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 چکیده :

پروژه های عمرانی ، مسئولین        با توجه به نیاز امروزه جوامع به صنعتی سازی و همچنین با در نظر گرفتن آمار رو به رشد    

های صنعتی می کوشند تا بهترین کیفیت را در کمترین زمان و با کمترین هزینه ارائه دهند .بخش         

 . در راستای بهسازی بخش های صنعتی ، گام اول بررسی نیازها و معایب پروژه های موجود است     

ار چگونگی به ک ، بررسی نحوه تولید ،و تاریخچه پیدایش آنها  FRPارائه کلیاتی درباره کامپوزیتهای  با  این مطالعهدر 

قاوم سازی تقویت و م  به بررسی ویژگی های منحصر به فرد این مواد از جمله :و همچنین ، معایب و مزایا گیری ، ساختارها 

عم پوزیت ها او استفاده از انواع کامی آنها در برابر خوردگی و ... مقاومت باال و  در موارد خمشی و برشیسازه های موجود 

 و مزیت و برتری این مصالح نسبت به مصالح سنتیدر سازه های جدید  FRPاز میلگردهای کامپوزیتی و الینینگ های 

 . پرداخته خواهد شد موجود 

 

  GFRP– FRP -میلگرد کامپوزیت  –کامپوزیت –مقاوم سازی  –سازه   : کلید واژه ها
 

 

 

 مقدمه :  -1

 

. است  در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه ساخت و طراحی سازه ها و همچنین مهندسی زلزله انجام گرفته 

 ونگوناگ محیطیبه گونه ای که امروز با اعتماد و اطمینان بیشتری میتوان سازه های مقاوم در برابر تنش ها و تهاجم های 

 .طراحی نمود

ضعف آیین نامه های  – 3اشتباه در ساخت و اجرا  – 2طاهای محاسباتی خ -1بسیاری از سازه های بتنی به دالیل 

وابط آیین خوردگی و زنگ زدگی آرماتورها و ... ض – 5تغییر کاربری سازه و بارهای بهره برداری وارد به سازه  – 4قدیمی 

زم ایی النامه های جدید را ارضا نمیکند ،  لذا ارائه روش های نوین طراحی ، ساخت ، بهسازی و مقاوم سازی چنین سازه ه

 است .
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بتدا کاربرد اآغاز شد و مثل بسیاری از فنون و تکنولوژی های دیگر  1940از دهه  به طور کلی استفاده از کامپوزیت ها 

ا و به گونه ای که بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد پلیمرهنظامی داشت و بیشتر در صنایع هوا و فضا استفاده میشد . 

زن کم ود درصد افزایش یافت . ولی کامپوزیت های پلیمری در صنایع موشک سازی در اروپای غربی و امریکا به میزان هشتا

نعت صو استحکام باالی آن باعث شد به سرعت در سایر زمینه ها هم کاربرد پیدا کند . از جمله صنعت ساختمان سازی ، 

 خودروسازی ، ساخت اسکله ها و شناورها و ... .

و لستان ی در چندین سازه در انگمیالد 60در صنعت ساختمان با اینکه نخستین کاربرد سازه ای کامپوزیت ها در دهه 

 میالدی چندان توجهی به این مصالح نمیشد.  80آمریکا انجام شد ولی تا دهه 

رد میالدی دکتر مایرز در سوئیس چسباندن کامپوزیتها را به تیرهای بتنی و عرشه پلها مو 1980در اواسط سال 

ا با ه ها رآزمایش قرار داد . نتایج حاصله بسیار موفقیت آمیز بود . او همچنین ستونها و بسیاری دیگر از المان های ساز

رای بناسبی اپنی به سرعت دریافتند که این روش شیوه ماستفاده از کامپوزیت ها دورپیچ کرد . متعاقب این مساله مهندسین ژ

ارد ها و همقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله های شدید می باشد . آنها نخستین بار کامپوزیت را در تعمیر و تقویت ساز

معه رانه جاپوزیت ها در صنعت ساختمان امریکا وجود داشت به دلیل طبیعت محافظه کاکردند . تاخیری که در پذیرش کام

ا هم مهندسی امریکا بود .چندین سال وقت صرف تحقیق برای تدوین استانداردهایی در این زمینه شد . موسسه بتن امریک

 صرف اینراهنمای جامعی را برای استفاده از کامپوزیت ها تدوین کرده است . جالب است که بدانیم امروزه میزان ماکنون 

