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چکیده
در تحریکات نیرومند زمین ،امواج مختلف با ویژگیهای متفاوت از زمین وارد سازه میشوند و پارامترهای اندازهگیری شده همچون شتاب و
جابجایی در هر لحظه متفاوت خواهد بود .جهت تعیین رفتار سازهها و ارزیابی مقاومت و ظرفیت شکلپذیری المانهای سازهای تحت جنبشهای
زمین ،آییننامههای مختلف ،الگوهای بارگذاری متعددی را به عنوان نماینده جهت شبیهسازی زلزلههای به وقوع پیوسته ارائه کردهاند .تمامی
الگوهای بارگذاری ارائه شده توسط آیین نامهها مفهومی از تغییرشکل (جابجایی نسبی میانطبقهای ،نسبتی از تغییرمکان تسلیم و  )...را به عنوان
کمیتی جهت اعمال بار ،کنترل تخریب ایجاد شده و اتمام روند اجرای آزمایش در نظر گرفتهاند در نتیجه تمامی این آزمایشات تحت شرایط کنترل
تغییر مکان انجام خواهد شد در حالیکه ارتعاشات ناشی از زلزله صرفا در فرم کنترل تغییرمکان نبوده و تلفیقی از نیرو و تغییرمکان می باشد .جهت
انجام آزمایشات در شرایط کنترل نیرو ،تعداد محدودی از آیین نامهها تنها پیشنهاداتی را ارائه کرده و بهدلیل وابستگی این نوع بارگذاری به ویژگی-
های عضو و شرایط محیطی امکان ارائه یک الگوی مدون وجود ندارد .در این تحقیق بارگذاری تحت دو حالت کنترل تغییرمکان و نیرو انجام شده
و عملکرد عضو تحت این دو نوع کنترل بار مقایسه شده است .بدینمنظور تیرهای بتنی از  4طرح اختالط شامل بتن خودتراکم حاوی الیاف فلزی
(1.2 ،1.1و 1.0درصد حجمی) و بتن فاقد الیاف به عنوان بتن مرجع تحت الگوهای بارگذاری مختلف و هر کدام در دو حالت کنترل نیرویی و
تغییرمکان قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه خواهد شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد درصورت اعمال بار در ناحیه االستیک،
تفاوت چندانی میان دو نوع کنترل بار وجود ندارد اما با افزایش دامنههای بارگذاری و رفتار غیرخطی نمونه ،در حالت نیرو-کنترل بهسبب ایجاد
تغییرشکلهای زیاد ،مقدار سختی به مراتب بیشتر از حالت تغییرمکان-کنترل افت پیدا کرده ،درحالیکه استهالک انرژی و مقدار میرایی به مراتب
بیشتر خواهد بود.
کلمات کلیدی :بتن خود تراکم  ،بتن الیافی  ،نوع کنترل بار  ،بارگذاری سیکلی

 -0مقدمه
بتن خودتراکم 1اولین بار در سال  1811مطرح گردید و مطالعات اولیه پیرامون کارایی بتن خودتراکم توسط  )1818( Ozawaو )1880( Okamura
در دانشگاه توکیو انجام گرفت [1,2,3].بتن خودتراکم بتنی است که دارای سیالیتی باشد که تراکم  ،بدون نیاز به انرژی خارجی انجام شود و عالوه
بر آن در حین و پس از اتمام بتنریزی بصورت یکپارچه باقی مانده و به راحتی در خالل آرماتورهای متراکم حرکت کند [4,5] .بتن خود تراکم به
عنوان یک پیشرفت در ساخت بتن در دو دهه اخیر معرفی شد .ژاپنی ها از سال  1881به بعد از بتن خودتراکم که نیاز به هیچ ویبره ای نداشت و
به تراکم کامل می رسید در ساخت پل ها  ،تونل ها و ساختمان ها استفاده کردهاند[6,7] .

الیاف برای کنترل عرض ترک و نیز جهت افزایش مقاومت کششی  ،نرمی  ،قابلیت جذب انرژی و فراهم آوری یک سیستم یکپارچه استفاده می
شود .در حال حاضر صدها نوع الیاف تولید می شود که فقط تعدادی از آن ها برای استفاده در بتن مناسب می باشند [8] .خواص مکانیکی بتن
الیافی 2تحت تاثیر نوع  ،درصد  ،نسبت طول به قطر معادل (نسبت منظر)  ،اندازه  ،شکل و نحوه تهیه نمونه ها و اندازه و شکل مصالح سنگدانه ای
قرار دارد .الیاف در همه حاالت گسیختگی 0بخصوص آن هایی که مانند خمش موجب خستگی 4و کشیدگی می شوند  ،بر خواص مکانیکی بتن و
مالت اثر می گذارد .در صورتی که الیاف آجدار باشد  ،تقویت بتن توسط الیاف به صورت درگیری میان الیاف و زمینه خواهد بود .با ترک خوردن
زمینه  ،تنش میان الیاف و زمینه تقسیم می گردد و از آن پس کل تنش به طور افزاینده ای به الیاف انتقال می یابد[9] .

