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 فهرست مطالب

 

 مقدمه مترجمین

 فهرست نمادگذاري کتاب

در تقویـت   FRPفصل اول / کامپوزیتهـاي  

 هاي بتنی مسلح سازه

 مقدمه -1

 FRP روشهاي تشکیل کامپوزیتهاي -۲

 FRPخواص مکانیکی کامپوزیتهاي  -3

 رزینها -4

 FRPهـاي   مقایسه عملکـردي کامپوزیـت   -5

 ها درتقویت سازه

 ضرائب جزئی ایمنی -6

 سخن پایانی -7

Reference 
 فصل دوم / مقاومت چسـبندگی اتصـاالت  

FRP به بتن 

 مقدمه -1

 روشهاي آزمایشی، رفتار و مود خرابی -2

 مدلهاي مقاومت چسبندگی -3

 مدلهاي تجربی 3-1

 مدل مبتنی بر مکانیک شکست 3-2

 پیشنهادات طراحی 3-3

 عملکرد مدلهاي مقاومت چسبندگی 3-4

 مدل چن و تنگ -4

 احیهاي طر توصیه -5

 گیري نتیجه -6

Reference 
 تیرها فصل سوم / تقویت خمشی

 مقدمه -1

 روشهاي تقویت -2

 روش عمومی 2-1

هاي فاقـد پـیش تنیـدگی در وجـه      ورق 2-2

 تحتانی تیرها

ــیش   2-3 ــد پ ــاي فاق ــایی در ورقه ــار انته مه

 تنیدگی در وجه تحتانی تیر بتنی مسلح

 ورقهاي پیش تنیده تحتانی 2-4

 سخن پایانی 2-5

 رفتار و مودهاي خرابی -3

 بندي مودهاي خرابی طبقه 3-1

 خرابی خمشی 3-2

 خرابی برشی 3-3

ــل جــدایش در قســمت   3-4 ــه دلی ــی ب خراب

 FRPانتهایی ورق 

 جدایی پوشش بتنی 3-4-1

 FRPاي انتهاي ورق  جدایش بین الیه 3-4-2

 
اي بـه دلیـل تـرك در     جدایش بین الیـه  3-5

 قسمت میانی ورق

اي به دلیل ترك  ین الیهجدایش ب 3-5-1

 خمشی در قسمت میانی

اي به دلیل ترك  جدایش بین الیه 3-5-2

 خمشی در قسمت میانی _برشی 

 مودهاي خرابی جدایشی دیگر 3-6

 هاي دیگري از جدایش جنبه 3-7

 سازي سطح بتن آماده 3-7-1



 FRPها بتني مسلح با  / تقويت سا ۴

 الیه پیوندساز (چسب) 3-7-2

 FRPسازي سطح  آماده 3-7-3

 Uمهارهاي انتهایی به صورت نوارهـاي   3-8

 شکل

 تقویت خمشی -4

 کلیات 4-1

 معادالت طراحی 4-2

 اثر پیش بارگذاري 4-3

 اي هاي بین الیه تنش -5

 کلیات 5-1

 ها یا راه حلهاي تحلیلی تقریبی روش 5-2

 نتایج روش اجزاء محدود 5-3

 هاي تحلیلی مرتبه باالتر روش 5-4

 مالحظات 5-5

 مقاومتی جدایش انتهائی ورقمدلهاي  -6

 کلیات 6-1

 هاي مقاومتی جدایش مروري بر مدل 6-2

 مدلهاي مبتنی بر ظرفیت برشی 6-2-1

 اي بتن هاي دندانه مدل 6-2-2

 مدلهاي مبتنی بر تنش بین الیه اي 6-2-3

 محدودیتهاي مدل 6-2-4

 هاي تجربی داده 6-3

هاي  معیار انتخابی در پایگاه داده 6-3-1

 اسمیت و تنگ

فرضیات مربوط به خصوصیات  6-3-2

 هندسی و مشخصات مصالح

 هاي مقاومتی جدایش عملکرد مدل 6-4

 جدائی پوشش بتن: مدل برتر 6-4-1

 هاي ضعیفتر جدائی پوشش بتن: مدل 6-4-2

 
 نتایج همه آزمایشات 6-4-3

مقایسه نموداري مدلهاي مقاومتی  6-4-4

 جدایش