 مصرف در آسیا کشورهایی مثل ژاپن با شاخصه های توسعه یافتگی محسوب می شود .مواد در جامعه به عنوان یکی از 

 باالی مواد کامپوزیتی از استاندارد جهانی آن هم فراتر رفته اند .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3-  FRP  چیست؟ 

FRP  پلیمر  بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین از جنس 2نوعی ماده کامپوزیت متشکل از

 .  ستاحاطه شده ا

 

 

 
 

 FRPاجزای تشکیل دهنده  – 1شکل 
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 FRPبه شکل های استاندارد در بازار عرضه میشوند . به بیان ساده تر کامپوزیتهای  FRPامروزه کامپوزیتهای 

متشکل است از یک سری فیبر که درون رزینی به عنوان ماتریس قرار گرفته اند که در آنها الیاف بلند و ممتد عامل ایجاد 

و بار را از سازه به الیاف منتقل و در طول آنها به طور یکنواخت  نگه داشته مقاومت هستند و رزین آنها را در جای خود



 

 

. هستند  FRPتوزیع میکند . همچنین رزین باعث حفاظت الیاف میشود بنابراین الیاف و رزین اجزاء اصلی تشکیل کامپوزیتهای 

البته در کنار این مواد ، مواد دیگری نیز در نقش فیلر ، هاردنر و مواد مضاعف جهت بهبود خواص ماده حاصل مورد استفاده  

ه روش تولید این پروفیل ها فرایند پالتروژن است . انواع الیاف متداول به کار رفته در قرار میگیرد . خاطر نشان میشود ک

 عبارتند از : FRPساخت کامپوزیتهای 

 الیاف شیشه ای ، آرامید و کربن .

  الیاف شیشه ای : -4-1

 

متداولترین نوع مورد  Eعرضه میشوند . کالس  Cو  E  ،Sنوع الیاف می باشد که معموال در سه کالس متداول ترین    

یار باال معموال با مقاومت بس Sاستفاده این الیاف می باشد که عمدتا در کاربردهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد . کالس 

 .نیست ای کاریردهای سازه ای مناسبدارای مقاومت خوردگی بسیار باالیی است ولی بر Cکاربردهای نظامی دارد . و کالس 

 

  ف آرامید :الیا -4-2

 

این الیاف که مقاومت عالی در برابر خستگی و خزش را دارند ، دارای چند کالس مختلف هستند که متداولترین آنها کوالر    

 است .  می باشد . کار کردن با این الیاف و چسباندن شیمیایی و مکانیکی آنها با رزین ها اندکی دشوار 49و کوالر  29

 

  الیاف کربن  : -4-3

 

این الیاف بهترین نوع الیاف از لحاظ مقاومت ، تاب خستگی و خزش هستند و در شرایط دمایی بسیار باال مقاومت خود    

را به  و همچنین کرنش بسیار کم گسیختگی می باشد که آنرا به سختی از دست میدهند . عیب این الیاف قیمت باالی آنها 

 بدیل میکند .تمصالح ترد 

 

ه یشود ، کرزینی نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده کامپوزیت در دو کالس طبقه بندی م یا زمینهماتریس 

مد مشتمل بر رزین ها ی ترموست ) گرماسخت ( و ترموپالست ) گرمانرم (  . رزین های ترموپالست در دمای معمولی جا

مر ای پلیآن عدم وجود پیوندهای عرضی میان زنجیره ه هستند ولی با افزایش دما به تدریج نرم میشوند . این ضعف که دلیل

ن های تشکیل دهنده رزین میباشد ، رزین های ترموپالستیک را برای استفاده های سازه ای نامناسب میکند . ولی در رزی

  FRPبه دلیل وجود پیوند های عرضی این مشکل برطرف شده است . انواعی از رزین های ترموست که در ساخت  ترموست

 و مقدار آن ع رزیناستفاده میشود عبارتند از : پلی استر غیر اشباع ، اپوکسی ، وینیل استر ، پلی اورتان و فنولیک . انتخاب نو

 د .بستگی به نوع کار ، مقاومت های مورد نظر و شرایط استفاده کامپوزیت و همچنین نوع الیاف مورد استفاده ، دار

 

 

 



 

 

 

 

 

Table 1: Typical properties of fibers for FRP composites 
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Fiber Type 

)01−6

° 𝐶 ⁄ ) ( % ) (GPa) (MPa) (kg/𝑚3) 

