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 چکیده:

 با سیمانی مالت شامل مصالحی به( HPFRCC) توانمند الیاف با مسلح سیمانی های کامپوزیت

 بارگذاری تحت که است آن مصالح این شاخص ویژگی. شود می اطالق الیاف و ریزدانه های سنگدانه

 موارد بسیاری در تواند می توانمند مصالح این. دهد می بروز خود از کرنش شوندگی سخت رفتار کششی،

 دیوار در موجود رابط تیر ساختمانی اعضای این از یکی. رود بکار ساختمانی اعضای ای لرزه بهسازی نظیر

 تواند می اعضا این در مصالح این از استفاده. کند می عمل برشی فیوز عنوان به که باشد می کوپله برشی

 اجزای مدل تحقیق این در. بیاندازد تأخیر به را خرابی و داده افزایش را انرژی جذب و پذیری شکل

 حذف و یکسان آرماتورهای آرایش با معمولی بتن و HPFRCC حاوی کوپله تیرعمیق غیرخطی محدود

 در قطری آرماتورهای گردید مشاهده.  گرفت قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد قطری آرماتورهای

 و دارد سزایی به نقش باشد می غالب پارامتر این تیر بودن عمیق دلیل به که برشی نیروی تحمل

 آرماتورهای جایگزین که باشد نمی قادر( HPFRCC) توانمند الیافی مسلح سیمانی های کامپوزیت

 .گردد قطری

 

   VECTOR2 ، HPFRCC  غیرخطی، محدود اجزای برشی، دیوارواژگان کلیدی: 
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  :مقدمه= 1

 

 آنها، کاهش برای تالش که است ضعفی نقاط دارای شود، می ساخته طبیعی های سنگدانه و پرتلند سیمان از که معمولی، بتن

 پیشرفته های بتن ها، بتن از دسته این به بتن، تکنولوژی در معموال. است شده مخصوص های بتن ساخت در نوآوری به منجر

 های تنش تحت مویین های ترک سریع توسعه دلیل به. است مویین های ترک زیادی تعداد دارای معمولی بتن. میشود گفته

 از جلوگیری در مؤثر گام یک عنوان به الیافی بتن ساخت و بتن در الیاف از استفاده. است کم بتن کششی مقاومت شده، اعمال

 [. ۲و۱] شود می محسوب بتن کششی مقاومت ضعف جبران در ها ترک و ها ترک ریز انتشار

 این عمده. اند بوده زیادی و چشمگیر های پیشرفت شاهد اخیر های سال در FRCC الیافی مسلح سیماتی های کامپوزیت

 کامپوزیت، تولید فرایند الیاف، - مالت اندرکنش الیاف، مختلف های گونه مالت بیشتر هرچه ی توسعه سبب به ها پیشرفت

 پیشرفت با. باشد می اجرایی های هزینه میزان مستمر بهبود و رفتار کنترل اصلی های مکانیزم خصوص در تر مناسب درک

 دارای که میشود اطالق الیافی بتن مصالح از خاصی رده به توانمند واژه. شد معرفی الیافی توانمند بتن بتن، تکنولوژی بیشتر

 های ترک گیری شکل با همراه که هستند ها خوردگی ترک اولین بروز از پس کشش تحت کرنش شوندگی سخت رفتار

 مدنظر پیش مدتها از متداول مصالح جای به توانمند مصالح از استفاده. است زیاد نسبتا های کرنش به رسیدن و چندگانه

 برابر در ها سازه ظرفیت افزایش بر عالوه مصالح این. است داده اختصاص خود به را بسیاری مطالعات و گرفته قرار پژوهشگران

 سالیان در که توانمند مصالح این از یکی. کنند می کمک نیز محیطی مضر عوامل برابر در ها سازه بیشتر پایایی تامین به زلزله،

 [. ۳] باشد می HPFRCC توانمند الیافی مسلح سیمانی های کامپوزیت داشته، چشمگیری پیشرفت اخیر،

 سازه بحرانی نواحی در HPFRCC مصالح از استفاده میباشد، مطرح عمران مهندسی در مهمی مبحث عنوان به زلزله برابر در

 . باشد داشته سزایی به تاثیر تواند می پذیری شکل دهنده افزایش عنوان به

 گذشته های زلزله در آن مناسب عملکرد دلیل به که است، بتنی برشی دیوارهای زلزله برابر در مقاوم سیستمهای انواع از یکی

 به پله اطراف در که برشی دیوارهای بلند، های ساختمان در آسانسور از استفاده علت به. است گرفته قرار مهندسین توجه مورد

 این به. اند شده متصل هم به رابط تیرهای توسط که داریم برشی دیوار دو حالت این در. باشند می بازشو دارای میروند، کار

 . میگویند همبسته یا کوپله یا مزدوج برشی دیوارهای برشی، دیوارهای

 برشی دیوار. آید می وجود به خنثی محور محاذات در مستطیل، مقطع با خمشی تیر یک در برشی تنش حداکثر که میدانیم

 آن در قائم برش در لغزش صورت به خرابی باشد، ضعیف خنثی محور محاذات در اگر که است قائمی کنسول تیر مانند مزدوج

 [ ۴. ]افتاد خواهد اتفاق

 همچنین. کند تحمل را توجهی قابل های تغییرشکل زلزله هنگام در که میرود انتظار رابط تیرهای از فوق توضیحات به توجه با

 عمیق رابط تیرهای روی بر گذشته مطالعات بیشتر. میشود استفاده انرژی کننده مستهلک اصلی عناصر از یکی عنوان به آنها از

 . بود متمرکز آرماتورها تراکم کاهش همچنین و کافی پذیری شکل به دستیابی برای مناسبی روشهای ابداع منظور به

 حلی راه تواند می ها HPFRCC از استغاده. است مشکل فرآیندی رابط تیرهای در قطری آرماتورگذاری اینکه به توجه با

