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ملخص البحث:
يمكن تقوية المنشآت الخرسانية واصالحها وترميمها وتطويرها ،عن طريق استعمال
البوليميرات المسلحة باأللياف حيث ازداد استخدام هذه المواد في السنوات األخيرة وذلك
بسبب العديد من المزايا التي تتصف بها هذه المركبات بالمقارنة مع المواد التقليدية كالفوالذ،
من أهم هذه الميزات :النسبة العالية للقوة إلى الوزن ،وامتصاص الطاقة العالية ومقاومتها

الممتازة للتآكل ،والمقاومة العالية للشد .في هذا البحث تم إجراء دراسة تحليلية على نموذج
من األعمدة مربعة الشكل ومحملة محوريا باستخدام برنامج ANSYS Workbench

الذي يعتمد طريقة العناصر المحدودة ،لمعرفة تأثير التطويق باستخدام ألياف الكربون
 CFRPعلى قدرة تحمل األعمدة الخرسانية ،من خالل أخذ المتغيرين التاليين:
 -1عدد طبقات ألياف الكربون.
 -2تدوير حواف العينات.
أظهرت النتائج التحليلية توافق جيد مع النتائج التجريبية ،وبين النموذج التحليلي أهمية

تدوير حواف المقطع العرضي وعدد طبقات ألياف الكربون في زيادة قدرة تحمل األعمدة
الخرسانية ،حيث أن تدوير الحواف منع تركيز اإلجهادات وساهم بزيادة المساحة المطوقة.
الكلمات المفتاحية :تدوير الحواف ،ألياف الكربون.ANSYS Workbench ،
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Effect of the number of carbon fiber layers and the
rotation of the edges in the increases the carrying
capacity of the centrally loaded concrete columns
Dr.Ihssan Tarsha
Kalamoon University
Abstract
Concrete installations can be strengthened, repaired, restored and
developed through the use of fiber-reinforced polymers. The use of
these materials has increased in recent years due to the many
advantages of these compounds compared to traditional materials
such as steel, high strength to weight, high energy absorption
Excellent resistance to corrosion, and high tensile strength. In this
paper, an analytical study was carried out on a square-shaped and
axial-axis model using the ANSYS Workbench method, which uses
the finite element method, to determine the impact of confinement
using CFRP on the carrying capacity of concrete columns by taking
the following variables:
1- Number of carbon fiber layers.
2- Rotating the edges of samples.
The analytical results showed a good correlation with the
experimental results. The analytical model showed the importance of
rotating the edges of the cross section and the number of carbon fiber
layers in increasing the carrying capacity of the concrete columns.

Keywords: Rotating Edges, Carbon Fiber, ANSYS Workbench.
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تأثير عدد طبقات ألياف الكربون وتدوير الحواف في
زيادة قدرة تحمل األعمدة الخرسانية المحملة محورياً
 .1مقدمة:

إن التشقققق والتشققظي الحاصققل في األعمدة الخرسققانية غالبا ما يرافقه خضققوف فوالذ

التس ق ققليم وعدم مقدرته على التحمل ،م خ ار كان األس ق ققلوب األكثر ش ق ققيوعا لتقوية العناص ق ققر
اإلنش ققائية هو اس ققتخدام التقوية بالفوالذ وتطبيق القميص الفوالذي على األعمدة الخرس ققانية.
اسققتخدام هذه القمصققان وفرت التطويق األفقي للخرسققانة وأظهرت فعالية واضققحة في زيادة

قدرة تحمل األعمدة الخرسق ققانية ،ومع ذلك فعن العيوب األسق ققاسق ققية من اسق ققتخدام القمصق ققان
الفوالذيقة أن مققاومتهقا منخفضق ق ق ق ق ق ققة للتقآكقل وتكلفتهقا عقاليقة بقاإلضق ق ق ق ق ق ققافقة إلى وزنهقا الثقيقل.

فطهرت البوليميرات المس ق ق ق ق ق ققلحة باأللياف ( )CFRPلتكون خيا ار بديال وفعاال وذلك نظ ار

ل مقاومتها العالية وصق ققالبتها نسق ققبة إلى وزنها ،ومقاومتها للتآكل .وبالتالي أصق ققبم اسق ققتخدام
هذه المواد موضوف وهدف دراسات عديدة في السنوات األخيرة نظ ار لميزاتها العديدة.
 .2هدف البحث:

إن هدف البحث هو دراسة تأثير:
 -1عدد طبقات الياف الكربون.

