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چکیده

در این مقالهه اها یر اسهفااده ا میلگردههای کامپو یهت  FRPبهر لگگهر خم هی اهر

خهورد ی ( ،)Mcrایرههای بهفن

آرمه مورد مطالعه قرار رففه است .بهه دلیهل خهورد ی میلگردههای فهوددی در شهرایط خها ،،اسهفااده ا میلگردههای

کامپو یت  FRPدر سالهای اخیهر بسهیار مهورد اوههه قهرار رففهه اسهت .بهه مگظهور بررسهی رففهار اهر

پانزده ایر بفن آرمه با میلگردههای فهوددی و میلگردههای کامپو یهت شی هه ( )GFRPبها دردهدهای مخفله

خهورد ی،
آرمهااور

در نرم افزار  ABAQUSمهورد اللیهل قهرار رفهت .بهرای دهلت سهگ ی ا مهدل آ مای هگاهی آل سهونا و همکهارا

اسفااده شده است .نفایج اللیل ن ا میدههد کهه اسهفااده ا میلگردههای  GFRPبهه دلیهل رففهار ادسهفیک خطهی و

مدول ادسفیسهیفه پهایین آ هها ،باعهک کهاهن لگگهر خم هی اهر

خهورد ی مهی ردنهد .در ایرههای بهفن آرمهه بها

میلگردهای  GFRPبها افهزاین پوشهن بهفن ،میهزا لگگهر خم هی اهر

خهورد ی بهه میهزا 1اها  5دردهد کهاهن

می یابد .همچگین ،افزاین اعداد دیه های میلگرد  GFRPبا ابهت بهود دردهد میلگهرد ،سهب

و افزاین مقاومت ف اری بفن موه

افزاین  15اا  55درددی لگگر خم ی ار

کلمات کلیدی :ایر بفن آرمه ،میلگرد کامپو یت  ،FRPلگگر خم ی ار

کهاهن  1اها  5دردهدی

خورد ی می ردد.

خورد ی ،روش اهزا ملدود
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مقدمه

قابلیتتب بهتترهبتترداری ،بتتو عنتتوان عملکتترد ر تتاهب بتتتر ستتازه سرتتب شتتراهم بتتار ستتر ه س ره ت متتیشتتودا از مهمتتتره
عوامل موثر بر قابلیب بهرهبترداری ستازه هتا ،سیییتر شتکل سترر گتوردضی اعتتای بتت رمتو متیباشتدا عترت سترر بتیر
از حد ،موجب سیب گرابی بتت ستازهای متیضتردد ستاثیر نتام لوبی بتر زهاتاهی هتاهری ستازه داردا سیییتر شتکلهتا نیت
باهتتد در حتتد د قابتتل قاتتوس بتترای استتت اده از ستتازه باشتتد ]1ا رقهتتای شتتیر سنیتتده  ]2 1FRPمیلگردهتتای  FRPدر
ساس های اگیر بترای سووهتب گمشتی سیرهتای بتت رمتو استت اده متیضردنتد ا بتو وتور کلتی ،ممکت استب وراحتی موتاو
گمشتتی سووهتتب شتتده بتتا میلگردهتتای کام وزهتتب  ،FRPم یتتار قابلیتتب بهتتره بتترداری بتترای کنتتترس ستترر سیییتتر شتتکل را
بتتر رده نکنتتد ]3ا موتترراق قابلیتتب بهتتره بتترداری بیتتان شتتده در  ACI318بتترای کنتتترس ستترر سیییتتر شتتکل ،در اعتتتای
مستتلش شتتده بتتا میلگردهتتای کام وزهتتب  FRPکتتو ستتتتی کمتتتری دارنتتد ،نیتتاز بتتو ا ت داردا بتتوعنتتوان ملتتاس جتتاهگ هنی
میلگردهتتای کام وزهتتب  FRPبتتوجتتای میلگردهتتای یتتو دی بتتا مستتاحب برابتتر ،بتتووتتور م متتوس منجتتر بتتو سیییتتر شتتکلهتتای
بیشتتتر عتترت ستتررهتتای ب رضتتتری گواهنتتد شتتد ]1ا میلگردهتتای کام وزهتتب  ،FRPموتتا د در برابتتر گتتوردضی متتیباشتتند
بنتتابراه  ،زمتتانیکتتو گتتوردضی میلگتترد دلیتتل ا تتلی بتترای کنتتترس ستترر در اعتتتای بتتت رمتتو باشتتد ،از عتترت ستتررهتتای
ب رضتتتر اعتتتای بتتت رمتتو بتتا میلگتترد  FRPمتتیستتوان مش ت شوشتتی نمتتودا د ر ا وراحتتی بتترای س یتتی نستتاب میلگتترد،
بتومنظتور کنتتترس سترر گتتوردضی گمشتی جتود داردا ر ا مستتتوی کتو در ن عتترت ستررهتا مراستتاو متیشتتود ر ا
غیتتر مستتتوی کتتو در ن حتتداکلر یا تتلو میلگتترد مشتتت متتیضتترددا کنتتترس مستتتوی ستترر ،بتتو مراستتاو عتترت ستترر
احتمالی مواهستو ن بتا عترت سترر قابتل قاتوس اشتاره داردا اهت ر هکترد سوستم انجمت مهندستی عمتران اشت دناتاس
متتیشتتود ،کتتو سنهتتا زهاتتاهی شناستتی در س یتتی حتتداکلر عتترت ستترر قابتتل قاتتوس  0/5میلتتیمتتتر لرتتاه شتتده استتب ]4ا در
هتتی نامتتو  ،CAN/CSA S6-06س یتتی نستتاب میلگتترد  FRPرا بتتا یتترت عتتدد سجتتا ز عتترت ستترر از  0/5میلتتیمتتتر بتترای
اعتتای در م ترت مرتیمهتای مهتاج  0/7میلتیمتتر بتترای ستاهر اعتتا ،مجتاز متی دانتدا در  ،ACI 318موترراق کنتتترس
عتترت ستترر بتترای میلگردهتتای  FRPعنتتوان نشتتده استتب کنتتترس ستترر بتترای میلگتترد یتتو دی م تتاب بتتا حتتداکلر عتترت
سرر کو سورهاتا بتی  0/54 0/44میلتیمتتر متیباشتد ،سیییتر متی کنتدا بتو دلیتل نگرانتی در متورد ک اهتب سجتار س تاب
هایتتتو ،متتدلی سوستتم ضرضلتتی 2لتتوس  ]5 3بتترای شتتیربین تی عتترت ستتررهتتا در اعتتتای گمشتتی بتتا کتتا ر ب ت ر میلگتترد
شیشتتنهاد ضردهتتدا  ACI 318-99ر ا  z- factorقتتدهمی بتترای کنتتترس ستترر را بتتا هتتت ر ا غیتتر مستتتوی کتتو عتترت
ستتررهتتای گمشتتی از وره ت حتتداکلر یا تتلو میلگتترد سوتتوهتی کنتتترس متتیشتتوند ،جتتاهگ ه نمتتود ابستتتگی بتتو شتتراهم
مری ی نی حتف ضردهتدا بتو جتای س یتی حتداکلر عترت سترر مجتاز ،در حتاس حا تر هتد س یتی حتداکلر یا تلو زد
میلگرد برای دسبهابی بتو حالتب حتدی بهتره بترداری متورد نیتاز سترر گتوردضی ،بتر استام گتوا میلگترد  FRPم تاب
با سنر (هتا کترنرم میلگترد  FRPدر ست و بتار ستر ه متیباشتدا ر ا ی لتی همینتی اثتراق متوثر شوشتر گتال بتر
ستترر گتتوردضی گمشتتی را سیتتده متتینماهتتدا حتتداکلر یا تتلو میلگتترد هتتی نامتتو  ACI 318از یرمتتوسهتتای سوست و هایتتتو
عرت سرر سوسم یر سچ ]4 4ضریتتو شتده کتو بتر استام متدس یی هکتی ،بدستب متده استبا بترای ستازضاری بتا ،ACI318
کنترس سرر گمشی در داسهای هتت وریتو سیرهتای بتنتی مستلش بتا  FRPرا متیستوان بتا س یتی متاک هم یا تلو میلگترد
 FRPم اب راب و زهر انجاد داد:
( 1م

