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 چكیده 
بهبود  منظوربه ییهاراه هرروزهبتن مسلح هستند.  یهاساختمان شوندیمکه امروزه اجرا  ییهاساختمان نیترمتداولاز  یکی  

 یکالتمش نیتریاصلاز  یکیبتن  یذات ی. شکنندگشودیم شنهادیبتن مسلح پ یهاساختمان یهاضعفعملکرد و برطرف کردن 

 یهاازهسبخش  نیرتریپذبیآسو  نیترفیضعگذشته  یهازلزله. طبق تجربه کشدیمچالش  هرا ب هاساختمان نیاست که هنوز هم ا

االت شده و در اتص یشکست ترد برش منجر بهرفتار ترد بتن در کشش و برش  ریتأث. زلزله اتصاالت آن است یدر مقابل بارها یبتن

 نیا مشکل را رفع کرد اما نیا یبتوان تا حدودشاید خاموت  نرچه با اضافه کرد. اگدهدیمخود را از دست  یداریپس از آن سازه پا

 استفاده از یشنهادیپ حلراه .کندیم جادیرا ا یگرینسبتا کم اتصال شده و مشکالت د یآرماتور در فضا ادیکار موجب تراکم ز

 توجهقابل یریپذانعطافو  یریپذشکلآن  تیو مز اندشدهدادهتوسعه  یتازگبه( است که ECC) یمانیس یمهندس یهاتیکامپوز

شده است را  نیگزیجا ECCبا  یکه در آن بتن معمول یو مناسب بودن رفتار اتصاالت تیکفا هاشیآزمادر کشش و برش است. 

ز مقاالت ا یکیاتصاالت  یو صحت سنج یمقاالت پرداخته و با توجه به مدلساز نیا یاجمال یپژوهش به بررس نی. در ااندکرده دییتا

همچنین بررسی و  تیحساسبرای انجام تحلیل از آن  توانیمکه  شودیمماده ارائه  نیا یمدلساز یبرا یانتخاب شده و روش

 .کرد استفاده یبیاتصال ترک نیادر عملکرد  رگذاریتأثمختلف  یپارامترها

 

 ، مدلسازی عددیاجزا محدود لیتحل ،یمهندس یمانیس تی، کامپوزستونبه تیر  اتصال :یدیکل یهاواژه

 مقدمه  -1
میل ها تحای طبیعی و غیرقابل اجتناب است که هر ساله موجب تلفات جانی شده و بار مالی زیادی را به دولتزلزله پدیده

دولتی و ها از سوی نهادهای کند. در همین راستا بخش قابل توجهی از هزینه ها و مطالعات در راستای کاهش این خسارتمی

ذیری پهی کاهش خسارت های ناشی از زلزله، افزایش شکلگیرد. یکی از موثرترین راهموسسات تحقیقاتی و دانشگاهی صورت می

شود برخی از اجزای ساختمان وارد ناحیه غیرخطی پذیری اجازه داده میباشد.برای افزایش شکلها میای ساختمانو عملکرد لرزه

نشان داده شده  3همان طور که در شکل های انجام شده ها شکل گیرد. طبق بررسیپالستیک در آنشده و به اصطالح مفصل 

یابد می ها افزایشپذیری ساختماناگر این مفاصل پالستیک در انتهای تیرها و با فاصله مناسبی از اتصاالت رخ دهد شکلاست، 

ذیری و پها و اتصاالت نتیجه نامطلوبی در شکلستیک در ستونشود. ایجاد مفصل پالتر میای کل سازه مطلوبو عملکرد لرزه

گیرد اتصاالت باشد. در ها خرابی صورت میشود آخرین اعضایی که در آنرو سعی میها داشته و از همینای سازهعملکرد لرزه

 باشند.ه میهای مختلفی با توجه به شرایط مختلف ارائه شده و در حال توسعراستای رسیدن به این هدف روش
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:تفاوت شكل گیری مفاصل در تیر و ستون در رفتار سازه1 شكل  

 

باشند و تجربه زلزله های گذشته نشان داده های بتنی میشوند ساختمانهایی که ساخته میسهم قابل توجهی از ساختمان

