ،سبب شکست نهایی ستون میشود].[2
ستونها به دو دستهی ستون کوتاه (چاق) و ستون بلند (الغر) تقسیم میشوند .به طور کلی هنگامی که اثرات لنگر ثانویه بیش
از  2درصد از مقاومت ستون نمی کاهد ،آن ستون ،ستون کوتاه و در غیر این صورت ستون الغر نامیده میشود] .[6ستونهای
الغر به صورت گسترده در سازههای بزرگ مانند مجتمعهای تجاری ،پارکینگهای طبقاتی ،رستورانها ،سالنهای همایش،
پلهای طبقاتی و مونو ریلها مورد استفاده قرار میگیرند .رفتار ستونهای بلند به مراتب خاصتر و پیچیدهتر از ستونهای
کوتاه بوده و در اثر بارهای وارده ،زودتر دچار کمانش و گسیختگی میشوند .از راه حلهای جلوگیری از شکستهای مذکور،
میتوان به تقویت ستون با استفاده از کامپوزیت  FRPبا الیاف به کار رفته در جهت طولی اشاره کرد .این کامپوزیت با تحمل
قسمتی از تنش فشاری وارد بر ستون ،موجب افزایش ظرفیت ستون میگردد .با توجه به این که بسیاری از ستونهای موجود
تحت تأ ثیر ترکیب بار محوری و لنگر خمشی قرار دارند ،استفاده از کامپوزیت  FRPبا الیاف طولی روشی مناسب برای تقویت
ستون به نظر میرسد.
هر چند مطالعات موجود مبین افزایش مقاومت ستون با تقویت آن به وسیلهی  FRPمیباشند ،اما اثر تقویتی  FRPبر روی
ستون تحت بارگذاری محوری  -خمشی ) ،(P-Mبا افزایش الغری کاهش مییابد .به عبارت دیگر از ظرفیت  FRPبه طور
کامل استفاده نشده و ستون در معرض ناپایداری و کمانش قرار میگیرد؛ در نتیجه اثرات الغری میتوانند مانع از دستیابی
ستون به حداکثر ظرفیت خود شوند] 7و .[8
یکی از دالیل عدم استفادهی کامل از ظرفیت  ،FRPعدم اتصال مناسب ورق با سطح بتن میباشد .جهت رفع این مشکل،
در سال  7111مستوفینژاد و محمود آبادی روش شیار زنی را به عنوان روشی جدید در اتصال ورق  FRPبه سطح بتن در
دانشگاه صنعتی اصفهان ابداع کردند ] .[9در این روش ایجاد شیارهای با عمق و طول مورد نظر ،سبب انتقال مناسب تنشها
بین بتن و ورق شده و این امر سبب افزایش استفاده از ظرفیت ورق  FRPو همچنین به تأخیر افتادن یا از بین رفتن پدیدهی
جدا شدگی ورق  FRPاز سطح بتن میشود.
در تحقیق حاضر رفتار ستونهای الغر بتن آرمه (با نسبت الغری  77/7مطابق با آیین نامهی  )ACI-318که با استفاده از
روش شیار زنی توسط کامپوزیتهای  FRPتقویت شده اند ،تحت بارگذاری بار محوری – لنگر خمشی بررسی میگردد.

Fiber Reinforced Polymers
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 .2مشخصات نمونهی آزمایشگاهی
در این تحقیق تعداد  6عدد نمونهی بتن آرمهی دایروی با قطر  131میلی متر و ارتفاع  011میلی متر تحت بار با خروج از
مرکزیت ثابت  61میلی متر آزمایش شدند .نیمی از نمونهها مسلح به میلگرد مقاومت معمولی (گروه اول) و نیمی از نمونهها
مسلح به میلگرد مقاومت باال (گروه دوم) میباشند .در تمامی نمونهها به جهت تأمین وصلهی مکانیکی مورد نیاز ،از صفحههای
فوالدی به ضخامت  71میلی متر استفاده شده است؛ قطر خارجی و داخلی این صفحات به ترتیب برابر  111و  41میلی متر
بوده و دارای  6سوراخ به قطر  8میلی متر جهت عبور میلگردهای طولی میباشند .در شکل  ،1مشخصات هندسی و جزییات
7
میلگردگذاری نشان داده شده است .در هر گروه یک نمونه به عنوان شاهد ،و دو نمونهی دیگر تقویت شده به روشهای EBR
و شیارزنی ) 3 (EBROGمیباشند .نام گذاری و مشخصات نمونهها در جدول  1آورده شده است .نام گذاری نمونهها دارای سه
قسمت میباشد؛ قسمت اول نشانگر نوع میلگردهای به کار رفته میباشد؛ میلگردهای مقاومت معمولی به صورت  CNو
میلگردهای مقاومت باال به صورت  CHنشان داده شدهاند .قسمت دوم بیانگر طول نمونهی مورد نظر میباشد .قسمت سوم
بیانگر نوع تقویت به کار رفته میباشد .نمونهها در محیط خود با تعداد  8ورق  FRPبه عرض  21میلی متر و طول 011
میلی متر در جهت طولی تقویت شدهاند .شایان ذکر است در نمونههای تقویت شده به روش شیارزنی از  8عدد شیار با طول
 861میلی متر و عمق و عرض  11میلی متر استفاده شده است.