0.22 5 2.4 72.4 3450 2500 E-glass 

0.22 2.9 3.3 85.5 4580 2500 S-glass 

- - 2.0-3.0 70-76 1800-

3500 

2270 Alkali resistant 

glass 
0.22 6 4.6 80.5 3500 2620 ECR 

0.22 -1.2…-0.1 0.5 350-

650 

2500-

4000 

1950 Carbon (high 

modulus) 
0.22 -0.6…-0.2 1.1 240 3500 1750 Carbon (high 

strength) 
0.35 -2.0 longitudinal 59 

radial 

4.4 62 2760 1440 Aramid ( Kevlar 29 

) 
0.35 -2.0 longitudinal 59 

radial 

2.2 124 3620 1440 Aramid ( Kevlar 49 

) 
0.35 -2.0 longitudinal 59 

radial 
1.4 175 3450 1440 Aramid ( Kevlar 

149 ) 
0.35 -6.0 longitudinal 59 

radial 
4.4 70 3000 1390 Aramid ( Technora 

H ) 
- - 3.5 130 3800-

4200 

1430 Aramid ( SVM ) 

- 8 3.1 89 4840 2800 Basalt 

 

 



 

 

 

 

 

Table 2: Typical properties of thermosetting matrices 
Matrix 

Property 
Vinyl ester Epoxy Polyester 
1150 – 1350 1200 – 1400 1200 - 1400 Density (kg/𝑚3) 

73 – 81  55 – 130 34.5 - 10.4 Tensile strength(MPa) 
3.0 – 3.5 2.75 – 4.10 2.1 - 3.45 Longitudinal modulus (GPa) 

0.36 – 0.39 0.38 – 0.40 0.35 – 0.39 Poisson`s coefficient 
50 – 75 45 – 65 55 – 100 Thermal expansion coefficient (10−6

° 𝐶⁄ ) 
0.14 – 0.30 0.08 – 0.15 0.15 – 0.60 Moisture content ( % ) 

 

Table 3: Typical densities of reinforcing bars for Vf = 0.5 to 0.75(kg/m3) 
Steel GFRP AFRP CFRP FRP  

Matrix 

7850 1750-2170 1310-1430 1430–1650 Polyester 
1760-2180 1320-1450 1440–1670 Epoxy 
1730-2150 1300-1410 1440-1630 Vinyl ester 
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استفاده ( (از یکی از دو شیوه )) پیش عمل آوری (( و یا )) عمل آوری در پای کار  FRPمعموال در ساخت کامپوزیتهای 

ای هشکل و قالبی مشخص با رزین میشود . در روش )) پیش عمل آوری (( الیاف در شرایطی کنترل شده و کارخانه ای در 

ای مربوطه آغشته شده و سپس فرایند عمل آوری روی آنها انجام میشود . طبیعتا محصوالت ساخته شده در این روش دار

 زدن و عطاف پذیری کم محصوالت تولید شده برای تغییرات ) خم کردن ، وصلهنکیفیت بهتری هستند . از معایب  این روش ا

 نمونه ای از محصوالت تولید شده در این روش میلگردهای کامپوزیتی میباشند .... ( میباشد . 

 ،ای خود جعطاف پذیر ، پس از قرارگیری و تثبیت در ندر روش )) عمل آوری در پای کار (( الیاف به شکل ورقه هایی ا

سیار ذیری بی کار ، دارای انعطاف پبا رزین آغشته میشوند . به همین علت این روش علیرغم نیاز به کنترل بیشترو کندی نسب

ای هورقه  خوبی است .  میتوان الیاف را در سطوح مختلف و پیچیده قرار داده و با رزین های مربوطه آغشته نمود . معموال

تا ک راسد در یفیبرهای تشکیل دهنده میتوانن   یه مورد استفاده قرار میگیرند .پارچه ای شکل الیاف به صورت یک و یا چند ال

 یا دو راستای عمود بر هم قرار داشته باشند .

