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دس ثبصػبصی ٓشؿِ پل ّب FRP ثْشُ ٍسی وبسثشد 
صیش ثٌب ٍ تبػیؼبت، سٍؿْبی ًَیي ًشاحی ٍ ػبخت خي ٍ اثٌیِ فٌی، ػبختوبى ٍ تبػیؼبت : هحَس همبلِ 

  1هیثن ساد

 2ػیّذ فشؿبد ّبؿوی سهَاًی

 

چىیذُ 

-ثِ هٌَِس ثبصػبصی ٓشؿِ پل (FRP)پلیوشّبی هؼلح ؿذُ ثب الیبف  دس ایي همبلِ ًحَُ اخشای هتذاٍل

 اص دٍ دیذگبُ فٌی ٍ FRPػپغ ٓشؿِ اخشا ؿذُ ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطی . ّبی ساُ آّي اسائِ گشدیذُ اػت

اسصیبثی فٌی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػلؼلِ هشاتجی . هبلی ثب ٓشؿِ ثتي هؼلح هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ اػت

ثِ هٌَِس . ٍ اسصیبثی هبلی ثب همبیؼِ هَلفِ ّبی اكلی ّضیٌِ ّش دٍ ػیؼتن كَست پزیشفتِ اػت

همبیؼِ هَلفِ ّبی ّضیٌِ، ٓشؿِ پلْبیی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اًذ وِ اص لحبٍ فٌی ؿشایي هـبثْی 

ًتبیح حبوی اص آًؼت وِ ّضیٌِ اٍلیِ . داؿتِ ٍ تٌْب ثِ لحبٍ ػیؼتن تؼلیح ٓشؿِ هتفبٍت هیجبؿٌذ

 دس ٓشؿِ پل ّب ًؼجت ثِ ٓشؿِ ثتي هؼلح ًؼجتب ثبال ثَدُ اهب ثب تَخِ ثِ ػشٓت اخشا، FRPاػتفبدُ اص 

افضایؾ دٍام ٍ وبّؾ ّضیٌِ ّبی تٔویش ٍ ًگْذاسی، دس دساص هذت كشفْدَیی ّبیی وِ ثَاػٌِ اػتفبدُ 

 سا اص ًِش فٌی ٍ هبلی تَخیِ FRPاص ایي هلبلح كَست هیگیشد، ّضیٌِ ّبی اٍلیِ سا خجشاى ًوَدُ ٍ وبسثشد 

. هیٌوبیذ

ولوبت ولیذی 

، ٓشؿِ (AHP)، ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی پل، سٍؽ ػلؼلِ هشاتجی(FRP)پلیوشّبی هؼلح ؿذُ ثب الیبف

 پل

 

همذهِ - 1

یىی اص هْوتشیي هؼبئلی وِ پیؾ سٍی هتَلیبى ؿجىِ حول ٍ ًمل سیلی لشاس داسد، ثْشُ ثشداسی اص صیش ػبخت ّب ثب 

ّوَاسُ تالؽ هیـَد وِ ٓلی سغن ولیِ هحذٍدیت . تَخِ ثِ افضایؾ تشافیه ٍ ًیض افضایؾ ثبس هحَسی هی ثبؿذ

صٍال پلْب ثب آٌّگی . ّبی هَخَد، ػبصُ ّبی سیلی، ّوچَى پل ّب، دس ؿشایي ثْشُ ثشداسی هٌلَثی لشاس داؿتِ ثبؿٌذ

                                                 
 09124404541 کارشىاس ارشد سازٌ َاي دريايي، داوشکدٌ فىي، داوشگاٌ تُران، شرکت مُىدسان مشاير فرا دريا عرشٍ،  1
 09121303782کارشىاس ارشد سازٌ، داوشکدٌ عمران، داوشگاٌ خًاجٍ وصیرالديه طًسي ، شرکت مُىدسیه مشاير مترا،  2
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صٍال پلْب دس اثش َٓاهل . ػشیْ سخ هیذّذ، لزا ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ تٔویش آًْب ًیض ثِ ػشٓت افضایؾ هی یبثذ

ثذیي . یىی اص هتذاٍلتشیي َٓاهل خشاثی ٍ صٍال پلْب، هشتجي ثب ثخؾ فَالدی آًْب هی ثبؿذ. گًَبگًَی سخ هیذّذ

هٌٔی وِ خَسدگی آسهبتَسّبی ٓشؿِ ٍ یب اص ثیي سفتي ؿبّتیشّبی فَالدی یىی اص هـىالت سایدی اػت وِ پیؾ 

دس ػبلیبى گزؿتِ یىی اص سٍؿْبی هشػَم تٔویش ٍ همبٍم ػبصی پلْبی فَالدی . سٍی ثْشُ ثشداساى هی ثبؿذ

ایي كفحبت حدین ٍ ػٌگیي ثَدُ ٍ ًلت آًْب ًیض هـىل . خبیگضیٌی كفحبت ٍ یب اهبفِ ًوَدى آًْب ثَدُ اػت

.  ]2[هیجبؿذ ٍ ٓالٍُ ثش آى هؼتٔذ خَسدگی ٍ خؼتگی هیجبؿٌذ 

دس آى ػبلْب، ایي . سصیي اپَوؼی ّب اص اٍاخش دِّ ؿلت هیالدی ثشای تمَیت ٍ ثْؼبصی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ

 ثٔلت .هَاد ثشای اتلبل كفحبت فَالدی ثِ ثخؾ وــی ٓوَ خوـی ثتٌی دس پلْب هَسد اػتفبدُ لشاس هی گشفتٌذ

ایٌىِ خَسدگی فَالد ػجت اص دػت سفتي پیَػتگی ٍ گؼیختگی ٓوَ هی گـت، ػٔی ؿذ وِ هلبلح وبهپَصیتی 

ٓالٍُ ثش ایي صهبًی وِ كشف ٓولیبت تٔویش پل ّب هیگـت ػجت ثشٍص اختالالتی . خبیگضیي هلبلح فَالدی گشدًذ

ثب تَخِ ثِ ایي . دس خشیبى تشافیىی هی گـت ٍ هتٔبلجب ّضیٌِ ّبیی ثِ ػیؼتن حول ٍ ًمل آوبل هیـذ

هـىالت، هتَلیبى ػیؼتن حول ٍ ًمل ثِ ػوت اػتفبدُ اص هلبلحی ػَق یبفتِ اًذ وِ ثب پبئیي تشیي ّضیٌِ 

. ّؼتٌذ (پلیوشّبی هؼلح ؿذُ ثب الیبف)ّب FRP یىی اص ایي هلبلح . هوىي، ٓوش ػبصُ پل سا افضایؾ دّذ

ثب سصیي ّبی پلیوشی هخلَى ؿذًذ ٍ  (CFRP)ٍ وشثي  (AFRP)، آساهیذ (GFRP) اص خٌغ ؿیـِ FRPٍسلْبی 

دس ػبلْبی اخیش ایي هلبلح دس ًی ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی پلْب وبثشد . ثٌَٔاى خبیگضیي كفحبت فَالدی اػتفبدُ گـتٌذ

 ّب هلبلح أًٌبف پزیشی ّؼتٌذ ٍ آًْب سا هی تَاى ثِ ساحتی ثِ اؿىبل گًَبگَى FRP.] 2،6[فشاٍاًی یبفتِ اًذ 

ایي هؼئلِ ػجت هی ؿَد وِ صهبى . دس آٍسد ٍ دس حیي ػبخت ثِ آػبًی اًتمبل داد ٍ ثِ ػبدگی ًلت ًوَد

ّوچٌیي ثب اػتفبدُ اص ایي هلبلح هی تَاى ثٔذ اص . ٓولیبت ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی تب ػٌح لبثل لجَلی وبّؾ یبثذ

ثِ FRP . اًدبم ٓولیبت اخشایی، ٍصى ػبصُ پل ٍ ثبالخق ٓشؿِ ّبی ثتي هؼلح سا تب ػٌح لبثل لجَلی پبئیي آٍسد

