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 چکیده

بعنوان یکی از مهمترین مصالح هوشمند، نوین و بسیار کارامد شناخته شده   SSMA 3دار شکلی حافظه آلیاژهای

ها  در جهت بهبود رفتار سازه های اخیر استفاده از این آلیاژها در سالهای تحقیقاتی محققین  زمینهاز  است. یکی

پسماند، قابلیت استهالک  گذاشتن کرنش است. عدم باقی بوده و در این راستا توجه زیادی را هم به خود جلب کرده

باشد. دو مکانیزم  می هافرد این آلیاژ هب صرمناسب انرژی، مقاومت در برابر خستگی و خوردگی از خصوصیات منح

پسماند توسط  داری )ترمیم کرنش دار وجود دارد. اثر حافظه ها در مواد حافظه پذیری تغییرشکل برای برگشت

پسماند با باربرداری( که در اثر تبدیل فازهای آستنیت و مارتنزیت در  ارتجاعی )ترمیم کرنش حرارت( و رفتار فوق

ل، های با پایه نیکبا توجه به نوع فلز پایه، آلیاژآید.  در اثر بارگذاری و یا باربرداری به وجود می یا دماهای مختلف و

فرد آلیاژهای  به ای منحصره با توجه به ویژگی کاربرد این نوع از آلیاژها هستند.مس و آهن از انواع معروف و پر

توان  ها دارد. از جمله می ها و پل بود پاسخ ساختمانازه به منظور بهدار، کاربردهای گوناگونی در مهندسی س حافظه

 های ، اتصاالت سازه)میراگرها( های مهاربندی، ابزارهای استهالک انرژی ای، سیستم به کاربرد آنها در جداگرهای لرزه

شود  می که به عنوان آرماتور پیشنهاد ماده جایگزینسازی و کاربرد آن در بتن اشاره نمود.  فوالدی، ترمیم و مقاوم

SMA مرور مطالعاتی  ،کنند. هدف از این مقاله ها را تحت باربرداری بازیابی می های ابرکشسان هستند که کرنش

صورت گرفته دار شکلی  با آلیاژ حافظههای بتنی مسلح شده  عضا در سازهاست که تاکنون بر روی عملکرد و رفتار ا

 است.

 های بتن مسلح ، سازهارتجاعی فوقپسماند، رفتار  ششکلی، کرن دار حافظه آلیاژهای کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

دهند و  فردی از خود نشان می هب ند فلزی هستند که رفتارهای منحصرشکلی نوعی مواد هوشم دار حافظه های آلیاژ    

هایی  یب بتن و چالشیان با توجه به معااند. در این م وسیعی در مهندسی عمران پیدا کردهبه دلیل همین رفتارها کاربردهای 

پژوهشگران باشد، تالش محققین و  مصالح در کارهای عمرانی، مطرح میکاربردترین تفاده از بتن به عنوان یکی از پرکه در اس

های اخیر، به تحقیق بر روی  های این ماده بوده است. با کشف آلیاژهای هوشمند، محققین در سال در راستای بهبود ویژگی

هستند، همچون ای  های یگانه ویژگی اند. این مواد دارای د برای بهبود عملکرد بتن پرداختهاین موا امکان استفاده از

                                                 
1 Shape Memory Alloys, SMAS 
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های پسماند به کمک  یاز به نگهداری و امکان حذف کرنشهای باال، عدم ن شدگی نهایی در تغییرشکل مفید باال، سخت عمر

[، که 3کرنش پسماند ]تا حدود ده درصد بدون باقی گذاشتن  کرنش-دما، ایجاد تنش با اعمال دما، پایداری رفتار تنشاعمال 

لعاتی است که های گوناگون استفاده شود. هدف از این مقاله، مرور مطا ها به شکل اند برای کاهش صدمات بر روی سازهتو می

 دار انجام شده است. ای بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظهه تاکنون بر روی سازه

