اثرات  CFRPبر ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک انرژی تیرهای بتن
مسلح تقویت شده با  CFRPپیش تنیده
سارا زنجانی ,عطا حجت کاشانی*

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران سازه ,دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب ,دانشگاه
آزاد اسالمی ,تهران ,ایران
 -2عضو هیات علمی گروه عمران سازه ,دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب ,دانشگاه آزاد اسالمی,
تهران ,ایران

چکیده
با توجه به هزینه قابل مالحظه نوسازی مجدد سازه ها‚ در سال های اخیر مسئله تقویت و ترمیم سازه های ضعیف و
خسارت دیده‚ در سطح وسیعی مطرح شده است .یکی از روش های نسبتا جدید تقویت اجزاء بتنی تقویت شده محصور
شدگی مناطق تحت تنش و برش با  CFRPاست .این روش تقویت به علت وضعیت مواد کامپوزیتی نظیر وزن سبکشان
و رفتار االستیک خطی تا نقطه گسستگی و مقاومت کششی خیلی باال و مدول االستیسیته باال‚ مقاومت در برابر
خوردگی‚ مقاومت باال نسبت به خستگی و ...خیلی مرسوم گردیده اند .در هنگام مقاوم سازی یک سازه با استفاده از
مصالح  FRPبه صورت غیر پیش تنیده‚ اغلب استفاده کامل از ظرفیت مصالح  FRPامکان پذیر نیست .این مسئله در
کنار قیمت نسبتا باالی این مواد‚ گاه تعادل مناسبی را از لحاظ درصد تقویت و هزینه مصرفی ایجاد نمی کند .لذا پیش
تنیده کردن الیاف  CFRPنقش بسزایی در استفاده مطلوب از این مصالح داشته است .حال پرسش دیگری مطرح میگردد
که تحت چه میزان فوالد کششی پیش تنیدگی بیشترین تاثیر را در ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک انرژی تیرها دارد.
در این مقاله با استفاده از نرم افزار  ABAQUSچهار نمونه تیر بتن مسلح با درصدهای فوالد کششی ،%14.0 ،%54.0
 %14.1و  %1411در دو حالت بدون پیش تنیدگی و پیش تنیدگی صفحات  CFRPمدل شدند و تحت الگوی بارگذاری
چرخه ای قرار گرفتند .در بین این تیرها ،تیر با درصد  %14.0بیشترین درصد افزایش ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک
انرژی را داشته است.
واژههای کلیدی :تیرهای بتن مسلح 4CFRP ,پیش تنیدگی 4ظرفیت نهایی 4قابلیت استهالک انرژی 4بارگذاری چرخه ای

