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چكيده
در این پژوهش آزمایشگاهی ،رفتار اتصال خارجی تیر به ستون بتنی تحت تاثیر بارگذاری چرخه ای با میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی
) (SMAمورد بررسی قرار می گیرد .در این پژوهش  8نمونه بتنی ساخته و آزمایش شد .در  4نمونه از میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی
و در  4ن مونه دیگر از میلگردهای فوالدی ،برای اتصال تیر به ستون استفاده شده است .میزان محصور شدگی میلگردهای طولی تیر در
محل اتصال نمونهها  ،متفاوت در نظر گرفته شده است .همچنین از دو نوع بتن ،با مقاومت های  33و  44مگا پاسکال استفاده شده است.
نمونهها تحت بارگذاری چرخه ای آزمایش شدند .نتایج پژوهش نشان می دهد که میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی ،توانایی باالیی در
بازگشت به شکل اولیه خود ،بعد از تحمل تغییر مکان های بزرگ را دارند .در این مصالح مقدار جذب انرژی مناسب بوده و کاهش تغییر
شکل پسماند در اتصال قابل مالحظه می باشد .با توجه به رفتار فوق االستیک میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی ،در بتن معمولی و
مقاومت باال ترکها در هسته اتصال قابل مالحظه نبوده و بارگذاری چرخه ای ،موجب بسته شدن ترکها در هسته اتصال گردید .با افزایش
بارگذاری چرخه ای ،شکست خارج از هسته اتصال به صورت خمشی و در تیر ایجاد گردید .افزایش محصور شدگی تیر باعث دور شدن
محل شکست در تیر از هسته اتصال گردید .در اتصال تیر به ستون با میلگردهای فوالدی ،شکست برشی در هسته اتصال ایجاد شد ولی با
افزایش مقاومت بتن و محصور شدگی ،شکست در خارج از هسته اتصال به صورت خمشی در تیر صورت گرفت .طول مفصل پالستیک در
تیر اتصال برای نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی و میلگردهای فوالدی ،توسط روابط تجربی و نتایج آزمایشگاهی محاسبه
گردید و مشخص شد که استفاده از معادله پاول و پریستلی برای اتصاالت بتنی با هر دو نوع میلگرد مناسب است.
کلمات کليدي :آلياژهاي حافظهدار شكلی ،بتن مسلح ،اتصال تير به ستون ،اثر فوق االستيک  ،بارگذاري چرخه اي
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

In the present Experimental research, the behavior of exterior RC beamcolumn connections subjected to cyclic loading is studied using steel and
shape memory alloy (SMA) reinforcing bars. In this research, 8 specimens
of exterior RC beam-column connections were tested in which four
specimens included SMA reinforcing bars and the remaining four
specimens included steel bars. The confinement of beam longitudinal bars
was different in the connections. Also, two types of concretes were used
with the strengths 30 and 45 MPa, respectively.The specimens were tested
under cyclic loading. The results of the research show that the specimens
with SMA reinforcing bars can return to their initial shape after tolerating
large displacements. In these specimens, the energy dissipation is
satisfactory and the decrease in the residual deformation is significant.
According to the superelastic behavior of the SMA reinforcing bars, the
width of cracks is not significant in the connection core and cyclic loading
reduced the cracks in the connection core. As the cyclic loading
increased, bending failure occurred in the beam outside of the connection
core. As the concrete strength and confinement value increased, bending
failure still occurred in the beam outside of the connection core. In the
beam-column connection with steel bars, shear failure occurred in the
connection core. However, as the concrete strength and confinement
increased, bending failure occurred in the beam outside of the connection
core. Plastic hinge length in the connecting beams were calculated in the
specimens with SMA and steel bars by empirical equations and compared
with the test results. It was shown that Paulay and Priestley equations
were suitable to be used for concrete connections with different bars.
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 -1مقدمه
اتصاالت تیر به ستون در قابهای خمشی بتنی حساسترین عضو سازهای محسوب می شود که در بارهای لرزهای بسیار آسیب
پذیر است ] .[1اتصاالت با جزئیات ضعیف ،غالباً یا توسط ترک خوردگی کششی قطری به علت نیروی برشی ] [2و یا از طریق بیرون
کشیده شدن میلگردهای خمشی به علت مهار ناکافی میلگردهای تیر در اتصال ،تخریب میشدند .اتصاالت خارجی به علت هندسه خاص و
دریافت سهم بیشتری از بار جانبی از اهمیت ویژه ای نسبت به اتصاالت داخلی برخوردارند .از سال ،1973آیین نامههای طراحی ضوابط
خاص لرزهای برای جزئیات میلگردها ،در اتصاالت را ارائه نموده اند .با این حال اتصاالت در بارهای لرزهای به شدت آسیب پذیر هستند ].[3
بررسی خسارتهای وارده در اثر زلزله به قاب های بتن مسلح بیانگر آن است که بیشتر خسارتهای وارده به این نوع قاب ها در ناحیه
اتصال تیر به ستون رخ می دهند .اجرای میلگردهای عرضی در اتصال عالوه بر مشکالت اجرائی ،موجب تراکم باالی فوالد در این ناحیه شده
و بتنریزی را دچار مشکل می کند .پژوهشهایی برای افزایش عملکرد اتصال با تغییر جزئیات میلگردگذاری و نوع بتن مصرفی انجام شده
است .استفاده از بتن خودتراکم برای اتصاالت با تراکم زیاد میلگرد پیشنهاد شده است .از مزایای این بتن ،عدم نیاز به ویبره و امکان استفاده
آسان از آن در نواحی با تراکم زیاد آرماتور میشود Lin .و همکاران] [4نشان دادند که بتن خودتراکم در ستونهای بتن مسلح دارای
عملکرد بهتر نسبت به بتن معمولی در کنترل ترکها است .تاثیر جزئیات میلگردهای طولی تیر بر رفتار اتصاالت خارجی توسط [4] Scott
انجام شد Abdel Fattah .و  [6] Wightتاثیر میلگردهای کالهک دار 1را در اتصاالت داخلی مورد بررسی قرار دادند که موجب افزایش
عملکرد و شکل پذیری نمونهها شد Wallace .و همکاران ] [7آزمایشهایی را با استفاده از این میلگردها بر روی اتصاالت خارجی انجام
دادند .این میلگردها مانع از لغزش میلگردهای تیر شدند Kang .و همکاران ] [8پژوهشهایی را بر روی اتصاالت خارجی انجام دادند و اثر
اندازه ،شکل و نحوه اتصال میلگردها را بررسی نمودند Barbhuiya .و  ]9[ Choudhuryبه بررسی اثر اندازه اتصاالت تیر به ستون بتن مسلح
تحت بارگذاری چرخهای توسط مدلهای آزمایشگاهی ،در سه نوع اتصال تیر به ستون پرداختند و اثر اندازه و ابعاد نمونه را بر اساس
مکانیک شکست بررسی نمودند.
آلیاژهای حافظهدار شکلی )SMA( 2نسل جدیدی از مواد هوشمند 3می باشند که مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.
 ،[13] Olanderبرای نخستین بار رفتار فوق ارتجاعی را در آلیاژ طال  -کادمیوم 4کشف کرد Chang .و  ]11[ Readدر این آلیاژ تبدیل فاز
برگشتپذیر را کشف کردند که اولین تبدیل فاز ثبت شده می باشد Buehler .و همکاران [ ]12درآزمایشگاه تسلیحات نیروی دریایی
آمریکا اثر حافظهداری شکلی در آلیاژ نیکل و تیتانیوم 4را کشف کردند و این آلیاژ را نایتینول 6نامیدند .تاکنون انواع مختلف آلیاژهای
حافظهدار شکلی شناخته شده اند که نایتینول نسبت به بقیه شناخته شدهتر میباشد و در کاربردهای مهندسی بیشتر بکار رفته است.
استفاده از این آلیاژها در سازهها دارای مزایا و ویژگیهای منحصر به فردی از جمله مقاومت باال در برابر خوردگی و خستگی ،قابلیت
بازگشت به حالت اولیه 7و قابلیت جذب انرژی 8زیادی را دارا میباشند .مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که این مواد تغییر فاز منحصر
به فردی را با تغییر در تنش خارجی یا دمای محیط از خود نشان میدهند [SMA .]13ها دارای دو فاز آستنیت 9و مارتنزیت 13میباشند.
این دو فاز در شرایط دمایی مختلف به صورت متفاوت عمل میکنند .فاز آستنیت این مواد در دمای باال و تنش پایین پایدار است در حالی
که فاز مارتنزیت در دمای پایین و تنش باال پایدار است .اگر ماده در حالت آستنیت باشد پس از باربرداری کرنش پسماند بجای نمیگذارد و
این بیانگر رفتار فوقاالستیک این آلیاژ میباشد (شکل 1الف) .اما اگر ماده در حالت مارتنزیت باشد ،کرنش پسماند بجای گذارده که می
توان با اعمال دما ،کرنش پسماند را به صفر رساند .در این حالت آلیاژ حافظهدار ،رفتار حافظه شکلی از خود نشان میدهد (شکل  1ب).
درشکل  1رفتار تنش -کرنش و تبدیالت فازی 11آلیاژهای حافظهدار شکلی نشان داده شده است [.]14
1