 (SSMA)دار شکلی هوشمند  فظهمعرفی آلیاژهای حا -2

و در مورد آلیاژ طال  3اوالندر میالدی توسط 3312به سال شکلی  دار دات ثبت شده در مورد پدیده حافظهاولین مشاه

 (Ti-Ni) تیتانیوم –شکلی در آلیاژ نیکل  دار ه حافظه، به بررسی پدید2و همکارانش وهلرب 3392گردد. در سال  م بر میکادمی

تینول به علت برخورداری گذاشتند. نای 1را به دلیل محل کارشان نایتینول های برابر می باشد، پرداختند و نام ماده که دارای اتم

شکلی  دار حافظه ترین و پرکاربردترین آلیاژ داری و ابرکشسانی و زیست سازگاری معروف حافظه های برجسته مانند اثر از ویژگی

باشد. آلیاژهای  می و مهندسی های مختلف صنعتی، تجاری، پزشکی یعی در زمینههای وس یاژ دارای کاربرداست. این آل

الت آستنیت در دماهای باال و وجود دارند. ح 5و آستنیت 1شکلی هوشمند در دو حالت کریستالی مارتنزیت دار حافظه

های  زیت در دماهای پایین و تنشمارتن االستیک است؛ در حالیکه حالت ار بوده و مسئول ایجاد رفتار فوقهای پایین پاید تنش

هستند، رفتار آنها به  شکلی  است. از آنجا که این مواد دارای طبیعت ترمومکانیکی بوده و مسئول ایجاد رفتار حافظه باال پایدار

ت آستنیت های اعمال شده بر آنها بستگی داشته و می توانند با اعمال گرادیان حرارتی یا تنش، تغییر فاز دهند. حال دما و تنش

ر حالت بدون تنش، یک حالت اصلی با تقارن باال بوده و حالت مارتنزیت حالت محصول و با تقارن کمتر می باشد. د

، دمای پایان حالت (sA)دمای آغاز حالت آستنیت باشد: می (3)شکل  دارای چهار دمای مشخصه شکلی دار حافظه آلیاژ

 .(fM)دمای پایان حالت مارتنزیت، (sM)دمای آغاز حالت مارتنزیت ، (fA)آستنیت

 

 دار شکلی در حالت بدون تنش : نسبت مارتنزیت در برابر دما برای یک ماده حافظه1شکل 

االستیک از خود بروز خواهد  لت آستنیت قرار دارد و رفتار فوقباشد، ماده اصطالحاً در حا fAاگر دمای محیط باالتر از     

اهد شکلی از خود بروز خو ارتنزیت قرار دارد و رفتار حافظهباشد، ماده اصطالحاً در حالت م fMداد و اگر دمای محیط کمتر از 

گیرد. تا زمانی که  گرمایی قرار می ت بدون تنش قرار داشته و تحت باردهد که ماده تحت حال زمانی را نشان می 3داد. شکل 

می رسد، تبدیل از مارتنزیت به آستنیت آغاز شده تا  sAبه  نرسیده است، به صورت کامالً مارتنزیت است. زمانی که sAماده به 

                                                 
1Olander  
2 Buehler and et all 
3 NiTiNOL 
4 Martensite 
5 Austenite 
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اده به حالت کامالً می رسد، تبدیل فاز پایان پذیرفته و م fAبرود. سرانجام زمانی که به دمای  fAو به سمت  sAبه دمای باالتر از 

نرسیده  sMانی که ماده به دمای گیرد، تا زم نی که ماده تحت کاهش دما قرار میآید. در تبدیل معکوس، زما آستنیت در می

های آستنیت شروع به تبدیل شدن به مارتنزیت  می رسد، کریستال sMاست، در حالت کامالً آستنیت قرار دارد. وقتی به دمای 

رسد، تبدیل از آستنیت به مارتنزیت کامل شده است. در تبدیل معکوس، در دمای  می fMمی کنند و زمانی که ماده به دمای 

حالت مارتنزیت می تواند هم توسط دما و هم توسط  بی از آستنیت و مارتنزیت می باشد.، ماده به صورت ترکیsMو  fMپایین 

