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 و متراکم خود بتن با تنیده پیش بتنی تیر ارزیابی

 سازه ای لرزه رفتار بر آن تاثیر

 
 1،جواد اسفندیاری 2و1*علی همتی

گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد  -1 

 اسالمی ، کرمانشاه ، ایران .

گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  - 2

 ، دانشگاه آزاد اسالمی ، کرمانشاه ، ایران .

Email:j.esfandiari@iauksh.ac.ir 

 

 

 

 

 چکیده

تفاده  بر اس پدیده  بتن خود متراکمبه عنوان یکی از بتن های نو ، باعث توجه اهل فن در  صنعت بتن دنیا می گردد. استفاده از بتن خود متراکم عالوه

فیت ده از بتن با کیفراوان آن اثبات شده، می تواند سرعت ساخت اعضاء بتنی را افزایش دهد و همراه با افزایش بهوری است. در اعضاء پیش کشیده استفا

به کمبود  توجه و مقاومت باال می باشد، به همین دلیل استفاده از بتن خود متراکم با مقاومت باال می تواند باعث ساخت اعضاء پیش و پس تنیده گردد. با

ورت می گیرد. در  ایران جهت بررسی عملکرد اطالعات آزمایشگاهی در مورد تلفیق بتن خود متراکم در چنین اعضائی ، در جهان ، کاربرد آنها به آرامی ص

 را می گیرد. این نوع بتن، در دو کاربرد تکنولوژی بتن و استفاده سازه ایی آن در این مقاله دو با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود مورد بررسی ق

 وستگی، برنامه ریزی صورت می گردد.پژوهش حاضر، جهت ارزیابی عملکرد بتن خود متراکم سراسری پس تنیده با فوالد بدون پی

 پیش تنیدگی ، بتن خود متراکم ، نرم افزار آباکوس کلمات کلیدی:
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 مقدمه
روشهای مختلفی جهت ترمیم و تقویت سازه ها وجود دارد که برحسب نوع کار، میزان خرابی، دالیل اقتصادی و برحسب مقاومت 

 سطح مواد، اعضای سازه ای و عملکرد کلی سازه تقسیم بندی می شود. 

اجرای سازه را بهبود می بخشد. در در سطح عملکرد مواد روشهای مختلفی هم چون جایگزینی کردن مواد با کیفیت باالتر و دقت در 

سطح ترمیم و بهسازی در اعضای سازه ای شامل تغییر در مقاومت، سختی جذب انرژی و شکل پذیری می باشد  و از روشهایی که برای 

بتن  ایگزینبهبود سیستم سازه ای وجود دارد عبارت است از استفاده از ورق های پوششی، تزریق اپوکسی، استفاده از مواد پلیمری و ج

جدید به جای بتن خرد شده می توان در اعضای سازه ای استفاده کرد. مواد ذکر شده از روش های مرسوم جهت ترمیم سازه در طول 

 سالیان دراز بوده است.

 ساختار مواد مرکب
دیگر ریک از مواد اولیه که با یکواژه مواد مرکب برای توصیف دو یا چند ماده گوناگون که برای تشکیل یک ساختار بسیار مقاوم تر از ه

ترکیب شده اند بکار می رود. عموما مواد مرکب بر پایه خواص به سه دسته کلی فلز، سرامیک، پلیمر تقسیم می شوند، لذا سه نوع ماده 

 مرکب  وجود دارد: 

 مواد مرکب زمینه فلزی  -الف

 مواد مرکب زمینه سرامیکی  -ب

 مواد مرکب زمینه پلیمری –ج 

 

 آشنایی با مواد مرکب
با توجه به اینکه امروزه الیاف تقویت کننده رزین و فراوردهای گوناگون طراحی در قالب گیری وجود دارد، مواد مرکب با استفاده از 

روشهای مختلف تولید می شود از جمله مزایای مواد مرکب نسبت به دیگر مواد تجاری می توان به سبک تربودن و مقاومت بیشتر و 

یژگی عایق الکتریکی مناسب اشاره کرد. مواد مرکب ویژگی غیر ایزوتروپیک داشته و خواص فیزیکی آنها بستگی به جهت قرار گیری و

 (. 10: 524،1389الیاف موجود در ساختار این مواد دارد)نشریه شماره 

 روش های ترمیم و تقویت تیرهای بتنی
 بسته به میزان آسیب دیدگی تیرها در سه سطح کلی قابل تقسیم بندی می باشد: 

 ایجاد ترک های ریز بدون خرد شدن در بتن و گسیختگی آرماتورها  -1

 قلوه کن شدن سطحی بتن بدون آسیب دیدگی آرماتورها  -2

 خرد شدن بتن و کمانش آرماتورها  -3

ی از تزریق تیر ریز بوده و خرد شدگی بتن مشاهده نمی شود از مرمت موضعترک های  1با توجه به آسیب به عنوان مثال در سطح 

 (.1385: 98،احمد زاده حشمتیرزین استفاده می شود)
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 مصالح مصرفی مورد استفاده در این آزمایش: 

 مشخصات مصالح 

 بتن خود متراکم

است. مصالح مصرفی در طرح اختالط  این بتن به متراکم با مقاومت باالاستفاده شده در همه تیرهای مدل سازی شده، از بتن خود

 های آزمایشگاهی بکار گرفته شدند. صورت کارگاهی تهیه شده و بدون استفاده از دانه بندی

 تنیدگیپسفوالدهای 

 خصوصیات فوالد پس تنیده که به نرم افزار آباکوس معرفی می شود به صورت زیر است. 