آزمایشات آزمایشگاهی المان های سازه ای بتن مسلح برای تعیین رفتار آن ها تحت بارگذاری یک زلزله شبیه سازی شده از اهمیت باالیی
برخوردار است .پارامترهایی همچون سختی ، 5مقاومت  ،شکل پذیری ، 6توانایی جذب و اتالف انرژی 7و خرابی های بوجود آمده در اثر
بارگذاری سیکلی  ،از جنبه های مورد نظر رفتار  ،در طراحی لرزه ای اعضای سازه ای می باشد که نمی توانند با اطمینان کامل توسط روش های
تحلیلی تعیین گردند و نیاز است تا به وسیله آزمایشات آزمایشگاهی ارزیابی گردند  .روش های متفاوتی جهت شبیه سازی زلزله شدید همانند
روش میز لرزه  ،روش شبه دینامیکی و روش شبه استاتیکی وجود دارد که از مزایای روش های شبه استاتیکی می توان به سرعت پایین آزمایش و
امکان مشاهده جزئیات در حین آزمایش و اقتصادی بودن آن اشاره کرد.
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 -2برنامه آزمایشگاهی
 -0-2مصالح مصرفی:
در ساخت نمونه های مربوط به این تحقیق از فوق روان کننده نسل سوم بر پایه پلیکبوکسیلیک اتر استفاده شده است .این ماده در دمای  21درجه
سانتیگراد دارای وزن مخصوص  1.1گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد .الیاف مصرفی در نمونه های آزمایش شده  ،الیاف فوالدی می باشد که
مشخصات آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول .0مشخصات الیاف فوالدی
الیاف

مدول االستیسیته

شکل

GPa
061

فوالدی

طول )(mm

قطر )(mm

نسبت منظر

66

1.0

01

شن مصرفی در بتن دارای حداکثر ابعاد  12.5میلیمتر و ماسه مصرفی نیز زیر الک  4.75میلیمتر انتخاب شده است و دارای هم ارز ماسه ای 11

درصد بوده که منحنی دانه بندی سنگدانه ها در محدوده استاندارد  ASTMمیباشد .در ساخت نمونه های بتنی از سیمان پرتلند تیپ  2و پودر
سنگ با وزن مخصوص  2.6گرم بر سانتیمتر مکعب استفاده شده است.

 -2-2طرح اختالط
در این تحقیق  4طرح اختالط شامل نمونه های حاوی الیاف فوالدی ( 1.2 , 1.1و  1.0درصد حجمی) و طرح اختالط فاقد الیاف به عنوان نمونه
شاهد مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است .در تمامی  4طرح اختالط بررسی شده در این تحقیق که در جدول  2ارائه شده است  ،به غیر از
مقدار الیاف  ،تمامی اجزای تشکیل دهنده بتن ثابت در نظر گرفته شده است .نسبت آب به سیمان ) (w/cبرابر با  1.08می باشد Vf( .موجود در
جدول  2همان درصد حجمی الیاف و برابر با نسبت حجم الیاف به حجم بتن می باشد)
جدول .2طرح اختالط بتن )(kg/m3
فوق روان کننده

آب

سیمان

پودرسنگ

ماسه

شن

مقدار الیاف )(Vf

شماره طرح

%
7

162

413.1

288.9

826

722

-

cont

7

162

413.1

288.9

826

722

0.1

St 10

7

162

413.1

288.9

826

722

0.2

St 20

7

162

413.1

288.9

826

722

0.3

St 30

 -3-2نگهداری و عمل آوری نمونه ها
پس از اتمام پروسه اختالط  ،بتن در قالب ها ریخته شده و تا  24ساعت در داخل قالب ها و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شده است .پس از
آن  ،نمونه ها از قالب خارج شده و در استخر آب با دمای  25-22درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش قرار گرفته اند( .نمونه ها پس از  21روز
نگهداری در استخر مورد آزمایش قرار گرفته اند) .هر طرح اختالط شامل  5عدد تیر بتنی به ابعاد  101*21*15سانتیمتر بوده که تحت آزمایش
خمش قرار گرفته اند.

