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 خالصه

به اعضای بتن آرمه،  FRPروش نصبترین ای رایج شده است. معمولطور گستردهبهها رای تعمیر و تقویت سازهب (FRP)شده با الیاف لح پلیمرهای مساستفاده از  امروزه

با توجه به اختالف قابل توجه  از سطح بتن است. FRPچالش، پدیده نامطلوب جداشدگی زودهنگام ورقترین مهم  EBR( است. در روشEBRخارجی) روش نصب

در این  .دهدبیابد و ممکن است کارایی خود را از دست های حرارتی، کاهش میدر زمان مواجه با تنش و بتن، ظرفیت باربری این سیستم FRPنبساط حرارتی ضریب ا

کربنی به آنها  FRPیه ورقک الو ی سازی سطحی شدندروش پیشنهادی، آمادهو یک  پاشی(زنی، ماسهی تهیه و به دو روش معمول )برسبتن نمونه یتعدادپژوهش، 

ت آزمایش برش مستقیم قرار تحمقاومت پیوستگی،  های حرارتی قرار گرفته و پس از رسیدن به دمای محیط، برای ارزیابیها تحت تنشچسبانده شد. سپس نمونه

 گرفتند.

کند، اما با تغییرزیادی نمی C °50های حرارتی تا دماین مواجه با تنشهای معمول، در زماسازی سطحی شده به روشهای آمادهنمونهمقاومت پیوستگی  ،نتایج نشان داد

در دمای  %32 به میزان ،EBRش پیشنهادی نسبت به روش رونصب شده با  هایمقاومت پیوستگی نمونه ینهمچن .یابدکاهش می 50%عبور از این دما این مقاومت تا 

 .خوبی حفظ کردهظرفیت خود را ب دماهای باالو در  محیط افزایش یافت
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  مقدمه .1

 

ب باال و نص. نسبت مقاومت به وزن [1]بسیار گسترش یافته است سازی،یک روش مقاومعنوان به  FRPهای در طی دو دهه گذشته استفاده از کامپوزیت

. است EBR، روش FRPهای ای با استفاده از کامپوزیتسازی اعضای سازهقاومرایج ترین روش م. [2]سازی استسیستم مقاوم امتیاز اصلی این ،سریع

استفاده از از سطح بتن و در نتیجه عدم  FRPهنگام جداشدگی زود عف اصلی این تکنیکاز قبیل نصب سریع و آسان، ض EBRبا وجود مزایای روش 

ی هاتنشوجود  دلیلبهد توانمی زودهنگام، جداشدگی [5]و کیم و همکاران [4]ی مالک و همکارانها. بر اساس گزارش[3]است FRP حداکثر ظرفیت

ی ذوب و های تر و خشک شدن، چرخههاد ناشی از چرخهتوانمیی محیطی هاو بتن باشد. بار FRPسطح در میان  ی مکانیکی و محیطیهاناشی از بار

، در (≈ C 6-10×10αc°( و بتن)≈ C 6-10×1-αf°) CFRP تفاوت در ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت دلیلبه .[6]یخبندان و یا تغییرات دما باشد

آیند. همچنین با افزایش دما مشخصات مواد وجود میبه CFRPی حرارتی در میان سطح بتن و ورق های باال، تنشهازمان قرار گیری این سیستم در دما

در زمان طوری که مقاومت و سختی آن ، بهدما دارد بهاپوکسی حساسیت بیشتری  رزین بخصوصکند. تغییر می CFPRو   چسبتشکیل دهنده بتن، 

 C80°تا  C45°ی موجود در حدود هابرای اکثر اپوکسی Tgیابد)دمای شدت کاهش میبه، آن  Tg 1ایشیشه انتقال مواجهه با دماهای در حدود دمای

 در زمان مواجهه با دما، CFRP یهاکامپوزیت مکانیکیخواص  تغییرو  با بتن CFRPی مصالح انبساط حرارت بیتفاوت در ضر مسئله دو .[7]است(

 .بگذارد راثمیزان بار جداشدگی ممکن است بر 

                                                 
1 Glass transition temperature 



 

  

