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سازههاي دریایی بخصوص سکوهاي دریایی به علت آسیبدیدگی و یا ضرورتهاي دیگر ممکن است نیاز به تعمیر و تقویت داشته

باشند .به دنبال نتایج مثبت به دست آمده ازکاربرد

FRP

در سازههاي خشکی ،به تازگی توجه ویژهاي به استفاده از این مواد براي انجام تعمیرات

سازههاي فراساحل معطوف شده است .به این منظور مطالعهاي با هدف بررسی رفتار اتصاالت  -Tشکل تقویتشده با مصالح  FRPتحت بار محوري
فشاري انجام شده است تا میزان کارآمدي این مصالح در بهبود این اتصاالت مورد ارزیابی قرار گیرد .در این راستا و به منظور بررسی اثر متغیرهاي
مختلف ،مدلهایی با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود غیر خطی ساخته شد و با تحلیل عددي آنها ،پارامترهاي موثر در رفتار نمونهها ،ارزیابی
شدند .در این ارزیابی اثر تعداد الیههاي  FRPو جهت الیاف بر ظرفیت نهایی اتصاالت لولهاي تقویت شده بررسی شد .نتایج به دست آمده از تحلیل
عددي ،بهبود در ظرفیت نهایی اتصاالت تقویت شده را نشان داد که با افزایش تعداد الیه ها این میزان بهبود افزایش یافت .با مقایسه بار شروع
گسیختگی  FRPبا بار نهایی اتصال روشن شد که کامپوزیت می تواند مقدار قابل توجهی از بار نهایی اتصال را بدون گسیختگی تحمل کند .همچنین
با مقایسه تنش فون -میسس و تغییرمکان قائم و افقی (بیضیشدگی) عضو اصلی اتصاالت تقویت شده و اتصاالت بدون

FRP

مشاهده شد که این

روش تقویت ،با کاهش قابل توجه این مقادیر باعث به تاخیر انداختن تسلیم فوالد و افزایش سختی اتصال و بهبود رفتار اتصاالت میشود.
واژگانکلیدی ، FRP :اتصاالت  -Tشکل ،بار فشاري ،اجزاي محدود غیر خطی ،ظرفیت نهایی اتصاالت.

 -1مقدمه

بنایی و سازههاي فلزي به تازگی گسترش یافتوه اسوت .نسوبت

نقص و خرابی در بسیاري از اعضاي سازههاي فووالدي بخوارر

مقاومت به وزن باالي FRPها نقش مهمی در گرایش به استفاده

خوردگی ،خستگی یا خرابیهاي مکانیکی ممکون اسوت بوروز

از آنها در بهسازي سازههاي فلزي دارد [.]1

نماید ،بنابراین روش هاي اقتصادي براي اصالح و تقویوت ایون

سازههاي دریایی به دلیل آسیبدیدگی و یا ضرورتهاي دیگور

اعضا نیاز ضروري است .روشهاي سنتی براي تعمیور اعضواي

نیاز به تعمیر و تقویت دارنود .بوراي نمونوه اعضوا و اتصواالت

فوالدي ،از قبیل چسباندن ورقهاي پوششی بوه ایون اعضوا بوه

لولهاي سکو ممکن است دچار آسویبهواي موضوعی ناشوی از

وسیله پویچ و مهوره و یوا جووش داراي معوایبی از جملوه کوار

برخورد کشتی و سقوط اجسام شوند و یا به لحوا مقواومتی و

فشرده ،ازدست دادن زمان ،حساسیت جوش به خستگی ،تمرکز

تحت تاثیر تغییر شرایط بهرهبرداري ،تغییر کاربري سکو ،تغییور

تنش باال نزدیک پیچ و مهرهها و افزایش وزن اعضا است.

شرایط بارگذاري ،بازسازي و نوسازي و توسعه میادین نفوت و

استفاده از مواد کامپوزیت در تقویت و تعمیر ،کواربرد بیشوتري

گاز و غیره نیاز به ارزیابی مجدد و تعمیر و تقویت داشته باشند.

در سازههاي بتنی دارد ولی استفاده از آنها در سازههاي چوبی،

استفاده از کامپوزیتها با توجه به مواردي چوون واکونش پوذیر
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نبودن آنها ،ویژگیهاي مقاوموت در برابور خووردگی ،افوزایش

شده ،تحت خمش چهار نقطهاي انجام دادند .دو سیستم تقویت

عمر خستگی مقارع فوالدي ،صرفه اقتصادي ،زمان کم اجورا در

در نظر گرفتوه شود .یکوی اسوتفاده از صوفحه مسوطح  GFRPو

دریا ،عدم نیاز به امکانات گسترده ،داشتن حداقل محدودیتهوا

 CFRPپیش آغشته که فقط به بال کششی متصل شدند ،دیگري

ممکون

استفاده از  -U ،GFRPشکل پیش آغشوته کوه بوه بوال کششوی

است بر دیگر روشهاي تعمیر و بهسازي ارجحیت داشته باشد.