Headed Bar
)Shape Memory Alloy(SMA
3
Smart Materials
4
Au-Cd
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Ni-Ti
6
)Nitinol (Ni and Ti are the atomic symbols for Nickel and Titanium
7
Recentering
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Energy Dissipation
9
Austenite
10
Martensite
11
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الف :رفتار فوق االستيک

ب  :رفتار حافظهدار شكلی

شكل  :1نمودارتنش کرنش آلياژهاي حافظهدار شكلی[]11

 Graesserو  ]14[ Cozzarelliبه استفاده از این آلیاژها به عنوان میراگر زلزله پرداختند Sakai .و همکاران [ ]16و ]17[ Otero
آزمایشهایی را بر روی تیرهای بتنی با استفاده از این مصالح انجام دادند .تیرهای مورد استفاده پس از ترکهای بزرگ به کمک میلگردهای
 SMAشکل اولیه خود را بازیابی کردند Czaderski .و همکاران [ ]18رفتار تیر بتنی مسلح شده با استفاده از میلگردهایی از جنس آلیاژ
حافظهدار شکلی را مورد بررسی قرار دادند و با تیر بتن مسلح با میلگردهای فوالدی مقایسه کردند .دریک نمونه با میلگردهای فوالدی و در
نمونه دیگر از میلگردهای  ،SMAدر ناحیه مفصل پالستیک تیر و میلگردهای فوالدی در سایر نواحی استفاده شد .نتیجه آزمایشگاهی
حاکی از آن بود که قاب های مسلح شده با میلگردهای  ،SMAقابلیت بازیابی بیشتر تغییر مکان ها پس از جاری شدن ،حتی پس از زمین
لرزههای شدید را دارا بودند Saiidi .و  ]19[ Wangبه انعطاف پذیری باالی این مصالح در بارهای لرزهای پرداختند Soroushian .و همکاران
[ ]23از میلگردهای  SMAجهت تقویت تیرهای اصلی پل استفاده کردند Wilson .و  ]21[ Wesolowskyرفتار هیسترسیس 12مناسب و
تحمل کرنشهای حدود  8درصد و مقاومت باال در برابر فرسودگی و خوردگی در میلگردهای  SMAرا ارائه نمودند Dolce .و همکاران []22
بهبود و بازسازی رفتار قابهای موجود و استفاده از کابلهای آلیاژهای حافظهدار شکلی را در سازههای بتنی پیش تنیده مورد بررسی قرار
دادند Maji .و  ]23[ Negretاستفاده از این میلگردها را از طریق کاربرد نیروهای اصالحی پس کشیدگی برای تقویت سازهها مطالعه کردند.
 Inaudiو همکاران [ ]24به مطالعات آزمایشگاهی در مورد کنترل جابجایی سازهها با استفاده از این مصالح پرداختند DesRoches .و
همکاران [ ]24به کاربرد این آلیاژها در کنترل سازهها پرداختند ]26[ Wang .از  SMAدر محل مفصل پالستیک ستونهای بتنی استفاده
نمودند Ocel .و همکاران [ ]27از این مصالح در محل اتصال تیر به ستون بتنی استفاده کردند Wilde .و همکاران[ ]28به ارزیابی پلهای
بزرگراهی دارای جداسازهای ساخته شده با  SMAپرداختند .آنان مقایسه ای بین عملکرد دو نوع جداساز لرزهای انجام دادند .نوع اول
جداساز لرزهای هوشمند به همراه میلگردهای  SMAبود .نوع دوم جداساز با تکیهگاه الستیکی و قیدهای کنترل کننده تغییر مکان بود.
مدلهای در نظر گرفته شده تحت رکوردهای زلزله کوبه با شدت زلزلههای شدید ،متوسط و ضعیف تحلیل گردید .نتایج حاکی از آن بود که
در سطح تحریک ضعیف ،عملکرد سیستم  SMAبهتر بود و تغییر مکان نسبی بین عرشه و پایه پل ایجاد نمی شد .در سطح تحریک
متوسط SMA ،وارد قسمت اولیه فاز مارتنزیت می شد و تغییر مکان حداکثر سیستم با  SMAکمتر بود .در سطح تحریک شدیدSMA ،
بطور کامل وارد فاز مارتنزیت شد .در ابتدا تغییر مکان هر دو سیستم یکسان بود ولی در ادامه چون مارتنزیت دچار سخت شدگی شد ،تغییر
مکان سیستم  SMAکاهش یافت.
تعدادی از محققان مانند  Meggetو  ]29[ Parkتالشهای قابل توجهی را برای بررسی رفتار لرزهای اتصاالت بتنی اختصاص
دادند Alam .و همکاران [ ]33در پژوهشی به کاربرد  SMAها در انواع سازهها پرداختند .این مصالح میتوانند به صورتهای مختلفی مانند
میلگرد ،سیم ،ورق و حلقه به کار روند Alam .و همکاران [ ]31در پژوهشی اشاره به هزینه باالی  SMAها به عنوان عاملی مهم برای

