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  هوشمند های بتنی مسلح شده با آلیاژهایای سازهعملکرد لرزه

 2مهرآبادی رضا شکاری، محمد *1کوهی احسان اسفندیاری

 آباد نجفسازه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -3

 ی، دانشگاه یاسوجهای هیدرولیکی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندس استادیار، دکتری سازه-2

 

Email: ehsanesfandyari1364@yahoo.com 

Email: shekari.2291@gmail.com 
 

 چکیده

طور خودکار قابلیت انطباق رفتار سازه، در پاسخ هایی هستند که بهمهندسی، سیستم هایهوشمند در سازه هایسیستم

وسیله ایمنی، افزایش عمر و کارایی سازه تامین گردد. یکی از باشند، تا بدینگذاری غیرمترقبه را دارا میبه بار

هوشمند است.  سازد، ساخت و توسعه موادهای جدیدی که امکان دستیابی به این اهداف را میسر میتکنولوژی

ارا بودن خصوصیاتی همچون ظرفیت میرایی باال، هوشمند به علت د عنوان یکی از موادبه 3شکلی دارحافظه آلیاژهای

اند. های مختلف علوم و صنعت پیدا کردهدوام، مقاومت در برابر خستگی و خوردگی و ... کاربردهای مختلفی در زمینه

ساختمان و مهندسی سازه به یک گذرد ولی استفاده از آنها در صنعت اگرچه از زمان کشف این آلیاژها چندین دهه می

کار برده های کنترل فعال، نیمه فعال و غیر فعال بهگردد. این مواد در مهندسی سازه در سیستمگذشته باز می دهه

منظور بررسی گردد. بهای و افزایش ایمنی آنها میها در بارهای لرزهوسیله موجب کاهش خرابی سازهشوند و بدینمی

های مساوی و با ارتفاع طبقات ای با تعداد دهانهن بتنی شش طبقهدار، در این پژوهش یک ساختماحافظه هایاثر آلیاژ

شکلی  دارحافظه معمولی و بار دیگر با میلگرد از جنس آلیاژ متر در نظر گرفته شده است که یک بار با میلگرد 1

د پایین درص 31سازی شده است. در تیرهای این قاب تنها از میلگردهایی از جنس فوالد استفاده شده و فقط مدل

نگاشت ای این قاب با اعمال شتابشکلی مسلح شده است. عملکرد لرزه دارحافظه ها با میلگرد از جنس آلیاژستون

سازه مورد مقایسه قرار گرفته  ارزیابی هایشاخصو ساله مورد بررسی  2222ت مربوط به زلزله مصنوعی با دوره بازگش

درصدی  88شکلی قابلیت  حافظه دار هایشده با آلیاژ بتنی مسلح که قابدهد است. نتایج بدست آمده نشان می

 شکل پالستیک را دارد.بازگشت به شکل اولیه خود پس از تغییر

 های ارزیابیبتنی، شاخص  شکلی، ساختمان دار حافظه های هوشمند، آلیاژسیستم کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

کند. کشور ها نفر از مردم جهان را تهدید میت که همه ساله جان میلیونترین نیروهای طبیعی اسزلزله از جمله مخرب

های عزیزمان ایران نیز با توجه به اینکه بر روی کمربند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد، طی سالیان گذشته همواره در معرض زلزله

                                                 
1 Shape Memory Allos (SMA) 
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دلیل داشتن جرم زیاد های بتنی بهخصوصا سازه های سنگینکننده قرار داشته است. همچنین در هنگام بروز زلزله، سازهویران

ها را کمک آنها انرژی تحمیل شده به سازهگیرند، در نتیجه توجه به راههایی که بتوان بهتحت اثر نیروی قابل توجهی قرار می

وضوع استفاده از همیت این مباشد. با توجه به ادر هنگام زلزله بدون از بین بردن پایداری سازه تلف کرد حائز اهمیت می

خود زمینه مهندسی سازه و زلزله را بهامروز در  توجهی از تحقیقات جدید، بخش قابل فلزها و آلیاژهای هوشمند رفتار

 اختصاص داده است.

گرفته  مورد توجه محققین قرار های اخیرشکلی یکی از مهمترین مصالح هوشمندی است که در سال دارحافظه هایآلیاژ

سوپراالستیک( و  پسماند )رفتار ه درصد را بدون برجا گذاشتن کرنشهای حداکثر دتوانند تا کرنشیاژها میاست. این آل

همزمان با رفتار هیستریتیک تحمل کنند. قابلیت استهالک مناسب انرژی، مقاومت باال در برابر خستگی و خوردگی، عمر مفید 

دما  کمک اعمالپسماند به هایبه نگهداری و امکان حذف کرنشنیاز  های باال، عدمشکلنهایی در تغییر شدگیتباال، سخ

