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مطالعهی آزمایشگاهی و عددی یک روش نوین ترکیبی در مقاومسازی ستونهای بتن آرمه با
استفاده از آرماتورهای فوالدی سطحی و دورپیچهای ناپیوستهی FRP
نروان هزارمالیان



دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،گروه عمران-سازه ،نجف آباد ،ایران
سید بهزاد طالیی طباء
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی شهر ،گروه عمران-سازه ،خمینی شهر ،ایران

چکیده
در تحقیق حاضر روشی ترکیبی با نام  ،)Externally Bonded Rebars in Grooves whit Surface FRP ( EBRGSبرای مقاومسازی
ستونهای بتنآرمه پیشنهاد میگردد و مورد بررسی قرار میگیرد .در این روش ابتدا شیارهای طولی بر روی سطح بتن ایجاد میشود
سپس آرماتور طولی درون شیارها چسبانده میشود ،در آخر از نوارهای حلقوی  )Fiber Reinforced Polymer( FRPبرای ایجاد
محصورشدگی و افزایش شکلپذیری بر روی نمونهها استفاده میگردد .در این پژوهش از  61نمونهی کوچک مقیاس استفاده گردید،
تمام نمونهها تحت بارگذاری محوری استاتیکی مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج آزمایشات نشان داد که روش پیشنهادی ) (EBRGSهم
باعث افزایش ظرفیت فشاری و هم باعث افزایش شکلپذیری میگردد؛ چسباندن میلگرد داخل شیارهای سطحی روی بتن باعث افزایش
ظرفیت فشاری به اندازهی  %32و استفاده همزمان از الیاف کامپوزیت و آرماتورهای سطحی بهعنوان محصورکننده باعث افزایش
شکلپذیری و ظرفیت فشاری به اندازهی  %16نسبت به نمونهی کنترل میشود.
واژههای کلیدی :مقاومسازی ستونها ،روش شیارزنی ،محصورشدگی ،افزایش ظرفیت فشاری.
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شیارها نصب میشدند ،مطالعات ایشان نشان داد که این روش به-

 -6مقدمه

باتوجه به نقش ستون در باربری سازه حفظ ایمنی و کارایی این صورت قابل مالحظهای میتواند جداشدگی زودرس پوشش
عضو در طول زمان امری ضروری است .مقاومسازی ستونها  FRPرا به تعویق بیاندازد و در مواردی میتواند کالً مشکل
ممکن است به دالیل زیادی انجام شود :از مهمترین این دالیل می جداشدگی را حل کند [ .]90دو سال بعد در سال  9013مستوفی
توان به زوال کیفیت مواد تشکیل دهنده ،تغییر کاربری سازه و تغییر نژاد و شاملی روش تکمیل یافتهای را ارائه نمودند که در آن
آییننامههای طراحی اشاره کرد [1و .]9مطالعات زیادی که بر روی ورقهای  FRPبهجای نصب بر روی شیارها داخل شیارها نصب
روشهای مقاومسازی ستونها انجام شده ،پیشنهاد میدهند از میشدند؛ این روش  EBRIG9نام نهاده شد [ .]91در ادامه
ژاکت بتنی ،ژاکت فوالدی و پوششهای الیاف پلیمری مقاوم مطالعاتی که بر روی این روش انجام شد ،در سال  9019توسط
( )FRP1برای مقاومسازی ستونها استفاده شود [1و9و .]11-3مشیری و همکاران تأثیرات این روش درحالتی که در آن جهت
ژاکتهای بتنی بهدلیل سختی در اجرا و بهویژه دشوار بودن ایجاد الیاف موازی با محور ستون است ،بر روی افزایش ظرفیت فشاری
اتصال بین آرماتورهای ژاکت بتنی و ستون بتنی ،نسبت به دو روش ستون بررسی شد .نتایج نشان داد که روش  NSMو استفاده از
دیگر محبوبیت کمتری دارند [1و  .]9-3از مزایای کامپوزیتهای نوارهای  FRPبهدلیل حساس بودن این روش به قرارگیری جهت
 FRPنسبت به ژاکتهای فوالدی میتوان به وزن کمتر ،سهولت الیاف بهصورت کامال موازی با محور ستون ،برای افزایش ظرفیت
در اجرا ،مقاومت کششی و دوام باالتر و مقاومت در برابر عوامل فشاری زیاد مناسب نیست .درحالتی که دو روش  EBROGو
محیطی مخرب اشاره نمود [19و  .]19در سال  9009تحقیقات  EBRIG Tanتأثیرات قابل مالحظهای بر افزایش ظرفیت فشاری
نشان داد که کامپوزیتهای  FRPکه الیافشان موازی با محور داشتند [.]99
ستونها است ،تنها درصورتی میتوانند عملکرد مناسبی در فشار دورپیچ  FRPباعث افزایش مقاومت فشاری میشود و تأثیری بر
داشته و باعث افزایش ظرفیت فشاری ستون شوند که توسط مقاومت خمشی ندارد به عبارتی دورپیچ  FRPنمیتواند ظرفیت
حلقههای عرضی کامپوزیت مهار شوند و از کمانش زودرس آنها اندرکنشی محوری و خمشی را به طور قابل مالحظه ارتقا بخشد،
جلوگیری شود ،اما این نوع روش استفاده از الیاف  FRPبر روی پس در مواقعی که ستون نیاز به مقاومسازی دارد با افزایش مقاومت
شکلپذیری تأثیر چندانی ندارد [.]11

فشاری حاصل از محصور شدگی

نسبت

D/C

یکی از مشکالت اساسی کامپوزیتهای  FRPجداشدگی ( )Demand/Capacityبه اندازهی کافی ارضا نمیشود ،از طرفی
زودرس ورقهای  FPRقبل از رسیدن الیاف به کرنش نهایی و تحقیقات نشان میدهد که با افزایش لنگر خمشی کارایی دورپیچ
پارگی است Blaschko .و  Zilchدر سال  1666برای حل این ( FRPکامپوزیتهای حلقوی) در افزایش ظرفیت فشاری کاهش
مشکل ،روش  CFRP in concrete slitsرا به جای روش نصب مییابد [ .]93همانگونه که قبالً هم اشاره شد؛ برای حل این مشکل
متداول  FRPروی سطح ( ،)EBR9ارائه نمودند [ .]11مطاعات محققین از ورقهای  FPRدر جهت طولی استفاده نمودهاند
بیشتری بر روی این روش در سال  9000توسط 99[ De Lorenzisو ،]99-91مشکل اصلی استفاده از ورقهای  FRPدر جهت
انجام شد و از آن تاریخ به بعد این روش به  NSM3مرسوم گشت طولی جداشدگی زودرس آنها از سطح بتن ،تحت نیروی فشاری
[ .]16روش شیار زنی روی سطح ( )Grooving Methodتوسط است .راهکار دیگر ارائه شده برای جبران کمبود  D/Cافزودن
مستوفینژاد و محمودآبادی در سال  9010ابداع شد ،این روش ظرفیت فشاری از طریق محصورشدگی به میزانی است که این
 EBROG1نامگذاری شد که در آن ورقهای  FRPبر روی نسبت ارضا شود ،آیین نامه  FIBو  ACI 440حد باالیی محصور

