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دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،قم ،ایران

چکیده
در سالهای اخیر مسئلهی تقویت و ترمیم سازههای ضعیف و آسیبدیده در سطح وسیعی مطرح گردیده است .در این راستا روش تسلیح
خارجی با نصب بر روی شیارهای طولی  EBROGدر سالهای اخیر ایجاد شده است .نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته بر این
روش نشان داده که با انتخاب عرض و عمق شیار معین میتوان جداشدگی را به تعویق انداخت و یا آن را بهطور کامل حذف نمود .در
این مطالعه بهمنظور ارزیابی عوامل مؤثر بر روش  ،EBROGرفتار این روش بهصورت مدل اجزای محدود با استفاده از نرمافزار
 Abaqusموردبررسی قرارگرفته است .نتایج حاصله نشاندهندهی دقت باالی مدلسازی عددی نسبت به نمونهی آزمایشگاهی میباشد.
نتایج نشان داده است که افزایش فاصلهی شیار در روش EBROG؛ میزان افزایش باربری نهایی نمونهها نسبت به نمونهی تقویت نشده
را تا  03درصد کاهش میدهد .همچنین با افزایش تعداد شیار در این روش باربری نهایی و جذب انرژی در نمونهها افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :روش  ،EBROGجداشدگی ،ورقه های  ،FRPروش اجزا محدود ،تقویت ترمیم.
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 -1مقدمه

در راستای كنترل و به تأخیر انداختن گسیختگی جداشدگی ،روش

مواد  FRPاز دو جزء اساسی تشكیل میشوند:

شیارزنی به نام تسلیح خارجی با نصب بر روی شیارهای طولی كه

فایبر( )Fiberیا الیاف

همان  EBROG9میباشد در سال  4090معرفی گردیده است [.]9

رزین( )Resinیا مادهی چسباننده.

نتایج این تحقیقات نشان داده است كه با انتخاب عرض و عمق

الیاف كه اصوالً االستیك ،ترد و بسیار مقاوم هستند ،جزء اصلی شیار معین ،میتوان از جداشدگی ورق بهطور كامل جلوگیری
باربر در مادۀ  FRPمحسوب میشوند .بسته به نوع الیاف ،قطر آن كرد و یا آن را تا حد زیادی به تعویق انداخت []9و[.]9-2
در محدودۀ  5تا  45میكرون میباشد .رزین اصوالً بهعنوان یك از مزایای روش شیارزنی میتوان به تأخیر انداختن وقوع پدیدۀ
مادۀ چسباننده عمل میكند و این الیاف را در كنار یكدیگر نگه جداشدگی نسبت به سایر روشهای موجود و امكان استفادۀ
حداكثر از ظرفیت ورق  ،FRPصرفهجویی در هزینه و وقت با

میدارد [.]9

در شكل ( ،)9تصویری میكروسكوپی از مقطع  FRPنشان داده حذف عملیات آمادهسازی سطحی ،سازگاری بیشتر این روش با
شده است.

محیطزیست با حذف عملیات آمادهسازی سطحی و ارائة روشی
مطمئن جهت تقویت سازه بهوسیلة ورق  FRPبا كاهش چشمگیر
احتمال وقوع جداشدگی سطحی اشاره نمود.
مراحل تقویت خمشی تیر بتنآرمه به روش  EBROGبه شرح
زیر است [:]9
ابتدا در وجه كششی تیر ،شیارهای طولی با طول ،عرض و عمق
مناسب ایجاد میشود .سپس سطح بتن و شیارهای ایجادشده
بهوسیلة فشار هوا تمیز میگردد .در مرحلهی بعد شیارها بهوسیلة
رزین اپوكسی مناسب پر میگردند .ورق  FRPبا استفاده از رزین

شكل  -9تصویری میكروسكوپی از نحوهی قرارگیری الیاف

اپوكسی مناسب عملآوری شده و بر روی سطح بتن چسبانده

شیشه داخل رزین [.]4

میشود .چسب اضافی از سطح بتن برداشته میشود.

كامپوزیتهای FRPبه جهت نحوهی ساخت و مواد تشكیلدهنده شكل( )4مقطع یك تیر تقویتشده به روش  EBROGرا نشان
دارای خواصی نظیر دوام باال ،سبكوزن بودن و ضخامت كم ،میدهد.
مقاومت و مدول االستیسیتهی باال ،مقاومت در برابر عوامل محیطی،
حملونقل راحت و نصب آسان میباشند و از این مواد جهت
تقویت خمشی ،تقویت برشی و یا تقویت همزمان خمشی-برشی،
در انواع سازهها استفاده میشود .امروزه به علت خصوصیات
منحصربهفرد مواد  ،FRPاستفاده از آنها بهصورت میلگردهای
درون سطحی و ورقهای خارجی برای تقویت سازههای بتنآرمه،
تبدیل به یكی از متداولترین روشهای مقاومسازی شده است [.]3
گسیختگی در تیرهای بتنآرمهی تقویت خمشی شده با استفاده از
ورق  FRPدر حالت كلی به سه دستة  -9گسیختگی -4 ،خمشی
گسیختگی برشی و  -3گسیختگی جداشدگی تقسیم میشود.
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شكل  -4مقطع یك تیر تقویتشده به روش [.]2
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بررسی عددی اثر فاصلهی شیار بر رفتار خمشی تیر بتنی ...
-2پیشینه تحقیقات