کرد باند در زمان قرار در مورد عمل هابا وجود اهمیت موضوع، تا کنون تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته. در برخی پژوهش

مرور  هاهشگیری در دماهای باال و در برخی دیگر در مورد عملکرد باند پس از قرار گیری در دماهای باال تمرکز شده است. در ادامه برخی از این پژو

 شود.می

،  C70°و C20 ،°C40 ،°C55°باه باتن را در دماهاای  CFRPمقاومت پیوستگی نوارهاای  1طرفهدو  با استفاده از آزمایش برش [8]بالنتراک

، C40°باود. مقاومات پیوساتگی در دماهاای  Tg ،°C62ی دمای به بتن دارا CFRPمورد سنجش قرار داد. رزین مورد استفاده برای چسباندن نوارهای 

°C55 و°C70  در مقایسه با دمای°C20 دست آمد. بالنتراک این نتایج غیر قابال انتااار را، یعنای افازایش مقاومات در به 82%و  124%، 141%ترتیب ، به

هاای حرارتای ایجااد شاده در دلیل ایجاد تنشرا به چسب اپوکسی( Tg)باالتر از دمای  C70°کم مقاومت در دمای  ، و کاهشC50°و  C40°دماهای 

  و بتن ناشی از تفاوت در ضریب انبساط حرارتی آنها دانست. CFRPمیان سطح 

طرفاه، مقاومات پیوساتگی زماایش بارش دوگزارشی مشابه بالنتراک ارائه دادند. آنها در این تحقیق مقادماتی، باا انجاام آ [9]کالمر و همکاران

ها، از بتن با مقاومت فشاری متوسط و رزیان مورد بررسی قرار دادند. برای ساخت نمونه C75°تا  -C10°دمایی  یبه بتن را درمحدوده CFRPنوارهای 

 10گرفتند. همانند بالنتراک، کالمر نیاز افازایش  ساعت قبل از بارگذاری تحت حرارت قرار 12ها برای مدت استفاده شد. نمونه Tg 62اپوکسی با دمای 

را گزارش داد )میزان افزایش مقاومت در دماای  C75°درصدی مقاومت پیوستگی در دمای  36و نیز کاهش   C50°درصدی مقاومت پیوستگی تا دمای 

°C50 شکسات در الیاه باتن در دماای محایط و شکسات  کمتر از مقدار پژوهش بالنتراک بود(. مود شکست نیز مانناد مشااهدات بالنتاراک باود، یعنای

  در دماهای باال. CFRPهای پیوستگی بین بتن و نوار

باه  CFRPمناور سنجش مقاومات پیوساتگی به C50°تا  C26°دمایی  یبه، در محدودهمشادو طرفه برش یک آزمایش  [10]ویو و همکاران 

 ی قبلایهادست آمد. در این پژوهش بر خالف پژوهشبه C38°رزین اپوکسی مصرفی براساس نوع گیرش تعیین و مقدار آن  Tgبتن انجام دادند. دمای 

ماود شکسات از .  همچناین باا افازایش دماا تغییار ( C50°در دماای  کاهش مقاومات 60%) ثابت مشاهده شدبا شیب کاهش مقاومت  یک با افزایش دما

 ، به شکست در چسب در دمای باال گزارش شد.ترکیب شکست در بتن و چسب در دمای محیط

ی هاارزیان Tgیک پژوهش آزمایشگاهی در مورد اثر دما بر مقاومت چسبندگی سه نمونه رزین اپوکسای باه باتن انجاام داد. دماای  [11]نامرو

چسباند تاا تشاکیل یاک تیار به یکدیگرنحوی بهوسیله رزین اپوکس دا دو بلوک بتنی را بهبودند. او در این پژوهش ابت C165°و  C65 ،°C75°اپوکسی 

ها را قرار داد و بعد از ایان تجرباه گرماایی، نموناه C200°تا  C25°مدت سه ساعت در معرض دمایی بین های ساخته شده را بهبتنی را بدهند. سپس نمونه

چسابندگی را مورد آزمایش خمش سه محوری قرار داد.  بر اساس نتایج مشخص شد، مقاومات  هاانتها تیرمدت یک روز در دمای اتاق سرد کرد و در به

