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بررسی آزمايشگاهی رفتار ستونهاي بتنی غيرمسلح تقويت شده با شيوه نوين
کاربرد ترکيبی ژاکتهاي فوالدي -پليمري
محمدرضا نوريشیرازي ،9حسن افشین 1و کریم

عابدي*3

 9دانشجوي دکتري مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي سهند تبریز
 1دانشیار دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي سهند تبریز
 3استاد دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي سهند تبریز
(دریافت ،15/5/39 :پذیرش ،15/91/11 :نشر آنالین)15/91/13 :
چکيده
در این مقاله شیوه نوین تقویت ،محصورکنندگي ترکیبي با استفاده همزمان از عناصر فوالدي مسلح کننده و الیاف  ،FRPبه منظور تقویت ستونها و
پایههاي بتني غیرمسلح پی شنهاد و کفایت آن با انجام مطالعه آزمایشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .نمونههاي استوانهاي از بتن با مقاومت پایین ساخته
شده و تحت بارگذاري فشاري در شرایط آزمایشگاهي ،برخي مشخصههاي مکانیکي از قبیل میزان جذب انرژي ،تغییر شکل محوري ،سختي اولیه و رفتار
بار -تغییر شکل براي آنها تعیین گردید .دو نمونه تقویت نشده به عنوان نمونه معیار انتخاب شده و  91نمونه دیگر با استفاده از روشهاي مرسوم تقویت
از قبیل دورپیچ کردن با  ،GFRP ،CFRPدورپیچ کردن با استفاده همزمان پوشش  FRPو میلگردهاي فوالدي نصب شده در سطح بتن ( )NSMو در نهایت
دو روش پیشنهادي در این تحقیق تقویت شدند .بر مبناي نتایج آزمایش مشخص گردید که با استفاده از شیوه تقویت پیشنهادي ظرفیت باربري فشاري،
میزان جذب انرژي و تغییرشکل محوري نسبت به استفاده از سایر روشهاي تقویت بهبود یافته ،هرچند در میزان سختي االستیک نمونهها افزایش ایجاد
شده است .از روش تقویتي پیشنهاد شده ميتوان براي تقویت برشي و خمشي ستونها و پایههاي بتني غیر مسلح پلهاي جادهاي و راهآهن استفاده کرد.
کليدواژهها :مقاوم سازي ،ژاکتهاي ترکیبي ،مقاومت محوري ،شکلپذیري ،جذب انرژي.

 -1مقدمه
در طي سالیان گذشته وقوع زمین لرزههاي متعدد در
نقاط مختلف دنیا باعث بروز خسارات مالي و جاني فراواني گردیده
است .سازههاي مختلف از جمله پلها از قاعده آسیبها مستثني
نبوده و اجزاي بتني مسلح و غیرمسلح آنها از جمله پایهها و ستون-
ها آسیبهاي مختلفي را تجربه کردند .از جمله نقایص مشاهده
شده در ستونها ميتوان به مقاومت خمشي ناکافي ،شکلپذیري
کم ،جذب انرژي پایین و در برخي موارد مقاومت برشي ناکافي به
دلیل نامناسب بودن کیفیت اجراي بتن اشاره کرد ( Dionysiosو
همکاران Xiong :1001 ،و همکاران .)1099 ،روشهاي متعددي
براي تقویت و ترمیم سازهها و اجزاي آنها توسعه یافته است.
تکنیکهاي مقاومسازي به طور عمده شامل روشهایي براي
افزایش نیروهاي محصورکنندگي در نواحي تشکیل مفصل
پالستیک و یا سایر نقاط ستون ميشود ( Abdullahو ،Takiguchi

 .)1003متداولترین روش تقویت ستونها دورپیچ کردن سطح
خارجي آنها ميباشد .اساس این روش که در واقع محصور کردن
ستون و اعمال فشار جانبي بر بتن است این بوده که وجود فشار
محیطي بر عضو بتني سبب تأخیر در ترک خوردگي بتن ،افزایش
مقاومت فشاري و شکلپذیري آن ميشود .در این حالت مقطع
ستون به صورت جانبي منبسط شده و تحت فشار محیطي
محصورکننده یکنواختي قرار ميگیرد (کبیر و کاشاني.)9311 ،
مصالح مختلفي براي تقویت با استفاده از روش محصورکنندگي
مورد استفاده قرار گرفتند که از آن جمله ميتوان به استفاده از
فوالد و  FRPدر فرمهاي مختلف اشاره کرد ( .)1001 ،Liپوشش-
هاي بیروني  FRPميتوانند ظرفیت برشي و شکلپذیري ستون را
افزایش دهند .این پوششها را ميتوان در اطراف ستون هم به
صورت صفحات و ورقههاي  FRPپیش ساخته و هم با کمک رزین
مناسب و پیچیدن الیاف دور ستون به روش چسباندن تــر استفاده
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کرد .از جمله مزاياي مهم مصالح  FRPداشتن نسبت مقاومت به
وزن عالي ،دوام زياد ،مقاومت در برابر خوردگي ،سهولت نصب،
سرعت ساخت و انعطافپذيري در طراحي ميباشد ( Wuو
همکاران )6002 ،عليرغم داشتن مزاياي سيستم  ،FRPاستفاده از
آنها براي تقويت باعث بهبود مشخصي در مقاومت عضو نخواهد
شد (  Luو همکاران6002 ،؛ 6006 ،Yau؛  Vandorosو ،Dritsos
 .)6002همچنين در سازههاي بتني تقويت شده با استفاده از FRP
گسيختگي ترد و ناگهاني مصالح تقويت کننده امري اجتنابناپذير
به نظر ميرسد .اين ورقها درصد بزرگي از مقاومت اوليه خود را
تحت بارگذاري ثابت از دست ميدهند که اين مقدار از  52تا 20
درصد متغير ميباشد (رهايي و نوروزي5821 ،؛  Choiو همکاران،
 .)6055استفاده از ژاکت فوالدي به عنوان يک تکنيک مرسوم
تقويت باعث بهبود مقاومت خمشي ،ظرفيت برشي ،سختي ،شکل-
پذيري و ظرفيت باربري خواهد شد .اما کاربرد آن داراي معايبي
چون خوردگي فوالد ،مشکالت مربوط به نصب ورقها و افت
تدريجي مقاومت پيوند بين سطح مشترک فوالد و بتن ميباشد
( Liو همکاران .)6006 ،همچنين استفاده از ژاکتهاي فوالدي
سختي ستون را افزايش داده و منجر به افزايش نيروهاي وارد بر
ستون ناشي از زلزله ميشود .به علت تفاوتهاي موجود در ماهيت
دو ماده محصورکننده ،رفتار ستون محصور شده با  FRPبه طور
اساسي متفاوت از رفتار ستون محصور شده با فوالد ميباشد .ميزان
محصورکنندگي براي بتن محصور شده با  FRPمتناسب با مقدار
بار محوري است که در آن گسيخته شده و خرابي ناگهاني و تردي
در آن اتفاق مي افتد ،در حالي که براي ستون بتني تقويت شده با
استفاده از فوالد ،تنش محصورکنندگي متناسب با مقدار بار
محوري ميباشد که باعث وقوع اولين تسليم در آن شده است.
ماوراي محدوده تسليم فوالد ،مقدار تنش محصورکنندگي ثابت
باقي ميماند ( Lamو  .)6008 ،Tengروشهاي مقاومسازي
متعددي براي تقويت ستونهاي بتن مسلح تدوين يافته است اما
تعداد اين روشها براي ستونها و پايههاي بتني غير مسلح با توجه
به محدود بودن کاربرد آنها بسيار کم و ناچيز است .روشهاي
مرسوم تقويت با کاربرد تکي ژاکتهاي فوالدي و يا الياف FRP
تنها قادر خواهد بود فشار محصورکنندگي را در امتداد افقي اعمال
کنند ،در حالي که ستونها و پايههاي بتني غير مسلح عالوه بر
افزايش محصورکنندگي نياز به تقويت در امتداد محور طولي ستون
براي بهبود مقاومت خمشي را دارند ( Choiو همکاران .)6055 ،در
نظرگيري برخي محدوديتها ،منجر به بررسي استفاده ترکيبي از
دو مصالح مختلف در دهه اخير توسط محققين مختلف شده است.
تحقيقات به طور عمده در دو حيطه ساخت اعضاي سازهاي مرکب
فوالد FRP -و همچنين تقويت اعضاي سازهاي باربر مانند ستونها،
تيرها ،اتصاالت تير به ستون ،دالها و ديوارها ميشود Li .در سال
 6002نوعي سيستم محصورکنندگي متشکل از يک شبکه فوالدي

