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چکیده
در این مقاله تاثیر استفاده از میلگردهای کامپوزیت  FRPبر ترک خوردگی تیر بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته است .به دلیل
خوردگی میلگردهای فوالدی در شرایط خاص ،استفاده از میلگردهای کامپوزیت  FRPدر سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .به منظور بررسی رفتار ترک خوردگی ،پانزده تیر بتن آرمه با میلگردهای فوالدی و میلگردهای کامپوزیت شیشه ( )GFRPبا
درصدهای مختلف آرماتور در نرم افزار  ABAQUSمورد تحلیل قرار گرفت .برای صحت سنجی از مدل آزمایشگاهی آل سونا و
همکاران که تیری با ابعاد  105×205میلیمتر مربع به طول  2005میلیمتر میباشد ،استفاده شده است .نتایج تحلیل نشان داد که
استفاده از میلگردهای  GFRPبه دلیل رفتار االستیک خطی آن باعث کاهش لنگر خمشی ترک خوردگی میگردند و در تیرهای بتن
آرمه با میلگردهای  GFRPبا افزایش پوشش بتن ،میزان لنگر خمشی ترک خوردگی به میزان 1تا  0درصد کاهش مییابد .همچنین در
تیرهای بتن آرمه با میلگرد  ،GFRPافزایش تعداد الیههای میلگرد  GFRPبا ثابت بودن درصد میلگرد ،سبب کاهش  1تا  0درصدی و
افزایش مقاومت بتن موجب افزایش  10تا  20درصدی لنگر خمشی ترک خوردگی میشوند.
کلمات کلیدی :تیر بتن آرمه ،میلگرد کامپوزیت  ،FRPترک خوردگی ،روش اجزا محدود