د تقاضا همگی از مقید( و امکان ساخت مواد با خصوصیات مور ءاحیا ، ایجاد تنش با اعمال دما )رفتارشکلی( دارحافظه )رفتار

ای از ک به حل طیف گستردهاین مواد در حال کم ،دلیل این خصوصیاتباشد. بهفرد این آلیاژ میبه های منحصرویژگی

[ و 1[، وسایل تجاری ]1]صنعت ، [2] فضا، صنعت هوا[3] توان به کاربرد آن در پزشکیباشد که میمی هاو کاستی مشکالت

منظور کاهش ها بههای این ماده آن را به یک ماده مطلوب برای کاربرد در سازهاشاره کرد. همچنین قابلیت [1-8عمران ]

شکلی، تقاضا را بر روی اعضای اصلی  دارحافظه هایقابلیت استهالک انرژی آلیاژ ها تبدیل کرده است.صدمات زلزله بر روی آن

ماندگار نشود. در این  هایشکلشود که سازه تحت بار زلزله دچار تغییردهد و قابلیت بازگردانندگی موجب میسازه کاهش می

گیرد. برای رد بررسی قرار میمسلح مو بتن هاین میلگرد در سازهعنوادار به حافظه پژوهش، تأثیر استفاده از آلیاژهای

مراه با میلگردهایی از جنس منظور دو قاب بتنی مشابه را که اولی با آرماتورهای معمولی و دیگری با آرماتورهای معمولی ه این

خیزی باال ایران در نظر احی با لرزهنماییم. هر دو قاب در نوشکلی مسلح گردیده است را طراحی و تحلیل می دارحافظه آلیاژ

ثیر در انتها رفتار هر دو قاب تحت تأای بوده و اساس استانداردهای طراحی لرزهها برشود و طراحی و جزئیات قابگرفته می

 گیرد.مورد بررسی و مقایسه قرار می و ای مقیاس شدهتحریک لرزه

 شکلی دارحافظه معرفی آلیاژهای -2

دهند، اما تنها چند گروه از این آلیاژها در مقیاس تجاری برای کاربردهای شکلی نشان می حافظه لفی از خود رفتارمختاگرچه مواد 

 [.3ارائه شده است ] 3شان در جدول شوند. تعدادی از این آلیاژها همراه با خواص مکانیکیمهندسی ساخته می

 [9دار شکلی ]ظه: مشخصات ترمودینامیکی آلیاژهای دارای خاصیت حاف1جدول 
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شوند. عالوه بر دارا بودن مساوی فلزات نیکل و تیتانیوم ساخته می اساس ترکیب اتمی نسبتاًنایتینول بر آلیاژهای

بوده و مقاومت الکتریکی و ای برخوردار چرخه هایپایداری مناسبی در بارگذاری باال، از شکلی فراکشسان و حافظه خاصیت

یک  باالیی دارند. برای بهینه کردن مصرف تجاری و همچنین برای بهبود خصوصیات رفتاری، غالباً خوردگی برابر در مقاومت

پذیرد که طور معمول انجام میبه 3%میزان شود. اضافه کردن عنصر نیکل در ترکیب بهفلز دیگر به این دو عنصر اضافه می

آالت منظور به ماشینایند سخت و مشکل بوده و برای اینک فرشود. تولید آلیاژ نایتینول یموجب باال رفتن مقاومت ماده می

های قیمت نیاز است. این امر دلیل اصلی گرانی این مواد در کاربردهای مهندسی است اما امروزه با ایجاد روشپیشرفته و گران

شوند. با وجود این ضعف، میبندی قیمت دستهگران یافته ولی هنوز در زمره آلیاژهایتولید جدید قیمت این آلیاژها کاهش 

 3شده است. در شکل  شکلی شناخته دارحافظه عنوان پرکاربردترین مادهروزه بهمناسب ام دلیل دارا بودن رفتارهایینول بهنایت

شده است و  کشیده تصویر حرارتی بهی در راستای بعدبعدصورت سهآلیاژ نایتینول به کرنش-نمودار تنش

 [.32ارائه شده است ] 1 ه آن با فوالد ساختمانی در جدولو مقایس  2 ر جدولآن د مکانیکی مشخصات

 

 [11کرنش آلیاژ نایتینول ]-بعدی دما، تنش: نمودار سه1شکل 

 

 [11تیتانیوم ]-: مشخصات مکانیکی آلیاژهای نیکل2جدول 
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 [11] دار شکلی و فوالد ساختمانی: مقایسه مشخصات مکانیکی آلیاژهای حافظه3جدول 

 

 شکلی دارحافظه آلیاژهای شرح رفتارهای مختلف -3

 .بندی کرد ه چهار دسته رفتاری متفاوت تقسیمتوان این آلیاژها را بکریستالی می بر اساس فازهای