استوانهاي و يک اليه نازک پوشش پليمري  FRPرا براي تقويت
استوانه بتني ارائه داد Li .و همکاران در سال  6002به بررسي
تأثير استفاده همزمان از ورقههاي پليمري کربني و ژاکت فوالدي
براي ترميم ستونهاي بتن مسلح آسيب ديده در اثر خوردگي
پرداختند Choi .و همکاران در سال  6055به ارائه راهکاري براي
حل مسئله واژگوني و ظهور ترکهاي کششي در پايههاي بتني
غير مسلح پلهاي راهآهن پرداختند .آزمايش نمونههاي مقياس
شده براي مطالعه رفتار اعضاي بتن مسلح يک روش مرسوم در
تحقيقات ميباشد زيرا تجهيزات مورد نياز براي آزمايش مدلهاي
واقعي (مقياس کامل) در عمل کمياب و بسيار هزينهبر ميباشند.
در حالي که مقياس کردن اعضاي واقعي تأثير کمي بر روي پاسخ
آن در طي آزمايشات دارد ،اين اثرات اغلب در وضعيتهاي
بارگذاري استاتيکي و ديناميکي با دقت مناسب قابل محاسبه مي-
باشد .بدين منظور دو جنبه مهم ساخت مدل و تحليل پاسخها،
شبيهسازي هندسه و مصالح ميباشد و هردوي آنها ميبايست
ملزومات الزم را براي يک مدل مشخص اقناع کنند .آناليز ابعادي
شاخهاي از رياضيات است که به صورت ابعادي معادالت همگن و
همچنين معادالتي که به صورت مستقل از واحدهاي اساسي
اندازهگيري ميباشند را به يکديگر ارتباط ميدهد .در اصل آناليز
ابعادي به طور مستقيم منجر به تئوري شبيهسازي مي شود .با به
کارگيري معادالتي که مستقل از واحدهاي اندازهگيري هستند،
ارتباطي بين يک پديده که در يک حالت اتفاق ميافتد را با همان
پديده در جايي ديگر برقرار کرد .در اين راستا ميتوان از تئوري
باکينگهام ( )Buckinghamاستفاده نمود .اين تئوري بيان ميدارد
که تعداد گروههاي بدون بعد مستقل برابر با تعداد همه کميتهايي
است که از اهميت الزم براي يک فرايند برخوردار است ،اما کمتر
از تعداد کميتهاي اوليه ميباشد .در طراحي مدل سازهاي بر
حسب نمودار تنش بر حسب کرنش ميتوان دريافت که مشخصات
مصالح مورد استفاده در مدل آزمايشگاهي بايد دقيقاً منطبق بر
مشخصات مصالح به کار رفته در نمونه واقعي باشد تا رفتار حاصله
تنش بر حسب کرنش کامالً يکسان باشد .با توجه به اين که
خروجي نتايج آزمايشها بر حسب تنش و کرنش است ،ميتوان با
استفاده از مهندسي معکوس و با استفاده از روابط موجود براي
مقي اس کردن نيروها و لنگرها ،اين نتايج را براي سازههاي واقعي
تعميم داد.
 -2اهمیت تحقیق
پلها به عنوان يکي از مهمترين ارکان در شبکه راههاي جاده-
اي و ريلي هر کشوري محسوب ميشوند که احداث و نگهداري
آنها هزينههاي قابل توجهي را در بر خواهد داشت .در ايران تعداد
قابل توجهي از پلهاي جادهاي و پلهاي راهآهن وجود دارند که
پايههاي آنها به طور عمده از مصالح بنايي و يا بتن خالص ساخته
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شده و پتانسيل آسيبپذيري در برابر وقوع زلزلههاي احتمالي را
دارند .با توجه به توضيحات ارائه شده در فوق و ذکر مشخصات
مکانيکي و مزايا و معايب استفاده هر يک از دو مصالح فوالد و يا
 FRPدر اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده ترکيبي دو مصالح
ذکر شده ،شيوهاي مناسب براي تقويت برشي و خمشي ستونها و
پايههاي بتني غير مسلح ارائه گردد .اين شيوه با برخي شيوههاي
متداول تقويت مقايسه و کفايت آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
استفاده از نوع تقويت براي هر عضو سازهاي مستلزم دانستن
نقاط ضعف و نوع خرابي به وجود آمده در آن ميباشد .پايههاي
بتني غير مسلح با داشتن ابعاد بزرگ مقطع به طور معمول نيازي
به تقويت برشي ندارند .اما کمبود مقاومت خمشي و شکلپذيري
از جمله نقاط ضعف آنها محسوب مي شود .شيوه تقويت پيشنهادي
از ترکيب دو مصالح سازهاي مناسب يعني فوالد و  FRPتشکيل
ميشود .در اين تحقيق ،دو حالت کلي براي تقويت در نظر گرفته
شده است .در حالت اول ،نخست سطح ستون آسيبديده ترميم
مي شود .با توجه به شدت خرابي ،عمل ترميم با استفاده از تزريق
گروت و يا چسب رزين اپوکسي به داخل ترکها انجام ميشود.
بعد از گذشت مدت زماني براي خشک شدن گروت و يا گرفتن
چسب (حداقل  61ساعت) ،اجزاي فوالدي مانند تسمه ،پروفيل
سپري ( Tشکل) بر روي سطح بتن نصب ميشود .نصب تسمه با
عمل چسباندن روي سطح ستون انجام مي شود ،در حالي که نصب
پروفيلهاي سپري با حفر شيارهاي منظم و محاسبه شده بر سطح
ستون ترميم شده اجرا خواهد شد .داخل شيارها با چسب رزين
اپوکسي آغشته شده و قسمت جان پروفيل سپري داخل آنها قرار
ميگيرد .شيار مابين پروفيلها و سطح ستون با استفاده از بتن با
مقاومت پايين پرشده و بعد از طي حداقل  61ساعت دورپيچ کردن
الياف  CFRPبه دور ستون انجام مي شود .در طرح دوم بعد از ترميم
سطح پايه آسيب ديده ،پوشش  CFRPبا استفاده از چسب رزين
اپوکسي به دور ستون پيچانده ميشود .نوارهاي فوالدي با ابعاد
تعيين شده با استفاده از چسب به اليه نخست دورپيچ شده متصل
شده و فضاي خالي مابين با استفاده از بتن با مقاومت پايين پر
ميشود .در نهايت پوشش  CFRPبه عنوان اليه آخر به دور ستون
پيچانده ميشود .در ستونهاي واقعي ميتوان تعداد اليهها و
ضخامت هر اليه تقويت کننده اعم از پوشش پليمري يا فوالدي را
متناسب با تقاضاي مورد نياز براي رسيدن به حداقلهاي الزم
آييننامه اي و با استفاده از روابط موجود تعيين کرد اما در نمونه-
هاي آزمايشگاهي اين ابعاد به منظور بررسي مقايسهاي ،به صورت
تخميني انتخاب ميشود .به منظور انتقال بهتر تنش و درنظرگيري
ناحيه همپوشانيد و اليه ،به طور معمول طول هر اليه بزرگتر از
طول محيط ستون در نظر گرفته ميشود .شماتيکي از دو طرح
تقويت پيشنهادي در شکل ( )5نشان داده شده است.
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 -8برنامه آزمايشگاهی
به منظور اثبات کفايت طرح تقويت پيشنهادي ،مجموعه-
اي از آزمايشها در آزمايشگاه سازه دانشگاه صنعتي سهند تبريز
انجام شد .در فاز اول ،آزمايشات بر روي نمونههاي استوانهاي بتني
غير مسلح تحت اثر بارگذاري فشاري يکنواخت انجام گرفت.