هاي  سایر مالحظات در مورد مدل 6-4-5

 مقاومتی جدایش

 مدل اسمیت وتنگ 6-5

 مدل اهلر 6-5-1

 مدل اسمیت و تنگ 6-5-2

 مزایاي مدل اسمیت و تنگ 6-5-3

اي به دلیـل   مدل مقاومتی جدایش بین الیه -7

 ترك میانی

 کلیات 7-1

 رك خمشی میانیجدایش به دلیل ت 7-2

اي به دلیل ترك خمشی  جدایش بین الیه 7-3

 برشی میانی -

 هاي طراحی توصیه -8

 مقاطع بحرانی و مهار انتهائی ورق 8-1

 کنترل مقاومت 8-2

 ضرایب جزئی ایمنی 8-3

سـاده   نحوه کاربرد روند طراحی تیرهاي 8-4

 هاي نامعین براي تیر

 گیري نتیجه -9

 پیوست (الف) -10

 ت (ب)پیوس -11

 هاي مبتنی بر ظرفیت برشی مدل 11-1

 مدل اهلر 11-1-1

 مدل جانسز 11-1-2

 مدل احمد و ون جمرت 11-1-3

 اي بتن هاي دندانه مدل 11-2

 مدل رئوف و ژنگ 11-2-1

 مدل ونگ و لینگ 11-2-2

 مدل رئوف و حسانن 11-2-3



 ۵/  فهرست مطالب 

 اي هاي مبتنی بر تنش بین الیه مدل 11-3

 هاي زیرابا و همکاران مدل 11-3-1

 مدل وارسته پور و حاملین 11-3-2

 مدل سعادتمنش و مالک 11-3-3

 مدل تومیاالن و همکاران 11-3-4

Reference 
 فصل چهارم / تقویت برشی تیرها

 مقدمه -1

 هاي تقویت روش -2

 هاي تقویت طرح 2-1

 انتخاب روش تقویت 2-2

 مودهاي خرابی -3

 کلیات 3-1

 FRPابی برشی با گسیختگی خر 3-2

 FRPخرابی برشی بدون گسیختگی  3-3

 FRPخرابی برشی ناشی از جدایش  3-4

هاي موضعی در اطراف مهارهـاي   خرابی 3-5

 مکانیکی

ــدل  -4 ــه م ــات موجــود در زمین ــاي  تحقیق ه

 مقاومت برشی

 مدل مقاومت برشی چن و تنگ -5

 کلیات 5-1

خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی  5-2
FRP 

خرابی برشی کنترل شـونده بـا جـدایش     5-3
FRP 

 هاي طراحی توصیه -6

 معادالت کلی 6-1

خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی  6-2
FRP 

خرابی برشی کنترل شـونده بـا جـدایش     6-3
FRP 

 FRPفاصله مورد نیاز براي نوارهاي  6-4

 طرح تقویت براي تیرهاي نامعین 6-5

ــا  -7 ــنهادي ب ــدل پیش مشــاهدات  مقایســه م

 تجربی

 گیري نتیجه -8

Reference 
 ها دال فصل پنجم / تقویت خمشی

 مقدمه -1

 هاي تقویت روش -2

 کلیات 2-1

گـاه   یا دوطرفه بـا تکیـه   هاي یکطرفه دال 2-2

 ساده

 اي هاي طره دال 2-3

 رفتار و مودهاي خرابی -3

 هاي یکطرفه اي و دال هاي طره دال 3-1

 هاي دوطرفه دال 3-2

 هاي یکطرفـه  هاي طراحی براي دال توصیه -4

 
هــاي دو  هــاي طراحــی بــراي دال توصــیه -5

 طرفه

 مقاومت خمشی با روش ضـریب لنگـر   5-1

 
تعیین مقاومت خمشی با تحلیل خطـوط   5-2

 تسلیم

 هاي جدایشی مقاومت 5-3

 FRPمهار کردن نوارها یا صفحات  5-4

 گیري نتیجه -6

Reference 
هـا تحـت بـار     فصل ششم / تقویت سـتون 

 و بار خارج از محور محوري

 مقدمه -1