(ب)
(الف)
شکل  -1جزییات میلگردگذاری :الف) نمونهای از قفسههای میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال؛ ب) تصویر شماتیک
جدول  -1نمونههای مورد استفاده در آزمایش

تعداد الیه طولی

نوع تقویت

کد نمونه

1

شاهد

CN-90-R

1

EBR
شیارزنی

CN-90-EBR
CN-90-EBROG

1

شاهد

CH-90-R

1

EBR
شیارزنی

CH-90-EBR

1

1

شماره گروه
گروه اول

گروه دوم

CH-90-EBROG

Externally Bonded Reinforcement
Externally Bonded Reinforcement On Grooves
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 .3مشخصات مصالح مصرفی
مقاومت فشاری استاندارد  78روزهی نمونههای مورد استفاده در این آزمایش ،برابر با  32مگا پاسکال میباشد .الیاف مورد
استفاده در این تحقیق از نوع الیاف یک جهته و از نوع کربن ) (CFRPمیباشند .مشخصات الیاف  CFRPمورد استفاده در
جدول  7آورده شدهاند .همچنین جهت نصب الیاف  FRPبر روی سطح نمونهها ،از رزین اپوکسی دو جزیی با نام تجاری
 Sikadur-330تولیدی شرکت سیکای سوییس استفاده شده است .مشخصات رزین و چسب مورد استفاده در آزمایش در
جدول  3آورده شده است .همچنین میلگردهای مصرفی مورد استفاده از نوع مقاومت معمولی  A-IIIبا تنش تسلیم 417
مگا پاسکال و مقاومت باال  A-IVبا تنش تسلیم  206مگاپاسکال تولید شرکت فوالد کویر اصفهان میباشند.
جدول  -7مشخصات الیاف  CFRPمورد استفاده در آزمایش
نوع ورق