نمودارهای طراحی برای تیرهای مقاوم شده به روش شیارزنی

مستوفی نژاد و محمودآبادی در سال  4090تحقیقاتی را در گزارش گردید [.]90
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز كردند كه منجر به ابداع روش جدید

مستوفی نژاد و خزاعی در سال  ،4094تأثیر سطح جانبی شیار بر

شیارزنی گردید .در این تحقیقات از  900نمونهی منشوری با ابعاد رفتار تیرهای تقویتشده به روش شیارزنی را بررسی كردند .در
 900×900×500استفاده شد .دستهی اول نمونهها فاقد ورق  FRPاین تحقیق با تعریف متغیر سطح جانبی شیار برای هر نمونه به
بودند و دستهی دوم شامل چهار گروه با آمادهسازی سطحی ،مقایسة بار نهایی و شكلپذیری با درنظر گرفتن سطح جانبی شیار
شیارهای طولی ،شیارهای عرضی و شیارهای قطری بودند .برای ایجادشده روی وجه كششی تیر پرداخته شد .بر اساس نتایج
مقاومسازی تیرهای بتنی از ورقهای  CFRPبا پهنای 90و طول بهدستآمده از این مطالعه ،برای شیارهای با عمق  4میلیمتر با 4/5
 390میلیمتر استفاده شد .تیرها تحت آزمایش خمش چهار نقطهای برابر شدن سطح جانبی شیارها ،باربری نهایی تیرها  92درصد و
قرار گرفتند .گروههایی كه مربوط به شیارهای عرضی و قطری شكلپذیری  44درصد افزایشیافته است .همچنین برای شیارهای
بودند باربری بهمراتب كمتری نسبت به شیارهای طولی از خود با عمق  90میلیمتر با  3/3برابر شدن سطح جانبی شیارها ،باربری
نشان دادهاند .گروههایی كه مربوط به شیارهای طولی با عمق  4و نهایی تیرها  23درصد و شكلپذیری  99درصد افزایشیافته است
 90میلیمتر بودند بار خیلی بیشتری نسبت به گروههای دیگر [.]9
بردهاند [.]9

همانطور كه مالحظه شد ،روش  EBROGدر ابتدای راه خود

مستوفی نژاد و حاج رسولیها در سال 4090؛ سه عمق شیار شامل بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری پیرامون این روش وجود دارد؛ در
 90 ،9/5و  94/5میلیمتر ،و سه عرض مختلف شیار  9، 2و 2میلی این پژوهش میزان تأثیر پارامتر فاصلهی شیار بر عملكرد روش
متر در هر یك از مقاومتهای فشاری  55، 20، 45و  95مگاپاسكال  EBROGدر كنترل جداشدگی ورق  FRPبررسی میشود.
مورد بررسی قراردادند .تعداد دو ردیف شیار و فاصلة آنها 90
میلیمتر درنظر گرفته شد .در این تحقیق از  30نمونهی تیر استفاده  -0مدلسازی رفتار مصالح در نرمافزار Abaqus
شد .افزایش عمق شیارها از  9/5به  90میلیمتر سبب افزایش باربری  -1-0رفتار بتن
شد ،اما در عمق  94/5میلیمتر باربری نسبت به عمق  90میلیمتر مدل آسیب خمیری بتن كه  CDPمیباشد ( Concrete
كاهش یافت .همچنین با افزایش عرض شیارها از  2تا  2میلیمتر  )Damage Plasticityمدل توانمندی است كه برای
باربری افزایش یافت .بر اساس نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،بارگذاریهای مختلف كاربرد داشته و بابیان رفتار مجزای بتن در
بیشترین باربری برای تیرهای مقاوم شده با روش شیارزنی در عمق فشار و كشش رفتار این ماده را بهصورت واقعیتر بیان میكند.
 90میلیمتر و عرض  2میلیمتر برای شیارها اتفاق افتاده است [ .]6مدل معرفیشده برای بتن در حالت آسیبدیده یك مدل پیوسته بر
مستوفی نژاد و ابراهیم پور در سال 4099تحلیلی غیرخطی با روش اساس رفتار پالستیك بوده و دو مكانیسم اصلی خرابی در این مدل
اجزای محدود روی نمونههای با ابعاد واقعی انجام دادند .در این ترکهای ناشی از كشش و خردشدگی در قسمت فشاری میباشد.
تحقیق  22تیر با طول بیش از  3متر موردبررسی قرار گرفت .در مدل مذكور فرض میگردد كه پاسخ به كشش و فشار
متغیرهای زیادی ازجمله درصد تسلیح داخلی ،تعداد الیههای ورق تكمحوره بهوسیلة معیار خرابی پالستیك كنترل میشود .در اثر
 ،FRPعرض و عمق شیارها و تعداد ردیفهای شیارها بررسی كشش تكمحوره منحنی تنش-كشش تا نقطه تنش خرابی
گردید .برای شیارها عرضهای  5و  2میلیمتر و عمقهای  94و  40بهصورت خطی تغییر میكند كه این تنش با شروع و گسترش
میلیمتر درنظر گرفتهشده است ،همچنین تعداد ردیفهای شیار  2ترکهای ریز در بتن مقارن است .پس از عبور از نقطه مذكور،
و  9و طول هركدام  4/2متر است .نمونهها با استفاده از نرمافزار خرابیها بهصورت ترکهای قابلمشاهده درمیآیند كه به شكل
 Abaqusتحت آزمایش چهار نقطهای قرارگرفته و میزان باربری منحنی نرم شدگی در فضای تنش-كرنش نمایش داده میشوند.
در لحظهی گسیختگی بهدست آمد .درنهایت نتایج تحت عنوان تحت فشار تكمحوره ،پاسخ تا رسیدن به نقطه جاریشدگی
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بهصورت االستیك خواهد بود و در ناحیه پالستیك رفتار عموم ًا