 تنشی در کرنشی شدگی سخت پاسخ با ها  HPFRCC. باشد ها اسپیرال حذف یا و آرماتورها این حذف یا کاهش برای

 پذیری شکل معمولی بتن به نسبت فشار تحت هم و کشش تحت هم معموال الیاف، کمک با ریزترکها تعداد افزایش با مستقیم

 از ها HPFRCC گیرند می قرار ای لرزه نیروهای معرض در ای سازه عناصر که هنگامی لذا. میدهند نشان خود از بیشتری

 بهبود را انرژی استهالک سیمان کامپوزیت و آرماتورها بین مناسب پیوستگی ایجاد با نیز و ریزترکها روی الیاف زدن پل طریق

 . بخشند می

 لرزه عملکرد بهبود در HPFRCC مصالح که است شده داده نشان محققان تجربی تحقیقات به توجه با گذشته دهه طول در

 [.۵]مؤثرند... و خرابی کنترل انرژی، کننده مستهلک. پذیری شکل مانند ای
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 زلزله اثر در جانبی نیروهای اگر خصوص به جانبی، نیروهای مقابل در مقاوم عنصر عنوان به خمشی قاب سیستم از استفاده

       اجرائی لحاظ از جزئیات این. کند تأمین را قاب کافی پذیری شکل که دارد خاصی جزئیات رعایت به احتیاج باشند، شده ایجاد

 

 باال خیلی کارگاه در نظارت و اجرا کیفیت که شد مطمئن ها آن دقیق اجرای از توان می صورتی در و بوده گیر پا و  دست غالبا

 رفتار مبین اخیر، های زلزله در برشی دیوار دارای ساختمانهای و خمشی صلیب قاب ساختمانهای عملکرد مشاهدات. باشد

 و ایمنی نظر نقطه از هم برشی دیوار با ساختمانهای عملکرد. باشد می زلزله نیروی مقابل در دوم نوع های ساختمان مطمئنتر

 همین به و ترند سخت بسیار صلب قابهای با مقایسه در برشی دیوارهای. است بوده عالی بسیار خسارت، کنترل نظر نقطه از هم

 با ساختمانهای جانبی مکان تغییر مقابل، در. گیرند قرار تری بزرگ جانبی نیروهای تحت زلزله اثر در که میرود انتظار جهت

 .بود خواهد صلب قابهای از کمتر مراتب به برشی دیوار

 

  مزدوج برشی دیوارهای -2

 هستند، برخوردار مناسبی سختی از برشی دیوارهای جانبی، نیروهای برابر در مقاوم مختلف سیستمهای بین در که آنجا از

 را کوپله برشی دیوارهای از استفاده معماری، مالحظات رعایت لزوم و یافته گسترش بلند سازه های در آنها طراحی و کاربرد

پنجره یا درب راهرو  صورت به) بازشو قائم ردیف چند دارای دیوارها که نماید ایجاب شرایط چنانچه. نموده است متداول بسیار

 کمک به مجزا برشی دیوار چند یا دو سیستم این در. گرفت بهره کوپله برشی دیوارهای سیستم از میتوان باشند،( یا آسانسور

تیر  بنام رابط تیر و میدهد تشکیل را کوپله یا مزدوج برشی دیوار ای، مجموعه چنین میشوند؛ متصل یکدیگر به رابط تیرهای

 .است داده شده نمایش کوپله برشی دیوارهای از در ادامه نمونه ای. میشود خوانده کوپله تیر همبند یا

 
 نمایش شماتیک از دیوار برشی کوپله -1شکل 

 

 کوپله برشی دیوار رفتار -3
 آنها بر اعمالی ممان های شوند، متصل هم به مفصلی اتصاالت با اعضایی توسط یک صغحه در واقع برشی دیوار دو چنانچه

 هم صلب به دیوارهای توسط دیوارها چنانچه اما گردد؛ می تحمل آنها خمشی سختی نسبت به و دیوارها از یک هر توسط

 مرکزی محور حول خمشی دیوار با دو هر توسط اعمالی، ممان و دهند می را مرکب مجموعه یک تشکیل شوند، متصل

 شرایط در. گردد می توزیع مرکب مجموعه طول در خطی صورت به خمشی تنش های بنابراین. شد خواهد تحمل مجموعه

 تیرها هرچه. میشوند متصل هم به. است دارا را و صلب مفصل بین حالتی که اتعطافپذیر دیوارهای توسط دیوارها کاربردی

 گیرند، می قرار بارجانبی اثر تحت دیوارها که زمانی. بود خواهد تر نزدیک مرکب طره رفتار به سازه رفتار باشند، تر سخت

 را دیوار ممانهای وسیله، بدین و یافت خواهد خمش دو انحنایی و شده قائم تغییرمکان و چرخش دچار اتصالی تیرهای انتهای

  خارجی ممانهای مخالف ممانهایی تیرها، نتیجه در ایجاد نموده؛ برش اتصالی تیرهای در دیوارها خمشی رفتار. میکنند تحمل
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 جانبی بار از ناشی ممان بنابراین. نمایند می ایجاد محوری نیروی دیوارها در نیز برش ها. کنند می وارد دیوار هر بر را اعمالی

 محوری نیروی از ناشی ممان و( M1M+2) تراز همان در دیوارها خمشی ممانهای مجموع توسط( eM)سازه  از ترازی هر در

 .است شده داده نشان کوپله آمده در دیوار وجود به نیروهای ۳ شکل در. شود می تحمل

 
معرف ممان معکوس ناشی از خمش تیرهای رابط است که با خمش آزاد دیوارها مقابله میکند. این مقدار برای  T.aدر رابطه، 

 [.۴دیوارهای با اتصاالت مفصلی برابر صفر بوده و حداکثر آن زمانی به وجود می آید که تیرهای رابط بی نهایت صلب باشند ]

 