ییاری ساه ناوع رزیان اپوکسای تغ Tgی پایین تار از هاتا دما هاشکلی که ظرفیت تیر به وا بسته است، هارزین Tgشدت به دمای بهماتریس رزینی به بتن، 

 .کاهش یافت و بعد از آن تقریبا ثابت ماند 50%تا  ه سرعتنکرد اما با عبور از این دما ب

به بتن، پس از قرار گیاری در  GFRP و CFRPهای نتایج یک پژوهش آزمایشگاهی در زمینه مقاومت پیوستگی ورق [12]سالوم و همکاران 

 GFRPو  CFRPی هاابود. در این پژوهش تعادادی نموناه بتای باا ورق C100°رزین اپوکسی مصرفی در حدود  Tgدماهای باال را ارائه دادند. دمای 

در دمای محیط و با اساتفاده  های نمونهقرار داده شدند. سپس مقاومت پیوستگ C200°و  C100°ساعت در دمای  3 مدتبهشدند و بعد از آن  سازیمقاوم

ی کااهش پیادا کارد. همچناین گیرچشامطاور باه  C200° دماای مقاومت پیوستگی در ،اساس نتایجمورد سنجش قرار گرفت. بر  pull-offاز آزمایش 

 بود.  GFRPای هی تقویت شده با ورقهابیشتر از نمونه CFRPهای ی تقویت شده با ورقهاکاهش مقاومت پیوستگی در نمونه

یابد، اما مقادار ایان کااهش مقاومت پیوستگی کاهش می ( Tgبا افزایش دما )بیشتر از دمای  ،نتیجه گرفت توانمیی گذشته هابا مرور پژوهش

 ،Tgقبل از دمای با افزایش دما تا  هادر برخی پژوهش .نتایج متناقض است Tgی مختلف متفاوت است. همچنین در مورد دماهای کمتر از هادر پژوهش

تفااوت ی مختلاف مها. روش انجام آزمایش مقاومت پیوستگی در پژوهش[10]یابدکاهش میحالی که در بعضی دیگر  در [9, 8]یابدمقاومت افزایش می

ح بتن داده نشاده اسات. در طاز س CFRPورق  زودهنگام جداشدگیراه کاری برای مقابله با پدیده نا مطلوب  هاپژوهشاز  بوده و همچنین در هیچ یک

به بررسای دقیاق تار اثار دماا بار مقاومات پیوساتگی  ،جش مقاومت پیوستگیعنوان یک رو استاندارد سنبهپژوهش حاضر، با انجام آزمایش برش مستقیم 

                                                 
1 Double-lap shear test 



 

  

ی هاادر دماای محایط و در زماان مواجهاه باا تانش از سطح باتن CFRPورق  زودهنگامحذف پدیده نا مطلوب جداشدگی برای . همچنین شدهداخته پر

   راهکاری ارائه شده است. حرارتی،

 

 

 برنامه آزمایشگاهی .2

 

 حمشخصات مصال 2-1
 

دست آوردن بتن با مقاومت فشاری بهساخته شد. برای  مترمیلی 350×150×150نمونه منشور بتنی در ابعاد  18 تعدادآزمایش برش یک طرفه برای انجام 

 آب استفاده شد. همچنین Kg/m3 182شن و  Kg/m3 887ماسه،  Kg/m3 811سیمان پرتلند معمولی،  Kg/m3 350مگا پاسکال، از  30در حدود 

ساعت باز شده و سپس  24بعد از  هامیلی متر تهیه شد. قالب 300×150جهت ارزیابی مقاومت فشاری بتن از هر میکسر تعداد سه استوانه بتنی به ابعاد 

آزمایشگاهی  از وان آب خارج شده و در شرایط هاشدند. بعد از آن نمونه آوریعملروز در یک وان آب در شرایط استاندارد آزمایشگاهی  28مدت به

ساخته شد.  و با استفاده از الیاف تک جهته کربن 1تر چسباندن استفاده شده در این پژوهش به روش FRPتا زمان آزمایش نگهداری شدند. کامپوزیت 