برابر  ها درها و ضعف آناز سازهپذیری کافی در اتصاالت دلیل فرو ریختن بسیاری است که شکست برشی ناشی از عدم شکل

اتفاق افتاده  کائوچیکه در زلزله  دهدینوع شکست را نشان م نیاز ا ینمونه ا 2به عنوان مثال شکل باشد. ای میبارهای لرزه

اضافه کردن خاموت  شکست برشی اتصال ناشی از شکنندگی و ترد بودن بتن در کشش و برش است و اگرچه با . ] 3[است

تراکم  هاوشود و اضافه شدن خاموتپذیرتر انتظار داشت ولی شکنندگی ذاتی بتن اصالح نمیتوان از اتصال رفتاری شکلمی

 کند. آرماتورها در فضای نسبتا کم اتصال مشکالتی دیگری را اضافه می
 

 
 ]1[ کائوچیبعد از زلزله  دهید بیآس یهاسازه:  2شكل 

 

که به تازگی توسعه  (Engineered Cementitious Composites,ECC)های سیمانی مهندسی از کامپوزیتاستفاده 

تواند یک روش برای حل این مشکل پذیری قابل توجه در کشش و برش است، میپذیری و انعطافمزیت آن شکل داده شده اند و

متعدد از خود  یهایبه همراه ترک خوردگ یکرنش یشوندگترک رفتار سخت نیمواد تحت کشش، بعد از اول نیا. مطرح باشد

 ایو  یمعمول یهابتن یبرا یمناسب نیگزیعنوان جابه تواندیم ECCانجام شده  یهاشیآزما جیطبق نتا .]2[ دهندینشان م

ردتوجه ها مودر آن یجذب انرژ یباال تیظرف ایو  ادیز یریپذهمچون شکل یخاص یهاتیباشد که قابل ییدر اعضا یافیال یهابتن

 5[به ستون ری، اتصال ت] 1[، ستون] 1[ریشامل ت تا کنون در مطالعات آزمایشگاهی از این ماده در اعضای مختلف سازه ایاست. 

در  ECCاستفاده از  ریتأث بررسیمنظور به یمتعدد یهامطالعه نی. همچناستفاده شده است] 7[کوپله  یرهایو ت] 6[، قاب ]

و ستون انتظار  ریت یاتصال و انتها هیدر ناح ECCبتن با  ینیگزیبه ستون انجام شده است. با جا ریاتصاالت ت یابهبود رفتار لرزه

امر  نی. ادآیوجود به کیاالست ریشکل غ رییتغ هیمخصوصاً در ناح یطول یو آرماتورها ECC نیب یشکل سازگار رییتغ رودیم

 ریپذافبه شکست انعط یشکست ترد برش رییتغ یدر اتصاالت و حت یو اتالف انرژ یریپذشکل ،یباربر تیظرف شیافزاموجب 

خارج از آن  ایاتصال  هیکاربرد آن در ناح ،ینسبت به بتن معمول ECCباالتر  یمقاومت برش لیدل. عالوه بر آن بهشودیم یخمش

از  تواندیم یهمراه آرماتور عرضبه ECC یکنندگاثر محبوس نیکاهش دهد. همچن را یعرض یمقدار آرماتور برش تواندیم

و پارا  .] 8[کند  نیرا تضم ریپذشکست شکل کیاتصال را حفظ کرده و  یکپارچگیکرده و  یریجلوگ یکمانش آرماتور طول
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ستون را با  -ری( در اتصال تHPFRCC) انمندتو یافیال یمانیس یهاتیکاربرد کامپوز اینگامو  بروک نیو همچن مونتسینوس

را  یبتن یهاسازه یدر اتصال داخل ECCاستفاده از  ریو همکاران تأث مالج .] 31و 3[کردند  یمختلف بررس یهاشیانجام آزما

 ECCو ستون از  ریاز ت یکه در چشمه اتصال و بخش 1به  3 اسیبا مق ینمونه اتصال داخل 3پژوهش  نیکردند. در ا یبررس

و  یآرماتور برش زانیپژوهش م نیا یاصل یقرار گرفتند. پارامترها یرفت و برگشت یاچرخه یاستفاده شده بود تحت بارگذار