 -2تدوير حواف المقطع العرضي.
على قدرة تحمل األعمدة الخرسققانية مربعة الشققكل المحملة محوريا ،من خالل بناء نموذج
تحليلي باس ق ق ق ق ق ققتخدام برنامج  ،ANSYS Workbenchومقارنة النتائج التحليلية بالنتائج

التجريبية ،وبيان فعالية التطويق المنفذ.
 .3ميزات وسلبيات التطويق بالبوليميرات المسلحة باأللياف عن التقوية بالفوالذ:
متعدد الجزيئات.
"متعدد"؛ أي
حرفيا:
تعني كلمة بوليمر ()Polymer
ّ
ّ
ّ
والبوليميرات مواد بالستيكية ذات جزيء كبيرُ ،ي َّ
شكل من اتحاد جزيئات عديدة صغيرة
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أما التسليم المستعمل
بتوضع
ّ
هندسي معين ،من خالل عملية تصنيع مدروسة ومختبرةَ .
ّ
للبوليميرات ،فهو على شكل ألياف ( ،)fibersيمكن أن تكون من مادة الكربون (،)carbon
فتسمى أليافا زجاجية؛ أو من مادة
فتسمى أليافا كربونية؛ أو من مادة الزجاج (،)glass
َّ
َّ
اميدية ] .[11تقدمت البوليميرات المسلحة باأللياف
األراميد ( ،)aramidفتسمى أليافا أر ّ

بسرعة كبيرة في مجال استعمالها كمواد تقوية جديدة لعناصر الخرسانة المسلحة بأنواعها
المختلفة في جميع أنحاء العالم بالمقارنة مع حاالت التقوية االعتيادية التي كانت غير

فعالة أو عملية ،حيث أعطت البوليميرات المسلحة باأللياف حال مناسبا لهذه الحاالت ].[1
حيث يمكن أن نلخص ميزات التقوية بالبوليمرات المسلحة باأللياف عن التقوية بالفوالذ
كالتالي ]:[11,2,1
 -1البوليمرات المسلحة باأللياف  FRPغير قابلة للتآكل ،على الرغم من أنها قد تكون
عرضة ألشكال أخرى من الضرر البيئي بسبب ارتفاف درجة الح اررة أو الرطوبة.
 -2البوليمرات المسلحة باأللياف  FRPمقاومتها عالية نسبة إلى وزنها ،حيث أن
مقاومتها أكبر من الفوالذ بحوالي  15-10مرة.
 -3خصائص التعب ممتازة وخاصة الق  FRPمن النوف الكربوني.
 -4المقاومة الكهرومغناطيسية والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية في بعض الهياكل
الخاصة.
 -5مقاومة الشد العالية بالمقارنة مع الفوالذ.
 -6التثبيت السريع والسهل وخفض تكاليف البناء والتوقف عن العمل بشكل كبير أي
أنها ال تعيق عملية البناء والتدعيم.
أما السلبيات فيمكن تلخيصها كالتالي:
 -1ارتفاف تكلفة المواد على الرغم من زيادة االستخدام في السنوات األخيرة.
 -2التشوه المنخفض عند االنهيار مما يتطلب اتباف أساليب تصميم جيدة.
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 -3انخفاض قدرة التحمل الجانبية بسبب ضعف الخصائص الميكانيكية وخاصة
بالنسبة لق  FRPمن نوف األراميد (.)Aramid FRP
 -4التمدد بسبب امتصاص الرطوبة وخاصة بالنسبة لق  FRPمن نوف األراميد
(.)Aramid FRP
 -5فقدان سريع وشديد للترابط والمقاومة والصالبة عند درجات ح اررة مرتفعة وذات
الشيء في حال التعرض للحريق.
وال َّ
بد من اإلشارة أن مخطط اإلجهاد-التشوه أللياف الكربون يكون بشكل خطي حتى
االنهيار] ،[2حيث يحدث بشكل مفاجئ وطريقة هشة مع إصدار صوت لتمزق هذه
األلياف .وللمقارنة مع فوالذ التسليم يظهر الشكل ( )1مخططات اإلجهاد-التشوه األحادي
االتجاه لهذه المواد ،عند تعرضها لحمولة مستمرة قصيرة األمد ،ويتضم من هذا الشكل
التشوه.
المزايا العديدة لهذه المركبات على فوالذ التسليم ،من زيادة المقاومة ،ونقص
ّ