 هاي تقویت روش -2

 کلیات 2-1



 FRPها بتني مسلح با  / تقويت سا ۶

 دور پیچ کردن 2-2

 هاي الیاف یکپاچـه  دورپیچ کردن با رشته 2-3

 
 هـاي پـیش سـاخته    روکش کردن با ورق 2-4

 
 هاي تقویت مقایسه روش 2-5

 هاي ساختمانی  جنبه 2-6

 اصالح شکل مقطع 2-7

هـاي   ه رفتار سـتون مودهاي خرابی و نحو -3

 FRPهاي  محصور شده با ورق

 هاي بتنی با مقطع دایره ستون 3-1

 هاي بتنی با مقطع مستطیلی ستون 3-2

 هاي بتنی با مقطع بیضی ستون 3-3

هاي محصور شـده   مقاومت فشاري ستون -4

 FRPبا 

 کلیات 4-1

 هاي مقاومتی مروري بر مدل 4-2

 هاي تجربی داده 4-3

 هاي آزمایشی بررسی روند داده 4-4

 هاي مقاومتی موجود عملکرد مدل 4-5

 مدل لم و تنگ 4-6

هاي محصور شـده   کرنش بتن-رفتار تنش -5

 FRPبا

 کلیات 5-1

 کرنش -هاي تنش مرور مدل 5-2

 هاي تجربی داده 5-3

 هاي تجربی بررسی روند داده 5-4

 کرنش محوري نهائی 5-4-1

خطی دوم نقطه برخورد قسمت  5-4-2

 کرنش با محور تنش-منحنی تنش

در زمان  FRPکرنش حلقوي 5-4-3

 گسیختگی

 کرنش موجـود  -هاي تنش عملکرد مدل 5-5

 
 کرنش محوري نهائی 5-5-1

 کرنش -هاي تنش منحنی 5-5-2

 کرنش لم و تنگ-مدل تنش 5-6

 کرنش-بهترین برازش مدل تنش 5-6-1

کرنش جهت استفاده در -مدل تنش 5-6-2

 احیمقاصد طر

هاي بتنی مستطیلی محصور شده بـا   ستون -6
FRP 

 کلیات 6-1

 هاي موجود مدل 6-2

 معادالت کلی 6-2-1

 ضریب شکل 6-2-2

 قطر ستون دایروي معادل 6-2-3

 هاي تجربی داده 6-3

 مدل لم و تنگ 6-4

 FRPهاي بیضوي محصور شـده بـا    ستون -7

 
هاي تحـت   هاي طراحی براي ستون توصیه -8

 بار محور

کلیــاتی در مــورد مقاومــت محــوري     8-1

 FRPهاي محصور شده با  بتن

هـاي بـتن مسـلح     مقاومت نهـائی سـتون   8-2

 هـاي محـوري   تحت بـار  FRPمحصورشده با 

 
هاي تحـت   هاي طراحی براي ستون توصیه -9

 بار خروج از محور

 کلیات 9-1

هـاي بتنـی    مطالعات موجود روي سـتون  9-2

تحت بار خـروج   FRPمسلح محصور شده با 



 ۷/  فهرست مطالب 

 از محور

هـاي بتنـی مسـلح     مقاومت نهائی سـتون  9-3

تحت بارهاي خـروج از   FRPمحصور شده با 

 محور

هـاي بـتن    انحنـاي سـتون  - تحلیـل لنگـر   9-4

 FRPمسلح محصور شده با 

 هاي اندرکنش نمونه منحنی 9-5

 گیري نتیجه -10

Reference 
 ها اي ستون فصل هفتم / بهسازي لرزه

 مقدمه -1

هـاي بـتن    مودهاي معمول خرابـی سـتون   -2

 اي هاي لرزه مسلح تحت اثر بار

 کلیات 2-1

 خرابی برشی 2-2

خرابی ناشی از ایجاد مفصـل پالسـتیک    2-3

 خمشی

ــی   2-4 ــله پوششـ ــل وصـ ــی در محـ خرابـ

 آرماتورها

ها در محـل   خمشی ستون-خرابی برشی 2-5

 قطع آرماتورهاي طولی

 خرابی شالوده 2-6

 زيهاي بهسا روش -3

 با الیاف افقی FRPهاي  روکش 3-1