استفاده شد.  Tg، °C58با دمای زئی از چسب اپوکسی دو ج FRPبر سطح بتن و همچنین برای فاز ماتریس کامپوزیت  FRPبرای چسباندن کامپوزیت 

 شده است. ارائه 1بر اساس کاتالوگ تولید کننده در جدولاپوکسی مشخصات مکانیکی الیاف کربن و رزین 

 

 FRPمشخصات مکانيکی  -1جدول

  (mm)  ضخامت (MPa) مقاومت کششی (GPa)  مدول االستيسيته

 الياف 0,111 3900 230

 رزین اپوکسی 0,9-0,5 30 4,5

 

 

 هاساخت نمونه 2-2
  

سایر عوامل موثر بر مقاومت ر گرفته شده است. ادر ن موثر بر مقاومت پیوستگی عنوان دو متغییربهو دما  سطحی سازیآماده نوعدر این پژوهش 

که  به بتن است CFRPدهنده روش اتصال ورق نشان Aباشد، می A-B-C-Dصورت ها بهگذاری نمونهباشند. نامو بتن ثابت می CFRPپیوستگی ورق 

شده( یا عدم وجود  زنیبرس) Bشده(،  پاشیماسه)Sد توانمیسازی سطحی بستر بتن است که دهنده نوع آمادهنشان Bباشد،  FEیا  EBRد توانمی

ر تست شماره مرجع هر نمونه در ه Dدمای آزمایش به درجه سانتیگراد و  دهندهنشان Cسطحی بستر بتن باشد،  سازیآمادههیچکدام به معنای عدم 

 (. 2یا  1شد )بایکسان می

سطحی شد و بعد از تمیز  سازیآماده زنیبرسو  پاشیماسهبه روش  هاابتدا سطح بتن نمونه EBRی تقویت شده به روش هابرای ساخت نمونه

بر روی تر چسباندن  به روش mm 150و mm50با عرض و طول  CFRPتوسط جت هوا  با استفاده از رزین اپوکسی یک الیه ورق  سطح بتن کردن

اختیار شد(. همچنین در این پژوهش برای  [13]دست آمده از رابطه چن و تنگبهسطح بتن چسبانده شد )طول ناحیه چسبانده شده دو برابر طول موثر 

ی حرارتی یک روش پیشنهادی )کاشت الیاف( ارائه گردید. مطابق هاهنگام مواجهه سیستم با تنش به بتن در دمای محیط و در CFRPاتصال بهتر ورق 

از یکدیگر ایجاد شده و  mm30و فواصل  mm40و  mm10یی با قطر و عمق هاسوراخ هابه این روش ابتدا بر روی نمونه هابرای تقویت نمونه 1شکل

صورت نیمی در سوراخ و به هادرون سوراخ ،میلیمتر با استفاده از رزین اپوکسی 80ی الیاف به طول هابا جت هوا، رشته هاپس از تمیز کردن سوراخ

 به روش CFRPشود. بعد از چسباندن یک الیه ورق صورت باد بزنی بر روی سطح بتن چسبانده میبه نیز ی آزاد الیافنیمه شود.اشته مینیمی آزاد ک

 .شودبه بتن دوخته می CFRPبا الیاف کاشته شده همپوشانی داشته و عمال ورق  CFRPیاف کاشته شده، ورق بر روی سطح بتن و ال تر چسباندن

 

                                                 
1 wet layup 



 

  

   
ج                                                    ب                                                                         الف              

 انجام روش آماده سازی سطحی کاشت الياف. الف( ایجاد سوراخ بر روی سطح بتن مراحل -1شکل

 ب( کاشت الياف در سوراخ ها با استفاده از رزین اپوکسی. ج( چسباندن قسمت آزاد الياف بر روی سطح بتن

 

 خانهگرمساعت در  3 مدتبه هانهو بتن، نمو CFRPی حرارتی در میان سطح ورق هامناور ایجاد تنشبهرزین اپوکسی،  آوریعملپس از 