 رفتار فراکشسان -3-1

باشد با اعمال  Afز شکلی در حالت آستنیت باشد و یا به عبارت دیگر دمای آن باالتر ا دارحافظه هنگامی که یک ماده

کریستالی تواند در هنگام اعمال تنش فازمیباال پایدار نبوده و ن هایشود، زیرا آستنیت در تنشمی تنش به مارتنزیت تبدیل

با کاهش تنش ناپایدار شده و  دهد و مارتنزیتمعکوس رخ می هنگام باربرداری و حذف تنش تبدیلدارد. در  خود را نگه

معکوس از روی یک مسیر متفاوت از مسیر رفت، ماده را به مکان  دهد. تبدیلآستنیت تغییر فرم می حالتکریستالی به فاز

نامند چرا که هیچ اکشسان میفر شود. این رفتار را رفتارماده میرساند که همین امر سبب ایجاد اتالف انرژی در اولیه می

 الف(.-1ماند )شکلنمی ماده باقی روی پسماندی بر کرنش

    کشسان جزئی(کشسان )فرارفتار نیمه فرا -3-2

اولیه تبدیل کند و قسمتی از تواند تمام مارتنزیت را به آستنیت معکوس نمی باشد، تبدیل Asو  Afاگر دمای ماده بین 

نامند زئی میج فراکشسان یا فراکشسان نیمه ماند. این رفتار را رفتارمی صورت پسماند بر روی ماده باقیبهشده  ایجاد کرنش

 ب(.-1)شکل

 شکلی حافظه رفتار -3-3

است،  پایدار پایین از آنجایی که مارتنزیت در دماهایباشد،  Asاگر دمای اولیه ماده آستنیت قبل از اعمال تنش کمتر از 

خواهد ماند. البته توجه به این نکته  پسماند بر روی ماده باقی ه آستنیت تبدیل نخواهد شد و کرنشدر هنگام باربرداری ب

شکلی شناخته  دارحافظه عنوان رفتارباشد. این رفتار بهباشد که این کرنش توسط اعمال دما قابل بازیابی میضروری می

 پ(.-1باشد )شکلانرژی باالیی می اتالف شود و دارای توانمی
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 خورده پیچپس رفتار مارتنزیت -3-4

یک حد بحرانی،  باشد با اعمال تنش بیش ازخورده می یت پیچاولیه مارتنز شکلی که در حالت دارحافظه یک ماده

خواهد کرنش ماده -خطی در نمودار تنشآید. این تبدیل نیز موجب ایجاد حالت غیرمی خورده در پیچپس صورت مارتنزیتبه

 صورت مارتنزیتشد و ماده به دخواه کرنش ایجاد-شدگی در نمودار تنش شد.در انتهای تبدیل یک سخت

، در هنگام باربرداری تبدیل است پایین مارتنزیت پایدار شود. از آنجایی که در دماهایمی کامل تبدیل خورده پیچپس

تواند با اعمال مانده میپسماند باقی پسماند خواهد بود. کرنش صورت االستیک و با کرنشبه ماده گرفت و رفتار نخواهد صورت

                    (. ث-1)شکلگردد  ه حالت اولیه بازدما ب

 

 شکلی  دارحافظه : رفتارهای مختلف مواد2شکل 

 مشخصات مدل -4

سلح شده از دو نمونه قاب بتنی م بتنی هایقاب بر رفتار شکلی دارحافظه در این پژوهش، برای بررسی تأثیر آلیاژ

باشد باشد و قاب دوم همانند نمونه اول میمعمولی می شده با میلگرد مسلح بتنی ایم. نمونه اول قاباستفاده کردهطبقه  شش

است.  طولی استفاده شده لگردعنوان میشکلی به دارحافظه آلیاژ ها از میلگردد پایین تمامی ستوندرص 31با این تفاوت که در 

 1های نمونه نیز در جدوله در قابکار رفتهآورده شده است. مشخصات مصالح ب 1در جدول  1های نمونه شکل مشخصات قاب

 استفاده گردیده است. SeismoStructافزار سازی و تحلیل از نرممشخص گردیده است. در این مطالعه برای مدل
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                                       (b)                                                                  (a)                              

                    

 ( ارتفاعb( پالن و )aمسلح شش طبقه، ) : ساختمان بتن3شکل 

 

 هاابعاد و نحوه آرماتور ستون: 4جدول 

 

 

 
 

 

 : ابعاد و نحوه آرماتور تیرها5جدول 

 

 

 
 

 
: مقطع طولی آرماتورگذاری تیر4شکل   
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های نمونهساختمان : مشخصات مصالح مصرفی در6جدول   

 
 

نتایج تحلیل -5   
های ارزیابی تفاده شده، شاخصهای نمونه اسای قابلرزه شکلی در رفتار دارحافظه ور بررسی تأثیر استفاده از آلیاژمنظبه

