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بررسی رفتار ستون های فوالدی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن
تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی
سید امید حسینی ،1سعید حسینایی ،1محمد قاسمی

*2

 -1دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت ،گروه عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 -2گروه آموزشی مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران.
خالصه :کاربرد مقاطع مرکب در سالیان اخیر به علت محاسن فروان آن ها در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است.

علیرغم استفاده گسترده از مقاطع مرکب در دهه های اخیر ،کماکان از لحاظ طراحی به این قاب ها همانند قاب های بتن
آرمه و فوالدی نگریسته می شود ،از سهم همکاری توام بتن و فوالد چشم پوشی می گردد و بررسی رفتار شکل پذیری

آن ها با کاستی هایی همراه است .استفاده موثر و کارآمد از قاب های مرکب نیازمند نگرشی متفاوت به قاب های بتنی و

فوالدی برای ورود به پروسه طراحی این نوع از قاب ها می باشد .از آنجا که انجام آزمایش برای بررسی هر مسئله امری
زمان بر و پرهزینه است ،استفاده از شبیه سازی ابزاری مناسب می باشد .هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای موثر

بر ظرفیت باربری ستون های فوالدی پوشیده شده با بتن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و جانبی چرخه ای شامل
شکل مقطع فوالدی ،مقاومت بتن و مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن است .استفاده از ستون فوالدی پوشیده شده با

بتن در مقایسه با ستون فوالدی تنها و یا ستون بتن مسلح باعث افزایش ظرفیت چشم گیری در ظرفیت نهایی می شود،
به عبارت دیگر ستون های مرکب از ظرفیت بار بسیار باالیی برخوردار می باشند .بدین منظور جهت بررسی رفتار ستون
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ستون فوالدی پوشیده شده با بتن

بارگذاری محوری

بارگذاری جانبی چرخه ای

مقاوم سازی

های فوالدی پوشیده شده با بتن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و جانبی چرخه ای پس از صحت سنجی مدل سازی

در نرم افزار اجزای محدود آباکوس به بررسی رفتار این ستون ها در حاالت مختلف سطح مقطع فوالد ،مقاومت فشاری

 28روزه بتن متفاوت و مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن بر ظرفیت نهایی آن پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان
می دهد پارامترهایی همچون شکل و ابعاد سطح مقطع ستون فوالدی ،مقاومت فشاری  28روزه بتن و مقاوم سازی با
الیاف پلیمری کربن تاثیر به سزایی در افزایش یا کاهش ظرفیت نهایی این ستون ها دارد .در نهایت به بررسی الگوی ترک

خوردگی در بتن پرداخته شده است و با توجه به الگوی گسترش ترک ،مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن بر روی سطح

بتن برای کاهش ترک خوردگی انجام شده است.

 -1مقدمه

گرفته است [ .]1استفاده از ستون های مرکب به اوایل سال 1900

وجود مقطع فوالدی محاط شده در ستون بتن مسلح ،به عبارت

میالدی برمی گردد که با ساخت پل ها و ساختمان ها با اعضای

دیگر ترکیب مقطع فوالدی و بتنی ،باعث شده است این گونه

ترکیبی شروع شد که امروزه شکل های مختلفی از این اعضا دیده

ستون ها از ظرفیت نهایی باالیی نسبت به ستون های فوالدی و بتنی

می شود .گسترش روز افزون آن به خاطر بهبود رفتار ستون ها در

تنها برخوردار باشند و با حذف بسیاری از ضعف های ستون های

اثر ترکیب خوب بتن و فوالد است که عملکرد بهتر و صرفه اقتصادی

مسلح تنها ،اخیرا مورد توجه بسیاری از محققین قرار
فوالدی و بتن
ِ

بیشتر را در پی دارد [ .]2انواع ستون های کامپوزیت در دو نوع کلی
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الف -مقاطع فوالدی پوشیده شده با بتن 1که به آنها بتن مسلح
با پروفیل فوالدی ( )Steel Reinforced Concreteیا بهاختصار
 SRCگفته میشوند.
ب -مقاطع فوالدی جدار نازک پرشده از بتن (Concrete
 )Filled Tubeکه بهاختصار  CFTنامیده میشوند.
در ستون های مرکب فوالدی پوشیده شده با بتن ،محصورشدگی
بتن به وسیله مقطع فوالدی و میلگردهای تقویتی فراهم می شود.
محصورشدگی بتن به عوامل زیادی از جمله شکل مقطع فوالدی،

شکل  -1نواحی محصورشدگی در ستون مرکب فوالدی پوشیده شده با بتن
شکل  -1نواحی محصورشدگی در ستون مرکب فوالدی پوشیده شده با بتن
Fig. 1. Areas of confinement in concrete-covered steel
columns

قطر ،شبکه بندی ،فاصله و تعداد آرماتورهای طولی و همچنین قطر

مسلح بیشتر به دوک شبیه بوده و در اعضای مرکب همانند اعضای

و فاصله آرماتورهای عرضی بستگی دارد ،عالوه بر این عوامل تنش

بتن مسلح با افزایش نیروی محوری شکل پذیری کاهش می یابد .در

تسلیم مقطع فوالدی و آرماتورهای تقویتی همانند مقاومت فشاری

نتیجه رفتار خمشی یک ستون محصور شده در بتن و یک ستون بتن

بتن بر روی محصورشدگی موثر است [ .]3ستون مرکب بر اساس

آرمه تقریبا مشابه است ،ولی رفتار شکست برشی ستون محصور شده

نواحی محصورشدگی به سه قسمت اصلی تقسم می شوند که متشکل

بسیار بهتر از یک ستون بتن مسلح است [ .]4با توجه به موارد ذکر

از بتن با محصورشدگی زیاد ،بتن با محصورشدگی جزئی و بتن

شده ،همچنین مقاومت و شكل پذيري باال و ظرفيت جذب انرژي

محصور نشده است که در شکل ( )1نواحی محصورشدگی در ستون

باالي ستون هاي فوالدی پوشیده شده با بتن و زمان بر بودن و

مرکب فوالدی پوشیده شده با بتن نشان داده شده است.

هزینه بر بودن انجام مطالعات آزمایشگاهی الزم است در اين تحقیق،

رفتار خمشی یک عضو محصور شده ،تا زمانی که مقاومت

به بررسی عددی و كاربرد ستون هاي فوالدی پوشیده شده با بتن

ماکزیمم حاصل شود ،مانند رفتار یک عضو بتن مسلح است ،ولی

2

با نرم افزار اجزای محدود آباکوس پرداخته شود .همچنین استفاده

دارای شکل پذیری باالتری می باشد ،زیرا چنانچه نسبت های پهنا-

از این مقاطع به علت مزایای سازهای مطلوب آنها ،نزد مهندسان

ضخامت ورق های فوالدی به اندازه کافی کوچک باشند ،فوالد میتواند

طراح مورد توجه قرار گرفته است که این امر مستلزم تکمیل ضوابط

پس از خردشدن بتن نیز مقاومت کند .اما برای مقاومت برشی یک

آییننامهای و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و با تمرکز بر امر

عضو محصور شده ،رفتار شکل پذیر گونه ای مشاهده می شود .حتی

تحلیل و طراحی این مقاطع میباشد.

اگر شکست آن هم به صورت برشی باشد .شکل پذیری یک عضو

در سال  2005چن و همکاران تحقیقات آزمایشگاهی گسترده ای

محصور شده مربوط به اثر متقابل بین میلگردهای بتن ،فوالد و بتن

برای بررسی رفتار سازه ای تیر ستون های مرکب فوالدی محاط در بتن

بین بال های فوالد است که میتواند کرنشهای بزرگی را بر اثر عمل

با مقطع فوالدی  Tشکل انجام دادند .نمونه ها تحت بارگذاری تناوبی

محصورکنندگی بال ها تحمل کند .از طرف دیگر بتنی که فوالد را

جانبی و بار فشاری محوری قرار گرفتند .این آزمایش پارامترهایی

در قسمت فشاری می پوشاند به صورت ترد شکسته می شود و این

نظیر توزیع آرماتورهای طولی ،فاصله آرماتورهای عرضی ،وجود روابط

به خاطر مجموع آثار کمانش خودش و نیروی جانبی ایجاد شده

متقابل و سطح بار فشاری محوری را در بر می گیرد .نتایج آزمایش ها

به وسیله کمانش فوالد می باشد .بنابراین پوشش بتن فشاری کمی

نشان می دهد که رفتار تناوبی و مد شکست تیر ستون ها تا حد

کنده می شود و این باعث کاهش مقاومت می شود [ .]4منحنی های

زیادی تحت تاثیر جهت ممان خمشی که به علت نامتقارن بودن

هیسترزیس (پسماند) برای اعضای فوالدی محصور شده تحت نیروی
محوری ثابت و ممان خمشی متناوب به همراه نیروی برشی نشان

3

مقطع بوجود می آید قرار می گیرند[ .]4در سال  2011الوبادی و
4

همکاران در یک مطالعه پارامتری و تحلیلی به بررسی اثر پارامترهای

میدهد شکل حلقه ها با نیروی محوری صفر نسبت به اعضای بتن
)Steel Reinforced Concrete Column (SRCC

1
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مختلف بر روی رفتار و مقاومت ستون مرکب فوالدی محاط در بتن

نمونه ها با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج این تحقیق نشان دهنده

تحت بار با خروج از مرکزیت پرداخته اند که این پارامترها متشکل

ظرفیت باالی مقاطع صلیبی شکل نسبت به مقاطع دیگر است [.]9

از اعمال بار با خروج از مرکزیت های متفاوت ،ابعاد مختلف ستون،

چن و وو 3در سال  2017رفتار ستون های فوالدی محاط در بتن را

مقاومت فشاری مختلف بتن و همچنین تنش های تسلیم مختلف

تحت اثر بارگذاری محوری فشاری بررسی کردند .در این پژوهش

فوالد بوده است و همچنین یک مدل ساختاری به همراه منحنی های

تحلیلی رفتار ستون با در نظر گرفتن  5نوع مصالح برای آرماتورهای

تنش و کرنش برای بتن و فوالد با در نظر گرفتن اثر محصورشدگی

طولی و عرضی ،مقطع فوالدی ،بتن محصور نشده ،4بتن خوب محصور

ارائه کرده و مقایسه ای با نتایج آزمایشگاهی داشته اند .بطور کلی

شده 5و بتن کم محصور شده 6بررسی شدو رفتار  20نمونه ستون در

نشان داده شده است که تاثیر افزایش مقاومت ستون های مرکب

مقطع دایره ای و مستطیلی با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج تحقیق

ناشی از افزایش تنش تسلیم فوالد برای ستون های مرکبی که در

نشان دهنده تطابق خوب ظرفیت نهایی بدست آمده از روابط تحلیلی

معرض بار با خروج از مرکزیت کمتری هستند قابل توجه تر است[.]5

با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی دارد [ .]10الکی 7و همکاران

در سال  1391لطف اللهی یقین و ضیائیون با بررسی رفتار ستونهای

در سال  2017به به بررسی رفتار ستون های کاپوزیت پرداختند.