متصل شده و تا روي جان ادامه مییابد .همه تیرهواي بهسوازي

پژوهشهاي زیادي بوراي تقویوت اعضواي فووالدي بوا مقطوع

شده به بار گسویختگی پالسوتیکی تیرهواي  RHSاصولی بودون

توخالی به وسیله ورقهاي کامپوزیتی  FRPانجوام شوده اسوت.

خرابی رسیدند .شکست الیاف کربن فقط در تیرهواي بوا

براي تقویت اعضاي فشاري آزمایشهایی به وسویلهي شوات و

مدول باال اتفاق افتاد [ .]1،2تیرهاي با  CFRPمدول نرمال

فام ،1تائو و همکاران ،2ژائو و همکاران1در تقویوت سوتونهواي

 )115پاسخهاي شکلپذیر نشان دادند بدون آن کوه گسویختگی

ورقههوايCFRP

در الیاف و چسب تا ماکزیمم تغییور شوکل ( /14دهانوه) اتفواق

انجام شد .پارامترهاي اصلی که در آزمایش تغییر کردنود شوامل

بیفتد .آنها ثابت کردند که سیستم -Uشکل توانوایی جلووگیري

تعووداد الی وههوواي CFRPو جهووت الی واف (عرض وی ی وا رووولی)

از گسیختگی و فراهم کردن درجه اي از سوختی حتوی بعود از

بودند.شات و فام براي ستون هاي کوتاه دریافتند کوه الیوههواي

اینکه خرابی قابل توجهی اتفاق افتاد را دارد [.]2

 CFRPعرضی در محدود کردن کمانش موضوعی رو بوه بیورون

ماتا 2و نیز لیو و همکاران 7آزمایشهایی را بوراي بررسوی تواثیر

موثر است .حداکثر ظرفیت باربري براي ستونهواي کوتواه %11

بارگذاري خستگی روي چسبندگی بوین فووالد و  CFRPانجوام

و بووراي سووتونهوواي بلنوود  %11-%21افووزایش یافووت .بوواالترین

دادند .آنها دریافتند وقتی که ماکزیمم بار استفاده شده کمتور از

بهرهوري با به کارگیري سه الیه در چهارررف بوه دسوت آمود.

حدود  %15مقاومت نهایی استاتیکی اسوت و تعوداد سویکلهوا

براي تقویت اعضاي خمشی آزمایشهایی به وسیلهي هایودر و

کمتر از  2میلیون است ،تاثیر روي مقاومت نهوایی قابول توجوه

همکاران1روي تیرهاي با مقطع توخالی دایرهاي ( )CHSکوالس

نیسووت(کمتر از  .) %14مطالعوواتی نی وز در زمینووه انتشووار توور

 1تقویت شده با ورقههاي CFRPانجام شد .پارامترهواي اصولی

خستگی انجام شد .پژوهشگران مختلف آرایشهاي متفواوتی را

و بیشترین مزایا و عملکورد و سورویس دهوی مطلوو

کوتاه و بلند فوالدي با مقطع توخالی به وسیله

CFRP
(Gpa

کردند [.]2

پژوهش شده جهت الیاف (روولی در مقابول حلقوهاي) ،تعوداد

براي تقویت انتخا

الیههوا و ترتیوب جانموایی الیواف بودنود .اگور از  CFRPبوراي

مصالح کامپوزیت براي تقویوت و تعمیور سوازههواي فراسواحل

تقویت در هر دو جهت استفاده میشد ،دیده شد که یک مقطوع

بطور روزافزونی مورداستفاده قرار مویگیرنود .نخسوتین کواربرد

کالس  1میتوانست به کالس  2ارتقا یابود .الیوههواي دورپویچ

قابل توجه  FRPبراي تعمیورات سوازهاي فراسواحل مربووط بوه

نقش مهمتري را در مهارکردن یا تواخیر کموانش موضوعی ایفوا

تعمیر ورقهاي تر خورده عرشه کشتیها در اوایل دهه 1314

کرد که معموال به شکل یک بیضی براي CHSاسوت .الیوههواي

بود .هم چنین تعمیر کنداکتورهاي خورده شده با کامپوزیوت در

رولی نقش مهومتوري را در افوزایش ظرفیوت مموان بوه علوت

چنوودین سووکوي خلوویج مکزیووک انجووام شووده اسووت .روي

مشارکت  CFRPدر ناحیه کششی ایفا کردند [.]2

کیسونهاي خورده شده سکوهاي دریاي شمال نیزاز ایون موواد

فوتیو و همکاران 5مطالعاتی را روي تقویوت تیرهواي بوا مقطوع

براي تعمیرات استفاده شوده است.موسسوه

توخالی مستطیلی ( )RHSفوالدي که به رور مصنوعی تضوعیف

( )IFPدر اواخر دهه  1374ارزیابی استفاده از مصالح کامپوزیتی

Francais du petrole

در کاربردهاي مختلف در صنعت نفت فراساحل در اعمواق آ
تا  1444متر را شروع کرد .در اواخر دهه  ،1334پوژوهشهواي

1Shaat and Fam
2Tao et al.
3Zhao et al.
4Haedir et al.
5Photiou et al.