 نحوه مقاومت خمشی دیوار دارای بازشو -4
در این دو دیوار یکی به صورت فشاری و دیگری به صورت کششی ایجاد می شود و به تناسب سختی و ابعاد این دو  Tنیروی 

از یکدیگر قرار دارند، بستگی دارد. در هر ترازی مقدار نیروی محوری برابر است با مجموع برش تیرهای  aدیوار که به فاصله 

در مقابله با لنگر  Tتیرهای رابط بستگی دارد. از طرفی دیگر سهم نیروی محوری  و مقاومت رابط باالتر از آن تراز که به سختی

 نشان می دهیم. بیان می کنند. که آن را با  otMبه  T.aرا با نسبت  otMخمشی یا لنگر واژگونی 

 بنابراین سهم نیروی محوری در تحمل لنگر واژگونی برابر است با: 

 
 بیشتر ها پایه در و دیوار در محوری نیروی تاثیر باشد، کوچکتر ها پایه عرض در نتیجه و باشد بزرگتر عرض بازشو هرچه لذا

 چنین از جلوگیری برای و شود می ها پایه کششی شکست در نتیجه و و فشاری کششی تنش افزایش موجب که بود خواهد

 .ها آرماتورگذاری شوند پایه کافی میزان ای باید به پدیده

 

 کوپله برشی دیوار تحلیل -5

 محیط روش تقریبی، روش مهمترین. میباشند تحلیل قابل دقیق یا تقریبی صورت به سازه ها سایر مانند کوپله برشی دیوارهای

 ارتفاع همه در قائم اعضای بین پیوسته اتصالی محیط یک اتصالی افقی، اعضای تمامی میشود فرض آن در که میباشد پیوسته

 سازه یک به بعدی دو سازه یک تبدیل ساده سازی فوق، نتیجه. میپذیرد انجام ساده سازی وسیله بدین و کرده ایجاد ساختمان

 معادالت به وسیله سازه رفتار تبیین کار، این با. هستند ارتفاعی مختصات وابسته به آن اصلی نیروهای تمام که است بعدی یک

کننده  خسته از اجتناب منظور به اینجا در. شد خواهد منجر بسته حل یک به نهایت در که بوده پذیر امکان خطی دیفرانسیل

 و اصلی روابط کردن مطرح به تنها و شده نظر صرف روابط اثبات آوردن از بحث، بودن کاربردی دیدگاه به توجه با و بحث شدن

 : از عبارتند پایه روابط. شود می اکتفا کاربردی

 [:۴دیوارهای برشی کوپله عبارت است از ]معادله دیفرانسیل حاکم بر 

 
نیز با استفاده از رابطه ی زیر حاصل می  a2ممان خارجی می باشد. مقدار  Meنیروی محوری بوده و  Tکه در رابطه ی اخیر 

 شود:

 
 نمایش داده شده است. ۴دهانه ی آزاد تیرها می باشد. سایر مشخصات در شکل  Cکه در آن 

 همچنین داریم:
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 از رابطه ی زیر به دست می آید: Kکه مقدار 

 

 
 

 تیر کوپله ی بتنی -6

 [۵. ]است مارپیچ های خاموت و قطری عرضی، طولی، آرماتورهای شامل مسلح بتن کوپله تیرهای

 به میکند، منتقل را C فشاری نیروی و T کششی نیروی و کرده عمل خرپا صورت به بتنی کوپله تیرهای قطری فوالدهای

 .میشود زیر صورت به M خمشی لنگر و V برشی نیروی انتقال به منجر عملکرد این میشود مشاهده که طوری

 

 

 

 

 

 

 برای تیرهای کوپله بتنی ACI 318-08ضوابط -7
خود، برای تیرهای کوپله بتنی، بسته به نسبت طول تیر به ارتفاع آن  7-9-۲۱[ در قسمت ۵] ACI 318-08آیین نامه 

 ، ضوابطی به شرح زیر ذکر می کند:

، باشد نیازی به استفاده از فوالدگذاری قطری در تیر کوپله نیست. در این حالت فوالدگذاری تیر هم بند اگر  -۱

 از ضوابط اعضای خمثی در قاب های خمشی ویژه تبعیت می کند.

باشد، تیر کوپله با دو گروه متقاطع از میلگردهای  و نیروی برشی با ضریب،  اگر  -۲

قطری متقارن نسبت به وسط دهانه مسطح می شود، مگر آن که نشان داده شود که زوال سختی و مقاومت تیر کوپله، به 

 ظرفیت باربری قائم سازه و یا یکپارچگی اجزای غیر سازه ای و اتصال آنها به سازه، لطمه ای وارد نمی کند.

 (lbبرش نهایی ) 

 .: ضریبی که برای بتن نرمال و معمولی برابر یک است

 (psiروزه بتن ) ۲2: مقاومت فشاری 

 (in2: سطح مقطع تیر کوپله )

 میلگردهای از متقاطع گروه دو با کوپله تیر که شود می داده اجازه نباشد، قبلی بند دو با مطابق کوپله تیر شرایط اگر -۳

 ACI نامه آیین ۴-۵-۲۱ تا ۲-۵-۲۱ بند از یا و شود مسطح اند، گرفته قرار دهانه وسط به نسبت متقارن طور به که قطری

 . کند تبعیت ویژه خمشی های قاب در خمشی اعضای ضوابط 318-08

 برآورده را زیر ضوابط باید دهانه، وسط به نسبت متقارن قطری میلگردهای از متقاطع دو گروه به مسلح هم بند تیرهای -۴

 : کنند
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 طوری به اند؛ گرفته قرار مرکزی هسته یک پیرامون که هستند میلگرد چهار شامل حداقل قطری میلگردهای گروه هر - الف

  از کمتر تیر ی صفحه بر عمود راستای در شود، می گیری اندازه عرضی میلگردهای بیرون تا که هسته این ابعاد که

