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رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP
بهروز فراهی ،محمدرضا اصفهانی* ،جواد سبزی

گروه عمران دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده :خاصیت بازگشتپذیری آلیاژهای هوشمند حافظهدار (SMAهای) فوق االستیک ،ویژگی منحصربه فردی است که
از آن میتوان در ساخت و تقویت اجزای بتن مسلح استفاده کرد .اجزای بتنی تقویت شده با این آلیاژها ،قابلیت شکلپذیری و
جذب انرژی باالتری نسبت به تیرهای بتن مسلح معمولی دارند و همچنین در چرخههای متوالی بارگذاری و باربرداری ،خسارت
کمتری نسبت به تیرهای بتن مسلح رایج متحمل میشوند .هدف از پژوهش پیش رو ،بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن
مسلح تقویت شده با آلیاژهای هوشمند حافظهدار به روش تقویت خمشی نصب در نزدیک سطح ( )NSM-SMAو مقایسهی
آنها با تیرهای بتن مسلح معمولی و نیز تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-FRPاست .برای دستیابی به اهداف
پژوهش 11 ،تیر بتن مسلح به ابعاد مقطع  150×200میلیمتر و طول  1150میلیمتر ساخته شد .از میان این تیرها 3 ،نمونه
بدون تقویت بودند 4 ،نمونه به وسیله روش  NSM-SMAتقویت شدند و  4نمونه با میلگردهای  GFRPو با روش NSM-
 FRPمورد تقویت قرار گرفتند .نمونهها به صورت دو سر ساده تحت آزمایش خمش سه نقطهای و بارگذاریهای استاتیکی و
بارگذاری -باربرداری قرار گرفتند و عوامل متعددی از جمله مقاومت ،میزان جذب انرژی ،قابلیت بازیابی تغییر شکل و توانایی
بستن عرض ترک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش  NSM-SMAتحت بار
استاتیکی ،تغییر مکان وسط دهانه و جذب انرژی باالتری نسبت به سایر تیرها دارند .همچنین تحت بارگذاری -باربرداری،
تیرهای تقویت شده با روش  NSM-SMAخسارت کمتری نسبت به سایر تیرها داشتند.
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1-1مقدمه
سازههای بتنی مانند پلها و ساختمانها به دالیل مختلفی از جمله
قرار گرفتن در شرایط نامناسب و تغییر کاربری نیاز به تقویت دارند [.]1
روشهای تقویت متداول سازههای بتنی شامل چسباندن ورق فوالدی،
ژاکت فوالدی ،1ژاکت بتنی پیشساخته و پیشتنیدگی خارجی میباشند.
این روشها موانعی از جمله در معرض خوردگی بودن ،اجرا و کارگذاری
مشکل و افزایش ابعاد و وزن سازههای بتنی دارند [ .]2پلیمرهای الیافی
تقویت کننده )FRP( 2به علت ویژگیهای مطلوب شان مانند مقاومت باال در
برابر خوردگی ،تنش کششی باال و وزن کم ،به طور گستردهای برای ترمیم
سختی و مقاومت سازههای بتنی مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]3از FRPها
بیشتر در روش تقویت خارجی )EBR( 3استفاده میشود .در این روش ،به
منظور تقویت سازههای بتنی موجود ،ورقهای  FRPبه سطح خارجی بتن

چسبانده میشوند ،اگرچه جداشدگی زودرس 4و شکست گسیختگی 5توسط
بسیاری از پژوهشگران مشاهده شده است [ .]9-4روش تقویت کارگذاری
در سطح ،)NSM( 6فناوری نسبت ًا جدیدی در ترمیم و تقویت سازههای بتنی
است که به دلیل نداشتن بسیاری از مشکالت روش  ،EBRبسیار مورد
توجه قرار گرفت ه است [ .]14-10در روش  ،NSMابتدا شیارهایی طولی بر
روی پوشش عضو بتنی ایجاد میگردد ،سپس میلگردها و یا نوارهای تقویتی
توسط چسب یا مالت سیمانی در داخل شیار چسبانده میشوند .روش NSM
به آمادهسازی سطحی و عملآوری کمتری نیاز دارد و از مصالح تقویت کننده
در برابر شرایط محیطی و عوامل مخرب مکانیکی محافظت مینماید.
یکی از مهمترین عواملی که بر کارآمدی روش  NSMتأثیر میگذارد،
پیوستگی بین تقویت کنندهی  NSMو بتن است [ .]15مطالعه های گذشته
نشان میدهد میلگردها و ورقهای  ،FRPبه علت ضعف در پیوستگی
نمیتوانند به مقاومت نهایی خود برسند [ .]16همچنین مصالح  FRPرفتاری
خطی و االستیک با کرنش نهایی محدود دارند .در نتیجه سازههای تقویت
شده با  FRPممکن است شکلپذیری کافی نداشته باشند [ .]17پیشتنیده