1

Fiber Reinforced Polymer
Gergely
3
Lutz
4
Frosch
2
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 Smaxماک هم یا لو مجتاز مرکت بتو مرکت میلگردهتا بترای کنتترس سترر گمشتی (میلتیمتترم Ef ،متد س ا ستیستیتو
(مگتتا شاستتکاسم w ،حتتداکلر عتترت مجتتاز ستترر (میلتتیمتتترم ffs ،ستتنر ناشتتی از بتتار ستتر ه در ( FRPمگتتا شاستتکاسمkb ،
تترهب شیوستتتگی  Ccشوشتتر گتتال بتتت (میلتتیمتتترم متتیباشتتندا بتتو ر ا کنتتترس ستترر گمشتتی شیشتتنهاد شتتده در
م ادلتتو (1م ،بتتو دلیتتل س یتتی حتتداکلر یا تتلو میلگردهتتای  ،FRPر ا غیتتر مستتتوی ض تتتو متتیشتتود ،کتتو بتتو وتتور غیتتر
مستتتوی هتتد حتتداکلر عتترت ستترر مجتتاز را بتتر رده متتینماهتتدا بتترای انتتتتا س ت ش ستتنر  FRPعتترت ستترر هتتد ،
ارزهتتابی متتاک هم یا تتلو میلگتترد در م ادلتتو (1م باهتتد بتتر استتام موتتدار  dcبدستتب متتده از م ادلتتو (2م باشتتدا اضتتر موتتدار dc
ب رضتری با سوجتو بتو شتراهم شاهتاهی گتا هتا هتر دلیتل دهگتری نیتاز باشتد حتد عترت سترر متاک هم را نتتوان کتاهر
داد ،بنابراه زد اسب کو ست ش ستنر در میلگترد  FRPکتاهر هابتدا کتو بترای ملتاس ،متی ستوان بتا ایت اهر موتدار میلگترد
گمشی ن را بر رده نمودا
FRP