6Matta
7 Liu et al.
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گستردهاي به وسیلهي دانشگاهها و موسسات مختلف انجام شد

افزایش سختی خمشی  %7تا  %11بود .افزایش مقاوموت نهوایی

که در آنها قابلیت رایزرهاي کامپوزیتی توا عمو  5444فووت

براي لولههاي عملآوري شده در زیر آ

دریا بوین  %1توا %21

مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجوه ایون مطالعوات تطواب خوو

بود نسبت به نمونوههواي خشوکی افوزایش کمتوري در سوختی

رایزرهاي کامپوزیتی از نظر هزینه ،وزن و عملکورد بوا اهوداف

خمشی و ظرفیت دوران اتفاق افتاد.فوام و همکواران ]2[ 2یوک

پژوهش را نشان داد .در سال  ،1331یوک مطالعوه اولیوه بوراي

روش جدید براي سوازههواي خرپوایی آلومینیوومی موجوود در

اثبات مناسب بودن استفاده از کامپوزیتهاي الیاف کوربن بوراي

بزرگراهها با استفاده از ورقههاي  FRPارائه کردند .براي این کار

 Berylدر برابر انفجوار انجوام

از اتصاالت  Kاستفاده نمودند .این اتصاالت بوه دلیول خسوتگی

شد .براي تایید رراحوی11 ،مودل بوا مقیواس 4/5از دیوارهواي

ناشی از تاثیرات باد و ترافیک دچار تر خووردگی مویشووند.

تقوی وت شووده در برابوور انفجووار سوواخته شوود و آزمووایش شوود.

آنها براي تقویت اتصال از ورقههواي GFRPو  CFRPو رزیون

همبستگی خوبی بین نتایج آزمایش و پیشبینی آنالیز مدل المان

اپوکسی براي چسباندن استفاده کردند .این مطالعه نشان داد کوه

محدود دیده شد و مدهاي گسیختگی رب انتظار بود [.]1

مقاومت کامل اتصال با استفاده از ورقه هاي  FRPبا الیاف کربن

مقارع لولهاي بوه دالیول اقتصوادي و زیبوایی و حوداقل بوودن

برگشت و فقط  %74مقاومت اتصال با استفاده از  FRPبا الیواف

خوردگی و تمرکز تنش و نیروهاي وارد شده از ررف امووا و

شیشه بازگردانده شود .در آزموایشهوا گسویختگی یوا ناشوی از

جریانات دریایی و نیز بخارر تقارن در جهتهاي  xو  yکاربرد

پارگی ورقههاي FRPیا شکست لوله آلومینیومی نزدیک جووش

وسوویعی در سووکوهاي دریووایی دارند.سوویکا و پکوور ]5[ 1در

ی وا نزدی وک قسوومت بارگووذاري شووده بووود و در ه ویچ حووالتی

مطالعهاي به ارزیابی کارآمدي تقویت اعضاي فوالدي لولهاي در

گسیختگی چسب بین دورپیچ  FRPو لوله آلومینیوومی مشواهده

تقویت اعضاي فوالدي سکوي

B

1

معوورخ خمووش و توسووعه ی وک روش تعمی ور مناسووب بووراي

نشد .پنتلیدس و همکاران [ ]7نیز سازههاي لولهاي موجوود در

و خشوکی پرداختنود .بخوارر خصوصویات

بزرگراهها را با روشی دیگور بوا  GFRPپیشونهاد کردنود .نتوایج

مکانیکی ویوژه فووالد ،از الیواف تقوویتی کوربن بخوارر مودول

حاصوول از آزمووایشهووا نشووان داد کووه تقوی وت GFRPظرفی وت

االستیسیته مشابهاش با فووالد اسوتفاده شود .تعوداد نمونوههواي

اتصاالت آلومینیومی بدون هیچتر قابل مشاهدهاي را  1/17توا

موردآزمایش قرارگرفته هفت عدد بوود .یوک نمونوه بوه عنووان

 1/25برابر افزایش میدهند.