 شود. تنش ایجاد

ز باربرداری به آستنیت تبدیل های پایین، پس ا باشد، بدلیل پایدار بودن مارتنزیت در دما sAزمانی که دمای ماده کمتر از  

به طور کامل  fAذاشتن کرنش پسماند می شود. این کرنش پسماند نیز با اعمال دمای باالتر از جای گشود که موجب بر نمی

اولیه خود (. از آنجا که این مواد، شکل اولیه خود را به خاطر داشته و قادرند پس از اعمال دما به شکل 2شود )شکل  حذف می

 .اند گذاری شده شکلی نام دار باز گردند، مواد حافظه

 

 دار شکلی هوشمند : رفتار حافظه شکلی آلیاژهای حافظه2شکل 

می باشد، موجب  fAشکلی که در حالت اولیه آستنیت قرار دارد و دمای آن باالتر از  دار اعمال تنش به یک ماده حافظه   

باشد. این  نمیهای باال پایدار  تبدیل شود، چرا که آستنیت در تنشمی شود که آستنیت به مارتنزیت ایجاد شده توسط تنش 

ها به مارتنزیت تبدیل خواهد شد و  آورد. در انتها تمام آستنیت کرنش ماده را بصورت غیرخطی در می-نحنی تنشتبدیل م

شود و تبدیل  یت ناپایدار میبرداری، مارتنزشود. در هنگام بار شدگی می خواهد پذیرفت. لذا ماده دچار سختتبدیل پایان 

(. این رفتار را رفتار 1)شکل رساند  متفاوت ماده را به مکان اولیه میکوس از روی یک مسیر دهد. تبدیل مع معکوس رخ می

 ماند. نش پسماندی بر روی ماده باقی نمینامند چرا که هیچ کر االستیک و یا شبه االستیک می فوق

 
 : رفتار فوق االستیک آلیاژهای حافظه دار شکلی هوشمند3شکل 
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 های بتن مسلح ار شکلی در اعضا و سازهد کاربرد اعضای حافظه -3

امکان استفاده از  به عنوان میراگر زلزله پرداختند. این محققین SMAای در مورد استفاده از  ، در مطالعه3گراسر و کزارلی

استهالک  بر روی میزان را بارگذاریماده نایتینول را به عنوان یک میراگر زلزله پیشنهاد دادند. آنها اثر فرکانس و تاریخچه 

 [.2]به عنوان میراگر زلزله بود  SMAکردند. این تحقیق اولین کار در مورد استفاده از های نایتینول بررسی  انرژی سیم

را مورد  سازه در ویژه میراگرهای عنوان به شکلی دار حافظه مواد مختلف های حالت همزمان کاربرد ،2شو همکاران دلسه

 شکلی دار حافظه مواد مختلف حالتهای از شده ساخته کننده مستهلک و بازگرداننده فاوتمت میراگرهای. بررسی قرار دادند

 برابر در مناسبی رفتار به توان می آنها ترکیب با که شد داده نشان آزمایشگاهی نتایج کمک به شد که داده پیشنهاد

 بیان زیر صورت به تحقیق این در شده دپیشنها شکلی دار حافظه میراگرهای های خصوصیت. یافت دست زلزله های بارگذاری

 و تعداد کردن زیاد و کم با تنها انرژی باالی استهالک و بازگردانندگی مانند متفاوت رفتارهای به دستیابی امکان( 3: است شده

( 1 ،مواد پیچیده عملکرد حین در عملکرد مکانیزم سادگی( 2 میراگر، در شکلی دار حافظه مواد مختلف های حالت خصوصیات

 در خستگی برابر در العاده فوق مقاومت( 1 پذیری، خدمت عملکردی اهداف منظور به کوچک مکانهای تغییر در زیاد سختی

 عدم( 9 باال، مفید عمر و خوردگی برابر در باال مقاومت( 5 سختی، و مقاومت در افت عدم و ای چرخه بارگذاری باالی تعداد