و  C25 ،°C50 ،°C100 ،°C150°یک روز در دمای محیط سرد شدند. دماهای مورد آزمایش در این پژهش  مدتبهقرار داده شدند و بعد از آن 

°C200 باشد.درجه می 

 

 

 تجهیزات و روش انجام آزمایش  2-3
 

دیجیتال با  توسط دماسنج خانهگرمحرارت دهی شدند. در طی حراردت دهی دمای درون به فن مجهز  خانهساعت درون گرم 3 مدتبه هانمونه تمام

 قاب توسط هاشدن نمونه . پس از ثابتطراحی شد 2دستگاه مطابق شکل برش یک طرفه،گراد کنترول شد. برای انجام آزمایش درجه سانتی 0,01دقت 

. دهدانتقال می CFRPورق  بهوص نیروی کششی را تا لحاه شکست وسیله گیره مخصبه kN300دستگاه، یک جک هیدرولیکی با ظرفیت  دارندهنگه

از یک دیتا الگر دیجیتالی برای  اندازه گیری شد. همچنین mm0,01با دقت  LVDTوسیله یک نیز به CFRPمقدار لغزش انتهای بارگزاری شده ورق 

از لبه  mm35بعداز  FRP ی از تمرکز تنش در لبه بارگذاری شده منشور بتنی، ورقجهت جلو گیرهمچنین استفاده شد.  LVDTکنترول لود سل و 

 .[14]ی دیگر گزارش شده استهامناور جلو گیری از این تمرکز تنش در پژوهشبه. ستاپ مشابه بر روی سطح بتن چسبانده شد منشور بتنی

 

 

 
 دستگاه برش مستقيم یک طرفه -2شکل



 

  

 

 تحلیل نتایج .3

 

 ارائه شده است. 1در جدول هامقاومت فشاری بتن، بار نهایی، دمای آزمایش و مود شکست نمونه

  
 هابار نهایی و حالت شکست نمونه -1جدول

 شکست حالت

نسبت بار نهایی نمونه 

به نمونه آزمایش شده 

 25در دمای 

 متوسط بار نهایی

(kN) 

 بار نهایی

(kN) 
 مقاومت بتن

(MPa) 
 دمای آزمایش

(°C) 
 نمونه

 -1,56 جداشدگی 
9,56 

9,41 31,2 25 EBR-B-25-1 

 EBR-B-25-2 25 31,2 9,71 1,56 جداشدگی 
 EBR-B-50 50 31,2 9,61 - 0,52 جداشدگی 
 EBR-B-100 100 31,2 6,18 - -35,35 جداشدگی 
 EBR-B-150 150 31,2 5,61 - -41,31 جداشدگی 
 EBR-B-200 200 31,2 4,79 - -49,89 جداشدگی 
 -1,58 جداشدگی 

9,45 
9,30 31,2 25 EBR-S-25-1 

 EBR-S-25-2 25 31,2 9,61 -1,69 جداشدگی 
 EBR-S-50 50 31,2 9,40 - -0,53 جداشدگی 
 EBR-S-100 100 31,2 5,61 - -40,63 جداشدگی 
 EBR-S-150 150 31,2 5,6 - -40,47 جداشدگی 
 EBR-S-200 200 31,2 2,7 - -71,42 جداشدگی 
 -2,44 پاره شدگی

12,71 
13,02 30,6 25 FE-25-1 

 FE-25-2 25 30,6 12,40 -2,44 پاره شدگی
 FE-50 50 30,6 12,82 - 0,86 پاره شدگی

 FE-100 100 30,6 9,85 - -22,50 شدگیپاره 
 FE-150 150 30,6 9,32 - -26,67 پاره شدگی
 FE-200 200 30,6 9,12 - -28,24 پاره شدگی

 

خطا در انجام آزمایش )قرار گیری نادرست نمونه در دستگاه و وجود خروج از محوری در نیروی کششی  دلیلبه EBR-S-200الزم به ذکر است نمونه 

 ( دارای بار نهایی بسیار کم بوده و در تحلیل نتایج از این نمونه استفاده نشده.CFRPورق وارد به 

 

 