 .نباشد از قطری،کمتر برمیلگردهای عمود و تیر ی صفحه راستای در و باشد؛

 مقاومت برش اسمی مطابق رابطه ذیل بدست می آید. -ب

 
Vn( برش اسمی :lb) 

Avd( مساحت فوالدهای قطری در هر گروه :in2) 

 (psiمقاومت مشخصه ی تسلیم فوالدهای قطری ) :

Sin زاویه ی میلگردهای قطری نسبت به افق : 

 (psiروزه بتن ) ۲2: مقاومت فشاری 

Acw( سطح مقطع تیر کوپله :in2) 

در برگیرنده ی  هر گروه از میلگردهای قطری در فوالدهای عرضی محصور می شود؛ به طوری که فوالدهای عرضی -ج

 میلگردهای قطری از نظر سطح مقطع و فاصله از موارد زیر تبعیت می کنند؛

اگر میلگردهای عرضی به صورت دور پیچ و یا تنگ دایروی مورد استفاده قرار می گیرند، نسبت حجمی آنها کم تر از مقدار زیر 

 نباشد؛

 
 پیچ و یا تنگ دایروی: نسبت حجمی میلگردهای عرضی به صورت دور 

fc ( مقاومت مشخصه ی تسلیم فوالدهای عرضی :psi) 

gA( 2: سطح کل مقطع تیر کوپلهin) 

chA 2: سطح ناخالص عضو قطری است که روی بیرونی ترین نقطه ی میلگردهای عرضی در چهار وجه، محاسبه می شودin 

 

  HPFRCC با ساخته پیش ی کوپله تیر -8 
 و جنس دهه چهار این طی و در[ ۹] شده آغاز پیشرفته صنعتی کشورهای در ۱9۹۱ سال اوایل از فراگیر بطور الیاف کاربرد

 . است یافته فزونی نیز آن کاربرد و یافته بهبود الیافی بتن ساخت نحوه و الیاف شکل

 بتن به نسبت چشمگیری بهبود ترک، کنترل و مقاومت انرژی، جذب کرنش، برش، کشش، در HPFRCC های بتن رفتار

 المان پاسخ همچنین. است مواد این از استفاده مثبت نکات از دیگر یکی برشی آرماتورهای حذف یا میزان کاهش. دارد معمولی

به تحمل تغییر شکلهای بزرگ با حفظ یکپارچگی و  قادر که است ای گونه به ای چرخه بارگذاری تحت مدار آسیب رفتار در

 دیدگی می باشد.مقاومت المان بدون آسیب 

 (HPFRCCبر پایه مصالح سیمانی )تیر کوپله پیش ساخته از بتن های الیافی
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 های بتن پیشرفته نسل های از (7 شکل( )HPFRCC) سیمانی پایه مصالح بر الیافی های بتن از شده ساخته کوپله تیرهای

 بر عالوه مصالح این از استفاده با. باشند می معمولی بتنی کوپله تیرهای برای مناسبی جایگزین و آیند می شمار به الیافی

 . یافت دست باالتری برشی ظرفیت به توان می قطری و عرضی آرماتورهای مقادیر کاهش و سازه پذیری شکل افزایش

 : از عبارتند ها بتن نوع این از استفاده مزایای

  عرضی و قطری آرماتورهای کاهش-

  بزرگ تغییرمکانهای برابر در پذیری آسیب میزان و پذیری شکل افزایش-

  آرماتورها تقویت جای به مصالح و مواد بهبود-

 . دارد وجود آرماتور تراکم که مکانهایی در گذاری آرماتور اجرای در سهولت-

 در بتنی هسته با همراه ECC پذیر شکل مصالح با ساخته پیش کوپله تیرهای تیرها، نوع این اجرایی استفاده موارد از یکی

 2 شکل در و گرفته قرار استفاده مورد جانبی بارهای برابر در مقاوم سیستم عنوان به که است( ژاپن-یوکوهاما) Nabaure برج

 [.7است ] شده داده نشان

 
 [7)یوکاها ژاپن( ] Nabaureبرج  – ECCتیرهای کوپله پیش ساخته با مصالح شکل پذیر 

 

 تاریخچه تحقیقات-9
 بر زیادی بسیار تحقیق که افرادی از یکی. اند پرداخته برشی دیوارهای زمینه در تحقیق به بسیاری محققان کنون تا گذشته از

 برشی دیوارهای مورد در را زیر مزایای خود تحقیقات انجام از پس او. است پائولی داده انجام مسلح بتن برشی دیوارهای روی

 :[9] نمود بیان بازشو دارای

 تغییر میزان انداختن خطر به بدون را الغر دیوارهای از استفاده امکان قوی کوپله سیستم یک عالی، بسیار مکان تغییر کنترل

 نمی باالتر دینامیکی مدهای از متاثر پذیر، شکل پاسخ خالل در ها مکان تغییر حدود می آورد، فراهم طبقات نسبی مکانهای

 هیسترزیس های میرایی دیوار، که داشت انتظار توان می دیوارها در صحیح آرماتورگذاری جزییات انجام صورت در باشد،

 . بیندازد تاخیر به سنتی های سیستم سایر به نسبت را بزرگتر

 که حالی در. پرداخت یکدیگر از مجزا صورت به و تنهایی به بازشو دارای بتنی برشی دیوار مولفه های رفتار بررسی به پائولی

 در یکپارچه و مرکب صورت به پیوند تیرهای و پایه مولفه های تمام شامل بازشو دارای برشی دیوار یک عملکرد شناخت به نیاز

لرزه های  زمین تحت هایی سازه چنین رفتار از کلی دید یک به مهندسی جامعه تا شود می احساسی ارتجاعی غیر محدوده

 .یابد دست شدید

 ارتفاع افزایش با است مسلم آنچه. پرداختند آن غیرخطی رفتار بر پیوند تیر ارتفاع تاثیر زمینه در تحقیق به همکارانش و ژائو