Hysteretic Behavior
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استفاده گسترده آن درصنعت ساخت و ساز اشاره کردند .با توجه به هزینه باالی این مصالح استفاده از آنها در سازهها باید به مقدار قابل
توجهی کاهش یابد و در نقاط بحرانی سازهها استفاده شوند Alam .و همکاران [ ]32در پژوهشی به ویژگیهای اساسی  SMAبه کمک
دستگاههای حسگر با تاکید بر خواص کنترلی آنها اشاره نمودند و به کاربرد این مصالح در پلهای هوشمند پرداختند Alam .و همکاران
[ ]33همچنین به کاربردهای آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی زلزله پرداختند و ویژگیهای اساسی این مصالح را با تاکید بر عوامل
موثر بر خواص آنها بررسی نمودند .منحنی های جابجایی بارگذاری چرخه ای در نمونه با میلگردهای  SMAاز نظر حفظ جابجایی پسماند
در اتصال پس از باربرداری ،عملکرد بهتری را در مقایسه با نمونه با میلگردهای فوالدی نشان داد Alam .و همکاران [ ]34به تحلیل عددی
دو نمونه اتصال تیر به ستون در یک قاب بتنی که بر اساس استانداردهای کانادا ( 13)CSAطراحی شده بود پرداختند .در یک نمونه از
میلگردهای فوالدی در تیر و در نمونه دیگر با استفاده از میلگردهای  SMAدر محل مفصل پالستیک تیر و میلگردهای فوالدی در سایر
قسمت های تیر اتصال استفاده شد .نتایج تحلیلی منحنیهای جابجایی بارگذاری چرخهای در نمونه با میلگردهای  SMAاز نظر حفظ
جابجایی پسماند در اتصال پس از باربرداری ،عملکرد بهتری را در مقایسه با میلگردهای فوالدی نشان داد Alam .و همکاران [ ]34در
پژوهش دیگری به بررسی رفتار اتصال خارجی بتن مسلح تیر به ستون پرداختند و به مقایسه رفتار لرزهای اتصال به کمک نتایج
آزمایشگاهی و آنالیز تحلیلی پرداختند Alam .و همکاران [ ]36رفتار لرزهای قاب بتنی مسلح شده با  SMAرا در دو قاب هشت طبقه بتنی
مورد بررسی قرار دادند .در یکی از قابها از میلگرد فوالدی استفاده شده بود و در دیگری از  SMAدر ناحیه مفصل پالستیک تیر و میلگرد
فوالدی در سایر نواحی استفاده گردید .هر دو قاب در نواحی زلزله خیز شدید و در غرب کانادا واقع شده بودند و تحت  13زمین لرزه
متفاوت مورد تحلیل قرار گرفتند .رفتار قابها با توجه به تغییر مکان جانبی درون سازهای ،تغییرمکان جانبی باالترین طبقه ،تغییر مکان
جانبی پسماند درون سازهای و باالترین طبقه تحت بررسی قرار گرفتند .نتیجه آزمایشگاهی حاکی از آن بود که قاب های مسلح شده با
 SMAقابلیت بازیابی بیشتر تغییر مکانها پس از جاری شدن این میلگردها را در زمین لرزههای شدید دارند Alam .و همکاران [ ]37به
بررسی رفتار قابهای سه ،شش و هشت طبقه با سه نوع میلگردگذاری طولی در تیرها پرداختند .در حالت اول در تمام تیرها از میلگردهای
فوالدی استفاده شد .در حالت دوم در تمام تیرها از میلگردهای  SMAاستفاده گردید و در حالت سوم در تمام تیرها در نقاط مفصل
پالستیک از میلگردهای  SMAو در سایر نقاط از میلگردهای فوالدی استفاده شد .برای تمامی حالتها ،برای میلگردهای ستونها از
میلگردهای فوالدی استفاده شد Youssef .و همکاران [ ]38در پژوهشی دو نمونه اتصال تیر به ستون را در یک قاب بتنی که بر اساس
استانداردهای کانادا طراحی شده بود مورد آزمایش قرار دادند .در یک نمونه از میلگردهای فوالدی در تیر و در نمونه دیگر با استفاده از
میلگردهای  SMAدر محل مفصل پالستیک تیر و میلگردهای فوالدی در سایر قسمتهای تیر اتصال استفاده شد .تغییر مکانهای نسبی،
دورانها و انرژی جذب شده در نمونهها با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد که اتصال با میلگردهای  SMAموجب بهبود رفتار تغییر شکل
پس ازمرحله جاری شدن میلگردها گردید به طوری که با کمترین مقدار هزینه امکان اصالح سازه در اثر بارهای لرزهای امکان پذیر بود.
 Nehdiو همکاران [ ]39در پژوهشی به بهسازی رفتار لرزهای در اتصال تیر به ستون توسط میلگردهای  SMAپرداختند .ابتدا در یک اتصال
تیر به ستون با میلگردهای  SMAدر محل مفصل پالستیک کاهش در تنشهای پسماند مشاهده شد .نمونه فوق پس از تشکیل ترکها
تحت بارگذاری چرخهای توسط بتن مناسب برای ترمیم ترکها بهسازی شد و مجددا آزمایش گردید .نمونه دیگری با مشخصات اتصال
بهسازی شده ساخته و آزمایش شد .رفتار هر دو نمونه تحت بارگذاری چرخهای نتایج مشابهی را نشان داد .بنابراین با استفاده از بتن مناسب
برای ترمیم و بهسازی اتصال با هزینه اندک میتوان رفتاری مشابه با نمونه واقعی بدست آورد.
 Parra-Montesinosو همکاران [ ]43گزارش کردند اگر اتصاالت تیر به ستون بتنی از آلیاژهای حافظهدار شکلی ساخته شود
میتوان اتصاالتی را طراحی کرد که خسارتهای کمتری را در حین زلزله داشته باشند و نیازی به ترمیم آنها پس از زلزله نباشدBariola .
[ ]41نشان داد که اتصاالت سازههای بتنی برای سازههایی که از نظر ارتفاع در رده سازههای متوسط هستند ،بیشتر در اثر بار لرزهای
خسارت میبینند Engindeniz .و همکاران [ ]42به تاثیر قابل توجه رفتار کلی اتصاالت تیر به ستون در قابهای خمشی بتن مسلح تحت
بارگذاریهای جانبی پرداختند.
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در پژوهش حاضر تاثیر استفاده از میلگردهای آلیاژی حافظهای شکلی در مقایسه با میلگردهای فوالدی ،با استفاده از دو نوع بتن
با مقاومتهای متفاوت ،دراتصاالت خارجی تیر به ستون بتنی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین با توجه به اثر محصور شدگی بتن
توسط میلگردهای عرضی و تغییر در جزئیات میلگردگذاری ،رفتار میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی با میلگردهای فوالدی مقایسه شده-
اند.

 -2برنامه آزمایش
 -1-2جزئيات نمونه ها
نمونه اتصال تیر به ستون شکل  2را میتوان بخشی از قاب در نظر گرفت که با جدا کردن آن در نقاط عطف خمشی تیر و ستون
از قاب بدست می آید .نقاط عطف خمشی تیرها و ستونها ،لزوما در وسط دهانه نیستند و با وجود بارهای دینامیکی در سازهها موقعیت
نقاط عطف تغییر میکند .اما این تغییر با توجه به جابجایی کم موقعیت نقاط عطف تیر و ستون تاثیر چندانی در رفتار هستۀ اتصال نخواهد
داشت [ .]9در این پژوهش ،نمونههای اتصال خارجی تیر به ستون بتنی از یک قاب دو بعدی با دهانۀ  4متر و ارتفاع  3.6متر انتخاب شده
اند .نمونهها با مقیاس ½ ساخته و آزمایش شدند .جزئیات اتصال به همراه دیاگرام آزاد اتصال و ابعاد هندسی آنها در شکل  2نشان داده-
شده است.