الشكل( :)1مخططات اإلجهاد-التشوه األحادي االتجاه للبوليميرات المسلحة باأللياف المختلفة،
والمقارنة مع فوالذ التسليم العادي
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 .4األعمدة المطوقة بألياف الكربون:
ل قد أجريت عدة أبحاث نظرية وتجريبية لحساب قدرة تحمل األعمدة الخرسانية المطوقة
بألياف الكربون ،وأغلب الدراسات أخذت تأثير التطويق على األعمدة الدائرية علما أن
المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة مستخدمة أكثر في واقعنا العملي ،ولذلك تم التركيز
في هذا البحث إلجراء دراسة تحليلية على نموذج من األعمدة المربعة الشكل والمحملة
محوريا .ولمعرفة قدرة تحمل األعمدة هناك حاجة لتطوير نموذج تجريبي يتنبأ بسلوك
األعمدة نتيجة تطبيق التطويق المدمج الناتج من التسليم العرضي ومن تطبيق ألياف
الكربون معا ،حيث أنه في األعمدة المستطيلة يكون الضغط الجانبي مختلفا بشكل عام
في كال االتجاهين .يتم توصيف سلوك الخرسانة من خالل منحني اإلجهاد-التشوه وهو
منحني خطي ومرن حتى  %30من المقاومة األعظمية للبيتون على الضغط ،ويزداد هذا
المنحني تدريجيا فوق هذه النقطة وحتى ( )%90-70من المقاومة األعظمية على الضغط.
بعد القيمة القصوى مباشرة ينحدر منحني اإلجهاد-التشوه ،هذا الجزء من المنحني يحدد
ليونة الخرسانة .بعد انحدار المنحني يحدث االنكسار عند التشوه األعظمي 𝒖𝒄𝛆 ].[10
تنخفض قيمة التشوه األعظمي بزيادة مقاومة الضغط للخرسانة ،وتعتمد قيمة التشوه في
الجزء الهابط بشكل أساس ورئيس على التجارب المستعملة للحصول على منحنى
اإلجهاد–التشوه ] .[4,3وقد تم تقديم نماذج رياضية عديدة لتوصيف منحني
اإلجهاد -التشوه للخرسانة تشمل عدة حاالت ،نذكر منها دراسة تأثير التطويق بألياف
الكربون على النماذج البيتونية غير المسلحة كالنموذج المقدم من قبل [5] Teng&Lam
واعتمده الكود األمريكي  ،]2] ACI440.2R-08دراسة قام بها باحثون آخرون كالنموذج
المقدم من قبل  [6] park&kentلتوصيف معادلة منحني اإلجهاد-التشوه للخرسانة لمعرفة
تأثير التسليم العرضي ودوره في التطويق في حال كان المقطع دائريا ونماذج أخرى في
حال كون المقطع مستطيال ،وهناك دراسة قام بها  ]7] Mander et alعالجت دور
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التطويق من خالل تأثير التسليم الطولي والعرضي معا وذلك في حال كان المقطع دائرياُ
أو مستطيال .وتم االعتماد في هذا البحث على النموذج المقدم من قبل .Mander
 1.4نموذج –:[7] Mander, Priestly and Park Curve 1988

قام ماندر وآخرون بصياغة معادالت رياضية للتعبير عن منحنى اإلجهاد – التشوه

للخرسانة المطوقة ،الشكل( .) 2ويأخذ هذا النموذج بعين االعتبار النسبة بين المساحة
المطوقة إلى المساحة الكلية لمقطع الخرسانة .ويستطيع هذا النموذج التمييز بين الخرسانة
المطوقة بتسليم عرضي دائري وبين الخرسانة المطوقة بتسليم عرضي مستطيل وذلك من
خالل تأثير المعامل ( 𝑒𝐾) .كما يأخذ بعين االعتبار خطوة التسليم العرضي ونسبة التسليم
الطولي إلى إجمالي مساحة مقطع الخرسانة ] [7كما أنه يأخذ تأثير نصف قطر تدوير

حواف المقطع العرضي .ويمكن التعبير عن المنحنى بالعالقة (:)1

الشكل ( :)2منحني اإلجهاد  -التشوه للخرسانة المطوقة وفق [8] Mander 1988
)𝑟 ( × )𝑥( × ) ́
𝑐𝑐𝑓(
𝑟)𝑥( 𝑟 − 1 +

)(1

= 𝑐́𝑓

𝑐𝐸
𝑠𝑒𝑠𝐸 𝐸𝑐 −
𝑐𝑐𝜀́ /
𝑐𝑐𝑓= 𝑐𝑒𝑠𝐸

=𝑟

) 𝑐𝑐𝜌 𝐴𝑐𝑐 = 𝐴𝑐 × (1 −
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𝑓𝑙𝑥́ = 𝑓𝑙𝑦́ = 𝐾𝑒 × 𝜌 × 𝑓𝑦ℎ
𝑐́𝑓 × 𝑘 = ́
𝑐𝑐𝑓
́
𝑐𝑐𝑓
])− 1
𝑐́𝑓