(ب)

(الف)

(پ)

(ت)

شکل  -1شماتیکی از طرح تقويت پیشنهاد شده برای پايههای
بتنی غیر مسلح :الف) پايه پل قبل از دورپیچ کردن ،FRP

ب) پايه پل بعد از دورپیچ کردن  ،FRPپ) دورپیچ کردن مقطع
دايروی (طرح  ،)1ت) دورپیچ کردن برای ديوار پايهها (طرح )2

 -1-8جزئیات نمونههای آزمايش
مشخصات کامل نمونههاي به کار رفته در آزمايش در جدول
( )5نشان داده شده است .همان گونه که مشخص است ،تعداد دو
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نمونه به عنوان مرجع مقايسه شونده مدنظر قرار گرفته و ساخته
شده است .تعداد نمونهها براي هر طرح تقويت سه عدد انتخاب
شده است .نمونهها مطابق با ابعاد استوانه استاندارد آييننامه بتن
ايران بوده که داراي قطر  50سانتيمتر و ارتفاع  60سانتيمتر
هستند .طبق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران ،درصد مجاز
ميلگردهاي طولي در ستونها براي حصول شکلپذيري بين  5تا
 1درصد متغير ميباشد .در اين تحقيق براي نمونههايي که در
طرح تقويت آنها از المانهاي فوالدي استفاده شده ،اين مقدار برابر
با  6درصد لحاظ شده است .بسته به ابعاد هندسي (مساحت مقطع
عرضي) نوارهاي فوالدي معمولي ( ،)TSPپهن ( )WSPو ميلگرد
( ،)SRبا توجه به اين که مساحت مقطع عرضي نمونه استوانهاي
بتني برابر با  22/20سانتيمتر مربع است ،تعداد پروفيلها محاسبه
و براي تقويت مورد استفاده قرار گرفت .بسته به ترتيب اليهها،
اتصال نوارهاي فوالدي با استفاده از چسب اپوکسي دو جزيي انجام
شد اما براي نصب ميلگردهاي فوالدي ،در ابتدا در محل نصب
ميلگردها برشهاي ارتفاعي بر روي نمونه استوانهاي انجام شد تا
ميلگرد به طور کامل روي سطح مدفون شود .اتصال ميلگردهاي
فوالدي با استفاده از چسب اپوکسي دو جزيي انجام شده است.
عرض پوششهاي پليمري  CFRPو  GFRPبرابر  52/20سانتيمتر
انتخاب شده و طول هر اليه باندازه  50سانتيمتر بيشتر از طول
محيط مقطع عرضي نمونه استوانهاي و به منظور رعايت همپوشاني