ده از ر با استفارایمر باید در سطح بتن نفوذ کند . بعد از اجرای پرایم. این پ روی سطح اعمال میگردد پرایمر در ابتدا 

ین ، رز یشودم بتونه اپوکسی سطح مجددا صاف شده و اولین الیه رزین اجرا شده و آنگاه ورقه ی الیاف روی رزین خوابانده

فوق  ترتیب به تدریج در جسم الیاف نفوذ میکند . برای تکمیل الیه کامپوزیت یک الیه ی دیگر از رزین و چسباندن الیاف به

 شود .جرا میانجام میگردد . در نهایت برای حفظ کامپوزیت اجرا شده از اثرات طبیعی ، معموال روی آن یک الیه محافظ نیز ا

ا رتیکه هوکنترل کیفی باید با دقت انجام شود . این کار معموال با تست صدا انجام میشود تا درصودر کل مراحل فوق 

ان از اطمین بین الیه ها مانده باشد ، با تزریق رزین ، جسم کامپوزیت یکپارچه میشود . حتی در برخی موارد الزم است برای

 شود . اجرای صحیح ، یک آزمایش بارگذاری نیز بر روی سازه انجام

گردهای میل، FRPورقه های مختلف قابل تولید و استفاده می باشند. به عنوان مثال، ل اشکا ها به  FRPبه طور کلی 

FRP ،  های پروفیلFRP  ...... و 
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یکی از پرکاربردترین مصالح مورد نیاز در پروژه های عمرانی و صنعتی خاص است . بخش عمده ای از این مقوله را  میلگرد

میلگردهای فوالدی به خود اختصاص داده اند ، اما با توجه به معایب  عمده فوالد ، امروزه میلگردهای کامپوزیت جایگزین 

به دلیل ضعف فوالد در سازه به وجود می آمده را برطرف کرده است .  میلگردهای فوالدی گشته و تمامی نواقصی را که  

در عصر حاضر بیشترین سازه های مورد استفاده در بخش صنعت و عمران ، سازه های بتنی هستند ، بتن به دلیل ضعف کششی 

ود )نسبت به کامپوزیت ( ، توسط میلگردهای فوالدی مسلح می گردد .  اما معایب فوالد اعم از خوردگی ، مقاومت کششی محد

 درجه ذوب پایین )نسبت به کامپوزیت ( و ... موجب محدودیت ابعادی و مکانی و ... در برخی پروژه ها گشته است .

بنابراین بهترین جایگزین برای فوالد میلگردهای کامپوزیت است . چرا که با توجه به قابلیت های میلگرد کامپوزیت ، محدودیت اجرا 

برابر بیشتر از فوالد مقاوم در برابر نیروی کششی است و همچنین وزن بسیار کمتری  2داشت . زیرا این ماده حداقل نخواهیم 

نسبت به فوالد دارد . بنابراین میتوان در ساخت پل های مرتفع ، بزرگراه ها ، آسمانخراش ها و انواع سازه های غول پیکر از آن 

ا به امروز هیچگونه خوردگی در این میلگردها دیده نشده ، بنابراین می توان در محیط های استفاده نمود . با توجه به اینکه ت

 تهاجمی اعم از دیواره های ساحلی ، پایه پل ها ، اسکله ها ، نیروگاه های پتروشیمی و ... از آن استفاده کرد .



 

 

تن محافظت میشوند و معموال سبب دوام خدمت فوالدهای ساختمانی به طور مختصر در مقابل خوردگی به وسیله محیط قلیایی ب

پذیری سازه می گردند . برای خیلی از سازه هایی که در محیط های مهاجم از قبیل سازه های دریایی ، پل ها ، سازه هایی که در 

و سبب خوردگی معرض نمک های یخ زا قرار میگیرند ، ترکیب رطوبت ، افزایش دما و محیط کلریدی ، قلیایی بتن را کاهش میدهد 

فوالدها میشود که در نهایت موجب تخریب سازه بتنی میشود . به همین خاطر امروزه از میلگردهای ساخته شده با مواد پلیمری 

FRP در این سازه ها استفاده میکنند . به دلیل اینکه میلگردهای   FRP دارای یک رفتار االستیک می باشند لذا مورد استفاده این  

 میلگردها محدود به سازه هایی میشوند که مهمترین مشکل آنها خوردگی یا خاصیت الکترومغناطیسی فوالد می باشد .

ر معرض ولتاژ باال قرار با توجه به دی الکتریک بودن این ماده میتوان در نیروگاه ها و البراتوارهای الکترونیکی و محیط هایی که د

 دارند ، از آن استفاده نمود .