( 𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐0 [1 + 5
𝑐𝜀
𝑐𝑐𝜀

حيث:

 𝜀𝑐0 = 0.002التشوه المقابل لمقاومة الضغط للخرسانة غير المطوقة.
𝑐𝑐𝜌  -نسبة التسليم الطولي إلى مساحة النواة الخرسانية.
عدد قضبان التسليح العرضي×مساحة القضيب

 - ρالنسبة الحجمية للتسليح العرضي (

𝑐𝑑×𝑆

= .)ρ

𝑒𝐾  -معامل تأثير نوف التسليم المستخدم حسب المقطع العرضي المستخدم.
𝑐́𝑓 – المقاومة االسطوانية المميزة على الضغط للخرسانة غير المطوقة ).(MPa

𝑐𝑐́𝑓  -المقاومة االسطوانية المميزة على الضغط للخرسانة المطوقة ).(MPa
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=𝑥

𝑐𝑐𝐴  -مساحة الخرسانة ضمن المركز المحاطة بالتسليم الطولي ) .(mm2

𝑒𝐴  -مساحة النواة الخرسانية المطوقة الفعالة ) .(mm2

𝑐𝑐𝜀  -التشوه المقابل لمقاومة الضغط للخرسانة المطوقة.
𝑘  -معامل التطويق.

يبين  Manderفي الشكل ( )3المنطقة الفعالة المطوقة لألعمدة المستطيلة والدائرية يوضم
يوضم الشكل ( )4كيفية استنتاج
من خاللها األبعاد المستخدمة في العالقات السابقة ،و ّ
قيمة معامل التطويق 𝑘.

المطوقة لألعمدة المستطيلة والدائرية
الفعالة
الشكل ( :)3المنطقة ّ
ّ

الشكل ( :)4استنتاج معامل التطويق 𝑘
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 ولمعرفة تأثير عدد طبقات ألياف الكربون ونصف قطر التدوير على قدرة تحمل
األعمدة الخرسانية مربعة الشكل والمحملة محوريا سيتم بناء نموذج تحليلي يحاكي
النموذج التجريبي ] [9باستخدام برنامج  ANSYS Workbenchالذي يتبع
طريقة العناصر المحدودة ،حيث سيتم إدخال منحني إجهاد-تشوه للبيتون دون أخذ

تأثير التطويق الناتج عن التسليم وطبقات ألياف الكربون.
 .5بناء النموذج العددي باستخدام برنامج :[8] ANSYS Workbench
إن بناء نموذج عددي باستخدام برنامج العناصر المحدودة ،ANSYS Workbench
يمر بالخطوات اآلتية:
 -1تعريف المواد المستخدمة باستخدام  ،Engineering Dataالشكل (.)5
 -2نمذجة الشكل الهندسي  ، Geometryالشكل (.)6

 -3ضبط شروط التقسيم واالتصال بين العناصر باستخدام  .MODELبالضغط على
أمر  MODELيقوم البرنامج بفتم نافذة يظهر فيها النموذج وتظهر قائمة منسدلة

تحوي  Connection ،Meshيتم من خاللهما ضبط شروط التقسيم واالتصال
بين العناصر المتولدة من التقسيم ،الشكل ( ،)7مع مالحظة أن البرنامج يقوم
تلقائيا بالربط بين العناصر المستخدمة من خالل ضبط شروط االتصال من النافذة
 connectionويقوم مستخدم البرنامج باختيار شكل االرتباط المالئم للمسألة،

حيث تم اختيار نوف الربط  bondedبين هذه العناصر.

 -4اختيار نوف العنصر المالئم  Element typeلنمذجة المواد المستخدمة.
 -5تطبيق الحموالت وتعريف الشروط الطرفية الشكل ( )9( ،)8حيث تم تطبيق مبدأ
 couplingالمتوفر في البرنامج والذي بربط عقد السطم بنقطة واحدة ،حيث تم

ربط جميع عقد السطم العلوي في نقطة وتطبيق الحمولة عند هذه النقطة،
وربط عقد السطم السفلي في نقطة وتطبيق شروط االستناد عند هذه النقطة.
 -6ضبط خيارات التحليل .solution control
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الشكل ( :)5تعريف المواد باستخدام Engineering Data

الشكل ( :)7تقسيم النموذج إلى عناصر

الشكل ( :)6بناء النموذج الهندسي

محدودة باستخدام الق mesh
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الشكل ( :)9تطبيق شروط االستناد

الشكل ( :)8تطبيق الحمولة المحورية

 .6العناصر المستخدمة في النمذجة للتحليل اإلنشائي ]: [8
 -1العنصر  :Solid65يتم استخدام هذا العنصر لنمذجة البيتون .له ثماني عقد،