( 2م

 dcتتامب شوشتر بتتت انتدازهضیتری شتتده از د رستره ستار کششتتی ستا مرکت ن دهتتتستره میلگترد بتتو ن (میلتیمتترم
نستتاب یا تتلو ستتار گنلتتی ستتا د رستتره ستتار کششتتی نستتاب بتتو یا تتلو از ستتار گنلتتی ستتا مرکت میلگتترد کششتتی متتیباشتتدا
انتتتتا مرتتد دهب عتترت ستترر بتترای استتت اده در م ادلتتو (1م (2م بتتو استتت اده متتورد نظتتر از ستتازه ابستتتو استتبا اه ت
ر ا بتترای کنتتترس س ت و متتل ت ستترر گتتوردضی گمشتتی ،مرتتد دهای از ستترره تای گیلتتی بارهتتت (در ستتازههتتای در
م رت مریم های مهاج ها مکتانی کتو یشتار متورد نیتاز استبم ستا موق یتب هتاهی کتو ممکت استب بتو جهتب موا متب
گوردضی بتا ی میلگترد  FRPسترر هتای ب رضتتر مجتاز باشتد ،قابتل قاتوس استبا بتو وتور کلتی ،عترت ستررهتا در اعتتای
مسلش شده با  FRPب رضتتر از اعتتای م ستلش شتده بتا یتو د گواهتد بتودا در متواق ی کتو عترت ستررهتا بتو د هتل زهاتاهی
شناستتی مرتتد د متتیشتتود ،عتترت ستترر در مرتتد ده  0/4ستتا  0/7میلتتیمتتتر قابتتل قاتتوس استتبا ستتنر ستتر ه  ffs ،FRPرا
می سوان با انجتاد نتالی مو ت سترر گتورده ا ستتیت ارزهتابی کتردا شیشتنهاد ارا تو شتده  ACI 318بترای ستنر میلگترد در
بتتار ستتر ه (fs = 0.67 fyم سنهتتا بتترای بتتت مستتلش بتتا یتتو د در زمتتانی کتتو موا متتب حتتاک بتتر وراحتتی باشتتد میلگتترد
یو دی در زمتان شکستب سستلی شتود ،قابتل استت اده استبا بترای بتت مستلش شتده بتا میلگترد  ، FRPکتو حتد د قابلیتب
بهره برداری غالاا ابستو بو کنتترس عترت سترر سی ییتر شتکل هتا اثتراق ضستیتتگی گ شتی گستتگی حتاک بتر وراحتی
متتیباشتتد ،اه ت ر ا قابتتل استتت اده نمتتیباشتتدا عاتتارق  kbتترهای بتترای مراستتاو مستتاندضی بتتی میلگتترد  FRPبتتت
اورا اسبا میلگردهتای  FRPکتو ریتتار شیوستتگی مشتابو بتا میلگردهتای یتو دی بتد ن ر کتر دارنتد ،ترهب شیوستتگی
 kbبرابتتر بتا هتتت یتترت متتیشتتودا میلگردهتتای  FRPکتتو ریتتتار مستتاندضی کمتتتر از یتتو د دارنتتد kb ،ب رضتتتر از هتتت بتترای
میلگردهتتای  FRPکتتو ریتتتار مستتاندضی بیشتتتر از یتتو د دارنتتد kb ،کتتومکتر از هتتت در نظتتر ضریتتتو متتیشتتودا هتتت ر ا
زمتتون بتترای س یتتی  kbسوستتم انجم ت استتتانداردهای کانتتادا در  CAN/CSA S806-12سیتتوهب شتتده استتبا بتترای سرلیتتل
دادههتتای عتترت ستترر کتتو سوستتم بتتاکی  5همکتتاران  ]7بتتر ر ی سنتتوعی از مریتتو ق میلگتترد  FRPس ت و موتتاو
بتتت  ،انتتوای الیتتا  ،یرمو ستتیون رزه ت ریتتتار س ت ش انجتتاد شتتد ،متوستتم موتتادهر  Kbدر مرتتد دهای از  0/04ستتا  1/72بتتا
میتتانگی  1/1بتتودا دادههتتا بتترای ریتتتار س ت ش میلگتترد  FRPبتتا شوشتتر ماستتو زبتتر بتتو موتتادهر شتتاهی اه ت مرتتد ده سماهتتل
دارنتتدا در متتواردی کتتو  kbاز دادههتتای زماهشتتگاهی مشتتت نااشتتد ،باهتتد موتتدار مرایظتتوکارانتتو  1/4یتترت شتتودا بتتووتتور
گا میلگردهای ا شاکوهتا از اهت شیشتنهاد مستتلنی شتدهانتد نتالی بیشتتری بترای دستتیابی بتو  Kbبترای منتی
میلگردهاهی نیاز اسب ]8ا
ممان سررگوردضی ) (Mcrبا است اده از راب و (3م بو دسب می هدا
() 3

√

Bakis
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5

 Mcrلنگتتر گمشتتی ستتررگتتوردضی (نیتتوس  -میلتتیمتتترم Ig ،ممتتان اهنرستتی مو ت ستترر نتتتورده بتتد ن در نظتتر ضتتریت اثتتر
رماسورهتتا (میلتتیمتتتر بتتو ستتوان مهتتارم λ ،تترهای بتترای مراستتاو ا تتایو ایتتتادضی دراز متتدق yt ،یا تتلو مرتتور گنلتتی در
مو تت ستترر نتتتورده ،بتتد ن در نظتتر ضتتریت اثتتر رماسورهتتا از د رستتره ستتار کششتتی (میلتتیمتتترم  fcموا متتب یشتتاری
مشتیو بت (مگا شاسکاسم میباشدا
مروری بر پی یگه القیق