را  یاتالف انرژ تیظرف شیو افزا ییمقاومت نها شیدر افزا ECC ریتأث هاشیآزما جیاتصال بود. نتا هیماده استفاده شده در ناح

در  .] 33[است  دهیو ستون کاهش داده شده، تکرار گرد ریت یبرش یکه آرماتورها یدر حالت یحت جهینت نی. ادهدینشان م

استفاده  ECCو ستون از  ریاز ت یاتصال و بخش هیکه در ناح یستون بتن-رینمونه اتصاالت ت 6 ] 32[یوآنو  پنراستا  نیهم

بار  رییها در چشمه اتصال و تغخاموت شیافزا ایحذف  ریمختلف مانند تأث یکردند و به مطالعه پارامترها یابیشده بود را ارز

 یاار لرزهکه رفت دندیرس جهینت نیاتصاالت به ا نیا یاچرخه یهایمنحن سهیپرداختند و با مقا االتنوع از اتص نیستون ا یمحور

 .ابدییبهبود م ،ردندگیاتصال حذف م هیناح یهاکه خاموت یدر حالت ی، حتECCاتصال با اضافه شدن 

شده توسعه داده  ECCشده از بتن و  اتصال ساخته یسازمنظور مدلبه یبعد 1محدود  یمدل اجزا کیپژوهش  نیدر ا

و همکاران مبنا قرار گرفته و این آزمایشات با استفاده از مدل  پنی هاشیآزمابه منظور صحت سنجی مدل پیشنهادی است. 

و ستون بر  ریدر ت ECCنفوذ  ریبه مطالعه تأث ی،سازصحت مدل دییپس از تأ. اندشدهی و تحلیل عددی سازمدلپیشنهادی 

و اثر آن بر عملکرد و ستون  ریدر ت ECCبا نفوذ  یبرش یحذف آرماتورها نیهمچن پرداخته شده است.اتصال  یارفتار لرزه

 شده است. ی اتصال مطالعهالرزه

 اتصال  یسازمدل-2
 اطالعات اولیه مدلسازی -2-1

 یبررسبه  کهو همکاران  پن یشگاهیآزما قیبر اساس تحق هایسازمدلبرای صحت سنجی مدل ارائه شده، مطالعه  نیدر ا

چشمه  یشگاهیمطالعه آزما نی. در ا، انجام شده استاندپرداخته یاچرخه یتحت بارگذار ECC یاتصاالت دارا یارفتار لرزه

 بتن ساخته شده است. و بقیه از  ECCاز  1نشان داده شده در شکل  دمانیطابق چمو ستون  ریاز ت یاتصال و بخش
 

 
 ECC محل قرار گیری :3شکل 

 

چشمه  یهاشامل مصالح به کار رفته، تعداد خاموت ریمتغ یبا پارامترها 3نمونه مختلف به شرح جدول  6و همکاران  پن

 کردند. یرا بررس یاتصال و مقدار بار محور
 

 هامشخصات نمونه (:1جدول )

S6 S5 S4 S3 S2 S1 نام نمونه 

RC/ECC RC/ECC RC/ECC RC/ECC RC RC مصالح اتصال 

 خاموت چشمه اتصال 0 2 0 2 2 3

350 525 350 350 350 350 KN   یمحورنیروی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

کرنش فشاری -اما برای رفتار تنشاند. ارائه کرده الف-1را مطابق شکل  ECC یکرنش کشش-و همکاران رفتار تنش پن

-نموداری ارائه نشده است و تنها به ذکر تنش نهایی اکتفا شده است. بنابراین در این مطالعه عددی، رفتار تنش ECCبتن و 

 درنظر گرفته شده است. ] 31[ب از مرجع -1و بتن مطابق شکل  ECCکرنش فشاری 
 

  
 ] 13[در فشار ECCرفتار تنش کرنش بتن و  ب(     ]ECC ]12 یتنش کرنش کششرفتار : الف(4شكل 

 

و همکاران که عدد  پنب بر اساس مقاومت نهایی -1نشان داده شده در شکل  ECCالزم به ذکر است که رفتار فشاری 