1

Fiber-Reinforced Polymer
External Bounded Reinforcement
3
Near Surface Mounted
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External Bounded Reinforcement On Grooves
External Bounded Reinforcement In Grooves

4
5

مطالعهی آزمایشگاهی و عددی یک روش نوین ...
شدگی را محدود نمودهاند ،بنابراین عمالً این راهکار اجرایی  -3مطالعهی آزمایشگاهی
نیست [ 99و  .]91باتوجه به اینکه اکثر ستونهای موجود در در این تحقیق  19نمونهی استوانهای بتنی با طرح اختالط بتن مطابق
سازهها تحت بار توأم محوری و لنگر خمشی میباشند و با در نظر جدول  1برای دستیابی به مقاومت فشاری بیست و هشت روزۀ 30
گرفتن عملکرد فشاری مطلوبتر فوالد نسبت به ورقهای  ،FRPمگا پاسکال ،به ارتفاع  300میلیمتر و قطر  190میلیمتر ساخته شد
در تحقیق حاضر مشابه با روش ( NSMدر این روش ابتدا بر روی و تحت نیروی فشاری تک محوری مورد آزمایش قرار گرفت .و
سطح بتن شیارهایی ایجاد میشود و سپس میلگردهای  FRPدر نتیجهی هر آزمایش توسط نمودار بار-تغییر مکان ثبت شد.
این شیارها چسبانده میشود) شیارهای طولی بر روی سطح نمونهها
ایجاد گشته و به جای میلگرد  ،FRPمیلگرد فوالدی داخل شیارها
چسبانده شد .سپس از نوارهای  FPRبهصورت دورپیچهای
فاصلهدار برای ایجاد محصورشدگی استفاده شد .نوارهای FRP

عالوه بر ایجاد محصورشدگی نقش مهار جانبی را برای
میلگردهای سطحی به منظور کمک به تأخیر کمانش داشتند
(همانند خاموت برای آرماتورهای طولی).

جدول  -1طرح اختالط بتن
ردیف

مصالح

وزن ) ( Kg

1

درشت دانه ( شن )19-9

1090

9

ریز دانه ( ماسه )9-0

190

3

سیمان

390

1

آب

119

باتوجه به مشاهدات عینی از دالیل اصلی خرابی ستونها در زلزلهها  -6-3نمونههای آزمایشگاهی و مشخصات مواد مصرفی
تخریب پوشش روی آرماتورهای طولی ،باز شدن خاموتها و در  19نمونهی ساخته شده بر اساس روش مقاومسازی در چهار گروه
نهایت بیرون زدگی و کمانش آرماتورهای طولی میباشد [ ،]91با دستهبندی و نامگذاری شد .دستهی اول ( ،)Sشامل  1نمونهی بتن
روش مقاوم سازی ارائه شده در تحقیق حاضر انتظار میرود این ساده ،بدون هیچ عملیات مقاومسازی بود که بهمنظور تعیین

مشکل نیز حل شود .برای بررسی کارآمدی روش ارائه گشته  19مقاومت فشاری نمونهها در هنگام شکست آماده شد .دستهی دوم
نمونهی استوانهای استاندارد به قطر  190و ارتفاع  300میلیمتر ( )S-Ex1.7شامل چهار نمونهی بتنی با تسلیح خارجی بود که در
ساخته ،با روش نوین ارائه شده ( )EBRGSمقاومسازی و تحت آن نسبت سطح میلگرد به سطح بتن  %1.1بود .با استفاده از دستگاه
سنگفرز بر روی سطح هر نمونه  9شیار محاطی یکسان با اختالف
بار محوری مورد آزمایش قرار گرفت.

از سوی دیگر بهمنظور کاهش هزینههای باالی مطالعات زاویه  90درجه از مرکز بتن با عمق  19میلی متر و عرض 19
آزمایشگاهی اعم از هزینههای نیروی انسانی ،هزینههای مواد میلیمتر ایجاد شد .سپس با استفاده از دستگاه پمپ باد درون شیارها
مصرفی و صرف زمان زیاد؛ استفاده از نرمافزارهای اجزا محدود گردزدایی گردید ،سپس  9آرماتور با قطر  1میلیمتر و طول 961
مورد توجه محققین قرار گرفته است [ .]39-96بنابه دالیل ذکر میلیمتر توسط چسب مخصوص کاشت میلگرد درون شیارها
شده ،در تحقیق حاضر با استفاده از نرمافزار  ،ABAQUSمدل چسبانده شد .دستهی سوم ( )S-2plyشامل  1نمونهی بتنی بود که
اجزا محدودی برای بررسی رفتار ستونهای مقاومسازی شده با این به روش  EBRتوسط پوشش  CFRPتسلیح گردید .این

روش و انجام مطالعات پارامتری بر روی این ستونها ارائه گشت ،مقاومسازی توسط سه ردیف حلقهی  9 CFRPالیهای ،واقع در
ابتدا برای صحتسنجی مدل ارائه شده ،نتایج حاصل از مدلسازی دو انتها و وسط نمونه با فاصله آزاد  10/9سانتیمتر انجام شد.

با نتایج تحقیقات آزمایشگاهی مقایسه و تأیید شد .در ادامه یک ورقهای  CFRPبا عرض  30میلیمتر تهیه گردید و به روش سطح
مطالعهی پارامتری بر روی پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد این مرطوب ( )wet lay-upروی سطح نمونهها چسبانده شد .دستهی
روش مقاومسازی (نسبت سطح مقطع آرماتورهای طولی به سطح چهارم ( )S-Ex1.7-2plyاز چهار نمونهی بتنی با مقاومسازی به
بتن و تعداد الیههای  )FPRتوسط مدل اجزا محدود ارائه شده کمک تسلیح خارجی با میلگرد و پوشش  FRPتشکیل شد.
انجام شد.