 های شکست انواع آنها. شود می غالب آن بر برشی رفتار و گردد می معمولی تیر یک از متفاوت کامال آن رفتار پیوند تیر

 کششی های گوشه در خمشی های ترک که رسیدند نتیجه این به نهایت در و بررسی نمودند پیوند تیرهای روی را، موجود
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 دو هر و می آیند وجود به مرکز نزدیکی در برشی قطری ترکهای و گیرند می شکل دیوارها به پیوند تیرهای اتصال محل 

 عامل شکست تیر پیوند شوند.  است ممکن

 باز باال سمت به تدریج به و گیرند می شکل دیوار به تیر اتصال کششی محل در خمشی های ترک ابتدا که نمودند مشاهده آنها

 یابند می گسترش اتصال فشاری ناحیه سمت به سپس گردند، می ها اتصال محل در بزرگ محلی دورانهای موجب و شوند می

 بتنی موثر مقطع سطح که شود می موجب و ماند می باقی نخورده ترک صورت به تیر چهارم یک حدود فقط که زمانی تا

 [2. ]شود می لغزشی -برشی شکست به تمایل افزایش موجب این که بماند باقی برش برابر در مقاومت برای اندکی

. بود بازشو دارای بتنی برشی دیوارهای غیرخطی رفتار بر برشی آرماتور میزان تاثیر نمودند بررسی آنها که مهمی ویژگی های از

 - کششی شکست از و دهد افزایش را برشی مقاومت تواند می برشی آرماتور افزودن اگرچه که گردید مشخص آنها تحقیقات در

 [2. ]است ترد بسیار شکستی که گردد برشی -لغزشی شکست به منجر است ممکن اما کند، جلوگیری برشی

 تواند می پیوند تیر غیرخطی رفتار که حالی در. داد قرار بررسی مورد جانبی بارگذاری تحت را پیوند تیر رفتار تنها نیز ژائو

 تحت را پیوند تیر رفتار تواند می ها پایه در ها شکست انواع آن بر عالوه و باشد نیز تیر طول یعنی بازشو، عرض تاثیر تحت

 آن در هایی سوراخ که مسلح بتن صفحه یک صورت به بازشو دارای برشی دیوار یک کلی تحلیل هم باز لذا. دهد قرار تاثیر

 . نماییم تحلیل هم از مجزا های صورت المان به را ها پایه و پیوند تیرهای که است آن از تر دقیق بسیار گردیده تعبیه

 آزادی درجات که کردند تهیه کامپیوتری تحلیلی برنامه یک انها نمودند، محدود اجزا تحلیلی روش توسعه بر سعی و لی کیم

 برشی دیوارهای تحلیل به افزار نرم این کمک به آنها و ۲ گرفت می نظر در محدود اجزا ای گره چهار تحلیل در نیز را دورانی

 بازشوهای مورد در که رسیدند نتیجه این به و پرداختند بازشو ارتفاع و عرض برای مختلف نسبت سه با بازشو دارای بتنی

 میدهند ارائه جانبی های مکان تغییر برای قبولی قابل های جواب ها گره دورانی آزادی بدون ای گره های چهار المان کوچک،

 . نمود لحاظ تحلیل در نیز را ها گره دورانی آزادی درجه باید و است زیاد بندی مش نوع این خطای بزرگ بازشوهای برای اما

 تیر را آنها توان می باشد کم تیرها ارتفاع که زمانی پیوند، تیرهای سازی مدل برای که داد نشان آنها تحقیقات همچنین

 تیرهای ارتفاع افزایش با اما پرداخت معمولی خمشی تیرهای صورت به آنها تحلیل و سازی مدل به و گرفت درنظر معمولی

 [۱۱]. گرفت نظر در معمولی خمشی تیر را آنها دیگر نمیتوان و مینماید تغییر سازه جانبی سختی پیوند

 برشی دیوار دارای طبقه ساختمان شش یک زمانی تاریخچه و دینامیکی و غیرخطی استاتیکی تحلیل به همکارانش و ژن تی

 .[۱۱] نمودند بررسی را آن اعضای عملکرد سطح و پرداختند DRAIN-2DX نرم افزار کامپیوتری بتنی،به کمک

 بررسی به نیاز لذا باشد داشته برشی دیوارهای عملکرد بر سزایی به تاثیر تواند می بازشوها ایجاد شد گفته که همانطور اما

به بررسی آن خواهیم  ما و است نشده انجام ژن تی تحقیقات در که احساس میشود بازشو دارای دیوارهای عملکرد سطوح

 پرداخت.

 Tjornes خیز لرزه منطقه در بازشو دارای برشی دیوار به مجهز ساختمانهای بررسی به سیکفوژن سورفور و بساسون جارنی بی

Fracture اقدام و بررسی گذشته های لرزه زمین در را ساختمانها به وارده های خسارت و پرداختند جنوبی ایسلند در واقع 

 [ ۱۲. ]نمودند Solid65 المان کمک به و ANSYS افزار نرم توسط آنها غیرخطی تحلیل و سازی مدل به

( اروپا نامه آیین آرماتور حداکثر و حداقل شامل) مختلف آرماتورهای نسبت تحت را بازشو دارای کوتاه برشی دیوارهای آنها

 میزان در تغییر که رسیدند نتیجه این به و گرفتند نظر در خود های مدلسازی در نیز را سازه سقف تاثیر و نمودند مدلسازی

 . دارد آنها ظرفیت منحنی بر شدیدی تاثیر ها آرماتور
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 یکسان تقریبا پایه برش یک در همگی مختلف، آرماتورهای نسبت با ها نمونه تمام در ها ترک که دهد می نشان آنها تحقیقات

 و شوند می باز هم از درصد آرماتور کم بالفاصله پس از تشکیل اولین ترک ها، این ترک ها با دیوارهای در اما است شده ایجاد

 سطح از وسیعی محدوده در را ترکها مناسب، آرماتورگذاری با دیوارهای که حالی در گردند می دیوار برشی شکست بروز موجب