لكل عقدة ثالث درجات حرية ،وهي انتقاالت في االتجاهات الثالثة .X,Y,Z

العنصر قادر على توقع التشوه اللدن ،الزحف ،التشقق في الشد وفق االتجاهات الثالثة
المتعامدة ،والتحطم في الضغط .ويبين الشكل ( )10المواصفات الهندسية للعنصر
المحدود .Solid65

الشكل ( :)10عنصر البيتون 3D- Solid65
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عد الفوالذ
تم استخدام هذا العنصر لنمذجة فوالذ التسليم ،حيث ُي ّ
 -2العنصر ّ :Link180
تم استخدام هذا العنصر في النمذجة.
نحيفا وقاد ار على نقل القوى المحورية فقط ،لذلك ّ

لهذا العنصر عقدتان ،ولكل عقدة ثالث درجات حرية ،وهي انتقاالت وفق المحاور

الثالثة  ، X,Y,Zالعنصر قادر على توقع التشوه اللدن ،الشكل (.)11

الشكل ( :)11عنصر فوالذ التسليم Link180-3D spar

تم استخدام هذا العنصر ،الشكل( ،)12لتجنب مشاكل تركيز
 -3العنصرّ :Solid185
اإلجهادات ومنع التحطم الموضعي للعناصر البيتونية بالقرب من نقاط االستناد ونقاط
تطبيق الحمولة ،مما ي من توزيعا أكثر انتظاما لإلجهادات (حسب مبدأ سان فينان)
هذا العنصر يحدد بثماني عقد ،لكل عقدة ثالث درجات حرية وهي انتقاالت وفق

المحاور الثالثة .X,Y,Z

الشكل ( :)12العنصر solid185

-4العنصر  :shell181يستخدم لنمذجة العناصر معتدلة السماكة والقشريات ،كما هو

موضم في الشكل ( .)13لهذا العنصر أربع عقد في كل عقدة  6درجات حرية ،

( 3انتقاالت و  3دورانات( في كل عقدة .في حال استخدام العنصر كقشرية ،تصبم درجات
الحرية  3انتقاالت في كل عقدة .تم استخدام هذا العنصر لنمذجة ألياف الكربون.
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الشكل ( :)13العنصر shell181

 تم إعداد نموذج تحليلي لعمود خرساني غير مطوق بألياف الكربون دون تدوير
حواف المقطع العرضي ونموذج أخر بتدوير حواف المقطع العرضي ،وقد أثبتت
النتائج فعالية تدوير حواف المقطع العرضي ،حيث ازدادت قدرة تحمل األعمدة

بمقدار ( )%1.11وكان الفرق بين حمولة االنهيار للنموذج المدور الحواف مع
النموذج التجريبي المدور الحواف أيضا ( )%0.9فقط ،كما هو موضم في الجدول
(.)1

الجدول ( )1تأثير تدوير الحواف في زيادة قدرة تحمل األعمدة
حمولة االنهيار تجريبيا ( )KNمع
تدوير الحواف حيث r=34 mm
3248

حمولة االنهيار تحليليا ()KN

وصف النموذج

3183.5

النموذج دون تدوير الحواف

3218.7

النموذج مع تدوير الحواف
بنصف قطر r=34 mm

لذلك تم اعتماد النموذج مدور الحواف وتطبيق التطويق بألياف الكربون إما طبقة واحدة
أو ثالث طبقات حسب النموذج التجريبي الوارد في البحث ] ،[9وقد تم إضافة طبقة ثانية
ورابعة من ألياف الكربون لمعرفة الفائدة المحققة من ذلك .تم أخذ سماكة ()0.45 mm
أللياف الكربون ،معامل المرونة الطولي على الشد للق  ،)75.4 GPa( CFEPمقاومة الشد

للق  .)1399 MPa( CFRPوالجدول ( )2يوضم مواصفات النموذج المدروس،
وفي الجدول ( )3تم إدراج الخواص الفيزيائية لمادة البيتون المستخدمة والالزمة للتحليل

اإلنشائي.
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الجدول ( :)2مواصفات النموذج المدروس
مواصفات النموذج المدروس
))200 × 200 × 800

أبعاد المقطع العرضي (𝑚𝑚)

34

نصف قطر تدوير حواف المقطع العرضي (𝑚𝑚)

79.5

مقاومة الضغط للبيتون ()MPa
سماكة طبقة التغطية (𝑚𝑚)

20

إجهاد الخضوف للتسليم الطولي ()MPa

564

إجهاد الخضوف للتسليم العرضي ()MPa

516

قطر التسليم الطولي (𝑚𝑚)

12

قطر التسليم العرضي (𝑚𝑚)