ضخامت )(mm

مقاومت کششي نهایي)(MPa

مدول االستيسيته )(GPa

کرنش نهایي %

الياف Sikawrap-300c

0/111

0000

200

1 /5

جدول  -3مشخصات رزین و چسب مصرفی
نوع چسب

مدول االستيسيتهي کششي)(MPa

مدول االستيسيتهي خمشي)(MPa

مقاومت کششي)(MPa

کرنش نهایي %

Sikadur 330

0500

0000

00

0 /0

 .4برنامه آزمایش و تجهیزات مورد استفاده
تقویت نمونههای  EBRو  EBROGدر یک الیه و به صورت طولی انجام گرفت .در روش  EBRابتدا الیهی ضعیفی از
شیرهی بتن برداشته میشود .سپس با استفاده از فشار هوا و پارچهی خیس ،گرد و غبار ناشی از ساییده شدن بتن از روی
سطح پاک می شود .سپس با پر کردن حفرات کوچک با رزین ،بر روی سطح مورد نظر الیهای نازک از رزین مالیده میشود؛
پس از آن ورق  FRPمورد نظر بر روی رزین قرار گرفته و به آرامی و با کاردک مخصوص بر روی آن کشیده میشود تا رزین از
بین الیاف نفوذ کرده و خارج شود .در پایان بر روی  FRPالیهای نازک از چسب قرار داده میشود .در تقویت نمونهها به روش
 ،EBROGابتدا با دستگاه شیار زن  ،شیار با ابعاد مورد نظر بر روی نمونه بتنی ایجاد شده ،سپس درون شیارها با استفاده از
چسب پر شده و در آخر مشابه با روش  ،EBRالیاف  FRPبه عرض  21میلی متر بر روی آن قرار داده شده و بر روی نمونهها
نصب گردیدند؛ به طوری که هر شیار ،در وسط الیه  FRPبه عرض  21میلی متر قرار گرفت .در هر دو نوع روش تقویت ،به
منظور جلوگیری از خرد شدگی ناشی از تمرکز تنش در دو انتهای نمونهها ،از نوارهای  FRPبا عرض  21میلی متر و به صورت
حلقوی استفاده گردید .سپس نمونهها پس از  7روز عمل آوری و رسیدن چسب به مقاومت نهایی ،با استفاده از دستگاه جک
هیدرولیکی با ظرفیت  7111کیلو نیوتن ،تحت بارگذاری فشاری با خروج از مرکزیت ثابت قرار گرفتند.
 .5مشاهدات آزمایشگاهی
نمونهها ی مورد نظر با استفاده از دستگاه جک هیدرولیکی تا لحظه نهایی شکست تحت بارگذاری قرار گرفتند .جک
هیدرولیکی در قسمت پایینی دستگاه قرار داشته و با تزریق روغن به داخل آن ،بار را از پایین به باال اعمال میکند .سرعت
بارگذاری دستگاه در حین آزمایش 1 ،میلی متر بر دقیقه انتخاب گردید .در شکل  ،7مود گسیختگی نمونههای مورد آزمایش
نشان داده شده است .جهت اندازه گیری تغییر مکان محوری وجوه فشاری و کششی نمونههای تحت بار خارج از محور ،از
4
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جا به جایی سنجهایی با حداکثر تغییر مکان قابل اندازه گیری  61میلی متر و با دقت  1/112میلی متر ،در یک سوم میانی
ارتفاع ستون استفاده شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(و)
(ه)
(د)
شکل  -7مود گسیختگی نمونههای مورد آزمایش؛ الف) CN-90-R؛ ب)CN-90-EBR؛ ج) CN-90-EBROG؛ د)CH-90-R؛
ه) CH-90-EBR؛ و) CH-90-EBROG

مقادیر حداکثر ظرفیت باربری و کرنش محوری به دست آمده از نمودار بار – کرنش هر یک از نمونهها به همراه مقادیر
تغییر مکان جانبی و لنگرهای اولیه و ثانویه در جدول  4آورده شده است .همچنین نمودارهای بار – کرنش محوری گروههای
اول و دوم در شکل  3نشان داده شدهاند.
میزان ظرفیت باربری نمونههای  CN-90-EBR ،CN-90-Rو  CN-90-EBROGبه ترتیب برابر با  ،110/77 ،01/24و
 147/71کیلو نیوتن میباشد .درصد افزایش باربری نمونههای  CN-90-EBRو  CN-90-EBROGنسبت به نمونهی شاهد به
ترتیب برابر  37/3و  63/1میباشند .همان طور که مشاهده میشود ،نمونهی تقویت شده به روش  EBROGافزایش باربری
بیشتری در مقایسه با نمونهی تقویت شده به روش  EBRنشان میدهد.
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مطابق جدول  ،4کرنش نمونههای  CN-90-EBR ،CN-90-Rو  CN-90-EBROGدر وجه فشاری به ترتیب برابر با
 1/11477 ،1/11217و  1/11201و در وجه کششی به ترتیب برابر با  1/11384 ،1/11202و  1/11211میباشند .مشاهده
میشود نمونههای شاهد و  EBROGدارای کرنشهای نزدیک به یک دیگر بوده ،اما از کرنش نمونهی  EBRبیشتر میباشند.
جدول  – 4نتایج حاصل از آزمایش
لنگر ثانویه در
بار حداکثر
)(kN.mm