 FRPایجاد قید طولی با  3-2

هـاي بهسـازي    پذیري خمشی ستون شکل -4

 شده

 پذیري ضرایب شکل 4-1

هــاي بتنــی مســلح  پــذیري ســتون شــکل 4-2

 بهسازي شده

ــا وضــعیت نهــائی ســتون  -5 ــت ی هــاي  حال

 بهسازي شده

 کلیات 5-1

 خرابی برشی 5-2

صـل پالسـتیک   خرابی ناشی از ایجاد مف 5-3

 خمشی

 خرابی در محل وصله پوششی 5-4

هاي تقویت شده با  خرابی خمشی ستون 5-5

FRP طولی 

 هاي طراحی توصیه -6

 کلیات 6-1

 مقاومت برشی 6-2

 محصور نمودن مفصل پالستیک خمشی 6-3

 
ایجـــاد محـــدودیت در محـــل وصـــله  6-4

 پوششی

 جزئیات طراحی 6-5

 گیري نتیجه -7

Reference 
 نامه واژه

 

 

 



 FRPها بتني مسلح با  / تقويت سا ۸

 

 

 

 :مترجمین مقدمه

 تحمـل  منظـور  بـه  آنهـا  مرمـت  ایـ و  ها یا دیگر سازه موجود بتنیهاي  امروزه تقویت سازه

هـاي   کامپوزیـت  از اسـتفاده  و ... بـا  سـازه  پـذیري  شـکل  افـزایش  طراحـی،  مضـاعف هـاي   بار

) بسیار عمومیـت یافتـه اسـت. در گذشـته اغلـب،      FRPپلیمري/پالستیکی مسلح شده با الیاف (

ـ  بتنـی هـاي   غالف خارجی، پوشش صورت به فوالدي صفحات از استفاده ـ  و فـوالدي  ای  سپ

 شـده  مواد مرکب مسلح از مرسوم بوده است. استفادهها  در تقویت این سازه خارجی کشیدگی

 شـده  معرفـی  متعـارف هاي  شیوه و سنتی مصالح جایگزینی در ضرورت کی عنوان الیاف به با

اصـلی در اقصـی نقـاط    هاي  است. این امر بواسطه ضرورت پشتیبانی و بروز رسانی زیرساخت

 بـاال،  خوردگی برابر در مقاومت شامل FRPهاي  کامالً شناخته شده کامپوزیتدنیا و نیز مزایاي 

هـا   کامپوزیـت  ایـن  قیمت مستمر کاهش و اندکشان وزنبه دلیل  کارگاه در مواد حمل سهولت

 بـر  گـواهی  دنیـا  در گرفتـه  صـورت  تحقیقات و علمی مقاالت در مالحظه قابل رشد. باشد می

 توسـعه  باعث تحقیقات این بسا چه و بوده جدید فناوري این اهمیت از صحیح شناخت گستره

 . گردد FRPهاي  کامپوزیت از استفاده با نوین سازي مقاومهاي  روش

از دانـش روز تحقیقـات علمـی و    اي  فـراهم سـاختن خالصـه    کتـاب  ایـن  ترجمه از هدف

نیـز   آزمایشگاهی انجام شده موجود که تأکیـد آن بـر بهسـازي عمیـق در رفتارهـاي بنیـادین و      

باشد. آنچه که این کتاب را از دیگر کتـب   می است، FRPبتنی تقویت شده با هاي  مقاومت سازه

طراحی بدقت هاي  سازد، نمایش مجموعه جامعی از توصیه می منتشر شده در این زمینه مستثنی

 باشد. مترجمین امیدوارند که این کتاب به عنوان یک منبـع اطالعـاتی   می یزي شده کاربردي پایه

در گســتره وســیعی مــورد توجــه خواننــدگان، محققــین  FRPمهــم و بــا دانــش روز در زمینــه 

بـر ایـن اسـت کـه بـا تأکیـد بـر        ترجمین دانشجویان قرار گیرد. اعتقاد م و کارآزموده، مهندسان