1

 -1مقدمه
سیستم های  FRPبه صورت پوشش های بیرونی و به منظور افزایش مقاومت و بهسازی سازه های بتنی موجود از اواسط
دهه  1895تا کنون در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد .تعداد پروژه هایی که در ارتباط با سیستم های  FRPدر سطح
جهان مورد استفاده قرار گرفته بطور چشمگیری افزایش یافته است .بطوری که طی  15سال گذشته از تعداد اندک به چندین
هزار پروژه در حال حاضر رسیده است .از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه تکنولوژی اتصال صفحات  ،FRPمیتوان به
مطالعاتیکه برای اولین بار در سوئیس توسط مؤسسه تحقیقاتی EMPAانجام شد ،اشاره کرد .این تحقیقات در سال  189.با
آزمایش بر روی تیرهای بتن مسلح مقاوم شده با صفحات  CFRPانجام شد .از مهمترین محاسن صفحات  FRPنسبت باالی
مقاومت به وزن آنها و مقاومت باالی آنها نسبت به خردگی است ]1[ .خصوصیت اول منجر به سهولت در کاربرد در محل و
کاهش هزینه دستمزد میباشد .دومین خصوصیت منجر به دوام اجرا میشود .اعضای سازه های تقویت شده با سیستم های
 FRPبه صورت پوشش های بیرونی عبارتند از:تیرها‚ ستون ها‚ دیوارها‚ اتصاالت‚ دودکش ها‚ طاق های گنبدی شکل‚ تونل
ها 4سیلوها‚ لوله ها و خرپاها .پوشش های  FRPبه عنوان جایگزینی بجای روش های دیگر‚ مانند استفاده از صفحات فوالدی‚
غالف های دور ستون های بتنی یا فلزی بوجود آمده اند .روکش های پلیمری  FRPبه منظور بهسازی سازه های بتنی اولین
بار در دهه  1895در اروپا و ژاپن توسعه یافت .امروزه سیستم های  FRPبه عنوان جایگزین صفحات فوالدی مورد استفاده قرار
گرفته است .صفحات  FRPحداقل دو برابر اما تا ده برابر قویتر از صفحات فوالدی هستند در حالیکه تنها  .5درصد وزن
صفحات فوالدی را دارند [ .].کامپوزیتهای  FRPدر زمینههای دیگر نظیر صنایع فضانوردی نیز سالیان زیادی کاربرد داشتهاند
و خصوصیات فوقالعاده آنها نیز کامال شناخته شده است .محدودیت استفاده از این چنین موادی در کاربریهای مهندسی
عمران تنها بخاطر هزینه باالی آن است  .برای کاربرد کامپوزیتهای  FRPدر مقاومسازی سازهها هر چند که این مواد هزینه
باالیی دارند که بخش کوچکی از آن توسط کاهش هزینه بکارگیری و کاهش زمان قطع سرویس تامین میشود ،اما اغلب
موثرترین راه حل را فراهم میآورند [ .].همچنین مواد کامپوزیتی FRPموادی بسیار مقاوم در مقابل محیطهای خورنده،
همچون محیطهای نمکی و قلیایی هستند .به همین دلیل امروزه کامپوزیتهای  ،FRPموضوع تحقیقات وسیعی به عنوان
جانشین میلگردهای فوالدی و کابلهای پیشتنیدگی شدهاند .اتصال ورقه های فوالدی به قسمت کششی اعضای بتنی توسط
رزین های اپوکسی به منظور افزایش مقاومت خمشی این اعضا به عنوان روش مطرح و با دوام مرسوم می باشد .این روش برای
مقاوم سازی تعداد زیادی از پل ها و ساختمان ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته است .از آنجائیکه صفحات فوالدی دچار
خوردگی می شوند و فرسودگی آنها باعث تخریب اتصال صفحه فوالدی با بتن می شود و از طرف دیگر نصب آنها مشکل و با
ماشین آالت نسبتا سنگین انجام میگیرد‚ محققان بدنبال جایگزینی مواد  FRPبجای فوالد شدند[.]4

-2تقویت تیرها
بسته به میزان آسیب دیدگی تیرها‚ چندین راهکار را می توان برای مرمت و تقویت آنها برگزید .از جمله این راهکارها می
توان به تزریق رزین‚ چسباندن ورقهای فوالدی و یا الیاف پلیمری مرکب ( ‚)FRPبرداشتن و جایگزینی دوباره بتن و استفاده
از ژاکت های بتنی اشاره کرد].[ .

 -3تحلیل اجزاء محدود
نرم افزار Abaqusیک مجموعه از برنامه های مدل سازی وتحلیل بسیار توانمند می باشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود
 ،قابلیت حل مسائل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده ترین مدلسازی غیر خطی را دارا می باشد.
 -1-3خرابی پالستیک بتن

.

این روش مدل سازی خرابی ،ابزار توانمندیست که قادر است رفتار غیرخطی بتن و مواد شبه ترد را برای المان های سازه
ای (خرپایی ،تیر ،صفحه ای و حجمی) را مدل کند .برای بتن ساده و بتن آرمه کاربرد دارد .طرح این روش بگونه ای است که
برای بارگذاری های یکنواخت  ،چرخه ای و یا حتی بارگذاری های دینامیکی کاربرد دارد .قادر است تا ریکاوری سختی را تحت
بارگذاری های چرخه ای اعمال کند.
در این روش مدل سازی فرض می شود که خرابی بتن به دو صورت ترک در کشش و خردشدگی در فشار صورت می
گیرد .رشد تسلیم (و یا خرابی) با استفاده از دو پارامتر سخت شوندگی کنترل می شود.
معادل کشش و فشار ،مکانیزم خرابی بتن را بترتیب در کشش و فشار کنترل می کنند.