 .5مقدمه

قابلیت بهرهبرداری ،به عنوان عملکرد رضایت بخش سازه تحت شرایط بار سرویس تعریف میشود .از مهمترین عوامل موثر
بر قابلیت بهرهبرداری سازهها ،تغییر شکل و ترک خوردگی اعضای بتن آرمه میباشد .عرض ترک بیش از حد ،موجب آسیب و
خرابی بتن سازهای میگردد و تاثیر نامطلوبی بر زیبایی ظاهری سازه دارد .تغییر شکلها نیز باید در حدود قابل قبول برای
استفاده از سازه باشد[ .]1ورقهای پیش تنیده  ]2[ 1FRPو میلگردهای  FRPدر سالهای اخیر برای تقویت خمشی تیرهای
بتن آرمه استفاده میگردند .به طور کلی ،ممکن است طراحی مقاطع خمشی تقویت شده با میلگردهای کامپوزیت  ،FRPمعیار
قابلیت بهره برداری برای کنترل ترک و تغییر شکل را برآورده نکند[ .]3مقررات قابلیت بهره برداری بیان شده در ACI318
برای کنترل ترک و تغییر شکل برای اعضای تقویت شده با میلگردهای کامپوزیت  FRPکه سختی کمتری دارند ،نیاز به اصالح
دارد .به عنوان مثال جایگزینی میلگردهای کامپوزیت  FRPبهجای میلگردهای فوالدی با مساحت برابر ،به طور معمول منجر به
تغییر شکلهای بیشتر و عرض ترکهای بزرگتری خواهند شد[ .]1میلگردهای کامپوزیت  ،FRPمقاوم در برابر خوردگی
میباشند؛ بنابراین ،زمانیکه خوردگی میلگرد دلیل اصلی برای کنترل ترک در اعضای بتن آرمه است ،از عرض ترکهای بزرگتر
Fiber Reinforced Polymer
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اعضای بتن آرمه با میلگرد  FRPمیتوان چشمپوشی نمود .دو روش طراحی برای تعیین نسبت میلگرد به منظور کنترل ترک
خوردگی خمشی وجود دارد )1 :روش مستقیم که در آن عرض ترکها محاسبه میشود؛ و  )2روش غیر مستقیم که در آن
حداکثر فاصله میلگرد مشخص شده است .کنترل مستقیم ترک ،به محاسبه عرض ترک احتمالی و مقایسه آن با عرض ترک
قابل قبول اشاره دارد .این رویکرد توسط انجمن مهندسین عمران ژاپن دنبال میشود ،که تنها زیبایی شناسی در تعیین
حداکثر عرض ترک قابل قبول  5/0میلیمتر لحاظ شده است[ .]4در آیین نامه  ،CAN/CSA S6-06تعیین نسبت میلگرد
 FRPرا با فرض عدم تجاوز عرض ترک از  5/0میلیمتر برای اعضای در معرض محیطهای مهاجم ،و  5/7میلیمتر برای سایر
اعضا ،مجاز می داند .در  ،ACI 318مقررات کنترل عرض ترک برای میلگردهای  FRPعنوان نشده است و کنترل ترک برا ی
میلگرد فوالدی مطابق با حداکثر عرض ترک که تقریبا بین  5/44و  5/04میلیمتر میباشد ،تغییر میکند .به دلیل نگرانی در
مورد کفایت تجارب تطابق یافته ،مدلی توسط گرگلی 1و لوتز ]0[2برای پیشبینی عرض ترکها در اعضای خمشی با کاور بزرگ
میلگرد پیشنهاد شد ACI 318-99 .روش  z- factorقدیمی برای کنترل ترک را با یک روش غیر مستقیم که عرض ترکهای
خمشی از طریق حداکثر فاصله میلگرد تقویتی کنترل میشود ،جایگزین نمود .همچنین وابستگی به شرایط محیطی نیز حذف
شد .به جای تعیین حداکثر عرض ترک مجاز ،در حال حاضر هدف تعیین حداکثر فاصله الزم میلگرد برای دستیابی به حالت
حدی بهره برداری مورد نیاز ترک خوردگی بر اساس خواص میلگرد  FRPو مطابق با تنش (یا کرنش) میلگرد  FRPدر سطوح
بار سرویس میباشد .روش فعلی همچنین اثرات موثر پوشش خالص بر ترک خوردگی خمشی را تصدیق مینماید .حداکثر
فاصله میلگرد آیین نامه  ACI 318از فرمولهای توسعه یافته عرض ترک توسط فروسچ ]4[3گرفته شده که بر اساس مدل
فیزیکی ،بدست آمده است.برای سازگاری با  ،ACI318کنترل ترک خمشی در دال های یک طرفه و تیرهای بتنی تقویت شده
با  FRPرا میتوان با تعیین ماکزیمم فاصله میلگرد  FRPمطابق رابطه زیر انجام داد:
()1
 Smaxماکزیمم فاصله مجاز مرکز به مرکز میلگردها برای کنترل ترک خمشی (میلیمتر) Ef ،مدول االستیسیته ( FRPمگا
پاسکال) w ،حداکثر عرض مجاز ترک (میلیمتر) ffs ،تنش ناشی از بار سرویس در ( FRPمگا پاسکال) kb ،ضریب پیوستگی و
 Ccپوشش خالص بتن (میلیمتر) میباشند .به روش کنترل ترک خمشی پیشنهاد شده در معادله ( ،)1به دلیل تعیین حداکثر
فاصله میلگردهای  FRPغیر مستقیم گفته میشود .که به طور غیر مستقیم هدف حداکثر عرض ترک مجاز را برآورده
مینماید .برای انتخاب سطح تنش  FRPو عرض ترک هدف ،ارزیابی ماکزیمم فاصله میلگرد در معادله ( )1باید بر اساس مقدار
 dcبدست آمده از معادله ( )2باشد .اگر مقدار  dcبزرگتری با توجه به شرایط پایایی خاص یا هر دلیل دیگری نیاز باشد و حد
عرض ترک ماکزیمم را نتوان کاهش داد ،بنا براین الزم است که سطح تنش در میلگرد  FRPکاهش یابد .که برای مثال ،م ی
توان با افزایش مقدار میلگرد خمشی آن را برآورده نمود.
()2
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 dcضخامت پوشش بتن اندازه گیری شده از دورترین تار کششی تا مرکز نزدیکترین میلگرد به آن (میلیمتر) و نسبت
فاصله تار خنثی تا دورترین تار کششی نسبت به فاصله از تار خنثی تا مرکز میلگرد کششی میباشد .انتخاب محدودیت عرض
ترک برای استفاده در معادله ( )1و ( )2به استفاده مورد نظر از سازه وابسته است .این روش برای کنترل سطوح مختلف ترک
خوردگی خمشی ،محدودهای از ترکهای خیلی باریک (در سازههای در معرض محیطهای مهاجم یا مکانی که فشار آب مورد
نیاز است) تا موقعیتهایی که ممکن است به جهت مقاومت خوردگی باالی میلگرد ترکهای بزرگتر  FRPمجاز باشد ،قابل
قبول است .به طور کلی ،عرض ترکها در اعضای تقویت شده با  FRPبزرگتر از اعضای تقویت شده با فوالد خواهد بود .در
مواقعی که عرض ترکها به دالیل زیبایی شناسی محدود میشود ،عرض ترک در محدوده  5/4تا  5/7میلیمتر قابل قبول
است .تنش سرویس  ffs ،FRPرا میتوان با انجام آنالیز مقطع ترک خورده االستیک ارزیابی کرد .پیشنهاد ارائه شده ACI 318
برای تنش میلگرد در بار سرویس ( )fs = 0.67 fyتنها برای بتن تقویت شده با فوالد در زمانی که مقاومت حاکم بر طراحی
باشد و میلگرد فوالدی در زمان شکست تسلیم شود ،قابل استفاده است .برای بتن تقویت شده با  ، FRPاز آنجایی که غالبا
حدود قابلیت بهره برداری که وابسته به کنترل عرض ترک و تغییر شکل یا اثرات گسیختگی خزشی و خستگی حاکم بر
طراحی میباشد ،این روش قابل استفاده نیست .عبارت  kbضریبی برای محاسبه چسبندگی بین میلگرد  FRPو بتن اطراف
است .در میلگردهای  FRPکه رفتار پیوستگی مشابه با میلگردهای فوالدی بدون روکش دارند ،ضریب پیوستگی  kbبرابر با یک
فرض میشود .برای میلگردهای  FRPکه رفتار چسبندگی کمتر از فوالد دارند kb ،بزرگتر از یک و برای میلگردهای  FRPکه
رفتار چسبندگی بیشتر از فوالد دارند kb ،کوچکتر از یک است .یک روش آزمون برای تعیین  kbتوسط انجمن استانداردهای
کانادا در  CAN/CSA S806-12تصویب شده است .برای تحلیل دادههای عرض ترک که توسط باکیس 1و همکاران [ ]7بر
روی تنوعی از محصوالت میلگرد  FRPو سطوح مقاطع بتن ،انواع الیاف ،فرموالسیون رزین و رفتار سطح انجام شد ،متوسط
مقادیر  Kbدر محدودهای از  5/54تا  1/72با میانگین  1/1بود .دادهها برای رفتار سطح میلگرد  FRPبا پوشش ماسه زبر به
مقادیر پایین این محدوده تمایل دارند .در مواردی که  kbاز دادههای آزمایشگاهی مشخص نباشد ،باید مقدار محافظه کارانه
 1/4فرض شود .به طور خاص میلگردهای صاف و شبکهها از این پیشنهاد مستثنی شدهاند و آنالیز بیشتری برای دستیابی به
 Kbبرای چنین میلگردهایی نیاز است[.]8
 .2مروری بر پيشينه تحقيق