الف :دیاگرام آزاد اتصال

ب  :ابعاد هندسی اتصال (ابعاد بر حسب متر)

شكل  :2جزئيات اتصال تير به ستون خارجی

 8نمونه اتصال خارجی تیر به ستون ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت .در  4نمونه از میلگردهای فوالدی و  4نمونه از
میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی برای تیر استفاده شد .جهت ساخت نمونهها ،از دو نوع بتن با مقاومت پایین (از بتن معمولی) و بتن با
مقاومت باال (از بتن خودتراکم) استفاده شده است .از بتن خودتراکم جهت سهولت اجرا و افزایش مقاومت بتن استفاده شده است .جزئیات
نمونه ها و عالئم اختصاری برای میلگردهای فوالدی و آلیاژی حافظهدار شکلی در جدول  1نشان داده شده است .در این جدول ردیف های
 1تا  ،4مربوط به نمونههای با میلگردهای فوالدی و ردیف های  4تا  ،8مربوط به نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی می باشد.
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جدول  :1جزئيات نمونهها و عالئم اختصاري براي ميلگردهاي معمولی و آلياژي حافظهدار شكلی
Abbreviations

Specimens
1
2
3
4
5
6
7
8

شکل های  3و  ،4مربوط به نمونههای  1تا  4با میلگردهای فوالدی و شکل های  4و  ،6مربوط به نمونههای  4تا  8با میلگردهای
معرف محصور شدگی اتصال است و نشان دهنده آن است که خاموت ها در تیرها و ستونها از بر
آلیاژی حافظهدار شکلی میباشند.
اتصال و به فاصله ( 2dدو برابرعمق مقطع) ،دارای فاصله  74میلیمتر میباشند UNCONF .معرف عدم محصور شدگی و نشان دهنده آن
معرف استفاده از میلگردهای فوالدی و
است که فاصله خاموت ها در تیرها و ستون ها در تمام نقاط به فاصله  143میلیمتر میباشد.
معرف استفاده از میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی در تیر اتصال است C30 .و  C45به ترتیب معرف استفاده از بتن معمولی و بتن
خودمتراکم با مقاومتهای فشاری استوانه ای 33و  44مگاپاسگال در اتصال است .جزئیات نمونهها شامل آرایش آرماتورگذاری ،مقادیر و
فواصل میلگردها و مقاطع آنها در شکل های  3و  ،4مربوط به نمونههای با میلگردهای فوالدی و در شکل های  4و  ،6مربوط به نمونههای با
میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی نشان داده شده است.

الف  :براي نمونه هاي  2و 1

ب  :براي نمونه هاي  1و 3

شكل  :3نمونههاي مسلح شده با ميلگرد فوالدي در اتصال خارجی براي نمونهها ( ابعاد بر حسب متر)
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شكل  :1مقاطع نمونههاي مسلح شده با ميلگرد فوالدي در اتصال خارجی براي نمونهها ( ابعاد بر حسب متر)

الف  :براي نمونه هاي  6و 8

ب :براي نمونه هاي  5و 7

شكل  :5نمونههاي مسلح شده با ميلگرد آلياژي حافظهدار شكلی در اتصال خارجی براي نمونهها ( ابعاد برحسب متر)
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شكل  :6مقاطع نمونههاي مسلح شده با ميلگرد آلياژي حافظهدار شكلی در اتصال خارجی براي نمونهها ( ابعاد بر حسب متر)

 -2-2مشخصات مصالح
میلگردهای فوالدی در نمونهها از نوع  A3و آجدار بودند و دارای قطر ( 8برای میلگردهای عرضی) و قطر  14میلیمتر(برای
میلگردهای طولی) بودند .میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی دارای قطر 14میلیمتر (برای میلگردهای طولی تیر) و فاقد آج و از جنس
نیتانیم بودند .بزرگترین مشکل این میلگردها هزینه باالی آنها و عدم دسترسی این مصالح در کشور میباشد .این میلگردها در فاز آستنیت
ساخته شدند و دمای ساخت آنها بین 13تا  24درجه سانتیگراد بود .در هنگام آزمایش نمونهها با این میلگردها با استقرار دماسنج دمای
زمان ساخت آنها کنترل شد .جهت استقرار در نمونهها و مهار آنها از اتصال دهندههای مکانیکی در انتهای این میلگردها استفاده شد .برای
استقرار اتصال دهندههای مکانیکی در انتهای این میلگردها الزم بود که  13سانتیمتر از میلگردها توسط انجام عملیات تراشکاری رزوه شود
تا امکان استقرار مناسب اتصال دهندههای مکانیکی میسر گردد .این اتصال دهندهها موجب عدم لغزش میلگردهای  SMAدر نمونهها -
شدند .در شکل  7تراشکاری این میلگردها جهت رزوه نمودن و در شکل  8اتصال دهندههای مکانیکی در این میلگردها نشان داده شده
است.

شكل  :7تراشكاري جهت رزوه نمودن SMA

شكل  :8اتصال دهندههاي مكانيكی درSMA

نمودار تنش-کرنش میلگردها برای میلگردهای فوالدی و آلیاژهای حافظهدار شکلی ،در شکل  9نشان شده است.
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ب  :آلياژهاي حافظهدار شكلی (رفتارفوق االستيک)

الف :ميلگردهاي فوالدي

شكل  :9نمودارتنش کرنش در ميلگردها

جهت بررسی مشخصات رفتاری میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی از مدل ارائه شده توسط  Auricchioو  ]43[ Saccoاستفاده
شده است .این مدل در شکل  13الف آمده است .در شکل 13ب این مدل بر اساس نتایج آزمایشگاهی ترسیم شده است .در این مدل،
تنش آغاز رفتارمارتنزیت به آستنیت،

تنش آغاز رفتار آستنیت به مارتنزیت ،تنش پایان رفتار آستنیت به مارتنزیت،
رفتار مارتنزیت به آستنیت  ،کرنش استحاله 14مارتنزیتی (محدوده کرنش برای رفتار پایدار فوق االستیک) میباشند.

الف  :بر اساس مدل  Auricchioو ]13[ Sacco

تنش پایان

ب :بر اساس نتایج آزمایشگاهی

شكل  :11مدل رفتار فوق االستيک ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی

با توجه به تنوع نوع و مقاومت بتن ،ساخت نمونهها و بتن ریزی آنها در دو مرحله انجام شد و از هر مرحله بتن ریزی ،چهار نمونۀ
استوانهای گرفته شد .این نمونهها همزمان با آزمایش اتصاالت تحت آزمایش فشاری قرارگرفتند .در هر بار نمونهگیری ،متوسط نتایج
نمونههای استوانه ای به عنوان مقاومت مشخصۀ بتن اتصاالت در نظرگرفته شده اند .هر یک از انواع بتن با هدف دستیابی به دو مقاومت
 =30MPaو  =45MPaساخته شده اند .درجدول  2و  3خواص مواد و جزئیات هندسی نمونهها نشان داده شده است.