به و مشخصات آرماتورها  ECCبتن و  یمشخصات ارائه شده برا ریسا ، مقیاس شده است.دهدیممگاپاسکال را نشان  1396

 نشان داده شده است. 1و  2 در جداولترتیب 
 

 ECCمشخصات بتن و  (:2جدول )

υ* E(Gpa) E(Gpa)  ft(Mpa) fc(Mpa)  

0.2 5..5 5..5  - ۴٫52  بتن 

0.2 3۴.۴3 3۴.۴3  5 ۶٫۴3  ECC 

 ] ASTM C469-2 ]31* مطابق با توصیه 
  

 مشخصات آرماتورها (:3جدول )

υ* Es(Gpa) fu(Mpa) fy(Mpa)  

0.2 5.5 ۴5۴.. 23۴2/0 ۶رماتور آ   

0.2 5.2 5۴5.۶ 25۶۶/0 20رماتور آ   

 ] ASTM C469-2 ]31* مطابق با توصیه 

 روش مدلسازی -2-2

گام  نیاول است.( استفاده شده Abaqus Standard modelاتصال ازمدل استاندارد آباکوس ) یبعدسه یسازمنظور مدلهب

و  یمناسب از نظر زمان یها یبا ساده ساز یداشتن دقت کاف نیاست که در ع یمدل یارائه یکیزیمساله ف کی یدر مدلساز

ماده ومتاثر بودن از عوامل  نیا یدهیچیرفتار پ لیمحدود بتن مسلح به دل یاجزا یمقرون به صرفه باشد. مدلساز یا نهیهز

محدود در رفتار  یاجزا یدرست مصالح در مدلساز فیو دشوار است. تعر زیچالش بر انگ یمختلف مثل نحوه و نوع آرماتورها کار

ن داشته باشد. رفتار کامل بت هایها و خروجبر جواب یادیاثرات ز تواندیم یو کشش یفشار یهادر قسمت کیو پالست کیاالست

 یوستگیو اثر پ هایو سخت شدگ هاینرم شدگ یریطور با درنظرگ نیباشد و هم کیو پالست کیشامل هر دو رفتار االست دیبا

است.  یمدلساز لقاب یمصالح، سه نوع ترک خوردگ یدرنظر گرفتن خراب یبرا ]Abaqus ]35شود. در نرم افزار  فیتعر ،یمحل

 Concrete Damage)پالستیک بتن مدل از ECCبتن و  یسازمدلبرای  یترک خوردگ یمختلف مدلساز یهاروش نیاز ب

Plasticity model,CDP) هیاز بق ردیگیرا درنظر م یفشار یو هم خرد شدگ یکشش یکه هم ترک خوردگ نیا لیبه دل 

فهم  ی. برا] 37[ شد حاصال فئوسو  لیارائه شد و سپس توسط ] 36[ لوبلینر بار توسط نیمدل نخست نیمناسب تر است. ا

پارامترهای تاثیرگذار این مدل شامل زاویه اتساع،  و شرح داده شوند. یمدل معرف نیا یاصل یمدل الزم است پارامترها نیا شتریب

 . باشدیمخرابی بتن و رفتار تک محوره کششی و فشاری بتن 
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 فیتعر کیبراثر برش را در فاز بعد از االست کیاتساع است که کرنش پالست هیمدل زاو نیمهم در ا یاز پارامترها یکی 

واد م ]38 [ ورمر دی بروست یهاافتهیندارد. بر اساس  یحجم کرنش رییتغ گونهچیباشد، ماده ه Ψ=1 کهی. هنگامندینمایم

هاست آن یاصطکاک داخل هیاز زاو شتریدرجه دارند که ب 21اتساع  هیسنگ و بتن زاو اک،مانند خ کیاستات درویهوابسته به فشار 

 یدهیمشخص شده است که با پد ها،شیتحت تنش چند محوره هستند. با توجه به آزما کهیدرجه( تا هنگام 32 ی)بتن معمول

شود. طبق نظر اغلب محققان  فیدرجه تعر 11 ات 21 نیبتن مسلح ب یبرا تواندیاتساع م هیها زاودر اثر خاموت یمحصورشدگ

