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FRP (fiber reinforced polymer) strengthening systems for concrete structural members,
such as beams, columns, and slabs, have become increasingly popular as a result of extensive
studies on short-term mechanical behavior. However, the effects of defect in the form of
disbond area at FRP/concrete interface on the behavior and failure of FRP-strengthened RC
beams are still largely unknown. Limited numbers of studies have shown that the presence of
defects can have detrimental effects on FRP-concrete systems. Therefore, the objective of this
research is to investigate the effects of interfacial defect in FRP-strengthened RC beam on its
mechanical behavior and failure through a series of experimentation on FRP-strengthened RC
beam specimens and finite element simulation. The methodology and knowledge from this
proposed research could help civil engineers plan proper maintenance and repair of FRPstrengthened RC structural member to ensure public safety.
The results of this study have shown that defects of different sizes and locations had
small effects on the flexural capacity and ductility of RC beams strengthened with FRP. The
flexural capacity calculated from design equations, together with additional strength reduction
factors as recommended by the design code, is smaller than that obtained from the experiment,
implying that designed capacity of FRP-strengthened RC beams is safe with the presence of
disbond defects of the positions and sizes within the scope of this study. In addition, defect in
the form of disband area at the interface between FRP and concrete can affect the distribution
of interfacial shear stress within the interface. The presence of large defect can increase the
overall interfacial shear stress due to reduced total bond length. Furthermore, bond strength
(Pu) and softening load (Ps) depend on the size and location of the defect in the bond line. For
defects at the same location, larger defect results in larger reduction in Pu and Ps. In case of
defects of equal lengths, defect in the region of high interfacial shear transfer, such as location
of flexural cracks, will cause larger reductions in Pu and Ps. These result in reduced
performance of FRP-concrete bond joint.
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ในปจั จุบนั การเสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีต เช่น คาน เสา และแผ่นพืน้ ด้วยวัสดุคอมโพสินเสริม
เส้น (Fiber-reinforced Polymer Composite, FRP) กําลังเป็ นทีน่ ิยมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิม่
สมรรถนะในการรับนํ้ าหนักบรรทุกในกรณีท่โี ครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน รวมถึงเป็ นการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงสร้างให้มคี วามพร้อมต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต ซึง่ เหล่านี้เป็ นผลมา
จากการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางกลทีม่ อี ยู่อย่างมากมาย อย่างไรก็ดี ผลกระทบของข้อบกพร่องใน
ระบบเสริมกําลัง เช่น พืน้ ทีห่ ลุดร่อนระหว่าง FRP และคอนกรีต และระหว่างชัน้ FRP เอง การบ่มหรือ
ผสมอิพอ็ กซี่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน และการเตรียมผิวคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ยังไม่มผี ล
การศึกษาที่แน่ ชดั ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อบกพร่องที่อาจมีต่อ
พฤติกรรมทางกล และการพิบตั ขิ องคาน คสล. ทีเ่ สริมกําลังด้วย FRP เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
ซ่อมแซม หรือวางแผนบํารุงรักษาในอนาคต โดยใช้การทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร และการวิเคราะห์คาน
คสล.เสริมกําลังด้วย FRP และการวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อด้วยวิธไี ฟไนต์อลิ เิ มนต์
จากการศึกษาพบว่า ข้อบกพร่องขนาดต่างๆในคาน คสล. ทีเ่ สริมกําลังด้วย FRP นัน้ มีผลเพียง
เล็กน้อยต่อกําลังต้านทานแรงดัดและความเหนียวของคาน คสล. ทีเ่ สริมกําลังด้วย FRP โดยกําลังทีไ่ ด้
จากสมการคํานวณออกแบบจะอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัยเมือ่ พิจารณาผลกระทบของข้อบกพร่องทีม่ ตี ําแหน่ ง
และขนาดในขนาดของงานวิจยั นี้ และการเกิดข้อบกพร่องแบบพืน้ ทีห่ ลุดร่อนระหว่าง FRP และคอนกรีต
มีผลต่อการแจกแจงของหน่วยแรงเฉือนในรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรีต ข้อบกพร่องทีม่ ขี นาดใหญ่
จะส่งผลให้หน่ วยแรงเฉือนโดยรวมในรอยต่อมีค่าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความยาวสุทธิของรอยต่อลดลง และ
กําลังยึดเหนี่ยว (Pu) และแรงกระทําก่อนความเสียหาย (Ps) ของรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรีต
ขึน้ อยู่กบั ขนาด และตําแหน่ งของข้อบกพร่องในรอยต่อ โดยในกรณีท่ขี อ้ บกพร่องมีตําแหน่ งเดียวกัน
เมือ่ ขนาดของข้อบกพร่องใหญ่ขน้ึ ค่าของ Pu และ Ps จะมีคา่ ลดลง ส่งผลให้รอยต่อมีประสิทธิภาพในการ
รับแรงเฉือนลดลง และในกรณีทข่ี อ้ บกพร่องมีขนาดเท่ากัน ข้อบกพร่องทีอ่ ยู่ในช่วงทีม่ กี ารถ่ายเทแรง
เฉือนระหว่าง FRP และคอนกรีตมากในรอยต่อ เช่น ใกล้กบั ตําแหน่งของ FRP ทีม่ แี รงดึงกระทํา หรือ
ตําแหน่งทีเ่ กิดรอยร้าวแรงดัดในคาน จะส่งผลให้คา่ ของ Pu และ Ps ของรอยต่อมีคา่ ลดลง
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