مرکب دوالیه تحت اثر متقابل نیروی محوری و لنگر خمشی نشان

در این مطالعه اثر پوشش بتنی بر روی مقطع فوالدی در مقایسه با

دادند که در ستون های مرکب دوالیه با افزایش الغری میزان ظرفیت

مقطع فوالدی تنها نیز بررسی شد .در نهایت ظرفیت نهایی ستون،

باربری کاهش می یابد و برای الغری های کوچکتر میزان افت ظرفیت

نمودارهای بار-جابجایی ،بار -کرنش و ترک خوردگی در نمونه ها

باربری کمتر ولی برای الغری های بزرگتر که خرابی ستون بر اثر

بررسی شده است [.]11

پدیده کمانش رخ می دهد این مقدار بیشتر است [ .]6در سال 1391
لطف اللهی و خلیل پورآذر با بررسی تاثیر تغییرات لنگر خمشی در

 -2صورتمسئله و شرح مدل سازی

میزان باربری محوری ستون های مرکب نشان دادند که با افزایش

در این پژوهش پارامترهای متغیر شامل مقاومت فشاری  28روزه

خروج از مرکزیت ظرفیت محوری شدیدا افت کرده و با افزایش الغری

بتن ،شکل مقطع فوالدی و نحوه مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن

ستون ها ظرفیت باربری تقلیل می یابد[ .]7در سال  2014لی 1و

است .جهت تایید مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود آباکوس [12

همکاران به بررسی رفتار غیرخطی ستون های فوالدی پوشیده شده

و  ]13از مطالعه انجام شده توسط ژو 8و همکاران در سال 2016

با بتن با نرم افزار اجزای محدود آباکوس پرداختند .با مقایسه نتایج

استفاده شده است .نمونه های انتخاب شده از مطالعه این محققین

مدل های آزمایشگاهی و مدل های شبیه سازی شده توسط نرم افزار

مستطیلی شکل و با ابعاد سطح مقطع بتنی برابر  200×200میلی متر

صحت مدل سازی این ستون ها مورد تایید قرار گرفته و با بررسی

است و طول خالص ستون برابر  700میلی متر است .همچنین مقطع

پارامتریک نشان داده شد نسبت های فوالد و نسبت های بارگذاری

بتن مسلح دارای  12عدد آرماتور طولی شماره  10و آرماتور برشی

متفاوت اثر قابل مالحظه ای بر روی شکل پذیری و ظرفیت نهایی

شماره  6به فواصل  50میلی متر از یکدیگر است .نحوه آرایش

ستونهای فوالدی پوشیده شده با بتن دارد [ .]8ژو 2و همکاران در سال

آرماتورهای طولی و عرضی ،محل قرارگیری مقطع فوالدی و محل

 2016به بررسی مطالعه آزمایشگاهی در خصوص رفتار ستون های

اعمال بارگذاری در شکل ( )2مشخص شده است .این نمونه همانند

فوالدی پوشیده شده با بتن پر مقاومت تحت اثر بارگذاری جانبی

مطالعه آزمایشگاهی  N2-+-M50و  N2-I-M50نام گذاری

چرخه ای و بارگذاری محوری پرداختند .در این مطالعه انواع مقاطع

شده است [ .]9عدد  2مشخص کننده مقدار بار محوری است که

فوالدی  Iشکل H ،شکل و صلیبی شکل بررسی گردید .در این

در حاالت  2 ،1و  3به ترتیب برابر

پژوهش برش گیرهای ستون و اشکال مختلف آرماتورهای عرضی نیز

Chen, S., Wu, P.
Unconfined concrete
Highly confined concrete
Partially confined concrete
Lacki, P.
Zhu

به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است .در نهایت ظرفیت نهایی
Li
Zhu, W.

،

1
2
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تنها نیز بررسی شد .در نهایت ظرفیت نهایی ستون ،نمودارهای بار-جابجایی ،بار-
بتنی بر روی مقطع فوالدی در مقایسه با مقطع فوالدی تنها نیز بررسی شد .در نهایت ظرفیت نهایی ستون ،نمودارهای بار-جابجایی ،بار-
.[11
کرنش و ترک خوردگی در نمونهها بررسی شده است ].[11

 -2صورتمسئله و شرح مدلسازی
ی  28روزه بتن ،شکل مقطع فوالدی و نحوه مقاومسازی با الیاف پلیمری کربن
مقاومت فشاری  28روزه بتن ،شکل مقطع فوالدی و نحوه مقاومسازی با الیاف پلیمری کربن
در این پژوهش پارامترهای متغیر شامل
آباکوس ] 12و  [13از مطالعه انجام شده توسط ژو 1و همکاران در سال 2016
1
است .جهت تایید مدلسازی در نرمافزار اجزای محدود آباکوس ] 12و  [13از مطالعه انجام شده توسط ژو و همکاران در سال 2016
ن محققین مستطیلی شکل و با ابعاد سطح مقطع بتنی برابر  200×200میلیمتر
استفاده شده است .نمونههای انتخاب شده از مطالعه این محققین مستطیلی شکل و با ابعاد سطح مقطع بتنی برابر  200×200میلیمتر
برشی
آرایش آرماتور
شماره  10و
چنین مقطع بتن مسلح دارای  12عدد آرماتور
بارگذاری][9
اعمالاعمال
محلو محل
فوالدی
مقطعمقطع
قرارگیری
عرضی ،محل
طولی و
آرماتورهای
طولینحوه
شکل -2
بارگذاری][9
فوالدی و
قرارگیری
عرضی،
طولی
آرماتورهای
شکل 2
آرماتور برشی
 10و
طولی شماره
آرماتور
محل عدد
دارای 12
بتن ومسلح
مقطع
آرایش همچنین
نحوهمتر است.
-700میلی
است و طول خالص ستون برابر
اعمالFig. 2. Arrangement of longitudinal and lateral armature, Location of
محلsteel
cross
section
محلPlace
of loading
فوالدی و
andمقطع
قرارگیری
آرایش آرماتورهای طولی و عرضی،
شماره  6به فواصل  50میلیمتر از یکدیگر است .نح وه آرایش آرماتورهای طولی و عرضی ،محل قرارگیری مقطع فوالدی و محل اعمال
مانند مطالعه آزمایشگاهی  N2-+-M50و  N2-I-M50نامگذاری شده است ].[9
بارگذاری در شکل ( )2مشخص شده است .این نمونه همانند مطالعه آزمایشگاهی  N2-+-M50و  N2-I-M50نامگذاری شده است ].[9
الت  2 ،1و  3به ترتیب برابر  0.38 × 𝐴𝐴g fc ،0.25 × 𝐴𝐴g fcو  0.45 × 𝐴𝐴g fcاست.
عدد  2مشخص کننده مقدار بار محوری است که در حاالت  2 ،1و  3به ترتیب برابر  0.38 × 𝐴𝐴g fc ،0.25 × 𝐴𝐴g fcو  0.45 × 𝐴𝐴g fcاست.
آرماتورهای
دهنده
باشد و  M50نشان
و در نمونههای با ومقطع صلیبی شکل  +می
2.5
صلیبیو H
فوالدی I
کننده
است.
شکل  +میباشد و  M50نشان دهنده آرماتورهای
مقطع مقطع
نمونههای با
مشخصو در
فوالدی  IIووHHشکل است
 Iو  Hمشخص کننده مقطع
2
اصل یکسان  50میلیمتر از یکدیگر میباشند.
یکدیگر میباشند.
میمیلی
یکسان50+
ضلعیبااست
ترکیبدرشده با
مستطیلی
متروازM50
باشد
فواصل شکل
که باصلیبی
مقطع
نمونه8های
است و
عرضی شکل
1.5

است که با فواصل یکسان  50میلی متر از یکدیگر می باشند.
مطابق شکل ( )2بارگذاری به دو صورت بار محوری و بار جانبی بر

10

12

8

4

6

ستون فوالدی پوشیده شده با بتن اعمال شده است .در ابتدا بارگذاری
محوری به کمک جکی با ظرفیت  3000کیلونیوتن و به مقدار 1600
کیلونیوتن (

) به صورت محوری در انتهای ستون

اعمال گردید و پس از آن بارگذاری جانبی توسط جکی به ظرفیت

Cycle

2

)Drift ratio (%

نشان دهنده آرماتورهای عرضی مستطیلی ترکیب شده با  8ضلعی

1
0.5
0
-0.5 0
-1
-1.5
-2
-2.5

شکل  -3جابجایی اعمال شده به انتهای آزاد ستون ][9
شکل  -3جابجایی اعمال شده به انتهای آزاد ستون ][9
Fig. 3. Displacement applied to free end of column

کنترل[ جابجایی) به صورت رفت و
حالت
کیلونیوتن
و عرضی ،محل 500
بارگذاری]9
(دراعمال
فوالدی وو محل
قرارگیری مقطع
شکل  -2نحوه آرایش آرماتورهای طولی و عرضی ،محل قرارگیری مقطع فوالدی و محل اعمال بارگذاری][9

میلیدر ابتدا
600است.
فاصله شده
بتن اعمال
پوشیده
ی و بار جانبی بر ستون
متری از
شده وبا در
ستون
فوالدیباالی
در
فوالدی باابتدادو مقطع  Iشکل عمود بر هم و  Iشکل
صلیبی
شکل است .در
اعمال شده
مقطعبتن
ستونپوشیده شده با
پایفوالدی
ستون
جانبی بر
محوری و بار
صورت بار
دو
بارگذاری به
برگشتی()2
مطابق شکل