بتتوسای ]9 4درهایتنتتد کتتو عتترت ستتررهتتا در سیرهتتای بتنتتی مستتلش شتتده بتتا  GFRPسرتتب بارهتتای ثابتتب سورهاتتا
بتتاکی
بیر از  40در د موتادهر ا لیتو در هتت مرتیم داگلتی سورهاتا ستا  40در تد در هتت مرتیم بیر نتی در وتی هتت د ره 3
ستتالو ای ت اهر هایتتتو استتبا ضرهانیتتار 7همکتتاران  ]10بتتو ارساتتاا میتتان س تتداد هتتوهتتای میلگتترد بتتا ستتتتی گمشتتی
شرداگتنتتد عتترت ستترر یا تتلو ستترر سیرهتتا بتتا س تتداد مت تتا ق هتتوهتتای میلگتترد را متتورد بررستتی قتترار دادنتتدا نهتتا
درهایتند کو یا لو سرر در سیرهتا بتا ستو هتو میلگترد بتیرستر حتداکلر میت ان بازشتدضی سترر کومتتستر از نمونتوهتای
متتتدا س بتتا همتتان نستتاب میلگتترد متتیباشتتدا اهمجتتی همکتتاران  ]11هتتت ر ا نیمتتو عملتتی بتترای س یتتی سیییتتر مکتتان
ناشتتی از ستترر برشتتی در سیرهتتای مستتلش بتتا میلگتترد  8GFRPارا تتو نمودنتتدا در دستتتورال ملهتتای وراحتتی کنتتونی ،از سیییتتر
مکان ناشی از برا سرر برشی در مراستاو گیت سیتر بتت رمتو بتا میلگترد  GFRPتر نظتر شتده استبا امتا بتو جهتب
ستتی کمتتر میلگترد  GFRPدر مواهستو بتا یتو د ،سیییتر مکتان ناشتی از بترا متیسوانتد ستا بتیر از  30در تد کتل گیت
سیتتر باشتتدا بتتا بررستتی د ازده سستتب برشتتی بتتر ر ی شتتر سیتتر بتنتتی مستتلش بتتا میلگتترد  GFRPبتتا انتتوای متتل ت سووهتتب
شارامترهتتای زمتتاهر مشتتت شتتد ،کتتو متتدس شیشتتنهادی در مواهستتو بتتا دستتتورال ملهتتای وراحتتی کنتتونی ،دقی ت ستتره
مودار سیییرمکان قتا سیرهتای بتت رمتو بتا میلگترد  FRPرا در هتر د حالتب بتار نهتاهی ستر ه شتیربینتی متینماهتدا
هون ت  9همکتتاران  ]12زمتتاهرهتتای بارضتتفاری هکنواگتتب بتتر ر ی شتتر سیتتر بتنتتی بتتا سکیتتو ضتتاه ستتاده انجتتاد دادنتتدا
10
میلگردهتتتای متتتورد بررستتتی در زمتتتاهر سیرهتتتا بتتتو سرسیتتتب ،میلگردهتتتای یتتتو دی م متتتولی ،میلگردهتتتایBFRP
میلگردهتای  GFRPبودنتتدا نتتاهز زمتتاهر نشتتان داد کتو بتتا نستاب هکستتان ست ش مو ت میلگتترد ،ستتتی گمشتتی شت از
سرر گوردضی سیرهای مسلش شتده بتا میلگترد  FRPبتو دلیتل متد س ا ستیستیتو کمتتر ،بتو وتور قابتل م حظتوای کمتتر از
سیرهای مسلش شتده بتا میلگردهتای یتو دی م متولی استبا در مواهستو بتا سیرهتای بتت رمتو بتا میلگترد یتو دی م متولی،
یا تتلو سوزه ت ستتررهتتا در سیرهتتای مستتلش شتتده بتتا میلگتترد  FRPبتتو سرسیتتب ب رضتتتر شراکنتتدهستتر مشتتاهده شتتدندا کتتو
می سوان درهایب ستتتی گمشتی کوستاه متدق سیرهتای مستلش شتده بتا میلگترد  FRPسوستم هتی نامتوهتای موجتود ،اغلتب
زهتتاد بتتر رد متتیشتتودا تتیادمنر همک تاران  ]13بتتا بررستتی ریتتتار سوتتوهتی ستتی ده سیتتر بتتت رمتتو بتتو د ر ا نیتتب
ن دهتتت ستت ش ) 11(NSMسووهتتب گتتارجی ) 12(EBRدرهایتنتتد کتتو ر ا  EBR NSMباعتتا ایتت اهر قابتتل م حظتتو
هرییتتب گمشتتی ای ت اهر ستتتتی گمشتتی سیتتر بتنتتی متتیضردنتتدا استتت اده از میلگردهتتای  GFRPبتتو ر ا  NSMستتاب
ایت اهر  31/3در تدی هرییتتب گمشتتی متتیشتتوندا همینتتی ایت اهر س تتداد شتتیارها در ر ا  NSMهرییتتب گمشتتی سیتتر
را ای اهر متیدهنتدا مترادی همکتاران  ]14بتا بررستی م ال تاق موجتود در زمینتو موتا دستازی برشتی سیرهتای بتنتی بتا
استتت اده از مستتااندن کام وزهتتب  ،FRPاو عتتاق مربتتوا بتتو مشتیتتاق  254سیتتر را جمتت ری نمودنتتدا از میتتان اهتت
سیرهتتا ،مجموعتتا  97سیتتر دارای متتود انهتتداد برشتتی بودنتتد کتتو بتترای ادامتتو کتتار متتورد استتت اده قتترار ضریتنتتدا بتتا استتت اده از

6

Boothby
Gribniak
8
Glass Fiber Reinforced Polymer
9
Hong
10
Basalt Fiber Reinforced Plastic
11
Near Surface Mounted
12
Externally Bounded Reinforcement
7
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شاکو عیای میتنوعی متدلی بترای ستمتی سته برشتی  FRPارا تو نتتاهز حا تل از متدس بتا موتادهر بتو دستب متده از
ر ابم هی ناموها مواهسو شدا اهت مواهستو نشتان داد کتو متدس شتاکو میتنوعی بتو دستب متده نتتاهز دقیت ستر بهتتری
نساب بو ر ابم موجود بو دسب میدهدا
اللیل به روش اهزا ملدود در نرم افزار ABAQUS