Transformations Strain
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جدول  :2خواص مواد نمونهها
میلگردهای معمولی

جزئيات مصالح

میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی

نمونهها

1&2

3&4

5&6

7&8

نوع بتن

NC

SCC

NC

SCC

30.1

45.4

30.1

45.4

بتن:
مقاومت فشاری )(MPa
میلگردهای فوالدی (طولی):
مقاومت جاری شدن )(MPa

484

550

مقاومت نهایی )(MPa

649

1100

202.4

83

مدول االستیسیته )(GPa
ميلگرد هاي فوالدي (عرضی):
مقاومت جاری شدن )(MPa

463

463

مقاومت نهایی )(MPa

605

605

202.4

مدول االستیسیته )(GPa

202.4

7.85E-5

7.85E-5

تنش آغاز رفتار آستنیت به مارتنزیت )(MPa

-

-

430

تنش پایان رفتار آستنیت به مارتنزیت )(MPa

-

-

500

تنش آغاز رفتار مارتنزیت به آستنیت )(MPa

-

-

200

تنش پایان رفتار مارتنزیت به آستنیت )(MPa

-

-

120

محدوده کرنش برای رفتار پایدا ر فوق االستیک ()%

-

-

4

وزن مخصوص)

6.5E-5

6.5E-5

ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی:

جدول  :3جزئيات هندسی نمونهها
جزئیات هندسی
نمونهها

میلگردهای فوالدی
1&3

2&4

میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی
6&8
5&7

تيرها:
ابعاد )(mm

200 × 200

میلگردهای طولی (باال و پائین)

4Φ14-Steel

میلگردهای عرضی

Φ8
@75-150
Steel

200 × 200
4Φ14-SMA
Φ8
@150
Steel

Φ8
@75-150
Steel

Φ8
@150
Steel

ستون ها:
ابعاد )(mm

200 × 200

200 × 200

میلگردهای طولی (در دو جهت)

4Φ14-Steel

4Φ14-Steel

میلگردهای عرضی

Φ8
@75-150
Steel

Φ8
@150
Steel

Φ8
@75-150
Steel
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@150
Steel
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 -3-2دستگاه آزمایش
جهت بارگذاری رفت و برگشتی در انتهای تیر از جک هیدرولیکی با ظرفیت  633کیلو نیوتن استفاده شد .برای اندازه گیری
اعمال بار وارد بر نمونهها از یک نیروسنج 14با ظرفیت حداکثر 233کیلو نیوتن استفاده شد .جهت حفظ تعادل نمونهها و عدم تغییر مکان-
های جانبی ،از صفحات فلزی مناسب در انتهای تیر و دو انتهای ستون مطابق شکل  12استفاده شد .ثبت تغییر مکان قائم انتهای تیر،
توسط تغییر مکان سنج 16شماره  1که متصل به رایانه بود انجام شد .جهت بررسی رفتار اتصال در فاصله دو برابر عمق مقطع ( (2hدر
جهت قائم از تغییر مکان سنج شماره  ،2بر روی تیر استفاده شد .در این پژوهش آزمایشگاهی ،مقدار تغییر مکان قائم تیر اتصال  ،در
ناحیه بحرانی تیر (به فاصله  2hاز بر هسته اتصال) توسط  LVDT2در طول آزمایش توسط انتقال به رایانه برداشت شد .همچنین جهت
محاسبه تغییر مکان در جهت قائم گره اتصال از تغییر مکان سنج شماره  5بر روی تیر و جهت تعیین دوران گره اتصال از تغییر مکان
توسط  LVDT5نصب شده در بر هسته اتصال و
سنجهای شماره  3و  ،4بر روی ستون استفاده شده است .برداشت تغییر مکان قائم
توسط  LVDT3و  LVDT4نصب شده در بر ستون انجام گردید .شکل  11جزئیات دستگاه آزمایش و
و
تغییر مکانهای افقی
شکل  12دستگاه آزمایش را به همراه تغییر مکان سنجها نشان میدهد.

شكل  :11جزئيات دستگاه آزمایش

شكل  :12دستگاه آزمایش به همراه تغيير مكان سنجها

بارگذاری رفت و برگشتی 17به صورت کنترل تغییر مکان 18به نمونه اعمال شده است .تغییر مکان نسبی 19اعمال شده روی تیر
اتصال ،براساس تغییر شکل جانبی اتصال تیر به ستون مطابق شکل  13محاسبه شده است .شکلهای  13الف و  13ب به ترتیب
تغییرشکل یافتهی اتصال تیر -ستون خارجی در یک قاب خمشی چند طبقه تحت بار جانبی را در نمونه آزمایش و در سازه ایدهآل نشان
میدهند θ .زاویه جابجایی نسبی بین طبقهای ،حاصل تقسیم

(جابجایی نسبی طبقه) ،بر( Hارتفاع ستون) ،تعریف شده است .در

حالتی که دوران جسم آزاد تیر امکان پذیر باشد ،زاویه جابجایی نسبی را می توان با استفاده از تغییر مکان قائم نوک تیر محاسبه کرد .با
توجه به بازوی  933میلیمتری اعمال بار ،تغییر مکان انتهای تیر برای رسیدن به تغییر مکان نسبی برای هر  1درصد تغییر مکان نسبی،
برابر  9میلیمتر خواهد بود.
15

Load cell
)LVDT(Linear Variable Differential Transforme
Cyclic Load
18
Displacement Control
19
Drift
16
17
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(الف) :در نمونه آزمایش

(ب) :در سازه ایدهآل

شكل  :13نحوهي محاسبه تغيير مكان نسبی انتهاي تير ( ابعاد بر حسب متر)

به منظور شبیه سازی نیروی زلزله در نمونه ها ،از بارگذاری رفت و برگشتی مطابق شکل  14با چرخههای محدود استفاده شده
است .بارگذاری در دو مرحله به سازه اعمال گردید .در مرحله نخست بار تا لحظه ترک خوردگی نمونه به صورت کنترل بار 23وارد گردید و
رفتار نمونه در حالت االستیک ثبت شد و پس از آن تا انتهای آزمایش ،بار به صورت کنترل تغییر مکان تا تغییر مکان نسبی  4درصد به
اعمال شد و در تمام چرخههای بارگذاری کنترل گردید تا
نمونهها اعمال شد .مقدار نیروی محوری اعمال شده به ستون معادل
درصورت کاهش به علت تغییر شکل نمونه ،اصالح الزم جهت تصحیح بار صورت گیرد.