باکیس و بوتبی ]9[ 2دریافتند که عرض ترکها در تیرهای بتنی تقویت شده با  GFRPتحت بارهای ثابت تقریبا بیش از
 45درصد مقادیر اولیه در یک محیط داخلی و تقریبا تا  45درصد در یک محیط بیرونی در طی یک دوره  3ساله افزایش یافته
است .گریبنیاک 3و همکاران [ ]15به ارتباط میان تعداد الیههای میلگرد با سختی خمشی پرداختند .همچنین عرض ترک و
فاصله ترک تیرها با تعداد متفاوت الیههای میلگرد مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که فاصله ترک در تیرها با سه الیه
میلگرد بیشتر و حداکثر میزان بازشدگی ترک کوچکتر از نمونههای متداول با همان نسبت میلگرد میباشد .ایمجی و همکاران
[ ]11یک روش نیمه عملی برای تعیین ترک برشی ناشی از تغییر مکان در تیرهای تقویت شده با  4GFRPبیان نمودند .در
دستورالعملهای طراحی کنونی ،از برش و ترک برشی ناشی از تغییر مکان در محاسبه خیز تیر بتن آرمه با  GFRPصرفنظر
شده است اما ،به جهت سختی کمتر میلگرد  GFRPدر مقایسه با فوالد ،برش ناشی از تغییر مکان میتواند تا بیش از  %35کل
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خیز تیر باشد .با بررسی دوازده تست برشی بر روی شش تیر بتنی تقویت شده با میلگرد  GFRPبا انواع مختلف میلگرد و
پارامترهای آزمایش مشخص شد که مدل پیشنهادی در مقایسه با دستورالعملهای طراحی کنونی ،دقیقترین مقدار تغییرمکان
قائم تیرهای بتن آرمه با  FRPرا در هر دو حالت بار نهایی و سرویس پیشبینی مینماید .هونگ 1و همکاران [ ]12آزمایشهای
بارگذاری یکنواخت بر روی  4تیر بتنی با تکیه گاه ساده انجام دادند .میلگردهای تقویت کننده مورد بررسی در آزمایش تیرها
به ترتیب ،میلگردهای فوالدی معمولی ،میلگردهای 2BFRPو میلگردهای  GFRPبودند .نتایج آزمایش نشان داد که با نسبت
یکسان سطح مقطع تقویت کننده ،سختی خمشی پس از ترک خوردگی تیرهای تقویت شده با  FRPبه دلیل مدول
االستیسیته کمتر ،به طور قابل مالحظها ی کمتر از تیرهای تقویت شده با میلگردهای فوالدی معمولی است .در مقایسه با
تیرهای تقویت شده با میلگرد فوالدی معمولی ،فاصله و توزیع ترکها در تیرهای تقویت شده با  FRPبه ترتیب بزرگتر و
پراکندهتر مشاهده شدند .که می توان دریافت سختی خمشی کوتاه مدت تیرهای تقویت شده با  FRPتوسط آیین نامههای
موجود ،اغلب زیاد برآورد میشود .صیادمنش و همکاران[ ] 13با بررسی رفتار تقویتی سیزده تیر بتن آرمه به دو روش نصب
نزدیک سطح و تقویت خارجی دریافتند که روش  3NSMو  4EBRباعث افزایش قابل مالحظه ظرفیت خمشی وافزایش سختی
خمشی تیر بتنی میگردند .استفاده از میلگردهای  GFRPبه روش  NSMسبب افزایش  31/3درصدی ظرفیت خمشی
میشوند .همچنین افزایش تعداد شیارها در روش  NSMظرفیت خمشی تیر را افزایش میدهند .مرادی و همکاران[ ]14با
بررسی مطالعات موجود در زمینه مقاومسازی برشی تیرهای بتنی با استفاده از چسباندن کامپوزیت  ،FRPاطالعات مربوط به
مشخصات  204تیر جمع آوری گردید .از میان این تیرها ،مجموعا  97تیر دارای مود انهدام برشی بودند که برای ادامه کار
مورد استفاده قرار گرفتند .با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی برای تخمین سهم برشی  FRPارائه و نتایج حاصل از مدل
با مقادیر به دست آمده از روابط آیین نامه ها مقایسه شد .این مقایسه نشان داد که مدل شبکه مصنوعی به دست آمده نتایج
دقیقتر و بهتری نسبت به روابط موجود به دست میدهد.
 .9تحليل به روش اجزا محدود در نرم افزار ABAQUS