برای دستیابی به این نوع مقاومسازی هماننده روش توضیح داده
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شده در دستهی  S-Ex1.7میلگردها بر روی سطح بتن کاشته شد ،در شکل  ،1کلیه مراحل آمادهسازی نمونهها در شکل  9و
سپس سه ردیف حلقة  9 CFRPالیهای با عرض 30میلیمتر به مشخصات الیاف کربن و چسب که توسط شرکت تولید کننده
روش سطح مرطوب روی سطح نمونهها چسبانده شد .در نام -ارائه شده در جدول  9نشان داده شده است .همچنین این جدول
گذاری نمونهها عدد بعد از  Sشماره نمونه در گروه ،عدد بعد از شامل مشخصات آرماتورهای استفاده شده و چسب مصرفی به-
 Exنسبت سطح مقطع آرماتورهای طولی به سطح مقطع بتن و عدد منظور چسباندن آرماتورها نیز است (این مشخصات نیز توسط
قبل از  Plyتعداد الیههای  FRPمیباشد .شمای کلی هر گروه کارخانهی تولید کننده گذارش شده است).

(ج)

(الف)

(ب)

شکل  -1شمای کلی نمونهها الف) گروه  .S-EX1.7ب) گروه  .S-2plyج) گروه S-Ex1.7-2ply

جدول  -9مشخصات مصالح
میلگرد

قطر

مقاومت تسلیم)(MPa

مقاومت گسیختگی ()Mpa

1ɸ

1

100

900

چسب کامپوزیت FRP

مقاومت کششی )(MPa

مدول االستیسیته )(GPa

حداکثر کرنش ()%

30

1/9

0/6

چسبدنگی به بتن )(MPa

چسبندگی به فوالد)(MPa

مقاومت کششی )(MPa

مقاومت فشاری )(MPa

3/9

90

90

60

مقاومت کششی )(MPa

مدول کششی )(GPa

حداکثر کرنش ()%

ضخامت)(mm

1690

910

1/9

0/111

چسب کاشت میلگرد
الیاف FRP

شکل  -9مراحل آماده سازی نمونهها
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 -3-3نحوهی انجام آزمایش
بهمنظور وارد کردن نیروی فشاری تک محوری بر روی نمونهها،
از جک هیدرولیکی با ظرفیت  9000کیلونیوتن استفاده شد.
نمونهها به روش کنترل جابهجایی و با نرخ بارگذاری معادل با 0/99
مگاپاسکال بر ثانیه براساس آییننامه  ASTM C39بارگذاری
شدند [ .]33این نرخ بارگذاری معادل با  0/3میلیمتر بر دقیقه است
که توسط  LVDTهای نصب شده داخل جک تنظیم شد .تنش
لحظهای در نمونهها از تقسیم عدد گزارش شده توسط جک بر
روی سطح مقطع نمونهها بهدست آمد .جابهجاییهای طولی در
نمونهها توسط دو  LVDTبا ارتفاع  910میلیمتر و دقت 0/009
میلیمتر که در وسط ارتفاع نمونهها نصب شده بودند اندازهگیری
شد ،این  LVDTها روبهروی یکدیگر با اختالف زاویهی 110
درجه نسبت به هم بر روی سطح نمونهها توسط غالف آهنی سفت
بسته شده بودند .قبل از جایگذاری  LVDTها غالفها با یکدیگر
و نیز با سطح نمونه تراز شده ،تا اطمینان حاصل شود که در طول
مراحل آزمایش هیچگونه جابجایی ناخواستهای در  LVDTها
پیش نیاید .دیتاالگر دیجیتالی موجود در دستگاه هر  0/1ثانیه
یکبار اطالعات  LVDTها را ذخیره مینمود .کرنش متناظر با
تنش لحظهای در نمونهها از تقسیم نمودن میانگین عدد گذارش
شده توسط  LVDTها بر طول گیج  LVDTها یعنی همان 910
میلیمتر محاسبه شد .شکل  3تصویر  LVDTها و غالف مذکور
و شکل  1ستاپ توضیح داده شده در باال را نشان میدهد.

شکل  -1چیدمان ابزار آزمایش
 -2-3مشاهدات آزمایش
در حین انجام آزمایش هیچگونه جداشدگی میلگرد از سطح بتن
مشاهده نشد (شکل )9؛ این امر نشان دهندۀ عملکرد خوب روش
شیارزنی و چسبزنی برای کاشت میلگرد سطحی روی بتن است.
همچنین در میلگردهای طولی تا لحظهی تسلیم نمونهها هیچگونه
کمانشی رخ نداد و کمانش میلگردها پس از تسلیم نمونهها و یا
پس از تحمل حداکثر نیرو رخ داد (الزم به ذکر است که لحظهی
تسلیم نمونهها لحظهی شروع افت بار در حین بارگذاری و نقطهی
اکسترمم روی نمودار بار-تغییر مکان در نظرگرفته شد) .عدم
کمانش میلگردهای طولی تا لحظهی تسلیم نمونهها نشان دهندی
عملکرد مطلوب چسب بهعنوان مهار جانبی و جلوگیری از
کمانش میلگردها است .باتوجه به عدم کمانش میلگردها تا لحظهی
وارد شدن حداکثر نیرو و باتوجه به بار تحمل شده در نمونههای
 S-Ex1.7و S-Ex1.7-2plمیتوان اینگونه استنباط کرد که
میلگردها دچار تسلیم شدهاند و کمانش پس از تسلیم میلگردها رخ
داده است .این موضوع با مقایسهی میزان بار تحمل شده توسط دو
دسته نمونة  Sو  S-Ex1.7و با استفاده از رابطة ( )1قابل
نتیجهگیری است؛ همانگونه که مشاهد میگردد میزان افزایش بار
در نمونهی  S-Ex1.7نسبت به نمونهی  Sمعادل  )kN( 196است
که این نیرو توسط آرماتورهای خارجی تحمل شده است ،بر
اساس رابطهی ( )1و با انجام محاسبات ساده میتوان مشاهد نمود
که این نیرو تقریباً برابر با نیرویی است که برای تسلیم آرماتورهای