1 Steel Jacketing
2 Fiber Reinforced Plymers
3 Externally Bonded Reinforcement

4 Premature Debonding
5 Rapture Failure
6 Near Surface Mounted
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کردن مصالح  FRPدر روش تقویت  NSMنیز روشی پیچیده به شمار
میآید ،زیرا فضای موجود در داخل شیار برای گیردار کردن میلگرد تقویتی
بسیار کوچک است .در دانشگاه کلگِری ،روشی برای پیشتنیده کردن
میلگردهای  FRPابداع گردید [ ،]18اگرچه این روش هنوز در صنعت اجرایی
نشده است .پیشتنیده کردن این مزیت را دارد که تغییر شکلها و عرض
ترکهای موجود را کاهش می دهد و در نتیجه باعث افزایش خدمتپذیری
و ماندگاری سازه می گردد [.]19
العبیدی ]20[ 1آزمایش خمش چهار نقطهای را بر روی  9تیر با درصد
تسلیح مختلف که با میلگردهای  CFRPبا اندازههای متفاوت به روش
 NSMتقویت شده بودند ،انجام داد .او مشاهده کرد که مود گسیختگی
نمونهها عموم ًا جداشدگی میلههای  CFRPبه همراه قسمتی از پوشش بتن
بود .همچنین ،تقویت نمونههایی که درصد میلگردهای کششی پایینتری
داشتند تأثیر بیشتری نسبت به نمونههای تقویت شده با درصد میلگرد
کششی باالتر دارد.
2
اخیراً گروه جدیدی از آلیاژها با نام آلیاژهای هوشمند حافظهدار در
پژوهشهای سازهای مورد استفاده قرار گرفتهاندSMA .ها گروهی از
آلیاژهای فلزی هستند که قادر به بازیابی شکل اصلی خود پس از تغییر
3
شکل میباشند و این توانایی به علت خاصیت برگشتپذیری انتقال فاز
بین فازهای مختلف ماده است .این انتقال فاز را میتوان با حذف تنش
(خاصیت فوق االستیک )4و یا اعمال گرما (خاصیت حافظه شکلی )5ایجاد
کرد .این آلیاژها دارای ویژگیهایی نظیر بازیابی کرنشهای بزرگ با حداقل
تغییر شکل پسماند ،مقاومت در برابر خوردگی باال ،ظرفیت جذب انرژی باال
و توانایی مطلوب در برابر خستگی هستند [ .]17بیشتر پژوهشهای انجام
گرفته در زمینه کاربردهای  SMAدر مهندسی عمران ،بر روی آلیاژ نیکل-
تیتانیوم ( )Ni-Tiکه با نام تجاری  NiTinolشناخته میشود صورت گرفته
که در دسترسترین آلیاژ موجود در بازار است.
عبدالریدی و همکاران ]21[ 6آزمایشی انجام دادند که در آن تیرهای
بتنی در ناحیه بحرانی خمشی با میلگردهای  SMAمسلح شدند و تحت
بارگذاری استاتیکی ،چرخهای و چرخهای رفت و برگشتی قرار گرفتند .در
بارگذاری استاتیکی ،افزایشی در مقاومت نهایی و شکلپذیری تیرهای مسلح
شده با میلگردهای  SMAنسبت به تیرهای معمولی مشاهده شد .همچنین
تحت بارگذاری چرخهای ،شکلپذیری و انرژی جذب شده همانند تیرهای
بتن مسلح معمولی بود.
لی و همکاران ]22[ 7به صورت ترکیبی از سیمهای  SMAو فوالد
متعارف برای تقویت کششی تیر بتنی استفاده کردند .آنها یک پیشتنیدگی
1 Al-Obaidi
)2 Shape Memory Alloys (SMA
3 Phase Transformation
4 Superelastic Effect
5 Shape Memory Effect
6 Abdulridha et al.
7 Li et al.
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موقتی به وسیلهی سیمهای  SMAایجاد کردند تا تقویت دائمی را که
به وسیله ی ورقهای  8CFRPانجام میشد تسهیل نمایند .آنها مشاهده
نمودند سیمهای  SMAبه صورت مؤثری میتوانند کرنش پسماند تیرها را
بعد از گرما دادن کاهش دهند .ویرشم و اندروس ]23[ 9مصالح تسلیح کننده
کامپوزیتی  SMA-FRPبرای سازههای بتنی ابداع کردند .این مصالح
کامپوزیتی با هدف بهبود شکلپذیری و ظرفیت میرایی میلگردهای FRP
ساخت ه شد .نتایج آزمایشگاهی نشانداد با جایگزین کردن  %25حجم الیاف
شیشه توسط سیمهای  ،SMAشکلپذیری  %64افزایش یافت و انرژی
10
جذب شده نسبت به حالت  2/6 ،FRPبرابر شد .چادرسکی و همکاران
[]24پژوهشی انجام دادند که در آن از سیمهای  Ni-Tiبرای تسلیح خمشی
تیرهای بتنی استفاده شد .با تغییر دما در سیمهای  SMAکه توسط مقاومت
الکتریکی انجام گرفت ،سختی و مقاومت تیر بتنی قابل تغییر بود .به دلیل
این که SMAها رسانا هستند ،این مصالح را میتوان به طور مستقیم توسط
جریان الکتریکی گرما داد [ .]25از نوارهای  SMAبا خاصیت حافظه شکلی
میتوان در تقویت اجزای بتنی با روش  NSMاستفاده کرد ،زیرا پیشتنیده
کردن این سیمها نیاز به جک مکانیکی و یا مهار ندارد [ .]18استفاده از
SMAهای با خاصیت فوق االستیک در تقویت به روش  NSMمیتواند
مزایای دیگری داشته باشدSMA .های فوق االستیک میتوانند کرنشهایی
برابر با  0/06تا  0/08را حین باربرداری به طور کامل بازیابی کنند و همچنین
کرنش نهایی معادل با  0/10تا  0/12را تحمل نمایند [ 24و  .]26به دلیل
این که مسیر بارگذاری و باربرداری این آلیاژها با هم تداخلی ندارد ،قادر به
جذب انرژی هستند .استفاده از SMAهای دارای خاصیت فوق االستیک در
اعضای بتنی به عنوان تقویت کننده با روش  ،NSMباعث بهبود عملکرد
این اعضا میگردد .به عنوان مثال ،اعضای تقویت شده به وسیله میلگردهای
فوق االستیک  SMAکه با روش  NSMتقویت شدهاند ،میتوانند تغییر
مکان نسبی باالیی را تحمل کنند ،جذب انرژی باالیی داشته باشند و توانایی
منحصر به فردی در بازگشت به حالت اولیه از خود نشان دهند .این ویژگیها
باعث میشود که اعضای مذکور عملکرد بهتری پس از زلزله داشته باشند
[.]17
در تمامی پژوهش های مورد اشاره ،محقق ها تنها به بررسی تقویت
تیرهای بتن مسلح توسط میلگردهای ( FRP (NSM-FRPپرداختهاند و
فقط تعداد معدودی از آنان رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با آلیاژهای
هوشمند حافظه دار به روش تقویت خمشی نصب در نزدیک سطح (NSM-
 )SMAرا نیز مورد بررسی قرار دادهاند .در تحقیق حاضر رفتار تیرهای بتن
مسلح تقویت شده با آلیاژهای هوشمند حافظه دار و مقایسه آنها با تیرهای
بتن مسلح معمولی و نیز تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگردهای FRP
تحت بارگذاریهای استاتیکی و بارگذاری-باربرداری مورد بررسی قرار
گرفت.
8 Carbon Fiber Reinforced Polymer
9 Andrawes and Wierschem
10 Czaderski et al.
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 2-2طراحی و ساخت نمونههای آزمایشگاهی
 2-22-2مشخصات مصالح
بتن با مقاومت معمولی  40مگاپاسکال در ساخت نمونهها به کار گرفته
ی مصرفی 950
شد .برای رسیدن به مقاومت فشاری مذکور ،مقدار ریزدانه 
کیلوگرم بر متر مکعب ،درشت دانهی مصرفی  821کیلوگرم بر متر مکعب،
سیمان  378کیلوگرم بر متر مکعب ،آب  155کیلوگرم بر متر مکعب و فوق
روان کننده  2کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب گردید .برای تعيين مقاومت
فشاري هر يک از نمونههای تيری 6 ،نمونهی استوانهای استاندارد به
ابعاد  150×300ميليمترمربع ساخته و در شرايط مشابه نمونههای تيری
عملآوري شدند 2 .نمونهی استوانهای در سن  28روز آزمايش گردیدند و
سایر نمونهها به عنوان نمونه شاهد در زمان بارگذاری نهايي نمونههای تيری
شکسته شدند.
در این تحقیق به منظور بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده
با روش  NSM-SMA/FRPاز نسبت میلگرد طولی  ρ=0.3 ρbاستفاده
شده است ،که  ρbدرصد فوالد کششی مقطع در حالت متوازن میباشد.
مقدار  ρbبر اساس  ]27[ ACI 318-14از رابطهی ( )1به شرح زیر حاصل
میشود.
()1
که در آن پارامتر  β1برای ´ fcبین  17و  28مگاپاسکال برابر  0/85در
نظر گرفته میشود .برای ´ fcباالتر از  28مگاپاسکال ،برای هر  7مگاپاسکال
افزایش ،ضریب  β1باید به صورت خطی و با آهنگ  0/05کاهش داده شود،
اما این ضریب نباید کمتر از  0/65در نظر گرفته شود .برای مقادیر fc´=40
مگاپاسکال و  fy=450مگاپاسکال و  ،β1=0/7786مقدار  ρb=0/0336به
دست میآید .همچنین مطابق آیین نامهی  ،ACI 318-14برای میلگردهای
کششی در یک الیه ،مقدار  ρmax=0/0252از رابطهی ( )2محاسبه میشود.
()2
با توجه به روابط فوق نسبت میلگرد طولی برابر است با:
()3