یوتن و به مقدار  1600کیلونیوتن (  )0.38 × Ag fcبه صورت محوری در انتهای
مقطع در Iانتهای
ابعاد محوری
فوالدی) بهبهصورت
نشان( 0.38 × Ag fc
کیلونیوتن
انتهای1600
شده وبهبه مقدار
کیلونیوتن
()3ظرفیت
جکی با
محوری به
ستون را
3000اعمال
جابجایی
کمکشکل
گردید.
بارگذاریاعمال
شکل برابر  7.6×4.5×68×100میلی متر
ط جکی به ظرفیت  500کیلونیوتن و (در حالت کنترل جابجایی) به صورت رفت
ستون اعمال گردید و پس از آن بارگذاری جانبی توسط جکی به ظرفیت  500کیلونیوتن و (در حالت کنترل جابجایی) به صورت رفت

حداکثر جابجایی نسبی
جانبی با
بارگذاری
ابتدا  3دوره
می دهد.
مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی به ترتیب
است .مقطع فوالدی دارای
انتهای
شده به
اعمال
گردید.درشکل
از پای وستون
ستون رااعمال گردید .شکل ( )3جابجایی اعمال شده به انتهای ستون را
پای ستون
متری از
میلی
جابجایی600
ستون (و)3در فاصله
اعمالدر باالی
برگشتی
∆

∆

∆

∆
پس
جابجایی و
گردید
اعمال
ابتدا  = 0.5% ، =3و 0.75%
0.25%
برابر
نسبی
پس از
گردید
اعمال
میبرابر
پساست .مشخصات آرماتورهای طولی و
مگاپاسکال
368∆ 0.75%
برابر∆ و 254و
اعمال گردید و
آن=به = 0.5% ،
0.25%
نسبی وبرابر
حداکثر
دهد .در
ر جابجایینشان
دوره بارگذاریLجانبی با L
L
L

L

L

اعمال
آزاد......ستون
کدام 3
ی نسبی ازاز هر
کدامتا 3بار
گردید.هرازاینهر
نسبی
جابجایی
انتهای Lوو
گردید .این
انتهای آزاد
کدام  3بار
نسبی از
جابجایی
خرابی،به= 2%
مرحله1.5%
مقداربار1%تا = ،
مقدار
آن به
پژوهش در جدول ( )1آورده شده است.
اعمالدر این
ستونشده
استفاده
مرحلهتاخرابی بهعرضی
L
L

تحقیق یکسان است ].[9

∆

∆

∆

الگوی بارگذاری در کلیه نمونههای بررسی شده در این تحقیق یکسان است ]
الگوی.[9بارگذاری
مرحله خرابی به انتهای آزاد ستون اعمال گردید .این

در کلیه نمونه های بررسی شده در این تحقیق یکسان است [.]9

 -2-2نحوه مدلسازی اندرکنش بین هسته فوالدی و بتن
جهت در نظر گرفتن اصطکاک بین مقطع فوالدی و هسته

 -2-1مشخصات مصالح

فوالدی در نرم افزار اجزای محدود آباکوس پس از تعریف دو قسمت

در نمونه های  M50-+-N2و  I-M50-N2مقاومت فشاری 28

بتنی و فوالدی به صورت دو جسم سخت از گزینه Tangential

برابر  105.4و 99.8
 4روزه نمونه استاندارد استوانه ای بتن به ترتیب 4

 Behaviorبرای تعریف اصطکاک بین دو سطح استفاده شده است.

Zhu

1

مگاپاسکال در نظر گرفته شده است و این نمونه ها به ترتیب دارای
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این گزینه رفتار تماس را در جهت مماس بر سطوح تعیین می کند.
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آرماتور های طولی و عرضی و مقاطع فوالدی
مشخصات آرماتور
 --1مشخصات
جدول
جدول 1
Table 1. Characteristics of longitudinal and lateral armature and steel cross section

تنش نهایی
(مگاپاسکال)

تنش تسلیم
(مگاپاسکال)

مدول االستسیته
آرماتور (مگاپاسکال)

سطح مقطع (میلی-
متر مربع)

718

499

201×10

28.3

597

414

205×103

78.5

3

تنش نهایی
(مگاپاسکال)

تنش تسلیم
(مگاپاسکال)

مدول االستسیته
آرماتور (مگاپاسکال)

سطح مقطع (میلی-
متر مربع)

368

254

207×10

1430

---

368

---

254

3

---

1430
2190

207×10

3

قطر (میلیمتر)

شماره آرماتور

10
6

مقطع فوالدی
100×68×4.5×7.6
2

100×100×6×8

ضریب اصطکاک بین بتن و فوالد در گزینه Friction Coefficient
مقدار ( 0.6با چندین مرحله سعی و خطا و تحلیل) در نظر گرفته شده
است .همچنین برای در نظر گرفتن تماس این دو مصالح در جهت
نرمال صفحات از اندرکنش  hard contactاستفاده شده است.
 -2-3نحوه در نظر گرفتن رفتار بتن محصور
در این پژوهش مطابق شکل ( )4بتن با محصورشدگی زیاد در امتداد
جان مقطع فوالدی تا نصف عرض بال های مقطع فوالدی جای دارد و
بتن با محصور شدگی جزئی از نصف عرض بال های مقطع فوالدی در
امتداد جان مقطع تا خط مرکزی آرماتورهای طولی ادامه دارد و در آخر
بتن محصور نشده به عنوان بخش خارجی باقی می ماند.
برای اطمینان از اینکه تمامی اجزای مدل به هم مرتبط هستند،

شکل  -4نواحی محصورشدگی ستون مرکب فوالدی محاط در بتن در
مدلسازی فوالدی محاط در بتن در مدلسازی
شکل  -4نواحی محصورشدگی ستون مرکب
Fig. 4. Areas of confinement of concrete-covered steel
columns in modelling

مدل سازی المان محدود ستون فوالدی محاط در بتن در  6مرحله
بوجود می آید :ابتدا مدل سازی بتن کاور (بتن محصورنشده) به
همراه تعریف مشخصات مصالح ،دوم مدل سازی بتن با محصورشدگی
جزئی به همراه تعریف مشخصات مصالح ،در مرحله سوم بتن با
محصورشدگی زیاد به همراه تعریف مشخصات مصالح مدل می شود.
در مرحله چهارم مقطع فوالدی سازه به همراه تعریف مشخصات فوالد
مدل می شود ،پنجم مدل سازی آرماتورهای طولی و عرضی و در
نهایت ورق های بارگذاری باالیی و پایینی مدل می شود.
 -2-4المان های استفاده شده
نرم افزارآباکوس از يك المان سه بعدي ( C3D8R ،از دسته

المان هاي  ،) Solidبراي تحليل رفتار غيرخطي مصالح ترد نظير بتن
استفاده مي كند .اين المان سه بعدي و هشت گره اي است .اين المان
از نوع  Solidبراي تحليل تنش يا تغيير مكان است .الگوي المان
 C3D8Rدر شكل -5الف آورده شده است[ 12و .]13
المان خرپایی (المان  )T3D2یکی از المان های سازه ای معمول
قابل استفاده در نرم افزار آباکوس می باشد .المان خرپا عضوی است
دو نیرویی که نیروها فقط در گره های آن اعمال شده و این گره ها
تنها دارای درجه آزادی انتقالی می باشند .این المان ها فقط دارای
مقاومت محوری می باشند .در این المان ها فقط گره ها نیرو را انتقال
می دهند و لذا المان های خرپا مقاومت خمشی و برشی از خود نشان
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شكل  -5الف -الگوي المان  ،C3D8Rب-المان  ،T3D2ج -المان  12 [S4Rو ] 13
[13Fig.
 125.و
] S4R
ج -المان
المان ،T3D2
 ،C3D8Rب-
الگویC-المان
شکل -5
AC3D8R
Element,
B- T3D2
Element,
الفS4R-
Element

 -3صحتسنجی مدلسازی در نرمافزار

محوری کششی یا فشاری قرار دارند مانند آرماتورها استفاده می شود.

 -3-1صحتسنجی نمونه N2-+-M50

الگوی این المان در شکل -5ب آورده شده است[ 12و .]13

مقایسه با
محدودمطالعه
حاصل از
N2-+-M50
اشکال ( )6و ( )7نمودارهای هیسترزیس و پوش بار-جابجایی نمونه
مطالعهمدل
آنالیز های
در برای
آزمایشگاهی که
آباکوس قادر است
المان
برنامه
اینبا هم
خوبی
نسبتا
آزمایشگاهی
مطالعه
عددی و
عددی را نشان می دهد .همانطور که مشخص است نتایج حاصل از تحلیل
دارند.توان
برنامه می
توسط
تطابقواقع
شود .در
مرکب استفاده
ساختار
هایی با
نکته حائز اهمیت تقارن نمونه در هر دو حالت مطالعه عددی و آزمایشگاهی است .شایان ذکر است که در نمودارهای هیسترزیس هرچه
مدل هایی با ترکیب مواد مختلف ایجاد نمود و نیز بتوان با استفاده از
سطح زیر نمودار بیشتر باشد سازه بررسی شده انرژی بیشتری را دریافت میکند .نمودار پوش -بار جابجایی دارای  4قسمت است .قسمت
توانایی های این برنامه رفتاری مناسب در قسمت مرزی بین دو ماده
اول نمودار که به صورت خطی است هنوز ترکخوردگی در نمونه اتفاق نیافتاده است .در قسمت دوم با کاهش شیب نمودار نشان دهنده
برقرار کرد .المان پوسته چهار گرهی چند منظوره (المان  )S4Rقابلیت
شروع ترک خوردگی در نمونه است .در قسمت سوم که شیب نمودار بار -جابجایی نمونه بیشتر میشود فوالد در حال جاری شدن است
انتگرال گیری برای به حداقل رساندن محاسبات و
کاهشرادادن
نقاطدهد.
نشان می
و در انتها در قسمت چهارم که نمودار به صورت نزولی میباشد خرابی نمونه
در نتیجه کاهش زمان آنالیز را دارا می باشد .از آنجایی که اثر برش
شکل  -6نمودار هیسترزیس نمونه  N2-+-M50حاصل از مطالعه

کل  -6نمودار هیسترزیس نمونه  N2-+-M50حاصل از مطالعه آزمایشگاهی در مقایسه با مطالعه عددی
آزمایشگاهی در مقایسه با مطالعه عددی
Fig. 6. Hysteresis chart of N2-+-M50 sample derived
from laboratory study compared with numerical study
ساختار باریک
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دهد.مطالعه
مقایسه با
عددی در
مطالعهاز مطالعه