با توجه به مقاومت حرارتی باالی این ماده نسبت به فوالد و همچنین عدم انتقال دما به مصالح مجاور خود ، میتوان آنرا تا حدودی 

.مقاوم در برابر آتش سوزی دانست   

 GFRP است. مسلح  نبت های آوری فن در تجربه تکامل و کامل حل راه یک 

فاده از با میلگردهای فوالدی تفاوت دارد ؛ لذا نحوه طراحی سازه های بتنی با است FRPرفتار مکانیکی میلگردهای 

ی ممسانگرد دارای تغییراتی نسبت به میلگردهای فوالدی می باشد . میلگردهای فوالدی دارای رفتار تقریبا ه FRPمیلگردهای 

 دارای رفتار ناهمسانگرد هستند . FRPباشند ولی میلگردهای 

بر  FRPبه بتن تاثیر میگذارد . مصالح  FRPاین رفتار ناهمسانگرد در مقاومت برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای 

 خالف مصالح فوالدی ، رفتار االستیک خطی از خود نشان میدهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
 

 



 

 

 

 

 : FRPورقه های    -5-2

گیری یا شبه ایزوتروپیک بوده یعنی مدول االسیسیته آن در جهت قراربه صورت ارتوتروپیک   FRPرفتار ورقه های 

 فیبر با جهات عمود بر آن متفاوت است . در مورد مدول االسیسیته در جهت اصلی داریم :

𝐸1 = 𝐸𝑓 𝑉𝑓 +  𝐸𝑚 𝑉𝑚    
 

 در مورد جهت عمود بر جهت اصلی و مدول برشی نیز داریم :

𝐸2 =
𝐸𝑓  𝐸𝑚 

𝑉𝑚 𝐸𝑓 + 𝑉𝑓 𝐸𝑚  
   

 

𝐺12 =
𝐺𝑓  𝐺𝑚 

𝑉𝑚 𝐺𝑓 + 𝑉𝑓 𝐺𝑚  
 

یشتری نوع آن کاربرد ب 4را بر اساس فیبر تشکیل دهنده آن به چندین دسته تقسیم می کنند ، که  FRPبه طور کلی 

 BFRP -4    با الیاف از جنس آرامید AFRP -3با الیاف از جنس شیشه  GFRP -2با الیاف از جنس کربن  CFRP -1دارد: 

 . با الیاف از جنس بازالت 

 

 

 

 رزین کشسانی مدول روی کننده تقویت افزایش اثر نمودار

 

 

 

 : FRPپروفیل های   -5-3

باشند که از الیاف کربن ، شیشه و یا آرامید جایگذاری شده در یک رزین پلیمری )رزین مصالحی کامپوزیتی می frp پروفیل 

آیند و به عنوان یک جایگزین مناسب برای محلهایی که امکان استفاده از اپوکسی هارنر یا رزین پلی استر( بدست می

باشد. روشهای میدانهای مغناطیسی قوی، وجود ندارد، می پروفیلهای فوالدی به دلیل وجود خورندگی شدید و یا وجود

http://afzir.com/frp/


 

 

گیرند. مصالح پروفیل برای ساخت پروفیلهای کامپوزیتی مورد استفاده قرار می …مختلفی همانند پالتروژن، پیچش الیاف و 

ا بدلیل اینکه در مقاومت کششی بسیار خوبی نسبت به پروفیلهای فوالدی دارند. خم کاری )به طریق گرما دادن( این پروفیله

شود، در کارگاه مجاز نبوده و در کارخانه ساخت در نظر گرفته ساخت این پروفیلها از پلیمرهای گرما سخت استفاده می

 .شودمی

 AFRP  پروفیل شیشه GFRP  - پروفیل کربن CFRP با مصالح مختلف به صورت پروفیلهای FRP Profile پروفیل های

 .تولید می شوند …و به صورت مقاطع نبشی، ورق و  پروفیل آرامید یا کوالر -

    خوردگی جلوگیری  های ناشی از بروزای از زیانهای فوالدی، بطور قابل مالحظهبجای پروفیل FRP هایاستفاده از پروفیل

های سنتی گذشته مانند چسباندن صفحات فلزی بر روی سازه یا اضافه کردن ضخامت بتن جهت مقابله با می کند. روش

ذیرتر پدیده خوردگی نه تنها مشکل خوردگی فلز را در دراز مدت از بین نمی برد، بلکه سبب افزایش وزن سازه و آسیب پ

توان با تقویت سطح خارجی سازه بتنی توسط مواد گیری از این امر میشدن آن در برابر زلزله نیز خواهد شد. جهت جلو

در صورت  در داخل بتن، مشکالت خوردگی فلز داخل سازه و عدم کارایی سازه FRP هایاز پروفیلاستفاده  مرکب و همچنین

 خورده شدن را حل کرد.