درجه و  13بتن  یبرا هیزاو نیا یسازمدل نی. در ادینمایم فیبتن تعر یرفتار را در فشار و کشش برا نیبهتر Ψ= 13 هیزاو

 درجه انتخاب شده است. 18محققان  هیکه گرفته شد و توص یبهتر جیو نتا شتریب یریپذبا توجه به شکل ECC یبرا

 کیزوتروپیا CDPدر مدل  یکاهش سخت Scaler-damage یبتن نام دارد. طبق تئور یپارامتر خراب گرید رگذاریپارامتر تأث

فشار  یپارامتر برا نیا. ] 35 [شودیم یمعرف مینامیبتن م یدگیدبیکه آن را پارامتر آس dپارامتر  کیدر نظر گرفته و تنها با 

صفر تا  نیو ب شودینشان داده م dtو  dcبا  بیآن است و به ترت یکشش یخوردگبتن و ترک یفشار یخردشدگ انگریو کشش ب

ماده را بدون کاهش  یعنیخود را از دست داده است و اگر صفر باشد  یاست که ماده کل سخت نیا انگریب 3مقدار  باشد،یم 3

باشد می 3ها رابطه ترین این رابطهیکی از مهمکه  ستشده ا یپارامتر معرف نیا یبرا یمختلف یها. رابطهمیادرنظر گرفته یسخت

 .دهدینشان م تهیسیرا با مدول االست یارتباط پارامتر خرابکه 

(3                                                             )0(1 )E d E  

 .باشدیمصالح م یپارامتر خراب dمصالح و  یهیاول تهیسیمدول االست E0 ده؛یدبیمصالح آس تهیسیمدول االست Eکه در آن 

فشار و کشش  یکرنش برا-تنش یختگی، رفتار پس گسAbaqusبتن در  یو کشش یمدل کردن کامل رفتار فشار یبرا

رفتار با سخت  نیا نینشان داده شده است. همچن یتنش کرنش فشار یبرا الف-5رفتار در شکل  نی. اشودیدرنظر گرفته م

 . دیآیدست م به ب-5و اندرکنش فوالد و بتن مطابق شکل  یکرنش ینرم شدگ ،یکشش یشدگ
 

 
 یب( رفتار فشار یالف( کشش CDPرفتار تنش کرنش در مدل : 5شكل 

 

رفتار  6و همکاران طبق شکل  پن یشگاهیمطابق گزارش مطالعه آزما ECC یمدل کردن کامل رفتار کشش یبرا نیهمچن

 .شودیکشش درنظر گرفته م یکرنش برا-تنش یختگیپس گس

 
 ECC یکشش یرفتار تنش کرنش برا: 6شكل 
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 کیاالست ریغ یهاکرنش شیبا افزا دیبا ریمقاد نینکته توجه شود که ا نیالزم است به ا tdو  cd زانیبه دست آوردن م یبرا

 اند:استفاده کرده 1و  2محققان از روابط  یبرخ شنهادیعنوان پداشته باشد. به ابندهیشیافزا یو روند

(2                                                             )1
'

c
c

co

d
f


  

(1                             )                                   1
t

t
td

f


  

cofبه ترتیب تنش فشاری و تنش کششی در هر لحظه و  tو  cپارامتر خرابی فشاری و کششی؛ tdو cdکه در آن   و 

tf حنی . بنابراین در محل قله منباشندیم توسط مصالح تحملقابلتنش فشاری ماکزیمم و تنش کششی ماکزیمم ترتیب  به

 یابد.میزان خسارت برابر صفر است و در نیمه دوم منحنی پس از قله افزایش می

. اندهشدی سازمدلی شوندگسختآرماتورهای طولی و عرضی بر اساس معیار شکست فون میسز و با درنظر گرفتن رفتار  

 در نظر گرفته شده است. 1مقادیر مدول االستیسیته، تنش تسلیم و نهایی فوالد مطابق جدول 

( و C3D8R) افتهیکاهش یریگبا انتگرال 3با تابع شکل درجه  یگرههشت   3D-Solidمکعبی یهاو ستون با المان ریت