خوبی با
آزمایشگاهی
عددی
 N2-+-R50در نرم افزار اجزای محدود حاصل
نسبتاگردید
تطابقانجام
متفاوت
مطالعهابعاد المان
ذکروشده با
تحلیلنمونه
آباکوس ازتحلیل
نمونه
Displacement
جهت تایید مدلسازی)(mm

عددی در
المان از
ابعادحاصل
N2-+-M50
پوش نمونه
نتایجنمودار
شکلو -7
عددی
تحلیل
حاصل از
مطالعه
مطالعهبا نتایج
متفاوت
تحلیل عددی با
حاصل از
عددی
مطالعه
حالت
نتایجدر هر دو
گردید.نمونه
مقایسهتقارن
آزمایشگاهی اهمیت
دارند .نکته حائز
حاصل از هم
مقایسه با مطالعه آزمایشگاهی
کردن ابعاد
که بادر کوچکتر
با ابعاد المان  25میلی متر تطابق نسبتا خوبی با نتایج حاصل از
هیسترزیس
نمودارهای
است که
ذکر است
شایان ذکر
دارد .شایان
آزمایشگاهی است.
مطالعه آزمایشگاهی
و
Fig. 7. Push over charts of N2-+-M50 sample derived
 fromثانیا نتایج حاصل از تحلیل عددی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند به
numericalگردید
بسیار طوالنیتر
تحلیل
withاوال زمان
میلیمتر
المان از 25
study
compared
laboratory
study
هرچه سطح زیر نمودار بیشتر باشد سازه بررسی شده انرژی بیشتری
انتخاب گردید .بار نهایی در حالت مطالعه عددی به مطالعه
 25میلی
نمونهها
بندی ازکلیه
مناسب جهت
نمودار ابعاد
همین -جهت
متر مطالعه
مقایسهرابا
عددی در
مطالعه
مشحاصل
N2-+-M50
پوش نمونه
شکل 7
آزمایشگاهینمودار پوش -بار جابجایی دارای  4قسمت است.
دریافت می کند.
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جدول  -2مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی نمونه N2-+-M50
Table 2. Comparison of results of numerical analysis and laboratory study of N2-+-M50 sample
جدول  -2مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی نمونه N2-+-M50

بار نهایی در حالت
برگشت نسبت به مطالعه
آزمایشگاهی

بار نهایی در حالت رفت
نسبت به مطالعه
آزمایشگاهی

1

1

1.049

1.084

بار نهایی در حالت
برگشت (کیلونیوتن)

بار نهایی در حالت رفت
(کیلونیوتن)

284.1

304.34

حاصل از مطالعه آزمایشگاهی
262

نام نمونه

290

خرابی نمونه را نشان می دهد.
جهت تایید مدل سازی نمونه  N2-+-R50در نرم افزار اجزای
محدود آباکوس تحلیل نمونه ذکر شده با ابعاد المان متفاوت انجام
گردید و نتایج حاصل از تحلیل عددی با ابعاد المان متفاوت با نتایج
حاصل از مطالعه آزمایشگاهی مقایسه گردید .نتایج حاصل از تحلیل
عددی با ابعاد المان  25میلی متر تطابق نسبتا خوبی با نتایج حاصل
از مطالعه آزمایشگاهی دارد .شایان ذکر است که با کوچکتر کردن
ابعاد المان از  25میلی متر اوال زمان تحلیل بسیار طوالنی تر گردید
شکل  -8نمودار هیسترزیس نمونه  N2-I-M50حاصل از مطالعه

ثانیا نتایج حاصل از تحلیل عددی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند

ل  -8نمودار هیسترزیس نمونه  N2-I-M50حاصل از مطالعه آزمایشگاهی در مقایسه با مطالعهبهعددی
همین جهت ابعاد مناسب جهت مش بندی کلیه نمونه ها 25
آزمایشگاهی در مقایسه با مطالعه عددی

Fig. 8. Hysteresis chart of N2-I-M50 sample derived
from laboratory study compared with numerical study

آزمایشگاهی با ابعاد المان  25میلی متر مطابق جدول ( )2به ترتیب

400

در حالت بارگذاری به صورت رفت و برگشت  4.9درصد و  8.4درصد

300

بیشتر از مطالعه آزمایشگاهی است .شایان ذکر است که مقادیر بار

200

نهایی در نمونه  N2-+-M50در حالت رفت و برگشت در حالت

100
-100

Push Numerical

-200

Push Experimental

-300

-33

)Load (kN

0

27

میلی متر انتخاب گردید .بار نهایی در حالت مطالعه عددی به مطالعه

مطالعه عددی برابر  304.34و  284.1مگاپاسکال است و در حالت
مطالعه آزمایشگاهی به ترتیب برابر  290و  262مگاپاسکال است.
 -3-2صحت سنجی نمونه I-R40-N1
اشکال ( )8و ( )9نمودارهای هیسترزیس و پوش بار-جابجایی

-400
)Displacement (mm

شکل  -9نمودار پوش نمونه  N2-I-M50حاصل از مطالعه عددی در
مقایسه با مطالعه آزمایشگاهی
Fig. 9. Push over charts of N2-I-M50 sample derived
ل از مطالعه عددی در مقایسه با مطالعه آزمایشگاهی
from numerical study compared with laboratory study

نمودار بار -جابجایی نمونه بیشتر می شود فوالد در حال جاری شدن
است و در انتها در قسمت چهارم که نمودار به صورت نزولی می باشد

نمونه  N2-I-M50حاصل از مطالعه آزمایشگاهی در مقایسه با
مطالعه عددی را نشان می دهد .در این نمونه نیز نتایج حاصل از
تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی تطابق نسبتا خوبی با هم دارند.
جهت تایید مدل سازی نمونه  N2-I-M50نیز در نرم افزار اجزای
محدود آباکوس تحلیل نمونه ذکر شده با ابعاد المان متفاوت انجام
گردید و نتایج حاصل از تحلیل عددی با ابعاد المان متفاوت با نتایج
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جدول  -3مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی نمونه N2-I-M50
Table 3. Comparison of results of numerical analysis and laboratory study of N2-I-M50 sample
جدول  -3مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی نمونه N2-I-M50

بار نهایی در حالت
برگشت نسبت به مطالعه
آزمایشگاهی

بار نهایی در حالت رفت
نسبت به مطالعه
آزمایشگاهی

1

1

1.02

1.0323

بار نهایی در حالت
برگشت (کیلونیوتن)

بار نهایی در حالت رفت
(کیلونیوتن)

281.65

296.4

حاصل از مطالعه آزمایشگاهی
276.2

نام نمونه

287.1

جدول  -4مشخصات نمونه های بررسی شده با مقاومت فشاری متفاوت بتن
Table 4. Characteristics of the investigated specimens with different compressive strength of concrete
جدول  -4مشخصات نمونه های بررسی شده با مقاومت فشاری متفاوت بتن

فاصله
آرماتورهای
عرضی (میلی-
متر)
50
50
50
50

تنش تسلیم و تنش
نهایی مقطع فوالدی
(مگاپاسکال)

ابعاد مقطع فوالدی (میلی-
متر)
𝑡𝑡𝑓𝑓 × 𝑡𝑡𝑤𝑤 × 𝑏𝑏 × ℎ

 254و 368

(2×)7.6×4.5×68×100

 254و 368

(2×)7.6×4.5×68×100

 254و 368

(2×)7.6×4.5×68×100

 254و 368

(2×)7.6×4.5×68×100

بار محوری وارد
بر ستون
0.38 × Ag fc
0.38 × Ag fc
0.38 × Ag fc
0.38 × Ag fc

مقاومت فشاری
 28روزه بتن
(مگاپاسکال)

نام نمونه

30
50
70
90

حاصل از مطالعه آزمایشگاهی مقایسه گردید .نتایج حاصل از تحلیل

تاثیر پارامترهای مختلف بر روی ظرفیت نهایی نمونه N2-+-M50

عددی با ابعاد المان  25میلی متر تطابق نسبتا خوبی با نتایج حاصل

پرداخته شده است.

از مطالعه آزمایشگاهی دارد .در این نمونه نیز با کوچکتر کردن ابعاد
المان از  25میلی متر اوال زمان تحلیل بسیار طوالنی تر گردید ثانیا
نتایج حاصل از تحلیل عددی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند .بار

 -4بررسی تاثیر مقاومت بتن در ظرفیت نهایی نمونه ی N2-
+-M50

نهایی در حالت مطالعه عددی به مطالعه آزمایشگاهی با ابعاد المان 25

برای تعریف مصالح بتن در نرم افزار اجزای محدود آباکوس مطابق

میلی متر مطابق جدول ( )3به ترتیب در حالت بارگذاری به صورت

معیار خرابی پالستسیته بتن 1عالوه بر تعریف رفتار فشاری و کششی

رفت و برگشت  4.9درصد و  8.4درصد بیشتر از مطالعه آزمایشگاهی

بتن و همچنین پارامترهای خرابی برای رفتار فشاری و کششی بتن

است .شایان ذکر است که مقادیر بار نهایی در نمونه  N2-I-M50در

 5پارامتر به نام های زاویه اتساع بتن ،2پتانسیل خروج از مرکزیت

حالت رفت و برگشت در حالت مطالعه عددی برابر  304.34و 284.1

پالستیک ،3نسبت مقاومت فشاری دو محوره بتن به مقاومت فشاری

مگاپاسکال است و در حالت مطالعه آزمایشگاهی به ترتیب برابر 290

تک محوره ،پارامتر  kو پارامتر ویسکو االستیک 4نیز برای بتن تعریف

و  262مگاپاسکال است.