میشوند .در tفرضیه خرابی چسب آغاز خرابی هنگامی روی

بهوسیلة منحنی سخت شدگی بیان میشود كه درنهایت با رسیدن

میدهد كه معادلة كشش درجهدو شامل نسبتهای تنش اصلی

به نقطه تنش نهایی منحنیها بهصورت منحنی نرم شدگی در به عدد یك برسند [.]93
میآیند .این مدل معرفیشده باوجود سادگی نسبی ،خصوصیات
اصلی بتنی را ارضاء میكند .در این مدل از مدول االستیسیته
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كاهش یافته استفاده میشود ] .[99
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فرضیه گسترش خرابی چسب با توجه به انرژی آزادشده ،بیانشده
-2-0رفتار چسب

است .توصیف مدل در كتابخانه مصالح نرمافزار آباكوس موجود

برای تعریف رفتار الیه چسب به نرمافزار نیاز به تعریف بخش

است .در این نرمافزار ،وابستگی انرژی شكست به مود تركیبی بر

االستیك و بخش خرابی چسب میباشد .با استفاده از مدل لو رفتار اساس معیار گسیختگی  )Benzaggah-Kenane( BKطبق
آغازین الیه چسب در شروع خرابی به شكل رفتار االستیك رابطه( )3تعریفشده است:


خطی تعریف میشود [.]94
در نرمافزار ،در بخش تعریف خصوصیات مكانیكی االستیك،

()3

نوع كشش انتخاب میشود و میبایست بردار سختی اولیه برای
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آن تعریف شود .بردار سختی اولیه الیه چسب ،در حالت غیر

پارامترهای مصالح هستند Gt , Gs , Gn .به ترتیب ،اشاره به

آسیبدیده ،از رابطه( )9به دست میآید [:]93
()9
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كار انجامشده بهوسیله كشش و جدایش همزمان با آن در جهت
عمودی ،اولین و دومین جهتهای كششی ،دارند .این معیار،

در روابط باال t ،ضخامت چسب E ،مدول االستیسیته چسب G1 ،بهویژه هنگامیكه انرژیهای شكست بحرانی در طی تغییرشكل
و  G2مدول برشی چسب در جهات دوم و سوم صفحه ،كلی در طول اولین و دومین جهتهای تنش؛ یكسان هستند،
 K nn , K tt , K ssمقدار سختی اولیه در جهات عمود و  4جهت سودمند است؛ یعنی:
اصلی دیگر با توجه به شكل( )3است.