انتخاب شده است .به منظور جلوگيري از اعمال مستقيم بار به
نوارهاي فوالدي و الياف  ،FRPطول آنها به اندازه  6ميليمتر کمتر
از ارتفاع نمونه استوانهاي بتني در نظر گرفته شده است .در جدول
( )6مشخصات مصالح به کار رفته و مشخصات هندسي عناصر
تقويت کننده در آزمايش قابل مشاهده است .اطالعات موجود براي
الياف کربن و شيشه بر طبق مدارک ارائه شده از طرف شرکت
سازنده لحاظ شده است .جنس نوارهاي فوالدي از نوع فوالد ST37
ميباشد .براي لحاظ کردن درصد آرماتورهاي طولي مورد نظر براي
تقويت و در نظرگيري تعداد آنها ،به دليل عدم دسترسي به ميله-
هاي فوالدي با قطر کم از جنس فوالد  ST37در بازار ،از فوالد ميل
نقره (فوالد  6650طبق استاندارد  W.Nrآلمان) با قطر  1ميليمتر
به عنوان مسلح کنندههاي طولي استفاده شده است .براي دستيابي
به مشخصات مکانيکي اين ميلهها ،تعداد سه نمونه با ابعاد
استاندارد ذکر شده در آييننامه  ASTMساخته شده و تست کشش
بر روي آن انجام شد.
در شکل ( )6نمودار تنش بر حسب کرنش سه نمونه آزمايش
شده قابل مشاهده بوده که تنش تسليم آن با روش تشريح شده
در آييننامه مربوطه محاسبه شده است .با داشتن تنش تسليم و
مساحت هر المان تقويت کننده فوالدي ذکر شده در جدول (،)6
تعداد نوارها يا ميلهها براي رسيدن به مقدار دو درصد آرماتورهاي
طولي به کار رفته در طرح تقويت ،به صورت تقريبي تعيين گرديد.

جدول  -1جزئیات نمونههای آزمايشی
تعداد

طرح تقويت به کار رفته

نمونه

6
8
8
8
8
8
8

نمونه تقويت نشده
چسباندن نوارهاي فوالدي نازک و سپس دورپيچ کردن دو اليه الياف ( CFRPطرح )5
چسباندن نوارهاي فوالدي پهن ،دورپيچ کردن يک اليه الياف شيشه و سپس دورپيچ کردن يک اليه الياف کربن
دورپيچ کردن يک اليه  - CFRPچسباندن نوارهاي فوالدي و سپس دورپيچ کردن مجدد يک اليه ( CFRPطرح )6
دورپيچ کردن يک اليه الياف شيشه و سپس پيچاندن يک اليه الياف کربن
دورپيچ کردن با استفاده از دو اليه الياف کربني
ميلگردهاي نصب شونده روي سطح ستون و سپس دورپيچ کردن آنها با استفاده از دو اليه الياف کربني

PCS
TSP-CFRP
WSP-GFRP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP
GFRP-CFRP
CFRP 2
SR-CFRP

جدول  -2مشخصات مکانیکی و هندسی مصالح کاربردی در طرحهای تقويت
تعداد

ضخامت هر
اليه
(ميليمتر)

عرض هر اليه
(ميليمتر)

طول هر اليه
(ميليمتر)

مقاومت مشخصه
(مگاپاسکال)

مدول
االستيسيته
(مگاپاسکال)

تنش تسليم
(مگاپاسکال)

مقاومت حداکثر
(مگاپاسکال)

50
2

0/522
0/522
6
6

522
522
2
55

120
120
522
522

-

680
15/1
650000
650000

610
610

1200
262
820
820

56

1

-

522

-

-

650

-

-

-

-

-

-

66

68126

مصالح
CFRP
GFRP
Steel Strip
Wide Steel
Strip
Steel Rod
Plain Concrete
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1000
800

400
200

SP 1
SP 2
SP 3

18

20

)Stress (Mpa

600

0
14

16

12

10
Strain

8

6

4

2

0

شکل  -2نمودار تنش بر حسب کرنش میلههای آزمايش شده در تست کشش
جدول  -9مشخصات مصالح به کار رفته برای طرح اختالط بتن (به ازای يک مترمکعب)
مورد

وزن مخصوص بتن

اسالمپ

شن بادامي

شن نخودي

ماسه

آب

سيمان پرتلند 6

مقدار

6622

2

0/6610

0/6060

0/8660

0/0225

0/5282

در پلهاي قديمي با توجه به عدم وجود تکنولوژي ساخت
بتنهاي با مقاومت و کيفيت باال بر طبق استانداردهاي کنوني،
براي شبيهسازي بتنهاي به کار رفته در ساخت پايهها ،در
آزمايشگاه طرح اختالطي براي ساخت بتن با مقاومت پايين ارائه
شده است .در جدول ( )8مشخصات مصالح به کار رفته براي
ساخت بتن ذکر شده است .محاسبه طرح اختالط بر اساس يک
متر مکعب حجمي انجام شده و سپس با توجه به ظرفيت حجمي
دستگاه ميکسر بتن ،حجم  0/08مترمکعب به عنوان حجم کلي
مورد استفاده در نمونهها در نظر گرفته شد.
 -2-8راهاندازی آزمايش
مکانيزم و دستگاه انجام آزمايش در شکل ( )8نشان داده شده
است .براي اعمال بار از دستگاه جک هيدروليکي با ظرفيت اعمال
بار فشاري  600تن استفاده شده است که قابليت اعمال بار با نرخ
و سرعت قابل تنظيم را دارد .تغيير شکل در امتداد ارتفاع نمونه با
استفاده از گيج اندازهگيري با دقت  0/006ميليمتر در طي
آزمايشات محاسبه شده است .براي مشاهده نوع خرابي و رشد
ترکها در زمانهاي مختلف آزمايش ،از دوربين عکاسي پيشرفته
با قابليت ثبت عکس  20فريم در ثانيه استفاده خواهد شد .مبني
اتمام آزمايشات رخداد خرابي کلي در نمونهها و از بين رفتن قابليت
باربري آنها ميباشد.