شكل  :11الگوي بارگذاري رفت و برگشتی

Force Control
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 -3نتایج آزمایش
 -1-3نمودارهاي بار -تغيير مكان نسبی در نمونهها
نمودارهای بار -تغییر مکان نسبی انتهای تیر در نمونههای با میلگردهای فوالدی در شکل  14نشان داده شده است .مقدار تغییر
مکان نسبی در این نمودارها بر حسب درصد بیان شده است .در نمونههای  1الی ( 4شکل  )14سختی و مقاومت در حلقههای پسماند در
هر چرخه بارگذاری تغییر کرده است و در یک تغییر مکان نسبی مشخص ،بار انتهای تیر در نمونهها به بیشترین مقدار خود رسیده و این
مقدار در چرخههای بعدی کاهش مییابد .ظرفیت باربری نهایی نمونهها در محدوده  33کیلو نیوتن بوده و در تغییر مکان نسبی  2تا 3
درصد رخ داده اند .مقایسه حلقههای پسماند نشان می دهد که مقدار جمع شدگی مرکزی 21در نمونه با مقاومت باال و محصور شده قابل
مالحظه نیست (نمونه  .)3مقدار جمع شدگی مرکزی در نمونه با مقاومت معمولی و محصور نشده بیشترین مقدار را دارا می باشد (نمونه.)2
نمودارهای بار -تغییر مکان نسبی انتهای تیر در تمام نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی در شکل  16نشان داده
شده است .در نمونههای  4الی  8سختی و مقاومت در هر چرخه بارگذاری تغییر کرده است اما تغییرات آن قابل مالحظه نیست .گرچه در
یک تغییر مکان نسبی مشخص ،بار انتهای تیر در نمونهها به بیشترین مقدار خود رسیده است و سپس این مقدار در چرخه های بعدی به
مرور تقلیل یافته است .ظرفیت باربری نهایی در تمام نمونهها در محدوده  24تا  28کیلو نیوتن بوده و در تغییر مکان نسبی  2تا 3.4
درصد رخ داده اند .از مقایسه حلقههای پسماند میتوان نتیجه گرفت که مقدار جمع شدگی مرکزی 22در نمونه با مقاومت باال و محصور
شده کمتر(نمونه  )7و در نمونه با مقاومت معمولی و محصور نشده بیشترین مقدار را دارا می باشد (نمونه .)6

شكل  :15نمودار بار -تغيير مكان نسبی انتهاي تير در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي

Pinching
Pinching
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شكل :16نمودار بار -تغيير مكان نسبی انتهاي تير در نمونه هاي با ميلگردهاي آلياژي حافظه دار شكلی

نمونههای  4تا ( 8شکل  ) 16با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی نشان میدهند که در تمام نمونهها با توجه به رفتار فوق
االستیک این مصالح مقدار جابجایی پسماند نمونهها ،بسیار کمتر از مقدار جابجایی پسماند در نمونههای با میلگردهای فوالدی است و در
این اتصاالت ،نمونهها پس از تحمل تغییر شکل های پالستیک قابل توجه ،قابلیت بازگشت به شکل اولیه خود را دارند.
بار نهایی ،بار نظیر
در جدول  4خالصه نتایج آزمایش نمونهها نشان داده شده اند .در این جدول مقاومت بتن مصرفی،
تغییر مکان نسبی متناظر با آنها می باشند .جهت تعیین مقادیر بارهای نهایی و تسلیم و تغییر
تسلیم میلگردهای طولی تیر و
مکانهای نسبی متناظر آنها بارگذاری چرخهای در تمام نمونهها در انتهای تیر اعمال گردید .سپس انتقال دادهها به رایانه انجام شد و با
استفاده از برنامه اکسل مقادیر فوق محاسبه شدهاند.
جدول  :1خالصه نتایج آزمایش نمونهها با ميلگردهاي فوالدي و ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی
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 -2-3پوش منحنیهاي بار -تغيير مكان نسبی
نمودار پوش منحنیهای بار -تغییر مکان نسبی 23با متصل کردن نقاط جابجایی نسبی حداکثر هر سطح جابجایی نسبی رسم
شده است .شکلهای  17و  18نمودار پوش منحنیهای بار -تغییر مکان نسبی را در نمونههای با میلگرد فوالدی و میلگرد آلیاژی حافظهدار
شکلی نشان میدهند .آییننامه  [44] ACI 374.1-05برای پذیرش اتصال به عنوان عضوی از یک قاب خمشی در شرایط لرزهای و بدست
آوردن عملکرد رضایتبخش الزاماتی را مطرح میکند .طبق این آئین نامه ،جهت تامین معیار شکست در سومین چرخه تکرار جابجایی
نسبی  3.4درصد ،حداکثر نیروی اعمالی در هر جهت بارگذاری نباید کمتر از  74درصد حداکثر مقاومت جانبی در همان جهت باشد .نسبت
انرژی جذب شده نسبی نباید کمتر از  ./124باشد و سختی سکانتی 24حدود صفر (سختی سکانتی بین جابجایی نسبی  -3/34تا  +3/34بر
حسب درصد) نباید کمتر از  3/34سختی اولیه در اولین چرخه در همان جهت باشد .با توجه به شکلهای  17و  18و کنترل معیارهای
پذیرش آییننامه  ،ACI 374.1-05رفتار لرزهای نمونهها ارزیابی گردید و مشخص شد عملکرد نمونهها در حد قابل قبول میباشد.
40
1-CONF-STEEL-C30

30

2-UNCONF-STEEL-C30

4-UNCONF-STEEL-C45

10
0
2

-2

0

-4

-6

-10

)Beam Tip Load(kN

3-CONF-STEEL-C45

20

-20

-30

شكل  :17پوش نمودارهاي بار– تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي
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شكل  :18پوش نمودارهاي بار -تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی
Load-Story Drift Envelope
Secant Stiffness
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 – 1تحليل نتایج آزمایش
 -1-1الگوهاي ترک خوردگی
الگوهای ترک خوردگی 24در تغییر مکان نسبی  4درصد جهت نمونههای با میلگردهای فوالدی در شکل  19و برای نمونههای با
میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی در شکل  23نشان داده شده است .همانطور که در شکل  19مشاهده میشود در اتصال تیر به ستون
با میلگردهای فوالدی ،در نمونه با بتن معمولی محصور شده (نمونه  )1و محصور نشده (نمونه  )2شکست برشی در هسته اتصال ایجاد شده
است  .با افزایش مقاومت بتن در نمونههای محصور شده (نمونه  )3و محصور نشده (نمونه  )4شکست در خارج از هسته اتصال به صورت
خمشی در تیر صورت گرفته است .عرض ترکها در نمونههای محصور شده با بتنهای معمولی و مقاومت باال (نمونههای 1و )3نسبت به
نمونههای محصور نشده (نمونههای  2و  )4کمتر است.

شكل  :19الگوي ترک خوردگی در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي

Cracking Patterns
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شكل  :21الگوي ترک خوردگی در نمونههاي با ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی

همانطور که در شکل  23مشاهده میشود نمونه های  6و  8با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی ،با بتنهای معمولی و مقاومت
باال  ،ترکها در هسته اتصال قابل مالحظه نبودند و با افزایش بار چرخهای ،شکست خارج از هسته اتصال به صورت خمشی در تیر ایجاد
گردید .همچنین در نمونههای  4و  7در بتنهای معمولی و مقاومت باال افزایش محصور شدگی تیر باعث دور شدن محل شکست در تیر از
هسته اتصال شد .کاهش عرض ترک برای نمونههای محصور شده قابل مالحظه بود.