و بنابراین:

()4

2

= A s = ρ bd = 0.0101 × 150 × 160
242mm

در روابط فوق b ،عرض مقطع تیر و  dعمق مؤثر میلگردهای کششی
میباشد .در این پژوهش از آرایش میلگرد ( 2φ12 (As=226 mm2استفاده
شد .در این حالت مقدار نسبت میلگرد طولی  ρ=0/0097میباشد .همچنین
مقدار  As minاز رابطهی ( )5به دست میآید.

()5




×b×d , 1.4 ×b×d 
fy



f c′


 0.25

fy

A s min = max 



به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر در طرح ،تعداد  11تیر بتن
مسلح در ابعاد مقطع  150×200میلی متر و طول  1150میلیمتر ،به صورت
دو سر ساده و تحت بار خمش سه نقطهای مورد آزمایش قرار گرفت .الزم
به ذکر است بر اساس سوابق علمی موجود در مسئله ی تقویت تیرهای بتن
مسلح با مصالح  ،FRPبیشتر تحقیقات انجام شده بر روی نمونههای با
مقیاس کوچک انجام شده است .در یک آمار ارائه شده ،از بین  64نمونهی
جمع آوری شده از ده مطالعه ی مختلف ،بیش از نصف نمونهها ،طولی کمتر
از  2متر داشتند و متوسط طول تیرهای مشاهده شده ،حدود  2/19متر ذکر
شده است [ .]9در این تحقیق به دلیل خیلی گران بودن میلگردهای ،SMA
نمونههای با مقیاس کوچک مورد استفاده قرار گرفتند .در همه نمونه های
آزمایشی ،از دو عدد میلگرد  φ12به عنوان میلگرد کششی ،دو عدد میلگرد
 φ10به عنوان میلگرد فشاری و از تنگ بسته  φ8به عنوان میلگرد
برشی استفاده گردید .برای تقویت نمونهها با استفاده از روش  ،NSMاز
میلگردهای  GFRPو  SMAبه قطر  8میلیمتر استفاده شد .میلگردهای
 SMAاستفاده شده در این پژوهش از نوع  NiTinolبا خاصیت فوق
االستیک و با ترکیب شیمیایی  56درصد نیکل و  44درصد تیتانیوم بودند.
پر کردن شیارهای حاوی میلگردهای تقویتی با استفاده از چسب و با نام
تجاری  QUANTOM EPR 3301انجام گرفت .مشخصات مکانیکی
میلگردهای مصرفی شامل تنش تسلیم ،تنش نهایی ،کرنش تسلیم ،کرنش
گسیختگی و مدول االستیسیته در جدول  1آورده شده است.
بر روی میلگرد  ،SMAآزمایش بارگذاری-باربرداری در آزمایشگاه
انجام گرفت تا میزان بازگشتپذیری این میلگردها به حالت اولیه پس از
باربرداری (خاصیت فوق االستیک) مشخص شود که نتیج ه این آزمایش
در شکل  1گزارش شده است .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود،
میلگرد  SMAقادر است بیش از  %80از تغییر شکل اعمال شده را طی یک
دوره بارگذاری-باربرداری بازیابی کند .همچنین در شکل  1نمودار تنش-
کرنش میلگردهای مصرف شده در نمونههای بتنی تحت آزمایش کشش
ارائه شده است.
2-22-2نمونههای آزمایشگاهی
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 11 ،تیر بتن مسلح با طول 1150
میلیمتر و ابعاد مقطع  150×200میلیمترمربع ساخته شدند و به صورت
خمش سه نقطهای در وسط دهانه تحت بارگذاری قرار گرفتند .فاصل ه بین
تکیهگاهها  900میلیمتر در نظر گرفته شد .در شکل  ،2ابعاد تیرها ،جزئیات
بارگذاری و نیز آرایش میلگردگذاری تیر نشان داده شده است.
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جدول  .1مشخصات میلگردهای مصرفی
Table 1. Reinforcements properties
مدول االستیسیته
()MPa

تنش شکست ()%

ازدیاد طول در

تنش تسلیم ()%

تنش نهایی
()MPa

تنش تسلیم

ازدیاد طول در

190000

19/9

0/24

622

462

10

209000

25/4

0/22

711

453

12

50720

1/17

------

615

-----

8

مشخصات میلگردهای  FRPتحت
آزمایش کشش

52190

11/5

1/05

650

548

8

مشخصات میلگردهای  SMAتحت
آزمایش بارگذاری -باربرداری

()MPa

قطر ()mm

نوع میلگرد
مشخصات میلگردهای آجدار
فوالدی تحت آزمایش کشش

شیار به طول  1020میلیمتر ،عرض  15میلیمتر و عمق  15میلیمتر بر روی
وجه کششی آنها ایجاد گردید .اندازه شیار طوری انتخاب شد که فضای
کافی برای نفوذ چسب به اطراف مقاوم کننده وجود داشته باشد .سپس با
استفاده از جت هوا و جت آب درون شیار از هر گونه گرد و غبار پاک گردید.
پس از آن شیارها تا نیمه از چسب اپوکسی پر گردیدند و مصالح مقاوم کننده
(میلگردهای  FRPو  )SMAمطابق شکل  3درون شیار قرار گرفتند و به
منظور اطمینان از نفوذ چسب به تمامی فضاهای اطراف آن ،به آرامی فشار
داده شدند .در انتها شیار با چسب اضافه پر شد و سطح تراز گردید (شکل.)4
جزئیات نمونههای آزمایشگاهی در جدول  2آورده شده است.