نمونه مرجع درنظر گرفته شود .شوش نمونوه دیگور بوا مصوالح

لسانی و همکاران به تازگی آزمایشهایی براي ارزیابی اتصاالت

 CFRPدورپیچ شدند .دو نمونه در هواي آزاد آماده شدند (یعنی

لولهاي  Tو  Yشکل تقویت شده با  FRPانجام داده اند و رفتوار

شرایط عمل آوري استاندارد) در حالی کوه چهوار نمونوه دیگور

آنها را تحت بار محوري فشاري مورد ارزیابی قرار دادند که از

کاربردهاي زیورآ

زیرآ

دورپیچی شدهانود (یعنوی شورایط عمولآوري زیور آ

دریا) .پیچیدن مصالح  CFRPزیر آ

نتایج آن براي راستی آزمایی مدل در ادامه اسوتفاده شوده اسوت
[.]11

یک چوالش اضوافی دارد:

چسبندگی رزین خیس ضمن اینکه الیهها تمایل به جودایش از

در این پژوهش مطالعهاي با هدف بررسوی رفتوار اتصواالت -T

لولووه را تحووت وزن خودشووان دارنوود .بنووابراین بووراي تووامین

شکل تقویت شده با مصالح FRPتحت بوار فشواري انجوام موی

چسبندگی کافی همه الیهها ،مهارهاي نایلونی پیرامونی براي دو

شود تا میزان کارآمدي این مصالح در بهبود این اتصاالت موورد

نمونه آخر (یعنی  2و  )7استفاده شود توا ورقهواي CFRPرا در

ارزیابی قرار گیورد .در ایون راسوتا و بوه منظوور بررسوی رفتوار

حین عمل آوري در جاي خود نگهدارد .افزایش مقاومت نهوایی

متغیرهاي مختلف مدلهایی با استفاده از نرم افزار المان محدود

نسبت به نمونه مرجع براي نمونههواي خشوکی  %12توا  %27و

غیر خطی ABAQUSساخته می شود که پس از تحلیول عوددي

1Seica and Packer

2Fam et al.
3 Pantelides et al.
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محمد حسین نژاد و علی اکبرآقاکوچک
جدول ( )4خواص ویسکوز گسیختگی براي فشار و کشش کامپوزیت[]3

پارامترهاي موثر در رفتار نمونوه هوا ،موورد ارزیوابی قورار موی
گیرند.

)SL(MPa

)YC(MPa

)YT(MPa

)XC(MPa

)XT(MPa

54

154

54

2444

2544

 -2مدل سازی
براي مودلسوازي مسواله از نورمافوزار الموان محودود عموومی

 -2-2مدل المان محدود ،شرایط مرزی و بارگذاری

 ABAQUS v 6.10.1استفاده شده اسوت .امکانوات مناسوب ایون

براي مدلسازي اتصال لولهاي وکامپوزیت از الموان سوه بعودي
1

شده است کوه

نرمافزار براي مدلسازي اتصاالت لولهاي و حل کننوده قووي آن

پوسته استفاده شده است .نوع المان  S4انتخا

به ویژه در برخوورد بوا تحلیولهواي غیرخطوی اسوتفاده از ایون

المان چهارگرهاي از نوع پوستهاي معمولی است .این نوع الموان

نرمافزار را در این زمینه امکانپذیر میکند .این نرم افزار توانایی

با در نظرگیري کرنشهاي غشایی محودود رفتوار لولوه را مودل

در نظر گرفتن مدلهاي گسیختگی مواد کامپوزیتی را نیز دارد.

میکند .از یک مش نسوبتا ریوز بوراي محودوده فصول مشوتر
اتصال استفاده شده است چرا که نیاز به بررسی دقی تر نوواحی

 -1-2مشخصات مصالح

نزدیک به محل برخورد عضوهاي اصلی و فرعی است .پس در

از فوالد با منحنی تنش -کرنش االستیک -پالسوتیک ایودهال بوا

انتهاي عضو اصلی از المانهاي درشتتر اسوتفاده شوده اسوت.

تنش جاري شدن  112 MPaو مدول یانگ وضریب پواسون بوه

جوش بین اعضاي اتصوال (محول برخوورد عضووهواي اصولی

ترتیب 244 kN/mm2و  4/1اسوتفاده شوده و معیوار تسولیم نیوز

وفرعوی) موودل نشووده اسووت چوورا کووه توواثیر آن روي مقاومووت

فون -میسس در نظر گرفته شده است .همچنوین از کامپوزیوت

استاتیکی ناچیز است [ .]14رول عضو فرعی نصف رول عضو

شیشه/اپوکسی به دلیل عمومیت آن براي تقویت اتصال اسوتفاده

اصلی در نظر گرفته شده است تا تاثیر کمانش یا تکیهگاه عضوو

شده است .در جدول ( )1تا جدول ( )1مشخصوات کامپوزیوت

فرعی حذف شود .همچنین FRPبه فوالد  Tieشده اسوت .یعنوی

مورد نظر آمده است.