می شود .از لحاظ فیزیکی زاویه اتساع ( )ψزاویه اصطکاک داخلی بتن

جهت تایید مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود آباکوس دو

می باشد که در اغلب موارد مقدار آن  36یا  40فرض می شود [.]13

نمونه  N2-+-M50و  N2-I-M50در نرم افزار اجزای محدود

زاویه اتساع کرنش پالستیک بر اثر برش را در فاز بعد از االستیک

آباکوس مدل سازی و تحلیل شد و نتایج حاصل از تحلیل عددی و
آزمایشگاهی تطابق نسبتا خوبی با یکدیگر داشتند .در ادامه به بررسی
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شکل
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حاصل
N2-+-M50-fc30
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Fig. 12. Hysteresis charts of N2-+-M50 and N2-+-M50Fig. 10. Hysteresis charts of N2-+-M50 and N2-+-M50fc70 samples derived from numerical analysis with
fc30 samples derived from numerical analysis with
abacus software
abacus software
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0
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شکل  -13نمودار هیسترزیس نمونه های  N2-+-M50و N2-+-M50-
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نرمبا نرم
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Fig. 13. Hysteresis charts of N2-+-M50 and N2-+-M50Fig. 11. Hysteresis charts of N2-+-M50 and N2-+-M50شکل  -13نمودار هیسترزیس نمونههای  N2-+-M50و -M50-fc90
fc90 samples derived from numerical analysis with
fc50 samples derived from numerical analysis with
abacus software
abacus software

تعریف می نمایند .در حقیقت زاویه اتساع رابطه بین حجم و برش
کرنشی را مطابق رابطه )  Ψ = −(δε v ) / (δ γبیان می کند [.]13
هر چه مقدار این زاویه کوچکتر باشد رفتار مصالح ترد و هر چه این
زاویه بزرگتر باشد ماده از خود رفتاری مانند مواد شکل پذیر نشان
می دهد .این پارامتر برای بتن های مختلف پس از چندین مرحله
تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی بدست
آمده است .پتانسیل خروج از مرکزیت پالستیک ،عدد کوچک مثبتی
است که برابر نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری بتن می باشد.
مقدار پیش فرض آن  0.1است .این پارامتر نیز برای بتن های مختلف

پس از چندین مرحله تحلیل بدست آمده است ) fbo f c ( .نسبت
مقاومت فشاری دو محوره بتن به مقاومت فشاری تک محوره می باشد.
نتایج حاصل از آزمایشات نشان داده است که رابطه بین مقاومت
فشاری تک محوره و دو محوره بتن مطابق رابطه fb 0 = 1.1624 f c
می باشد [ .]13پارامتر ویسکواالستیک ( )μکه در مدل خسارت
پالستیک وجود دارد ،در واقع برای همگرایی بهتر گام ها در آباکوس
استفاده می شود و مقدار آن را بایستی با چند بار تحلیل بدست
آورد μ .کوچکترین عدد مثبتی است که باعث همگرایی بهتر تحلیل
می شود .این پارامتر امکان خروج تدریجی از سطح پتانسیل پالستیک
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300

می آید .از لحاظ فیزیکی kc ،نسبت فاصله بین محور هیدرواستاتیک

250

با قسمت فشاری و قسمت کششی می باشد .در مدل پالستیک

)Load (kN

350

مساوی یک باشد شکل دایره و یا همان معیار در اگر پراگر 2بدست

200

آسیب دیده بتن مقدار پیش فرض ضریب  0.667می باشد []13

150

که براساس آزمایش های فشاری سه محوره و تحلیل های عددی

100

پیشنهاد شده است .جهت بررسی تاثیر مقاومت بتن در ظرفیت نهایی

50

نمونه ستون فوالدی پوشیده شده با بتن ستون  N2-+-M50با بتن

0

با مقاومت های  70 ،50 ،30و  90مگاپاسکال بررسی عددی شد و
نتایج حاصل از تحلیل عددی با نمونه ستون  N2-+-M50با مقاومت
فشاری  28روزه بتن برابر  105.4مگاپاسکال مقایسه گردید .جدول

شکل  -14نمودار پوش نمونه های مختلف حاصل از تحلیل عددی با

( )4مشخصات نمونه های بررسی شده در بخش مطالعات پارامتری

Fig. 14. Push over charts of various examples derived
from numerical analysis with abacus software

 70و  90به ترتیب مقادیر مقاومت فشاری  28روزه نمونه استاندارد

مختلف
آباکوس
هایافزار
شکل  -14نمودار پوش نمونهنرم
آباکوسنشان می دهد .در نام گذاری نمونه های این بخش اعداد ،50 ،30
حاصل از تحلیل عددی با نرمافزار را

استوانه ای را نشان می دهد.
400

N2-+-M50-fc30

300

N2-+-M50-fc70 ،N2-+-M50-fc50 ،N2-+-M50-fc30

N2-+-M50-fc50

200

N2-+-M50-fc70

و  N2-+-M50-fc90حاصل از تحلیل عددی با نرم افزار اجزای

100

N2-+-M50-fc90

0
-100

محدود آباکوس را نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که با افزایش
مقاومت بتن ظرفیت نهایی و سختی نمونه ها نیز افزایش یافته است.

)Load (kN

27

N2-+-M50

اشکال ( )10تا ( )13نمودار هیسترزیس بار جابجایی نمونه های

با توجه به اینکه بار اعمال شده به سازه به صورت رفت و برگشتی

-33

می باشد ،نمودار بار جابجایی بصورت هیسترزیس (همان حلزونی)

-200

است .نمودار هیسترزیس چون از جنس بار-جابجایی است ،هرچه

-300

سطح زیر نمودار هیسترزیس بیشتر باشد انرژی که سازه جذب

-400
)Displacement (mm

می کند ،بیشتر است پس میزان شکل پذیری سازه بیشتر است.
در نمودار هیسترزیس تقارن نشان دهنده یکسان بودن رفتار نسبت

شکل  -15نمودار میله ای ظرفیت نهایی نمونه های مختلف حاصل از
ظرفیت نهایی نمونههای مختلف حاصل از تحلیل عددی با نرمافزار آباکوس
میلهای
نمودار
تحلیلشکل
آباکوس
افزار
15با -نرم
عددی

به کشش و فشار است .هرچه عضو الغرتر باشد سطح زیر نمودار

Fig. 15. Bar graph of the final capacitance of different
samples obtained by numerical analysis with Abacus
software

کمتر است و در تعداد سیکل کمتری گسیخته می شود .همچنین

را در شرایط ناهمگرایی های جزئی تحلیل فراهم می سازد [ .]13این
پارامتر نیز برای بتن های مختلف پس از چندین مرحله تحلیل بدست
آمده است .طبق اصالح صورت پذیرفته در مدل پالستیک آسیب
دیده بتن ،لزومی بر دایروی بودن صفحه ی دویاتوریک 1وجود ندارد
و می تواند شکل دیگری نیز داشته باشد .شکل این صفحه با ضریب
 kcتعیین می شود .این ضریب مقداری بیش از  0.5دارد و وقتی
Deviatoric plane

1
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هرچه نمودار هیسترزیس تقارن بیشتری داشته باشد یعنی هرچه
شکل حلزون متقارن تر باشد عملکرد بهتری در برابر زلزله دارد.
همانطور که مشاهده می شود با افزایش مقاومت بتن سطح زیر نمودار
هیسترزیس افزایش یافته است و این مساله نشان دهنده آن است که
با افزایش مقاومت بتن سازه شکل پذیرتر است و انرژی ای که سازه
جذب می کند بیشتر است.
Drucker-pruge

2
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جدول  -5بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونه های مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50
Table 5. Final load and final load ratio of different samples compared to the N2-+-M50 sample
جدول  -5بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونههای مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50

بار نهایی در حالت برگشت
نسبت به نمونه

بار نهایی در حالت رفت
نسبت به نمونه

بار نهایی در حالت
برگشت
(کیلونیوتن)

0.504

0.475

141.9

0.76

0.753

213.99

50
1

0.602
0.94

50
1

0.591
0.926

بار نهایی در حالت
رفت (کیلونیوتن)

281.2

نام نمونه

304.34
144.7

169.288

179.87

264.34

281.98

229.4

400
300
200
)Load (kN

100

27

0

-33

-100
N2-+-M50

مقطع H
شکل،
صلیبی
مقطع
مقطعستون
مقطع
شکل -16
ب-شکل
مقطع H
شکل ،ب-
صلیبی
الف-مقطع
ستون الف-
سطحسطح
شکل -16
شکل
Fig. 16. Column cross section : A- Cross-shaped, B- H
shaped

شکل ( )14نمودار پوش بار جابجایی نمونه های -+-N2
 fc70-M50-+-N2 ،fc50-M50-+-N2 ،fc30-M50و -N2
 fc90-M50-+حاصل از تحلیل عددی با نرم افزار اجزای محدود
آباکوس را نشان می دهد .شکل ( )15نمودار چنبر ظرفیت نهایی
نمونه های ذکر شده را نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که با
افزایش مقاومت بتن ظرفیت نهایی و سختی نمونه ها نیز افزایش
یافته است .مقادیر افزایش در ظرفیت نهایی این نمونه ها در جدول
( )5آورده شده است.
جدول ( )5بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونه های N2-+-M50-
 N2-+-M50-fc70 ،N2-+-M50-fc50 ،fc30و N2-+-
 M50-fc90نسبت به نمونه  N2-+-M50را نشان می دهد .مطابق
این جدول ظرفیت نهایی نمونه های نمونه های ،N2-+-M50-fc30
 N2-+-M50-fc70 ،N2-+-M50-fc50و N2-+-M50-fc90
حاصل (در حالت رفت) نسبت به نمونه  N2-+-M50به ترتیب برابر

N2-+-M50-1
N2-+-M50-2
N2-H-M50

-200
-300
-400
)Displacement (mm

آباکوس عددی با
حاصل نرمازافزارتحلیل
شکل  -17نمودار پوش نمونه های مختلف
شکل  -17نمودار پوش نمونههای مختلف حاصل از تحلیل عددی با
نرم افزار آباکوس
Fig. 17. Push over charts of various examples derived
from numerical analysis with abacus software

 0.753 ،0.591 ،0.475و  0.926است.
 -5بررسی تاثیر ابعاد مقطع صلیبی شکل فوالدی
جهت بررسی ابعاد مقطع فوالدی عالوه بر بررسی ستون فوالدی با
مقطع صلیبی شکل با ابعاد ذکر شده در جدول ( ،)1ستون فوالدی با
مقطع صلیبی متشکل از دو مقطع  Iشکل عمود بر هم (در حالت اول با
ابعاد هندسی مقطع  Iشکل برابر  100×68×6.5×9.6میلی متر ،به عبارت
دیگر با افزایش  2میلی متر در ضخامت جان و بال مقطع فوالدی) ،دو
مقطع Iشکل عمود بر هم (در حالت دوم دارای مساحت یکسان با یک
مقطع  Iشکل تنها) و مقطع  Hشکل با ابعاد  100×100×6×8میلی متر
نیز بررسی گردید .شایان ذکر است که مساحت مقطع  Hشکل تقریبا
برابر با مساحت مقطع صلیبی شکل در نمونه  N2-+-M50است.
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جدول  -6بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونه های مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50
Table 6. Final load and final load ratio of different samples compared to the N2-+-M50 sample
جدول  -6بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونههای مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50