شکل  -3تصویر  LVDTها و غالفها

سطحی الزم است.
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() 1

𝑦𝐹 × 𝑥𝐸𝑃𝐸𝑥−𝑆𝑡𝑒𝑒𝑙 = 𝐴𝑠−

شکست نمونه پس از تسلیم و نقطهی حداکثر بار تا لحظهی پارگی
 FRPبهصورت تدریجی ادامه یافت و در لحظهی پارگی شکست

در این رابطه 𝑙𝑒𝑒𝑡𝑆 𝑃𝐸𝑥−نیروی الزم برای تسلیم آرماتورهای بهصورت ناگهانی رخ داد؛ به علت تغییر حالت زیاد نمونهها امکان
چسبیده شده در شیار سطحی 𝐴𝑠−𝐸𝑥 ،سطح مقطع کل آرماتور
استناد به دیتاهای ذخیره شده توسط  LVDTپس از پارگی FRP

در تمامی نمونههایی که از  FRPبرای مقاومسازی استفاده شده بود وجود نداشت .گسیختگی در ورقهای  FRPبا پاره شدن تمام
مد شکست توسط پارگی ورقهای حلقهی  FRPمیانی تعیین شد .الیاف ورق ها رخ داد (شکل.)9

شکل  -9عدم جداشدگی میلگرد از سطح بتن

شکل  -9پارگی ورقهای FRP

نتایج حاصل از انجام آزمایش بر روی نمونهی  S4-Ex1.7-2plyذخیره سازی اطالعت قابل استناد نبود و به همین دلیل در جدول 3
بهدلیل ایجاد نقص فنی پس از طی  %10از زمان آزمایش در دستگاه آورده نشده است.
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مطالعهی آزمایشگاهی و عددی یک روش نوین ...
جدول  -3نتایج
u

دسته

ɛ

9

0/0039

3

0/0091

1

0/0033

1

0/0011

9

0/0013

3

0/0099

1

0/0099

1

0/0091

9

0/0091

3

0/0099

1

0/0099

1

0/0113

S

1

0/0011

S-2ply
S-Ex1.7
S-Ex1.7-2ply

9
3

 -2نتایج و بحث

0/01
0/011

Pmax
)(kN

شاخص شکلپذیری

()ψ

ɛ u Avg

)Eu(N.m≈J

Pmax Avg
)(kN

Avg.
ɛ a/ɛ co

افزایش نیروی
محوری ()%

991
919
993

119/91

0/00109

916

1

-

931
999
999
1009/96
913

0/00111

996

1/19916

99

919
991
919
310/19
916

0/00931

911

0/91939

93

913
119
191

1139/16

0/01016

119

9/99601

11

111

این نگرش برگرفته از تحقیقات  Piekarczykدر سال 9011

نتایج حاصل از شکست نمونه های آزمایشگاهی شامل حداکثر بار [ ]19و  Rousakisدر سال  ]31[ 9001می باشد ،این شاخص با

( 𝑥𝑎𝑚𝑃) ،کرنش نهایی ( 𝑢𝜀) و میانگین حداکثر بار و کرنش نماد  ψدر جدول مشحض شده است .شکل  1نشاندهندهی

برای نمونه های هر گروه در جدول  3ارائه شده است (مقدار نمودار بار -تغییرمکان برای همهی نمونهها است ،نقطهی متناظر
کرنش با توجه به روشی که در بخش  9-9توضیح داده شده است با  0/19نیروی حداکثر ،برروی شاخهی نزولی؛ به دلیل ایجاد
محاسبه گردید) ؛ در این جدول مقدار مساحت زیر نمودار بار -تغییر شکل های شدید و انتشار زیاد ترکها پس از این نقطه ،به
تغییر مکان به عنوان شاخصی از شکل پذیری ذکرشده است ،که عنوان نقطهی نهایی نمودار در نظر گرفته و کرنش نهایی ( )εuبرای
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همه ی نمونه ها کرنش متناظر با این نقطه انتخاب شد .در
جدول ، 3

𝑢𝜀 و 𝐺𝑉𝐴𝑥𝑎𝑀𝑃 به ترتیب بیانگر میانگین

𝐺𝑉𝐴

کرنش نهایی و میانگین حداکثر نیروی برای هر نمونه
می باشد.

شکل  -1منحنی بار-تغییر مکان
 -6-2تغییرات حداکثر ظرفیت

است .ظرفیت فشاری این نمونه نیز توسط رابطهی ( )3که آیین نامه

دستهی  S-Ex1.7دارای میانگین ظرفیت فشاری  91/13تن بوده  FIBارائه میکند []99؛ قابل تخمین است .در رابطهی (Fl ،)3
که نسبت به دستة کنترل  Sبه میزان  %93افزایش ظرفیت فشاری نیروی فشاری جانبی است که از رابطهی ( )1بهدست میآید و fco
داشت؛ این میزان افزایش بار تقریباً برابر نیرویی است که مقاومت فشاری بتن محصور نشده است.
آرماتورهای طولی تا لحظهی تسلیم قادر به تحمل هستند این امر به
این معناست که کل ظرفیت فشاری آرماتورها با استفاده از روش
شیارزنی در ظرفیت نهایی شرکت کرده و ظرفیت فشاری این



f
f
f 'cc  f c  2.254 1  7.94 l  2 l 1.254 
Ff co
f co

( )3

نمونهها را میتوان با جمع جبری ظرفیت فشاری بتن و ظرفیت ()1

1
f l  Ke  j f j
2

فشاری کل آرماتورها تخمین زد؛ رابطهی ( )9بیان کننده این

در رابطهی ( Ke )1یک ضریب کاهشی برای مواردی است که

ارتباط است.