بتو منظتور ارزهتابی ترب دقتب نتتاهز گر جتی متتدس ستاگتو شتده در نترد ایت ار  ،ABAQUSمشتیتاق ینتی هندستتی
سیتر م تاب بتا نمونتو زمتاهر س ستونا همکتاران  ،] 15انتتتا ضردهتدا بتر اهت استام بتت بتا متد س ا ستیستیتو 29/5
ضیگتتا شاستتکاس موا متتب یشتتاری  28ر زه استتتوانوای بتنتتی  41/4مگتتا شاستتکاس موا متتب کششتتی  3/4مگتتا شاستتکاس در
نظتتر ضریتتتو شتتدا میلگتترد  GFRPبتتا متتد س ا ستیستتیتو  42ضیگتتا شاستتکاس موا متب کششتتی  420مگتتا شاستتکاس میلگتترد
یتتو دی بتتا متتد س ا ستیستتیتو  200ضیگتتا شاستتکاس موتتا ق نهتتاهی  500مگتتا شاستتکاس استتت اده شتتده استتبا اب تتاد سیتتر
نروه ی رماسورضتفاری در شتکل ( 1م نشتان داده شتده استبا میت ان شوشتر بتنتی برابتر  25میلتیمتتر در نظتر ضریتتو شتده
استتبا دهانتتو برشتتی ( 747میلتی متتترم بتتا گتتاموقهتتای یتتو دی بتترای جلتتوضیری از شکستتب برشتتی سووهتتب شتتده استتبا از
میلگردهتتای  GFRPبتتا ق تتر استتمی  4میلتتیمتتتر بتتو عنتتوان میلگتترد یشتتاری در دهانتتو برشتتی بتترای نگهتتداری گتتاموقهتتا
استتت اده شتتدا سیتتر سرتتب بارضتتفاری مهتتار نو تتوای قتترار ضریتتب بتترای شتتایوستتازی بارضتتفاری زماهشتتگاهی در نتترد ای ت ار
 ،ABAQUSر ا کنترس سیییر مکان بو کار ضریتو شدا

شکل  -1ابعاد هگدسی و آراین میلگردهای طولی و عرضی نمونه آ مای گاهی []15

بتترای متتدسستتازی بتتت  ،از متتدس ش ستتتیت ستتیب دهتتده (CDP) 13استتت اده شتتده استتبا اهتت متتدس شیییتتدهستتره
شرکتتاربردسره متتدس ریتتتاری استتب کتتو در ن د یتترت ا تتلی مکتتانی د شکستتب ،ستترر گتتوردضی کششتتی گردشتتدضی
یشتتاری در نظتتر ضریتتتو متتیشتتودا در متتدسستتازی عتتددی زا هتتو اسستتای ) (برابتتر  ،20گتتر ا از مرک هتتب ) (برابتتر بتتا ،0/1
شتتارامتر  fb0/fc0کتتو بیتتان کننتتده مشتیتتاق ستتاب ضستتیتتگی متتیباشتتد ،برابتتر بتتا  ،1/14شتتارامتر  Kهستتکوزهتو ) (μبتتو
سرسیتب موتتادهر  0/001 0/447در نظتر ضریتتتو شتتده استبا میلگتترد  FRPبتتو تورق ا ستتتیت متتدسستازی ضردهتتد بتترای
مدسسازی یو د نی از مدس ا ستوش ستیت با ستب شوندضی (مدس د گ یم است اده شده اسبا
برای مدسسازی گتاموق میلگترد  ، FRPاز المتان ستو ب تدی سیتر بتا ستاب شتکل درجتو هتت  B31بترای متدسستازی بتت
از المان سو ب دی هشب ضرهی با ساب شکل درجو هت انتگراس کاهر هایتو  C3D8Rاست اده شده اسبا
مواهستتو نتتتاهز سرلیتتل عتتددی زماهشتتگاهی سیتتر بتتت رمتتو بتتا میلگتترد  GFRPدر شتتکل (2م نشتتان داده شتتده استتبا
بررسی نمودار نشتان متیدهتد کتو نمونتو متدسستازی شتده در نترد ایت ار  ABAQUSریتتار نمونتو زماهشتگاهی را بتوگتوبی
شایوسازی نموده اسبا

Concrete Damage Plasticity
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شکل  -5نمودار دلت سگ ی نمونه آ مای گاهی

برای م ال و سرر گتوردضی در سیرهتای بتت

رمتو بتا میلگردهتای  ، GFRPشتان ده سیتر بتت

رمتو بتا میلگردهتای یتو

دی A

 Ⅱمیلگردهتتای کام وزهتتب  GFRPبتتا در تتدهای مت تتا ق میلگتترد در نتترد ای ت ار  ABAQUSمتتدس شتتدهانتتدا گیو تتیاق
سیرهتتای متتلتت متتدس شتتده بتتا میلگردهتتای یتتو دی  AⅡمیلگردهتتای کام وزهتتب  GFRPبتتو سرسیتتب در جتتد س (1م
جد س (2م ارا و شده اسبا
هدول  -1خصودیات ایرهای بفن آرمه با میلگرد فوددی مدل شده در نرم افزار ABAQUS