لنگر اولیه در
بار حداکثر
)(kN.mm

تغییر
مکان
جانبی
)(mm

کرنش محوری
در وجه
کششی متناظر
با بار حداکثر

کرنش محوری
در وجه فشاری
متناظر با بار
حداکثر

درصد افزایش
مقاومت نسبت
به نمونه شاهد
()%

ظرفیت
باربری
حداکثر)(kN

کد نمونه

860/7
028/7
1674/8
088/8
1434/7
1861/6

2437/4
7186/7
8867/4
6317
7804/8
11140

0/6
8
11
0/4
11/0
11

1/11202
1/11384
1/11211
1/11216
1/11446
1/11272

1/11217
1/11477
1/11201
1/11470
1/11204
1/11737

37/3
63/1
72/1
61/8

01/24
110/77
147/71
112/7
131/28
160/12

CN-90-R
CN-90-EBR
CN-90-EBROG
CH-90-R
CH-90-EBR
CH-90-EBROG

CN-90

CH-90

160

180

CN-90-R
160

140

CN-90-EBR

140

120

CN-90-EBROG

120
100
)Load (kN

60

80

60
CH-90-R

40

40
CH-90-EBR

20

20

CH-90-EBROG
0.045

0.015
0.025
0.035
)(Compression Side

-0.005
0.005
Axial Strain

-0.025
-0.015
)(Tension Side

0
-0.035

0.045

0.035

0.025

0.015

)(Compression Side

-0.005
0.005
Axial Strain

-0.025
-0.015
)(Tension Side

0
-0.035

(ب)
(الف)
شکل  -3نمودار بار-کرنش محوری ،الف) نمونههای گروه اول (مقاومت معمولی)؛ ب) نمونههای گروه دوم (مقاومت باال)

همچنین میزان ظرفیت باربری نمونههای  CH-90-EBR ،CH-90-Rو  CH-90-EBROGبه ترتیب برابر با ،112/7
 131/28و  160/12کیلو نیوتن میباشد .درصد افزایش باربری نمونههای  CH-90-EBRو  CH-90-EBROGنسبت به
نمونهی شاهد به ترتیب برابر  72/1و  61/8میباشند .همان طور که مشاهده میشود ،در این گروه نیز نمونهی تقویت شده به
روش  EBROGافزایش باربری بیشتری در مقایسه با نمونهی تقویت شده به روش  EBRنشان میدهد.
مطابق جدول  ،4کرنش نمونههای  CH-90-EBR ،CH-90-Rو  CH-90-EBROGدر وجه فشاری به ترتیب برابر با
 1/11204 ،1/11470و  1/11737و در وجه کششی به ترتیب برابر با  1/11446 ،1/11216و  1/11272میباشند .همان طور
که مالحظه میشود ،کرنشهای فشاری در نمونههای  CH-90-EBRو CH-90-EBROGنسبت به نمونهی شاهد افزایش
6

)Load (kN

80

100
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یافتهاند؛ میزان این افزایش برای نمونهی  CH-90-EBROGبیشتر میباشد .کرنشهای کششی نیز در نمونههای شاهد و
 CH-90-EBROGمشابه یک دیگر بوده ،اما از نمونهی  CH-90-EBRبیشتر میباشند.
همان طور که ذکر شد ،لنگر نهایی ستون از مجموع لنگر اولیه و لنگر نهایی مطابق رابطهی ( )1به دست می آید.
()1
که در آن بار محوری وارده در دو انتهای ستون ،خروج از مرکزیت اولیه و تغییر مکان جانبی ناشی از اثرات ثانویه
در وسط ارتفاع ستون میباشند .بر طبق رابطهی ( ،)1رابطهی لنگر نهایی به صورت غیر خطی میباشد .به همین دلیل،
همان طور که مطابق جدول  4مشاهده میشود ،در نمونههای تقویت شده به روش  ،EBROGبه دلیل افزایش ظرفیت باربری
نسبت به نمونههای  ،EBRبر طبق رابطهی فوق ،تغییر مکان جانبی نیز بیشتر خواهد شد و بنا بر این مقایسهی تغییر مکان
جانبی در بار حداکثر دو روش  EBRو  ،EBROGمنجر به درک درستی نخواهد شد؛ جهت رسیدن به درکی مطلوب ،برای هر
دو روش تقویت  EBRو  ،EBROGمیزان تغییر مکان جانبی در بار یکسان (بار حداکثر نمونههای تقویت شده با روش )EBR
در جدول  2برای گروههای اول و دوم ارائه شده است .همان طور که مشاهده میشود در یک نسبت الغری خاص و در بار
یکسان ،نمونههای تقویت شده به روش  ،EBROGمیزان تغییر مکان جانبی کمتری نسبت به نمونههای تقویت شده با روش
 EBRاز خود نشان میدهند .این به این معنی میباشد که در ستونهای الغر ،روش شیارزنی سختی خمشی را افزایش
میدهد.
جدول  -2مقادیر تغییر مکان جانبی نمونههای  EBRو  EBROGدر بار یکسان برای نمونههای گروه اول و دوم
تغییر مکان جانبی
)(mm
8
6/0
11/0
2/2

مقدار بار
)(kN
110/77
131/28

نام نمونه

شماره گروه

CN-90- EBR

گروه اول
(مسلح به میلگرد مقاومت معمولی)

CN-90- EBROG
CH-90- EBR
CH-90- EBROG

گروه دوم
(مسلح به میلگرد مقاومت باال)