پوشش  FRPبهصورت ناپیوسته اجرا میشود و از رابطهی ( )9بهدست

()9

f 'c ex  f 'c  A n  f y  As

در رابطهی فوق  Asسطع مقطع کل میلگردهای طولی fy ،مقاومت

میآید؛  ρjاز رابطهی ( )9محاسبه میشود و  fjتنش کششی موجود در
 FRPاست که از رابطهی  Ej×εjمحاسبه میشود؛ در این رابطه Ej

تسلیم فوالدهای طولی An ،سطح مقطع خالص بتن و  F'cمقاومت مدول کششی پوشش  FRPو  εjکرنش ایجاد شده در آن است.
2
S' 

فشاری بتن است.
K e  1 

 2D 
دستهی  S- 2plyدارای میانگین ظرفیت فشاری  99/61تن بود؛ که ()9
نشان دهندهی افزایش  %99ظرفیت فشاری نسبت به نمونهی کنترل
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' :Sفاصله آزاد بین حلقههای پوشش FPR

مطالعهی آزمایشگاهی و عددی یک روش نوین ...
 ، S-Ex1.7بهدلیل وجود  FRPو ایجاد محصورشدگی به کلی

 :Dقطر نمونههای بتنی
4t j
dj

()9

j

 :tjضخامت پوشش FRP

متفاوت است .باتوجه به شکل  1و جدول  3میتوان دید که استفاده
از  FRPدر دستهی  S-Ex1.7-2plyبه شدت باعث افزایش
شکلپذیری نسبت به دستهی  S-Ex1.7و نمونههای کنترل

میانگین ظرفیت فشاری دستة  11/993 ، S-Ex1.7-2plyتن بود میشود ،به گونه ای که شاخص شکلپذیری از عدد  310 /19در
( %11افزایش ظرفیت فشاری نسبت به نمونههای کنترل) .با نگاهی گروه S-Ex1.7به  1139/16در گروه  S-Ex1.7-2plyرسیده
دقیقتر می توان فهمید این میزان افزایش ظرفیت فشاری تقریب ًا است .این موضوع در شکل  1باعث ایجاد کاهش در شیب شاخهی
برابر با مجموع افزایش ظرفیت فشاری در نمونههای  S-Ex1.7و نزولی در این دسته نسبت به شیب شاخهی نزولی در دستهیS-
 S- 2PLYاست ،به بیان دیگر می توان گفت مقدار ظرفیت  Ex1.7شده است و شکست ناگهانی در دستهی  S-Ex1.7را
فشاری این نمونهها را میتوان با رابطهی سادهی ( )1تخمین زد .تبدیل به شکست تدریجی کرده است .با مقایسه نمودارهای مربوط
( )1

f 'C Ex CFRP  f 'cc  A n  As  f y

به دستههای  S-Ex1.7-2plyو  Ex1.7-2plyمشاهده شد که
شیب شاخه نزولی در این نمودارها تقریباً یکسان است .این موضوع
به این معناست که مد شکست نمونههایی که در آنها از FRP

 -3-2رفتار بار-تغییرمکان

برای مقاومسازی استفاده شده است توسط پارگی  FRPتعیین

منحنی بار-تغییرمکان تمامی نمونهها در شکل  1نشان داده شده میشود و در این نمونهها شکست تدریجی رخ میدهد .با دقت
است ،چنانچه در این شکل مشاهده می شود تمامی نمودارهای بیشتر در نمودارهای مربوط به دستهی  S-Ex1.7-2plyمیتوان
بار-تغییرمکان از یک شاخهی صعودی اولیه و یک شاخهی دیدی که قسمت اول نمودار یعنی شاخهی صعودی از الگوی
نزولی ثانویه تشکیل شدهاند .مقایسه نمودارهای مربوط به دستة S-نمودارهای مربوط به  S-Ex1.7پیروی میکند و قسمت دوم یعنی
 Ex1.7که فقط با میلگرد تقویت شدهاند با نمودارهای مربوط به شاخهی نزولی نمودار از الگوی دستهی  Ex1.7-2plyپیروی
دستة کنترل نشان داد ،شیب اولیة نمودار بار-تغییرمکان در میکند این امر حاکی از عملکرد مطلوب استفادهی توام فوالد
نمونههای  S-Ex1.7نسبت به شیب نمودار بار-تغییرمکان در طولی و حلقه های  FRPبرای مقاومسازی است.
نمونه های کنترل افزایش داشته است این امر حاکی از افزایش

سختی به دلیل استفاده از میلگرد برای مقاومسازی در این نمونهها  -1مطالعهی عددی
میباشد ،همچنین شیب شاخهی نزولی در این نمودارها نسبت به عالوه بر کار آزمایشگاهی ،در تحقیق حاضر برای انجام مطالعات
شیب شاخهی نزولی در نمونه های کنترل زیادتر شده است ،این پارامتری ،از نرمافزار  ،ABAQUSو حل غیر خطی نمونههای
پدیده نشان دهند ی این امر است که استفاده از میلگرد به تنهایی جدید استفاده شد .ابتدا صحت این مدل در مقایسه با نتایج
برای مقاوم سازی باعث ایجاد شکست تردتر و ناگهانیتر میشود.

آزمایشگاهی سنجیده شد و سپس تأثیر دو پارامتر تأثیرگذار بر

است که نشان دهندۀشکست تردتر می باشد.

الیههای  FRPتوسط این مدل مورد بررسی قرار گرفت .به این

در جدول  3نیز مشاهده میشود شاخص شکلپذیری ( )ψاز  190روی عملکرد ستونهای مقاوم سازی شده با روش ابداعی؛ یعنی
برای نمونه بدون تسلیح به  310برای نمونهی  S-Ex1.7رسیده نسبت سطح مقطع آرماتور های طولی به سطح مقطع بتن و تعداد
مقایسهی نمودارهای مربوط به دستههای  S-Ex1.7و منظور  6نمونهی استوانهای با ارتفاع  300و قطر  190میلیمتر
 S-Ex1.7-2plyنشان میدهد که شیب اولیه نمودارهای این دو دارای سه نسبت سطح مقطع آرماتور طولی به بتن؛  9/9% ،1/1%و
دسته یکسان است به بیان دیگر وجود میلگرد خارجی در نمونههای  3/%1که به ترتیب شامل  9آرماتور فوالدی با قطر  10 ،1و 19
دستة  S-Ex1.7-2plyنیز باعث افزایش سختی اولیه شده است ،اما میلیمتر؛ محصور در یک ،دو و سه الیه FRP؛ با روشی که در
رفتار این دسته در شاخة نزولی در مقایسه با رفتار دستة بخش  1-1تا  1-1توضیح داده شده است مدل گشت.
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 -6-1مدل سازی بتن

آن در سه جهت متعامد متفاوت است ،مدل میشود ،به این منظور

برای معرفی بتن از المان سه بعدی  1گرهای  C3D8Rاستفاد شد،

مدول االستسیته در جهت الیاف و عمود بر آن و ضریب پواسون

از مدل پالستیسیتهی آسیب به دلیل همگرایی سریع حل و توانایی

و مدول برشی در راستاهای مختلف به نرمافزار معرفی میشود و

بهتر این مدل برای پیش بینی رفتار بتن تحت فشار ،استفاده شد.