 در محیط دمای تغییرات به پایین نسبتاً حساسیت( 7 و زلزله بارهای در موردنظر ودهمحد در بارگذاری فرکانس به وابستگی

 [.1] عمران مهندسی عرف مسائل

های فوق کشسان به  SMAبتنی که بصورت خودکار و با استفاده از  را بر روی تیرهای آزمایشاتی،  1شو همکارانساکائی 

های نسبتاً بزرگ به کمک  یشات نشان داد که تیرهای مذکور پس از رخداد ترکنتیجه آزما .شکل اولیه باز میگردند انجام دادند

 [.1]تقریبا تمام شکل اولیه خود را بازیابی نمودند  SMAسیم های 

با میراگرهای مستهلک سازی شده  مقاوم مسلحبه بررسی آزمایشگاهی قابهای بتن  2001، در سال 1و همکارانکاردونه 

 [.5]اختند گرداننده پردکننده و باز

که  (1)شکل  اینچ 1 × 9 × 21که طی آن، به بررسی تیر بتنی با ابعاد شی در دانشگاه هاستون انجام دادند، پژوه5اترو

اینچ مسلح شده بود پرداخته شد. سپس باری به مقدار  8/3به قطر  SMAکشیده با استفاده از چهار مفتول  صورت پس به

یجاد شده توسط خوردگی در تیر ایجاد گردید. بعد از باربرداری عرض ترک ا اثر آن ترکه تیر اعمال شده و در پوند ب 33000

 [. 9]کاهش یافته و تیر به حالت اولیه خود بازگشت  SMAی  نیروی بازگرداننده

 

 

 

 

                                                 
1 Graesser and Cozzarelli 
2 Dolce and et all 
3 Sakai and et all 
4 Cardone and et all 
5 Otero 
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 [11] ذاریها بعد از بارگ : بسته شدن ترک4شکل 

د بررسی قرار از جنس آلیاژ حافظه دار را با آزمایش مور ، رفتار تیر بتنی مسلح شده با سیم هایی3و همکارانچادرسکی 

شکلی در تیرهای  دار های حافظه ایش بیانگر امکان استفاده از سیممسلح معمولی مقایسه کردند. نتایج آزم دادند و با تیر بتن

 [.7]آرمه به منظور بدست آوردن سختی و مقاومت متغیربود  بتن

های بتن مسلح با کاربرد مواد هوشمند نظیر  پذیری سازه ررسی یک روش جدید برای کاهش آسیب، به ب2و همکارانآالم 

SMA ستون بتن مسلح با  –ها به پیش بینی تحلیلی رفتار مفاصل تیر  . آن(5)شکل  ستون پرداختند –های تیر  در المان

جایی و مقایسه  به جا –انحنا و بار  –مان پالستیک، روابط م ها، طول مفصل بر حسب عرض ترک، فاصله ترک SMAفوالد و 

( یک 3شود.  در اینجا به دو مورد آن اشاره میآنها با نتایج آزمایشگاهی پرداختند. بر اساس کار آنان نتایجی بدست آمد که 

ضو توان برای تعیین ممان و انحنای مربوط به آن در یک توزیع کرنش خاص برای هر دو ع روش تغییر شکل تدریجی را می

های بتنی با فوالد و  ستون سازه –( طول مفصل پالستیک برای مفاصل تیر 2به کار برد.  SMAبتنی مسلح شده با فوالد و 

SMA رای هر دو بوده است. ترین گزینه ب مناسب 1عیین شود. معادله پاولی و پریستلیمی تواند با روش های متعددی ت

 SMAستون فوالد و  -دو مفاصل تیربرای هر 21-ینی پهنای ترک یوروکدب یشها و پ بینی فاصله میانگین ترک برای پیش (1

مان های ال ای با استفاده از برنامه تحت بارگذاری تغییرمکان چرخه JBC-2و  JBC-1( هر دو قطعه 1نسبتاً دقیق بوده است. 

