گسارش مقاوم سازی پروژه مسکن مهر پلذختر

کارفرما  :شرکت ایالم نیک

مجری  :شرکت رهجىیان تىسعه زاگرش

زمستان 19

پشّژٍ هقبّم عبصی هغکي هِش پلذختش

ؽشکت سُجْیبى تْعؼَ صاگشط

صفذَ 2

فهرست مطالب

هؾخصبت پشّژٍ هقبّم عبصی 3 .......................................................................................................................

هقذهَ ای دسثبسٍ هقبّم عبصی ثَ سّػ 4 ................................................................................................ FRP

اًْاع الیبف 6 ............................................................................................................................................. FRP

هضایبی اعتفبدٍ اص 6 ................................................................................................................................. FRP

اجشای الیبف 7 ........................................................................................................................................... FRP

عتًِْب 7 .......................................................................................................................................................

تقْیت دالِب 11..............................................................................................................................................

پشّژٍ هقبّم عبصی هغکي هِش پلذختش

ؽشکت سُجْیبى تْعؼَ صاگشط

صفذَ 3

/

مشخصات پروژه مقاوم سازی
پشّژٍ هْسد تقْیت  ،هجتوغ ّ 727ادذی هغکي هِش ؽِشعتبى پلذختش هی ثبؽذ .دس ایي پشّژٍ  ،ثتي چٌذ
عتْى ّ دال  ،فبقذ هقبّهت کبفی ثْدًذ کَ ثب اجشای الیبف  ، FRPتقْیت ؽذٍ ّ ثَ هقبّهت هْسد ًظش
سعیذًذ.
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مقذمه ای درباره مقاوم سازی به روش FRP

اص  FRPدس تقْیت عتْى ُب ،تیشُب ،دال ُب ،اتصبالت ،دیْاسُبی ثشؽی ثتٌی ،دیْاسُبی آجشی ،پبیَ ّ ػشؽَ
پل ُب ّ  ...هی تْاى اعتفبدٍ ًوْد .تکٌیک هقبّم عبصی عتْى ُبی هغلخ ثتٌی ثب اعتفبدٍ اص کبهپْصیت
ُبی  FRPثَ عْس گغتشدٍ ای ثَ جبی پْؽؼ ًوْدى ثَ ّعیلَ فْالد ( )Steel Jacketingهْسد کبسثشد قشاس
گشفتَ اعت .دس هقبیغَ ثب اعتفبدٍ اص تٌگ ُب ّ هبسپیچ فْالدی ،تکٌیک هذصْس عبصی ثب اعتفبدٍ اص FRP
قبثلیت ایي سا داسد کَ هذصْس ؽذگی سا ثَ صْست پیْعتَ ثشای توبم هقغغ ػشضی عتْى تبهیي کٌٌذ.
ُوچٌیي ایي هْاد داسای خْاؿ راتی هغلْثی (ًغجت صیبد هقبّهت ثَ ّصى ّ هقبّهت ثبال دس ثشاثش خْسدگی
ّ خٌثی ثْدى الکتشّ هغٌبعیغی)ُغتٌذ ثَ گًَْ ای کَ هی تْاى دس هقبّم عبصی یب ثبصعبصی اػضبی
ثتٌی ثَ عْس هْفقیت آهیضی اص آًِب ثِشٍ گشفت FRP .هی تْاًذ دس تیشُب ّ دال ُبی ثتٌی ثَ ػٌْاى جبیگضیي
توبم یب ثخؾی اص هیلگشد کؾؾی هْسد ًیبص ثکبس سّدُ .وچٌیي دس اتصبالت ثتٌی هی تْاًذ اعتفبدٍ گشدد ّ
ؽکل پزیشی اتصبل سا افضایؼ دُذ (تقشیجب ُیچ سّػ دیگشی ًوی تْاًذ چٌیي تبثیشی داؽتَ ثبؽذ .).اص FRP
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دس تقْیت دیْاسُبی ثشؽی ًیض اعتفبدٍ هی گشدد FRP .هی تْاًذ ؽکل پزیشی دیْاسُبی ثٌبیی سا افضایؼ
دادٍ ّ آًِب سا هِبس ًوبیذ.