كَست گؼتشدُ دس همبٍم ػبصی ػبصُ ّبی ثتٌی ًیض ثِ وبس سفتِ اػت ٍ هٌبلٔبت صیبدی ثش سٍی آى كَست گشفتِ 

دس ثخـی اص ٓوَ ثتٌی  (SRP)یب پلیوش هؼلح ؿذُ ثب فَالد  (FRP)ثىبسگیشی پلیوش هؼلح ؿذُ ثب الیبف . اػت

وِ ثِ وـؾ هی افتذ، یىی اص خذیذتشیي ساّىبسّب ثِ هٌَِس افضایؾ اػتحىبم ٓوَ ٍ  (پیؾ تٌیذُ یب ثتي هؼلح)

. ایي سٍؽ ّوچٌیي هوىي اػت ٓوش ػشٍیؼذّی ٓوَ سا استمب ثجخـذ. افضایؾ ُشفیت ثبثشی ٓوَ اػت

ایي پیَػتگی . اػتحىبم ٓوَ ثِ هیضاى صیبدی ٍاثؼتِ ثِ پیَػتگی ثیي هلبلح تمَیتی ٍ ػٌح ثتي ٍاثؼتِ اػت

تدشثیبت اخیش دس آهشیىب، اًگلؼتبى، . ثبیؼتی دس ًی اخشای ٓوَ ٍ ًیض ثبصسػیْبی ثٔذ اص آى ثِ دلت ثشسػی گشدد

ثِ ّشحبل، هَاسد .  سا دس ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی ػبصُ ّبی فَالدی ًـبى دادًذCFRPطاپي ٍ ػَییغ لبثلیت ثبالی 

صیبدی لجل اص اػتفبدُ اص ایي هَاد ثبیذ ثشسػی گشدد تب ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی هٌبػت ػبصُ ّبی هَخَد سا فشاّن 

. ]7 ، 2[آٍسد 
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( FRP )پلیوشّبی هؼلح ؿذُ ثب الیبف -2

اص دیش ثبص هٌْذػبى ٓوشاى ثب اًَاّ گًَبگًَی اص وبهپَصیت ّب وبس وشدُ اًذ اص چَة هی تَاى ثِ ٌَٓاى یه 

وبهپَصیت ًجیٔی ًبم ثشد تختِ ّبی چٌذ الیی ثِ ٌَٓاى وبهپَصیت ّبی ٍسلِ ای ٍ دس ًگبُ ولی ثتي ثِ كَست 

هَاد وبهپَصیت اص هَادی  .وبهپَصیت ثب اخضای لبثل توبیض اص دیگش هَاد هشوت دس ػبخت ػبصُ ّب ثَدُ اػت

سفتبس هدضایی داسًذ ٍلی هبدُ وبهپَصیت حبكل هیتَاًذ خَاف وبهال ، تـىیل ؿذُ اًذ وِ اص لحبٍ هىبًیىی

 .هتفبٍتی ًؼجت ثِ هَاد تـىیل دٌّذُ خَد داؿتِ ثبؿذ

وِ ًمؾ ثبس هبدُ  (فیجش)ایي هَاد اص دٍ ثخؾ الیبف . هَاد هشوت پلیوشی ًَّ هلٌَٓی هَاد وبهپَصیتی اػت

وِ ًمؾ ًگْذاسی الیبف دس وٌبس  (سصیي) هیىشٍى ٍ ّوچٌیي چؼت 25 تب 5هشوت سا ثش ْٓذُ داسد ٍ لٌش آًْب ثیي 

 الیبف یىذیگش ًگبُ هی داسًذوِ اصدس وٌبس سا الیبف ثذیي هٌَِس سصیي ّب  . تـىیل یبفتِ اػت،هی وٌذسا ّن ایفب 

تَصیْ  ّبسٍی ٍخِ آىّبی هَخَد سا ثِ ًحَ هٌبػجی ٍ ّوچٌیي تٌؾ حفبُت وشدُ دس ثشاثش َٓاهل هحیٌی 

.  ]1[ًوبیٌذ 

FRPًؼجت ٍصى ثِ .  ًؼجت ثِ فَالد همبٍهت ثیـتش ٍ اثشات تخشیجی ووتشی ًؼجت ثِ هحیي صیؼت داسد

 ًؼجت ، ًؼجت همبٍهت ثِ ٍصى ٍ كلجیت ثِ ٍصىFRPدس .  ثشاثش فَالد اػت18ثشاثش ثتي ٍ  FRP ،50همبٍهت 

 ،لبثلیت هشهت ٍ تٔویشیی ّوچَى  ثِ ٍیظگی ّبFRPٍػٔت وبسثشد . ثِ هلبلح سایح ثؼیبس لبثل تَخِ اػت

هٌَِس ثْیٌِ ػبصی ثِ هلبلح ًحَُ اػتفبدُ اص  ،اتَهبػیَى دس پشٍػِ ػبختوبّؾ ّضیٌِ ثِ ٓلت اػتفبدُ اص 

دسخِ وٌتشل ویفیت ٍ توویي ٍ  ،دس دػتشع لشاس گشفتي آییي ًبهِ ّبی هٔتجش دس خلَف ًشاحی ٍ وبثشدػبصُ، 

 .] 1[ ویفیت ثؼتگی داسد

اص خولِ .  اص لشاس گشفتي فیجشّبی هتَالی ٍ هتٔذد دس یه هبتشیىغ سصیي ػبختِ هی ؿًَذFRPوبهپَصیت ّبی 

 پبلتشٍطى ،(WET LAY UP) اػتفبدُ هی ؿَد هی تَاى ثِ رخیشُ سًَثت FRPهتذّبیی وِ دس ػبخت وبهپَصیت 

(PULTRUSION) ٍ  تضسیك سصیي( RESIN INFUSION) ّش ػِ ًَّ . اؿبسُ وشدFRP ُثشای هیتَاًٌذ  یبد ؿذ

 .]1[ ؿًَذ ٍم ػبصی ػبصُ ّبی ثتٌی اػتفبدُاهك

ثِ ًَس وِ ثِ ٍػیلِ فشآیٌذ رخیشُ سًَثت ػبختِ ؿذُ ثِ ػختی وٌتشل ٍ یب  FRPهخبهت یه وبهپَصیت  ٓوَهب

هیضاى ثِ وِ   سا،هذٍل االػتیؼیتِ ٍ همبٍهت وــیًوی تَاى  د، ٍ دس ًتیدِ هٔیي ٍ هـخق هی ؿَدلیك

 سفتبس FRP ایي ػِ ًَّ ، ًَّ فیجشّب یب سٍؽ ػبختكشفٌِش اص.  داسد، ثِ دلت تٔییي ًوَدثؼتگیآًْب هخبهت 

تحت فـبس  دس ٌّگبهی وِثبالخق  ،FRP وبهپَصیت ّبی خلَكیبت هْنیىی اص . وشًؾ هـبثْی داسًذ-تٌؾ

وشًؾ -هٌحٌی ّبی تٌؾ . تب لحِِ ؿىؼت ٍ گؼیختگی ًْبیی هیجبؿذ ایي هَاد سفتبس خٌیهیگیشًذ،لشاس 

اص خولِ .  ثِ هب هیذٌّذات ٍ أًٌبف پزیشی ٍ چىؾ خَاسی فلضFRP ثیي سفتبس ؿىؼت ٍاهحیه لیبع ، الیبف
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 دسیبفت وشد ایي اػت وِ ایي هَاد خبكیت چىؾ آصهبیـبت ٍ هٌحٌی ّبی حبكل اص آًْبًتبیدی وِ هی تَاى اص 

ؿىؼتـبى هوىي اػت سفتبس چىـخَاسی آوبی ثتٌی تمَیت ؿذُ ثب ًمٌِ خَاسی فلضات سا داسا ًیؼتٌذ ٍ 

 هیتَاًٌذ همبٍهت ، ایي هَاد ٌّگبهی وِ دس ثتي اػتفبدُ هیـًَذ، ثب ایي ٍخَد.ًذى سا هحذٍد نFRPوبهپَصیت 

سصیي ثب همبٍهت پبییٌی وِ داسد ًمـی دس خَاف هىبًیىی . افضایؾ دٌّذ صیبدی تب حذٍ چىؾ خَاسی ػتَى ّب سا 

FRP3[ ّب ًذاسًذ[ . 