شکل  .1نمودار تنش-کرنش میلگردهای مصرفی
Fig. 1. Stress-strain curve of reinforcements

شکل  .3قرار گرفتن مصالح مقاوم کننده درون شیار
Fig. 3. Putting external reinforcement into the groove
شکل  .2ابعاد هندسی تیرها ،آرایش میلگردهای طولی و عرضی
نمونهها (ابعاد بر حسب میلیمتر)
Fig. 2. Cross sectional dimensions of beam specimens,
longitudinal and transverse reinforcement arrangement
)(all dimensions are in mm

از میان نمونهها 8 ،نمونه به روش  NSMتقویت شدند .برای تقویت
خمشی با این روش ،پس از عملآوری نمونهها ،به وسیل ه تیغه الماسه یک

شکل  .4پر کردن شیار با رزین  
Fig. 4. Filling the groove with epoxy resin
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جدول  .2جزئیات نمونههای آزمایشگاهی
Table 2. Details of beam specimens
نام نمونه

نوع تقویت

نوع بارگذاری

BCM1

بدون تقویت

استاتیکی

بدون تقویت

بارگذاری-باربرداری

شکل  .5پیکربندی آزمایش

NSM FRP

استاتیکی

Fig. 5. Loading set-up

NSM FRP

بارگذاری-باربرداری

NSM SMA

استاتیکی

NSM SMA

بارگذاری-باربرداری

BCC1
BCC2
BFM1
BFM2
BFC1
BFC2
BSM1
BSM2
BSC1
BSC2

نمونهها به صورت کلی  BXYZنامگذاری شدند که  Y ،X ،Bو  Zبه
ترتیب معرف نوع نمونه (تیر بتن مسلح) ،نوع تقویت ،نوع بارگذاری و شماره
نمونه میباشند .در تمامی نمونهها مقادیر  ρmin ،ρ ،ρ/ρbو  ρmaxبه ترتیب
 0/0035 ،0/0097 ،0/2903و  0/0250میباشد.
3-3دستگاه و روند آزمایش استاتیکی و بارگذاری-باربرداری
برای تعیین ظرفیت باربری نمونهها از دستگاه جک فشاری  200تنی
استفاده شد .همزمان با اعمال و قرائت بار وارده ،مقدار تغییر مکان در وسط
دهانه توسط دو  1LVDTمکانیکی اندازهگیری گردید .پیکربندی آزمایش و
محل قرار گیری LVDTها در شکل  5نمایش دادهشدهاست .ویژگیهای
باربری شامل ظرفیت باربری در لحظه ترکخوردگی ،حداکثر ظرفیت باربری
نهایی و تغییر مکانهای وسط دهانه متناظر با این نیروها اندازهگیری و توسط
کامپیوتر ثبت شد .در نمونههایی که بارگذاری-باربرداری روی آنها اعمال
گردید ،چرخههای بارگذاری بر اساس کنترل تغییر مکان تنظیم شدهاند .مقدار
هر گام در بارگذاری-باربرداری برابر با  δyبود ،به صورتی که بارگذاری به
صورت  5 δy ،4 δy ،3 δy ،2 δy، δyو  6 δyادام ه یافت .مقدار از نمودار
نیرو -تغییر مکان نمونهیکنترل که به صورت استاتیکی بارگذاری شده بود،
مطابق شکل  6بهدست آمد.

شکل  .6نمودار بار-تغییر مکان نمونهی کنترل
Fig. 6. Load versus deflection curve of specimen
BCM1

4-4نتایج آزمایش
4-44-4پاسخ نمودار بار-تغییر مکان وسط دهانه
برای ارزیابی مقاومت تیرهای بتن مسلح که با روشهای مختلف تقویت
شده بودند ،هر یک از این تیرها تحت بارگذاری استاتیکی قرار گرفتند و
تغییرات بار-تغییر مکان آنها تا لحظه گسیختگی ثبت گردید .شکلهای
 8 ،7و  9به ترتیب وضعیت تیرهای  BFM1، BCM1و  BSM1پس از
رسیدن به حد نهایی مقاومت و پایان بارگذاری را نشان میدهند .اولین ترک
برای تیر  BCM1در بار  25کیلونیوتن ،تیر  BFM1در بار  18کیلونیوتن و
تیر  BSM1در بار  20کیلونیوتن پدیدار گشت.

شکل  .7وضعیت نمونهی  BCM1پس از پایان بارگذاری
Fig. 7. Crack propagation in specimen BCM1

1 Linear Variable Displacement Transducer
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شکل  .8وضعیت نمونهی  BFM1پس از پایان بارگذاری
Fig. 8. Crack propagation in specimen BFM1
شکل  .10وضعیت وجه کششی نمونهی  BFM1پس از شکست
Fig. 10. Tensile face of specimen BFM1 after failure

شکل  .9وضعیت نمونهی  BSM1پس از پایان بارگذاری
Fig. 9. Crack propagation in specimen BSM1

نمونهی کنترل ( )BCM1در بار  113کیلونیوتن ،به دلیل خرد شدن
بتن در ناحیه بحرانی فشاری به حد نهایی مقاومت خود رسید و پس از آن
بار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد .در این میزان بار ،تغییر مکان
وسط دهانه برابر با  35میلی متر بود .گسیختگی تیر  BFM1با جدا شدن
نسبی میلگرد  ،GFRPبه دلیل شکست در چسب همراه بود .وضعیت وجه
کششی نمونهی  BFM1پس از شکست نمونه ،در شکل  10نمایش داده
شده است .همانگونه که در شکل پیداست ،میلگرد  FRPآسیبی ندیده
است و رسیدن تیر به بیشینه ظرفیت باربری خود با شکست چسب همراه
بوده است .این نمونه مقاومت نهایی  126کیلونیوتن را در تغییر مکان وسط
دهانه  31میلیمتر تجربه کرد .ظرفیت باربری نمونهی  BSM1برابر با 117
کیلونیوتن بود که در تغییر مکان وسط دهانه  47میلی متر رخ داد .شکست تیر
 BSM1همراه با از بین رفتن پیوستگی میان میلگرد کامپوزیتی  SMAبا
سطح کششی بتن بود .وضعیت وجه کششی نمونهی  BSM1پس از رسیدن
به بیشینه ظرفیت باربری ،در شکل  11نشان داده شده است .همانطور که
در این شکل دیده میشود ،ترکهای بزرگ در چسب باعث از بین رفتن
پیوستگی میان میلگرد  SMAو تیر شده و به شکست نمونه منجر شده
است .نمودار بار-تغییرمکان نمونههای  BCM1،BFM1و  BSM1در
شکل  12به نمایش درآمدهاند.
همان گونه که در شکل  12مشاهده میشود ،تیر تقویت شده با میلگرد
 ،)BSM1) SMAسختی االستیک مشابهی با نمونهی  BFM1تا بار
حدود  85کیلونیوتن داشت .اما در بارهای بیشتر ،به علت تسلیم شدن میلگرد
( SMAانتقال فاز) ،یک رفتار نرم در نمودار نمونهی  BSM1مشاهده
گردید .سختی این نمونه پس از نقطهی تسلیم ،تقریب ًا مشابه نمونهی کنترل
بود ،با این تفاوت که تیر  BSM1تا قبل از رسیدن به ظرفیت نهایی باربری،
تغییر مکانی حدود  50میلی متر را تجربه نمود.