ناد سیر

مساحب
میلگرد
کششی (m2م

نساب
رماسور((ρ

میدمان میلگردهای کششی

BS1134

1134

0/039

 4میلگرد  AⅡبا ق ر  19میلیمتر
در د رده

BS265

245

0/008

BS142

142

0/004

 2میلگرد  AⅡبا ق ر  13میلیمتر
در هت رده
 2میلگرد  AⅡبا ق ر  10میلیمتر
در هت رده

شوشر
بت
(mmم

موا مب
بت
(MPaم

گرد شدضی بت

25

41/4

حالب با ن

25

41/4

25

41/4

نوی ضسیتتگی

ضسیتتگی
میلگرد

شارامترهای متورد بررستی در اهت موالتو شتامل ستاثیر نتوی رمتاسور ،نستاب رمتاسور بتا ستو نتوی ضستیتتگی مت تا ق ،میت ان
شوشتتر بتتت  ،س تتداد ردهتت هتتای میلگتترد  GFRPموا متتب بتتت بتتر اهجتتاد ا لتتی ستترر مواهستتو لنگتتر گمشتتی
سررگوردضی میباشتدا در نتادضتفاری نمونتوهتا B ،مت ت سیتر (Beamم متیباشتدا  Gبترای نشتان دادن میلگترد کام وزهتب
شیشو (GFRPم  Sمیلگترد یتو دی  AⅡمتی باشتدا اعتداد نیت نشتان دهنتده مستاحب میلگردهتای کششتی بتو میلتیمتتر
مرب میباشندا همینی سیییر شوشر بت بتا  ،Cسیییتر س تداد هتوهتا بتا  Rبتو همتراه س تداد هتو هتای متورد نظتر میلگترد
 GFRPسیییر موا مب بت با ای دن  fبو نامگفاری سیر نشان داده شده اسبا
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هدول  -5خصودیات ایرهای بفن آرمه با میلگرد  GFRPمدل شده در ABAQUS

ناد سیر

مساحب
میلگرد
کششی (m2م

نساب
رماسور ((ρf

میدمان میلگردهای کششی

BG1134

1134

0/039

 4میلگرد  GFRPبا ق ر  19میلیمتر
در د رده

BG265

245

0/008

BG142

142

0/004

BGC1134

1134

0/039

BGC265

245

0/008

BGC142

142

0/004

BG3R1134

1134

0/039

BG2R265

245

0/008

BG2R142

142

0/004

BGf1134

1134

0/039

BGf265

245

0/008

BGf142

142

0/004

 2میلگرد  GFRPبا ق ر  13میلیمتر
در هت رده
 2میلگرد  GFRPبا ق ر  10میلیمتر
در هت رده
 4میلگرد  GFRPبا ق ر  19میلیمتر
در د رده
 2میلگرد  GFRPبا ق ر  13میلیمتر
در هت رده
 2میلگرد  GFRPبا ق ر  10میلیمتر
در هت رده
 4میلگرد  GFRPبا ق ر  14میلیمتر
در سو رده

 4میلگرد  GFRPبا ق ر  10میلیمتر
در د رده
 4میلگرد  GFRPبا ق ر  4میلیمتر
در د رده

 4میلگرد  GFRPبا ق ر  19میلیمتر
در د رده
 2میلگرد  GFRPبا ق ر  13میلیمتر
در هت رده
 2میلگرد  GFRPبا ق ر  10میلیمتر
در هت رده

شتتکل (3م نمتتودار لنگتتر گمشتتی -سیییتتر مکتتان قتتا

شوشر
بت
(mmم

موا مب
بت
(MPaم

گرد شدضی بت

25

41/4

حالب با ن

25

41/4

ضسیتتگی
میلگرد

25

41/4

گرد شدضی بت

50

41/4

حالب با ن

50

41/4

ضسیتتگی
میلگرد

50

41/4

گرد شدضی بت

25

41/4

حالب با ن

25

41/4

ضسیتتگی
میلگرد

25

41/4

گرد شدضی بت

25

30/4

حالب با ن

25

30/4

25

30/4

نوی ضسیتتگی

ضسیتتگی
میلگرد

ستتم دهانتتو بتترای سیتترهتتای بتتت

رمتتو بتتا یتتو د  AⅡمیلگتترد

کام وزهتتب  GFRPرا نشتتان متتیدهتتدا استتت اده از میلگردهتتای  GFRPبتتودلیتتل متتد س ا ستیستتیتو شتتاهی ستتر ریتتتار
ا ستیت گ ی سا لرظتو ضستیتتگی ،ستاب ایت اهر سترر گتوردضی ایت اهر سیییتر مکتان قتا سیرهتا متیضترددا سرلیتل
سیرهتتای متتدس شتتده در بتتاکوم ،کتتاهر  15ستتا  30در تتدی لنگتتر گمشتتی ستترر گتتوردضی سیرهتتای بتتت
 GFRPنساب بو سیرهای بت

رمتتو بتتا میلگتترد

رمو با میلگرد  AⅡرا نشان میدهدا
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نمودار لنگر خمشی  -تغییر مکان تیر با میلگرد AⅡ

نمودار لنگر خمشی  -تغییر مکان تیر با میلگرد GFRP
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شکل  -3نمودار لگگر خم ی -اغییر مکا قائم ایرهای بفن آرمه با میلگردهای فوددی  AⅡو میلگردهای GFRP

