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چکیده
دس سبلّبی اخیش استفبدُ اص ٍسقّبی  FRPدس تمَیت سبصُّبی ثتي آسهِ افضایص چطوگیشی داضتِ استٍ .سقّبی  FRPثب تَجِ ثِ ٍیژگیّبی ًظیش همبٍهت وططی
ثبالٍ ،صى سجهً ،ػت آسبى ٍ همبٍهت هٌبست دس ثشاثش خَسدگی دس تمَیت سبصُّبی ثتي آسهِ ثِ وبس هیسًٍذ .هطبلؼبت اًجبم گشفتِ دس ایي صهیٌِ دس خػَظ تمَیت
تیشّب ٍ ستَىّب ثِ ٍسیلِی  FRPثذٍى دیذى سفتبس ایي تیشّب ٍ ستَىّب دس لبةّب ثَدُ است .ثب تَجِ ثِ اّویت ثبالی سفتبس سبصُّبی همبٍم سبصی ضذُ ثب الیبف ، FRP
دس ایي همبلِ ثب استفبدُ اص ًشم افضاس  ABAQUSثِ تحلیل پَش آٍس یه لبة  3طجمِ تمَیت ضذُ ثب الیبف  FRPپشداختِ ضذُ است ٍ ًمطِ ػولىشد دٍ لبة تمَیت ضذُ
ثب الیبف  FRPثب ّوبى لبة وِ تمَیت ًطذُ ثَد ثشای هٌطمِای ثب خطش ًسجی هتَسط همبیسِ ضذً .تبیج ایي تحمیك ًطبى هی دّذ وِ همبٍهت لشصُ ای سبصُ ثشای لبة
تمَیت ضذُ ثب ٍسق  FRPدس همبیسِ ثب لبة تمَیت ًطذُ  %27افضایص یبفتّ ،وچٌیي جبثجبیی سبصُ دس ًمطِ ػولىشد سبصُ  %30وبّص یبفت.
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مقدمه

ثب گزضت صهبى ٍ وبّص همبٍت سبصُّبی ثتٌی ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ س بخت یه سبصُ جذیذ ّضیٌِ ثشاست همبٍم سبصی ایي ًَع سبصُّب اّویت دٍ چٌذاًی هی
یبثذ .دس سبلّبی اخیش ثب تَجِ ثِ پیطشفت داًص ثطش آییي ًبهِّب ًیض دستخَش تغییشات ضذُاًذ .ثِ ّویي دلیل هوىي است سبصُّب دیگش جَاثگَی آییي ًبهِّب
ًجبضٌذ .اص طشفی ٍجَد خطب دس طشاحی ٍ اجشای سبصُّب ثبػج اجتٌبة ًبپزیش ثَدى همبٍم سبصی هیضَد .اهشٍصُ استفبدُ اص ٍسقّبی  FRPیه سٍش هٌبست
جْت افضایص همبٍهت ٍ ضىل پزیشی سبصُّبی ثتي آسهِ هیثبضذ .چْبس ًَع هطخع اص الیبف ٍ FRPجَد داسد] .[1دس ایي همبلِ اص وبهپَصیتّبی  FRPثب
الیبف وشثي استفبدُ ضذُ است .یىی اص وبسثشدّبی هَفك استفبدُ اص وبهپَصیتّبی  FRPتمَیت ظشفیت ثبسثشی ٍ ضىل پزیشی سبصُّبی ثتي آسهِ ثب استفبدُ
اص پَضصّبی خبسجی چسجیذُ ثِ ستَى هیثبضذ ].[2
ّ ٍ Zhou Lوىبساى] ،[3تؼذادی ستَى ٍ تیش سا ثِ ٍسیلِ فیجش ضیطِ همبٍم سبصی وشدًذّ .وچٌیي تبحیش هَاد خَسًذُ سٍی ایي سبصُّب ًیض هَسد ثشسی لشاس
گشفتً .تبیج آصهبیطْب ًطبى اص افضایص  %50ظشفیت خوطی تیشّب داضت ٌّگبهی وِ اص سِ الیِ  FRPاستفبدُ ضذ .همبٍهت خوطی تیشّبی ثتي هسلح همبٍم