 -2-1قابليت جذب انرژي
قابلیت جذب انرژی از مهمترین عاملها در طراحی لرزهای سازهها میباشد .هرچه سازه بیشتر بتواند انرژی زلزله را بدون
فروریزش جذب کند ،شانس بیشتری برای دوام آوردن در زلزله خواهد داشت .ظرفیت انرژی سازه باید بیشتر از تقاضای انرژی باشد .در
نمودارهای 21و  22انرژی تجمعی جذب شده در برابر تغییر مکان نسبی در نمونههای با میلگرد های فوالدی و آلیاژی حافظهدار شکلی
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می شود قابلیت جذب انرژی در نمونه های با میلگرد فوالدی ،حدود دو برابر نمونههای با میلگرد
آلیاژی حافظهدار می باشد .علت آن بیشتر بودن سطوح محصور شده در چرخههای هیسترسیس در این نمونهها است .باالبودن مقاومت
فشاری بتن و محصور شدگی نمونه را میتوان دلیلی بر توانمندی نمونه در جذب بیشتر انرژی و جمع شدگی کمتر آن دانست [.]44
کمترین مقدار قابلیت جذب انرژی در این نمونهها ،در نمونه  2رخ داده است که دارای بیشترین جمع شدگی در چرخهها بوده و دارای
کمترین سطح در حلقههای پسماند میباشد .افزایش مقاومت بتن موجب بهبود در حلقههای پسماند شده و بیشترین جذب انرژی در نمونه
 3اتفاق افتاده است.
قابلیت جذب انرژی در نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی ،رفتاری مشابه نمونههای با میلگردهای فوالدی داشته
است ولی نسبت به نمونههای با میلگرد فوالدی کمتر است .درنمونه  7تا دریفت  2درصد قابلیت جذب انرژی مشابه سایر نمونهها بوده است
ولی در تغییر مکان نسبی بین  2تا  3درصد ،کاهشی در جذب انرژی نمونه اتفاق افتاده است که علت آن میتواند لغزش میلگردها در نمونه
فوق باشد.
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گرچه مقدار جذب انرژی در میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی حدود نصف میلگردهای فوالدی است ولی همانطور که در شکل
 16بخش  1-3نشان داده شده است در میلگردهای آلیاژی حافظهدار در نزدیکی بار صفر مقدار جابجایی پسماند بسیارکمتر از مقدار
جابجایی در نمونههای با میلگردهای فوالدی است و این میلگردها پس از تحمل تغییر شکلهای پالستیک قابل توجه ،امکان بازگشت به
حالت و شکل اولیه خود را دارا می باشند.

شكل  :21نمودار انرژي تجمعی جذب شده  -تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي

شكل  : 22نمودار انرژي تجمعی جذب شده  -تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی
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 -3-1پوش بار انتهاي تير -تغيير مكان نسبی
پوش بار انتهای تیر -تغییر مکان نسبی 26در تمامی نمونهها در شکل های  23و  24نشان داده شده است .در نمونههای با
میلگردهای فوالدی ،شروع نمودار با سختی بیشتری آغاز شده است .افزایش بار تا تغییر مکان نسبی  2درصد ،در نمونه های با میلگردهای
فوالدی مشهود بوده و پس از آن چندان قابل مالحظه نیست .درنمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی ،شروع نمودار با سختی
کمتری آغاز شده است .علیرغم یکسان بودن تمام جزئیات نمونهها از جمله سطح مقطع میلگردهای فوالدی وآلیاژی حافظهدار شکلی ،بار
انتهای تیر در نمونههای با میلگردهای فوالدی نسبت به نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی حدود 13درصد افزایش را نشان
میدهد.

شكل  :23نمودار پوش بار انتهاي تير -تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي

شكل  :21نمودار پوش بار انتهاي تير -تغيير مكان نسبی در نمونههاي با ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی

Beam Tip Load Versus Story Drift Envelope
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 -1-1لنگر -انحنا
یکی از روشهای بیان ویژگیهای خمشی غیر خطی یک مقطع بتن مسلح استفاده از منحنی لنگر – انحنا 27می باشد .انحنا در
طول عضو ،به علت جابجایی ارتفاع تار خنثی و تغییر در ظرفیت باربری بتن متغیر است [ .]1همانطور که در بخش  -3-2دستگاه آزمایش و
در شکلهای  11و  ،12آمده است مقدار تغییر مکان قائم تیر اتصال  ،در ناحیه بحرانی تیر توسط  LVDT2و تغییر مکان قائم توسط
دوران گره اتصال توسط  LVDT3و
توسط  LVDT3و  LVDT4برداشت گردید.
و
 LVDT5و تغییر مکانهای افقی
 LVDT4و تغییر مکان توسط  LVDT2و  LVDT5با توجه به روابط ( )1و ( )2قابل محاسبه است  .مقدار  ،Lفاصله دو تغییر مکان سنج
افقی مستقر شده بر روی ستون میباشد که این مقدار برای تمام نمونه ها حدود 333میلیمتر میباشد .مقدار تغییر مکان کل تیر به
نشان داده می شود و از رابطه ( )3قابل محاسبه است .در این رابطه مقدار  200 ،hمیلیمتر
فاصله  2hاز بر هسته اتصال و با
(ارتفاع تیر) لحاظ میگردد.
() 1

=

() 2
() 3

با فرض تغییر شکل تیر در ناحیه بحرانی به شکل قوسی از یک دایره و محاسبه شعاع دایره ) (Rمی توان انحنا ) را با توجه به
هندسه شکل فرضی تغییر شکل تیر و روابط حاکم بر مقاومت مصالح محاسبه نمود [ .]46شعاع دایره و انحنا در مقطع بحرانی تیر با توجه
به رابطه ( )4قابل محاسبه است.
() 4

نیز برابر  433میلیمتر (محل نصب
فاصله اندازه گیری شده تغییر مکان جانبی تیر و انحنای تیر میباشد .مقدار
 )LVDT2در شکلهای  9و  13میباشد .با توجه به روابط ( )1تا ( )4نمودار لنگر -انحنا در نمونههای با میلگردهای فوالدی و با
میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی در شکل های  23و  24ترسیم شده اند.
شکل  24نشان میدهد که در نمونههای  1الی  4با میلگردهای فوالدی نمودار لنگر -انحنا به صورت خطی ادامه یافته تا به نقطه
تسلیم فوالد برسد .زمانی که فوالد جاری شده است مقدار انحنا افزایش یافته است .در صورتی که مقدار لنگر چندان تغییر نمیکند .دراین
نمونهها انحنا تاثیر چندانی بر تیرها نداشته است وتمام منحنیها تا ممان حدود  14کیلو نیوتن متر رفتاری مشابه از خود نشان دادهاند.
محصور شدگی در نمونه  1موجب افزایش انحنا نسبت به نمونه  2شده است .همچنین افزایش مقاومت و محصور شدگی در نمونه  ،3منجر
به افزایش بیشتر انحنا نسبت به سایر نمونهها شده است .شکل  26نشان میدهد که در نمونه های  4الی  8با میلگردهای آلیاژی حافظهدار
شکلی نمودار لنگر -انحنا به صورت خطی ادامه یافته تا به نقطه تسلیم فوالد برسد .با جاری شدن فوالد مقدار انحنا افزایش یافته است.
مقدار لنگر در این نمونهها نسبت به نمونههای با میلگردهای فوالدی مقادیر کمتری را نشان می دهد .منحنیها تا لنگر حدود  13کیلو
نیوتن متر رفتاری مشابه از خود نشان دادهاند .محصور شدگی در نمونه  4موجب افزایش انحنا نسبت به نمونه  6شده است .همچنین
افزایش مقاومت و محصور شدگی در نمونه  ،7منجر به افزایش بیشتر انحنا نسبت به سایر نمونهها شده است.