ثش عجق گضاسػ اداسٍ فذسال ثضسگشاٍ ُبی آهشیکب ٌُگبم ثشسعی پلِب اص ًظش عبصٍ ای ثَ دلیل پْؽؼ کن
ثتي ،عشادی ضیؼف  ،ػذم هِبست کبفی ٌُگبم اجشا ّ عبیش ػْاهل ُوبًٌذ ؽشایظ آة ّ ُْایی عجت
ایجبد تشک دس ثتي ّ خْسدگی آسهبتْس ُبی فْالدی ؽذٍ اعت.

پظ اص عبلِب هغبلؼَ ثش سّی خْسدگی FRP ،ثَ ػٌْاى یک جبیگضیي خْة آسهبتْس ُبی فْالدی کؾؾی دس
ثتي پیؾٌِبد ؽذٍ اًذ .اص ایي هْاد ثَ جبی آسهبتْس ُبی فْالدی یب کبثلِبی پیؼ تٌیذٍ دس عبصٍ ُبی ثتٌی
پیؼ تٌیذٍ ّ یب غیش پیؼ تٌیذٍ اعتفبدٍ هی ؽْد .هْاد  FRPهْادی غیش فلضی ّ هقبّم دس ثشاثش خْسدگی
اعت کَ دس کٌبس خْاؿ هِن دیگشی ُوبًٌذ هقبّهت کؾؾی صیبد آًِب سا ثشای اعتفبدٍ ثؼٌْاى آسهبتْس
کؾؾی هٌبعت هی کٌذ.اص آًجبیی کَ ُ FRPب هصبلذی ًبُوغبًگشد ُغتٌذ ًْع ّ هقذاس فیجشّسصیي هْسد
اعتفبدٍ ،عبصگبسی فیجش ّ کٌتشل کیفیت الصم ٌُگبم عبخت آى ًقؼ اصلی سا دس ثِجْد خْاؿ هکبًیکی آى
داسد.

ًقؼ اصلی هبتشیظ ػجبست اعت اص :

-1اًتقبل ثشػ اص فیجش تقْیتی ثَ هبدٍ هجبّس

 -2هذبفظت اص فیجش دس ؽشایظ هذیغی

 -3جلْگیشی اص خغبسات هکبًیکی ّاسد ثش الیبف

 -4کٌتشل کوبًؼ هْضؼی الیبف تذت فؾبس
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انىاع الیاف FRP
ثَ عْس کلیُ FRPب ثش اعبط فیجش تؾکیل دٌُذٍ ی آًِب ثَ چِبس دعتَ صیش تقغین هی ؽًْذ:

 CFRP -1ثب الیبفی اص جٌظ کشثي

 GFRP-2ثب الیبفی اص جٌظ ؽیؾَ

 AFRP -3ثب الیبفی اص جٌظ آساهیذ

 BFRP -4ثب الیبفی اص جٌظ ثبصالت

مسایای استفاده از FRP
ّ -1صى کن (چگبلی آى دس دذّد  %27فْالد اعت).

 -2هقبّهت کؾؾی صیبد

 -3هقبّهت دس ثشاثش خْسدگی

ً -4فْرًبپزیشی هغٌبعیغی

 -5اهکبى تقْیت ثَ صْست خبسجی

 -6دول ّ ًقل آعبى ّعشػت اجشای ثبالثَ دلیل ّصى کن

لزا ثَ دلیل هضایبی ثبال ثَ ػٌْاى یک جبیگضیي هٌبعت ثشای آسهبتْسُبی فْالدی دس عبصٍ ُبی دسیبیی ،عبصٍ
پبسکیٌگ ُب ،ػشؽَ ُبی پل ُب ،عبخت ثضسگشاٍ ُبیی کَ ثغْس صیبدی تذت تبثیش ػْاهل هذیغی ُغتٌذ ّ
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دس ًِبیت عبصٍ ُبیی کَ دس ثشاثش خْسدگی ّ هیذاًِبی هغٌبعیغی دغبعیت صیبدی داسًذ پیؾٌِبد هی
ؽْد.