به منظور ارزیابی صحت و دقت نتایج خروجی مدل ساخته شده در نرم افزار  ،ABAQUSمشخصات فنی و هندسی تیر
مطابق با نمونه آزمایش آل سونا و همکاران[ ،]10انتخاب گردید .بر این اساس بتن با مدول االستیسیته  29/0گیگا پاسکال و
مقاومت فشاری 28روزه استوانهای بتنی  41/4مگا پاسکال و مقاومت کششی  3/4مگا پاسکال در نظر گرفته شد .میلگرد
 GFRPبا مدول االستیسیته  42گیگا پاسکال و مقاومت کششی  425مگا پاسکال و میلگرد فوالدی با مدول االستیسیته 255
گیگا پاسکال و مقاوت نهایی  055مگا پاسکال استفاده شده است .ابعاد تیر و نحوهی آرماتورگذاری در شکل ( )1نشان داده
شده است .میزان پوشش بتنی برابر  20میلی متر در نظر گرفته شده است .دهانه برشی ( 747میلی متر) با خاموتهای فوالدی
برای جلوگیری از شکست برشی تقویت شده است .از میلگردهای  GFRPبا قطر اسمی  4میلیمتر به عنوان میلگرد فشاری در
دهانه برشی برای نگهداری خاموتها استفاده شد .تیر تحت بارگذاری چهار نقطهای قرار گرفت .برای شبیه سازی بارگذاری
آزمایشگاهی در نرم افزار  ،ABAQUSروش کنترل تغییر مکان به کار گرفته شد.