  فشػَدگی، خَسدگی،ثشای ثْؼبصی ػبصُ ّبی هَخَد یب تٔویش خشاثیْبی ایدبد ؿذُ دس اثش خؼتگی FRPپَؿـْبی 

ثشای تٔویش ٍ  ٍ  ایي پَؿؾ ّب ثِ ٍخِ خبسخی ٓوَ ثتي هی چؼجٌذ.دس ػبصُ ّبی هَخَد ثِ وبس هی سًٍذ ....ٍ

: ]3[ ثشخی اص اًَاّ سایح ایي پَؿـْب ٓجبستٌذ اص .ثْؼبصی سفتبس ػبصُ ّب ثِ وبس هی سًٍذ

 آهبدُ ؿذُ ٍ یه الیِ چؼت سٍی ، اثتذا ػٌح ٓوَ ثتٌی،دس ایي ًَّ پَؿؾ وِ پَؿؾ ّبی دػت ػبص 

ػپغ الیبف ثبفتِ ؿذُ سا ثِ كَست گًَی دس یه یب چٌذ ساػتب ثب دػت سٍی ػٌح . آى هبلیذُ هی ؿَد

 .آى هیچؼجبًٌذ

 هپَصیت ّب ثِ كَست كفحبت یه خْتِ ػبختِ هی ا ن،ایي حبلت دس: كفحبت پیؾ ػبختِ وبهپَصیت

 15 تب 5  دس حذٍد هٔوَالی كفحبت پیؾ ػبختِ ثب ٓشم، هبًٌذ دال ّب ٍ تیشّب، آوبی تخت دس.ؿًَذ

چؼت   ٍ ثب اػتفبدُ اص،دگشدىثب هبػِ ٍ فـبس َّا تویض هی، وِ ػبًتی هتش ثش سٍی ػٌح تویض ؿذُ ٓوَ

 اص كفحبت پیؾ ػبختِ وِ دس آًْب الیبف ،هبًٌذ ػتًَْبلبئن، ُآوبی  ثشای تمَیت .چؼجبًذُ هی ؿَد

 پغ اص آهبدُ ػبصی ػٌح ٓوَ ثتٌی یه الیِ چؼت سٍی . اػتفبدُ هیـَد،ثِ كَست حلمِ ای لشاس داسًذ

 . ًِش دس ساػتبی هـخق سٍی ٓوَ چؼجبًذُ هیـَدٍسدآى سا هیپَؿبًذ ٍ كفحِ م

 اص هلبلح دس ایي : ٍسلِ ّبی هبؿیٌی ًَّFRP، الیبف ثِ كَست پیؾ آغـتِ ؿذُ ثِ چؼت ثىبس هی 

 .  یه هحفِِ حشاستی ثشای ٓول آٍسی وبهل الیِ ّبی چؼجیذُ ثِ ٓوَ ثتٌی ثِ وبس هیشٍد.سًٍذ

 ُثِ هٌَِس ػبخت ػبصُ ّبیی ثب  ... ،لًَی، ایي همبًْ دس ؿىل ّبی هختلف ًجـی: همبًْ ًَسد ؿذ ٍ

 . تَلیذ هیـَدFRPاػىلت وبهپَصیت 

 

 

 

  FRPثب اػتفبدُ اص  ّب ثبصػبصی پل-3

فشآیٌذی اػت وِ دس صهبًی كَست هیپزیشد وِ ثِ دلیل افضایؾ ُشفیت ؿجىِ ٍ یب ػبیش َٓاهل، ثبس ٍاسد ػبصی اصة

ثِ ٌَٓاى هثبل ٌّگبهی . ثش ػبصُ افضایؾ یبفتِ ٍ دس ًتیدِ ًیبص ثِ افضایؾ ُشفیت ثبسثشی ػبصُ ّبی فٌی هی ثبؿذ
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 FRP هی تَاى ایي ًیبص سا ثب اػتفبدُ اص كفحِ ّبی ، دس یه ٓوَ خوـی ثِ افضایؾ ٓوك یب آسهبتَس ًیبص ثبؿذوِ

.  تبهیي وشد

 اػتفبدُ ؿذُ FRPیىی اص هتذاٍلتشیي ػبصُ ّبیی وِ دس ػبلیبى اخیش دس اهش ثبصػبصی ٍ یب تٔویش ٍ هشهت آًْب اص 

 اػت، پلْب 

دس ػبلیبى اخیش . پلْب دس وٌبس تًَلْب اص هْوتشیي ٍ حؼبع تشیي اخضا ػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی هیجبؿٌذ. هیجبؿٌذ

ثب تَخِ ثِ افضایؾ ُشفیت ًبٍگبى ٓجَسی هـىالت لبثل تَخْی دس استجبى ثب ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی ایي لجیل ػبصُ ّب 

 اهشیىب ثِ لحبٍ ػبصُ ای یدسكذ پل ّبثٌَٔاى هثبل ػی تب چْل . ٍ ّضیٌِ ّبی هشتجي ثب آًْب ثَخَد آهذُ اػت

 دس ، (FHWA)  اداسُ ول آصادساّْبی ایبالت هتحذُثش ایي اػبع.  ٍاسدُ هٔیف ٓول هیىٌٌذثبسّبیًؼجت ثِ 

 دس تخویي خَد اص ایي پشٍطُ ِٓین سلوی آؿتَ ًیض . هیلیبسد دالس آالم وشد212 سا ّبّضیٌِ سفْ ًمق پلخَد گضاسؽ 

دس یىی اص ایبالت آهشیىب .  هیلیبسد دالس سا ثب ایدبد تشهیوْبی هٔوَلی ٍ ثبال ثشدى ویفیت الصم داًؼت263هٔبدل 

ٍ توبهی ػبصُ ّبی روش ؿذُ هی ثبیؼت تَٔین گشدد  هیلیبسد دالس دس ػبل كشف خبیگضیٌی پل ّب هی200دس حذٍد

ثِ ٌَٓاى هثبل پل ٍػت ثشٍن دس اٍّبیَ اٍلیي .  داسًذ ٍ دس ایي ثیي وبهپَصیت ّب ًمؾ تٔییي وٌٌذُ ای،ؿًَذ

 ٓالٍُ ثش ّضیٌِ ًگْذاسی پبییي ایي پل ّب ًىتِ لبثل . اػتفبدُ ؿذُ اػتFRPّبی پلی اػت وِ دس آى اص وبهپَصیت

 24 حذاوثش چشا وِ ًلت آًْب ،تَخِ آى اػت وِ ثشای ًلت ٍػبئي ًملیِ ثب هـىل تشافیىی سٍ ثِ سٍ ًیؼتٌذ

 دیگش دلیل ّوچٌیي .( اسٍپبػشتبػش دس لَػی ؿىلًَالًی تشیي ػبصُ وبهپَصیتی )  هیبًدبهذػبٓت ثِ ًَل

 ثِ . هْن ػیؼتن حول ٍ ًملی ٍخَد داسد ثشای تشهین ٍ تٔویش ػبصُ ّبی اػت وِاًتخبة ایي هلبلح ؿشایٌی

دس ووتشیي صهبى  ثِ دلیل اخشای ٓولیبت احیبی هدذد ٍ ًَػبصی پل ّب ،ٍاػٌِ وبّؾ دس اصدحبم تشافیىی