المان محدود با استفاده از نتایج  دود تحلیل شدند و عملکرد آنها با نتایج آزمایشگاهی مربوطه مقایسه گردید. برنامهمح

در محل مفصل پالستیک  SMA-فونداسیون مسلح شده با آرماتورهای جفت شده فوالد –آزمایشگاهی برای مفصل ستون 

های  بینی منحنی محدود با دقت معقولی قادر به پیشسنجی گردید. نتایج تحلیل عددی نشان داد که برنامه المان  اعتبار

ابجایی با استفاده ج -بینی دقیق رابطه بار مناسب برای پیش 5ک مدل اتصال لغزش( ی5جابجایی می باشد.  -رانحنا و با –ممان

 [.8]های از نوع قفل میلگرد معرفی گردد  از متصل کننده

                                                 
1 Czaderski and et all 
2 Alam and et all 
3 Paulay and Priestley 
4 Eurocode-2 
5 Bond- Slip 
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    غالف جدا متصل کننده  (c)و  JBC-2جزئیات وصله قطعه  (b)و  JBC-2و  JBC-1جزئیات آرماتور قطعات  (a): 5 شکل

 [.8به میلگرد فوالدی ] SMAقفل شونده پیچی برای اتصال میلگرد 

 

تقویت شده بود را مورد مطالعه  SMAهای  ، یک تیر بتن مسلح ساده که بطور موقت توسط سیم3و همکاران لی

بکار  SMAهای  (. سیم7آزمایش شدند )شکل  SMAهای  نمونه مقاوم شده با سیم 1(. تعداد 9آزمایشگاهی قرار دادند )شکل 

مرحله تقسیم گردید: در  1تیتانیوم است. کل فرآیند آزمایش به -متر و از جنس نیکل میلی 2رفته در این مطالعه با قطر 

متر است، تجاوز کند بارگذاری گردیده و سپس  میلی 5/5، نمونه تا زمانی که تغییرمکان وسط نمونه از مقدار 3مرحله 

بوسیله یک جریان الکتریکی ثابت که به بتن اعمال گردید، گرم شدند.  SMAهای  مشود. در مرحله دوم، سی باربرداری می

های ایجاد شده در بتن گردید. در مرحله  شکل نمونه و سپس موجب بستن شکاف نیروی بازگرداننده موجب کاهش در تغییر

بخشید(.  به نمونه می SMAشتری از به پایین نمونه اضافه گردید )که این صفحه سختی نسبتـاً بی CFRPای از نوع  ، صفحه1

کند و همچنین افزایش  ها بهتر عمل می های تقویت کننده فوالدی، در کاهش تغییرشکل نتایج نشان داد که نمونه فاقد میله

 [.3] دهد های پسماند بیشتری را کاهش می تغییرشکل SMAهای  تعداد سیم

 

                                                 
1 Li and et all 
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 SMA [8]های مقاوم شده با سیم  : نمونه7 شکل                       [    8] در کنترل فعال SMA: کاربرد 6 شکل        

دار  های متفاوت آلیاژ حافظه تیر بتنی با ابعاد یکسان و درصد نمونه 1ای تعداد  زاد خیاوی و همکاران، در مطالعه نیک

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج خطی مصالح و هندسی و بارگذاری فزاینده تحلیل غیر ANSYSهوشمند و فوالد، با نرم افزار 

تحقیق نشان داد، افزایش درصد آلیاژ هوشمند باعث کاهش سختی اولیه و ظرفیت باربری تیر شده، میزان انرژی استهالکی را 

 [.30]دهد  لی سختی ثانویه تیر را افزایش میکاهش داده و

ای  سازی لرزه عنوان مصالحی هوشمند برای مقاوم بهشکلی را  دار آلیاژهای حافظه ای مقاله الهدایی و شوشتری، در علم

های بتن  در تقویت سازه اند. به منظور بررسی اثر این آلیاژ فرد آن اشاره کرده به ها معرفی و به خصوصیات منحصر ساختمان