شکل  -9نمايی از مکانیزم اعمال بارگذاری فشاری

نمودارهاي تنش ،بر حسب تغيير شکل قائم حداکثر ،سختي
االستيک نمونهها و مقدار جذب انرژي به عنوان معيارهاي مقايسه
براي تمامي نمونهها مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به در
نظرگيري سه نمونه براي هر طرح ،نمودار برازش شده آنها ترسيم
و مورد استفاده قرار گرفت.
 -1-5رفتار تنش -تغییر شکل نمونه ها
براي تمامي نمونههاي مورد آزمايش ،نمودارهايي به صورت
تنش محوري بر حسب تغيير شکل محوري ترسيم شده است .در
شکل ( )1نمودارهاي تنش بر حسب تغيير شکل قائم نمونههاي
تقويت شده با دو طرح پيشنهادي نسبت به نمونه سنجش قابل
مشاهده است.
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شکل  -8نمودار مقايسهای بار محوری بر حسب تغییر مکان قائم دو طرح پیشنهادی نسبت به نمونه تقويت نشده

حداکثر نيروي قابل تحمل توسط نمونه  TSP-CFRPبرابر با
 5600کيلونيوتن مي باشد که در مقايسه با تمامي نمونههاي
آزمايش بيشترين ظرفيت باربري را از خود نشان داده است .اين
مقدار ظرفيت بار در تغيير مکاني برابر با  2/08ميليمتر رخ داده
است .حداکثر نيروي قابل تحمل توسط نمونه CFRP-TSP-CFRP
برابر با  5520کيلونيوتن بوده که در ميزان تغيير مکان  2/21ميلي
متر رخ داده است .حداکثر ظرفيت باربري نمونه  PCSبرابر با 820
کيلونيوتن و تغيير مکان متناظر با اين نيرو برابر با  5/2ميليمتر
ميباشد .مشابه با تحقيقات صورت گرفته توسط  Mirmiranو
 ،Shahamyمنحني پاسخ بار بر حسب تغيير مکان نمونههاي
 CFRP-TSP-CFRPو نمونه  TSP-CFRPحالت دو خطي دارد که
قسمت اول آن حالت منحني داشته ولي در قسمت دوم فرم رفتار
خطي را از خود نشان داده است .نمونه تقويت شده با طرح
پيشنهادي اول توانسته ميزان تغيير شکل محوري بيشتري را در
طي فرايند بارگذاري از خود نشان دهد .نقطه عطف نمودار يا به
عبارتي نقطه دو شاخگي براي هر دو نمونه تقريباً در ميزان
جابجايي يکساني رخ ميدهد .مؤثر بودن استفاده از اين دو طرح
بر روي منحني رفتاري نسبت به نمونه تقويت نشده محرض است.
در شکل ( ،)2نمودارهاي مقايسهاي بار بر حسب تغيير مکان براي
گروه اول نمونه نسبت به نمونه تقويت نشده آورده شده است .آنچه
که در نمودارها مشخص ميباشد ،اگر چه در نمونه WSP-GFRP-
 CFRPاز نوارهاي فوالدي به عنوان تسليح کنندههاي خمشي
استفاده شده ،اما با توجه به تعداد کم اين ورقها پيرامون محيط
دايروي مقطع عرضي نمونهها ،بخشي از بتن مابين فضاي خالي
نوارها تحت فشار محصورکنندگي قرار نگرفته و اثر بخشي تسليح
کنندههاي خمشي ناچيز بوده است .اين مهم با مشاهده رفتار
نمونههاي  CFRP 2و  GFRP-CFRPبيشتر محرض ميشود .در بين
سه نمونه تقويت شده ،نمونه تقويت شده با استفاده از دو اليه
 CFRPدچار افت کمتر مقاومت شده است .رفتار دو خطي در

نمونههاي تقويت شده مشهود ميباشد .از جنبه سختي االستيک،
نمونههاي تقويت شده با دو طرح پيشنهادي داراي مقدار بيشتري
نسبت به نمونههاي  PCSو  GFRP-CFRPبودند که نشان از تأثير
مستقيم عناصر تقويت کننده فوالدي بر رفتار نمونه دارند .يکي از
مهمترين عوامل در مبحث مقاومسازي سازهها ،داشتن توجيه
اقتصادي در کنار مؤثر بودن روش تقويت است .همانگونه که در
شکل ( )2مشخص است ،تمامي نمونهها با داشتن تعداد اليههاي
برابر پوشش کربن و در نظرگيري اين مطلب که هزينه به کارگيري
فوالد براي تقويت در قياس با پوشش کربني کمتر است ،نمونه
 TSP-CFRPعالوه بر داشتن مقاومت محوري بيشتر نسبت به دو
نمونه ديگر ،تغيير شکل محوري و رفتار شکلپذير مناسبتري را
از خود نشان داده است .از جنبه سختي االستيک نمونهها ،تأثير
تسمههاي فوالدي بيشتر از ميلههاي فوالدي است .مقايسه رفتار
مابين دو طرح پيشنهادي و نمونه  CFRP 4در شکل ( )2نشان
داده شده است .هر دو طرح پيشنهادي نسبت به نمونه CFRP 4
عملکرد مناسبتري از جنبه مقاومت محوري از خود نشان دادند.
همچنين سختي االستيک نمونههاي تقويت شده به دو روش
پيشنهادي بيشتر از سختي نمونه  CFRP 4مي باشد .فرم رفتار دو
خطي در تمامي نمونهها مشهود است که نشان از تأثير غالب
پوشش کربني بر رفتار کلي نمونه در تمامي اعضا دارد .در جدول
( ،)1مقادير حداکثر ظرفيت باربري محوري و تغيير شکل متناظر
با آن براي تمامي نمونههاي آزمايشي نشان داده شده است .در دو
طرح پيشنهادي  TSP-CFRPو  ،CFRP-TSP-CFRPمقدار بهبود
در ميزان ظرفيت باربري محوري حداکثر نسبت به نمونه CFRP 4
برابر با  %62و  %61/2بوده است که مؤيد تأثير مناسب استفاده از
نوارهاي فوالدي باريک است اما در ميزان تغيير شکل نمونهها
نسبت به هم اختالف زيادي مشاهده نميشود.
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شکل  -5نمودار مقايسهای بار محوری بر حسب تغییر مکان قائم طرحهای دارای دو اليه  FRPنسبت به نمونه تقويت نشده
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شکل  -6نمودار مقايسهای بار محوری بر حسب تغییر مکان قائم طرح اول و نسبت  NSMبه نمونه دارای چهار اليه کربن
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شکل  -1نمودار مقايسه ای بار محوری بر حسب تغییر مکان قائم دو طرح پیشنهادی نسبت به طرح CFRP 4
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جدول  -8مقادير ظرفیت باربری حداکثر و تغییر شکل متناظر آن
نمونه
PCS
WSP-GFRP- CFRP
TSP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP
CFRP 4
GFRP-CFRP
SR-CFRP