8

الجدول ( :)3خصائص مادة البيتون المستخدمة
خواص مادة البيتون المسلح fc=79.5 MPa
47925

معامل مرونة )MPa) EX

0.2

معامل بواسون PRXY
Multilinear Isotropic

اإلجهاد )Stress (Mpa

التشوه )Strain (mm/mm

23.85

0.0004976

33.52

0.0007

61.29

0.0013

69.25

0.0015

77.65

0.0018
0.002

79.5
Concrete
0.3

معامل القص للشقوق المفتوحة SheCf-Op

0.8

معامل القص للشقوق المغلقة SheCf-Cl

7.95

إجهاد الشد المحوري )UnTensSt (Mpa

-1

إجهاد التحطم المحوري ()Uniaxial crushing stress

0

إجهاد التحطم ثنائي المحور

0

حالة االجهاد الهيدروستاتيكي المحيط

0

إجهاد التحطم ثنائي المحور تحت تأثير حالة اإلجهاد الهيدروستاتيكي

0

إجهاد التحطم أحادي المحور تحت تأثير حالة اإلجهاد الهيدروستاتيكي

0.6

معامل تخفيض الصالبة
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 .7نتائج التحليل باستخدام :ANSYS Workbench

يوضم الشكل ( )14قيمة حمولة االنهيار للعمود بوجود تسليم طولي فقط وغير مطوق
بألياف الكربون ،أما الشكل ( )15فيوضم قيمة حمولة االنهيار للعمود الخرساني دون
تطويق ،وفي الشكلين ( )19-18-17-16نظهر قيمة حمولة االنهيار للعمود الخرساني

بطبقة واحدة وطبقتين وثالث طبقات وأربع طبقات على التوالي .وقد تم إدراج النتائج في

الجدول (.)4

الشكل ( :)14حمولة االنهيار التحليلية للنموذج بتسليم طولي فقط

الشكل ( :)15حمولة االنهيار التحليلية للنموذج بتسليم طولي وعرضي دون تطويق بقCFRP
- 16 -

الشكل ( :)16حمولة االنهيار التحليلية للنموذج

الشكل ( :)17حمولة االنهيار التحليلية للنموذج

المطوق بطبقة واحدة من ألياف الكربون CFRP

المطوق بطبقتين من ألياف الكربون CFRP

الشكل ( :)18حمولة االنهيار التحليلية للنموذج

الشكل ( :)19حمولة االنهيار التحليلية للنموذج

المطوق بثالث طبقات من ألياف الكربون CFRP

المطوق بأربع طبقات من ألياف الكربون CFRP
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الجدول ( )4نتائج التحليل باستخدام برنامج : ANSYS Workbench
النموذج المدروس
C79.5-L12
C79.5-L12-S8
C79.5-L12-S8+1CFRP
C79.5-L12-S8+2CFRP
C79.5-L12-S8+3CFRP
C79.5-L12-S8+4CFRP

حمولة االنهيار ()KN
النتائج التجريبية
----3248
3279
----3585
------

النتائج التحليلية باستخدام
ANSYS Workbench
3160.7
3218.7
3255
3306.9
3468.7
3479.7

C –concrete; L – longitudinal reinforcement; S – stirrups reinforcement
التسليح العرضي – S

;التسليح الطولي – L

;البيتون–C

وفي الجدولين ( )6( ،)5تم إدراج قيمة مقاومة الضغط للخرسانة المطوقة ́
𝑐𝑐𝑓 وذلك حسب
العالقات المقدمة من قبل ( ،Manderوملحق الكود العربي السوري وحسب نتائج التحليل)

حيث تم إدخال العالقات ومعالجتها ضمن برنامج جدول البيانات  EXCELبحيث نحصل
على قيمة مقاومة الضغط للخرسانة المطوقة ́
𝑐𝑐𝑓 ومقارنتها مع النتائج التحليلية باستخدام

برنامج . ANSYS Workbenchحيث أن عالقات  Manderتأخذ دور التسليم الطولي

والعرضي ،أما عالقات ملحق الكود العربي السوري توضم تأثير التطويق بألياف الكربون،

وفي الشكلين ( )21-20تم توضيم العالقة بين عدد طبقات ألياف الكربون ومقاومة الضغط
للخرسانة المطوقة ́
𝑐𝑐𝑓  ،وقدرة تحمل األعمدة على التوالي.
تم الحصول على مقاومة الضغط للخرسانة المطوقة ( ́
𝑐𝑐𝑓) من نتائج التحليل باستخدام