4
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Basalt Fiber Reinforced Plastic

2

Near Surface Mounted

3

Externally Bounded Reinforcement
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شکل  -1ابعاد هندسی و آرایش میلگردهای طولی و عرضی نمونه آزمایشگاهی []10

برای مدلسازی بتن ،از مدل پالستیک آسیب دیده (CDP) 1استفاده شده است .این مدل پیچیدهترین و پرکاربردترین
مدل رفتاری است که در آن دو فرض اصلی مکانیزم شکست ،ترک خوردگی کششی و خردشدگی فشاری در نظر گرفته
میشود .در مدلسازی عددی زاویه اتساع ) (برابر  ،25خروج از مرکزیت ) (برابر با  ،5/1پارامتر  fb0/fc0که بیان کننده
مشخصات تابع گسیختگی میباشد برابر با  ،1/14پارامتر  Kو ویسکوزیته ) (μبه ترتیب مقادیر  5/447و  5/551در نظر گرفته
شده است .میلگرد  FRPبه صورت االستیک مدلسازی گردید و برای مدلسازی فوالد نیز از مدل االستوپالستیک با سخت
شوندگی (مدل دو خطی) استفاده شده است.
برای مدلسازی خاموت و میلگرد  ،FRPاز المان سه بعدی تیر با تابع شکل درجه یک  B31و برای مدلسازی بتن از المان
سه بعدی هشت گرهی با تابع شکل درجه یک و انتگرال کاهش یافته  C3D8Rاستفاده شده است.
مقایسه نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی تیر بتن آرمه با میلگرد  GFRPدر شکل ( )2نشان داده شده است .بررسی
نمودار نشان میدهد که نمونه مدلسازی شده در نرم افزار  ABAQUSرفتار نمونه آزمایشگاهی را به خوبی شبیهسازی نموده
است.

شکل  -2نمودار صحت سنجی نمونه آزمایشگاهی

برای مطالعه ترک خوردگی در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای  10 ،GFRPتیر بتنی تقویت شده با میلگردهای فوالدی
 AⅡو میلگردهای کامپوزیت  GFRPبا درصدهای متفاوت میلگرد در نرم افزار  ABAQUSمدل شدهاند .خصوصیات تیرهای
مختلف مدل شده با میلگردهای فوالدی  AⅡو میلگردهای کامپوزیت  GFRPبه ترتیب در جدول ( )1و جدول ( )2ارائه شده
است.
جدول  -1خصوصیات تیرهای بتن آرمه با میلگرد فوالدی مدل شده در ABAQUS
نام تیر
BS1134

مساحت میلگرد

نسبت

کششی ()m2

آرماتور((ρf

چیدمان میلگردهای کششی

نوع گسیختگی

1134

5/539

 4میلگرد  AⅡبه قطر  19میلیمتر در دو ردیف

خرد شدگی بتن

پوشش بتن

مقاومت بتن

(میلیمتر)

(مگا پاسکال)

20

41/4

Concrete Damage Plasticity

0
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BS265

240

5/558

 2میلگرد  AⅡبه قطر  13میلیمتر در یک ردیف

حالت باالنس

20

41/4

BS142

142

5/554

 2میلگرد  AⅡبه قطر  9/0میلیمتر در یک ردیف

گسیختگی میلگرد

20

41/4

پارامترهای مورد بررسی در این مقاله شامل تاثیر نوع آرماتور ،نسبت آرماتور با سه نوع گسیختگی متفاوت ،میزان پوشش
بتن ،تعداد ردیفهای میلگرد  GFRPو مقاومت بتن بر ایجاد اولین ترک و مقایسه لنگر خمشی ترک خوردگی میباشد .در
نامگذاری نمونهها B ،مخفف تیر ( )Beamمیباشد G .برای نشان دادن میلگرد کامپوزیت شیشه ( )GFRPو  Sمیلگرد فوالدی
 AⅡمیباشد .اعداد نیز نشان دهنده مساحت میلگردهای کششی به (  )mm2میباشد .همچنین تغییر پوشش بتن با  ،Cتغییر
تعداد الیهها با  Rبه همراه تعداد الیه های مورد نظر میلگرد  GFRPو تغییر مقاومت بتن با افزودن  fبه نامگذاری تیر نشان
داده شده است.
جدول  -2خصوصیات تیرهای بتن آرمه با میلگرد  GFRPمدل شده در ABAQUS
نام تیر