اجرای الیاف FRP

ستىنها
دسجَ دشاست ،سعْثت ّ ًوٌبکی عغْح دس صهبى ًصت هی تْاًٌذ دس اجشای عیغتن FRPهْثش ثبؽٌذ .ایي
ؽشایظ ثبیذ قجل ّ یب دس دیي اجشای  FRPهْسد تْجَ قشاس گیشد .دذاقل دهبی هجبص ثشای عغخ ثتي ٌُگبم
اعتفبدٍ اص ایي هْاد تْعظ عبصًذٍ عیغتن  FRPتْصیَ ّ دس هؾخصبت فٌی پشّژٍ دسج هی ؽْد.

هشادل ًصت  FRPدس پشّژٍ هغکي هِش پلذختش ثَ ؽشح صیش هیثبؽذ.



پشکشدى تشکِبی ثب ػشض ثیؾتش اص 7/3هیلیوتش ثب تضسیق تذت فؾبس اپْکغی ّ اعویٌبى اص ػذم ایجبد
ّ گغتشػ تشک ثش سّی عغخ ثتي.



اثشات خْسدگی ّ سعْثبت آى سّی ثتي پبکغبصی ؽذٍ ّ خشاثی ُبی ًبؽی اصخْسدگی قجل اص اجشای
 FRPتشهین ؽذ.



ُشگًَْ آثبس سًگ ،ثشآهذگیُب ،گْؽَُبی ًبُوْاس ّ داسای اػْجبج ،عغْح هقؼش ّ گْدی ّ ُشگًَْ
صایئبت اص عغخ ثتي دزف ؽذ تب اص چغجیذى الیبف ثَ عغخ ثتي اعویٌبى دبصل گشدد .ثب اعتفبدٍ
اص خویشٍ ثتًَْ ؽکل اپْکغی هی تْاى ًبُوْاسیِبی عغخ ثتي سا تشهین ًوْد.
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گْؽَُبی هقبعغ ثتٌی هغبثق آًچَ دس ًقؾَُب آهذٍ اعت گشد ؽذًذ.



عغخ ثتي گشد سّثی ؽذٍ ّ تْعظ آة ؽغتؾْ دادٍ ؽذٍ ّ خؾک گشدیذ.
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اختالط هٌبعت سصیي ُب هغبثق سّػ تْصیَ ؽذٍ تْعظ عبصًذٍ ،دس ؽشایظ دهبیی هٌبعت،
ثصْستی کَ سصیي ثَ سًگ یکٌْاخت ّ یکذعت ثشعذ.



عغخ ثتي ثَ صْست یکٌْاخت ّ هٌبعت ثب سصیي اپْکغی پْؽیذٍ ؽذ .ثذیي هٌظْس اص فشچَُبی
هخصْؿ ،اعتفبدٍ گشدیذ.



الیبف  FRPثشّی عغخ ثتي آغؾتَ ثَ سصیي اپْکغی ًصت گشدیذ.
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ػول آّسی ُش یک اص الیَُبی ً FRPصت ؽذٍ تب قجل اص جبیگزاسی الیَ ُبی ثؼذی ثبیذ تذت ًظش
ثْدٍ ّ کٌتشل ؽْد.



تغییشات ًبهٌبعت دشاست ،توبط هغتقین ثب ثبساى ،گشد ّ غجبس ،کثیفی ،تبثؼ ؽذیذ آفتبة ،سعْثت
ثبال هیتْاًذ ثَ عیغتن FRPصذهَ ثضًٌذ ّ ثبػث هی ؽًْذ تب ػول آّسی سصیي دسعت اًجبم ًؾْد
.الصم اعت تب صهبًی کَ سصیي ػول آّسی کبهل هی ؽْد اص آى دفبظت ًوْد ،ایي هٌظْس ثب چبدس پیچی
ّ پْؽؼ العتیکی اهکبى پزیش هی ثبؽذ.

تقىیت دالها

در دالهای بتنی با توجه به نامناسب بودن الیاف شیشه و اینکه الیاف کربن بدلیل مقاومت باال  ،قادر به حفظ یکپارچگی و

جلوگیری از شکم دادن دالها می باشد از الیاف پرمقاومت کربن  Sika300استفاده شد.

مراحل نصب الیاف کربن در دالها تقریباً مشابه ستونها می باشد و پس از زیرسازی و نصب رزین ها  ،الیاف طبق نقشه

های اجرایی روی دالها نصب می شود.

تصاویر زیر  ،اجرای الیاف  FRPرا روی دالها نشان می دهد.
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