Gsc  Gtc

()2

مقادیر استفاده شده در این تحقیق عبارتند ازJ/m2 :
 G c = .و  . G c = G c =  J/m2همچنین مقدار
s
t
n
c
توصیهشده برای    1.45میباشد( )9و مقدار  G nاز روابط

تجربی انرژی شكست ،برابر با سطح زیر منحنی نرمشوندگی بتن
شكل  -3المان  2 ،Cohesiveگرهی سهبعدی؛ COH3D8
[.]93
تعریف بخش خرابی به نرمافزار ،شامل رفتار آغاز خرابی و

طبق رابطه( )5بهدستآمده است:
0.3

()5

0.46

 f'  
d   w
GF  2.5 0  c  1  a   
 0.051  11.27   c 
0.22

گسترش خرابی میباشد .برای تعریف رفتار شروع خرابی،

منحنی نرم شوندگی بتن تحت بارگذاری كششی تكمحوری در

پارامترهای؛   s , t , nكه عبارتاند از مقادیر حداكثر
تنشهای كششی و برشی ماكزیمم چسب و  nو  sو t؛ جهتهای

شكل( )2نمایش دادهشده است كه در آن f t ' ،مقاومت كششی
بتن است كه شروع ترکهای ریز در بتن را كنترل میكندG F ،

مؤلفههای تنش در شكل باال در محدوده االستیك ،معرفی

كل انرژی شكست است كه بنا بر تعریف؛ میزان انرژی الزم برای
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شروع ،گسترش و شكست كامل یك ترک در واحد سطح می -الیاف ،كشش زمینه و فشار زمینه را درنظر میگیرند .معیارهای
باشد .در این رابطه مقاومت فشاری بتن ' f cبرحسب مگاپاسكال ،شروع آسیب به صورت روابط ( )2( ،)9( ،)9و ( )6میباشند [:]95
انرژی شكست بتن  Gبرحسب نیوتن بر متر d a ،حداكثر اندازه كشش الیاف:
F

سنگدانه و  w cنسبت آب به سیمان در اختالط بتن است .زمانی
كه پارامترهای '  f tو  G Fمعلوم شوند ،میتوان منحنی نرم
شوندگی را با استفاده از توابع خطی و یا دوخطی تخمین زد [.]92

2

()9

 ˆ 
 ˆ 
ˆ11  0  F ft   11T     12L 
X 
S 
2

فشار الیاف:
2

 ˆ11 
G 
X 

ˆ11  0  Ffc  

()9
كشش زمینه:
2

()2

 ˆ   ˆ12 
ˆ 22  0  F   22
 L 
T 
Y  S 
2

t
m

فشار زمینه:
شكل  -2منحنی نرم شوندگی بتن در كشش( :الف) حالت كلی
(ب) تقریب دوخطی (ج) تقریب خطی [.]92

()6

2
2
ˆ 

 ˆ 
  1 22c   12L 
S 
 Y


C
 ˆ 22   Y




T
 T
 2S   2S
2

ˆ 22  0  Fmc  

در معادالت فوق X T ،بیانگر استحكام كششی طولیX C ،

-0-0رفتار ورقهای FRP

T
بیانگر استحكام فشاری طولی Y ،بیانگر استحكام كششی

هشین و روتم ()Hashin and Rotemدر مقالة خود بیان
C
عرضی Y ،بیانگر استحكام فشاری عرضی S L ،بیانگر استحكام
میدارند كه الیاف  FRPدر جهت طولی بهسختی دارای رفتار
برشی طولی S T ،بیانگر استحكام برشی عرضی هستند و
غیرخطی هستند و رفتار آنها بهصورت خطی درنظر گرفته می-
 ˆ12 , ˆ 22 , ˆ11مؤلفههای تانسور تنش مؤثر میباشند.
شود .بنابراین مواد  FRPتا لحظه گسیختگی (رسیدن به كرنش
نهایی ،)  u ،رفتار االستیك و خطی دارند و در مقاومت نهایی -4-0رفتار فوالد

خود دچار شكستی ترد میشوند [.]95

فوالدهای بهكاررفته در اكثر سازهها ،در محدودهای از خود رفتار

بنابراین در اینجا رفتار  FRPبهصورت ایزوتروپ مدل شده است .االستیك نشان میدهند و پسازآن وارد فاز پالستیك و
در این مدل مدول االستیسیته و تنش گسیختگی در جهتهای تغییرشكلهای دائمی میشوند .در محدوده االستیك مدول یانگ
مختلف الیاف به نرمافزار معرفی میشود.

فوالدهای سازهای در حدود  400گیگا پاسكال و ضریب پواسون

در اینجا پاسخ ماده سالم ،االستیك خطی فرض میشود و مدل آن در حدود  0/3میباشد .اطالعات مربوط به رفتار فوالد ،پس از
بهگونهای درنظر گرفته میشود كه رفتار مواد تقویتشده با الیاف نقطه تسلیم از تستهای كشش بهدست میآید .در این پژوهش
را پیشبینی كند بدون آنكه تغییرشكل قابلمالحظهی پالستیكی در اطالعات مربوط به تنش و كرنش فوالد از نتایج تست كشش
ماده دیده شود .معیارهای هشین برای پیشبینی شروع آسیب استخراجشده است .مسئله بسیار مهمی كه در مدل كردن مصالح
استفادهشده است و قانون رشد آسیب ،بر پایهی انرژی آزادشده در در محدوده پالستیك مطرح میباشد؛ این است كه در تست كشش
طول فرایند آسیب و نرم شوندگی خطی ماده میباشد.