مساحت میلگرد
کششی ()m2

آرماتور((ρf

چیدمان میلگردهای کششی

نوع گسیختگی

پوشش بتن
(میلیمتر)

مقاومت بتن
(مگا پاسکال)

BG1134

1134

5/539

 4میلگرد  GFRPبه قطر  19میلیمتر در دو ردیف

خرد شدگی بتن

20

41/4

BG265

240

5/558

 2میلگرد  GFRPبه قطر  13میلیمتر در یک ردیف

حالت باالنس

20

41/4

BG142

142

5/554

 2میلگرد  GFRPبه قطر  15میلیمتر در یک ردیف

گسیختگی میلگرد

20

41/4

BGC1134

1134

5/539

 4میلگرد  GFRPبه قطر  19میلیمتر در دو ردیف

خرد شدگی بتن

05

41/4

BGC265

240

5/558

 2میلگرد  GFRPبه قطر  13میلیمتر در یک ردیف

حالت باالنس

05

41/4

BGC142

142

5/554

 2میلگرد  GFRPبه قطر  15میلیمتر در یک ردیف

گسیختگی میلگرد

05

41/4

BG3R1134

1134

5/539

 4میلگرد  GFRPبه قطر  14میلیمتر در سه ردیف

خرد شدگی بتن

20

41/4

BG2R265

240

5/558

 4میلگرد  GFRPبه قطر  15میلیمتر در دو ردیف

حالت باالنس

20

41/4

BG2R142

142

5/554

 4میلگرد  GFRPبه قطر  4میلیمتر در دو ردیف

گسیختگی میلگرد

20

41/4

BGf1134

1134

5/539

 4میلگرد  GFRPبه قطر  19میلیمتر در دو ردیف

خرد شدگی بتن

20

35/4

BGf265

240

5/558

 2میلگرد  GFRPبه قطر  13میلیمتر در یک ردیف

حالت باالنس

20

35/4

BGf142

142

5/554

 2میلگرد  GFRPبه قطر  15میلیمتر در یک ردیف

گسیختگی میلگرد

20

35/4

نسبت

شکل ( )3نمودار لنگر خمشی – تغییر مکان قائم وسط دهانه برای تیرهای بتن آرمه با فوالد  AⅡو میلگرد کامپوزیت
 GFRPرا نشان میدهد .استفاده از میلگردهای  GFRPبه دلیل مدول االستیسیته پایین تر و رفتار االستیک خطی تا لحظه
گسیختگی ،سبب افزایش ترک خوردگی و افزایش تغییر مکان قائم در تیرهای بتن آرمه میگردد .تحلیل تیرهای مدل شده در
آباکوس ،کاهش  35-10درصدی لنگر خمشی ترک خوردگی تیرهای بتن آرمه با میلگرد  GFRPنسبت به تیرهای بتن آرمه
با میلگرد  AⅡرا نشان میدهد.
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شکل  -3نمودار لنگر خمشی  -تغییر مکان قائم تیرهای بتن آرمه با میلگردهای فوالدی  AⅡو میلگردهای GFRP