 [۱۲. ]میدهد افزایش را آنها پذیری شکل پدیده این و نمی شوند باز هم از زیاد نیز ترکها این اغلب که می دهند گسترش دیوار

 گوشه در ابتدایی های ترک اغلب که آنجا از و نمودند بررسی نیز را بازشو پیرامون آرماتورگذاری تاثیر خود تحقیق ادامه در آنها

 دیوارهای ظرفیت در مهمی بسیار تاثیر بازشوها پیرامون آرماتورگذاری که رسیدند نتیجه این به گردند، می ایجاد بازشو های

 . دارد بازشو دارای برشی

 بتن سازه های ای لرزه ارزیابی برای مناسب بسیار روش یک آور، پوش غیرخطی تحلیل که داد نشان همچنین آنها تحقیقات

 [ ۱۲. ]باشد می خیز لرزه مناطق در مسلح

 به نسبت کاملتری نسبتا سازی مدل ANSYS نرم افزار قابلیتهای کمک به سیکفوژن سورفور و بساسون جارنی بی گرچه

 به فقط آنها همچنین و است نشده انجام برش در بتن غیرخطی رفتار سازی مدل آنها تحقیقات در اما دادند انجام دیگران

 عمده ضعف نقاط از و است برشی رفتار یک معموال کوتاه برشی دیوارهای رفتار که درحالی پرداختند کوتاه ساختمانهای بررسی

 و بلند میباشد. متوسط ارتفاع با های سازه در آنها خمشی رفتار برشی، دیوارهای

 در  ( HPFRCC)مصالح سیمانی  پایه بر الیافی های بتن از شده ساخته کوپله تیرهای روی بر همبند تیر رفتار بررسی

 مورد مکان تغییر کنترل همکارانش تحت اثر بارهای شبه استاتیکی چرخه ای با کنبالت و توسط آمریکا میشیگان دانشگاه

 .[۱۳]است گرفته قرار ارزیابی

 که است آن انجام شد. نتایج حاصله از انجام آزمایشات حاکی از ۱به عمق  طول نسبت با کوتاه کوپله تیر روی بر آزمایش این

 های خاموت) مربوطه های تنگ توان می و باشد می نیاز مورد باالتر های شکل تغییر به دستیابی جهت قطری آرماتورهای

 پذیر، شکل مصالح از استفاده دلیل به که دهد می نشان همچنین نتایج این. نمود حذف را( قطری آرماتورهای مارپیچ

 . یابد می افزایش برشی مقاومت و کاهش %۵۱مقدار  به قطری آرماتورهای

 در کوپله تیرهای تفاوت. دادند قرار آزمایش مورد را کوپله تیر ۳ همکارانش و پارا قبل، مطالعات ادامه در دیگر آزمایش یک در

 آزمایش . بود آنها ارتفاع به طول نسبت

 مکانیزم به دستیابی قابلیت HPFRCC مصالح از استفاده با که داد نشان ۱۷7۵ عمق به طولی نسبت با کوپله تیر روی بر

 .[۱۴] دارد وجود باال خرابی تحمل با خمشی پذیری شکل

 عمق به طولی نسبت با الغر تیرهای روی بر دیگری آزمایشات باالتر، عمق به طولی نسبت با کوپله تیرهای پوشش منظور به

 HPFRCC تیرهای خرابی تحمل و نسبی مکان تغییر ظرفیت که شد مشاهده آزمایشات این طی. شد انجام نیز ۳۷۳ و ۲۷7۵

 . کرد خواهد پیدا بهبود شوند، حذف قطری آرماتورهای که حالتی در حتی الغر

 کره در همکاران و میونگسو توسط الغر کوپله ى تیر اى لرزه عملکرد بر HPFRCC تأثیر روی بر مطالعاتی زمینه، همین در

 کوپله تیرهای در را برشی خرابی و خوردگی ترک الگوی HPFRCC از استفاده که داد نشان مطالعات این. شد انجام جنوبی

 روی HPFRCC اثر اما. دهد می افزایش را کوپله تیر قطری آرماتورهای پذیری شکل همچنین. بخشد می بهبود باریک

 HPFRCC کوپله تیر در سختی کاهش روند شد مشاهده این بر عالوه. نشد ظاهر قطری آرماتورهای انرژی اتالف ظرفیت

 .[۱۵] باشد می معمولی بتن از شده ساخته کوپله تیر از کمتر
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 :باشد می زیر شرح ایران به در کوپله تیرهای مورد در شده انجام تحقیقات نتایج

 .[۱۹] رسیدند زیر نتایج به بلوچستان و سیستان دانشگاه از سعادتی حشمتی و علی شابختی ناصر

 قرار LS جانی ایمنی محدوده در ها پایه و کوپله تیرهای دوران و کلی عملکرد ایران لرزه ای بهسازی دستورالعمل به توجه با 

 . دارند

 در ولی شوند می پایین طبقات و تراز پی در کششی شکست دچار سریعا پایه، برش افزایش با کمتر آرماتور درصد با دیوارهای

 می شکست دچار کوپله تیرهای اینکه تا کنند می مقاومت کشش مقابل در بخوبی ها پایه بیشتر، آرماتور درصد با دیوارهای

 . شوند

 امر این و برسند شدن جاری حد به دیرتر لرزه، زمین هنگام در دیوار های پایه که میشود موجب دیوارها روی قائم بار افزایش

 بخشد. می بهبود را دیوار غیرخطی عملکرد

 لغزشی -دچار شکست  برشی غالباً که خواهد بود کوپله در تیرهای دارند مناسبی طولی آرماتور که دیوارهایی در اصلی ضعف

 می نیز شکنی ترد موجب و گذارد نمی آنها برشی مقاومت بر توجهی قابل تاثیر آرماتور برشی حد از بیش افزایش و میشوند