شکل  .11وضعیت وجه کششی نمونهی  BSM1پس از شکست
Fig. 11. Tensile face of specimen BSM1 after failure

شکل  .12نمودار بار-تغییر مکان وسط دهانه نمونههای BCM1،
 BFM1و BSM1

Fig. 12. Load versus deflection curves of specimens
BCM1,BFM1 and BSM1

وضعیت نمونههای  BFM2و  BSM2پس از پایان بارگذاری استاتیکی،
در شکلهای  13و  14آورده شده است .با شروع بارگذاری ،اولین ترک در
نمونهی  BFM2در ناحیه میانی و در بار  18کیلونیوتن ظاهر شد .با ادامه
روند بارگذاری ،ترکها از قسمت میانی به سمت تکیهگاهها شروع به پدیدار
شدن کردند و همانند تیر  ،BFM1رسیدن به ظرفیت باربری نهایی همراه با
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همانطور که در شکل  15مشاهده میشود ،سختی االستیک نمونهی
 BSM2تا بار  78 kNمشابه با سختی نمونهی  BFM2بود .اما در سطح
بارگذاری باالتر ،به دلیل تسلیم شدن میله  ،SMAنمونه  BSM2رفتاری
نرم همراه با شکلپذیری باال داشت .رفتار این نمونه پس از نقط ه تسلیم نیز
تقریب ًا مشابه رفتار نمونهی کنترل بود ،اما قبل از رسیدن به ظرفیت باربری
نهایی ،تغییر شکل بیشتری را تجربه نمود .نتایج بهدست آمده از نمودارهای
بار -تغییر مکان وسط دهان ه نمونههای آزمایش شده تحت بارگذاری
استاتیکی نشان داد که در زمان رسیدن به ظرفیت باربری نهایی ،نمونههای
تقویتشده با میلگردهای  ،SMAبه طور میانگین  %39نسبت به نمون هی
بدون تقویت و  %62نسبت به نمونههای تقویتشده با مصالح  FRPتغییر
شکل بیشتری را تجربه نمودند .این رفتار نرم را میتوان به ماهیت شکلپذیر
میلگردهای فوق االستیک  SMAنسبت داد.

جدا شدن نسبی میلگرد کامپوزیتی  FRPاز وجه کششی تیر بود .بیشینه بار
قرائت شده برای این نمونه  122کیلونیوتن و تغییر مکان وسط دهانه در این
بار  29میلی متر بود .در تیر  ،BSM2اولین ترک در بار  22کیلونیوتن نمایان
شد که شکست این نمونه به علت خرد شدن بتن ناحیه بحرانی و نیز از بین
رفتن پیوستگی میان میلگرد  SMAبا وجه کششی تیر رخ داد .بیشینه بار
قرائت شده برای این نمونه  113کیلونیوتن و تغییر مکان وسط دهانه در این
بار  50میلی متر بود .در شکل  15نمودار بار-تغییر مکان وسط دهانه برای
تیرهای  BCM1 ،BFM2و  BSM2نشان داده شده است.

4-44-4روابط پیشنهاد شده توسط  ACI440.2R-17برای محاسبهی
ظرفیت باربری:
آییننامه  ]28[ ACI440.2R-17روابط مورد استفاده برای تسلیح
خارجی تیرهای بتن مسلح با میلگردهای  FRPرا در مکانیزمهای گسیختگی
با در نظر گرفتن فرضیههای مناسب تعیین میکند .روند محاسبهی مقاومت
خمشی نهایی باید سازگاری کرنشها و تعادل نیروها را با در نظر گرفتن
مود گسیختگی غالب تأمین کند .ظرفیت خمشی تیر تقویت شده میتواند بر
اساس مود گسیختگی به شرح زیر تعیین شود:
در حالت اول نمونهها بر اساس خرد شدن بتن در ناحیه فشاری بعد از
تسلیم میلگردهای کششی گسیخته میشوند .در این حالت اگرچه ماکزیمم
کرنش فشاری در بتن  εcu=0/003است ،هنوز تنش در مصالح  FRPبه
تنش گسیختگی نمیرسد .در این حالت عمق تار خنثی با استفاده از تعادل
نیروهای داخلی از رابطهی ( )6محاسبه میشود و مقاومت خمشی اسمی با
استفاده از رابطه ی ( )7به دست میآید:

شکل  .13وضعیت نمونهی  BFM2پس از پایان بارگذاری
Fig. 13. Crack propagation in specimen BFM2

شکل  .14وضعیت نمونهی  BSM2پس از پایان بارگذاری
Fig. 14. Crack propagation in specimen BSM2

()6
()7
در حالت دوم اگر مود گسیختگی ،گسیختگی مصالح  FRPبعد از تسلیم
میلگردهای کششی باشد ،کرنش نهایی فشاری در بتن به مقدار نهایی خود
 εcuنرسیده است .در این حالت با استفاده از بلوک معادل تنش و نوشتن
تعادل نیروها در مقطع ،عمق تار خنثی با سعی و خطا از رابطهی ( )8محاسبه
میشود و در نهایت مقاومت خمشی اسمی تیر از رابطهی ( )9به دست میآید:

شکل  .15نمودار بار-تغییر مکان وسط دهانه نمونههای BCM1،
 BFM2و BSM2

()8

Fig. 15. Load versus deflection curves of specimens
BCM1,BFM2 and BSM2
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نشانهای برای مقایسه میزان جذب انرژی و شکل پذیری نمونهها استفاده
شود [ .]30خالص ه نتایج بهدست آمده از نمودار بار-تغییر مکان نمونههای
آزمایش شده تحت بار استاتیکی که شامل ظرفیت باربری نهایی ،بیشینه
تغییر مکان وسط دهانه ،سطح زیر منحنی بار-تغییر مکان تا لحظ ه ظرفیت
باربری نهایی و ظرفیت باربری بر اساس روابط آییننامهی ACI 440.2R-
 17در جدول  3ارائه شده است.
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،تقویت تیر با روش NSM-
 SMAتأثیر چندانی در افزایش ظرفیت باربری تیر نداشت (تیرهای BSM1
و  BSM2به طور میانگین حدود  %2افزایش ظرفیت باربری نسبت به
تیر  BCM1نشان دادند) ،اما جذب انرژی در تیرهای تقویت شده با این
روش افزایش قابل توجهی داشت .تیرهای تقویت شده با مصالح  SMAتا
نقطه گسیختگی ،به طور میانگین  %57نسبت به تیر بدون تقویت خارجی و
 %59نسبت به تیرهای تقویت شده با روش  NSM-FRPانرژی بیشتری
جذب کردند .با توجه به شکلهای  12و  15و نیز جدول  ،3میتوان نتیجه
گرفت که استفاده از روش  NSM-SMAبرای تقویت خمشی تیرهای
بتن مسلح موجب میشود که این تیرها طی بارگذاری استاتیکی ،شکستی
نرم همراه با جذب انرژی باال داشته باشند .همچنین تقویت تیرها با مصالح
 FRPموجب افزایش  10درصدی در ظرفیت باربری نهایی و کاهش 14
درصدی در بیشینه تغییر مکان گردید .این نتایج با نتایج به دست آمده از
پژوهش سولیمان و همکاران [ ]31مطابقت داشت .سولیمان و همکاران
[ ]31گزارش کردند که در تیرهای بتن مسلح با نسبت میلگرد کششی بیش
As
=
از  0/8درصد ( ≥ 0.8%
 ،) ρsteelافزایش مقاومت و کاهش تغییر
bd
مکان نمونههای تقویت شده با روش  NSM-FRPمقدار قابل توجهی
نیست .مقادیر نسبتهای بار نهایی آزمایشگاهی به بار به دست آمده از روابط
 ACI440در نمونههای آزمایشگاهی این پژوهش که شامل تیرهای با ابعاد
کوچک میباشد ،نسبت ًا زیاد است .این وضعیت در پژوهشهای گذشته []29
نیز مشاهده شده است.