نرم افزار با استفاده از تئوری های مکانیک مواد کامپوزیت رفتار

برای تعریف رفتار االستیک بتن ضریب پواسون برابر  0/16و کامپوزیتهای  FRPرا شبیهسازی مینماید [ .]39مشخصات
مدول االستیسته آن برابر 𝑐 4700√𝑓′درنظر گرفته شد .با

مصالح  FRPدر نرم افزار منطبق با مشخصات ورقهای FRP

بهرهگیری از مدل پالستیسیته ی آسیب و معرفی پارامتر های ،مصرفی درنمونه های آزمایشی ،معرفی شد .برای مدل کردن
خروج از مرکزیت  ، 0/1تنش دو محوره به تنش تک محوری پارگی  FRPاز معیارهای متفاوتی همچون کرنش حداکثر،
 ،1/19ویسکوزیته  0/0009و  kبرابر با  ،0/999مشخصات تسای-وو ،تسای-هیل hashin ،و  ...می توان استفاده کرد .بر این
پالستیسیته بتن به نرم افزار معرفی گشت[ .]39به منظور اعمال اساس فام و ریزکاال استفاده از معیار گسیختگی تسای-وو را برای
تأثیرات محصورشدگی بر رفتار بتن از روشی که  yuو همکاران کامپوزیت  FRPکه تحت تنش دو محوره قرار دارد پیشنهاد
در سال  9010ارائه کردند ،استفاده شد؛ این محققین در این روش کردند [ .]31به همین دلیل پارگی  FRPبا استفاده از معیار تسای-
با استفاده از  user subroutineدر نرم افزار  ABAQUSو وو کنترل شد .این معیار میتواند اثر تنشهای دو محوره را بر
اصالح مدل پالستیتیه آسیب توانستند تاثیرات محصور شدگی بر پارگی  FRPدر نظر بگیرد .در این معیار با استفاده از مشخصات
رفتار بتن را اعمال کنند [ 30و  Yu .]39و همکاران با وابسته

مکانیکی دو راستای اصلی کامپوزیت؛ که در قسمت Fail

سازی کرنش پالستیک محوری به فشار دورگیر ناشی از عوامل  stressبه نرم افزار معرفی شد ،یک منحنی بسته به عنوان معیار
محصور کننده توانستند تأثیرات محصورشدگی بر روی رفتار گسیختگی در صفحهی تنش های دو محوره تعریف میشود.
فشاری بتن را مدلسازی نمایند آنها برای این کار با استفاده از

نقطه تالقی این منحنی با منحنی تنش فشاری-تنش کششی

برنامهنویسی در  user subroutineبه جای استفاده از یک

کامپوزیت بیانگر زوج تنشی است که باعث گسیختگی میگردد

منحنی تنش-کرن ش پالستیک برای معرفی رفتار فشاری بتن به [ 31و  .]39معیار تسای-وو از رابطهی ( )1استفاده میکند.
نرم افزار از چندین منحنی تنش-کرنش به ازای تغییرات فشار
جانبی استفاده نمودند .و از این طریق هم رفتار تنش -کرنش

𝟐

𝟐

(𝑰𝑭 = 𝑭𝟏 𝝈𝟏𝟏 + 𝑭𝟐 𝝈𝟐𝟐 + 𝑭𝟏𝟏 𝝈𝟏𝟏 + 𝑭𝟐𝟐 𝝈𝟐𝟐 + )1
𝟐

𝑭𝟔𝟔 𝝈𝟏𝟐 + 𝟐𝑭𝟏𝟐 𝝈𝟏𝟏 𝝈𝟐𝟐 < 1

محوری بتن و هم زاویه ی اتساع را به فشار جانبی ناشی از عوامل

محصورکننده وابسته کردند از این رو در تحقیق حاضر آنالیز ضرایب معادله ی فوق به شرح زیر است:
حساسیت به زاویه ی اتساع برای رفتار فشاری بتن صورت نگرفته
است .چرا که مقدار این عدد به فشار جانبی وابسته و متغیر است.
نحوهی استفاده از  user subroutineبرای وابسته سازی کرنش

𝟏

𝑿 𝑿 𝑭𝟏𝟏 = −

𝒄 𝒕

( 6الف-ه)

،

𝟏
𝒄

𝟏

𝒀 𝑭𝟐 = 𝒀 +

𝟏

𝟏

،

𝑿 𝑭𝟏 = 𝑿 +

𝟐𝒔 ، 𝑭𝟔𝟔 = −

𝒀 𝒀 𝑭𝟐𝟐 = −

𝟏

𝒕

𝒄

𝟏

𝒕

𝒄 𝒕

پالستیک محوری به فشار جانبی به صورت مفصل در منابع [ 30در این روابط  𝜎11و  𝜎22به ترتیب تنش کششی در راستای
الیاف و تنش فشاری عمود بر راستای الیاف 𝜎12 ،تنش برشی،
و  ]39موجود است.
𝑡𝑋 و 𝑐𝑋 مقاومت کششی و فشاری در راستای الیاف 𝑌𝑡 ،و 𝑐𝑌

مقاومت کششی و فشاری در راستای عمود بر الیاف و  Sمقاومت

 -3-1مدلسازی FRP
بهمنظور مدلسازی  FRPاز المان  shellچهار گرهای  S4Rبرشی درون صفحهای است .ارتباط بین بتن و  FRPبا استفاده از
استفاده شد .باتوجه به اینکه رفتار  FRPتا لحظهی شکست قید  Tieمعرفی شد؛ این نوع قید درجات آزادی تمام گرههای

االستیک خطی است[]30؛ این رفتار با استفاده از ثابتهای روی سطح بتن را به درجات آزادی گرههای متناظر روی سطح
مهندسی و به صورت یک مادهی ارتوتروپیک که خصوصیات  FRPمقید میکند.
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میلگردها را میتوان با المان تک بعدی  T3D2مدلسازی کرد.