ی هابخش کیصورت شماتبه 7شدند. در شکل  یسازمدل T3D2 یگره 2 یبعد 1 یبا المان خرپا یو عرض یطول یلگردهایم

 نشان داده شده است.ی، شرایط مرزی و بارگذاری سازمدلمختلف 
 

 
 نمونه یبعد 3 یسازمدل: 7شكل 

 

بسته  یستون در جهات عرض یبسته شده و باال zو yو xجهت  1ستون در هر  نییمدل پا یگاههیتک طیشرا فیتعر یبرا

 یابتدا یرمکانییصورت کنترل تغازآن بهبه ستون وارد شده و پسمطابق با نمونه آزمایشگاهی  یمحور بارکیابتدا  شده است.

درنظر  (Embed)مدفون به صورت ها، آرماتورها در بتن اندرکنش فیتعر یحرکت داده شده است. برا نییسمت پابه ریت

 شد. لیتحل (Static General)یکیاستات زیلمدل با آنا تیاند. درنهاشدهگرفته

 تفسیر نمودارها -3
 رییتغ روین یبر اساس نمودارها یشگاهیآزما جیو نتا یسازمدل جیآن، نتا یمدل اجزا محدود و صحت سنج یابیارز یبرا

ست ا یادآوریاست. الزم به  رفتهیشده انجام پذ یسازمدل یهاگسترش ترک در نمونه تیو وضع یطول یفوالدها تیمکان، وضع

 یکاهش سخت انگریکه ب (Scalar Stiffness Degradation, SDEG)مقطع  یکاهش سختمفهوم گسترش ترک با  تیکه وضع

  شده است. یبررس باشدیمقطع م یخوردگدر اثر ترک یمحل

 یتمام یبرا یشگاهیآزما جیاجزا محدود و نتا یهالیآمده از تحلدستمکان به رییتغ روین ینمودارها سهیمقا 8شکل 

 رییمکان بر اساس تغ رییتغ روین ی. نمودارهادهدیماستفاده شده است را نشان  هاآندر چشمه اتصال  ECCیی که هانمونه

 که روش تحلیل عددی دهدیمنشان  8نمودارهای شکل  شده است. میحاصل از آن ترس یرویو ن ریت یمکان وارده به ابتدا
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هایی به نسختی اولیه و مقاومت  هانمونهی کند. در تمامی نیبشیپنتایج آزمایشگاهی را  تواندیمپیشنهادی با دقت قابل قبولی 

 درستی برآورد شده است.
 

 

 

 

 
 هانمونه یصحت سنج: 8شكل 

 

وی درنیر یشگاهیآزما جیطبق نتابر اساس کرنش پالستیک نشان داده شده است.  S4گسترش ترک برای نمونه  3در شکل 

الف وضعیت کرنش پالستیک را -3. شکل شوندیمتشکیل  هاترک( اولین A)نقطه ECC  کیلونیوتن در تیر بین مرز بتن و11

قبل از تسلیم آرماتورها  کهیطوربه شودیمافزوده  هاترک. با ادامه بارگذاری به تعداد دهدیمکیلو نیوتن نشان  11در نیروی 

. این موضوع در شکل رندیگیمی جدیدی شکل هاترکنیز  (Bدر ابتدای تیر)نقطه  Aی نقطه هاترکعالوه بر گسترش بیشتر 

 متریلیم3195جابه جایی آرماتورها در  میپس از تسلج نشان داده شده است،  -3در شکل  طورکههمانب نشان داده شده است. -3

ه با ادام. شودینمو هیچ ترکی در چشمه اتصال مشاهده  ابندییماز سطح تیر به سمت مرکز تیر گسترش  ی خمشیهاترک

 نیچند Bو Aی هانقطهی هاترکضمن گسترش بیش تر  رسدیم Δy2به  ییجاجابه یوقت د-3مطابق شکل  یبارگذار افتنی

 . دهدیرخ م (C) نقطه  چشمه اتصالترک در 

 

 
 Δy۶ ج( Δy5ب(  Δy۴الف(  ییجادر جابه SDEG بر اساس گسترش ترک: 3شکل 

 

در  Bناحیه ترک الف -31در شکل  نشان داده شده است. SDEGبر اساس  هاترکادامه روندگسترش  31شکل در 

 ییجاجابهب در -31شکل در  .ندیآیم دیپد (C)نقطه اتصالچشمه در  یبرش یهاترک زمانشده و هم شتریب Δy1ییجاجابه
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Δy5 هیدر ناح یبرش یترک اصل B ییجادر جابه تیرخ داده و درنها Δy6  و بارKN 31393 شکل شودیم ختهیاتصال گس .