()9
در روابط  6تا  b ،9عرض مقطع تیر df ،عمق مؤثر میلگردهای کششی،
عمق مؤثر میلگردهای  ff ،FRPتنش در مصالح  fs ،FRPتنش در فوالدهای
کششی ffe ،تنش مؤثر در مصالح  As ، FRPسطح مقطع میلگردهای کششی
و  Afسطح مقطع میلگردهای  FRPاست .همچنین  ψfفاکتور کاهش خمش
ایجاد شده توسط مصالح  FRPاست و برابر  0/85در نظر گرفته میشود.
نکته مهم در مود گسیختگی حالت دوم این است که چون بتن در فشار
به کرنش نهایی خود نرسیده است ،استفاده از بلوک مستطیلی تنش ویتنی
صحیح نمیباشد .رابطهی غیرخطی تنش-کرنش بتن تبدیل به یک بلوک
تنش مستطیلی معادل با استفاده از دو پارامتر وابسته  β1و  α1میشود .جایی
که ارتفاع و عمق معادل بلوک مستطیلی تنش برای این مدل به ترتیب β1c
و ´ α1fcاست .پارامترهای بلوک معادل تنش در معادالت ( )10و ( )11آورده
شده است:
()10
()11
که در آن  ε´c =1.7f´c/Ecو  εcماکزیمم کرنش فشاری بتن است (f´c

.)√4700=Ec
شکلپذیری یک سیستم سازهای ،اجزا و مواد تشکیل دهنده آن همواره
اهمیت ویژهای در طراحی سازهها دارد .شکل پذیری یک عضو به عنوان
توانایی آن برای تحمل تغییر شکل غیر االستیک قبل از گسیختگی ،بدون از
دست دادن قابل توجه مقاومت میباشد .سطح زیر منحنی بار -تغییر مکان
تا نقطه حداکثر ظرفیت باربری نمونهها ممکن است به عنوان معیار اولیه و

جدول  .3خالصه نتایج تست شده تحت بارگذاری استاتیکی
Table 3. Summary of experimental results under static loading
تغییر مکان (mm.(kN

نسبت بار نهایی آزمایشگاهی
به بار به دست آمده از روابط
ACI440

بار به دست آمده بر اساس
آیین نامه (ACI440 (kN

ظرفیت باربری نهایی
آزمایشگاهی ()kN

تغییر مکان بیشینه
در وسط تیر ()mm

نام نمونه

3035

1/66

68

113

35

BCM1

3108

1/64

77

126

31

BFM1

2858

1/58

77

122

29

BFM2

4599

1/19

98

117

47

BSM1

4932

1/15

98

113

50

BSM2

سطح زیر منحنی بار-
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 4-44-4قابلیت بستن ترک
ب ه منظور ارزیابی توانایی تیرهای تقویت شده در بستن ترکهای ایجاد
شده تحت چرخههای متوالی بارگذاری-باربرداری 6 ،نمونه تحت بارگذاری-
باربرداری قرار گرفتند و بیشینه عرض ترک پس از پایان هر بارگذاری و
باربرداری توسط یک شابلون با دقت اندازه-گیری  0/05میلی متر ثبت
شد .با شروع بارگذاری ،ترکهای ابتدایی در قسمت خمشی تیر شروع به
پدیدار شدن کردند و با ادامه روند بارگذاری-باربرداری ،ترکهای مایل نیز
در قسمتهای دیگر نمونهها ظاهر شدند .در تمامی نمونهها ،ترکهای با
بیشترین عرض ،در ناحی ه بحرانی خمشی تیرها به وجود آمدند.
وضعیت انتشار ترک در نمونههای  BFC1، BCC1و  BSC1پس از
پایان بارگذاری-باربرداری ،به ترتیب در شکلهای  17 ،16و  18به نمایش
درآمده است .همچنین مقادیر قرائت شده بیشینه عرض ترک پس از پایان
هر دوره بارگذاری-باربرداری برای این نمونهها ،در جدول  4آورده شده است.

شکل  .17وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BFC1پس از پایان
بارگذاری-باربرداری
Fig. 17. Crack propagation in specimen BFC1

شکل  .18وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BSC1پس از پایان
بارگذاری-باربرداری
Fig. 18. rack propagation in specimen BSC1

از باربرداری دارد .به عنوان مثال در چرخهی دوم نمونهی %75 ،BSC1

از عرض ترک ایجاد شده بر روی تیر بسته شد که این مقدار برای تیرهای
 BCC1و  BFC1در چرخهی دوم به ترتیب برابر با  %18و  %40بود .با
ادامه روند بارگذاری-باربرداری ،از قابلیت نمونهی  BSC1در بستن عرض
ترکهای ایجاد شده کاسته شد .مث ً
ال در چرخهی شماره  5و  6نمونهی
تقویتشده با روش  ،NSM-SMAبه ترتیب  %39و  %26از بیشینه عرض
ترک بستهشد .الزم به ذکر است که تفاوت در مقدار تغییر مکان تسلیم در
نمونههای مختلف اثر قابل مالحظهای در پوش منحنیهای بارگذاری و
باربرداری ندارد.

شکل  .16وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BCC1پس از پایان
بارگذاری-باربرداری
Fig. 16. Crack propagation in specimen BCC1

همانگونه که در جدول  4قابل مشاهده است ،در یک چرخه یکسان ،تیر
تقویت شده با میلگرد  ،SMAقابلیت باالتری در بستن عرض ترکها پس

جدول  .4بیشینه عرض ترک نمونههای  BCC1، BFC1و  BSC1پس از مرحله بارگذاری-باربرداری
Table 4. Maximum crack width in specimens BCC1, BFC1 and BSC1 after each loading-unloading
BSC1