هکی از شارامترهای متوثر بتر سترر گتوردضی ،شوشتر بتت متیباشتدا در اهت سرویت ایت اهر شوشتر بتت از  25میلتیمتتر
بو  50میلیمتتر در سیرهتای بتت رمتو بتا میلگترد  ، GFRPستاب ایت اهر میت ان سیییتر مکتان قتا سترر گتوردضی شتده
اسبا شکل (4م نمودار لنگر گمشی– سیییتر مکتان قتا بترای سیرهتای بتا شوشتر بتت  50میلتیمتتر را نشتان متیدهتدا بتا
ای ت اهر شوشتتر بتتت  ،لنگتتر گمشتتی ستترر گتتوردضی در حتتد د  1/45ستتا  5/37در تتد ،بتتا سوجتتو بتتو در تتدهای مت تتا ق
میلگترد  GFRPکتاهر هایتتبا در ضتاد ب تدی بتتا ایت اهر س تتداد هتوهتای میلگتترد  GFRPاز هتت بتو د هتتو میلگترد بتترای
سیرهتتای  BG142 BG265همینتتی ایتت اهر س تتداد هتتوهتتای میلگتترد سیتتر  BG1134از د بتتو ستتو هتتو میلگتترد ،بتتو
بررسی ساثیر اه ای اهر س داد هو های میلگترد بتر سترر گتوردضی سیتر بتت رمتو شرداگتتو شتدا نتتاهز سرلیتلهتای عتددی
سیرهتتای بتتت رمتتو بتتا میلگتترد  ،GFRPکتتاهر  1/08ستتا  5/53در تتدی لنگتتر گمشتتی ستترر گتتوردضی را بتتا ایت اهر س تتداد
هوهای میلگرد  GFRPنشان میدهدا نمتودار لنگتر گمشتی– سیییتر مکتان قتا سیرهتای بتا س تداد هتوهتای ایت اهر هایتتو
میلگتترد  GFRPبتتد ن سیییتتر نستتاب رمتتاسور در شتتکل (5م نشتتان داده شتتده استتبا بتتا کتتاهر موا متتب یشتتاری کششتتی
بت بتو سرسیتب ،از  41/4مگتا شاستکاس  3/4مگتا شاستکاس بتو  30/4مگتا شاستکاس  2/8مگتا شاستکاس بتا متد س ا ستیستیتو
 27/1ضیگتتا شاستتکاس در سیرهتتای بتتت رمتتو بتتا میلگتترد  GFRPستتاثیر کتتاهر موا متتب بتتت بتتر ستترر گتتوردضی سیتتر متتورد
بررستتی قتترار ضریتتبا سرلیتتل عتتددی ،کتتاهر لنگتتر گمشتتی ستترر گتتوردضی در حتتد د  15/44ستتا  25/05در تتد را بتترای
سیرهای بتت رمتو بتا میلگردهتای  GFRPبتا کتاهر موا متب بتت ستمتی زده استبا نمتودار لنگتر گمشتی– سیییتر مکتان
قا سیرهای بت رمو با میلگرد  GFRPموا مب یشاری  30/4مگا شاسکاس بت در شکل (4م ارا و شده اسبا
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می ان سیب کششتی یشتاری سیتر بتت رمتو بتا میلگترد  GFRPدر سیییتر مکتان  25میلتیمتتری ستم دهانتو بتا نستاب
رماسور  0/039در شکل (7م نشان داده شده اسبا
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نفی ه یری

استتت اده از میلگردهتتای  GFRPدر سیتتر بتتت رمتتو ستتاب ای ت اهر ستترر گتتوردضی سیییتتر مکتتان قتتا متتیضتترددا در اه ت
سروی ت بتتو کمتتت نتترد ای ت ار  ABAQUSریتتتار ستترر گتتوردضی شتتان ده سیتتر بتتت رمتتو بتتا میلگردهتتای  GFRP AⅡبتتا
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 متتورد بررستتی قتترار ضریتتبا از بررستتی عوامتتل متتوثر بتتر ستترر گتتوردضی نتتتاهز0/004 0/008 ،0/039 نستتابهتتای میلگتترد
زهر بو دسب مدا
 ضوهتتای اهت اق یتتب استتب کتتو، ن دهتتت بتتودن نتتتاهز عتتددی مشتتاهداق زماهشتتگاهی نمونتتو متتدس شتتده در نتترد ای ت ار-1
مدسسازی عددی می سواند بو عنتوان هتت ابت ار عملتی بترای سرلیتل بررستی ریتتار سترر گتوردضی سیتر بتت رمتو بتو کتار
ضریتو شودا
 در تتدکمتر می ت ان ستترر گتتوردضی30  ستتا15  ممتتان ستترر گتتوردضیGFRP  در سیرهتتای بتتت رمتتو بتتا میلگردهتتای-2
 مشاهده ضردهدا،AⅡ سیییر مکان قا بیشتری در مواهسو با سیرهای بت رمو با میلگرد
 ستتا1/45  لنگتتر گمشتتی ستترر گتتوردضی در حتتد د،  بتتا ای ت اهر شوشتتر بتتت،GFRP  در سیرهتتای بتتت رمتتو بتتا میلگتترد-3
 متتیستتوان شوشتتر بتتت، در برابتتر گتتوردضیGFRP  در تد کتتاهر هایتتبا در نتیجتتو بتتا سوجتتو بتتو موا متب میلگردهتتای5/37
اه سیرها را کاهر دادا
 بتتا ثابتتب مانتتدن نستتاب،GFRP  بتتا ای ت اهر س تتداد هتتوهتتای میلگتترد،GFRP  در سیرهتتای بتنتتی مستتلش بتتا میلگردهتتای-4
 در د کاهر هایبا5/53  سا1/08  لنگر گمشی سرر گوردضی،رماسور
25/05  ستتا15/44  لنگتر گمشتی سترر گتوردضی،GFRP  بتا کتاهر موا متب بتت در سیرهتای بتت رمتو بتا میلگردهتای-5
 استت اده متتیضتردد بترای بهتتتر شتدن عملکتتردGFRP در تد کتاهر هایتتبا در نتیجتو در سیرهتتای بتنتی کتو از میلگردهتتای
سیرها باهد از بت های با موا مب با است اده نمودا