 (.48: 1391،مک گریگور)نیدگیمشخصات مکانیکی فوالد پس ت  - 1جدول

 بارنهاییکرنش

(%) 

 تنش حد نهایی

)2(kN/mm 

 تنش حد تسلیم

)2(kN/mm 

 مدول االستیسیته

)2(kN/mm 

 قطر معادل

(mm) 

 نام قطعه

 

53/3 9/1811 2/1687 5/180 35/13 STRAND-

0.6inch 

 

 ( بدست آمده Extensometer)العاده دقیق مکانیکی موسوم به های فوقسنجتنیدگی که به وسیله کرنشکرنش فوالد پس-نمودار تنش

 نشان داده شده است. در شکل زیر 

 1روش های وارد کردن نیروی پیش تنیدگی

 روش مکانیکی
شاید ساده ترین روش فشرده ساختن یک تیر به وسیله یک یا دو جک در مقابل دو تکیه گاه می باشد. این روش در بعضی از پروژه 

به  کار می رود در بعضییی از پروژها می توان  پس از فشییرده سییاختن تیر بوسیییله جک با قرار دادن ورق فوالدی بین تیر و  های بزرگ

ست که کوچکترین  سی این روش ها این ا سا شکال ا سپس جک ها را آزاد کرد.  ا شت تیر را به حالت اولیه گرفت،  تکیه گاه جلو برگ

 ه قابل مالحظه ای نیرو را  کاهش می دهد.تغییر شکل یا حرکت تکیه گاه، به نحو

                                                           
1. prestressing load Methods 
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 روش شیمیایی

در این روش نیروی پیش تنیدگی در اثر استفاده از سیمان های منبسط شونده بوجود می آید. این سیمان ها بر خالف سیمان های 

معمولی در موقع گرفتن و سخت شدن به جای منقبض شدن منبسط می گردند، چون وجود کابلهای در داخل بتن جلوی این انبساط 

 وی فشاری در تیر ایجاد می شود.  طول را می گیرد، در نتیجه مقدار نیر

 حرارتی -روش الکتریکی

در این روش با وصل کردن جریان برق به کابلها باعث ازدیاد طول کابلها شده، سپس کابلها را توسط گیره هائی در همان حال کشیده 

می کنند و بعد از اینکه مقاومت بتن  به تکیه گاه وصل می کنند. پس از قطع کردن جریان و سرد شدن کابل ها، دور آنها را بتن ریزی

به حد الزم رسید کابل های کشیده شده را از تکیه گاه آزاد می کنند و در نتیجه نیروی کشیده شدن کابل ها به بتن منتقل می گردد، 

 ebeles.قرار می گیرد)روش پیش تنیدگی حراراتی به طور وسیعی برای ساختن دالها، تیرها، خرپاها و ستون های چراغ برق مورد استفاده 

1977 :4.) 
 

 نتایج حاصل از مدل سازی : 

انحنا در حالت استفاده از یک  تاندون فوالدی حاصل از مدل  -افزایش تنش و لنگر -خیز ، بار -نتایج عددی مقادیر نمودارهای بار

 سازی آباکوسدر نمودارهای زیر  نشان داده شده است.

 
 

 خیز مدل سازی شده در حالت استفاده از یک تاندون فوالدی -نمودار بار - 1شکل 

 

کیلونیوتن اتفاق افتاده است. در حالت مدل  120خیز آزمایش شده نمودار زیر  وقوع اولین ترک خمشی در بار حدود  -در نمودار بار

کیلونیوتن و در حالت مدل سازی شده  105تقریبا کیلونیوتن و تسلیم فوالد کششی در حالت آزمایشگاهی در بار  115سازی تقریبا 

 .کیلونیوتن می باشد شکل های زیر  210حدود 
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 انحنا:  -نمودار لنگر

 
 انحنا تیر مدل سازی شده  استفاده از یک تاندون -نمودار لنگر -2شکل 

 
کیلونیوتن متر و در مقدار انحنا  35انحنا مقدار لنگر در تکیه گاه میانی نمونه آزمایشیییگاهی حدودا برابر   -در نمودارهای لنگر

8 × 10−6 𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑚⁄  سی برابر 𝑟𝑎𝑑کیلونیوتن بر متر و مقدار انحنا برابر با 41و مقدار مدل آباکو
𝑚𝑚⁄ 11 × شد   10−6 می با

به عبارت دیگر، مدل سییازی تیر مزبور بنحو صییحیح نتایج دو روش بهم نزدیک می باشیید  نمودار زیر  همانطور که مالحظه می گردد،