 -4-2آزمایشات انجام شده
بارگذاری بر روی نمونه ها در حالت سیکلی با استفاده از دو نوع الگوی بارگذاری و در دو حالت بارگذاری بصورت کنترل تغییر مکان و کنترل
نیرو انجام شده است .هر یک از الگوهای بارگذاری شامل  01سیکل بوده که در حالت تغییرمکان کنترل شامل دامنه های  %51و  %151تغییرمکان
تسلیم بوده (بارگذاری اول در ناحیه االستیک و دیگری در ناحیه پالستیک) که یک پارامتر وابسته به مشخصات نمونه می باشد .به علت استفاده از
الیاف با مقادیر مختلف در هر طرح اختالط  ،خصوصیات رفتاری نمونه ها با طرح اختالط های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد به همین دلیل
جهت تعیین پارامتر مذکور ابتدا یک آزمایش بارگذاری یکطرفه برای هر طرح اختالط انجام شده و سپس بر اساس نمودارهای بدست آمده که در
شکل  1نشان داده شده است  ،مقادیر دامنه های بارگذاری مشخص شده است که نتایج آن در جدول  0نمایش داده شده است.

شکل .0نتایج آزمایش بارگذاری یکطرفه

اما در حالت کنترل نیرو  ،دامنه های بارگذاری برابر است با نیروی متناسب با  %51و  %151تغییرمکان تسلیم که مقادیر آن نیز از منحنی بارگذاری
یکطرفه بدست آمده و در جدول  0ارائه شده است.

جدول .3مقادیر دامنه های بارگذاری
دامنه بارگذاری (کنترل نیرو) N

دامنه بارگذاری (کنترل تغییرمکان) mm

00011

50% ∆y

1.0.0

50% ∆y

.0111

150% ∆y

..000

150% ∆y

00111

50% ∆y

1.9.0

50% ∆y

6.111

150% ∆y

..000

150% ∆y

00111

50% ∆y

0.00

50% ∆y

60111

150% ∆y

6..0

150% ∆y

00011

50% ∆y

0.6

50% ∆y

69111

150% ∆y

6.9

150% ∆y

تغییرمکان تسلیم

طرح اختالط

1.45

cont

1.85

St 10

2.3

St 20

2.6

St 30

 -3بررسی نتایج
نتایج بارگذاری نمونه  ST30با دامنه  %151تغییرمکان تسلیم در حالت کنترل تغییر مکان به عنوان نمونه در شکل  2ارائه شده است.

شکل .2حلقه های هیسترزیس نمونه آزمایش شده

 -0-3سختی
با توجه به نتایج ارائه شده در شکل  0می توان دریافت که در حالت بارگذاری در ناحیه االستیک در هر دو شرایط کنترل نیرو و تغییرمکان (%51
تغییرمکان و  % 51نیروی تسلیم)  ،تغییرات سختی بسیار ناچیز بوده و افت محسوسی مشاهده نشده است اما در حالت بارگذاری با دامنه در
محدوده ناحیه غیرخطی نمونه ها  ،نمودار سختی روند نزولی داشته و تغییرات آن محسوس خواهد بود.

شکل .3نمودار تغییرات سختی در حالت کنترل تغییر مکان

 -2-3مقاومت
نتایج ارائه شده در شکل  4نشان می دهد که در حالت بارگذاری در ناحیه االستیک  ،تغییرات مقاومت بسیار ناچیز بوده اما با بارگذاری در
محدوده غیرخطی  ،افت مقاومت طی سیکل های متعدد بارگذاری  ،مشهود خواهد بود.

شکل .3نمودار تغییرات مقاومت

 میرایی-3-3
،  نشان می دهد که با بارگذاری در محدوده االستیک چه در حالت کنترل نیرو و چه در حالت کنترل تغییرمکان5 نتایج بدست آمده در شکل
 در حالت کنترل تغییر مکان با. مقادیر میرایی بیشتر خواهد شد، مقادیر میرایی پایین بوده ولی با ترک خوردن نمونه و ورود به ناحیه غیرخطی
 مقدار میرایی روند،  با افزایش تعداد سیکل های بارگذاری،  مقدار میرایی کمتر شده اما در حالت کنترل نیرو، افزایش تعداد سیکل های بارگذاری
.صعودی خواهد داشت

 نمودار تغییرات میرایی معادل ویسکوز.5شکل
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