اژهای انجام گرفت. آلی Seismostructافزار  های بتنی با استفاده از نرم ای بر روی ساختمان مسلح، تحلیل لرزه

لرزه  گرفته شد. شتابنگاشت زمین کار متر به عنوان مهاربندهای ضربدری به میلی 1هایی به قطر  شکلی بصورت میله دار حافظه

شکلی  دار حافظه مطالعه نشان داد آلیاژهای های بم و طبس با شدت متفاوت بر روی سازه اعمال شد. نتایج این شهرستان

 [.33]شوند  شکل ماندگار سازه می باعث کاهش تغییر نسبی طبقات شکل من کنترل تغییرض

مه استفاده کردند و آر های ساخته شده از بتن یک ستونرا در ناحیه مفصل پالست SMAهای  ، میله3سعیدی و ونگ

بررسی  تیجه اینای با استفاده از میز متزلزل مورد بررسی قرار دادند. ن هایی را تحت بارهای لرزه ای چنین ستون کارایی لرزه

های پس از جاری شدن را داشتند و  ی تغییرشکل مهقابلیت بازیابی تقریباّ ه SMAهای بتنی مسلح شده با  نشان داد که ستون

 [.32تنها به اندکی تغییرات نیازمند شدند ]

ر دادند که را در دو قاب هشت طبقه بتنی مورد بررسی قرا SMAای قاب بتنی مسلح شده با  ، رفتار لرزه2و همکارانآالم 

این دو  پالستیک تیر و فوالد معمولی در سایر نواحی بود در ناحیه مفصل SMAیکی از آنها با فوالدهای متداول و دیگری با 

ر گرفتند و لرزه متفاوت مورد تحلیل قرا کانادا واقع بودند و تحت ده زمینخیز شدید در غرب  قاب هر دو در نواحی زلزله

جانبی پسماند درون ای، تغییرمکان جانبی باالترین طبقه، تغییرمکان  ی تغییرمکان جانبی درون سازهها رفتارشان را در زمینه

قابلیت بازیابی بیشتر  SMAهای مسلح شده با  ند. نتیجه حاکی از آن بود که قابطبقه تحت بررسی قرار داد ای و باالترین سازه

این مصالح در مناطق مستعد  باشند. بنابراین های شدید را دارا میز زمین لرزه های پس از جاری شدن، حتی پس ا تغییرمکان

دهی پس از زمین لرزه مهم  لک کردن انرژی، بلکه تداوم سرویسها نه تنها مسته هایی که در آن ید و برای سازههای شد زلزله

را ها  ازسازی و ترمیم سازهمل اصلی که بمی باشد، گزینه مناسبی است، هم چنین کرنش پسماند شدید به عنوان یکی از عوا

توان در آنها  فردی هستند که می مصالح منحصربه هاSMAشود و  کند شناخته می پس از زلزله دشوار و پربها می

 [.31بازیابی کرد ]های بزرگ غیراالستیک را تا حدود بسیار زیادی  تغییرشکل

                                                 
1 Saiidi  and Wang 
2 Alam and et all 
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 گیری نتیجه -4

االستیک بودن، آنها را بسیار  داری و فوق شاخص ذاتی یعنی حافظه شکلی موادی هستند که دو ویژگی دار آلیاژهای حافظه

بدون االستیک دارای تحمل کرنش باال  به سبب رفتار فوق مناسب برای مصارف در صنایع گوناگون گردانیده است. این آلیاژها

خصوص به منظور افزایش ها و به  های مختلف در سازه توان از آنها در بخش باشند و می برجا گذاشتن کرنش پسماند می

کارگیری  فت که ظرفیت دینامیکی سازه با بهتوان گ لزله استفاده کرد. به طور کلی میمقاومت سازه در برابر ز

پذیری آن و  دلیل توانایی بازگشت یابد، که به ای معمولی به طور موثری بهبود میه دار در مقایسه با سازه حافظه آلیاژهای

 باشد. یتوانایی در کاهش پاسخ م
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