اتصال بین آنها به صورت ایدهآل در نظر گرفته شده است و از

براي ارزیابی مقاومت  FRPاز معیار گسیختگی  Hashinاسوتفاده

هیچ المان دیگري براي مدل کردن پیوند در فصل مشتر فوالد

شده است .این معیار شامل سازوکارهاي گسویختگی در کشوش

و  FRPاستفاده نشده است در نتیجه این مدل نمیتواند جدایش

و فشار الیاف و رزین است و روابط گسیختگی الیاف در کشش

بین الیهاي را درکامپوزیت پیشبینی کند .شکل ( )1نمونوهاي از

و فشار ماتریس به صورت مجزا است که نشانگر این است کوه

مدل اتصال را نشان میدهد.

براي الیاف و ماتریس میتوان شروع گسیختگی را در چهار مود

تکیهگاه هاي عضو اصلی در دو انتها بوه صوورت گیوردار مودل

به صورت مجزا دید.

شده است .در واقع براي رسیدن بوه مواکزیمم ظرفیوت اتصوال
تمام درجات انتقالی عضو اصلی مهار میشود .هیچ قیدي بوراي

جدول ( )1مشخصات االستیک اورتوتروپیک کامپوزیت[]1
ν12

)G23(MPa

)G12=G13(MPa

)E2(MPa

)E1(MPa

4/11

1444

5544

3544

55444

مهار درجات چرخشی انتهاهاي عضو اصلی بوه کوار نمویرود.
عضو فرعوی تنهوا بوه صوورت قوائم در صوفحهاش تغییرمکوان
میدهد .براي بارگذاري از یک بار فشاري به صورت تغییرمکان

جدول ( )2مشخصات اورتوترپیک شروع گسیختگی کامپوزیت[]1
)SL(MPa

)YC(MPa

)YT(MPa

)XC(MPa

)XT(MPa

54

154

54

2444

2544

بر باالي عضوفرعی به صورت عمود بور مقطوع عضوو در نظور
گرفته شده است .براي عضو اصلی هویچ بواري در نظور گرفتوه
نشده است.

جدول ( )3انرژي هاي گسیختگی کامپوزیت[]1
)Gmc,c(MPa

)Gmt,c(MPa

)Gfc,c(MPa

)Gft,c (MPa

1

1

12/5

12/5
1Shell
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 –3راستی آزمایی
براي راستی آزمایی اتصاالت تقویت شده با

FRP

از کار

آزمایشگاهی که در مرجع [ ]11انجام شده ،استفاده شده است.
مشخصات هندسی اتصال و کامپوزیت استفاده شده به ترتیب
در جدول ( )5و جدول ( )2آمده است.
شکل ( )1نمونهاي از مدل اتصال

نمودار نیرو -تغییر مکان اتصال مورد نظر پس از تحلیول مودل
عددي به وسیله نرم افزار المان محدود  ABAQUSدر شکل ()2

 -3-2روند انجام تحلیل

آمده است که با مقایسه آن با نتیجه آزمایشوگاهی مرجوع موورد

از یک آنالیز استاتیکی غیرخطی براي مطالعه رفتار اتصوال زیور

نظر قابل قبول به نظر میرسد .این شکل نشان میدهد در ناحیه

بار محوري فشاري استفاده شده است .غیرخطی بودن مصالح و

خطی نتایج کامال تطاب داشته و با آغواز ناحیوه غیور خطوی توا

غیر خطی هندسی در این آنالیزها در نظور گرفتوه شوده اسوت.
روش مورد استفاده در این آنالیزها روش اصالح شده ریکوس

میزان حداکثر مقاومت ،تطاب مناسب است .در صوورتی کوه در

1

ناحیه پس از مقاومت نهایی تطاب مطلو

است .این روش عموما براي پویشبینوی گسویختگی ناپایودار و

نیست کوه ایون امور

می تواند ناشی از مشکالت آزمایشگاهی و یا تفاوت مشخصات

غیرخطی هندسی یک سازه استفاده میشود که میتوانود شوامل

کامپوزیت در آزمایشگاه با آنچه در آن گزارش ارائه شده ،باشد.

بحرانی کمانش براي به دست آوردن ارالعات کامول دربوارهي

 -4نتایج حاصل از مدلسازی تحلیل مدلهای

گسیختگی یک سازه استفاده میکند .روش ریکس از شدت بار

عددی

به عنوان مجهول اضافی استفاده میکند که همزمان بوراي بوار و

 -1-4پارامترهای مطالعه شده در بررسی اتصال لولهای

تغییر مکان حل میکند .بنابراین یک مقدار دیگور بوراي انودازه

تقویت شده با

گیري پیشرفت حل باید استفاده شود ،این مقدار رول کمان 2در

تعداد ،چیدمان و رول الیوههواي کوامپوزیتی عوامول اصولی در

امتداد مسیر تعادل استاتیکی در فضاي نمودار بوار -تغییرمکوان

میزان تاثیر بهسازي است .ضخامت هر الیه  4/2میلیمتور بوراي

است .بارگذاري در رول آنالیز ریکس به صورت تناسبی نسبت

عضو اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است .چیدمان الیههواي

به بار اولیه اضافه میشود .ضریب نسبت بار به عنوان بخشی از

کامپوزیتی به دو صورت انجام گرفته است.