 .انجام شده است
 

 خیز تیر در حالت استفاده از دو تاندون : -نمودار بار

 
 خیز در حکالت استفاده از دو تاندون –نمودار بار  -3شکل 

 

کیلونیوتن اتفاق افتاده است.  و تسلیم فوالد  142خیز  استفاده از دو تاندون  وقوع اولین ترک خمشی در بار حدود  -در نمودار بار

 کیلونیوتن می باشد که نسبت به حالت یک تاندون  افزایش پیدا کرده.  221کششی در بار حدود 
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  دون :انحنا تیر در حالت استفاده از دو تان -نمودار لنگر
 

 

 انحنا تیر در حالت استفاده از دو تاندو -نمودار لنگر -4شکل 

رادیان بر میلیمتر در شکل زیر  می باشد و نسبت  8کیلو نیوتن متر و در انحنا  46انحنا مقدار لنگر در تکیه گاه میانی  -در نمودار لنگر

 به حالت اولیه لنگر بیشتر و انحنا کمتری بدست آمده.  

 انحنا  در حالت آزمایشگاهی و مدل سازی شده:  -خیز و لنگر -مقایسه نتایج نمودارهای میله ای  بار

 

 نتیجه گیری 

مقاوم سازی تیرهای پس کشیده سراسری با کابل غیر پیوسته با نرم افزار آباکوس مدلسازی تحقیقات آزمایشگاهی مورد 

 ارزیابی قرار گرفته و نتایج زیر بدست آمده است. 
 ش یبا افزایش تنش موثر پیش تنیدگی در اعضا بدون پیوستگی ، بار ترک خوردگی و سختی خمشی عضو در حالت االستیک افزا

 می یابد. 

 ( می توان به کمک سختی خمشیEIاالستیک تیرها، یا شیب نمودار لنگر )-  .انحنا به میزان ترک خوردگی مقاطع پی برد 

   درصیید باز توزیع لنگر ا در چنین اعضییایی )با فوالد بدون  13در صییورت تعبیه حداقل میلگرد معمولی در چنین اعضییائی، امکان

 پیوستگی( ایجاد کرد. 

 یر ارزیابی شده، تنش در فوالد بدون پیوستگی بیش از تنش تسلیم این فوالد است. در ت 
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  مقایسه نتایج  مدل سازی و آزمایشگاهی  نشان می دهد که مقدار تنش در تیر با هر دو روش  محافظه کارانه می باشد. این به آن

ه برای اعضا نامعین که در آنها امکان تسلیم فوالد پس علت است که تحقیقات انجام شده آیین نامه، برای  تکیه گاه ساده است ن

 کشیده بدون پیوستگی فراهم تر است. 

  با توجه به مقایسه تیر آزمایش شده و مدل سازی شده می توان دریافت پس تنیدگی عضو  سراسری باعث افزایش شکل پذیری

 شده است.

 شده اند، و مقایسه آنها با روابط تئوریک مربوط به چنین اعضائی با  علیرغم اینکه تیرهای پس تنیده با فوالد بدون پیوستگی اجرا

فوالد پیوسته صورت گرفته است. مشاهده می گردد نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی در اعضای پس تنیده با فوالد بدون پیوستگی 

 وجود دارد. 

  توزیع لنگر در چنین اعضائی وجود دارد. .با وجود فوالد معمولی ) داری پیوستگی( و یکسره بودن اعضاء ، امکان باز 

 

 پیشنهادات
 صیه می ست، لذا تو شد ا صورت تکنولوژی بتن خود متراکم پیش تنیده رو به ر شتری  شود با تلفیق این دو فن آوری ، تحقیقات بی

 گیرد. 

  مورد تحقیق قرار داده شود.توصیه می شود مدل سازی را با در نظر گرفتن تیرهای با فوالدهای معمولی با درصدهای مختلف 

 

 مراجع

پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه مهندسی "کاربرد بتن خود متراکم درتیرهای تی شکل پیش تنیده،"(. 1385. )احمد زاده حشمتی .1

 .صفحه140عمران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،

مقدار)آزمایشگاهی I-"ر وتعیین شکل سراسری ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیع لنگ". 1389. مقصودی،ع.ا،درتاج،ا.ر،ذوالقدری،س .2

 .دومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران،تهران ."وآیین نامه ای(درتیرهای پس کشیده دارای بتن خود متراکم

تخمین میزان افت نیروی پس تنیدگی )آزمایشگاهی وآیین نامه ای(درتیرهای شکل ". 1390. مقصودی،ع.ا،ذوالقدری،س،درتاج،ا.ر .3

 دانشگاه سمنان،سمنان،ایران. .ششمین کنگره ملی مهندسی عمران. "پس کشیده دارای بتن خود متراکمنامعین 

تعیین میزان شکل پذیری در اعضاء بتن مسلح سراسری ساخته شده با بتن خود . 1390. درتاج،ا.رو  مقصودی،ع.ا،ذوالقدری،س، .4

 .1390سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران،تهران،مهرماه .متراکم
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