مطابق جدول  ،4میزان افزایش ظرفیت باربری نمونههای تقویت شده نسبت به نمونهی شاهد ،در نمونههای مسلح به
میلگرد مقاومت معمولی به نسبت نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت باال بیشتر است .علت این امر آن است که فوالد مقاومت
باال سبب افزایش ظرفیت خمشی بیشتر نمونه نسبت به فوالد مقاومت معمولی میشود؛ این در حالی است که استفاده از
کامپوزیت در تقویت نمونهها در هر دو نوع نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال ،سبب افزایش ظرفیت
خمشی یکسانی میگردد .در نتیجه ،به دلیل بیشتر بودن ظرفیت خمشی نمونه مسلح به میلگرد مقاومت باال نسبت به نمونهی
مسلح به میلگرد مقاومت معمولی ،میزان درصد افزایش ظرفیت باربری نمونههای تقویت شده با کامپوزیت  FRPنسبت به
نمونهی شاهد ،در نمونهی مسلح با میلگرد مقاومت باال کمتر از نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی میباشد.
همچنین ،نمودار میلهای مقایسهی ظرفیت باربری نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و میلگرد مقاومت باال در
شکل  4نشان داده شده است .همان طور که مالحظه میشود ،در حالت استفاده از میلگرد مقاومت باال ،ظرفیت باربری افزایش
یافته است.
میزان افزایش ظرفیت باربری نمونههای شاهد و تقویت شده با روشهای  EBRو  ،EBROGدر نمونههای مسلح به
میلگرد مقاومت باال نسبت به نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی به ترتیب برابر با  0/2 ،16/7و  14/2درصد میباشد.
همان طور که مشاهده می شود میزان درصد افزایش ظرفیت باربری برای نمونههای شاهد و تقویت شده با روش EBROG
بیشتر از نمونهی تقویت شده به روش  EBRمیباشد.
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169.15

CN-90-R

180
147.7

160
131.58

CH-90-R

140

119.77
105.2

CN-90-EBR

90.54

100

CH-90-EBR

80

CN-90-EBROG

60

)Load (kN

120

40

CH-90-EBROG

20
0

شکل  - 4نمودار میلهای مقایسهی ظرفیت باربری نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال

 .6نتایج
در این تحقیق به منظور بررسی اثر تقویت  FRPطولی بر رفتار ستون بتن آرمهی الغر دایروی ،تعداد  6عدد نمونهی
دایروی با قطر  131میلی متر و ارتفاع  011میلی متر (نسبت الغری  )77/7مسلح به میلگردهای مقاومت معمولی و مقاومت
باال ،تحت بار با خروج از مرکزیت ثابت  61میلی متر آزمایش شدند .نمونهها با دو روش  EBRو  EBROGو با یک الیه طولی
تقویت شدند .نتایج حاصل از بررسی های انجام شده به شرح زیر می باشد:
)1درنمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی ،افزایش باربری نمونههای  EBRو  EBROGنسبت به نمونههای شاهد
به ترتیب برابر با  37/3و  63/1درصد میباشد .میزان این افزایش در نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت باال به ترتیب برابر با
 72/1و  61/8درصد میباشد.
) 7در یک نسبت الغری مشخص ،میزان افزایش ظرفیت باربری نمونههای تقویت شده با تکنیک  EBROGبیشتر از روش
 EBRدر هر دو نوع مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال میباشد.
 )3میزان افزایش ظرفیت باربری نمونههای تقویت شده نسبت به نمونهی شاهد در نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت
معمولی در مقایسه با نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت باال بیشتر است.
 )4افزایش ظرفیت باربری نمونههای شاهد EBR ،و  EBROGنمونههای مسلح به میلگرد مقاومت باال نسبت به نمونههای
مسلح به میلگرد مقاومت معمولی ،به ترتیب برابر با  0/2 ،16/7و  14/2درصد میباشد .میزان درصد افزایش باربری
نمونههای شاهد و  EBROGمسلح به میلگرد مقاومت باال نسبت به میلگرد مقاومت معمولی ،از نمونهی  EBRبیشتر
میباشند.
 )2در بار یکسان ،در هر دو نوع نمونههای مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال ،میزان تغییر مکان جانبی
نمونههای تقویت شده به روش  EBROGنسبت به روش  EBRکمتر میباشد؛ در نتیجه در ستونهای الغر ،میزان لنگر
ثانویه و اثرات ناشی از آن نیز در روش شیار زنی کمتر میباشد .این بدین معنی است که روش  ،EBROGدر ستونهای
الغر ،سختی خمشی را افزایش میدهد.
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