بار نهایی در حالت
برگشت نسبت به نمونه

بار نهایی در حالت رفت
نسبت به نمونه

1

50
1

1.136

1.12

1.045

1.034

0.85

0.845

بار نهایی در حالت
برگشت (کیلونیوتن)

بار نهایی در حالت
رفت (کیلونیوتن)

281.2

304.34

319.48

342.25

293.92

314.86

240.26

نام نمونه

257.37

شکل ( )16سطح مقطع ستون صلیبی و  Hشکل را که در نرم افزار اجزای
محدود آباکوس مدل سازی شده است را نشان می دهد .نام این نمونه در
حالت اول  1-N2-+-M50و در حالت دوم نام نمونه 2-N2-+-M50
و در حالت سوم  N2-H-M50است.
شکل ( )17نمودار پوش بار جابجایی نمونه های ،N2-+-M50
 1-N2-+-M50و  2-N2-+-M50و  N2-H-M50حاصل از تحلیل
عددی با نرم افزار اجزای محدود آباکوس را نشان می دهد .نتایج نشان

شكل  -18مشخصات مقطع مستطيلي جهت محاسبه ][14

cross
مقطعsection
specifications
می دهد که ظرفیت نهایی نمونه ی  1-N2-+-M50نسبت به نمونه شكلk_e
[Fig.
14] 18.
𝐤𝐤 𝐞𝐞Rectangular
جهت محاسبه
مستطيلي
forمشخصات
-18
calculation

 N2-+-M50افزایش نسبتا متوسطی داشته است همچنین ظرفیت
نهایی نمونه ی  2-N2-+-M50نسبت به نمونه  N2-+-M50کاهش

يك منحني شناخته شده براي نرم افزار مي توان روابط ارائه شده در

متوسطی داشته است .مقطع  Hشکل ذکر شده افزایش نسبتا کمی
مرجع [ ]14را جهت اصالح نمودار تنش كرنش بتن بكار برد .منحني
 -6بررسی تاثیر مقاومسازی با الیاف پلیمری کربن در ظرفیت نهایی نمونهی N2-+-M50
نسبت به مقطع  N2-+-M50دارد .به عبارت دیگر تاثیر این دو مقطع
تنش -كرنش بتن به ازاي هر فشار جانبي ثابت از روابط ذیل بدست
 -6-1رفتار بتن محصور شده بوسیله فوالد تحت اثر نیروی فشاری یك محوره
در حالت خمش حول محور قوی مقطع  Hشکل و با مساحت های برابر
مي آيد كه به صورت نقطه یابی نمودار تنش-كرنش بتن محصور شده
به منظور تعریف رفتار ناحیه فشاری بتن محصور شده ،بر اساس یک منحنی شناخته شده برای نرمافزار میتوان روابط ارائه شده در
تقریبا یکسان است .جدول ( )6بار نهایی و نسبت بار نهایی ن نمونه
تنش-كرنـش
منحني
جانبیمهم
مشخصات نقاط
شود.
تنش-افزار
های منحنیدر نرم
روابط ذیل بدست
ثابت از
ازای هر فشار
مي به
واردبتن
کرنش
مرجع ] [14را جهت اصالح نمودار تنش کرنش بتن بکار برد.
N2-H-M50
 -2-N2-+-M50و
1-N2-+-M50
مهمگردد:
نقاط مي
تعـيين
روابـط ذیل
شده
منحنی تنش-کرنـش
مشخصات
میباشود.
محصـوروارد
بـتننرمافزار
محصور شده در
کرنش بتن
نقطهویابی نمودار تنش
 ،N2-+-M50که به صورت
میآید
گردد:این جدول
مطابق
ذیلمی
روابـطنشان
 N2-+-M50را
نمونه
دهد .می
تعـیین
محصـور شده با
نسبت بهبـتن
=f
'cc f 'c + k1. f 'l
()1
𝑙𝑙𝑓𝑓′cc = 𝑓𝑓′𝑐𝑐 + 𝑘𝑘1 . 𝑓𝑓′
ظرفیت نهایی ()1
نمونه های  1-N2-+-M50و  2-N2-+-M50و N2-
حالت رفت) نسبت به نمونه  N2-+-M50به ترتیب %12
( H-M50در ()2

افزایش)3%(15.5 ،کاهش و  %3.4افزایش داشته است.

()4
 -6بررسی تاثیر مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن در ظرفیت

نهایی نمونه ی M50-+-N2

 -6-1رفتار بتن محصور شده بوسيله فوالد تحت اثر نيروي فشاري
يك محوره
به منظور تعريف رفتار ناحيه فشاري بتن محصور شده ،بر اساس
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)(2
()3
()4

)

𝑙𝑙𝑓𝑓𝑘𝑘1 .𝑘𝑘𝑒𝑒 .
𝑐𝑐 𝑓𝑓 ′

𝜋𝜋.𝑟𝑟2
4
d

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜀𝜀0 . (1 + 𝑘𝑘2 .

𝐻𝐻𝑑𝑑2 +𝐵𝐵𝑑𝑑2

𝑙𝑙𝑓𝑓 × 𝑒𝑒𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑓𝑓′
=' f
ke × f l
l
𝑘𝑘𝑒𝑒 = 1 −

) 2 2− 2
𝑟𝑟(3.[𝐻𝐻.𝐵𝐵−4.

Hd + B

π .r 2 
3.[ H .B − 4.  r 2 −

4 r


ke = 1 −

شکل ( )18سطح مقطع یک نمونه مربع مستطیل شکل با
گوشه های گرد که بوسیله فوالد محصور شده است را نشان می دهد.

شكل  -18مشخصات مقطع مستطيلي جهت محاسبه 𝐞𝐞 𝐤𝐤 ][14
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شكل  -19فشار ناشي از فوالد در مقاطع مربع مستطيل با دورپيچ كامل ] [14
Fig. 19. Pressure
caused
rectangularباsteel in
wrapped
it with
lateral
دورپيچbyكامل ][14
sectionsمربع مستطيل
در مقاطع
aroundاز فوالد
فشار ناشي
-19
reinforcementشكل

در این شکل:
 H d :عرض مقطع مربع مستطيل پس از كسر دو برابر شعاع
گرد شدگي گوشه ها Bd : ،ارتفاع مقطع مربع مستطيل پس از كسر
دو برابر شعاع گرد شدگي گوشه ها H :،عرض مقطع مربع مستطيل:،
 Bارتفاع مقطع مربع مستطيل r : ،شعاع گرد شدگي گوشه هاي
مقطع مربع مستطيل مي باشد .همچنين سطح هاشور خورده ،قسمتي
از سطح مقطع موثر بتن مي باشد كه محصور شده است.
2.Fx
H

()5
()6
()7
()8
()9

2.Fy

= f1x
شكل  -20منحني تنش-كرنش بتن محصور شده با فوالد ] [14

= f1y

B 2.F
(𝑓𝑓1x = Hx)5
+ yf1 y .B
f1x .H 2.F
2.Fx
(fl = 𝑓𝑓1y = B )6( 𝑓𝑓1x = H )5
𝑦𝑦B 1
+ .𝐵𝐵H
𝑓𝑓𝑓𝑓1𝑥𝑥 .𝐻𝐻+
2.F
(𝑓𝑓𝑙𝑙 = 𝐵𝐵+𝐻𝐻 )7( 𝑓𝑓1y = y )6
B
𝜀𝜀
𝐵𝐵𝑓𝑓1𝑥𝑥 .𝐻𝐻+𝑓𝑓1𝑦𝑦 .
𝛾𝛾𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 . 𝑐𝑐 .
= 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀
()7
𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐵𝐵+
(𝜀𝜀𝑐𝑐 𝛾𝛾)8
𝑐𝑐𝜀𝜀
𝛾𝛾−1+
𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀
𝛾𝛾𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 . .
𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀
=𝜎𝜎𝑐𝑐)9
(( 𝛾𝛾−1+ 𝜀𝜀𝑐𝑐 𝛾𝛾)8
𝑐𝑐𝐸𝐸

()9

𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀

()10

𝑓𝑓

= 𝑐𝑐𝜎𝜎
=γ

𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜀𝜀− .
𝑓𝑓2.5.𝜌𝜌𝐸𝐸𝑓𝑓𝑐𝑐 .
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝜀𝜀

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓′

Fig. 20.
Stress-strain
curve
 ofsteel
فوالد ][14
شده با
بتن محصور
كرنش
enclosedتنش
 -concreteمنحني
شكل 20

شده : f 'c ،مقاومت فشاري بتن : ε 0 ،كرنش متناظر با : Ec ، f 'c
مدول االستيسيته بتن : f x ،تنش تسليم فوالد در راستاي محور ،y
 : f yتنش تسليم فوالد در راستاي محور  : f1x ،xفشار ناشي از
فوالد هاي موازي محور  : f1 y ،yفشار ناشي از فوالد هاي مـوازي
مـحور ،x

 : σ cفشـار تـك محـوره بتن محـصور شـده: ε c ،

متناظر با  : Ec ، σ cمدول االستيسيته بتن.
كرنـش𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀
= 0.004 +