 شکست حالتو  مقاومت پیوستگی  3-1

 
 ها به دمایطوری که تا قبل از رسیدن دمای نمونهشده مشابه یکدیگر است، به پاشیماسه و شده زنیبرسی هانمونه مقاومت پیوستگیبا توجه به نتایج، 

Tg (رزین اپوکسی°C58Tg=  ،)طور مثال مقاومت نمونه  بهیابد. ی کاهش میگیرچشممیزان بهتغییری نداشته و پس از این دما  مقاومت پیوستگی

EBR-B-50  نسبت به نمونهEBR-B-25-1   تغییری نداشته اما مقاومت نمونهEBR-B-100   وEBR-B-200  نسبت به نمونه  50%و  35%به ترتیب

نسبت به روش  را مقاومت پیوستگیشده به روش کاشت الیاف در مجموع  سازیمقاومی هانمونهر دمای محیط کاهش یافته است. یش شده دآزما

EBR ،%32 ی مقاومت پیوستگی نمونهطوری که  بهرا به خوبی حفظ کردند،  مقاومت پیوستگیو در دماهای باال  در دمای محیط  افزایش دادFE-200، 



 

  

 kN9,12 دست آمد که  نسبت به نمونه ی بهEBR-B-25 بدون تغییر و نسبت به نمونه ،EBR-B-200 ،%90 حالت شکست. همچنین افزایش یافت 

ی هانمونه حالت شکستاز سطح بتن بود، در حالی که  CFRPشدگی ورق جدا ،زنیبرسو  پاشیماسهدو روش شده به  سازیمقاومی هاتمامی نمونه

 بود.  CFRPگسیختگی ورق  هاه روش کاشت الیاف در تمام نمونهشده ب سازیمقاوم

 

 

 لغزش-نمودار بار  3-1

 

اندازه به بتن  CFRPارائه شده است. الزم به ذکر است لغزش در ابتدای ناحیه چسبانده شده ورق ی هاترسیم و در شکل هاتمام نمونه لغزش-بارنمودار 

 ه.گیری گردید

     

 
  الف                                                                                                      ب                                              

   

  
 د                                                                                                      ج                                                  

 زنی شده. های برسلغزش نمونه-بارنمودار  -پاشی شده. بهای ماسهلغزش نمونه-نمودار بار -ها. الفنمودار بار لغزش نمونه -3شکل

 .C 25°ها در دمای لغزش نمونه-ارنمودار ب -الياف. د تهای روش کاشغزش نمونهل-نمودار بار -ج

 

یابد یافزایش م ابتدا با افزایش بار لغزش هاهشود. در این نمونمی شده رفتار مشابهی دیده زنیبرسشده و  پاشیماسهی هالغزش نمونه-بارقایسه نمودار با م

(. بنابراین لف و با -3یابد)شکلیهمچنان افزایش م افزایش زیادی نداشته اما لغزش بار نهای(، بار 95%و پس از رسیدن به یک مقدار خاص)تقریبا 

به دست آمده از مفهوم طول موثر باند است )طول موثر باند  مشاهده کرد، طول باند بیشتر باعث افزایش ظرفیت نشده است، این رفتار تایید کننده توانمی

 لغزش-ین اپوکسی، شکل نمودار باررز Tgتا قبل از دمای  زایش دمااست(. نکته قابل توجه دیگر این است که با اف mm74در حدود  و تنگ رابطه چن

باشد. با مشاهده نمودار می هادهنده کاهش سختی محوری نمونهیابد که نشانیتغییر نکرده اما با عبور از این دما شیب اولیه نمودارها کاهش م هانمونه



 

  

تقریبا تا لحاه گسیختگی  هابرای این نمونه لغزش-بار شود. شیب نموداری تقویت شده به روش کاشت الیاف رفتار متفاوتی دیده میهانمونه لغزش-بار

(. همچنین با ج -3شود)شکلروش قبل مشاهده می ی دوهاحوری کمتری، نسبت به نمونهثابت بوده و با افزایش دما، کاهش شیب و کاهش سختی م