نتایجی كه از دستگاه بهدست میآید ،تنش و كرنش مهندسی یا

شروع آسیب به كاهش در یك نقطه مادی منسوب است .معیارهای نامی ماده است و برای تبدیل تنش و كرنش نامی به تنش و كرنش
هشین چهار مكانیسم شروع آسیب متفاوت :كشش الیاف ،فشار واقعی از روابط( )90و ( )99استفاده میشود [ .]99برای شناساندن
تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ چهارم 909 /
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رفتار پالستیك ماده به نرمافزار حتماً باید تنش و كرنش واقعی ماده -4صحت سنجی
-1-4شرح مشخصات نمونة صحت سنجی

وارد شود.

  ln1   0 

()90

بهمنظور صحتسنجی نرمافزار ،از مقالة مستوفی نژاد و مقدس؛
مرجع []5؛ استفادهشده است.

   0 1   0 

()99

كه در آن   0و   0به ترتیب كرنش و تنش نامی و  و 

این مقاله با استفاده از نتایج نمونههای تهیهشده و تستشده در
به

ترتیب كرنش و تنش واقعی است [ .]99باتوجه به نكته فوق تنش
و كرنشهای بهدستآمده از تست كشش به تنش و كرنش واقعی
تبدیلشده و كرنشهای پالستیك واقعی از كم كردن كرنش
تسلیم از كرنش واقعی طبق رابطه( )94محاسبه میشود.

مشخصات ذكرشده و با استفاده از نمونة  A18Gاز تیرهای این
مقاله ،اقدام به مدلسازی عددی در نرمافزار  Abaqusمیشود و
پس از تحلیل ،نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی
مقایسه میشود.
در جدول( ،)9مشخصات مقطع و در شكل( ،)5خصوصیات مقاطع

 plastic     yield

()94

آزمایشگاه نوشتهشده است .جهت صحت سنجی با توجه به

تیرهای مورد آزمایش آورده شده است.
جدول  -9مشخصات مقاطع [.]5

مشخصات ورق CFRP
روش
EBROG

مشخصات

ابعاد مقطع )(mm

میلگردهای

تعداد

مساحت

الیه

) (mm2) (Av/s) (mm2مؤثر

9

2/2

برشی
3/39

كششی
50/3

عمق

طول

ارتفاع عرض

9000 902

940

920

شكل  -5خصوصیات مقاطع تیرهای موردآزمایش [.]5
 / 904تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ چهارم

نام
نمونه
A18G

بررسی عددی اثر فاصلهی شیار بر رفتار خمشی تیر بتنی ...
تیرها بهوسیله كامپوزیتهای  FRPكربنی و دو نوع چسب مورداستفاده را بیان میكند.نتایج نمونههای آزمایشگاهی در
اپوكسی مقاومسازی شدهاند .جدول( )4مشخصات مصالح جدول( )3آورده شده است.
جدول  -4مشخصات مصالح [.]5
ضخامت
نوع
الیاف

هر الیه
)(mm
0/94

Sika Wrap Hex230c

ضخامت
نوع

چسب

هر الیه

A
(f’c=42.5
)MPa

9/9

مقاومت كششی

مدول كششی

مدول خمشی

)(MPa

)(MPa

)(MPa

3500

3000

5400

9600

تنش نهایی

مدول كششی

)(MPa
904

)(GPa
409

920

406

2900

Epoxydur C31

0/2

42/2

شماره

كرنش تسلیم

T8

)(MPa
320

0/0040

T12

530

0/0045

جدول  -3خالصه نتایج حاصله [.]5

)(%

)(GPa
439

Epoxydur C300

فوالد

االستیسیته

)(MPa

25

نوع

گروه

مقاومت كششی

)(mm
0/2
تنش تسلیم

مدول

كرنش نهایی

منحنی خطچین ،نتیجهی بهدستآمده از تحلیل مدل عددی و خط

بار نهایی تغییرمكان نهایی

ممتد مشكیرنگ ،نمودار حاصله از تحلیل مدل آزمایشگاهی

نمونه

)(kN

)(mm

میباشد .با توجه به نتیجهی بهدستآمده مشاهده میشود كه مدل

A18C

96/49

92/2

بهصورت مناسبی ایجادشده است و نتایج حاصله از مدلسازی

A18S

42/69

5/3

عددی دارای اختالف اندكی با نتایج مقالة آزمایشگاهی هستند.