𝑐𝑐𝐸𝐸

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓
𝜀𝜀 𝑐𝑐 −
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜀𝜀2.5.𝜌𝜌𝑓𝑓 .𝑓𝑓 .
مـیزان
تنش-کرنش
شکل
بتن : 𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐 ،مقا
شـدهد راحـباجم
محصـورواحــ
بتنفوالد در
جمی
منحنینســبت حــ
(: 𝜌𝜌𝑓𝑓 ،،)20
وثر فوالد
𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜀𝜀:کرنــش مــ
فوق𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗=،
روابط
0.004
( 𝑓𝑓′ 𝑗𝑗 𝑗𝑗𝑗𝑗)10در +
ت حــجمی()10
فوالد در واحــد حـجم بتن𝑐𝑐𝑐𝑐 : 𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐 ،مقاومت فشاری بتن محصور
دهد.
می
نشان
شماتیک
بصورت
محصورشدگی
متفـاوت
فشاری متنا
مقاومت :کرنش
فشاری :بتن𝜀𝜀0 ،
مقاومت
کرنشوثرمتناظر با مقاومت فشاری بتن محصور شده،
شده ،کرن 𝜀𝜀:
بتن
بتن𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐 ،
𝑓𝑓′ح:ـجم
ــد
ش :مــ
کرنش فوق،
در روابط
مدولفوالد : 𝜌𝜌𝑓𝑓 ،نســبت حــجمی فوالد در واح 𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐ــ𝑐𝑐𝐸𝐸
متناظر𝑗𝑗𝑗𝑗با𝜀𝜀 ،𝑓𝑓′𝑐𝑐:
ور شده : 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ،مقاومت فشاری بتن: 𝜀𝜀0 ،
مدل
فوالددردراين
تسلیمشود
مشاهده مي
()20
راستای شكل
طوردر كه در
همان
فوالدρ f ،
مــوثر
كرنــش
در روابط فوق: ε ju ،
محور ،x
راستای
تنش
:
𝑓𝑓
محور ،y
فوالد
تسلیم
نســبت :تنش
𝑓𝑓
االستیسیته:بابتن،
𝑦𝑦
𝑥𝑥
𝑥𝑥𝐸𝐸𝑓𝑓1
،
𝑓𝑓′
با
متناظر
کرنش
:
𝜀𝜀
بتن،
فشاری
مقاومت
:
𝑓𝑓′
شده،
محصور
بتن
فشاری
مقاومت
متناظر
کرنش
𝜀𝜀:
شده،
𝑐𝑐
0
𝑐𝑐
𝑐𝑐
ر  : 𝑓𝑓𝑦𝑦 ،yتنش تسلیم فوالد در راستای محور  : 𝑓𝑓1𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐،xفشار ناشی از فوالدهای
غیر
محـبتن
فشاري
منحني تا
االستیسیتهf 'cc
حــجمي فوالد در واحــد حـجم بتن،
فشاري
مقاومت
صور ازشـفد
مقاومت تـک
نزديكي  :فشـار
تسلیم 𝜎𝜎𝑐𝑐 ،x
حور
تنش مـ
ابتدایوازی
شيب،های𝑓𝑓م:ـ
(منحني) فوالد
بتن :فشار ناشی از
تسلیم𝑦𝑦𝑓𝑓1
محور ،y
بتن :،موازی
محـناشی
بتنفشار
وره𝑓𝑓 :
فوالد در راستای محور 1𝑥𝑥 ،x
فوالد در راستای محور 𝑦𝑦 y
متناظر
تنشش
ده :: 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑥𝑥𝑐𝑐 ،کرنـ
مـحور  : 𝜎𝜎𝑐𝑐 ،xفشـار تـک محـوره بتن محـصور شـ
شيب
باشد .اما
وره می
االستسيتهمحـبتن
محصور
بتن.
فشار:
فشاري𝑐𝑐𝐸𝐸
مقاومتبا 𝑐𝑐𝑓𝑓𝜎𝜎،:
محصور شده ε cc : ،كرنش متناظر با
ده : 𝜀𝜀𝑐𝑐 ،کرنـش
صور شـ
بتن محـ
مدولفشـار تـک
معادل𝑐𝑐 ،با𝜎𝜎 :
شدهـحور x
وازی م
االستیسیتهمـ
محصورفوالدهای
مدولاز
بتنناشی
موازی محور 1𝑦𝑦 ،y
بتن .تنش-کرنش بتن محصـور شـده را با مـیزان متفـاوت محصورشدگی بصورت شماتیک نشا
منحنی
شکل (،)20
االستیسیته
شماتیک𝐸𝐸 :
ا مـیزان متفـاوت محصورشدگی بصورت با 𝑐𝑐𝜎𝜎𝑐𝑐 ،
مدولدهد.
نشان می
شکل ( ،)20منحنی تنش-کرنش بتن محصـور شـده را با مـیزان متفـاوت محصورشدگی بصورت شماتیک نشان میدهد.
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جدول  -7مشخصات CFRP
TableCFRP
7. Characteristics
of CFRP
جدول  -7مشخصات

نوع الیاف استفاده شده

)

ضخامت (
0/176

تعداد
الیههای
مقاوم-
سازی
---

مدول االستیسیته
(مگا پاسکال )

مقاومت کشــشی
نهـایی ( مگا پاسکال )

درصد کرنش نهایی

240000

3800

1%/55

جدول  -8مشخصات نمونه های بررسی شده در حالت مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن
Table 8. Characteristics of the specimens examined in the case of carbon fiber reinforced
جدول  -8مشخصات نمونههای بررسی شده در حالت مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن

فواصل بین الیاف (میلی-
متر)

محل قرارگیری
الیاف (میلیمتر)

---

---

ابعاد مقطع فوالدی
صلیبی (میلیمتر)
𝑡𝑡𝑓𝑓 × 𝑡𝑡𝑤𝑤 × 𝑏𝑏 × ℎ

مقاومت
فشاری 28
روزه بتن
(مگاپاسکال)

کل ستون

(2×)7.6×4.5×68×100
(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

1

---

 300میلیمتر از
پای گیردار ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

1

50

 300میلیمتر از
پای گیردار ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

1

50

کل ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

2

---

کل ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

2

---

 300میلیمتر از
پای گیردار ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

2

50

 300میلیمتر از
پای گیردار ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

2

50

کل ستون

(2×)7.6×4.5×68×100

103.7

1

---

نام نمونه

103.7

در پای ستون است و می توان با انجام مقاوم سازی پای ستون با

قسمت دوم منحني تنش-كرنش ( پس از مقاومت فشاری بتنf 'cc ،

الیاف پلیمری کربن ظرفیت نهایی نمونه را افزایش داد .در این بخش

) تابع سختي فوالد محصور كننده است.
در این شکل ε cu : ،کرنش نهایی بتن محصور بوسيله فوالدåc 0 : ،

به مقاوم سازی ستون با الیاف پلیمری کربن پرداخته می شود.
مشخصات الیاف پلیمری کربن مورد استفاده در این پژوهش شامل

کرنش متناظر با  f 'cمي باشد.

ضخامت الیاف ،مدول االستسیته ،مقاومت کششی و درصد کرنش
 -6-2بررسی رفتار نمونه های مقاوم سازی شده

نهایی الیاف در جدول ( )7آورده شده است .با توجه اینکه الیاف

ترک خوردگی ستون از پای گیردار ستون اتفاق می افتد و به
سمت انتهای آزاد ستون ادامه می یابد .بدین معنا که خرابی ستون
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-33

)Load (kN

N2-+-M50
27
N2-+-M50-FullWrap
N2-+-M50-StrripWrap300
N2-+-M50-StrripWrap50
N2-+-M50-StrripWrap50-2
N2-+-M50-FullWrap-2L
N2-+-M50-StrripWrap300-2L
N2-+-M50-StrripWrap50-2L
N2-+-M50-StrripWrap50-2-2L

700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
)Displacement (mm

شکل  -21نمودار پوش نمونه های مختلف حاصل از تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس
 ofآباکوس
افزار
عددی با نرم
derivedاز تحلیل
مختلف حاصل
analysisپوش نمونه
 -21withنمودار
abacus softwareشکل
Fig. 21. Push over charts
various
examples
هایfrom
numerical

مدول االستیسیته الیاف در راستای طولی الیاف برابر مقدار آورده

طول کل ستون این نوع مقاوم سازی انجام شده است .نمونه N2-

شده در جدول ( )7قرار داده شده است و در دو راستای دیگر عدد

 +-M50-FullWrap-2Lدارای دو الیه الیاف پلیمری کربن به

کوچکی وارد شده است .جدول ( )8مشخصات نمونه های بررسی

صورت دورپیچ کامل در سرتاسر ستون است .نمونه N2-+-M50-

شده با تغییر در نحوه مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن را در بخش

 2L-StrripWrap300دارای دو الیه الیاف پلیمری کربن به صورت

مطالعات پارامتری نشان می دهد .در کلیه نمونه ها جهت الیاف در

دورپیچ کامل در طول  300میلی متر از پای ستون است .نمونه N2-

راستای عرضی ستون است .نمونه  N2-+-M50-FullWrapدارای

 2L-+-M50-StrripWrap50دارای دو الیه الیاف پلیمری کربن

یک الیه الیاف پلیمری کربن به صورت دورپیچ کامل در سرتاسر

به صورت دورپیچ کامل و نواری هایی با عرض  50میلی متر و فواصل

ستون است .نمونه  N2-+-M50-StrripWrap300دارای یک

خالص بین نوار ها برابر  50میلی متر است که در طول  300میلی متر

الیه الیاف پلیمری کربن به صورت دورپیچ کامل در طول 300

از پای ستون این نوع مقاوم سازی انجام شده است .نمونه N2-+-

میلی متر از پای ستون است (انتخاب این عدد به دلیل آن است

 2L-2-M50-StrripWrap50دارای دو الیه الیاف پلیمری کربن

که در مطالعه آزمایشگاهی نمونه  N2-+-M50در انتهای آزمایش

به صورت دورپیچ کامل و نواری هایی با عرض  50میلی متر و فواصل

تقریبا  300میلی متر پای ستون دچار خرابی کلی شده است) .نمونه

خالص بین نوار ها برابر  50میلی متر است که در طول کل ستون این

 N2-+-M50-StrripWrap50دارای یک الیه الیاف پلیمری

نوع مقاوم سازی انجام شده است.

کربن به صورت دورپیچ کامل و نواری هایی با عرض  50میلی متر
و فواصل خالص بین نوار ها برابر  50میلی متر است که در طول

شکل ( )21نمودار پوش بار جابجایی نمونه های ،N2-+-M50

 300میلی متر از پای ستون این نوع مقاوم سازی انجام شده است.