حداکثر بار (کيلونيوتن)

حداکثر جابجايي (ميليمتر)

820
222
5600
5520
280
200
5010

5/2
2/21
2/08
2/21
2/86
2/02
2/2

 -2-5بررسی وضعیت خرابی نمونهها

با تأمل در عکسهاي نمونه ها در اتمام آزمايش ميتوان نوع
خرابي و نحوه توزيع ترکها و فرم خرابي را در تمامي نمونهها مورد
بررسي قرار داد .خرابي برشي در ستونها به صورت ترد و ناگهاني
بوده و هيچگونه عالئمي قبل از رخداد آن براي پيشبيني وجود
ندارد .در مبحث طراحي لرزهاي سازهها ،اينگونه خرابي به هيچ
وجه مطلوب نميباشد .خرابي خمشي به دليل رخداد تدريجي و
اين که قبل از وقوع عالئمي در سطح عضو آسيبديده مشخص
ميشود ،مطلوبتر است .در پايههاي بتني غير مسلح ،مود خرابي
برشي معمول است .روش تقويت مؤثر و مفيد ميتواند تا حدودي
مود خرابي را از حالت شکست ترد و ناگهاني به شکستي نرم و
تدريجي سوق دهد .در شکل ( )2وضعيت خرابي نمونهها در پايان
آزمايش نشان داده شده است .ترک هاي موجود به طور معمول
ترکهايي عريض با طول زياد بوده و برخي از آنها در امتداد ارتفاع
استوانه و برخي زاويه  12نسبت به امتداد افق مي سازد .در شکل
(-2الف) پوسته نمونه تقويت نشده در ابتدا کنده شده و بتدريج با
توسعه ترکهاي برشي و محوري به صورت ناگهاني و انفجاري
دچار خرابي شده است .علت خرابي در اين حالت فزوني شدت
تنشهاي کششي از مقاومت کششي حلقوي بتن و در نهايت
رسيدن تنش فشاري به ماوراي مقاومت فشاري حداکثر بتن مي-
باشد که توأم با خردشدگي و لهيدگي بتن ميباشد .در شکل (-2
ب) نمونه  CFRP 4در وسط ارتفاع دچار گسيختگي ترد و انفجاري
پوشش  CFRPدر اثر رسيدن تنش حلقوي موجود به حداکثر
مقاومت کششي شده و خرد شدن بتن تحت اثر تنش فشاري وارده
بر آن محرض است .در شکلهاي (-2پ) و (-2ج) وضعيت خرابي
دو طرح پيشنهادي قابل مشاهده است .در ابتدا بتن به حداکثر
مقاومت فشاري خود رسيده و دچار له شدگي ميشود .نوارهاي
فوالدي در تحمل بار محوري فشاري سهيم هستند و با افزايش
شدت بار وارده ،با در نظرگيري سختي خمشي نوارها ،دچار کمانش
ميشوند .در اين حالت حداکثر تنش کششي در وسط ارتفاع نمونه
اتفاق افتاده و پاره شدن پوشش  CFRPدر اين ناحيه توأم با
کمانـش نوارهاي فوالدي اتفاق ميافتد .خــرابي نمونه CFRP-
 TSP-CFRPو نمونه  SR-CFRPمشابه هم بوده و در ناحيه مشابهي

از ارتفاع ستون دچار خرابي مي شوند .در شکل (-2ث) خرابي
نمونه  GFRP-CFRPقابل مشاهده است .پوشش زيرين  GFRPبه
دليل سختي کمتر و کرنش قابل تحمل باالتر نسبت به CFRP
دچار کشآمدگي شدند ،اما خرابي نهايي با پاره شدن انفجاري
پوشش  CFRPبه دليل کرنش کششي نهايي کمتر اتفاق افتاده
است .مشابه با نمونههاي بدون عناصر فوالدي تقويت کننده ،خرابي
نمونه در وسط ارتفاع ستون رخ داده است .مشاهدات صورت گرفته
در طي آزمايشات نشان داده است که ستونهاي تقويت شده مي-
توانند قبل از خرابي نهايي تنشهاي محوري بيشتري را تحمل
کنند.
خرابي از حالت خرابي ترد و ناگهاني نمونه  CFRP 4نرمتر و
شکلپذيرتر بوده و ميتوان وقوع خرابي را با بروز کمانش
آرماتورهاي به کار رفته در اليه داخلي متوجه شد .حالت حدي
خرابي به مقدار کرنش نهايي مصالح کربن به کار رفته به عنوان
محصور کننده بستگي دارد .با فرا رسيدن آستانه کرنش
گسيختگي ،پوشش  FRPديگر قادر نخواهد بود تا جلوي کمانش
نوارهاي فوالدي در وسط ارتفاع ستون را بگيرد و باربري نمونه با
خرابي پوشش  FRPخاتمه پيدا خواهد کرد .وجود نوارهاي فوالدي
تقويت کننده خمشي توانسته مود خرابي برشي ستون را به سمت
خرابي خمشي سوق دهد.
 -9-5سختی االستیک
در طرحهاي مرسوم تقويت سازهها ،افزايش سختي اعضاي
تقويت شده از جمله ستونها به طور معمول امري نامطلوب به نظر
ميرسد .افزايش سختي افزايش جذب نيروي تحميل شده از زلزله
و به تبع آن افزايش شدت تنشها بر عضو را به همراه خواهد
داشت .سختي بايد به اندازه کافي بزرگ باشد تا در هنگام کنترل
تغيير شکلهاي نسبي ( )Driftطبقات سازه ،مقادير مجاز آن
برآورده شود و همچنين با محدوديتهاي تغيير شکل عناصر غير
سازهاي سازگار باشد (عابدي و همکاران )5822 ،سختي نمونهها
با استفاده از روش سختي سکانتي ( )Secantاز روي منحني بار-
تغيير مکان محاسبه ميشود.
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(ث)

(ج)
(ب)