کرنش های پالستیک

و

 -2-3جزئیات انجام شبیه سازی عددی[]1[ 4]0
مدل سازی از مراحل ،پیش پردازش ،پردازش ،پس از پردازش ،نتایج قابل قبول و راه حل پایدار و ترسیم نتایج خروجی تشکیل
یافته است.
مدلسازی عددی با آباکوس /استاندارد به رویهی زیر دنبال شده است:
 .1با تشریح مشخصات هندسی اعضای پایهای ایجاد شد (تعریف تیر ،میلگردها و ورق های )FRP
 ..ایجاد مشخصات مواد برای الیههای مختلف (مشخصات االستیک و پالستیک)
 ..مونتاژ کردن اجزاء و اختصاص مواد به آنها
 ..در مدل هایی که تماس بین اجزاء باید تعریف شود ،تعریف زوج سطوح و مشخصات مکانیکی برای آنها .اتصاالت و
اندرکنشهای مدل بصورت زیر میباشد:
-

اتصال و اندرکنش بین میلگردها و بتن از طریق تکنیک جاسازی المان انجام گرفته است.

اعمال شده است.

در خصوص سطوح تماس نیز تنها خاصیت عمود بر صفحه  HardContactو خواص مماسی از روش Penalty

مش بندی مناسب مدل و اختصاص المان های سازه ای مناسب به اجزاء .برای مقاطع تیر از نوع المان C3D8R

.0
(المان .بعدی پیوسته با  9نقطه ی انتگرال گیری) و برای میلگرد گذاری از المان محوری( B31تیری) و برای ورق های
پلیمری ( S8Rالمان صفحه ای با 9نقطه ی انتگرال گیری) استفاده شد.
جدول  :1نوع و تعداد المان های اجزا
تعداد المان

نوع المان

اجزا مدل

1212
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0.

B31

Main Bar
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1.

.

Steel

S8R

11.

FRP

 .1تعریف مراحل آنالیز
از روش  Static Generalبرای تحلیل مدل ها استفاده شده است.
 .7با تشریح مشخصات هندسی اعضای پایهای ایجاد شد (تعریف تیر ،میلگردها و ورق های )FRP
 .9ایجاد کار
 .8آنالیز

 -4صحت سنجی
به منظور صحت سنجی مدل سازی اجزاء محدود از آزمایشات )  )Xhu and Zeng) (2009استفاده شده است .در این سری
آزمایشات محققین اثرات ورق های  CFRPرا بر مقاومت تیرهای بتن آرمه با درصد فوالد مختلف بررسی کرده اند .از میان
نمونه های مورد آزمایش ،مدل  PC-1را برای مدل سازی اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس انتخاب می کنیم .در شکل  1نمونه
ی تیر بتن آرمه آزمایش شده توسط  Xhu and Zengرا مشاهده می کنید ].[7
شکل  :1مدل آزمایشگاهی  PC-1تیر بتن آرمه با ورق ]7[ CFRP

در خصوص مشخصات هندسی و مکانیکی  ، CFRPبصورت زیر در نرم افزار آباکوس معرفی شده است.

Tickness
)1.4(mm

Elongation
)(%

جدول  :2خواص هندسی و مکانیکی CFRP
Elastic Modulus Es
Ultimate Strength fu
)150(Gpa
)2500(MPa

Ultimate stress
)(MPa

Yield stress
)(MPa

.