،N2-+-M50-StrripWrap300 ،N2-+-M50-FullWrap

نمونه  2-N2-+-M50-StrripWrap50دارای یک الیه الیاف

N 2 - + - M 5 0 - ،N 2 - + - M 5 0 - S t r r i p Wr a p 5 0

پلیمری کربن به صورت دورپیچ کامل و نواری هایی با عرض 50

N2-+- ،N2-+-M50-FullWrap-2L ،2-StrripWrap50

میلی متر و فواصل خالص بین نوار ها برابر  50میلی متر است که در

-N2-+-M50-StrripWrap50،2L-M50-StrripWrap300
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جدول  -9بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونه های مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50
Table 9. Final load and final load ratio of different samples compared to the N2-+-M50 sample
جدول  -9بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونههای مختلف نسبت به نمونه N2-+-M50

بار نهایی در حالت برگشت
نسبت به نمونه
50
1

بار نهایی در حالت رفت
نسبت به نمونه
50
1

281.2

1.307

1.312

367.8

1.123

1.099

315.93

1.374

1.69

1.344

473.67
386.49

514.56

1.437

1.407

404.36

428.22

1.42

1.093
1.915
1.684

1.4

1.07

1.884

بار نهایی در حالت
برگشت (کیلونیوتن)

بار نهایی در حالت
رفت (کیلونیوتن)
304.34

400.32

426.3

307.58

325.74

538.7

573.6

نام نمونه

399.55
334.58

409.31

700
600
400
300
200

)Load (kN

500

100
0

شکل  -22نمودار چندبر نمونه های مختلف حاصل از تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس
شکل  -22نمودار چندبر نمونههای مختلف حاصل از تحلیل عددی با نرمافزار آباکوس

 2Lو  2L-2-N2-+-M50-StrripWrap50حاصل از تحلیل

جدول ( )9و شکل ( )22به ترتیب مقادیر ظرفیت نهایی و نمودار

عددی با نرم افزار اجزای محدود آباکوس را نشان می دهد .نتایج

چندبر مقایسه ظرفیت نهایی نمونه ها را نشان می دهد .مطابق نمودار

نشان می دهد که اوال تفاوت بار نهایی برای ستون های مقاوم سازی

( )15موثرترین حالت مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن به صورت

در ناحیه پای گیردار ستون در مقایسه با مقاوم سازی کل ستون کم

دورپیچ کامل و در سرتاسر ستون است ولی تفاوت بار نهایی در حالت

است ثانیا استفاده از الیاف پلیمری کربن به صورت دورپیچ کامل تاثیر

دورپیچ کامل و در سرتاسر ستون با حالت دورپیچ کامل با عرض 300

بسیار باالتری نسبت به استفاده از الیاف کربن به صورت نواری دارد.

میلی متر در پای ستون در حالت الیاف به صورت یک الیه کم است
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شکل  -23ترک خوردگی نمونه N2-+-M50-StrripWrap50
N2-+-M50-StrripWrap50
 -23ترک خوردگی نمونه
شکل
Fig.
23. Cracking of N2-+-M50-StrripWrap50
sample

( 26.75کیلونیوتن) و در حالت الیاف به صورت دو الیه متوسط است

پارامترهای خرابی بتن در کشش و فشار وجود دارد ،این امکان

( 66.5کیلونیوتن) .جدول ( )9بار نهایی و نسبت بار نهایی نمونه های

پدیدار می شود تا با افزایش بارگذاری المان هایی که دچار خرابی

مختلف را نسبت به نمونه  N2-+-M50نشان می دهد .مطابق این

می شوند به صورت ترک نمایان شوند .لذا با افزایش بارگذاری تعداد

جدول ظرفیت نهایی نمونه های N2- ،N2-+-M50-FullWrap
 N2-+-M50-StrripWrap50 ،+-M50-StrripWrap300و
N2-+-M50-FullWrap- ،2-N2-+-M50-StrripWrap50
،2L

،2L-N2-+-M50-StrripWrap300

N2-+-M50-

( 2L-2-N2-+-M50-StrripWrap50 ،2L-StrripWrap50در
حالت رفت) نسبت به نمونه  N2-+-M50به ترتیب،%7 ،%31.2 ،%40
 %34.4 ،%69 ،%88.4 ،%9.9و  %40.7افزایش داشته است.

سختی روبرو می شود .شکل ( )23ترک خوردگی در ستون N2-
 +-M50-StrripWrap50را در سیکل  9.601حاصل از مطالعه
عددی نشان می دهند .همانطور که در این شکل نشان داده شده
است ترک خوردگی از پای گیردار ستون اتفاق می افتد و به سمت
انتهای آزاد ستون ادامه می یابد .بدین معنا که خرابی ستون در
پای ستون است و می توان با انجام مقاوم سازی پای ستون با الیاف

 -7بررسی ترک خوردگی در نمونه -M50-+-N2
StrripWrap50
با توجه به اینکه در مدل پالستسیته خرابی بتن 1امکان تعریف
Concrete Damage Plasticity

المان هایی که حذف می شوند بیشتر می شود و نمونه با کاهش

1

پلیمری کربن ظرفیت نهایی نمونه را افزایش داد .در اصل در این
شکل المان هایی که دچار آسیب شده اند نمایش داده شده است که
همان مسیر ترک خوردگی است .زمانی که متریال بتن در نرم افزار
معرفی می گردید در کرنش های مختلف مقادیر آسیب بتن در
کشش مشخص گردید که اعداد نشان داده شده در اشکال آورده
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شده نشان دهنده مقدار آسیب با توجه به کرنش ایجاد شده در عضو

داشته است .به طوری که در نمونه ی با مقاومت فشاری  28روزه

بتنی است (این اعداد بین صفر و  1است) .رنگ های آورده شده در

بتن برابر  30مگاپاسکل نسبت به نمونه  N2-+-M50ظرفیت

کنار شکل های ذیل مقدار آسیب بتن در کشش را نشان می دهدکه

نهایی حدودا  %52کاهش داشته است .جهت بررسی تاثیر ابعاد

بدون بعد است.

مقطع فوالدی ،مقطع فوالدی در حالت صلیبی شکل و در حالت اول
با افزایش  2میلیمتری در ضخامت های بال و جان مقطع فوالدی

 -8خالصه و نتیجهگیری

(نمونه ی  ،)1-N2-+-M50در حالت دوم دارای مساحت یکسان

در این پژوهش پس از تایید مدل سازی در نرم افزار اجزای

با یک مقطع  Iشکل تنها (نمونه ی  )2-N2-+-M50و در حالت

محدود آباکوس به بررسی رفتار ستون های فوالدی پوشیده شده

مقطع  Hشکل فوالدی (نمونه ی  )N2-H-M50بررسی شد .نتایج

با بتن با در نظر گرفتن متغیرهایی چون مقاومت بتن ،شکل سطح

تحلیل نشان می دهد ظرفیت نهایی نمونه ی 1-N2-+-M50

مقطع ستون فوالدی در دو حالت  Hشکل و صلیبی و در نهایت شکل

نسبت به نمونه  N2-+-M50افزایش نسبتا متوسطی داشته است

و تعداد الیه های مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن پرداخته شد.

همچنین ظرفیت نهایی نمونه ی  2-N2-+-M50نسبت به نمونه

شایان ذکر است که اوال اکثر مطالعات گذشتگان به صورت

 N2-+-M50کاهش متوسطی داشته است .نمونه دارای مقطع H

آزمایشگاهی می باشد و با توجه به اینکه انجام مطالعات آزمایشگاهی

شکل ذکر شده افزایش نسبتا کمی نسبت به مقطع N2-+-M50

زمان بر و هزینه بر است ،انجام این مطالعه عددی ضروری است.

دارد .به عبارت دیگر تاثیر این دو مقطع در حالت خمش حول محور

ثانیا در مطالعات انجام شده گذشته اثر مقاومت بتن و شکل مقطع

قوی مقطع  Hشکل و با مساحت های برابر تقریبا یکسان است.

فوالدی به صورت محدود بررسی شده است که نیاز به بررسی

ظرفیت نهایی نمونه های  1-N2-+-M50و  2-N2-+-M50و

بیشتر بود .همچنین تاثیر مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن نیز به

( N2-H-M50در حالت رفت) نسبت به نمونه  N2-+-M50به

صورت جامع بررسی نشده بود که در این تحقیق در راستای نکمیل

ترتیب  %12افزایش %15.5 ،کاهش و  %3.4افزایش داشته است.

مطالعات گذشتگان به این مساله نیز پرداخته شد که تمام این مسائل

ترک خوردگی ستون از پای گیردار ستون اتفاق می افتد و به

از نوآوری های مهم تحقیق است .گزارش حاصل بر اساس پژوهش

سمت انتهای آزاد ستون ادامه می یابد .بدین معنا که خرابی ستون در

عددی انجامشده با نرم افزار اجزای محدود آباکوس بر روی ستونهای

پای ستون است و می توان با انجام مقاوم سازی پای ستون با الیاف

فوالدی پوشیده شده با بتن با مقطع مربعی نوشته شده است .هدف از

پلیمری کربن ظرفیت نهایی نمونه را افزایش داد.

انجام این پژوهش تحلیل رفتار و خصوصیات ستونهای پوشیده شده

تفاوت بار نهایی برای ستون های مقاوم سازی در ناحیه پای

با بتن تحت اثر توأم نیروی محوری و بارگذاری چرخه ای جانبی است.

گیردار ستون در مقایسه با مقاوم سازی کل ستون کم است ثانیا

برای تحقق اهداف فوق پس از صحت سنجی ستون فوالدی پوشیده

استفاده از الیاف پلیمری کربن به صورت دورپیچ کامل تاثیر بسیار

شده با بتن در نرم افزار اجزای محدود آباکوس با مدل آزمایشگاهی

باالتری نسبت به استفاده از الیاف کربن به صورت نواری دارد .به

انجام شده 16 ،نمونه ستون فوالدی پوشیده شده با بتن دارای مقطع

عبارت دیگر موثرترین حالت مقاوم سازی با الیاف پلیمری کربن به

مربعی شکل با نرم افزار اجزای محدود آباکوس تحلیل گردید .جهت

صورت دورپیچ کامل و در سرتاسر ستون است ولی تفاوت بار نهایی

بررسی تاثیر مقاومت بتن عالوه بر نمونه  N2-+-M50که دارای بتن

در حالت دورپیچ کامل و در سرتاسر ستون با حالت دورپیچ کامل با

با مقاومت فشاری  28روزه نمونه استاندارد استوانه ای برابر 105.4

عرض  300میلی متر در پای ستون در حالت الیاف به صورت یک

مگاپاسکال است چهار نمونه دیگر با مقاومت های فشاری ،50 ،30

الیه کم است ( 26.75کیلونیوتن) و در حالت الیاف به صورت دو الیه

 70و  90مگاپاسکال تحلیل شد .نتایج تحلیل نشان می دهد که در

متوسط است ( 66.5کیلونیوتن).

بتن های با مقاومت پایین که تحت اثر توام بار محوری و بار جانبی

ظرفیت نهایی نمونه های N2-+- ،N2-+-M50-FullWrap

چرخه ای قرار گرفته اند ظرفیت نهایی نمونه کاهش چشم گیری

 N2-+-M50-StrripWrap50 ،M50-StrripWrap300و
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