 . ]8[  هی تَاًٌذ ثْتشیي گضیٌِ ثبؿٌذFRPوبهپَصیت ّبی هوىي،

 دس پل ّب FRPاخضای ػیؼتن - 3-1

ثذیْی .  دس پلْب ٍخَد داسد، هٔشفی هیگشددFRPدس ایي ثخؾ یىی اص هتذاٍلتشیي ػیؼتوْبیی وِ ثشای اخشای 

اػت وِ ثب تَخِ ثِ ٍػٔت اًَاّ ایي ًَّ هلبلح سٍؿْب ٍ اخضا هختلفی پیؾ سٍی ًشاحبى ٍ هدشیبى پشٍطُ ّبی 

 وِ هیتَاًذ دس ثؼیبسی اص FRPٓوشاًی لشاس داسد، اهب دس ایي ثخؾ ػٔی ؿذُ اػت یىی اص اًَاّ ػیؼتن ّبی 

.  پشٍطُ ّبی ثبصػبصی هٌبػت ثبؿذ، هٔشفی گشدد

آسهبتَسّبی - 2، (SIP)لبلت ّب یب پبًلْبی ثشخب - 1: ایي ػیؼتن ثِ ًَس ولی ؿبهل ػِ خضء ولی هیجبؿذ 

دس ؿىل .  هیجبؿذ ٍ ّیچ گًَِ هلبلح فَالدی ثىبس ًویشٍدFRPخٌغ ّش ػِ خضء اص ًَّ . تؼلیح، ؿجىِ تؼلیح

. ]4[ًوبیی اص اخضا ایي ػیؼتن ثِ ًوبیؾ دس آهذّبًذ  (1)
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 دس پلْب FRP اخضای ػیؼتن – 1ؿىل 

پبًلْبی ثشخب - 3-1-1

اػتحىبم ّش پبًل . پبًلْب اص یه كفحِ هؼتٌیل ؿىل ٍ ثب اثٔبدی هتٌبػت ثب اثٔبد ٓشؿِ اًتخبة هیگشدًذ

ایي پبًلْب ٓوَد ثش ؿبّتیشّبی فَالدی اخشا هیگشدًذ ٍ دس هحل . ثَػیلِ دٍ همٌْ ثبوؼی ؿىل افضایؾ هی یبثذ

. ٍ تیش فَالدی لشاس هیگیشد FRPهبّیچِ ثتٌی هب ثیي پبًل ّبی ٓشؿِ وبهپَصیتی . ؿبّتیشّب ًبپیَػتِ هی ثبؿٌذ

. ]4[ًوًَِ ای اص اخشای ایي پبًلْب ثِ ًوبیؾ دس آهذُ اػت  (2)دس ؿىل 

 
 دس پلْب FRPًوًَِ ای اص اخشای پبًلْبی  - 2ؿىل 

 

 دسكذ ػٌح فَلبًی آًْب ثب ػٌگذاًِ ّبی آّىی پَؿبًذُ هی ؿَد تب اتلبل هٌبػجی ثیي پبًلْب ٍ الیِ 30دس حذٍد 

ّوچٌیي دلیل دیگش اػتفبدُ اص ایي الیِ اًتمبل هٌبػت . ّبی فَلبًی وِ ثش سٍی آًْب اخشا هی گشدد، ثشلشاس ؿَد

ٓولىشد ػبصُ ای ایي پبًلْب هـبثِ ثب ٓولىشد آسهبتَسّبی وــی دس ٓشؿِ . ًیشٍ ثیي ٓشؿِ ثتٌی ٍ پبًل هی ثبؿذ

.  ]4[ روش ؿذُ اػت ACIسًٍذ ًشاحی ایي ثخؾ دس آئیي ًبهِ . ثتي هؼلح هی ثبؿذ

 FRPآسهبتَسّبی - 3-1-2

ایي آسهبتَسّب ثش سٍی پبیِ هشوضی همبٍهت الصم دس .  هیجبؿذFRPخضء دیگش ایي ػیؼتن آسهبتَسّبیی اص خٌغ 

ثشاثش هوبى هٌفی ثشای ؿبّتیشّب سا فشاّن هیىٌٌذ ٍ دس ػبیش ًمبى ثِ ٌَٓاى آسهبتَس حشاستی ٓول وشدُ ٍ دس همبثل 
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ًوًَِ ای اص ثىبسگیشی ایي آسهبتَسّب ثِ  (3)دس ؿىل . همبٍهت هیىٌٌذ (shrinkage)خوْ ؿذگی ثتي ٓشؿِ 

. ]4[ًوبیؾ دس آهذُ اػت 
 

 
 دس پلْب FRPًوًَِ ای اص اخشای آسهبتَسّبی  - 3ؿىل 

 FRPؿجىِ - 3-1-3

ایي ؿجىِ ثٌَٔاى هؼلح . خضء ػَم ایي ػیؼتن یه ؿجىِ پیؾ ػبختِ ؿذُ اػت وِ دس دٍ خْت ٓول هیىٌذ

وٌٌذُ ّبی فَلبًی ٓشؿِ ثتٌی ٓول وشدُ ٍ تٌؾ وــی سٍی ؿبّتیشّب سا وِ ًبؿی اص خوؾ هٌفی ٓشؿِ هی 

-ثشای ایٌىِ ؿجىِ. آًْب دس ًبحیِ هوبى هثجت ٍ ثیي ؿبّتیشّب ثِ یىذیگش هتلل هیگشدًذ. ثبؿذ، تحول هی وٌذ

ایي . ّب دس ًی اخشای پل دس هحل خَد ًگبُ داؿتِ ؿًَذ، ٍكلِ ّبیی دس اًتْبی ؿجىْْب هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد

 خفت اص ایي ٍكلِ ّب هَسد اػتفبدُ 4 تب 3هٔوَال . ٍكلْْب  ثبس وــی ثیي دٍ ؿجىِ هدبٍس سا هٌتمل هیٌوبیٌذ

ػیؼتن ّبی وــی ثب پَؿؾ اپَوؼی ًیض هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ تب دس ًی سیختي ثتي . لشاس هی گیشًذ

. ]4[ًوًَْبی اص ایي ثخؾ ػیؼتن ثِ ًوبیؾ دسآهذُ اػت  (4)دس ؿىل . ؿجىِ ّب دس هحل خَد ثبثت ثوبًٌذ
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 دس پلْب FRPًوًَِ ای اص اخشای ؿجىِ ّبی  - 4ؿىل 

 

 FRPفشآیٌذ ػبخت ٓشؿِ پل ثب - 3-2

ثشؽ پبًچ، هوبى خوـی هثجت .  لجل اص ػبخت اًدبم هی پزیشدFRPآصهبیؾ آصهبیـگبّی ػیؼتن ٓشؿِ آسهِ 

ٍ هٌفی، ٍ آصهبیؾ ّبی خؼتگی كَست هی گیشد تب ُشفیت ػیؼتن ٓشؿِ ٍ ُشفیت اًتمبل ثبس دس هحل اتلبل 

 سا ثشای هوبًٔت اص FRPّوچٌیي آصهبیؾ ّبی اًدوبد ٍ رٍة سا اًدبم هی ؿَد تب فؼبد . ٓشؿِ سا هٔیي ؿَد

اًدبم ایي آصهبیؾ ثِ هٌَِس اًویٌبى یبفتي اص تَاًبیی .  ثشسػی وٌٌذFRPٓذم پیَػتگی ثتي دس پبًل ّبی ٓشؿِ 

.  ]4[دس تحول ثبسّبی ًشاحی پبیذاسی دس ثشاثش آًْبػت  FRPػیؼتن 

 ایدبد ٍ هخبهت FPRپغ اص اػتمشاس ؿبّتیشّبی ثتٌی، هبّیچِ ػبختِ ؿذُ تب استفبّ هَسد ًیبص لبلت ّبی ٓشؿِ 

ٍلتی اص سٍؽ ػبخت هٔوَلی ٓشؿِ اػتفبدُ ؿَد، هبّیچِ سا اص لبلت ّبی تختِ . یىٌَاخت ٓشؿِ سا حفَ ؿَد