 -2-1مدلسازی آرماتورها

ارتباط بین میلگرد و بتن با استفاده از قید  Tieمعرفی گشت .رفتار تنش محوری آرماتورهای فوالدی نشان داده شده است (الزم به
فوالد بهصورت االستوپالستیک مدل شد؛ برای معرفی قسمت ذکر است برای وضوح بهتر آرماتورها دراین شکل بهصورت
االستیک از مدول االستیستهی و ضریب پواسون به ترتیب برابر سهبعدی نشان داده شده است لذا همان گونه که فبالً بیان گردید از
 109×9/1مگاپاسکال و  0/3استفاده شد و رفتار بعد از تسلیم ،المان تک بعدی برای مدلسازی آنها استفاده شده است) که مطابق
توسط منحنی تنش بر حسب کرنش غیر االستیک بهصورت تابع با آنچه که در آزمایشها مشاهده شد ،در مدل ارائه شده نیز
آرماتورها دچار تسلیم میشوند و سپس کمانش مینمایند.

جدولی به نرم افزار معرفی شد.
 -1-1بارگذاری ،شرایط مرزی و انتخاب حلگر
بهصورت کلی در روند آزمایش نیرویهای وارده را میتوان به دو
روش کنترل بار و کنترل جابهجایی اعمال نمود .در این مدلسازی،
بهمنظور شبیهسازی شرایط اعمال بار و تکیهگاه در آزمایشگاه ،از
روش اعمال جابهجایی نیروی مورد نظر به نمونهها اعمال گشت؛
ابتدا دو صفحهی سه بعدی چهار گرهای  R3D4از نوع صلب با
تخصیص نقطهی  Reference pointمرکزی (به منظور اعمال

(الف)

شرایط مرزی به این نقطه) ،مدل شد .سپس بارگذاری بهصورت
تغییر مکان قائم یکنواخت تدریجی بر روی نقطهی تعریف شده در
صفحهی باالیی اعمال شد و نقطهی تعریف شده در سطح پایینی
نسبت به چرخش و تغییر مکان در کلیه جهات مقید گشت .الزم به
ذکر است پس از پایان مراحل ساخت و مونتاژ نمونه ،نوع تحلیل
 Static,Generalو برای کلیه نمونههای مدل سازی شده ،شبکه
بندی  10میلیمتری انتخاب گردید.

(ب)

 -5-1صحتسنجی مدل
بهمنظور

ارزیابی

صحت

شکل  -1الف) پارگی حلقه میانی  FRPب) کمانش میلگردهای
مدل

ارائه

گشته

نمونهی

 S3-EX1.7-2plyاز قسمت آزمایشگاهی انتخاب و مدل شد .در
خروجیهای نرم افزار  ABAQUSشاخص شکستی به نام R

وجود دارد که پارگی ورق  FRPرا بر اساس معیار تساوی کنترل
میکند  R<1.0نشان میدهد که وضعیت تنش درون سطح
شکست است و  R≥1.0نشان دهندهی شکست است [ .]39چنانچه
در شکل ( 1الف) مشاهده میشود این معیار برای حلقهی FRP

میانی بیشتر از یک و برای حلقه های  FRPانتهایی کمتر از یک
میباشد که بیانگر گسیختگی حلقهی میانی میباشد این امر در
موارد آزمایشگاهی نیز مشاهده شد .در شکل ( 1ب) نیز کانتور

طولی پس از تسلیم
شکل  6نشان دهندی شمای ترک در نمونه آزمایشگاهی در مقایسه
با مدل اجزا محدود میباشد .در شکل  10نمودار بار-تغییر مکان
حاصل از مدلسازی در نرمافزار با نتایج حاصل از آزمایش نشان
داده شده است که بیانگر تطابق رفتاری مدل ارائه شده با نتایج
آزمایشگاهی است ،بنابر نتایج حاصله در این بخش میتوان به این
نتیجه رسید که مدل ارائه شده به نحو مطلوبی توانایی پیشبینی
رفتار ستونهای مقاومسازی شده با این روش را دارد و از این مدل
برای انجام مطالعات پارامتری بر روی این ستونها میتوان استفاده
نمود.

تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ سوم 109 /

نروان هزارمالیان ،سید بهزاد طالیی طباء

شکل  -6مقایسه شمای ترک خوردگی در نمونه آزمایشگاهی و مدل اجزا محدود

شکل  -10منحنی تنش-کرنش حاصل از مدلسازی و آزمایش
 -5مطالعه پارامتری

مشخصه بتن و 𝑙𝑓 از رابطهی  3بهدست میآید .همانگونه که

همانگونه که قبالً اشاره شده به منظور انجام مطالعات پارامتری 6

مشاهده میشود؛ بیشترین نسبت محصورشدگی و شکلپذیری در

نمونه مدلسازی شد که مشخصات هر نمونه در جدول  1قابل نمونههایی که میزان آرماتور در آنها ثابت است ،مربوط به
مشاهده است .جدول  9و شکل  11به ترتیب نتایج حاصل از آنالیز نمونههایی میشود که با سه الیه  FRPمقاومسازی شدهاند و در
نمونههای مدلسازی شده و نسبت محصورشدگی را برای هر نمونههایی که از تعداد الیههای  FRPیکسان برای مقاومسازی
نمونه نشان میدهد .برای محاسبهی نسبت محصورشدگی از استفاده شده است؛ محصورشدگی ثابت مانده ،و بیشرین مقاومت

رابطهی 𝑜𝑐 𝑓𝑙 ⁄𝑓′که توسط اسپوالستر و مونتی در سال  ]36[1666فشاری مربوط به نمونهای میشود که از فوالد طولی بیشتر برای
ارائه شده است ،استفاده شد 𝑓′𝑐𝑜 .در این رابطهی مقاومت مقاومسازی آن استفاده شده است.

 / 109تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ سوم

مطالعهی آزمایشگاهی و عددی یک روش نوین ...
جدول  -1مشخصات نمونههای مدلسازی
اسم نمونهها

تعداد آرماتورها قطر آرماتورها ()mm

FE-S-EX1.7-1ply

9

1

1

FE-S-EX1.7-2ply

9

1

9

FE-S-EX1.7-3ply

9

1

3

FE-S-EX2.6-1ply

9

10

1

FE-S-EX2.6-2ply

9

10

9

FE-S-EX2.6-3ply

9

10

3

FE-S-EX3.8-1ply

9

19

1

FE-S-EX3.8-2ply

9

19

9

FE-S-EX3.8-3ply

9

19

3

جدول  -9نتایج حاصل از مدلسازی
نام نمونه
FE-S-EX1.71ply
FE-S-EX1.72ply
FE-S-EX1.73ply
FE-S-EX2.61ply
FE-S-EX2.62ply
FE-S-EX2.63ply
FE-S-EX3.81ply
FE-S-EX3.82ply
FE-S-EX3.83ply

تعداد الیههای FRP

a

p max

دهندهی این موضوع است که با افزایش میزان سطح مقطع



)(kN

میلگردهای خارجی میزان محصورشدگی تغییر نمیکند ولی
مقاومت نهایی نمونه به اندازهی مقاومت فشاری تسلیم مجموع

0/0016

99199/9

191111/916

آرماتورها افزایش پیدا میکند؛ این موضوع در نمونه های

0/001

99199/1

131190/1191

آزمایشگاهی نیز مشاهده شد.