 ANSYS Workbenchكالتالي:
)(2
)(3

) 𝟐𝟏𝐋 𝑁𝑐𝑟 (𝐂𝟕𝟗. 𝟓 − 𝐋𝟏𝟐 − 𝐒𝟖 ) − 𝑁𝑐𝑟 (𝐂𝟕𝟗. 𝟓 −
𝑐́𝑓 +
𝑐𝑐A
) 𝟐𝟏𝐋 𝑁 (𝐂𝟕𝟗. 𝟓 − 𝐋𝟏𝟐 − 𝐒𝟖 + 𝒏 𝑪𝑭𝑹𝑷 ) − 𝑁𝑐𝑟 (𝐂𝟕𝟗. 𝟓 −
𝑟𝑐 = ́
𝑐𝑐𝑓
𝑐́𝑓 +
𝑐𝑐A
= ́
𝑐𝑐𝑓
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حيث أن:
 :nعدد طبقات ألياف الكربون.
وقد تم حساب المقاومة المميزة للخرسانة المطوقة بالبوليميرات المسلحة باأللياف الكربونية
حسب العالقات الواردة في ملحق الكود العربي السوري ] [11وفق ما يأقتي:
𝑐́𝑓 ́ = 𝛼1𝑟𝑒𝑐 . 𝛼2𝑟𝑒𝑐 .
𝑐𝑐𝑓
)(4
́
́
𝑥𝑎𝑚𝑓1
𝑥𝑎𝑚𝑓1
× − 1.6
]− 1
𝑐́𝑓
𝑐́𝑓

× 𝛼1𝑟𝑒𝑐 = [1.8 × √(1 + 7.94

2
́
́
́
𝑛𝑖𝑚𝑓1
𝑛𝑖𝑚𝑓1
𝑥𝑎𝑚𝑓1
= [(1.4
( × − 0.6
√ × )) − 0.8
]+1
́
́
𝑥𝑎𝑚𝑓1
𝑥𝑎𝑚𝑓1
𝑐́𝑓

𝑐𝑒𝑟𝛼2

𝑥́ = min(𝑓1
𝑦́ , 𝑓1
) ́
𝑛𝑖𝑚𝑓1
𝑥́ = max(𝑓1
𝑦́ , 𝑓1
)) ́
𝑥𝑎𝑚𝑓1
́ = ρf𝑥 × ff
𝑥𝑓1
́ = ρfy × ff
𝑦𝑓1
2 × tf
= 𝑥ρf
hy
2 × tf
= ρfy
𝑥h

حيث:
́
 :fccالمقاومة المميزة االسطوانية على الضغط للخرسانة المطوقة ).(MPa
 :f́cالمقاومة المميزة االسطوانية على الضغط للخرسانة غير المطوقة ).(MPa

 :α1recعامل زيادة المقاومة ،الذي يأخذ تأثير الضغط ثنائي المحور على الخرسانة
للمقاطع المستطيلة.
 : α2recعامل تخفيض يأخذ تأثير انحراف القيم النظرية عن مبدأ الضغط ثنائي المحور
للمقاطع المستطيلة.

́
 :f1minهي اإلجهادات الجانبية الصغرى ،التي يقدمها التطويق الجانبي باأللياف الكربونية

باالتجاهين 𝑦 .𝑥,
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́
𝑥𝑎𝑚 : 𝑓1هي اإلجهادات الجانبية الكبرى ،التي يقدمها التطويق الجانبي باأللياف الكربونية

باالتجاهين 𝑦 .𝑥,

𝑥 :ρfنسبة الحصر في االتجاه 𝑥.

 :ρfyنسبة الحصر في االتجاه 𝑦.

𝑥 :hبعد المقطع العرضي في االتجاه 𝑥 ).(mm

𝑦 :hبعد المقطع العرضي في االتجاه 𝑦 ).(mm
 :t fسماكة ألياف الكربون ).(mm
 :ffمقاومة الشد أللياف الكربون ).(MPa
الجدول( :)5حساب المقاومة المميزة للخرسانة المطوقة على الضغط وفق عالقات Mander
وملحق الكود العربي السوري
ملحق الكود العربي السوري][11
79.5
)𝑎𝑃𝑀( 𝑐́𝑓