 ثِ ٌَٓاى لبلت ّبی خذاًـذًی، ثِ FRPثِ ٓلت اػتفبدُ اص پبًل ّبی ٓشؿِ . ػِ الیِ خذاؿذًی دسػت هی وٌٌذ

ایي وبس ثب تىیِ دادى پبًل ّبی ٓشؿِ سٍی ؿبُ تیشّب ٍ اػتفبدُ اص . سٍؽ دیگشی ثشای ػبخت هبّیچِ ًیبص اػت

. فَم پلی اػتبیشى سٍصًِ داس كلت ثب استفبّ هتغیش اًدبم هی ؿَد، وِ لجل اص اػتمشاس ثتي ًلت ؿذُ اػت

هبّیچِ ّبی پلی اػتبیشى سا ثب چؼت اپَوؼی ثِ لجِ ّبی ثبل ثبالیی ؿبُ تیشّبی ثتٌی ثدض لؼوت ثیشًٍی ؿبُ 

، دس لؼوت ثیشًٍی ؿبُ تیشّبی خبسخی اص لبلت ثٌذی ػِ الیِ هٔوَلی  (5ؿىل )تیشّبی خبسخی هتلل هی وٌٌذ 

.  سا سٍی فَم لشاس هی دٌّذFRPػپغ پبًل ّبی ٓشؿِ . دیَاسُ اػتفبدُ هی ؿذ ٍ ثشای پیـبهذگی ًشُ ای

ػلَلْبی لَلِ ای ؿىل تَ خبلی دس اًتْبی پبًل ّب سا ثب فَم پلی اػتبیشى لبثل اًجؼبى پش هی وٌٌذ تب اص خشیبى آة 

ّوِ اخضا ثشای وبسگشاى ثِ اًذاصُ وبفی ػجه ثَدُ تب ثتَاًٌذ آًْب سا . هخلَى ٍ ثتي خیغ ثِ حفشُ ّب خلَگیشی ؿَد

.  ]4[حول وٌٌذ
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 دس پلْب FRPًوًَِ ای اص اخشای ؿجىِ ّبی  - 5ؿىل 

 

لجل اص اػتمشاس پبًل ٓشؿِ، دسصگیشی ثب خَؽ ػیلیىَى سٍی لجِ پبًل ٓشؿِ وِ لجالً هؼتمش ؿذُ اػت اًدبم هی 

دسصگیشی ثب . یه پیچ ثب سٍوؾ اپَوؼی دس اًتْبی ّش پبًل ٓشؿِ دس هحل اتلبل لجِ وبس گزاؿتِ هی ؿَد. ؿَد

خَؽ ػیلیىَى اًدبم هیـَد تب ثیي پبًل ّبی ٓشؿِ آة ثٌذی ایدبد وٌٌذ ٍ اص ًفَر ثتي ثیي پبًل ّب ٌّگبم 

پیچ ّبی ثب سٍوؾ اپَوؼی سا ثشای هحىن وشدى اًتْبی پبًل ّب ٍ خلَگیشی اص ثلٌذ ؿذى آًْب . سیختي خلَگیشی وٌٌذ

دس كَست ٓذم اًویٌبى اص خشیبى یبفتي ثتي ثِ . دس صهبى ٍصؽ ثبدّبی ؿذیذ لجل اص سیختي وبس گزاؿتِ هی ؿَد

ؿىبف ثیي ثبالی ؿبُ تیش ٍ پبییي پبًل ٓشؿِ، ، لجل اص ایٌىِ ٓشؿِ ثتٌی سیختِ ؿَد اص هالت ػیبل ثشای پش وشدى 

پغ اص ًلت ّوِ پبًل ّبی ٓشؿِ، هالت سا ثشای لجِ پبییٌی پبًل . ٍ فَم اػتفبدُ هیـَد حفشُ ثیي هبّیچِ

ػٌح هالت سا . ٓشؿِ ثىبس ثشدُ ٍ هتشاون هیىٌٌذ تب هٌوئي ؿًَذ وِ هالت ّوِ فوبّبی خبلی سا پش وشدُ اػت

ثب خبهَت ّبی فَالدی وِ )صثش وشدُ تب اكٌىبن وبفی ثیي ؿبُ تیشّب ٍ ٓشؿِ ثتٌی ایدبد ؿَد ٍ اص ٍاوٌؾ هشوت 

 سا هَاصی ثب ؿبّتیشّبی ثتٌی FRPػپغ هیلگشدّبی . اًویٌبى حبكل گشدد (اص ثبل ثبالیی ؿبُ تیشّب ثیشٍى هیضًٌذ

 لشاس دادُ ٍ ثب خشن ّبی پالػتیىی هتلل ًگِ هی داسًذ، وِ سٍی هحفِِ ّبی لَلِ ای ؿىل پبًل ّبی ٓشؿِ لشاس 

اص فبكلِ ثٌذی ثیـتش ٍ . هیلگشدّب سا دس فَاكل تٔییي ؿذُ دس هشوض پبیِ هشوضی لشاس هیذٌّذ. گشفتْبًذ

هیلگشد ّبی فَالدی ثب سٍوؾ اپَوؼی . هیلگشدّبی ّبی وَچىتش دس فَاكل دٍستش اص پبیِ هشوضی اػتفبدُ هیـَد

اثٔبد ٍ فَاكل هیلگشدّب ثب .  ًلت هیگشدًذFRPوِ دس دیَاسُ ٍ ًشُ اػتفبدُ هی ؿًَذ، ّوضهبى ثب هیلگشد ّبی 

.  سا دسثبالی هیلگشدّب لشاس هیذٌّذFRPػپغ ؿجىِ . تَخِ ثِ ثبس ٍاسدُ ٍ ًَّ پل تَػي ًشاح تٔییي هی گشدد

ؿجىِ ّب سا دس ػِ لؼوت سٍی ٓشم پل، دٍ .  وبس هی گزاسًذFRP سا ٓوَد ثش هیلگشدّبی Tهیلگشدّبی ؿجىِ 
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ثِ ٓلت تبهیي پَؿؾ ثبالیی هَسد ًیبص ؿجىِ دس . ثخؾ ثضسگتش دس ثیشٍى ٍ ثخؾ وَچىتش دس ٍػي لشاس هی دٌّذ

 9/215 هیلیوتش ثِ 200ثِ ٌَٓاى هثبل هخبهت ثتي اص )هشوض پل هخبهت ٓشؿِ پل سا افضایؾ هی دٌّذ 

.  ]4[ ػشیٔتش اص ػبیش ٓشؿِ ّبػت FRPٓولیبت ثتي سیضی ٓشؿِ . (هیلیوتش افضایؾ هی یبثذ

  FRPثْشُ ٍسی اػتفبدُ اص -4

  ػلؼلِ هشاتجیاػتفبدُ اص سٍؽ اسصیبثی فٌی ثب - 4-1

ػلؼلِ هشاتجی ، اػتفبدُ اص سٍؽ یىی اص ساّىبسّبی اًتخبة هٌبػجتشیي ػیؼتن اخشایی دس ّش ثخـی ثِ لحبٍ فٌی

"Analytical Hierarchy Process" (AHP)ایي تىٌیه ثِ تلوین گیشًذُ ووه هیىٌذ وِ ثتَاًذ یه .  اػت

هؼئلِ پیچیذُ سا ثِ ؿىل یه ػلؼلِ هشاتت ػبدُ ؿىل دّذ ٍ تٔذاد صیبدی اص هٔیبسّبی ووی ٍ ویفی سا دس یه 

. ]5[سٍؽ ػیؼتوبتیه ٍ ثب اػتفبدُ اص هٔیبسّبی چٌذگبًِ اسصیبثی ًوبیذ 

 