حل در نظر گرفته میشود .این روش با چشومپوشوی از اینکوه

حالت اول ( : )Iدر این حالت الیهها با جهت الیاف صفر درجه

پاسخ سازه پایدار یا ناپایدار است سازه را تحلیل میکند .معادله

نسبت به عضو اصلی و  34درجه نسبت به عضو فرعی که براي

غیرخطی تعادل به وسیلهي روش نیوتن حل میشود .این روش

شبیه سازي شرایط آزمایشگاهی یک الیه مهاري نیوز بوا جهوت

تنها از  %1برون محوري نمو کرنش استفاده مویکنود .آنوالیز توا

الیاف صفر درجه نسبت به عضو فرعی اضافه میشود که در سه

تعداد داده شده در تعریف این مرحله ادامه پیودا خواهود کورد.

حالت  1 ،2و  1الیه روي اتصال قرار میگیرند.

هنگامی که ضریب نسبت بار در مقابل منحنوی روول کموان بوه

حالت دوم ( :)IIدر این حالت الیهها با جهت الیاف  ،15صفر و

باالترین نقطه یا پایینترین نقطه میرسد ،نشانهاي از بار نهوایی

 -15درجه نسبت به اعضوا بوه صوورت پشوت سور هوم قورار

سازه است [.]12

میگیرند که در دو حالت  1و  1الیه قرار داده شد کوه چیودمان

شرایط مرزي و مصالح غیر خطی باشد و بیشتر از یک آنالیز بار

FRP

آنها به ترتیوب بوه صوورت [ ]15،4، -15 ،4و [15 ،4، -15،4
 ]15 ،4، -15،4،است.
1Modified RIKS algorithm
2Arc Length
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جدول ( )5مشخصات اتصال براي راستی آزمایی اتصال تقویت شده][11

نوع اتصال

T

قطر عضو

قطر عضو

ضخامت عضو

ضخامت عضو

رول عضو

رول عضو

اصلی

فرعی

اصلی

فرعی

اصلی

فرعی

)D (mm

)d (mm

)T (mm

)t (mm

)L (mm

)l (mm

271/1

111/1

2/15

1/52

1115

574

داشتن یک اتصال بدون

FRP

جدول ( )6مشخصات کامپوزیت بکاررفته درمدل راستی

آزمایی][11

مشخصات مصالح
تحلیل تنش
کامپوزیت

ν=4/12

شیشه/وینیل استر
()γ = 1244kg/m3

اتصال مورد ارزیابی قرار میگیرد .مشخصات هندسی اتصال
 –Tشکل مورد استفاده و پارامترها مطاب جدول ( )7است.

تحلیل گسیختگی

(E =2/5 )GPa

و فقط ترکیب بار فشاري2 ،

در شکل ( )1و شکل ( ،)1اشکال تغییرفورمیافتوه بوراي حالوت

(σf=74 )MPa

(E1=21/4 )GPa

(XC =114 )MPa

(E2 =7/44 )GPa

(YT =55 )MPa

(G12 =1/54 GPa

(S12 =12 )MPa

بدون تقویت و تقویت  1الیه کامپوزیت آورده شده است .تاثیر
تقویت بر تنشها و تغییرمکانها از این شکلهوا قابول مشواهده
است.
400
300
نیرو ()kN

200

رول ناحیه بهسازي شده در سطح عضو اصلی با توجه به مقاله

EX
P

لسانی و همکاران [ ]11حداقل به فاصله  2 √DTاز نقطه مرکز

100
تغییر مکان ()mm

اتصال در ررفین عضو فرعی در نظر گرفته شد .همچنین رول
20

تقویت عضو فرعی نصف تقویت اصلی یعنی به میزان 1 √DT
در نظر گرفته میشود که عموما براي حفظ پیوستگی

FRP

به

10

15

نمونه تقویت شده با FRP

جدول ( )7مشخصات اتصال  -Tشکل مورد استفاده در مدلسازي

تعداد
الیهها

الیه ها

-

بدونFRP

2212

0

شکل ( )2مقایسه نتایج حاصل از برنامه  ABAQUSو مدل آزمایشگاهی

کار رفته در رول اتصال بکار میرود .در نهایت با توجه به

چیدمان

5

0

L
)(mm

t
)(mm

T
)(mm

d
)(mm

D
)(mm

1/7

1/3

125/2

157/2

2

حالت اول

2212

1/7

1/3

125/2

157/2

4

حالت اول

2212

1/7

1/3

125/2

157/2

8

حالت اول

2212

1/7

1/3

125/2

157/2

4

حالت دوم

2212

1/7

1/3

125/2

157/2

8

حالت دوم

2212

1/7

1/3

125/2

157/2
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قسمت باالیی عضو اصلی نزدیوک بوه عضوو فرعوی اسوت .در
الیههاي تقویتی FRPبراي این اتصال در هیچ موردي گسیختگی
ناشی از کشش الیاف مشاهده نشد اما ناحیه مستعد گسویختگی
براي این حالت درشکل ( )7آورده شده است.