مراهع

[1]. Tighiouart, B., Benmokrane, B., & Gao, D. (1998). “Investigation of bond in concrete member with

fiber reinforced polymer (FRP) bars. Construction and building materials”, Vol. 12(8), pp 453-462.
"اFRP ما " موا دسازی سازههای بت رمو بو کمت رق شر ییل یو دی کام وزهبهای1395(  دارا، شربتدار، یا، ]ا گیرالده2
 انتشاراق دانشگاه سمنانا،ماپ ا س
[3]. Bischoff, P. H. (2005). “Reevaluation of deflection prediction concrete beams reinforced with steel
and fiber reinforced polymer bars”. Journal of Structural Engineering, Vol. 131(5), pp 752-767.
[4]. Japan Society of Civil Engineers. (1997). “Recommendation for Design and Construction of Concrete
Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials”. Concrete Engineering Series No. 23, 325
pp.
[5]. Gergely, P., and Lutz, L. A., (1968), “Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Flexural
Members”. Causes, Mechanism, and Control of Cracking in Concrete, SP-20, American Concrete
Institute, Farmington Hills, MI, pp. 87-117.
[6]. Frosch, R. J. (1999). “Another look at cracking and crack control in reinforced concrete”. Structural
Journal, Vol. 96(3), pp 437-442.
[7]. Bakis, C. E., Ospina, C. E., Bradberry, T. E., Benmokrane, B., Gross, S. P., Newhook, J., Thiagarajan,
G. (2006). “Evaluation of crack widths in concrete flexural members reinforced with FRP bars”.
Third International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, pp 307-310.
[8]. ACI Committee. (2015). “Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with
FRP bars”. 440.1 R. American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich.
[9]. Bakis, C. E., & Boothby, T. E. (2004). “Evaluation of crack width and bond strength in GFRP
reinforced beams subjected to sustained loads”. Proc. ACMBS-IV, Vol. 171.
[10]. Gribniak, V., Caldentey, A. P., Kaklauskas, G., Rimkus, A., & Sokolov, A. (2016). “Effect of
arrangement of tensile reinforcement on flexural stiffness and cracking”. Engineering Structures, Vol.
124, pp 418-428.
[11]. Imjai, T., Guadagnini, M., Garcia, R., & Pilakoutas, K. (2016). A practical method for determining
shear crack induced deformation in FRP RC beams”. Engineering Structures, Vol.126, pp 353-364ا
[12]. Hong, Z., Zhiqiang, D., Gang, W., & Zhishen, W. (2015). “Experimental study and theoretical
calculation on the flexural stiffness of concrete beams reinforced with FRP bars”. China Civil
Engineering Journal, Vol. 11, pp 7.
1396  بهار و تابستان،3شماره پیاپی، شماره یک، سال دوم، انجمن علمی بتن ایران،نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی

46

"ا هشتمی کن رانNSM EBR رمو بو ر ا سرکیای

ما "سووهب سیرهای بت1395( ،داما، کرهمی، یا،  گیرالده، دا،]ا یادمنر13
 مهر15 ،ملی بت اهران
ما "ارا و مدس شاکو عیای برای ستمی هرییب برشی سیر بتنی موا دسازی1395( ، یا،  گیرالده، ا، نادرشور، دا ا، اهلتانی، اا،]ا مرادی14
 مهرا1  شهرهور سا31 ،"ا ا لی کن ران ملی شژ هرهای کاربردی در مهندسی سازه مدهرهب ساگبFRP شده با
[15]. Al-Sunna, R., Pilakoutas, K., Hajirasouliha, I., & Guadagnini, M. (2012). “Deflection behavior
of FRP reinforced concrete beams and slabs: an experimental investigation”. Composites Part B:
Engineering, Vol. 43(5), pp. 2125-2134.

Investigation of Cracking Moment
in RC Beams With GFRP Bars
Fahimeh Maleki
M.Sc. student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
Ali Kheyroddin*
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
Corresponding author: kheyroddin@semnan.ac.ir

Abstract
In this paper, the effect of using FRP bars on the cracking moment (Mcr) of reinforced
concrete (RC) beams has been studied. in recent years Due to the corrosion of steel bars in
certain conditions, the use of FRP bars has been widely considered. In order to investigate the
cracking behavior, fifteen RC beams with steel and glass fiber reinforced polymer (GFRP)
bars with different reinforcement ratio were analyzed in ABAQUS software. The experimental
results of Al-Sunna et al. have been used for validation. The simulation results showed that the
use of GFRP bars reduces cracking moment due to its linear elastic behavior and low value of
modulus of elasticity. In concrete beams reinforced with GFRP bars, with increasing concrete
cover, cracking moment decreases about 1% - 5%. Furthermore, increasing the number of bar
layers with a constant reinforcement ratio reduces cracking moment about 1%- 5% and
increasing compressive strength of concrete increases cracking moment about 15% to 25%ا
Keywords: Reinforced Concrete Beam, FRP Bar, Cracking Moment, Finite Element Method
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