 .دهدیمرا در لحظه گسیختگی نشان  هاترکج وضعیت گسترش -31
 

  
 Δy6 ج( Δy5ب(  Δy4الف(  ییجادر جابه SDEG بر اساس گسترش ترک: 10شكل 

 

 8193 یرویو ن متریلیم 3195 ییجادر جابه ی تیرآرماتورهانشان داد که  S4و همکاران برای نمونه  پننتایج آزمایشگاهی 

در مدل عددی ارائه شللده در جابه جایی و نیروی ذکر شللده  33. مطابق شللکل رسللندیمبه مقاومت تسلللیم خود  وتنین لویک

 .رسندیمآرماتورهای فوقانی تیر برای اولین بار به مقاومت تسلیم خود 

  
 کیلونیوتن 8331ی در نیروی سازمدل: مطابقت شروع تسلیم آرماتورها طبق نتایج آزمایشگاهی و 11شكل 

 در تیر  ECCهای متفاوت بررسی تاثیر میزان نفوذ -4.
مطالعات آزمایشلللگاهی به دلیل هزینه باالی تهیه مواد اولیه و نیاز به فراهم بودن تجهیزات خاه به خصلللوه زمانی که 

شگران تحمیل می شود هزینه های زیادی را بر پژوه سی  سی در مقیاس واقعی برر ساله مورد برر صورت م کند. عالوه بر آن در

شگران را محدود کرده و و وادار به انتخاب  صادی پروژه پژوه ساله زمان بر بودن و توجیه اقت فراهم بودن امکانات و مواد اولیه م

شگاهی میتعداد محدودی نمونه و پارامتر برا سعه ی مطالعه آزمای سعی بر یافتن و تو شگران   هاییروشکند. از همین رو پژوه

ای را نههای بهیداشته تا قبل از آزمایش پارامترهای تاثیرگذار را به خوبی شناخته و آزمایشبرای بررسی و پیش بینی نمونه ها 

شلللود، زیرا هم به دلیل ین ضلللرورت بیش از پیش احسلللاس میریزی و اجرا نمایند. در رابطه با مواد جدید و نوظهور ابرنامه

ساس می سیاری اح شناخته بودن پارامترهای مختلف بر این مواد نیاز به مطالعات ب که به دلیل نوظهور بودن و شود و هم ایننا

تری )مثال طرح ش بیشطلبد و نیاز به دانتری را میها هزینه بیشتجاری نبودن این مواد معموال تهیه مواد اولیه سلللاخت آن

با توجه به مطالب عنوان شللده ضللرورت ایجاد و توسللعه روش هایی برای  باشللد.( میECCهای اختالط خاه در مورد مواد 

ساس می سازی مواد جدید اح شده درمدل صحت  شود که این مورد با توجه به مطالب عنوان  این پژوهش محقق گردیده و با 

شده درسنجی شد. در ادامه می بخش قبل های انجام  شده ارزیابی با توان پارامترهای مختلفی را صحت مدل تایید  مدل ارائه 

ستون، ECCتوان به بررسی تاثیر میزان نفوذهای مختلف نمود که از آن جمله می سبت  در طول تیر و در طول  بررسی تاثیر ن

صاالت در حاالت سی ات صال، برر صال داخابعادی این ات سی آرماتورگذاری های های دیگر )مثال ات لی با دو تیر از دو طرف( و برر
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 اشاره نمود.مختلف 

شده، تاثیر نفوذهای مختلف  سی  ECCدر این پژوهش از میان پارامترهای ذکر  ستهدشدر تیر برر ساختمان های ا . در 