گیـرد،   مـی  طراحـی پیشـرفته صـورت   هاي  بهسازي عمیقی که در رفتارهاي زیر بنایی و توصیه

و هـا   نامـه  آئـین وان یک منبع کمکی براي استفاده کنندگان و نویسـندگان  کتاب حاضر بتواند بعن

 واقع شود. دستورالعملهاي طراحی مفید 

مشـاور طـراح    FRPهاي  شایان ذکر است قبل از انتخاب نوع تقویت با استفاده از کامپوزیت

 مورد نظر ارزیابی نماید.اي  باید مناسب بودن آن را جهت تقویت عناصر سازه



 ۹/  نامه 

 

 

 

 هرست نمادگذاري کتابف

استفاده شده در این کتاب به جز نمادهاي بکار رفتـه در بخـش پیوسـت، در ذیـل     هاي  نماد

آورده شده است. در این فهرست هرجا که یک نمـاد بیشـتر از یـک تعریـف داشـته باشـد، در       

مربوط به آن تعریف، نیـز  هاي  مختلف باشد، شماره فصلهاي  صورتی که این تعاریف در فصل

شخص شده و در صورتیکه در یک فصل چند تعریف داشته باشد، فقط شماره آن فصل آمده م

 است.  

blA مساحت سطح مقطع یک آرماتور طولی در ستون بتنی مسلح   

cA مساحت سطح مقطع ستون بتنی 

eA 7)، مساحت مؤثر برشی (فصل 6 سطح مقطع مؤثر بتن محصور شده(فصل مساحت( 

frpA  مساحت سطح مقطعFRP  مساحت سطح مقطـع یـک جفـت نـوار     3(فصل ،(FRP 

 )4(فصل 

gA مساحت سطح مقطع کل ستون 

sA مساحت سطح مقطع آرماتور کششی تیر 

scA رهاي طولی ستونمساحت سطح مقطع آرماتو 

shA   مساحت سطح مقطع آرماتورهاي عرضی (تنگ) ستون 

siA  مساحت سطح مقطعi   مسـاحت سـطح مقطـع    3اُمین الیه آرماتورهاي تیر (فصـل ،( 

i  6اُمین الیه آرماتورهاي طولی ستون (فصل( 

a ینصف طول قطر اصلی مقطع بیض 

٠a ) ه 7-2پارامتر تعریف شده با معادله( 
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 اول فصل

 هاي  در تقویت سازه FRPکامپوزیتهاي 

 بتنی مسلح 

  مقدمه -1

) مورد اسـتفاده  RCبتنی مسلح (هاي  یکی از روشهاي عمومی که در گذشته در تقویت سازه

اي  باشـد. تحقیقـات گسـترده    ها می ورقهاي فوالدي به این نوع سازهگرفته است، اتصال  می قرار

که در سالهاي اخیر در زمینه کاربرد ورقهاي پلیمري تقویت شده بـا الیـاف (همچنـین ورقهـاي     

صورت گرفتـه، باعـث جانشـینی آن بـه جـاي اتصـال        (FRP)پالستیکی تقویت شده با الیاف) 

ا بطور فـراوان در تقویـت سـتونهایی کـه دچـار      هFRP ورقهاي فوالدي شده است. همچنین، از

، استفاده شده است. در حال حاضر گروههاي تحقیقاتی زیادي در سرتاسر دنیـا  اند  شدهاعوجاج 

) و 2000)، ُبناسـی و مـالج (  1999در این زمینه بـه تفحـص مشـغولند. اخیـراً شـاو و دروت (     

و این در حالیست که اند  شرح داده را به تفصیل FRP) کاربردهایی از 2000هامیلتون و دوالن (

) ارائـه  2000) و نیـل( 2000توسط کارباري و سیبل ( FRPمالحظات کلی در زمینه کاربردهاي 

 شده است.  

 1993براي اولین بار توسـط میـر و همکـارانش در سـال      FRPتکنولوژي چسباندن ورقهاي

سوئیس از آزمایشهایی کـه   مورد بررسی قرار گرفت. آنها در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در کشور

آغاز شده بود، بـه تکنولـوژي    CFRPتقویت شده با ورقهاي  RCبر روي تیرهاي  1984از سال 

گرفت. مزایاي ورقهاي  می فوق دست یافتند. در این آزمایشگاه، آزمایشهایی بر روي مواد انجام

FRPخاصیت اول، منجر باشد می ، نسبت مقاومت به وزن باال و مقاومت در برابر خوردگی باال .