152

)𝑚𝑚( 𝑐𝑑

200

)𝑚𝑚( hx

152

)𝑚𝑚( 𝑐𝑏

200

)𝑚𝑚( hy

12

)𝑚𝑚( 𝑡𝑑

0.45

)𝑚𝑚( t f

8

)𝑚𝑚( 𝑑ℎ

1399

)𝑎𝑃𝑀( ff

0.0195

𝑐𝑐𝜌

0.0045

ρfx

22651.61

𝑐𝑐𝐴

0.0045

ρfy

6567.3

𝑒𝐴

6.2955

́
𝑥𝑓1
́
𝑦𝑓1

0.289

𝑒𝐾

0.989

́
𝑦𝑙𝑓 = ́𝑥𝑙𝑓

6.2955

́
𝑛𝑖𝑚𝑓1

0.0124

𝑐́𝑓 𝑓𝑙𝑥́ /

6.2955

́
𝑥𝑎𝑚𝑓1

1.05

k

1.17051
1
93.05

𝑐𝑒𝑟𝛼1
𝑐𝑒𝑟𝛼2
)𝒂𝑷𝑴( 𝒄𝒄́𝒇

83.47

6.2955
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[7] Mander

)𝑎𝑃𝑀( ́
𝑐𝑐𝑓

الجدول ( :)6حساب المقاومة المميزة للخرسانة المطوقة على الضغط وفق نتائج التحليل
النتائج التحليلية حسب ANSYS Workbench
مقاومة الضغط للخرسانة
المطوقة ́
𝑐𝑐𝑓 (𝑎𝑃𝑀)

حمولة االنهيار 𝒓𝒄𝑵 ()KN

النموذج المدروس

3160.7

C79.5-L12

3218.7

C79.5-L12-S8

83.66

3255

C79.5-L12-S8+1CFRP

85.95

3306.9

C79.5-L12-S8+2CFRP

93.09

3468.7

C79.5-L12-S8+3CFRP

93.58

3479.7

C79.5-L12-S8+4CFRP

82.06

93.5
91.5
89.5
87.5
85.5
83.5
81.5
79.5
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

المقاومة المميزة للخرسانة المطوقة على الضغط
()MPa

العالقة بين عدد طبقات ألياف الكربون مع مقاومة الضعط للخرسانة
المطوقة ́( )𝑓CC

عدد طبقات الياف الكربون

الشكل ( :)20العالقة بين عدد طبقات ألياف الكربون مع مقاومة الضغط للخرسانة
المطوقة ( ́
𝑐𝑐𝑓)
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العالقة بين عدد طبقات ألياف الكربون وقدرة تحمل األعمدة

4

3

1

2

قدرة تحمل األعمدة ()KN

3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
0

عدد طبقات ألياف الكربون

الشكل ( :)21العالقة بين عدد طبقات ألياف الكربون وقدرة تحمل األعمدة

 .8االستنتاجات:
إن أليققاف الكربون س ق ق ق ق ق ق ققاهمققت في زيققادة قققدرة تحمققل األعمققدة وبققالتققالي زيققادة
َ -1
مطققاوعتهققا ،ولكن أظهرت النتققائج أنققه ال زيققادة كبيرة في قققدرة تحمققل األعمققدة
بوجود طبقة واحدة من ألياف الكربون حيث بلغت ( ،)%1.13وبوجود طبقتين

بلغققت الزيققادة ( ،)%2.74أمققا بوجود ثالث طبقققات من أليققاف الكربون تكون

الزيادة واض ق ق ق ق ققحة حيث ازدادت قدرة تحمل األعمدة بمقدار ( )%7.8مقارنة مع
نموذج العمود الخرساني المسلم طوليا وعرضيا.

 -2ال يوجقد فقائقدة كبيرة من زيقادة عقدد طبققات أليقاف الكربون أكثر من  3طبققات
حيققث أظهرت النتققائج التحليليققة أن وجود أربع طبقققات أليققاف الكربون أدت إلى

زيادة قدرة تحمل األعمدة بمقدار  %0.5فقط.

 -3الفققارق بين قيمتي حمولققة االنهيققار التحليليققة والتجريبيققة للنموذج غير المطوق
بققأليققاف الكربون ( ،)%0.9وللنموذج المطوق بققأليققاف الكربون  CFRPبطبقققة
وثالث طبقات ( )%3.35-0.74على التوالي .مما يعني َّ
أن النموذج التحليلي
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قادر على توصققيف أي نموذج تجريبي وهذا ي دي إلى توفير في الوقت والجهد
والكلفة.
 .9التوصيات:

 -1إجراء د ارس ق ق ق ق ققات تحليلية باس ق ق ق ق ققتخدام برنامج  ANSYS Workbenchلمعرفة تأثير
التطويق ب ققألي ققاف الكربون ب ققاس ق ق ق ق ق ققتخ ققدام تقني ققات مختلف ققة لتطبيق ألي ققاف الكربون
كاسق ق ق ق ق ققتخدامها على شق ق ق ق ق ققكل أشق ق ق ق ق ققرطة ،أو قضق ق ق ق ق ققبان من ألياف الكربون ،FRP
ومقارنة النتائج مع أبحاث تجريبية.
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