شده به سازه  پایه وارد طبقات و میزان برش نسبی ماندگار شکل طبقات، تغییر نسبی شکل بتنی از قبیل تغییر قاب

و  Camposشده توسط  مصنوعی ارائه نگاشت مربوط به زلزلهطی با شتابخغیر دینامیکی گیرد. تحلیلبررسی قرار می ردمو

Pinto شتاب با حداکثر ( زمینPGA برابر )لرزش فقط در  شده است و اعمال دادهنمایش  1گرفته که در شکل  انجام 28/3

 [.33باشد ]جهت می یک

 

 
 ساله 2111 بازگشت دوره با Pinto و Campos توسط شده ارائه مصنوعی زلزله به ربوطم نگاشتشتاب:  5 شکل

 

زمانی، در این قسمت به  تاریخچه دینامیکی نمونه نتایج بدست آمده از تحلیل پس از اعمال نیروی زلزله به هر دو قاب

های ستونعنوان میلگرد در پایه شکلی به دارحافظه پردازیم تا میزان تأثیر آلیاژمیبررسی پاسخ دینامیکی هر دو سازه 

 گردد.طبقه مشخص  ساختمان نمونه شش

 الف( برش پایه

لزله در سازه مسلح شده با پایه در طول مدت اعمال ز شود، میزان تغییرات برشداده می نمایش 6همانطور که در شکل 

دار حافظه به سازه همراه با آلیاژن میزان انرژی اعمالی باشد. بنابرایشکلی کمتر از سازه معمولی می دارحافظه آلیاژ میلگرد
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پایه در سازه  کیلونیوتن و بیشترین میزان برش 221دار برابر پایه سازه همراه با آلیاژ حافظه برشیافته است. حداکثر  کاهش

 باشد.کیلونیوتن می 381معمولی 

 

 
 نیوتن در مقابل ثانیههای شش طبقه بر حسب کیلو: نمودار مقدار برش پایه در طول زلزله مربوط به قاب6شکل

 

 ب( جابجایی بام

بام نسبت به سازه با  جابجایی ها باعث کاهشدار در پایه ستونهحافظ ، میلگردهای آلیاژ2با توجه به شکل 

دار حافظه ه با آلیاژلی بیشتر از سازه همرابام در طول زلزله در سازه معمو جابجایی معمولی گردیده است. میزان حداکثر میلگرد

زان برای سازه باشد در حالی که این میمتر میسانتی 3/33دار برابر حافظه آلیاژاست. میزان جابجایی بام برای سازه همراه با 

 باشد.متر میسانتی 6/31معمولی 

 

 
 ثانیهدر مقابل  مترهای شش طبقه بر حسب در طول زلزله مربوط به قاب جابجایی بام: نمودار 7شکل

 

 پ( جابجایی نسبی طبقات

به  دار نسبتحافظه آلیاژ مانده در ساختمان با میلگرد باقی نسبی جابجایی ، میزان کاهش32و3و 8با توجه به اشکال 

 13درصد، برای طبقه چهارم  82درصد، برای طبقه سوم  88درصد، برای طبقه دوم  88معمولی برای طبقه اول  ساختمان

 باشد.درصد می 88برای طبقه ششم  درصد و 1/32قه پنجم درصد، برای طب
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 مانده طبقات در طول : نمودار جابجایی نسبی باقی9: نمودار حداکثر جابجایی نسبی طبقات در طول زلزله         شکل 8شکل

 های شش طبقه بر حسب مترزلزله مربوط به قاب            ر                  شش طبقه بر حسب مت هایقاب مربوط به            

 

 
دار نسبت به حافظه طبقات در ساختمان همراه با آلیاژمانده : نمودار میزان کاهش جابجایی نسبی باقی11شکل 

 معمولی بر حسب درصد ساختمان

 

 رینتیجه گی -5
عنوان مسلح به های بتنشکلی در قاب دارحافظه گر این مطلب است که کاربرد آلیاژنتایج حاصل از تحلیل در این پژوهش بیان

گردد، این میزان کاهش برای قاب پایه سازه در هنگام زلزله می ا باعث کاهش میزان برشهدرصد پایین ستون 31میلگرد در 

بام برای  ش طبقه باعث کاهش حداکثر جابجاییدار در سازه شحافظه ن کاربرد آلیاژباشد. همچنیصد میدر 28شش طبقه 

ست. به علت میرایی ذاتی معمولی گردیده ا درصد کمتر از سازه 32دار حدود هحافظ سازه مسلح شده با آلیاژ

دد و مشابه یک جداساز عمل گردار و قرار گرفتن آن در محل مناسب، باعث کاهش نیروی زلزله در سازه میحافظه آلیاژهای

 گردد.طبقات در هنگام زلزله می نسبی باعث کاهش جابجایی دار،حافظه کند. این عملکرد مناسب آلیاژهایمی
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