شکل ( )3شکل تغیرفرم یافته براي حالت بدون تقویت کامپوزیت

شکل ( )6گسیختگی ناشی از کشش ماتریس

شکل ( )4شکل تغیرفرم یافته براي حالت تقویت  1الیهFRP

شکل ( )5گسیختگی ناشی از فشار الیاف

 -2-4گسیختگی

شکل ( )7گسیختگی ناشی از کشش الیاف

 -3-4نمودارهای نیرو -تغییر مکان

FRP

گسیختگی ناشی از فشار الیاف ،با توجه به بارگذاري وارد شده

پووس از تحلی ول نمونووههوواي مطالعووه شووده نمودارهوواي نی ورو-

بر اتصال که فشواري اسوت ،در شوکل ( )5مالحظوه مویشوود.

تغییرمکان که بیانگر رفتار اتصال است از آنها استخرا شودند

بحرانیترین ناحیه براي این حالوت اروراف محول برخوورد دو

که در شکل ( )1نشان داده شده است .استفاده از الیههواي

عضو اتصال است .ناحیوه بحرانوی ناشوی از گسویختگی فشوار

با چیدمان حالت اول افزایش نسبتا بیشتري درظرفیت اتصواالت

ماتریس نیز تقریبا مشابه حالت فشار الیواف اسوت .گسویختگی

ایجاد کرده است .درجدول ( )1بار شروع گسیختگی  FRPبا بار

ناشی از کشش ماتریس نیوز در اتصوال موورد نظور دیوده شوده

نهایی اتصال مقایسه شده است که مشاهده میشود تا حدود 54

است .با توجه به شوکل ( )2ناحیوه بحرانوی بوراي ایون حالوت

درصوود بازنمووایی اتصووال FRP ،بوودون گسوویختگی در بوواربري
207

FRP

تحلیل رفتار اتصاالت لولهاي  Tشکل تقویت شده به وسیله موادکامپوزیتی

محمد حسین نژاد و علی اکبرآقاکوچک

مشارکت می کند و با افزایش تعداد الیههاي  FRPایون درصود
کاهش پیدا میکند .مد شروع گسیختگی  FRPدر هموه حواالت
فشار ماتریس است .در این جدول همچنین مقادیر بار نهایی به
دست آمده به وسیله روابوط موجوود در آیوینناموه ()API 22nd
براي حاالت بدون  FRPآمده است.
 -4-4تغییر مکان سطح عضو اصلی
شکل ( )3تغییر مکان قائم سطح عضو اصولی را در روول خوط

شکل ( )1نمودار تغییرمکان سطح عضو اصلی

تا در بار نهایی حالت بدون  FRPبوراي اتصواالت موورد نظور
نشان میدهد که مالحظه میشود بعد از تقویت با  FRPبه میزان
قابل توجهی کاهش پیدا میکنود .در ضومن در هموه نمودارهوا
ماکزیمم تغییرمکان در نقطه تا اتفاق افتاده است و تغییر مکان
قائم براي تقویوت حالوت اول نسوبت بوه حالوت مشوابهاش در
حالت دوم کمی کمتراست.
شکل ( )11نمودار تنش فون-میسس سطح عضو اصلی

شکل ( )11نمودار بیضیشدگی عضو اصلی

شکل ( )8نمودار نیرو-تغییرمکان
جدول ( )8مقادیر بار نهایی اتصال و بار شروع

نمونه

بار نهایی اتصال
()KN

گسیختگیFRP

بار نهایی اتصال با

بارشروع

بار نهایی /بار شروع

روابط

گسیختگیFRP

گسیختگی FRP

nd

) )KN(API(22

()KN

(درصد)

بدون FRP

117/1

37/5

-

-

حالت اول -دو الیه

121/2

-

22/1

52

حالت اول -چهار الیه

111/1

-

21/1

11

حالت اول -هشت الیه

172/2

-

72/3

12

حالت دوم -چهار الیه

113

-

27/1

11

حالت دوم -هشت الیه

122/7

-

71/7

11
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 -5-4تنش فون –میسس

فون -میسس روي عضو اصلی و نیز بیضی شدگی این عضو را

درشکل ( )14تنش فون -میسس که معیار اصلی براي توصویف

در مقایسه با حالت بدون  FRPبه میوزان قابول تووجهی کواهش

رفتار فوالد است براي سطح عضوو اصولی در روول خوط توا

میدهد که این موارد باعث افزایش مقاومت اتصال میشود.