0/001

11160/1

116911/969

0/0016

11139/3

111911/19

0/001

19999/1

196106/91

0/001

19191

110113/99

0/0016

13111/9

113131/19

0/001

16111/1

119909/96

0/001

61116/1

169119/11

شکل  -11نسبت محصور شدگی

شکلهای  19تا  19منحنی بار-تغییر مکان حاصل از آنالیز توسط
نرمافزار را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود در تمامی
نمونهها با افزایش تعداد الیههای  FRPشیب قسمت دوم منحنی
افزایش پیدا میکند؛ این امر به معنای افزایش شکلپذیری و
افزایش محصورشدگی در اثر افزایش تعداد الیههای  FRPاست
(این امر در جدول  9نیز قابل مشاهده است) .در شکل  19مشاهده
میشود که با افزایش آرماتورهای خارجی مقاومت فشاری افزایش
یافته ولی شیب شاخهی ثانویه هیچ تغییری نمیکند؛ این امر نشان

شکل 19
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و شکلپذیری ستونهای بتنی مورد بررسی قرار گرفت و اثبات شد.
سپس در فاز دوم از نرمافزار  ABAQUSبرای مطالعات پارامتری
بر روی این ستونها استفاده شد .پارامترهای مورد بررسی شامل
نسبت سطح مقطع میلگردهای طولی به سطح مقطع بتن و تعداد
الیههای  FRPبود .نتایج حاصله به شرح زیر است:
 -1ظرفیت فشاری نمونههای آزمایشگاهی مسلح شده با میلگرد
خارجی تنها ،حدود  %93درصد افزایش داشت .این میزان در
شکل 13

نمونههایی که بهصورت همزمان با میلگرد خارجی و حلقههای
 FRPمسلح شده بودند به  %11درصد افزایش پیدا کرد که این امر
حاکی از عملکرد مطلوب این دو عامل در همراهی با هم میباشد.
 -9با توجه به افزایش شیب اولیه نمودار تنش-کرنش و نیروی در
لحظهی شکست ،هم در گروههایی که فقط از میلگرد و هم در
گروههایی که عالوه بر میلگرد از پوشش  FRPبرای مقاومسازی
استفاده شده بود ،این نتیجه استنباط شد که میلگردهای سطحی در
چرخهی باربری شرکت داشته و باعث افزایش باربری میشوند.

شکل 11

 -3در نمونههای مسلح شده که در آنها تنها از میلگرد خارجی
طولی استفاده شده بود ،شکلپذیری هیچ گونه افزایشی نداشت؛
اما در نمونههایی که فقط با  FRPمسلح شده بودند و یا اینکه
عالوه بر حلقههای  FRPبا میلگرد خارجی نیز مسلح شده بودند،
شکلپذیری افزایش یافت .این امر نشان دهندهی این موضوع است
که تنها  FRPباعث افزایش شکلپذیری شده است.
 -1باتوجه به ظرفیتهای فشاری بهدست آمده از آزمایشها ،این
نتیجه حاصل شد که میزان ظرفیت فشاری این نوع ستونها را
میتوان از یک ضابطهی ساده و با جمع جبری ظرفیت فشاری
اجزاء بهدست آورد.

شکل 19

 -9در هیچ کدام از نمونهها آرماتور طولی از سطح بتن جدا نشد؛
این امر حاکی از عملکرد مناسب استفاده از آرماتور فوالدی در

 -1نتیجهگیری

روش  NSMبرای افزایش ظرفیت فشاری میباشد.

در تحقیق حاضر یک روش نوین برای مقاومسازی ستونهای بتنی  -9با انجام مدلسازی در نرمافزار  ABAQUSبه خوبی میتوان
ارائه شد ،در این روش آرماتورهای طولی داخل شیارهای سطحی رفتار ستونهای مقاومسازی شده با این روش را پیشبینی کرد و از

روی بتن و سپس نوارهای حلقوی FRPبه صورت فاصلهدار بر روی این نرمافزار میتوان برای انجام مطالعات پارامتری بر روی عوامل
سطح بتن چسبانده میشود ،این روش  EBRGSنامگذاری شد .در تأثیرگذار روی عملکرد این ستونها استفاده نمود.
فاز اول با انجام آزمایش بر روی  19نمونهی استوانهای شامل  -1 1افزایش نسبت سطح مقطع آرماتور طولی به سطح مقطع بتن
دستهی مختلف؛ که سه دسته آنها دارای تسلیح خارجی بودند ،تأثیری بروی محصورشدگی ندارد و تنها باعث افزایش مقاومت
عملکرد مطلوب و کارآمدی این روش برای افزایش ظرفیت فشاری فشاری نمونهها میشود.
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Abstract

Experimental and Numerical Study on an Innovative Method for Strengthening
Concrete Columns using Surface Steel Rebar and FRP Jacket
N. Hazarmalian
Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
B. Talaeitaba
Department of Civil Engineering, Khomeini shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini shahr, Iran

Abstract
In this study, a method called EBRGS is developed for strengthening RC columns. In this method Grooves
are initially cut out along the lengths of the concrete specimens into which longitudinal reinforcement is
planted. And then FRP stirrups were used to enhance specimen’s confinement. 16 cylindrical concrete
specimens are manufactured, all specimens tested under static axial loading. It is found that the proposed
EBRGS technique is capable of enhancing both the compressive strength and the ductility of the RC
column specimens; steel rebars inside the grooves on the surface leads to an enhancement of 23% in
compressive strength while the application of FRP stirrups along with surface rebar enhance both ductility
and compressive strength by 41% relative the control specimen.

Keywords: strengthening of columns, grooving method, confinement, increasing compressive capacity.
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