شکل  -4خرابی نمونهها بعد از اتمام آزمايش:
الف) خرابی ترد نمونه تقويت نشده ،رخداد خرابی برشی و بروز
ترکهای قطری ،ب) نمونه  CFRP 4و خرابی انفجاری
پوشش  ،CFRPپ) خرابی نمونه  ،CFRP-TSP-CFRPت) خرابی
نمونه  ،SR-CFRPکمانش میلگردهای فوالدی ،ث) خرابی نمونه
 GFRP-CFRPدر پايان آزمايش ،ج) خرابی نمونه  TSP-CFRPبعد
از متوقف شدن آزمايش

(پ)

(ت)

در جدول ( )2مقايسهاي مابين سختي االستيک نمونههاي
تقويت شده با دو طرح پيشنهادي و  NSMنسبت به نمونه CFRP
 4مشاهده ميشود .همانگونه که از قبل قابل پيشبيني بود ،وجود
نوارها و ميلههاي فوالدي باعث افزايش سختي اوليه نمونههاي
تقويت شده گرديده است.
 -8-5جذب انرژی و شکلپذيری
وقتي ستون تحت بارهاي لرزهاي قرار ميگيرد ،به ظرفيت
جذب انرژي آن بيش از ظرفيت باربري توجه ميشود .شکلپذيري
عبارت است از توانايي تحمل تغيير شکل در طي سيکلهاي
مختلف جابهجايي بزرگتر از جابهجايي تسليم بدون اين که هيچ-
گونه افت مشخصي در مقاومت ايجاد شود مساحت محصور شده
به وسيله منحنيهاي پسماند بار -جابهجايي به عنوان معياري از
انرژي جذب شده در هر سيکل بارگذاري در سازه تحت اثر بارهاي
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جانبي رفت و برگشتي محسوب ميشود ( Ghobarahو همکاران،
 .)5222بنابر اين تحقيق در مورد تأثير استفاده از محصورکنندگي
ترکيبي بر روي ميزان جذب انرژي و شکلپذيري ستونهاي
تقويت شده ميتواند به عنوان معياري مناسب براي ميزان مؤثر
بودن آنها تلقي گردد .در شکل ( )2نمودار مقايسهاي جذب انرژي
برحسب تغيير شکل قائم نمونههاي تقويت شده با دو طرح
پيشنهادي NSM ،و نمونه  CFRP 4مشاهده ميشود .تمامي نمونه-
هاي داراي تسليح کنندههاي خمشي داراي مقادير جذب انرژي
بيشتر نسبت به نمونه  CFRP 4در طي فرايند بارگذاري بودند .در
جدول ( )2مقايسهاي مابين مقدار جذب انرژي کل نمونههاي

تقويت شده با دو طرح پيشنهادي و نمونه تقويت نشده قابل
مالحظه است .همانگونه که مشخص است افزايشي بيش از ده
برابر در معيار جذب انرژي براي نمونههاي تقويت شده نسبت به
نمونه مبني به دست آمده است .در جدول ( )2مقايسهاي بين
مقادير جذب انرژي کل و مقدار جذب انرژي در جابجاييهايي برابر
با  5و  8سانتيمتر براي نمونههاي تقويت شده با دو طرح
پيشنهادي و  NSMنسبت به نمونه  CFRP 4انجام شده است.
افزايشي بيش از  %61براي نمونههاي  TSP-CFRPو CFRP-TSP-
 CFRPنسبت به نمونه  CFRP 4قابل مشاهده است.

جدول  -5مقايسه سختی االستیک دو طرح تقويت پیشنهادی و  NSMنسبت به نمونه تقويت شده با چهار اليه کربن
نسبت به

CFRP 4

سختي اوليه

5
5/621
5/621
5/628

)(KN/mm

نمونه
CFRP 4

680/22
622
628/2
622/02

TSP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP
SR-CFRP

6000
5000

3000

CFRP 4
TSP-CFRP 2

2000

SR-CFRP 1

1000

CFRP-TSP-CFRP
1

0
8

7

6

4
5
)Vertical Displacement (mm

3

2

0

1

)Dissipated Energy (KN.mm

4000

شکل  -3نمودار مقايسهای جذب انرژی بر حسب جابجايی قائم دو طرح پیشنهادی و  NSMنسبت به نمونه CFRP 4

جدول  -6مقايسه جذب انرژی طرحهای پیشنهادی نسبت به نمونه تقويت نشده
نمونه
PCS
TSP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP

جذب انرژي کلي ()Kn,mm

822/5
1052/80
1062/52

نسبت به نمونه

PCS

5
50/52
50/52

جدول  -1جذب انرژی دو طرح پیشنهادی و طرح  NSMنسبت به نمونه  CFRP 4در مقادير کلی ،جابجايیهای  1و  9سانتیمتر
نمونه
CFRP 4
TSP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP
SR-CFRP

مجموع جذب انرژي
(کيلونيوتن -ميليمتر)