 [۱7. ]شود

 که صورتی اما در می گردد نهایی مقاومت افزایش باعث کوپله تیر ارتفاع افزایش که، رسیدند نتیجه این به قهرمانی و صفاری

 نیز را پذیری شکل و ندارد دیوار نهایی مقاومت در زیادی تاثیر گردد، طبقه ارتفاع درصد ۳۳ حدود از بیش کوپله تیر ارتفاع

 [۱2. ]دهد می کاهش

 کرده پیشنهاد را ای رابطه فلزی کوپله تیر گیرداری طول محاسبه با رابطه در سمنان دانشگاه از محضرنیا و فریدون خیرالدین،

 در امر این که گردد، می برشی دیوارهای در ترکها یکنواخت گسترش باعث فلزی رابط تیر وجود که رسیدند نتیجه این یه و

 [.۲۱] است مؤثر پذیری شکل افزایش و انرژی جذب

 و فلزی صفحات با شده تقویت( کوپله) رابط تیر سازی مدل روی بر تحقیقاتی دانشگاه همین از مددی و شریعتمدار همچنین

 [۱9] اند داده انجام ها آن نفوذ طول بررسی

 های نیز اسپیرال و  قطری آرماتور های اثر ،HPFRCCکوپله   تیر روی بر آزمایشات موردنیاز با شایانی و شربتدار خیرالدین،

 آرایش با ۲ عمق به طول نسبت با کوپله تیر نمونه ۳ روی بر که آزمایشات این. کردند بررسی را قطری آرماتور دور

 و نهایی مقاومت افزایش بر عالوه EHPFRCC مصالح از استفاده با که داد نشان شد، انجام متفاوت قطری آرماتورگذاری

 [۲۱دارد. ] وجود قطری آرماتور درصدی ۲۱ کاهش نیز و ها اسپیرال حذف امکان نمونه، ایجاد گسیختگی در تاخیر همچنین

 

 VECTOR 2 افزار نرم-11
 ارتوتروپیک ترک، رفتار نرم افزار این در. میرود بکار بتنی اعضای مدلسازی جهت صرفا که خطی، غیر محدود اجزا افزار نرم

 : است استوار زیر فرض دو بر و شده فرض

1-Modified Compression Field Theory (MCFT) (Vechio and Collins 1986) 

2-Disturbed Stress Field Model 

 (DSFM) (Vecchio 2000) 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 در زوایای چرخش مجدد یا لغزش که حالتهایی در. برابرند بر این پایه است که زوایای اصلی تنش و کرنش MCFTروش 

 عرضی کشش خالل در را بتن فشاری شدگی نرم مقدار میشود استفاده MCFT روش در که اساسی مدل نمی دهد، رخ اصلی

صراحت در نظر گرفته شده است و  به DSFM روش در ترک خالل در لغزش بنابراین. میزند تخمین واقعی مقدار بیش از

کنترل  DSFMبرشی ترک، روش -صریح تغییرشکل لغزشی محاسبه با. است گردیده اصالح بتن تعیین نرم شدگی فشاری

 .ندارد نیاز را MCFT ترک برشی روش

 

 ها نمونه محدود اجزای سازی مدل-11
 استفاده با معمولی بتن با HPFRCC حاوی برشی دیوار کوپله عمیق تیرهای رفتار مقایسه و عددی بررسی به پژوهش این در

 برابر را( a/d) موثر عمق به برشی دهانه نسبت آیند حساب به عمیق تیرها اینکه برای.  پردازیم می VECTOR2 افزار نرم از

 بود. قطری آرماتورهای وجود و بتن نوع پارامترهای متغیر که. گردید مدل مختلف نمونه ۳ خصوص این در. گرفتیم درنظر ۲

 

 مشخصات نمونه ها -۱جدول 

نسبت دهانه به  آرماتور قطری نوع بتن

 عمق تیر

 نمونه

HPFRCC ۱ ۲ ندارد 

HPFRCC ۲ ۲ دارد 

NC ۳ ۲ دارد 

 

 

 شده برای مشصخات نمونه ها در نرم افزارمشخصات مصالح در نظر گرفته  -۲جدول 

تنش نهایی 

فوالد 

(Mpa) 

تنش تسلیم 

فوالد 

(Mpa) 

درصد 

 آرماتور

زاویه نسبت 

 Xبه محور 

قطر 

 میلگرد

ضخامت 

(mm) 

مقاومت 

فشاری بتن 

(mpa) 

نوع  مکان بتن

 بتن

۳7۱ ۲۴۱ ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

7۵ 

۱۱۱ 

8mm 

12mm 

12mm 

 تیر کوپله  ۹۲ ۲۱۱

 )بتن معمولی(

۱ 

۳7۱ ۲۴۱ ۵/۱ ۱ 10mm ۲۱۱ ۹2  تیر کوپله

(HPFRCC بدون 

۲ 
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 آرماتور قطری(

۳7۱ ۲۴۱ ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

7۵ 

۱۱۱ 

8mm 

12mm 

12mm 

تیر کوپله  ۹2 ۲۱۱

(HPFRCC  با

 آرماتور قطری(

۳ 

۳7۱ ۲۴۱ ۳ 

۳ 

۱ 

9۱ 

12mm 

10mm 

 ۴ بلوک بتنی ۳۴ ۵۱۱

لینکهای جهت  ۵/۱ ۵۱۱ - - - - -

جلوگیری از 

 چرخش دیوار

۵ 

 

 . گردید استفاده پدیده این از جلوگیری جهت باال مقاومت با هایی لینک از برشی دیوارهای چرخش از ممانعت برای

  عددی های مدل آنالیز نتایج .۱

 مقاطع در ها تنش توزیع هیسترزیس، نمودارهای ترک، عرضی ماکزیمم ترک، توزیع الگوی های مدل بررسی به قسمت این در

 پرداخته مختلف های دریافت در برشی و محوری نیروی تیر، انتهای و ابتدا های ممان بتن، در آرماتورها متوسط تنش مختلف،