Elastic modulus
)(GPa

Material
FRP

Diameter
)(mm

23
22
20
22
23

6
8
12
14
16

245
500
641
201
298
466
145
340
518
140
270
450
143
300
443
جدول  :3مشخصات فوالد میلگردگذاری آزمایش شده
جدول :4مشخصات مکانیکی بتن نمونه  PC-1آزمایش شده

Tensile strength
)(MPa
3.6

Cubic compressive
)Strength (MPa

Elastic modulus

Speciment

)(GPa

32.5

52.3

concreat

جدول  :5مشخصات پیش تنیدگی تیر  BC-1آزمایش شده توسط ژو و زنگ 2002

شکل  :2انتخاب تیر  BC-1برای مدلسازی اجزاء محدود

میزان تنش پیش تنیدگی ورق های  CFRPبه میزان  MPa150.می باشد که برابر  %..41ظرفیت نهایی ورق ها می
باشد .در مرحله ی اول بارگذاری شکل .ورق  CFRPبه میزان تنش پیش تنیدگی رسیده است.

0

شکل ( :3الف) تنش در مرحله پیشتنیدگی (ب و ج) تنش در انتهای بارگذاری

شکل  .منحنی بار -جابجایی تیر  BC-1را مقایسه با مقادیر اجزاء محدود نشان می دهد که تقریب باالی نرم افزار
آباکوس در پیش بینی این منحنی مشخص است.

شکل  :4مقایسه مقادیر آزمایشگاهی و اجزاء محدود

مدل سازی اجزاء محدود
 .مدل در دو حالت ساده و پیش تنیده تحت بارگذاری چرخه ای طبق الگوی آیین نامه  ATC-24-1992قرار گرفتند.
ظرفیت نهایی ،سختی و قابلیت استهالک انرژی این نمونه ها تحت اثر پارامترهای درصد فوالد کششی ،اثر مساحت  CFRPو
اثر تنش پیش تنیدگی بررسی می شود .در جدول 1مشخصات مدل ها آورده شده است .چهار تیر با درصدهای فوالد کششی
 %14.1 ،%14.0 ،%54.0و  %1411در دو حالت بدون پیش تنیدگی و پیش تنیدگی صفحات  CFRPالگوی بارگذاری چرخه ای

1

با کنترل جابجایی  5∆yمدل شدند .مقدار درصد افزایش مقاومت و قابلیت استهالک انرژی در چهار درصد میلگرد کششی فوق
بررسی می شود .در جدول 1مشخصات میلگردگذاری و تقویت  CFRPنمونه های مورد بررسی این بخش را مشاهده می کنید.

شکل  :5الگوی بارگذاری چرخه ای بر اساس استاندارد [8] ATC-24

جدول  :6مشخصات میلگرد گذاری تقویت و پیش تنیدگی  CFRPدر تیر
پیش تنیدگی موثر

مشخصات CFRP

فوالد کششی

1052 Mpa

0.19%

50x1.4

1.25%

1

1052 Mpa

0.19%

50x1.4

1.36%

1

1052 Mpa

0.19%

50x1.4

1.61%



کششی

1052 Mpa

0.19%

50x1.4

0.45%

1

متغیر
اثرات درصد فوالد

مگاپاسکال

درصد

ابعاد

درصد

میلگردهای کششی

نمونه
ردیف
1
2
3
4

.
در تشریح نتایج تیر با درصد فوالد کششی  %54.0مقادیر سطوح معیار تنش و کرنش (بترتیب معیار تنش فون مزس و
معیار کرنش پالستیک معادل بتن  )PEEQدر اجزاء تیر آورده می شود .در گام بعدی منحنی بار -جابجایی برای این تیر در دو
وضعیت پیش تنیدگی با مقدار تنش  MPa150.و حالت بدون پیش-تنیدگی آورده می شود .در نهایت هم مقدار مساحت
سطح درون نمودار برای مقایسه مقدار انرژی استهالک شده بررسی می شود.
همانطور که در شکل  .آورده شده است تیر بتنی ،شبکه میلگردگذاری و ورق های  CFRPبترتیب حداکثر تنش های
 589.22MPa ،MPa.7475و  MPa.50.4.1را در انتهای بارگذاری دارند.
در شکل  0نیز معیار کرنش پالستیک معادل ،PEEQ ،که معیاری از سطح گسیختگی مصالح است برای اجزاء تیر بتنی
شماره 1در حالت بدون پیش تنیدگی آورده شده است.
7

شکل  :4توزیع تنش فون-مزس در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره  1در حالت بدون پیش تنیدگی

شکل  :5توزیع معیار کرنش پالستیک معادل در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره  1بدون پیش تنیدگی

در شکل های  1و 7توزیع معیار تنش فون میزس و کرنش پالستیک معادل برای اجزاء تیر شماره 1در حالت پیش تنیده
(تنش موثر برابر  )MPa150.نشان داده شده است.