BCC1

BFC1

چرخه

(Rcr(mm

(Wcr(mm

(Rcr(mm

(Wcr(mm

(Rcr*(mm

(Wcr*(mm

0

0/1

0/1

0/15

0/05

0/1

1δy

0/15

0/6

1

1/4

0/7

0/85

2δy

0/4

1/3

1/3

1/5

1/3

1/5

3δy

1/6

2/5

1/3

1/6

1/6

2

4δy

1/7

2/8

1/5

2/5

2

2/5

5δy

2/3

3/1

2/2

2/5

2/6

3

6δy

*  Wcrو  Rcrبه ترتیب بیشینه عرض ترک و عرض ترک باقیمانده میباشند.
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در تیرها با توجه به اعمال بار زنده ،تنها این بار است که به صورت
بارگذاری و باربرداری میباشد .این نوع بارگذاری باعث تغییرات رشد
ترک ،لغزش میلگرد تقویتی و در نتیجه رفتار غیرخطی میشود که الزم
است کنترل گردد .بنابراین با رسم پوش منحنی بار-تغییر مکان در این
نوع بارگذاری و مقایسه آن با بارگذاری یکنوا میتوان اثرات آن را بررسی
و مقایسه کرد .نمودار بارگذاری-باربرداری نمونههای  BCC2، BFC2و
 BSC2به ترتیب در شکلهای  20 ،19و  21ارائه شده است .همچنین
وضعیت انتشار ترک در نمونههای  BCC2، BFC2و  BSC2پس از پایان
بارگذاری-باربرداری ،به ترتیب در شکلهای  23 ،22و  24نشان داده شده
ت شد ه بیشینه عرض ترک پس از پایان هر دوره
است .همچنین مقادیر ثب 
بارگذاری-باربرداری برای این نمونهها ،در جدول  5ارائه گردیدهاست.

شکل  .21نمودار بارگذاری-باربرداری نمونهی BSC2

Fig. 21. Loading-unloading curve of specimen BSC2

شکل  .22وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BCC2پس از پایان
بارگذاری-باربرداری
Fig. 22. Crack propagation in specimen BCC2

شکل  .19نمودار بارگذاری-باربرداری نمونهی BCC2

Fig. 19. Loading-unloading curve of specimen BCC2

شکل  .23وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BFC2پس از پایان
بارگذاری-باربرداری
Fig. 23. Crack propagation in specimen BFC2

شکل  .24وضعیت انتشار ترک در نمونهی  BSC2پس از پایان
بارگذاری-باربرداری

شکل  .20نمودار بارگذاری-باربرداری نمونهی BFC2

Fig. 24. Crack propagation in specimen BSC2

Fig. 20. Loading-unloading curve of specimen BFC2

با توجه به جدول  ،5نمونهی  BSC2نیز توانایی بیشتری در بستن
عرض ترک های ناشی از بارگذاری -باربرداری ،نسبت به سایر نمونهها از
خود نشان داد .مث ً
ال در چرخهی شماره  %78 ،2از بیشینه عرض ترک در
تیر  BSC2بسته شد ،در حالی که این مقدار برای نمونهی  BCC2برابر
با  %21و برای نمونهی  BFC2برابر با  %38بود .میزان بسته شدن ترک
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پس از باربرداری در چرخهی شماره  3برای نمونههای  BSC2، BFC2و
 BCC2به ترتیب برابر با  %31 ،%67و  %13از عرض بیشینه ترک ایجاد
شده طی بارگذاری بود .در چرخههای باالتر بارگذاری-باربرداری ،توانایی
نمونهی  BSC2همانند نمونهی  BSC1در بستن عرض ترکها کاهش
یافت .به عنوان مثال ،در چرخهی شماره  6تنها  %24از عرض ترک بیشینه
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بسته شد .اینگونه به نظر میآید که افزایش بارهای وارده ،موجب ایجاد
ترکهای بزرگ در ماده مورد استفاده برای چسباندن میلگرد به وجه کششی
بتن گردید و پیوستگی میان تیر و میلگرد کامپوزیتی  SMAکاهش قابل
توجهی یافت.
از نتایج به دست آمده در بخش  3-4میتوان نتیجه گرفت که تقویت
خمشی تیرهای بتن مسلح با روش  NSM-SMAموجب کاهش خسارت
بارهای با ماهیت بارگذاری-باربرداری گردید و تقویت خمشی تیرهای بتن
مسلح با روش مذکور که در معرض بارگذاری-باربرداری قرار گرفتند ،نتایج
مطلوبی را در پی داشت .نتایج آزمایشگاهی این پژوهش نشان میدهد که
احتما ًال لغزشهایی بین میلگرد  SMAو چسب اتفاق افتاده که باعث اثر
کاهش مثبت  SMAدر رفتار تیر شده است .برای ایجاد پیوستگی بهتر
میان میلگرد  SMAو سطح عضو ،باید تمهیدات بهتری در نظر گرفتهشود.
بنابراین میتوان در پژوهشهای آینده با آج دار کردن سطح میلگرد SMA
احتمال لغزش بین میلگرد  SMAو چسب را کاهش داد.

شکل  .25نمودار مقایسهای قابلیت بازیابی تغییر شکل تیرهای
  BCC1، BFC1و BSC1

Fig. 25. Comparative graph for deformation recovery
ability of specimens BCC1, BFC1 and BSC1

همانگونه که در شکل  25مشاهده میشود نمونهی تقویت شده با
روش  NSM-SMAتوانایی باالتری در بازیابی تغییر شکلهای ایجاد شده
طی چرخههای بارگذاری-باربرداری از خود نشان میدهد .به عنوان مثال
در چرخهی شماره  2نمونهی  %86 ،BSC1از تغییر مکان وسط دهانه
بازیابی گردید .این مقدار برای نمونهی  BFC1برابر با  %74و برای نمونهی
 BCC1برابر با  %71بود .همچنین در چرخهی چهارم ،میزان تغییر شکل
برای تیرهای  BSC1، BFC1و  BCC1به ترتیب برابر با  55 ،75و 30
درصد به دست آمد.
نمودار مقایسهای قابلیت بازیابی تغییر مکان وسط دهانه در هر چرخه
برای نمونههای  BCC2، BFC2و  BSC2در شکل  26نشان داده شده
است.

4-44-4بازیابی تغییر شکل
جهت سنجش توانایی روشهای مختلف تقویت تیرهای بتن مسلح برای
ی بارگذاری
بازیابی تغییر شکل پسماند ،نمونههای تقویتشده تحت  6چرخه 
و باربرداری قرار گرفتند .پروتکل بارگذاری-باربرداری مطابق با بخش  3بود.
نمودار مقایسهای قابلیت بازیابی تغییر مکان وسط دهانه در هر چرخ ه برای
نمونههای  BCC1، BFC1و  BSC1در شکل  25نشان دادهشده است.
1

جدول  .5بیشینه عرض ترک نمونههای  BCC2، BFC2و  BSC2پس از مرحله بارگذاری و باربرداری
Table 5. Maximum crack width in specimens BCC2, BFC2 and BSC2 after each loading-unloading
BSC2

BCC2

BFC2

چرخه

(Rcr(mm

(Wcr(mm

(Rcr(mm

(Wcr(mm

(Rcr*(mm

(Wcr*(mm

0

0/05

0/05

0/1

0/1

0/15

1δy

0/1

0/45

0/25

0/4

1/1

1/4

2δy

0/4

1/2

0/55

0/8

1/3

1/5

3δy

1

1/6

1/1

1/4

1/3

1/6

4δy

1/3

2/1

1/5

2

1/7

2/5

5δy

1/9

2/5

1/7

2/2

2/2

2/5

6δy

1 Deformation recovery
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.1

شکل  .26نمودار مقایسهای قابلیت بازیابی تغییر شکل تیرهای
  BCC2، BFC2و BSC2
Fig. 26. Comparative graph for deformation recovery
ability of specimens BCC2, BFC2 and BSC2