 

ر ینسبت مواد سازنده آن ، ظرفیت باربری فب شایان ذکر است که عملکرد یک کامپوزیت بستگی به مواد سازنده آن ،   

 دارد .تقویتی و نحوه قرارگیری آنها و رفتار توأم سازنده با یکدیگر و ... 

دگی و چسبن عملکرد فیبر تقویتی تحت تأثیر  جهت قرارگیری الیاف ، طول فیبر ، شکل آن ، ترکیب آن با ماتریس و رزین

 .بین آن دو و همچنین جنس خود الیاف است 

شرایط  نقش اصلی ماتریس عبارت است از : انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور ، محافظت از فیبر در برابر

 .کنترل کمانش موضعی فیبر تحت فشارمحیطی، جلوگیری از صدمات مکانیکی وارده و همچنین 

 
 

 ها کامپوزیت و معمولی ساختمانی مواد کششی استحکام

http://afzir.com/retrofitting-products/frp-rebar/glass-rebar/


 

 

 
 

 ها کامپوزیت و معمولی ساختمانی مواد کشسانی مدول
 

 

 
 

 ها کامپوزیت و معمولی ساختمانی مواد ویژه کششی استحکام



 

 

 

 
 

 ها کامپوزیت و معمولی ساختمانی مواد ویژه کشسانی مدول
 

 به نسبت الیاف طول در را خواص مکانیکی باالترین الیاف ترجیحا هندسه الیاف در کامپوزیت نیز مهم است زیرا

 که دده می نشان خاصیت این و است ،متفاوت مختلف جهات در ها کامپوزیت مکانیکی خواص.   دارند عرضی مقطع

 .است مهم خیلی اعمالی بار جهت و کامپوزیتها ، بزرگی طراحی مرحله در
 نقش مکدا هر الیاف و رزین گیرد می قرار خمش و برش فشار، کشش، اعمالی بارهاي تاثیر تحت کامپوزیت وقتی

  .کنند می ایفا را خود
 

 

         لیافا سفتی و استحکام خواص به وابسته خیلی کششی بارهاي مسئولیت گیرد می قرار کشش تحت کامپوزیت وقتی
 .است رزین سیستم از باالتر مراتب به کننده تقویت در خواص این زیرا است کننده تقویت

 

 

 
 کامپوزیت به کششی اعمالی بار

 

 



 

 

 رزین ینا و است موثر بسیار رزین سیستم سفتی خواص و پیوستگی گیرد، می قرار فشاري بار تحت کامپوزیت وقتی

 .کند جلوگیري شدن خم از و بماند باقی منظم و راست هاي ستون مانند الیاف شود می باعث که است
 

 
 کامپوزیت به فشاری اعمالی بار

 

 بلغزاند گریکدی روي را الیاف مجاور هاي الیه کند می سعی اعمالی بار ، گیرد می قرار برش تحت کامپوزیت وقتی

 کی باید برش، تحت در .دهد می انتقال کامپوزیت به را ها تنش و دارد مهمی نقش رزین برشی بارهاي تحت

 برشی ستحکاما .باشد داشته نیز کننده تقویت الیاف به زیاد پیوستگی بلکه خوب، مکانیکی خواص  فقط نه کامپوزیت

 . کند می داللت اي الیه کامپوزیت یک در خواص براین اغلب کامپوزیت یک از داخلی الیه

 

 
 کامپوزیت به برشی اعمالی بار

 

 پایینی هصفح و فشار تحت باالیی صفحه .آیند می وجود به فشاري و ،برشی کششی بارهاي برآیند از خمشی بارهاي

 .دارد قرار برش تحت کامپوزیتی قطعه وسط قسمت و است کشش تحت
 

 
 کامپوزیت خمشی به اعمالی بار
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اوم قا در مهستند ولی به صرفه بودن کاربرد آنه با اینکه کامپوزیتها در مقایسه وزنی بسیار گرانتر از فوالد و بتن

 سازی سازه ها مرهون عوامل زیر است :

 اضافه وزن تحمیلی ناشی از کاربرد این مصالح بسیار ناچیز و قابل صرف نظر کردن است . -1

یی ضاافه فبه دلیل نازک بودن ضخامت الیه های کامپوزیت ) در حد میلیمتر ( ، استفاده از آنها در تقویت ، اض -2

 را اشغال نمیکند .