A18G

46/96

2/9

باتوجه به جدول( )2مشاهده میشود كه مقادیر بیشینه جابجایی و
بیشینه بار اختالف اندكی باهم دارند .لذا مشخص میباشد كه

-2-4نتیجه صحت سنجی

كلیت مدلسازی انجامشده درست بوده و برای كارهای عددی

نمودار حاصل از مدلسازی در نرمافزار ،بهصورت شكل( )9میتوان از این مدلسازی بهره برد .بنابراین صحت مدلسازی به
بهدستآمده است:

اثبات رسیده است.
جدول  -2بیشینه بار و جابجایی در مدل اصلی و مدل صحت سنجی.

شكل  -9نتیجه بهدستآمده از نرمافزار آباكوس.

بیشینه بار

بیشینه جابجایی

()KN

()mm

مدل اصلی مقاله

46/960

2/900

مدل صحت سنجی

42/294

2/562

درصد خطا

 9/3درصد

 9/4درصد
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 -5تعریف مدلهای جدید

در شكل فوق  Xنمایانگر فاصلة شیار است كه برای هر گروه در

بهمنظور بررسی عددی اثر فاصلة شیار بر رفتار خمشی تیر بتنی شش حالت به ترتیب برابر  450 ،400 ،950 ،900 ،50و 300
تقویتشده به روش  EBROGنیاز به ایجاد مدلهای جدید با میلیمتر میباشد .همچنین در هر دسته شیار ،فاصله بین هر دو شیار
درنظر گرفتن متغیر فاصلة شیار میباشد.

برابر  49میلیمتر میباشد .ضخامت ورقهای  FRPبرابر  0/94و
ضخامت الیه چسب  0/2میلیمتر میباشد.

 -1-5هندسه مدلهای موردبررسی

برای مدلسازی تیرها و چسبها از المان  ،Solidبرای مدلسازی

در این پژوهش چهار گروه نمونه بررسی میشود .نمونهها با اسامی ورق  FRPاز  Shellو برای مدلسازی میلگردها از  Trussبهره
 A,B,C,Dمشخصشدهاند .فاصله بین شیارها نیز در آخر نام برده میشود .برای مدسازی چسب پركننده از  Epoxy C31و
نمونهها بیانشده است .بر روی نمونه  Aدو شیار (دو دستهی برای اتصال تیر بتنی و ورق  FRPاز چسب Epoxy C300
یكشیاری) B ،چهار شیار (دو دستهی دوشیاری) C ،شش شیار استفادهشده است .برای مدلسازی خاموتها از  T8و برای
(دو دستهی سهشیاری) و  Dهشت شیار (دو دستهی چهارشیاری) آرماتورهای طولی از  T12بهره برده شده است.
ایجادشده است .تیر یكبار بدون شیار و بدون تقویت بهوسیلة مشخصات دقیق مصالح به شرح زیر می باشد:
 FRPبهمنظور مقایسه با نمونهها آنالیز شده است .مدلها بهصورت چسب :مشخصات چسب در جداول ( )5و ( )9آمده است.
تیر با مقطع مربعی  500در  500میلیمتری و به طول  5000میلیمتر
Epoxy C300
میباشد .مقطع دارای  2آرماتور طولی با شماره  94است و
همینطور دارای خاموتهای به شماره  2به فاصله  300میلیمتر در

; t = . mm;  tensile =  MPa ; E tensile =  MPa

E flexural =  MPa ; b p =  mm; b c =  mm;  = .

طول  2600میلیمتر میباشد .ابعاد خاموتها برابر  200در  200جدول -5مشخصات تعریفشده در نرمافزار برای چسب .C300
میلیمتر است .پوشش مقطع برابر  50میلیمتر در هر سمت درنظر
 n  s  t Gnc
Gtc
G sc
گرفتهشده است .شیارها دارای عرض  2میلیمتر و عمق  90میلیمتر
به طول  5000میلیمتر انتخابشده است .براساس تحقیقات

011×01-6

09/77×01-6

011×01-6

94

94

94

انجامشده توسط مستوفی نژاد و همكاران این بعد برای شیار بعد

Epoxy C31

بهینه لحاظ شده است[ .]6ورق  FRPكل قسمت زیرین تیر را دربر

;t = .mm;  tensile = .MPa; Etensile =  MPa

میگیرد و ابعادی برابر  500در  5000میلیمتر دارد .در شكل ()9

E flexural =  MPa; b p = mm; bc = mm; = .

مشخصات مقاطع مدلسازی شده ،آورده شده است.

جدول  -9مشخصات تعریفشده در نرمافزار برای چسب .C31

Gtc
011×01-6

Gsc

t

Gnc

011×01-6

09/77×01-6

s

8942

n

8942

8942

ورق  :FRPمشخصات ورق  FRPكربنی با استفاده از مدل هشین
و روتم بهصورت جدول( )9مدل شده است:
t = .mm; tensile =  MPa ; E = GPa; tu =.%; = .