 : ایي تىٌیه ؿبهل ػِ هشحلِ هیجبؿذ 

 تدضیِ هؼئلِ ثِ تٔذادی هٔیبس وَچىتش خْت تلوین گیشی ثْتش - 1

 همبیؼِ دٍ ثِ دٍی هٔیبسّبی هزوَس - 2

 تٔییي اسصؽ ًؼجی ّش هٔیبس دس اًتخبة - 3

 ، فْشػتی اص هْوتشیي هٔیبسّب ثِ لحبٍ فٌیFRPاص ایي سٍ پغ اص هٌبلِٔ هٔیبسّبی اػبػی ثشای اخشای ٓشؿِ 

، اًتخبة گشدیذ، ٍ خْت اهتیبصدّی ٍ اًتخبة ػیؼتن ًْبیی ثِ حوَس خؤی اص وبسؿٌبػبى خجشُ دس صهیٌِ ًشاحی

، ًْبیتبً  پغ اص هٌبلٔبت كَست گشفتِ ٍ ثشسػیْبی اًدبم ؿذُ. تمذین گشدیذاثٌیِ فٌی خٌَى سیلیًِبست ٍ اخشای 

 : وِ ثِ تشتیت ٓجبستٌذ اص ًذ، اًتخبة ؿذ ثِ ٌَٓاى هَثشتشیي هٔیبسّبFRP اكلی ثشای ػٌدؾ ػیؼتن  هٔیبس5

 ػشٓت اخشا - 1

 ٓوش هفیذ - 2

 ػَْلت اخشا- 3

 تَاى تَلیذ دس داخل - 4

 (یب ثِ ثیبًی ویفیت اخشا)ًگْذاسی ٍ تٔویش - 5

، دٍ خذٍل ثِ هٌَِس اهتیبصدّی ثِ  ٍ ٓشؿِ ثتي هؼلحFRPثب اػتخشاج هٔیبسّبی تٔییي وٌٌذُ ثشای اخشای ٓشؿِ 

خذٍل اٍل ٍصى ٍ اسصؽ هٔیبس ّب سا دس تمبثل ثب یىذیگش ثیبى وشدُ ٍ . هٔیبسّب ٍ ػیؼتن ّبی پیـٌْبدی تْیِ ؿذ

ثِ ٓجبست دیگش دس خذٍل اٍل ّشوذام اص .  سا دس همبم همبیؼِ لشاس هیذّذFRPخذٍل دٍم اخشا ٍ ٓذم اخشای 

وبسؿٌبػبى اسصؽ هٔیبسّبی روش ؿذُ سا ثیبى هیىٌٌذ ٍ ػپغ دس خذٍل دٍم اهتیبص ّش ػیؼتن دس ّش هٔیبس سا 
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حؼي ایي ػیؼتن ایي اػت وِ اهتیبصّبی ًْبیی ّش ػیؼتن ثِ ًَس یىٌَاخت ٍ ّوگَى ثذػت . تٔییي هیىٌٌذ

. خَاٌّذ آهذ ٍ هی تَاى هٔیبس همبیؼِ ای كحیح تشی ثذػت آٍسد

اًَاّ ، ٍصًذّی الصم ثِ توبهی هٔیبسّبی دادُ ؿذُ ٍ اهتیبصات فٌی ّشیه اص ثب تَخِ ثِ ًِشات هٌشح ؿذُ

. اسائِ ؿذُ اػت (1)ًتبیح هشثًَِ دس خذٍل .  حبكل ؿذػیؼتوْب
 

 ٍ اخشای ٓشؿِ ثتي هؼلح FRPًتبیح اهتیبصدّی فٌی ثِ اخشای ٓشؿِ - 1خذٍل 

 ستجِ اهتیبص فٌی وؼت ؿذُ ًَّ تشاٍسع سدیف

 اٍل FRP 15/4اخشای ٓشؿِ  1

 دٍم 52/3 اخشای ٓشؿِ ثتي هؼلح  2

 ستجِ دسكذ آسا هٔیبس سدیف

دٍم  21 ػشٓت اخشا 1

چْبسم  18 ٓوش هفیذ  2

پٌدن   17 ػَْلت اخشا 3

اٍل   24 تَاى اخشا دس داخل 4

ػَم  20 ًگْذاسی ٍ تٔویش 5
 

  FRPثشسػی ّضیٌِ ّبی ػیؼتن - 4-2

 اًالٓبت هشثَى ثِ هلبلح هَسد اػتفبدُ ٍ حدن وبس دس هَسد ٓشؿِ پل FRPثِ هٌَِس ثشسػی ّضیٌِ اػتفبدُ اص 

 ٍ ّوچٌیي پل ثتي هؼلح حیي ػبخت، ثجت گشدیذ تب اهىبى همبیؼِ دٍ پل فشاّن FRPهؼلح ؿذُ ثب هلبلح 

ّضیٌِ ًؼجی .  دسكذ ثیـتش اص ّضیٌِ هلبلح پل آسهِ فَالدی ثَدFRP 60ّضیٌِ ول هلبلح ثشای پل آسهِ . ؿَد

 دسكذ هشثَى ثِ 10 دسكذ هشثَى ثِ ؿجىِ ٍ 25 دسكذ هشثَى ثِ پبًل ّبی ٓشؿِ، FRP 65اخضای تـىیل دٌّذُ 

 FRP دسكذ ثیـتش اص ّضیٌِ آسهبتَس ػیؼتن 45ّضیٌِ آسهبتَس فَالدی .  ثَدFRPهیلگشد ثشای ول ّضیٌِ هلبلح 

، افضایؾ اػتفبدُ ٍ ثْیٌِ ػبصی ثیـتش ًشاحی، هی تَاًٌذ ػجت وبّؾ ّضیٌِ ایي FRPسلبثت ثیي ػبصًذگبى . ثَد

.  دس آیٌذُ گشدًذ (ثِ ٍیظُ پبًل ٓشؿِ)ػیؼتن 

 ًفش ػبٓت ثش هتش هشثْ ثشای 70/0.  كشفِ خَیی دس صهبى اًدبم پشٍطُ اػتFRPهضیت اكلی اػتفبدُ اص هلبلح 

 ًفش ػبٓت ثش هتش هشثْ 15/0آسهبتَس فَالدی سا دس . ًلت ٍ ثشداؿتي لبلت ثٌذی سٍی پل آسهِ فَالدی الصم ثَد

 ًفش ػبٓت ثش هتش هشثْ ثشای لشاس دادى هبّیچِ ّبی پلی اػتبیشى ٍ وبس گزاؿتي پبًل ّبی 25/0. هؼتمش وشدًذ

.  ًفش ػبٓت ثش هتش هشثْ لشاس دادًذ13/0، ؿجىِ ٍ هیلگشدّب سا دس FRPدٍ هؤلفِ دیگش آسهبتَس . ٓشؿِ الصم ثَد

 37/0 ػبٓت ثش هتش هشثْ سٍی ػبخت ٓشؿِ ٍ اػتمشاس آسهبتَس سٍی ٓشؿِ پل آسهِ فَالدی دس همبیؼِ ثب 86/0
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 دسكذ كشفِ خَیی دس ّضیٌِ ّبی وبس 57ایي ثِ هٌٔی . كشف ؿذ FRPػبٓت ثش هتش هشثْ سٍی ٓشؿِ پل آسهِ 

 FRP 15/51ػشٓت لشاس دادى ثتي سٍی ٓشؿِ آسهِ . یه هضیت ّن دس ثْشُ ٍسی سیختي ثتي هـبّذُ ؿذ. اػت

.  هتش هىٔت ثش ػبٓت ثشای ٓشؿِ آسهِ فَالدی ثَد05/29هتش هىٔت ثش ػبٓت دس همبیؼِ ثب 

ّضیٌِ .  دسكذ كشفِ خَیی دس وبس ػبخت اًدبم ؿذ57 ثب FRPػبخت ٓشؿِ پل ثتٌی آسهِ ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطی 

دس حبل حبهش تحمیك دسثبسُ .  دسكذ ثیـتش اص ّضیٌِ هَاد پل ٓشؿِ آسهِ فَالدی ثَدFRP 60هلبلح پل ٓشؿِ آسهِ 