و خـدمات  دهـی   به سهولت حمل مواد در کارگاه، کاهش هزینـه کـارگر و وقفـه در سـرویس    

معموالً  FRPکند. ورقهاي  می عملکرد سیستم را تأمینپذیري  موجود شده و خاصیت دوم، دوام

آنهـا  باشـند، در حالیکـه وزن    مـی  برابر از ورقهاي فـوالدي قـویتر   10حداقل دو برابر و بالغ بر 

 ).  1999(داربی  باشد می % وزن این ورقها 20فقط

دیگري همچـون صـنعت هوافضـا چنـدین سـال اسـت کـه        هاي  در زمینه FRPکامپوزیتهاي

 FRPباشند. با توجه به آنکه استفاده از مواد  می شود و خواص برتر آنها شناخته شده می استفاده

کاربرد آن در این علم تاکنون محدود بـوده  باشد،  می باالییهاي  در مهندسی عمران داراي هزینه

است. با این وجود، از آنجا که قیمت این مواد به سرعت رو به کاهش است، باعث کاربردهـاي  



 ۱۱/  نامه 

ساختمانها، جـایی کـه تنهـا هزینـه مـواد       سازي مقاوموسیعتر در مهندسی عمران شده است. در 

کلی که شامل هزینـه کـارگر و    مورد نظر است و شاید این هزینه تنها قسمت کوچکی از هزینه

اغلـب بهتـرین گزینـه از     FRPخسارت ناشی از اختالل در خدمات است، باشد، کامپوزیتهـاي  

 ).  1999باشد (هل اوي و لیمینگ  می نقطه نظر اقتصادي

 

    FRP روشهاي تشکیل کامپوزیتهاي -2
 ف را بـه هـم  با قرار دادن الیـاف یکپارچـه در خمیـري از رزیـن کـه الیـا       FRPکامپوزیتهاي

 مـورد اسـتفاده قـرار    FRPاز الیـاف متعـارفی کـه در کامپوزیتهـاي      اند. چسباند، تشکیل شده می

توان به الیاف کربن، شیشه و آرامید و همچنین از رزینهـاي متعـارف بـه رزینهـاي      می گیرد، می

به سـه   FRP اپوکسی، پلی استر و وینیل استر اشاره نمود. بسته به الیاف بکار رفته، کامپوزیتهاي

، کامپوزیتهاي (GFRP)گردد: کامپوزیتهاي پلیمري تقویت شده با الیاف شیشه  می بندي طبقهنوع 

و کامپوزیتهاي پلیمري تقویت شده با الیاف آرامیـد   (CFRP)پلیمري تقویت شده با الیاف کربن 

(AFRP)ن بـه مرجـع   توا می . براي مطالعه سابقه کلی از ترکیب این مواد و خواص مکانیکی آنها

ACI 440R-96 )1996 .مراجعه نمود ( 

مـورد   RCهـاي   دو روش معمـول در تقویـت سـازه    FRPاز روشهاي تشـکیل کامپوزیتهـاي  

موسوم اسـت و بیشـتر مـورد    تر  گذاري الیهگیرد. روش اول که عموماً به روش  می استفاده قرار

-1شکل ساختار منسوج (شکل باشد که یا به  می گیرد، استعمال در جاي رزین می استفاده قرار

2 a1-1باشد که در یک جهت کشـیده شـده باشـد (شـکل      می ) بوده و یا همانند ورقیb در .(

باشـند کـه شـامل     مـی  در قالبهاي مختلفی بصورت پـیش سـاخته   FRPروش دوم کامپوزیتهاي 

بـه منظـور تقویـت    هـا   مـارپیچی در پوسـته  هاي  ورقها جهت تقویت خمشی و رشته 1پولتروژن

باشد که بر اسـاس اتصـال    می بیشتر در برگیرنده استعمال درجا گذاري الیهونها است. روش ست