اعضای  واستفاده از کامپوزیتها در تقویت در مقایسه با سایر روش ها ، نیاز به درمان بسیار کمتری دارد .  -3

 تقویت شده حداکثر ظرف چند ساعت آماده سرویس دهی می باشند .

سازه  مضره با اعضای کامپوزیت ها خود زنگ نمیزنند ، همچنین با نفوذناپذیر کردن سطوح ، از تماس عوامل  -4

 آنها را محافظت میکنند  . در ضمن در درازمدت نیاز به تعمیرات دوره ای ندارند .ای جلوگیری کرده و 

الحی مصالح متناسب بانیاز ) سختی ، مقاومت و شکل پذیری (  آنها را به مصانعطاف موجود در طراحی این   -5

 بی رقیب در مقاوم سازی سازه بدل کرده است .

 

 

Storage – Space Efficiency 
 

 



 

 

 

 در تقویت سازه ها : FRPمشکالت استفاده از کامپوزیت های    -10

 

چیده تر ی ) فوالد و بتن ( پیاین مصالح ، محاسبات آنها نسبت به مصالح معمول به دلیل رفتار غیر ایزوتروپ -1

 .است

یاز به نکارگیری آنها  و اجرای الیه ها انتخاب نسبت الیاف به رزین ، مواد مضاعف مورد نیاز و همچنین به  -2

 دقت بیشتری دارد .

 

 

 :FRPمقاوم سازی اعضای باربر سازه ای با روش    -11

 

ها ، برای تقویت خمشی ، برشی ، پیچشی و ترکیب آنها در اعضای باربر سازه چون تیرها ، ستون FRPاز ورقه های 

 اتصاالت ، دیوارها و دال های بتن آرمه و حتی عناصر غیر باربر استفاده میشود .

 تقویت خمشی و برشی تیرها : -1

ا ) هحالت تقویت خمشی از باریکه  برای کنترل گسیختگی های موضعی چون عدم پیوند و چسبندگی در انتهای تیر در

 شکل برای گیرداری مهار انتهایی تیر ، استفاده میشود . Uنوار ها ( یا ورقه پیوسته 

رد . گاهی استفاده ک Stripsو نوارهای منقطع یا    Laminateدر حالت تقویت برشی میتوان از الگوی یکپارچه ورقه یا 

 اوقات یک عضو باربر سازه ای را با ترکیب چند روش تقویت میکنیم .

تلف درجه برای کنترل ترک های برشی و در تعداد الیه های مخ 45میتواند در زوایای مختلف بخصوص  FRPالینینگ 

 درجه به کار برده شوند . ±45درجه یا  90 – 0و حتی دو الیه عمود بر هم با زوایای مختلف به عنوان مثال 

 تقویت ستون ها : -2

 عبارتند از : FRPروش های تقویت ستون ها با ورقه 

 دورپیچ سراسری . -1-2

 فاف کردن به صورت دورانی .پیچاندن و ل -2-2

 وار ها / کابل های کامپوزیت .ناستفاده از  -3-2

 ورت خودکار و اتوماتیک .دورپیچ به ص -4-2

 ی پیش ساخته .هاچسباندن پوسته  -5-2

 زریق چسب یا ماتریس .ت -6-2

 

 

 تقویت اتصال و سیستم دال یا عرشه پل  : -3

نمی  اتصاالت بتن آرمه ای که از حساسیت زیادی برخوردار هستند و در مجموع تقویت آنها به دالیل اجرایی ساده

 تقویت نمود .  FRPباشند را میتوان به کمک الینینگ 



 

 

 

 

 
 

 

 نتیجه گیری  -12

وب ، خکامپوزیت ها به دلیل مزایای منحصر به فردی که دارند اعم از: وزن کم ، استحکام کششی باال ، مقاومت سایشی 

 زمایشاتآمقاومت خوردگی و . . . ؛ جایگاه مناسبی در میان مصالح ساخت پیدا کرده اند . با بررسی عوامل فوق و نتایج 

ی که استفاده از این مصالح در دنیای صنعتی و مدرن امروزی ، امر و مطالعات مربوطه میتوان به این نتیجه رسید

 اجتناب ناپذیر می باشد .
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 اصول ساخت مواد کامپوزیتی ترجمه مهندس امیر پاشایی . -3
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