ثِ  ًِش هی سػذ ثب تَخِ ثِ كشفِ خَیی دس صهبى .  اهىبى ًذاسدFRPفَایذ ًَالًی هذت ًبؿی اص دٍام ٓشؿِ 

ٓشؿِ پل ّب ثبیذ همشٍى ثِ كشفِ ثبؿذ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  FRPػبخت ٍ فَایذ ًَالًی هذت احتوبلی، آسهبتَس 

ثْیٌِ ػبصی آتی ًشاحی لبلت ثٌذی خذاًـذًی ثشای وبّؾ ّضیٌِ . ّضیٌِ ّبی اٍلیِ آًْب دس حبل حبهش ثبال اػت

ٓالٍُ ثش ایي، اػتفبدُ اص ؿجىْْبی پیؾ ػبختِ ثضسگتش ثِ خبی هیلگشدّب .  تَكیِ هیـَدFRPػیؼتن آسهِ 

ثِ هٌَِس . هوىي اػت ثبص ّن كشفْدَییْبیی ثیـتشی دس صهبى ٍ فشآیٌذ اخشایی ایي ػیؼتن ًَیي ثِ ثبس آٍسد

وٌتشل ویفیت هلبلح ثىبس سفتِ، توویي ویفیت ٓشؿِ اخشا ؿذُ ٍ ثشای حلَل اًویٌبى اص هٌبثمت ثب هـخلِ 

 FRPّب ٍ ًیض ایدبد تأییذ ًِبستی الصم ثشای پشٍطُ ّبی صیش ػبختی ثضسي ثبیؼتی آصهبیـبت الصم ثش سٍی هلبلح 

. ]4[كَست پزیشًذ 

تحلیل ًتبیح - 5

دس استجبى ثب اخشای ػیؼتن ّبی ًَیٌی وِ دس ػشاػش دًیب دس صهیٌِ ٓلَم هٌْذػی هٌشح هی ؿَد، یىی اص هْوتشیي 

ثذیي هٌٔی وِ . هؼبئل پیؾ سٍی ًشاحبى تَاًوٌذی پیوبًىبساى داخلی ثشای اخشای ػیؼتوْبی ًَیي هی ثبؿذ

ٓذم تَاًوٌذی پیوبًىبساى داخلی ثشای اخشای چٌیي ػیؼتن ّبیی ّضیٌِ پشٍطُ سا ثبال ثشدُ ٍ ّوچٌیي ایي اهىبى 

 اهتیبص پبئیي FRPدس ایي هٔیبس ػیؼتن ثْؼبصی ٓشؿِ ثب . ٍخَد داسد وِ هـىالتی دس حیي اًدبم پشٍطُ ثَخَد آیذ

ثب تَخِ ثِ هبّیت ایي ػیؼتن، اوثش وبسؿٌبػبى اهتیبص ثِ هشاتت ثبالتشی سا ثِ آى اختلبف . تشی وؼت ًوَد

دادًذ، چشا وِ ػشٓت اخشای ایي ػیؼتن ثب تَخِ ثِ ًَّ اخشای آى ثؼیبس ثبالتش اص ثْؼبصی ٓشؿِ ثب ؿیَُ ّبی 

ّوچٌیي ثِ دلیل همبٍهت ایي ػیؼتن دس ثشاثش خَسدگی، ّضیٌِ ّبیی وِ هتٌبػت ثب ًگْذاسی ٍ . هٔوَل هیجبؿذ

ایي هؼئلِ ثذیي دلیل اػت وِ . تٔویش ٓشؿِ پل هی ثبؿٌذ، ثؼیبس پبئیي تش اص ػیؼتوْبی ثْؼبصی سایح اػت

ًجیٔتبً ٓوش هفیذ ٓشؿِ . پغ اص ثْؼبصی ثبص ّن اهىبى خَسدگی آسهبتَسّب ٍ صٍال ثتي ٓشؿِ ٍخَد خَاّذ داؿت

FRPدس كَستی وِ پیوبًىبساى داخلی .  ثب تَخِ ثِ دٍام ثبالی آى ثؼیبس ثیـتش اص ٓشؿِ ثتي هؼلح هٔوَلی اػت

تدشثِ الصم ثشای اخشای چٌیي ػیؼتوی سا داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًیض داًؾ فٌی هَسد ًیبص هشتجي ثب ایي ػیؼتن سا وؼت 

ثِ هشاتت ثیؾ اص ٓشؿِ ثتي  FRPوٌٌذ، یٌٔی دس یه ؿشایي یىؼبى ثشای ّش دٍ ػیؼتن، ػَْلت اخشای ٓشؿِ 

. هؼلح هٔوَلی اػت
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 هشتجي ثب FRPثب تَخِ ثِ هٌبلجی وِ دس ثخـْبی لجلی روش ؿذ، پش ٍاهح اػت وِ دسكذی صیبدی اص حدن وبسّبی 

ّوچٌیي ثبیؼتی هتزوش ؿذ وِ ایي ثخؾ اػبع ػبیش ثخـْب سا تـىیل دادُ ٍ دس . اخشای ثخؾ پبًل هی ثبؿذ

ًیض هالحِِ هی گشدد، ثیـتشیي ّضیٌِ  (1)ّوبًگًَِ وِ دس ًوَداس . ًتیدِ دس اخشای آى ثبیذ دلت الصم كَست ثگیشد

دس ًتیدِ ًشاحی ایي ثخؾ ثؼیبس حؼبع ثَدُ ٍ ٓذم دلت وبفی دس .  هشتجي ثب ثخؾ پبًلْب هی ثبؿذFRPػیؼتن 

.  ًشاحی ایي ثخؾ هوىي اػت ػجت آوبل ّضیٌِ ّبی ثؼیبس ثِ پشٍطُ گشدد
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 FRPدسكذ هَلفِ ّبی ّضیٌِ ػیؼتن - 1ًوَداس 

 

 هشتجي ثب ثخؾ پبًلْبػت، ثٌبثشایي ّضًیِ ّبی هشتجي ثب ایي FRPّوبًگًَِ وِ ثیبى ؿذ اوثش ّضیٌِ ّبی ػیؼتن 

یىی اص اكلی تشیي ّضیٌِ ّب دس ایي . ثخؾ ًیض ثِ ّویي هیضاى، ًؼجت ثِ ػبیش ثخـْب افضایؾ خَاّذ داؿت

هوي ایٌىِ ثشای اخشای ثتي ٓشؿِ ًیض ّضیٌِ لبلت ثٌذی ثبیذ دیذُ . ثخؾ، ّضیٌِ ًلت ٍ ثشداؿت لبلجْب هی ثبؿذ

.  ثٌبثشایي دس هدوَّ ّضیٌِ لبلت ًؼجت ثِ ػبیش ثخؾ ّب افضایؾ چـوگیشی خَاّذ داؿت. ؿَد

 ثِ ًفش ػبٓت دس هتش هشثْ ووتشی ًیبص خَاٌّذ FRPًىتِ لبثل تَخِ دیگش ایي اػت وِ دٍ ثخؾ دیگش ػیؼتن 

ػَْلت اخشای ایي دٍ ثخؾ ٍ ًیض پبئیي ثَدى حدن وبسّبی هشتجي ثب ایي ثخؾ ّب سا هی تَاى اص َٓاهل . داؿت

.  هَثش ثش ایي هؼئلِ ثشؿوشد
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 ثِ اصای ّش هتش هشثْ FRPحدن وبسی اخشای ّشیه اص ثخؾ ّبی ػیؼتن - 2ًوَداس 

 

دس ٓشؿِ پلْب چِ دس فبص ًشاحی ٍ چِ دس فبص اخشا . ًىتِ حبئض اّویت دیگش دس استجبى ثب حدن ثتي سیضی ٓشؿِ هی ثبؿذ

هخبهت ثتي، ًشح اختالى . هْوتشیي ثخؾ، ثخؾ ثتٌی ٓشؿِ ٍ ػبیش وبسّبی هشتجي ثب ایي ثخؾ هی ثبؿذ