اسـت، در حالیکـه در روش پـیش سـاخته     هـا   به سطوح خمیده و تاب خوردگی حول گوشـه 

بـا ذکـر    FRPپذیرد. جزئیـات بیشـتر روشـهاي تشـکیل      می (پولترود)، کنترل کیفیت بهتر انجام

، تزریـق  FRPهـاي   ل بعدي آمده است. روش سوم تشکیل کامپوزیتکاربردهایی از آن در فصو

 بوده و کمتر از آن مورد استفاده قرارتر  گذاري الیهنام دارد که مشخصات آن مشابه روش  رزین

 ).  1998گیرد (کارباري وزائو  می

معموالً بـه شـکل بسـته بنـدي شـده بـه بـازار عرضـه شـده و در داخـل خـود             FRPمواد 

باشد. رعایت دسـتورالعملهاي مزبـور بـویژه در     می تفاده توسط کاربر را نیز دارادستورالعمل اس

                                                           
فرایند ممتدي (شامل کشیدن الیاف از داخل حمام پر شده از رزین و سـپس ورود بـه قـالبی کـه شـکل مقطـع را تعیـین         .1

 رود. اي داراي مقطع عرضی یکنواخت با پخت آن توسط گرما بکار میه کند) که براي ساخت کامپوزیت می
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  الزامی است.تر  گذاري الیهفرایند 

 
 مقاوم سازي:هاي  مختلف تولید کامپوزیت براي کاربردهاي  روش 1-1شکل 

(a ،ساختار منسوج شیشه اي (b ،صفحات کشیده شده در یک جهت (c ورق پولترود شده CFRP 

 
 FRPخواص مکانیکی کامپوزیتهاي  -3

، FRP، هـر سـه نـوع کامپوزیـت     RCهاي  در کاربردهاي عملی و تحقیقاتی در تقویت سازه

) 1996که از کتاب هیـد (  1-1گیرند. جدول  می مورد استفاده قرار AFRPو  GFRP،CFRPیعنی

 ته را نشـان با الیاف یک جه FRPاتخاذ شده است، مقاومت و سختی انواع مختلف کامپوزیتهاي 

جدول بعنوان یـک شـاخص    دهد. باید به این نکته توجه نمود که محدوده ذکر شده در این می

مطرح بوده و ممکن است یک محصول خاص، بویژه زمانی که مقدار الیـاف بـا محـدوده ذکـر     

 .شده در این جدول متفاوت است، داراي خواص بهتري خارج از این محدوده باشد
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 )م.AFRP )1996و GFRP ،CFRPیکی کامپوزیتهاي خواص مکان 1-1جدول 

 مقاومت کششی

)Mpa( 

مدول کششی 

 )Gpaطولی (

 دانسیته

)Kg/m³( 

 مقدار الیاف

 (درصد به وزن)

 مواد مرکب پیشرفته

 با الیاف یکجهته

400-1800 20-55 1600-2000 50-80 
  GFRPالیه 

    الیاف کربن/پلی استر

1200-2250 120-250 1600-1900 65-75 
  CFRPالیه  

           الیاف کربن/اپوکسی

1000-1800 40-125 1050-1250 60-70 
  AFRPالیه 

          الیاف آرامید/اپوکسی

 

کـه بـا فراینـد     FRPهمچنین در توصیف مدول االستیسیته و مقاومت کششی در کامپوزیت 

 معموالً مشکل FRPزیت تشکیل شده است، کنترل یا تعریف دقیق ضخامت کامپوتر  گذاري الیه

از ضخامت ورق الیـاف   FRPشود تا براي تعیین ضخامت کامپوزیت  می باشد. این امر باعث می

) یا ضخامت پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده (تنگ و همکـاران  1999(احمد و وان جمرت 

b2000        استفاده گردد. در نتیجه مـدول االستیسـیته و مقاومـت کششـی بـه تعریـف ضـخامت (

تواند خـارج از محـدوده مقـادیر مـذکور در      می بستگی داشته و لذا این مقادیر FRPمپوزیت کا