 . شد خواهد

 که قطری آرماتورهای حذف جهت در را توانمند الیافی مسلح سیمانی های کامپوزیت نقش خواهیم می مطالعه این در واقع در

 بتنی سازه های صنعت در بزرگی بسیار جهش آرماتورها از نوع این کشف از بعد که چرا رود می شمار به نیز مهم بسیار پارامتر

به دنبال راه حل هایی برای این موضوع هستند. لذا  پژوهشگران آرماتورها، نوع این دردسر پر اجرای توجه به با ولی افتاد اتفاق

 مدل را به صورت مجزا مورد بحث قرار می دهیم. ۳ابتدا 

پرداخته  ۲به بررسی عددی رفتارهای تیرهای عمیق با نسبت طول به دهانه  ۱۹ا الهام گرفتن از پایان نامه مرجع در این مقاله ب

 شده است.
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 :آرماتورقطری بدون HPFRCC کوپله تیر پاسخ -الف

 
 بدون آرماتورقطری HPFRCCالگوی ترک در 

گردیده است. که این موضوع نقش آرماتورهای قطری را در میلیمتر گزارش  ۳9/۵حداکثر عرض ترک در لحظه گسیختگی 

 کاهش و توزیع عرض ترک نشان می دهد.

 

 بدون آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPFRCCنمودار هیسترزیس 

 )نتایج نویسندگان( ۱نیروهای ایجاد شده در تیر کوپله نوع  -۳جدول 

-Knممان تیر 

m 

 دریفت Knنیرو محوری  Knنیروی برشی 

۳ ۲۵9 ۲۴7 ۳% 

9/۴ ۱۲۱ ۲۱۵ ۲۷۵% 

۹ ۹۱ ۱۹۴ ۲% 
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۵ ۲۱ ۱۴۱ ۱۷۵% 

 

 

 بدون آرماتور )نتایج نویسندگان( HPFRCC( در مقطع با بتن fcتنش بتن )

 

 بدون آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPFRCCتنش متوسط آرماتورها در نمونه 

 با آرماتورهای قطری: HPFRCCپاسخ های تیرکوپله  -ب
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 با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPFRCCالگوی ترک در 

 

 میلیمتر گزارش گردید. ۴/۱در این حالت ماکزیمم عرض ترک در لحظه گسیختگی 

 

 با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPFRCCنمودار هیسترزیس 

 1نیروهای ایجاد شده در تیر کوپله نوع  -4جدول 

-Knممان تیر 

m 

نیروی برشی 

Kn 

نیرو محوری 

Kn 

 دریفت

9 ۴۴۵۷۳ ۴۱7۷7 ۳% 

۴۷۴ ۴۵2۷۹ ۲92 ۲۷۵% 

۱۲ ۳79۷9 ۲79 ۲% 

۲۹ ۱۵7 ۲۹۱۷۲ ۱۷۵% 
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 با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPFRCC( در مقطع با بتن fcتنش بتن )

 

 

 

 با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان( HPRFCCتنش متوسط آرماتورها در نمونه 

 بتن معمولی با آرماتور قطری:تیر کوپله  -ج
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 الگوی ترک در بتن معمولی با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان(

 میلیمتر گزارش شد. ۴۹/۱در این حالت ماکزیمم عرض ترک در لحظه گسیختگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار هیسترزیس بتن معمولی با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان(

 ۳تیر کوپله نوع نیروهای ایجاد شده در  -۵جدول 

-Knممان تیر 

m 

 دریفت Knنیرو محوری  Knنیروی برشی 

۲۱۱ ۳۳۱ 9۱۹ ۳% 
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۱9۳ ۳۳9 ۲۱7 ۲۷۵% 

۱۴۱ ۲۵۱ ۱۹۴ ۲% 

 
 ( در مقطع با بتن معمولی با آرماتور قطری )نتایج نویسندگان(fcتنش بتن )

 

 نتیجه گیری:

بتن  به نسبت که شد محدود میلیمتر ۱/۴ به نهایی لحظه در ترکها عرض قطری آرماتورهای دارای HPFRCC تیر در -۱

 . باشد می مویین صورت به و یکنواخت تقریبا ترکها توزیع نمونه این در همچنین. است یافته کاهش درصد ۳۱ معمولی

 حاوی و قطری آرماتور بدون به نسبت و بیشترین قطری آرماتور و HPFRCC حاوی نمونه در شده تحمل برشی نیروی -۲

 این به توجه با که. داد نشان خود از افزایش درصد 9 تنها قطری آرماتور با معمولی بتن به نسبت و درصد ۱۵۱ بتن نوع همین

 باشد. می بتن نوع نقش از تر پررنگ بسیار برشی نیروی تحمل در قطری آرماتورهای نقش موضوع

 

 

 بعد و HPFRCC حاوی قطری آرماتور دارای نمونه به مربوط انرژی جذب بیشترین هیسترزیس، نمودارهای به توجه با -۳

 می معمولی بتن و قطری آرماتور با نمونه به مربوط نهایت در و HPFRCC حاوی و قطری آرماتور بدون نمونه به مربوط

 . دهد می نشان خود از را توانمند الیافی مسلح سیمانی های وزیتکامپ مجدد شوندگی سخت ویژگی نقش موضوع این که. باشد

 ظرفیت از که است داده افزایش را طولی آرماتورهای در و کاهش را کوپله تیر بتن در ها تنش قطری آرماتورهای وجود -۴

 .است کرده استفاده تیر بیشتر
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 ناحیه تقویت و فلزی رابط تیر گیرداری طول محاسبه ، 1382 شهرام، محضرنیا، عبدالحسین، فریدون، علی، خیرالدین، 21 -

 اصفهان صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی المللی بین کنفرانس ششمین کوپله، برشی دیوارهای در گیرداری
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