شکل :6توزیع تنش فون-مزس در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره 1در حالت پیش تنیده
(تنش موثر برابر )MPa1052

9

شکل :7توزیع معیار کرنش پالستیک معادل در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره 1در حالت پیش تنیده
(تنش موثر برابر )MPa1052

شکل  :8منحنی بار-جابجایی تیر شماره 1با درصد فوالد کششی  %0,45در دو حالت
بدون پیش تنیدگی و حالت پیش تنیده

در خصوص نمودار شکل  9نکات زیر قابل ذکر است:
 مقدار حداکثر بار تیر شماره  1با درصد فوالد کششی  %54.0در دو حالت بدون پیش تنیدگی و حالت پیش تنیدهبترتیب برابر  KN77479و  KN914.1است که پیش تنیدگی موجب افزایش  %11درصدی ظرفیت نهایی شده است.
 مساحت درون هر دو نمودار که معادل انرژی مستهلک شده در حین بارگذاری چرخه ای می باشد برای هر دو حالتبترتیب برابر  E+07N.mm1408و  E+07N.mm1407است که موجب افزایش  %14.درصدی این معیار شده است.
در گام بعدی مقادیر نتایج تیر پیش تنیده با درصد فوالد کششی  %14.0تشریح می شود .این تیر نیز با مشخصات
هندسی ،میلگردگذاری و تقویت  CFRPثابت در دو حالت بدون پیش تنیده و حالت پیش تنیده تحت بارگذاری چرخه ای با
تغییرمکان هدف قرار می گیرد.
در شکل  8سطوح و توزیع معیار تنش فون مزس در تیر با درصد فوالد کششی  %14.0آورده شده است.

8

شکل  :2توزیع تنش فون مزس در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره  2در حالت بدون پیش تنیدگی

شکل  :10توزیع تنش فون-مزس در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره  2در حالت پیش تنیدگی

شکل  :11منحنی بار-جابجایی تیر شماره 2با درصد فوالد کششی  %1,25در دو حالت بدون پیش تنیدگی و حالت پیش
تنیده

15

در خصوص نمودارهای شکل  11موارد زیر قابل ذکر است:
 مساحت درون هر دو نمودار که معادل انرژی مستهلک شده در حین بارگذاری چرخه ای می باشد برای هر دو حالتبترتیب برابر  E+07N.mm149.و  E+07N.mm148.است که موجب افزایش  %.498درصدی این معیار شده است.
 مقدار پاسخ ماکزیمم این تیر در حالت پیش تنیدگی برابر  21.89mm ،KN151488است که پیش تنیدگیورق¬های  CFRPظرفیت حداکثر این تیر را  %154.1افزایش داده است.
 مقدار پاسخ ماکزیمم (بار برحسب کیلونیوتن -جابجایی بر حسب میلیمتر)این تیر در حالت بدون پیش تنیدگی برابر 20.86mm ،KN8.418است.
در گام بعدی تیر شماره .با درصد فوالد کششی  %14.1بررسی می شود .میلگردهای طولی این تیر همانطور که در جدول
 1نیز آورده شده است بصورت  f16+2f141است.
در شکل های  1.و  1.توزیع معیار تنش فون میزس و معیار کرنش پالستیک معادل در تیر با درصد میلگرد کششی
 %14.1آورده شده است.