جدول  -9مشخصات االستیك ورق FRP

شكل  -9مقاطع گروههای مختلف مدلسازی شده اندازه به
سانتیمتر.
 / 902تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ چهارم

)G23(GPa

G13

G12

01/2

00

00

12
1/86

E2

) E1 (GPa

01/2

800

بررسی عددی اثر فاصلهی شیار بر رفتار خمشی تیر بتنی ...
بتن :مشخصات پالستیك بتن در جدول( )2آمده است.
m3

در ادامه جدول ( )6مبتنی بر بیشینه نیروی تحمل شده در هر نمونه

Density  2400kg

E=2000, υ= 0.2

پارامتر ویسکوزیته

Kc

fbo/fco

1/110

1/66666

0/06

با تفكیك بر اساس فاصله شیار انجام شده است.
درصد افزایش باربری نسبت به حالت بدون تقویت در جدول()90

جدول  -2پارامترهای پالستیك بتن.
خروج از

ایجاد شده و در نمودار شكل( )90مقایسه بیشینه نیرو در هر نمونه

زاویه اتساع

مرکزیت



1/0

06/00

ϵ

مورد بررسی قرار گرفته است.
در نمودار میلهای شكل( )99نیز بیشینه جابجایی با تفكیك گروه و
فاصله مقایسه شده است.

برای تعریف مشخصات مصالح با توجه به تئوریهای شرح
دادهشده و استفاده از مقاله صحتسنجی و برای مصالح  FRPاز
مرجع [ ]99استفادهشده است.
تمام اندركنشها بهصورت  tieانجامشده است و میلگردها نیز
بهصورت  ،embeddedدر بتن مدفون ،مدل شده است .در تمامی
مدلها چسب بهعنوان سطح  slaveمیباشد.

شكل  -2تغییرمكان در مدل .EBROGSA10

 -2-5نتایج حاصل از آنالیز مدلها در نرمافزار
در شكل( )2نمونهای از مدل آنالیز شده دیده میشود .نمودارهای
مربوط به نتایج حاصل برای هر گروه از نمونهها به تفكیك رسم
شده است .در این نمودارها هر منحنی بیانگر یك نمونه از آن گروه
میباشد و نمونة بدون تقویت پایه  Refبهمنظور مقایسه با دیگر
نتایج آورده شده است .شكل( )6نمودار نیرو-جابجایی برای
نمونههای گروه اول ( )SAرا نشان می دهد.

شكل  -6نمودار نیرو-جابجایی برای نمونههای گروه اول (.)SA
جدول  -6حداكثر نیرو.

گروه

بیشینه نیرو

گروه

بیشینه نیرو

گروه

بیشینه نیرو

گروه

بیشینه نیرو

اول

(كیلو نیوتن)

دوم

(كیلو نیوتن)

سوم

(كیلو نیوتن)

چهارم

(كیلو نیوتن)

SA05

9450

SB05

9532

SC05

9999

SD05

4090

SA10

9499

SB10

9222

SC10

9940

SD10

4099

SA15

9925

SB15

9293

SC15

9929

SD15

9652

SA20

9990

SB20

9242

SC20

9952

SD20

9649

SA25

9932

SB25

9325

SC25

9943

SD25

9255

SA30

9999

SB30

9356

SC30

9564
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جدول  -90درصد افزایش باربری نسبت به حالت بدون تقویت
گروه

درصد

اول

گروه
دوم

درصد

گروه
سوم

درصد

گروه
چهارم

درصد

SA05

50/09

SB05

22/93

SC05

999/24

SD05

922/50

SA10

29/99

SB10

92/93

SC10

909/22

SD10

929/69

SA15

24/44

SB15

95/94

SC15

909/25

SD15

932/52

SA20

36/45

SB20

90/69

SC20

62/59

SD20

930/90

SA25

39/02

SB25

99/34

SC25

62/29

SD25

949/45

SA30

32/92

SB30

93/99

SC30

69/90

شكل  -90مقایسه بیشینه نیرو در هر نمونه با تفكیك بر اساس

شكل  -94مقایسه سطح زیر نمودارهای نیرو-جابجایی برای

فاصله شیار.

نمونههای مختلف به تفكیك فاصلهی شیار.
 -6نتیجهگیری
چنانچه بخواهیم مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق را بیان كنیم
میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 .9در این پژوهش صحتسنجی از طریق مدلسازی یكی از
تیرهای آزمایشگاهی تقویتشده با ورق  FRPبه روش
 ،EBROGدر نرمافزار آباكوس و مقایسه نتایج

شكل  -99مقایسه بیشینه جابجایی با تفكیك بر اساس فاصله

بهدستآمده با نتایج آزمایشگاهی ،صورت گرفته است؛

شیارها.