Moment - Curvature Curve
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شكل  :25نمودار لنگر -انحنا در نمونههاي با ميلگردهاي فوالدي

شكل  :26نمودار لنگر -انحنا در نمونههاي با ميلگردهاي آلياژي حافظهدار شكلی

 -5-1محاسبات طول مفصل پالستيک
طول مفصل پالستیک 28یک عضو سازه ای یک پارامتر اساسی در ارزیابی پاسخ سازه و آسیب آن به دلیل بارهای لرزه ای است
 .روابط تجربی متعددی برای تخمین طول مفصل پالستیک اعضای بتن مسلح ارائه شده است .دربسیاری از این روابط ،طول مفصل
پالستیک متناسب با عمق موثر مقطع عضو ،طول عضو ،قطر و تنش جاری شدن میلگردها در نظرگرفته میشوند].[34
تعدادی از روابط تجربی پیشنهاد شده توسط  Paulay ،[49] Mattock ،[48] Corley ،[47] Sawyeو  [43] Priestleyبه ترتیب
در روابط ( )4تا ( )8ارائه شده اند .با توجه به روابط ارائه شده طول مفصل پالستیک در تیر اتصال محاسبه میگردد .در روابط فوق
قطر میلگردهای طولی تیر بر حسب میلیمتر و تنش جاری شدن میلگردهای
به ترتیب عمق موثر تیر و طول تیر بر حسب میلیمتر،
d

Plastic Hinge Length
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طولی تیربر حسب مگاپاسکال میباشند .محاسبات طول مفصل پالستیک بر اساس روابط ( )4تا ( ،)8بر اساس روابط تجربی در جدول 4
آمده است .روابط تجربی ( )7و ( )8به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را برای طول مفصل پالستیک در تیر برآورد میکنند.
() 4
()6
() 7
() 8
جدول  :5محاسبه طول مفصل پالستيک در تير بر اساس روابط تجربی
Empirical
specimens
mm

mm

mm

mm

MPa

mm

mm

mm

220

52

164

118

484

900

200

13.90

 1تا 4

242

52

164

118

550

900

200

14.05

 5تا 8

در بخش آزمایشگاهی ،بر اساس نتایج میتوان طول مفصل پالستیک را با توجه به روابط ( )9و ( )13محاسبه نمود] .[34در این
تغییرمکان نهایی و تسلیم تیر و و انحنای نهایی و تسلیم تیر است .محاسبات طول مفصل پالستیک بر اساس
و
روابط
روابط ( )9و ( (13و بر اساس نتایج آزمایشگاهی در جدول  6آمده است.
() 9
()13
جدول  :6محاسبه طول مفصل پالستيک در تير بر اساس نتایج آزمایشگاهی
Experimental
specimens
mm

Rad/km

Rad/km

mm

mm

235
244
227
246
380
340
322
335

123.0
100.8
121.6
100.0
95.0
102.0
129.0
110.0

19.6
24.0
22.8
24.7
24.6
46.0
42.0
37.0

26.9
22.1
27.1
22.5
26.3
22.1
30.4
26.4

7.9
7.5
9.4
8.1
7.3
8.2
9.7
8.5

1
2
3
4
5
6
7
8

از مقایسه فرمول تجربی پاول و پریستلی استفاده شده در رابطه ( )8و نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در جدولهای  4و  6جهت
محاسبه طول مفصل پالستیک در تیر اتصال ،مشخص شد که استفاده از این فرمول تجربی برای اتصاالت بتنی با میلگردهای متفاوت
مناسب است.
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 -5نتيجه گيري
دراین مقاله ،امکان استفاده از میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی به عنوان یک میلگرد با رفتار ویژه و مطلوب برای کنترل رفتار
اتصال در برابر بارهای چرخهای بررسی شده است .این آلیاژها با توجه به رفتار فوق االستیک دارای تحمل کرنش های باال ،بدون بر جا
گذاشتن کرنشهای پسماند میباشند و میتوان از آنها در اتصاالت بتنی تیر به ستون به منظور افزایش مقاومت اتصال در برابر زلزله استفاده
کرد .در این پژوهش آزمایشگاهی ،با ساخت و آزمایش  8نمونه اتصال تیر به ستون با استفاده از میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی و
میلگردهای فوالدی و بتنهای با مقاومت متفاوت ،رفتار اتصال تیر به ستون بررسی شد .نتایج بدست آمده از بررسی آزمایشگاهی نمونهها در
این پژوهش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
 -1نتایج آزمایشگاهی نشان داد که میلگردهای آلیاژی حافظهدار ،دارای جذب انرژی مناسب بودهاند اما این مقدار جذب انرژی
درمقایسه با میلگردهای فوالدی کاهش بیش از  43درصد را نشان میدهد .گرچه مقدار جذب انرژی در میلگردهای آلیاژی حافظهدار کمتر
از میلگردهای فوالدی است اما رفتار فوق االستیک آنها موجب تحمل کرنش های باال بدون بجا گذاشتن کرنش های پسماند شده است.
 -2نمودار بار -تغییر مکان نسبی انتهای تیر ،در تمام نمونههای آزمایشگاهی با میلگرد آلیاژی حافظهدار شکلی مورد استفاده در
پژوهش ،نشان دهنده توانایی باالی این مصالح در بازگشت اتصال به شکل اولیه خود بعد از تحمل تغییر مکانهای بزرگ میباشد .مقدار
جابجایی پسماند نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی ،بسیار کمتر از مقدار جابجایی پسماند در نمونههای با میلگردهای فوالدی
است و در اتصال ،نمونهها پس از تحمل تغییر شکلهای پالستیک قابل توجه ،قابلیت بازگشت به شکل اولیه خود را دارند.
 -3در نمونه با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی ،در بتنهای معمولی و مقاومت باال ،ترکها در هسته اتصال قابل مالحظه
نبودند و بارگذاری چرخهای موجب بسته شدن ترکها در هسته اتصال گردید .با افزایش بار چرخهای ،شکست خارج از هسته اتصال به
صورت خمشی در تیر ایجاد گردید .افزایش محصور شدگی تیر باعث دور شدن محل شکست در تیر از هسته اتصال شد .در اتصال تیر به
ستون با میلگرد های فوالدی ،شکست برشی در هسته اتصال ایجاد شد ولی با افزایش مقاومت بتن و محصور شدگی ،شکست در خارج از
هسته اتصال به صورت خمشی در تیر صورت گرفت.
 -4طول مفصل پالستیک در تیر اتصال برای نمونههای با میلگردهای آلیاژی حافظهدار شکلی و میلگردهای فوالدی ،توسط روابط
تجربی و نتایج آزمایشگاهی محاسبه گردید و مشخص شد که استفاده از معادله پاول و پریستلی برای اتصاالت بتنی با میلگردهای متفاوت
مناسب است.
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