روش  ه روش کاشت الیاف در مقایسه با دوی تقویت شده بها(، نمونه25طور مثال در دمای به، در یک دمای یکسان )هانمونه لغزش-بارمقایسه نمودار 

 (.د -3باشند)شکلدیگر دارای مقاومت نهایی و سختی بیشتر و شکل پذیری کمتر می

 
 

 گیرینتیجه .4
 

مورد بررسی  EBRروش  چسبانده شده به ،و بتن CFRPهای سطحی بر مقاومت پیوستگی ورق سازیآمادههای حرارتی و نوع در این تحقیق اثر تنش

ی مورد هازنی و یک روش پیشنهادی)کاشت الیاف در بتن( و دماپاشی، برسسازی سطحی مورد نار در این پژوهش، ماسههای آمادهقرار گرفت. روش

گرفتن در معرض  ی گفته شده تقویت شد و پس از قرارهامنشور بتنی به روش 18بود. به این مناور C200°و  C25 ،°C50 ،°C100 ،°C150°بررسی 

  برش یک طرفه قرار گرفتند. ی حرارتی، در دمای محیط تحت آزمایشهاتنش

 د:را انجام دا ریز یهایریگجهیتوان نتیحاضر، م پژوهش تجربی جینتا لیو تحل هیبر اساس تجز

 

های حرارتی دارای مقاومت پیوستگی پاشی، چه در دمای محیط و چه در زمان مواجهه با تنشزنی و ماسهسازی سطحی برسدو روش آماده .1

 .رفتار مشابه هستند و

 

رزین اپوکسی  Tgتا دمای کمتر از در مجموع  ، زنیبرسه روش سطحی شده ب سازیآماده یهاسختی محوری نمونه و مقاومت پیوستگی .2

زنی شده ی برسهامقاومت پیوستگی نمونه عنوان مثالبهشدت دچار کاهش مقاومت و سختی شدند. اما با عبور از این دما به ندکاهش نیافت

حالی که مقاومت پیوستگی (،کاهش یافت. درC25°نسبت به دمای محیط) 50%و  41%، 35%ترتیب به C200°و  C100 ،°C150°در دماهای 

 پاشی نیز مشابه بود.نتایج روش ماسهافزایش یافت.  C25°نسبت به دمای  C50، %0,5°نمونه تست شده در دمای 

 

 سازیآمادهاز سطح بتن بود، بنابر این این دو روش  CFRPشده جداشدگی ورق  پاشیماسهشده و  زنیبرسی هات شکست تمام نمونهحال .3

با  ناتوان هستند. بنابراین CFRPی حرارتی در استفاده کردن از حداکثر ظرفیت هاچه در دمای محیط و چه در زمان مواجه باتنشسطحی 

هایی که احتمال قرار گرفتن در معرض سازی سطحی مخصوصا برای مکان، استفاده از این روش آماده2یتیجهتوجه به این نتیجه و ن

 شود.را دارد، توصیه نمی رزین اپوکسی Tgهای حرارتی باال تر از تنش

 

همچنین حداکثر  .دبو CFRPشدگی ورق طور کامل پارهروش کاشت الیاف بهسازی سطحی شده به های آمادهنمونه حالت شکست  .4

این موضوع نشان  بود و کاهش سختی این روش بسیار کم بود. C25 ،%27°کاهش مقاومت این روش نسبت به نمونه تست شده در دمای 

 .های حرارتی استدر زمان مواجهه با تنش CFRPظرفیت ورق  د خوب روش کاشت الیاف، در حفظ ی عملکردهنده

 

نسبت به   C200°و  C25 ،°C50 ،°C100 ،°C150°ت شده به روش پیشنهادی کاشت الیاف در دماهای  ی تقویهامقاومت پیوستگی نمونه .5

، 59%، 33%، 32%ی یکسان به ترتیب ها(، در دمازنیبرسسطحی شده به روش  سازیآماده)EBRی تقویت شده به روش معمول هانمونه

های حرارتی، بوده و با افزایش تنش EBRذین خوبی برای روش معمول افزایش یافت. بنابراین استفاده از این روش جایگ 90%و  %66

 استفاده از این روش کارایی بیشتری دارد. 
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