یکی از پارامترهای موثر بر ترک خوردگی ،پوشش بتن میباشد .در این تحقیق افزایش پوشش بتن از  20میلیمتر به 05
میلیمتر در تیرهای بتن آرمه با میلگرد  ،GFRPسبب افزایش میزان تغییر مکان قائم و ترک خوردگی گردید .شکل ()4
نمودار لنگر خمشی – تغییر مکان قائم برای تیرهای با پوشش بتن  05میلیمتر را نشان میدهد .با افزایش پوشش بتن ،لنگر
خمشی ترک خوردگی در حدود  0/37 – 1/40درصد ،با توجه به درصدهای متفاوت میلگرد  GFRPکاهش یافت .در گام
بعدی با افزایش تعداد الیههای میلگرد  GFRPاز یک به دو الیه میلگرد برای تیرهای  BG265و  BG142و همچنین افزایش
تعداد الیههای میلگرد تیر  BG1134از دو به سه الیه میلگر د به بررسی تاثیر این افزایش تعداد الیه های میلگرد بر ترک
خوردگی تیر بتن آرمه پرداخته شد .نتایج تحلیل عددی تیرهای بتن آرمه با میلگرد  ،GFRPکاهش  0/03 – 1/58درصدی
لنگر خمشی ترک خوردگی را با افزایش تعداد الیههای میلگرد  GFRPنشان میدهد .نمودار لنگر خمشی – تغییر مکان قائم
تیرهای با تعداد الیههای افزایش یافته میلگرد  GFRPبدون تغییر نسبت آرماتور در شکل ( )0نشان داده شده است .با کاهش
مقاومت فشاری و کششی بتن به ترتیب ،از  41/4مگا پاسکال و  3/4مگا پاسکال به  35/4مگا پاسکال و  2/8مگا پاسکال با
مدول االستیسیته  27/1گیگا پاسکال در تیرهای بتن آرمه با میلگرد  GFRPتاثیر کاهش مقاومت بتن بر ترک خوردگی تیر
مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل عددی ،کاهش لنگر خمشی ترک خوردگی در حدود  20/50 – 10/44درصد را برای تیرهای
بتن آرمه با میلگردهای  GFRPبا کاهش مقاومت بتن تخمین زده است .نمودار لنگر خمشی – تغییر مکان قائم تیرهای بتن
آرمه با میلگرد  GFRPو مقاومت فشاری  35/4مگا پاسکال بتن در شکل ( )4ارائه شده است.

شکل  -4نمودار لنگر خمشی  -تغییر مکان قائم تیرها با پوشش بتن  05میلیمتر
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شکل  -0نمودار لنگر خمشی  -تغییر مکان قائم با افزایش تعداد الیههای میلگرد GFRP

شکل  -4نمودار لنگر خمشی -تغییر مکان قائم تیر با کاهش مقاومت بتن

میزان آسیب کششی و فشاری تیر بتن آرمه با میلگرد  GFRPدر تغییر مکان  20میلیمتری وسط دهانه با نسبت آرماتور
 5/539در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل  -7کانتور آسیب فشاری ( )DAMAGECو کانتور آسیب کششی ( )DAMAGETتیر BG1134
 .4نتيجهگيری

استفاده از میلگردهای  GFRPدر تیر بتن آرمه سبب افزایش ترک خوردگی و تغییر مکان قائم میگردد .در این تحقیق به
کمک نرم افزار  ABAQUSرفتار ترک خوردگی پانزده تیر بتن آرمه با میلگردهای  AⅡو GFRPبا نسبتهای میلگرد
 5/558 ،5/539و  5/554مورد بررسی قرار گرفت .از بررسی عوامل موثر بر ترک خوردگی نتایج زیر به دست آمد:
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 گویای این واقعیت است که مدلسازی، نزدیک بودن نتایج عددی و مشاهدات آزمایشگاهی نمونه مدل شده در نرم افزار-1
.عددی میتواند به عنوان یک ابزا ر عملی برای تحلیل و بررسی رفتار ترک خوردگی تیر بتن آرمه به کار گرفته شود
 درصدکمتر و میزان ترک خوردگی و تغییر35  تا10  ممان ترک خوردگیGFRP  در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای-2
. مشاهده گردید،AⅡ مکان قائم بیشتری در مقایسه با تیرهای بتن آرمه با میلگرد
0/37  تا1/40  لنگر خمشی ترک خوردگی در حدود، با افزایش پوشش بتن،GFRP  در تیرهای بتن آرمه با میلگرد-3
 میتوان پوشش بتن این تیرها را، در برابر خوردگیGFRP  در نتیجه با توجه به مقاومت میلگردهای.درصد کاهش یافت
.کاهش داد
 با ثابت ماندن نسبت،GFRP  با افزایش تعداد الیههای میلگرد،GFRP  در تیرهای بتنی تقویت شده با میلگردهای-4
. درصد کاهش یافت0/03  تا1/58  لنگر خمشی ترک خوردگی،آرماتور
 درصد20/50  تا10/44  لنگر خمشی ترک خوردگی،GFRP  با کاهش مقاومت بتن در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای-0
 استفاده می گردد برای بهتر شدن عملکرد تیرها باید ازGFRP  در نتیجه در تیرهای بتنی که از میلگردهای.کاهش یافت
.بتنهای با مقاومت باال استفاده نمود
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