در شکل  26نیز مشاهده میشود که نمونهی تقویت شده با روش
 NSM-SMAقابلیت بیشتری برای کاهش تغیر شکل پسماند ،تحت بار
دارد .در چرخهی سوم نمونهی  %82 ،BSM2از تغییر مکان وسط دهانه
خود را بازیابی کردهاست .این مقدار برای تیر  BFC2برابر با  %54و برای
تیر  BCC2معادل  %42بود .همچنین در چرخهی شماره  ،5این مقادیر
برای نمونههای  BSC2، BFC2و  BCC2به ترتیب معادل  38 ،55و
 10درصد بود.
با توجه به نتایج بهدست آمده از بخش  ،4-4تقویت خمشی تیرهای
بتن مسلح با روش  NSM-SMAموجب بازیابی بیشتر تغییر شکل ایجاد
شده تحت دورههای متوالی بارگذاری -باربرداری گردید که این خاصیت را
میتوان به ماهیت فوق االستیک میلگردهای  SMAنسبت داد .همچنین
میتوان نتیجه گرفت استفاده از روش  NSM-SMAدر تیرهایی که تحت
بارگذاری-باربرداری قرار گرفتند ،موجب کاهش تغییر شکل پسماند و در
نتیجه کاهش خسارت سازهایگردید.
5-5نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تقویت خمشی تیرهای بتن
مسلح با میلگردهای کامپوزیتی  SMAو به روش  NSMدر بهبود رفتار
تیرهای بتن مسلح ،تحت بارگذاریهای استاتیکی و بارگذاری-باربرداری
نسبت به سایر روشها بود .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 11 ،نمونه
تیر بتن مسلح ساخته شد که  3نمون ه از آنها بدون تقویت بودند (یک نمونه
تحت بارگذاری استاتیکی و دو نمونه تحت بارگذاری-باربرداری) 4 ،نمونه با
میلگردهای  GFRPبه روش ( NSMدو نمونه تحت بارگذاری استاتیکی و
دو نمونه تحت بارگذاری-باربرداری) و  4نمونه با میلگردهای فوق االستیک
 SMAبه روش ( NSMدو نمونه تحت بارگذاری استاتیکی و دو نمونه
تحت بارگذاری-باربرداری) تقویت شدند و ویژگیهایی مانند مقاومت ،بیشینه
تغییر مکان تا نقطه گسیختگی ،جذب انرژی ،قابلیت بستن عرض ترک و
توانایی بازیابی تغییر شکل مورد ارزیابی قرار گرفتند .با توجه به بررسیهای
انجامشده ،نتایج زیر حاصل شد.
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 1استفاده از روش  NSM-SMAدر تیرهایی که تحت بارگذاری
استاتیکی قرار گرفتند ،گرچه موجب افزایش قابل توجهی در بیشینه
ظرفیت باربری نسبت به تیر بدون تقویت نشد ،اما جذب انرژی
در تیرهای تقویت شده با این روش تا نقطه گسیختگی نسبت به
روش  NSM-FRPو تیرهای کنترل ،افزایش قابل توجهی را
تجربه کرد .تیرهای تقویت شده به روش  NSM-SMAبه طور
میانگین  %57نسبت به نمونههای بدون تقویت و  %59نسبت به
نمونههای تقویت شده با روش  NSM-FRPانرژی بیشتری
جذب کردند .همچنین روش تقویت  NSM-SMAموجب
افزایش تغییر مکان وسط دهانه تیر تا نقط ه گسیختگی گردید .خیز
وسط دهانه در لحظهی بیشینه ظرفیت باربری در تیرهای تقویت
شده به روش  NSM-SMAنسبت به نمونههای بدون تقویت
 %38و نسبت به نمونههای تقویت شده با روش NSM-FRP
 61%بیشتر بود .به عبارت دیگر روش تقویت NSM-SMA
سبب شد تیرهای بتن مسلح ،شکستی نرم همراه با جذب انرژی
باالتری داشته باشند.
 2استفاده از میلگردهای  NSM-FRPدر تیرهای تحت بار
استاتیکی نسبت به تیر بدون تقویت ،موجب افزایش  %10در
ظرفیت باربری نهایی و کاهش  %14در بیشینه تغییر مکان تیر
شد .میزان جذب انرژی تیرهای تقویت شده با این روش تا نقطه
گسیختگی ،نسبت به تیرهای کنترل تفاوت چندانی نداشت .به طور
کلی میتوان گفت تیرهای تقویت شده با روش NSM-FRP
تحت بار استاتیکی ،اگرچه ظرفیت باربری نهایی باالتری داشتند
اما شکستی ترد و ناگهانی را تجربه نمودند.
3نمونههای تقویت شده با میلگرد  SMAبه طور میانگین ،نسبت
به نمونههای بدون تقویت  %35و نسبت به نمونههای تقویت شده
با میلگرد  30% ،FRPتوانایی باالتری در بستن ترکهای ایجاد
شده طی  6دورهی بارگذاری و باربرداری ،از خود نشان دادند .با
افزایش روند بارگذاری-باربرداری ،به دلیل کاهش میزان پیوستگی
بین میلگرد  SMAو وجه کششی تیر ،از میزان این قابلیت کاسته
شد .در نتیجه به منظور بهبود عملکرد رفتار تیرهای تقویت شده
با روش  NSM-SMAو کاهش عرض ترک تحت بارهای با
ماهیت بارگذاری-باربرداری ،باید تمهیداتی جهت ایجاد پیوستگی
بیشتر بین میلگرد  SMAو بتن اندیشیده شود .نتایج آزمایشگاهی
این پژوهش نشان میدهد که احتما ًال لغزشهایی بین میلگرد
 SMAو چسب اتفاق افتاده که باعث کاهش اثر مثبت SMA
در رفتار تیر شده است .در پژوهشهای آینده بایستی با آج دار
کردن سطح میلگرد  SMAاحتمال لغزش بین میلگرد  SMAو
چسب را کاهش داد .بنابراین الزم است این مسئله در پژوهشهای
پیشرو مورد توجه قرار گیرد.
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 نسبت، به طور میانگینSMA  نمونههای تقویت شده با میلگرد4
 و نسبت به نمونههای تقویت شده%38 به نمونههای بدون تقویت
 توانایی باالتری در بازیابی تغییر شکل ایجاد14% FRP با میلگرد
. از خود نشان دادند، دورهی بارگذاری و باربرداری6 شده طی
NSM-  روش تقویت،ویژگی کاهش تغییر شکلهای پسماند
 را برای تیرهای بتن مسلحی که تحت بارهایی با ماهیتSMA
، روشی مطلوب جلوه میدهد،باربرداری قرار میگیرند-بارگذاری
.زیرا باعث کاهش خسارت وارد بر سازه میگردد
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