شکل  :12توزیع تنش فون مزس در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره  3با درصد فوالد کششی  %1,36در حالت پیش
تنیدگی با تنش موثر MPa1052

شکل :13توزیع معیار کرنش پالستیک معادل در انتهای بارگذاری در اجزای تیر شماره 3با درصد فوالد کششی %1,36
در حالت پیش تنیدگی با تنش موثر MPa1052

در این تیر معیار کرنش پالستیک معادل بتن در سطح بیرونی برابر  %.41است که این مقدار باالتر از حد گسیختگی در
بتن است که نشان دهنده ی تشکیل ترک در این سطح است .در شبکه میلگردگذاری نیز این معیار برابر  %.4.است که کمتر
از محدوده  %10تا  %.5حد گسیختگی فوالد ساختمانی است .در شکل  11-.منحنی بار-جابجایی چرخه ای مربوط به تیر
شماره .با درصد فوالد کششی  %14.1نشان داده شده است.
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شکل  :14منحنی بار-جابجایی تیر شماره 3با درصد فوالد کششی  %1,36در دو حالت
بدون پیش تنیدگی و حالت پیش تنیده

در خصوص نمودار شکل  1.موارد زیر قابل ذکر است:
 مقادیر ظرفیت این تیر در دو حالت پیش تنیده و بدون پیش تنیده برابر  KN15.499و  KN8741.است که پیشتنیدگی با تنش موثر  MPa150.ورق های  CFRPموجب افزایش  %7495درصدی ظرفیت نهایی شده است.
 از طرفی قابلیت استهالک انرژی در اثر پیش تنیدگی ورق های  CFRPاز  E+07N.mm.451به E+07N.mm.41.رسیده است که این معیار را  %.48.افزایش داده است.
در خصوص تیر با درصد فوالد کششی  %1411نیز شکل  10لحظه ی شروع بارگذاری چرخه ای با دو حالت تقویت با ورق
 CFRPبدون پیش تنیدگی و حالت دوم تقویت با ورق های  CFRPبا پیش تنیدگی را نشان می دهد.

شکل  :15شرایط پیش تنیدگی ورق های  CFRPدر ابتدای بارگذاری چرخه ای

بعد از اعمال بار چرخه ای توزیع معیار تنش در این تیر در دو حالت پیش تنیده و بدون پیش تنیدگی بصورت شکل های
 11و 17می باشد.

1.

شکل  :16توزیع تنش در اجزاء تیر با درصد فوالد کششی %1,61
تقویت شده با ورق  CFRPبدون پیش تنیدگی

شکل  :17توزیع تنش در اجزاء تیر با درصد فوالد کششی %1,61
تقویت شده با ورق  CFRPپیش تنیده با تنش MPa1052

1.

شکل  :18منحنی بار-جابجایی تیر شماره 4با درصد فوالد کششی  %1,61در دو حالت
بدون پیش تنیدگی و حالت پیش تنیده MPa1052

در خصوص نمودارهای شکل  19موارد زیر قابل ذکر است:
 در خصوص مساحت درون منحنی بار جابجایی نیز از مقدار  E+07N.mm.417به مقدار  E+07N.mm.4..رسیدهاست که افزایش  %.471درصدی را داشته است.
 حداکثر پاسخ این تیر در حالت بدون پیش تنیدگی در جابجایی  mm.54.8به مقدار  KN15.4..است. در حالت پیش تنیده مقدار ظرفیت حداکثر این تیر در جابجایی  mm.1478به مقدار  KN11548.رسیده است کهافزایش  %74.1را تحت اثر پیش تنیدگی را داشته است.

 -7نتیجهگیری
اثرات درصد فوالد کششی در پیش تنیدگی تیرهای بتن آرمه بر روی دو معیار ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک
انرژی بررسی شد .بدین منظور چهار تیر با درصد فوالد کششی %14.1 ،%14.0 ،%54.0و  %1411مدل سازی شدند که نتایج
مقایسه دو پارامتر مذکور را در نمودارهای شکل  18مشاهده می کنید ،در بین این تیرها ،تیر با درصد  %14.0بیشترین درصد
افزایش ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک انرژی را داشته است .در این مقاله برای پارامتر درصد فوالد کششی  %14.0درصد
پیشنهاد می شود.

شکل :12اثرات درصد فوالد کششی بر ظرفیت نهایی و قابلیت استهالک انرژی
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