نسبت به
نمونهCFRP 4

حذب انرژي در
جابجايي  5ميليمتر

نسبت به نمونه
CFRP 4

جذب انرژي در
جابجايي  8ميليمتر

نسبت به
نمونه CFRP4

8666/2
1052/80
1062/52
1202/22

5
55/612
5/62
5/022

12/22
502/12
22/02
21/20

5
6/88
6/02
5/25

262/522
5022/51
5520
222/1

5
5/122
5/222
5/826
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 نتايج-6
-تحقيقي در زمينه استفاده از محصورکنندگي ترکيبي فوالد
 براي تقويت لرزهاي ستونها و پايه ها در آزمايشگاه سازهFRP
 در ابتدا دو طرح تقويتي ترکيبي پيشنهاد و تشريح.صورت گرفت
 نمونههايي،شده و در کنار طرح هاي متداول تقويت ستونها
ساخته شده و تحت اثر آزمايشات بارگذاري محوري فشاري
 تأثير طرحهاي،يکنواخت قرار گرفت تا با انجام بررسي مقايسهاي
 بر مبناي نتايج به دست آمده از.تقويت پيشنهادي بررسي شود
: موارد زير قابل ارائه است،آزمايش
 در%61  افزايشي بيش از، استفاده از دو طرح تقويتي پيشنهاديميزان جذب انرژي نسبت به حالت استفاده پوشش کربني تنها و
. را به همراه داشته استNSM  نسبت به روش%55
 با مشاهدات صورت گرفته و بررسي تصاوير نمونههاي تقويت تا حدودي مود خرابي از حالت خرابي،شده با دو طرح پيشنهادي
ترد برشي به شکست نرم و شکلپذير تغيير يافته اما کماکان به
 گسيختگي ترد،دليل غالب بودن و ماهيت ترد پوششهاي کربني
.آنها در پايان آزمايش مشهود بود
 ميزان تغيير شکل قائم نمونه تقويت شده با طرح اول نسبت بهنمونه تقويت شده با چهار اليه پوشش کربني بهبود يافته در حالي
 بهبودي در تغيير شکل محوري ايجاد،که با استفاده از طرح دوم
.نشده است
 افزايشي بيش از ده برابر، استفاده از دو طرح پيشنهادي تقويتدر مي زان جذب انرژي را نسبت به نمونه تقويت نشده به همراه
داشته است در حالي که اين مقدار نسبت به حالت کاربرد تکي
. بوده است%61 پوشش کربني بيش از
 درصد62  استفاده از نوارها و ميلههاي فوالدي افزايشي بيش ازدر ميزان سختي االستيک براي نمونههاي تقويت کننده ايجاد
.کرده است
، مطابق تحقيقات قبلي صورت گرفته توسط محققين مختلفاستفاده از چهار اليه پوشش کربني تقويت نسبت به دو اليه باعث
بهبود مقاومت خمشي و جذب انرژي نمونههاي تقويت شده
.گرديده است
- بهبودهاي حاصل شده در پارامترهاي مهم رفتار سازهاي ستونهاي بتني غير مسلح با استفاده از طرح پيشنهادي در قياس با
حالت کاربرد تکي پوششهاي پليمري و در نظرگيري اقتصاديتر
بودن طرحهاي پيشنهادي نسبت به استفاده تکي از پوششهاي
 استفاده از آن را به عنوان روشي کارامد و مؤثر براي،پليمري
 برشي و شکلپذيري ستونها و پايههاي بتني غير،تقويت خمشي
 بديهي است.مسلح پلهاي جادهاي و راهآهن ميسر ميسازد
مطالعات جامعتر و مدونتري در خصوص شيوه طراحي و
.کاربرديتر کردن استفاده از اين روش ميبايست صورت گيرد
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1. Introduction

In current study, a novel retrofitting scheme, hybrid confinement using steel reinforcement profiles and FRP
wraps was presented for strengthening of columns and plain concrete piers and verified using the results of an
experimental work results. Twenty cylindrical concrete specimens were produced in laboratory conditions and
energy dissipation, axial deformation, initial stiffness and load-deflection curve was calculated for each specimen.
Two of specimen was used as benchmark, however the other were retrofitted using CFRP wraps, GFRP wraps, near
surface mounted steel rods, FRP confinement and proposed retrofitting scheme. Based on the results, axial
compressive strength, energy dissipated and ductility was enhanced. The axial force-axial displacement behavior
of hybrid confined specimens had two parts. In the first part a parabola curve was observed whereas in the second
part the behavior was linear. The failure of specimens was brittle and had explosive nature towards CFRP or GFRP
rupture. However, the results proved that we will be able to use the proposed novel confinement scheme for shear
and flexural strengthening of columns and plain concrete piers of road and railroad bridges.

2. Methodology
2.1. Experimental study
Our proposed hybrid confinement scheme was constructed of steel elements and FRP wraps. In the first scheme,
the damage surface of column will be repaired. Then steel elements will be attached to the column surface using
two part epoxy adhesive. The remained space between steel elements and column surface fills using low strength
concrete. Finally, the FRP wrap will be attached around the perimeter of column. A schematic view of proposed
scheme illustrated in the Fig. 1.

2.2 laboratory tests
Experimental tests of cylindrical specimens under uniform axial pressure were conducted in the structure
laboratory. The detail of specimens was illustrated in Table 1.
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Fig. 1. A schematic view of retrofitted scheme: a) after wrapping of FRP, (b) before wrapping of FRP
c) Retrofitting detail for wall type pier, d) Retrofitting scheme for circular section column
Table 1. the detail of experimental specimens
specimen

Retrofitting Technique

Number of Specimen

PCS
TSP-CFRP
WSP-GFRP-CFRP
CFRP-TSP-CFRP
GFRP-CFRP
CFRP 2
SR-CFRP

Benchmark specimen
Thin steel strips + two layers of CFRP (Scheme 1)
Wide steel strips + one layer GFRP + one layer CFRP
One layer CFRP + Steel strips + one layer CFRP (Scheme 2)
One layer GFRP + One layer CFRP
Two layers of CFRP only
Steel rods + two layer of CFRP

2
3
3
3
3
3
3

3. Results and discussion
In order to comparative study of proposed retrofitting scheme, the number of FRP layer, type of FRP and the
structure of scheme was studied. For all specimens, the axial force- axial deformation curve was drawn. The energy
dissipation, axial compressive strength and elastic stiffness were considered as measure parameters. All of the
retrofitted specimens had two part behavior such as curve behavior in the first part and straight behavior in the
last part considering strain hardening behavior. This behavior is same as FRP wraps retrofitted specimens. The
steel element increases the axial load carrying of specimens; also it is very convenient for enhancement of flexural
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strength however the confinement enhancement on the concrete surface is negligible. In the Fig. 2, the comparative
behavior of TSP-CFRP, CFRP-TSP-CFRP and benchmark specimens was illustrated. The elastic stiffness of
retrofitted specimens increased considering the steel elements effects; however the axial compressive strength
and energy dissipation was increased.
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Fig. 2. Axial load-vertical deformation of three tested specimens

4. Conclusions
Based on the result, energy dissipation in proposed retrofitted scheme was enhanced about 24% and 11% ratio
to CFRP only and NSM retrofitted specimens. The failure mode of specimens retrofitted using hybrid steel-FRP,
was inclined to flexural mode however the most failure mode is shear failure considering negligible effect of steel
element onto confinement of concrete. The axial deformation of retrofitted specimen using scheme 1 was increased
ratio to CFRP 4 specimen, however this item was constant about the scheme 2 retrofitted specimens. About the
energy dissipation measure, enhancement was more than 10 time than benchmark specimen, however this item
was 24% more than CFRP 4 specimen. Elastic stiffness was increased about 27% ratio to benchmark specimen
using steel elements. Enhancement in structural behavior of retrofitted specimens using proposed schemes and
considering economical aspect of retrofitting, it is advisable to use these schemes for strengthening of plain
concrete columns and railroad bridge piers for enhancement of shear strength, flexural strength, and ductility.
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