 و بزرگتر نیز باشند.   1-1جدول 

کرنش هر سه ماده  -یا روش تشکیل آن، رفتار تنش FRPبدون توجه به الیاف بکار رفته در 

FRP تـرد در کشـش.   باشد؛ یعنی رفتار ارتجاعی خطی تا مرحله پایـانی گسـیختگی    می یکسان

باشـد.   مـی اي  به لحـاظ کـاربرد سـازه    FRPویژگی مزبور خاصیت بسیار مهمی از کامپوزیتهاي 

دهـد. در ایـن شـکل     مـی  و فوالد نرمه را نشـان  CFRP ، GFRPکرنش -منحنی تنش 2-1شکل 

شـود، تفـاوت روشـنی نیـز بـین رفتـار        مـی  عالوه بر اختالفی که در مقاومت این مواد مشاهده

توان مالحظه نمود. این موضـوع از نظـر    می فوالدپذیري  و رفتار شکل FRPمپوزیت شکننده کا

فـوالد را دارا  پـذیري   ، شـکل FRPدو نتیجه اساسی در پی دارد: اول آنکه کامپوزیتهـاي  اي  سازه

را  FRPتقویت شده با کامپوزیـت   RCاعضاي پذیر  باشند و شاید شکنندگی آنها رفتار شکل نمی

 شـود، ایـن مـواد    می این وجود، زمانی که از آنها در محصور کردن بتن استفادهمحدود سازد. با 

ستونها را بسیار افـزایش دهنـد. نتیجـه دوم از رفتـار شـکننده      پذیري  توانند مقاومت و شکل می

باشد. در نتیجـه   می آنهاپذیري  ، محدود شدن بازتوزیع تنش بواسطه عدم شکلFRPکامپوزیتهاي

تـوان روشـهاي    نمـی اسـتفاده شـده اسـت     FRPدر آنها از کامپوزیتهـاي  در طرح سازه هایی که

، دنبـال کـرد. در   انـد   شـده را که با آرماتورگذاري فوالدي مسـلح   RCهاي  موجود طراحی سازه
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بر اساس تحقیقات جامع بـا منظـور کـردن     RC هاي عوض، الزم است تا روشهاي طراحی سازه

نین مسـائل کـامالً جدیـد نیازمنـد تحقیقـات      اصالح گردد. همچ FRPخاصیت شکنندگی مواد 

 باشد.   می جامع و کاملی

 
  و فوالد نرمه FRPکرنش  -تنشهاي  نمودار 2-1شکل 

 
معموالً از برشهاي تختی که از استاندارد آزمایشی مناسـبی   FRPخواص کششی کامپوزیتهاي

حالیکـه در  شـوند؛ در   مـی  کنـد، تعیـین   می ) پیروي3039M-95a1995 ATSM D3039/D (یعنی

حلقـوي  هاي  پیش ساخته، آزمایشهاي کششی دو نیم کردن که با استفاده از نمونه FRPهاي  لوله

باشـند. در آزمایشـهاي کششـی دو نـیم      می )، معمول1992ASTM D2290-92پذیرد (  می انجام

در جهت  FRPهاي  حلقوي، اعتقاد بر این است که براي مقاومت کششی حلقههاي  کردن نمونه

). در آزمایشـهاي کششـی   2000تخمینهاي نزدیکتري زده شود (شـاهوي و همکـارانش  ها  حلقه

دقـت عمـل بـه خـرج داد. آزمایشـها      هـا   و هم در آزمایش کردن نمونهسازي  باید هم در آماده

منجر نشده و مقاومتهاي کششی کوچکتري نسـبت   آنچنان که باید به پراکندگی بزرگی در نتایج

 شوند. می وجببه آزمایشهاي دقیق را م

 رزینها -4

و هـم بعنـوان مـاده چسـباننده (چسـب) جهـت        FRPرزینهاي پلیمري هم بعنـوان خمیـر   

 گیرند. کاربرد اخیـر رزینهـا مفهـوم خاصـی را بیـان      می و بتن مورد استفاده قرار FRPچسباندن 

تواند باعث خرابی هـایی در سـطح مشـترك     می دارد و آن اینست که مواد چسباننده ضعیف می

 .گیرند که عمل چسباندن رزین  می گردد. رزینهاي اپوکسی معموالً هنگامی مورد استفاده قرار