، ًحَُ FRP،پیَػتگی ثتي ٍ هیلگشد دس ٓشؿِ ّبی هٔوَلی ، پیَػتگی ثتي ثب پبًلْب ٍ آسهبتَسّب دس ٓشؿِ ّبی 

ّوِ اص هَاسد هْوی ّؼتٌذ وِ ٓذم دلت دس آًْب ٍ ٓذم سٓبیت ًىبت كحیح فٌی ٍ .... ثتي سیضی ٍ تشاون آى ٍ

 ثشای سٓبیت پَؿؾ فَلبًی ٍ FRPدس ٓشؿِ ّبی . اخشایی هشتجي ثب آًْب صیبى ّبی خجشاى ًبپزیشی ٍاسد هی آٍسًذ

ایي ثتي سیضی اهبفِ، ّوبًگًَِ وِ روش ؿذ، دس خْت . اخشای هٌبػت ٓشؿِ حدن ثتي سیضی ٓشؿِ افضایؾ هی یبثذ

ًیض لبثل هـبّذُ  (3)ّوبًٌَس وِ دس ًوَداس . حؼبػیت ّبیی اػت وِ ثبیذ دس استجبى ثب ثتي ٓشؿِ سٓبیت گشدًذ

 ثیؾ اص ػشٓت ثتي سیضی ٓشؿِ ّبی هٔوَلی اػت وِ ثِ ًَثِ خَد اػتفبدُ FRPاػت، ػشٓت ثتي سیضی ٓشؿِ 

.  سا دس ثْؼبصی ٍ ثبصػبصی ٓشؿِ پلْب همشٍى ثِ كشفِ هیٌوبیذFRPاص 
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 ثب ٓشؿِ ثتي هؼلح FRPهمبیؼِ ػشٓت ثتي سیضی ػیؼتن - 3ًوَداس 

 

خوْ ثٌذی ٍ اسائِ پیـٌْبد - 6
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 ٍ هؼبئل فٌی ٍ ًیض ّضیٌِ ّبی هشتجي ثب ایي ًَّ پلیوشّب هَسد ثحث لشاس FRPدس ایي همبلِ ًحَُ اخشای ػیؼتن 

همبیؼِ . ػٔی ؿذ تب هوي هٔشفی ایي ًَّ پلیوشّب، وبسثشد آًْب ثشای ثبصػبصی ٓشؿِ پلْب تجییي گشدد. گشفتٌذ

. ایي ًَّ پلیوشّب ثب سٍؿْبی هٔوَل اص هٌِش فٌی ٍ ًیض هبلی اص دیگش ًىبت هَسد تبویذ دس همبلِ ثَد

اهب ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ٓشؿِ . ایي ًَّ پلیوشّب دس ػبیش ثخـْبی پل ٍ ثِ اؿىبل گًَبگَى هی تَاًٌذ ثىبس هی سًٍذ

پلْب یىی اص ثخـْبی اػبػی پلْبی ساُ آّي هی ثبؿذ، ثٌبثشایي ػیؼتوی هٔشفی گشدیذ وِ دس ثیي ػیؼتوْبی 

FRPثب تَخِ ثِ همبیؼْْب ٍ تحلیلْبی .  اص اًَاّ هتذاٍل آى ثَدُ ٍ ًیض ثشای ثبصػبصی ٓشؿِ پلْب ثىبس هی سٍد

كَست گشفتِ هی تَاى ایي گًَِ ثیبى وشد وِ ایي ػیؼتن ثب تَخِ ثِ ولیِ هضیت ّبی آى ثش ػیؼتوْبی هتذاٍل 

اص ػَیی دیگش ٓلیشغن . ثبصػبصی، هی تَاًذ ثِ ٌَٓاى سٍؽ ًَیي ٍ هتذاٍلی ثشای ثبصػبصی پلْبی ساُ آّي ثىبس سٍد

 تب حذٍدی ًؼجت ثِ ػبیش ػیؼتوْب ثبالتش هی ثبؿذ، اهب دس دساص هذت ثب FRPایٌىِ ّضیٌِ ّبی اٍلیِ ػیؼتن 

تَخِ ثِ وبّؾ ّضیٌِ ّبی ٓولیبت ًگْذاسی ٍ تٔویش ٍ ًیض افضایؾ دٍام ٍ ٓوش هفیذ پل، ًِ تٌْب ّضیٌِ ّبی 

.  اٍلیِ خجشاى هیـًَذ، ثلىِ كشفِ خَیی ّبی لبثل تَخْی دس ّضیٌِ كَست خَاّذ پزیشفت

 دس ٓشؿِ پل ّب ًؼجت ثِ ٓشؿِ ثتي هؼلح ًؼجتب ثبال ثَدُ FRPًتبیح حبوی اص آًؼت وِ ّضیٌِ اٍلیِ اػتفبدُ اص 

اهب ثب تَخِ ثِ ػشٓت اخشا، افضایؾ دٍام ٍ وبّؾ ّضیٌِ ّبی تٔویش ٍ ًگْذاسی، دس دساص هذت كشفِ خَیی ّبیی 

 سا اص ًِش فٌی ٍ FRPوِ ثَاػٌِ اػتفبدُ اص ایي هلبلح كَست هیگیشد، ّضیٌِ ّبی اٍلیِ سا خجشاى ًوَدُ ٍ وبسثشد 

. هبلی تَخیِ هی ًوبیذ

ثب تَخِ ثِ اسصیبثی فٌی كَست گشفتِ ثِ سٍؽ ػلؼلِ هشاتجی دس ایي همبلِ، اص ًِش هتخللبى، تَاى اخشا دس داخل 

لزا ثب . هْوتشیي پبساهتش تٔییي وٌٌذُ دس اًتخبة ػیؼتن ػبخت هی ثبؿذ ٍ پغ اص آى ػشٓت اخشا لشاس هی گیشد

 FRPٍخَد ایٌىِ دس ؿجىِ سیلی وـَس تَاى اخشای ٓشؿِ ثتي هؼلح دس پل ّب ثیـتش اص اخشای ٓشؿِ ثب تىٌَلَطی 

 حدن وبسی هَسد ًیبص ووتش ٍ ّوچٌیي ػشٓت ثتي سیضی ثیـتش FRPاػت، ٍلی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس ٓشؿِ ّبی 

 دسكذ وبّؾ ثیبثٌذ، وِ ایي هؼئلِ هٌدش ثِ 60اػت، هی تَاى اًتِبس ایي سا داؿت وِ ّضیٌِ ّبی وبسی دس حذٍد 

 . دس ثبصػبصی ٓشؿِ پل ّب هی ؿَدFRPثْشُ ٍسی وبسثشد 

ثب تَخِ ثِ هـىالت خَسدگی آسهبتَسّب ٍ ًیض صٍال ثتي وِ ّوَاسُ دس هٌبًك خٌَثی وـَسهبى ثشای همبًْ ثتي 

 ،ًِیش آًچِ دس ایي همبلِ ثیبى گـت، FRPهؼلح ثَخَد هی آیٌذ، پیـٌْبد هی گشدد وِ ثب اخشای ػیؼتن ّبی 

ٓالٍُ ثش خلَگیشی اص هـىالت هتذاٍلی وِ ثشای همبًْ ثتي هؼلح ثَخَد هی آیٌذ، اص تحویل ّضیٌِ ّبی گضاف ٍ 

. ثی هَسد خلَگیشی ؿَد

پیـٌْبد هی ؿَد ثب هٌبلِٔ ٍ وٌىبؽ ثیـتش دس ایي ػیؼتوْب، .  داسای اًَاّ هتذاٍلی ّؼتٌذFRPػیؼتن ّبی 

ػبیش اًَاّ ػیؼتوْبیی وِ هتٌبػت ثب تَاى اخشایی داخلی ثَدُ ٍ ثشای پلْبی سیلی هٌبػت هی ثبؿٌذ دس 

. هٌبلٔبت آتی هَسد تحمیك ٍ ثشسػی لشاس گیشًذ
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