اتصال مورد مطالعه در بار نهایی اتصال بدون  FRPبررسی شده

بهغیر از مود گسویختگی کشوش الیواف بقیوه مودهواي در نظور

مویتوانود

گرفته شده در معیار گسیختگی  ،Hashinکه شامل فشار الیاف و

تسلیم در اتصال را به تاخیر بیندازد .در ضمن نمودار نشان موی

کشش و فشار ماتریس موی باشود ،در نمونوههوا مشواهده شود.

دهد که تسلیم در فوالد از نقطه توا آغواز مویشوود .همچنوین

همچنین مود شروع گسیختگی کامپوزیت نیز براي تمام حاالت

مشابه حالت قبل میزان این تنش براي تقویت حالت اول نسبت

فشار ماتریس بود.

به حالت مشابهاش در حالت دوم کمی کمتر است.

با مقایسه بار شروع گسیختگی کامپوزیت با بوار نهوایی اتصوال

است .همان گونه که مشاهده موی شوود

تقویوتFRP

مشاهده شد که  FRPمی تواند حدودا تا  %54بار نهوایی اتصوال
 -6-4بیضیشدگی عضو اصلی

بدون هیچ گسیختگی در تحمل بار مشارکت نماید ،که البتوه بوا

بیضیشدگی عضو اصلی در واقع همان تغیر مکان افقی محویط

افزایش تعداد الیههاي  FRPاین میزان کاهش پیدا میکند.

پیرامونی این عضوو اسوت کوه در اینجوا ایون پدیوده در محول

با توجه به نتایج فووق و خوواص مناسوب  FRPاز قبیول دوام و

FRP

مقاومت باالي خستگی و آسیب پذیر نبودن در محیط دریوا ،بوه

مورد توجه قرار میگیرد .همانگونه که در شکل ( )11مشواهده

نظر میرسد بتوان از  FRPبه عنوان روشی مناسب براي تقویوت

میشود تقویت اتصال با  FRPتغییرمکان بیضیشدگی را در این

اتصاالت لولهاي استفاده کرد.

برخورد این عضو با عضو فرعی در بار نهایی اتصال بدون

عضو کاهش داده است که براي تقویت بوا  FRPدر حالوت اول
این کاهش کمی بیشتر است.
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Abstract:
In recent years, significant progress has been made on the use of Fiber Reinforced Polymers (FRP) in civil
infrastructures. These materials have been used widely for the repair of concrete members, but their
application to steel structures has been limited so far. Offshore structures, especially offshore platforms are
very important and expensive ones, due to rising demand of energy. These structures may require repair and
strengthening due to damages they may suffer in service. Searching for methods which are faster, more
reliable, and less expensive led to application of FRP in repairing of offshore structures. Durability and high
resistance against fatigue as well as high ratio of strength to weight make these material superior to other
conventional materials for this purpose. In addition high resistance of these materials against corrosion is an
advantage for their use in marine environment. Composite materials are being increasingly used for the
strengthening and repair of offshore structures. More recently, carbon fiber reinforced laminates have been
used to upgrade fire walls in Mobil's Beryl Bravo platform to enable them to withstand blast loading. Also a
number of corroded conductors and caissons have been repaired by composites on several Gulf of Mexico
and North Sea platforms.
In current research, the behavior of T-shaped tubular joints reinforced with FRP material under compressive
axial load is studied to evaluate the efficiency of these materials in strengthening the connections. For this
purpose and in order to examine the effect of different variables, a numerical study was carried out using the
non-linear finite element program. An elastic-perfectly plastic stress-strain curve was used for steel and
glass/epoxy composite was used as the FRP. A four-node quadrilateral shell element was used to model the
tubular members and composite. A perfect bond between steel and composite was considered. For
considering different modes of FRP failure, the criteria proposed by Hashin is used. The numerical model
was verified using the data available for a T- joint which was tested earlier. The model showed acceptable
accuracy especially up to the level of maximum strength of the joint. Using the verified model a number of
joints with different strengthening scheme ware analysed under a monotonically increasing axial
compression loads. Material and geometric nonlinearities were considered in the analyses. The analysis was
carried out using the modified RIKS algorithm. The effect of number of FRP layers and the fibers direction
on the ultimate capacity of reinforced tubular joints was studied. The results of numerical analysis showed
improvements in the capacity of reinforced joints which were further enhanced by increasing the number of
layers. Comparing FRP failure initiation load with ultimate capacity of joint, it was found FRP can bear a
considerable amount of ultimate load without breaking. In addition, by comparing the Von-Misses stress and
the vertical and horizontal displacement (ovalization) of chord in reinforced joints were observed that a
substantial reduction in mentioned factors led to hindering the yielding of steel and increased the stiffness
and ultimately the strength of connections.
Keywords: FRP, T-shaped joints, Compressive axial load, Nonlinear finite element, Ultimate capacity.
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