ست شده ا ستیک ارائه  صل پال شکیل مفا صل  ]33[ بتنی روابط مختلفی برای محل ت شکیل مف شگران محل ت و اغلب پژوه

صل را مهمترین عامل در رفتار لرزه شکیل مف ستیک و مقطع تیر در محل ت صال معرفی کردهپال ل ان محاند. اغلب محققای ات

سبت به  ستیک را با روابطی ن صل پال شکیل مف دازه که حد باالی همه این روابط مقدار نفوذ به انبینی کرده اند عمق تیر پیشت

 شود.انتخاب می 1مطابق جدول  ECCکه با توجه به آن میزان نفوذهای زیر برای باشد عمق تیر می
 

 در تیر ECCقادیر مختلف نفوذ م :4جدول 

 (Hمقدار نفوذ)عمق تیر  H2  H395 H 1 کل تیر

 (mmفاصله از چشمه اتصال) 1 111 611 811 3711
  

نسبت به  ECCپذیرتر با توجه به رفتار شکلطورکه هماننشان داده شده است،  32در شکل مقدار نفوذهای مختلف  تاثیر

یرگذار کرنش اتصال تاث-پذیری رفتار تنشدر مقاومت و شکل اندازه عمق تیر، مقدار نفوذ بهبینی بودقابل پیشبتن معمولی 

د از این گروه فقط نخیلی به هم نزدیک بودمتر میلی 3711و  811و  611و  111که نمودارهای با نفوذ دلیل اینبه. باشدمی

متر میلی 111دلیل این که تا نفوذ بهمشخص است  32طور که در شکل . هماناندرسم شدهمتر میلی 3711و  111نمودار با نفوذ 

بی تاثیر بودن و  ECCمفصل پالستیک پوشش داده شده است مقدار نفوذ بیشتر تاثیری نداشته و با توجه به هزینه های باالتر 

 باشد.می (H) مترمیلی111 نفوذ بیشتر از عمق تیر مقدار نفوذ بهینه همان
 

 
 در تیر ECCمقدار نفوذهای مختلف : 12شكل 

 

 یریگجهینت-5

ی هاتیوزکامپستون بتنی که در ناحیه اتصال از -ی اتصال تیرالرزهی عملکرد نیبشیپدر این مطالعه یک مدل عددی برای 

رفتار و  ECCی کرنشللی شللوندگسللخت( اسللتفاده شللده اسللت، پیشللنهاد شللده اسللت. در این مدل رفتار ECCمهندسللی)

که مدل  دهدیم. مقایسلله نتایج مطالعه عددی و مطالعه آزمایشللگاهی نشللان شللده اسللتگرفته  درنظری فوالد شللوندگسللخت

سترش ی نماید. بررسی وضعیت گنیبشیپابل قبولی را بادقت ق هانمونهتوانسته است سختی اولیه و مقاومت ماکزیمم  شدهارائه

را در مراحل مختلف بارگذاری  هاترکتوسعه  تواندیم شدهارائهکه مدل  دهدیمبراساس کاهش سختی مقطع نیز نشان  هاترک

یی جاجابهکه اولین تسلیم میلگردها در  دهدیمنشان  S4توضیح دهد. بررسی وضعیت آرماتورها در مدل ارائه شده برای نمونه 

یی نمونه آزمایشللگاهی نیز تسلللیم آرماتورها را تجربه کرده اسللت. این جاجابهکه درسللت در همین  دهدیمرخ  متریلیم 3195
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 ی برخوردار است.سنجتیحساسکه مدل ارائه شده از دقت کافی برای انجام مطالعات پارامتری و  دهدیمنتایج نشان 

در چشمه اتصال و یافتن مقدار نفوذ بهینه استفاده شده  ECCبر آن از این مدل برای بررسی تاثیر نفوذهای مختلف  عالوه

ست و همانطور که انتظار می رفت نفوذ  شکل  ECCا شتر تاثیری در  ست و نفوذ بی به اندازه عمق تیر بهینه ترین مقدار نفوذ ا

 آورد.ای اضافی را به بار میپذیری و مقاومت اتصال نداشته و فقط هزینه ه
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