وجود خطای ناچیز بین نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی

سطح زیر منحنی نیرو-تغییر مكان نمایشگر انرژی جذبشده
توسط سیستم مورد آزمایش است.
در نمودار میلهای شكل( )94سطح زیر نمودار برای نمونههای چهار
گروه موردبررسی ،با تفكیك فاصلهی شیار ،آورده شده است.
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عددی؛ درستی روش مدلسازی و كارایی الزم نرمافزار
آباكوس را نشان میدهد.
 .4در این تحقیق برای تمامی مصالح مشخصات آسیب
تعریفشده است و نمونهها وارد فاز پالستیك و آسیب

بررسی عددی اثر فاصلهی شیار بر رفتار خمشی تیر بتنی ...
میشوند؛ لذا از این منظر سعی شده است كه رفتار مصالح

 .0باتوجه به طیف گسترده الیاف  ،FRPاثرات استفاده از

بهخوبی مدلسازی گشته و به رفتار واقعی هرچه بیشتر

انواع مختلف این الیاف بر مقاومسازی تیر بتنآرمه

نزدیك شوند.

موردبررسی قرار گیرد.

 .3با توجه به نتایج حاصله با افزایش فاصلة شیارها از هم،
مقدار بیشینه نیرو كاهش پیدا میكند.
 .2همانطور كه از نمودارها قابلبرداشت است ،در هر گروه با
زیادشدن فاصلة شیارها از هم از  5به  30سانتیمتر؛ مقدار

 .9اثرات استفاده از تعداد الیههای بیشتر ورق  FRPدر هر
مقطع بررسی شود.
 .4استفاده از این روش در تقویت دیگر اعضای سازهای مانند
ستون ،دال ،دیوار برشی و غیره موردبررسی قرار گیرد.

افزایش باربری در نمونهها نسبت به نمونه بدون تقویت؛ در هر
گروه حدود بین  95تا  30درصد كاهش مییابد ،بهطوریكه  -8مراجع
در هر گروه ،نمونهها با فاصلهی 30سانتیمتر كمترین مقدار
نیرو را تحمل میكنند .این موضوع ممكن است به دلیل
محصورشدگی نسبی ایجادشده در یك منطقه باشد.
 .5با افزایش تعداد شیارها ،مقدار بیشینه نیرو افزایش پیدا می-
كند؛ زیرا با افزایش تعداد شیارها و ایجاد پیوستگی بیشتر
بین ورق  FRPو سطح بتن؛ بیشتر میتوان از ظرفیت ورق
استفاده نموده و از ایجاد ترکها در سطح كششی تیر
جلوگیری نمود.
 .9طبق نتایج حاصل مشاهده میشود كه گروه دارای بیشترین
تعداد شیار ،گروه  ،Dكمترین جابجایی را نسبت به سایر
گروهها داشته است و همینطور در هر گروه با افزایش
فاصله شیارها از یكدیگر مقدار جابجایی كاهشیافته است.
 .9با بررسی سطح زیر نمودار برای نمونههای چهار گروه
موردبررسی مشاهده میشود كه با افزایش فاصله شیارها مقدار
انرژی جذبشده قبل از شكست كاهش مییابد و همچنین با
افزایش تعداد شیارها مقدار جذب انرژی نیز بیشتر میشود.
 -7پیشنهادات
جهت تكمیل تحقیقات در این زمینه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه
میگردد:
 .0باتوجه به زلزلهخیزی كشورمان اثر بارگذاری لرزهای بر
رفتار این روش درنظر گرفته شود.
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Abstract
By aging of steel and concrete structures in the world, structural retrofitting and strengthening has
become among the major issues of engineering. several methods of strengthening have been
developed by researchers for bonding the FRP sheet to the concrete surface until now, including
the Externally Bonded Reinforcement (EBR), Near Surface Mounted (NSM) for non-prestressed
or prestressed FRP rebars or strips, and also the new developed grooving method (GM) with two
techniques of Externally Bonded Reinforcement on Grooves (EBROG) and Externally Bonded
Reinforcement in Grooves (EBRIG). The results of the researchs on EBROG method showed that
by choosing specified width and height for grooves, this method can considerably postpone the
debonding and in some cases may completely eliminate it. This study has tried, to evaluate the
factors affecting EBROG method, function of this method has been examined by using finite
element model in Abaqus software. The results show the high accuracy of numerical modeling
compared with the experimental specimens. Moreover, it examins the effect of the distance
between the grooves on the function of specimens reinforced by EBROG method. The results
show that the rate of increasing ultimate load in specimens compared to unreinforced specimen,
reduces up to 30 percent with increasing the distance between the grooves. So that in each group,
specimen with the largest distance between the grooves, has the lowest increase its ultimate load.
Also, it is observed that the ultimate load and energy absorption in the samples have been raised
by increasing the number of grooves in this method.
Keywords: EBROG Method, Debonding, FRP Lminate, Finite Element Model, Strengthening
and Retrofitting.
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