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چكیده
در نرم افزار های اجزای محدود ،به طور گسترده از المان مدف ون در بتن برای مدلسازی آرماتور های مسلح کننده در سازه بتن آرمه استفاده می
شود .استفاده از این المان ،مدلسازی را آسان کرده و حجم عملیات پردازش را به حداقل می رساند .اما به دلیل در نظر نگرفتن اثر تماسی بتن و
میلگرد در المان مدفون در بتن ،دقت و کارایی مدل پایین می آید .در روش قید مدفون در بتن ،پیوستگی کامل بتن و میلگرد وجود دارد و تاثیر
لغزش میلگرد در نظر گرفته نشده است .از این جهت ،ارائه مدلی کارا برای مدلسازی اثر تماسی بتن و میلگرد در المان مدفون در بتن ضروری
می باشد .در این مقاله مدلی اصالح شده برای میلگرد فوالدی ارائ ه می شود تا در استفاده از المان مدفون در بتن ،اثر اندرکنشی میلگرد و بتن
محصورکننده آن لحاظ شود .در این مدل ،مشخصات مکانیکی میلگرد فوالدی اصالح شده و مدلی جدید جایگزین می شود .برای ارائه این مدل
جدید ،از حداکثر تنش پیوستگی بین بتن و میلگرد فوالدی در تست  Splittingاستفاده شده است .در این مدل ،زمان رسیدن سازه به حداکثر
تنش پیوستگی ،حداکثر تنش پیوستگی ،رابطه تنش پیوستگی بر حسب لغزش میلگرد ،کرنش معادل حداکثر تنش پیوستگی و اثر لغزش میلگرد بر
کرنش میلگرد فوالدی به طور دقیق در نظر گرفته شده است و مشخصات مکانیکی میلگرد فوالدی متناسب با این پارامترهای مهم اصالح شده
است .در این مقاله ،این مدل اصالح شده با مدل های دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج به طور دقیق بیان شده است .نتایج نشان می دهد که
مدل ارایه شده در این مقاله کارایی الزم را نسبت به مدل های قبلی دارا بوده و درصد خطای آن نسبت به نتایج آزمایشگاهی بسیار کم می باشد.
کلمات کلیدی :میلگرد فوالدی ،المان مدفون در بتن ،سازه بتنی ،اندرکنش بتن و میلگرد ،تنش پیوستگی

 -1مقدمه
اثر تماسی بین بتن و میلگرد فوالدی یکی از مهم ترین پارامترهایی می باشد که کارایی رفتار مرکب سازه بتن آرمه را کنترل می نماید .ارزیابی
دقیق اندرکنش میلگرد با بتن محصورکننده آن می تواند منجر به ارائه مدلی کارآمد و قابل اطمینان با درصد خطای بسیار کم در مدلسازی اجزای
محدود شود .تنش پیوستگی بین میلگرد و بتن تابعی از لغزش میلگرد درون بتن می باشد .لغزش میلگرد توسط اختالف کرنش بین بتن و میلگرد
فوالدی در سطح تماس بیان می شود .برای مدلسازی دقیق و قابل اعتماد سازه بتنی ،یک مدل تحلیلی برای در نظرگرفتن اثر تماسی مورد نیاز می
باشد .دو روش رایج برای مدلسازی رفتار مرکب در نرم افزار های اجزای محدود موجود می باشد .در روش دقیق تر که المان  Discreteنامیده

می شود ،بتن و میلگرد فوالدی به صورت دو المان کامال مجزا مدلسازی می شوند .در روش دیگر به نام المان  Embeddedیا المان مدفون شده،
میلگرد فوالدی به عنوان جزئی با سختی محوری مانند فیبر سخت کننده به صورت مدفون در المان بتن مدلسازی شده و تغییرمکان های گره ای
آن با تغییرمکان گره ای المان بتن برابر می باشد ] .[1در این روش فرض می شود هیچ لغزشی بین بتن و میلگرد رخ نمی دهد و پیوستگی کامل
بین این دو ماده وجود دارد .اگرچه مدل  Discreteاز المان مدفون در بتن دقیق تر است و لغزش میلگرد را مدل می کند ،اما تعداد مش ها در این
روش بیشتر بوده و مدت زمان الزم برای پردازش تحلیل بسیار بیشتر از روش مدفون در بتن می باشد .بنابراین این روش برای سیستم های پیچیده
با درجات آزادی باال مناسب نمی باشد.
تا حاال روش های مختلفی برای اثردادن اندرکنش بتن و میلگرد در مدلسازی اجزای محدود ارائه شده است Ngo .و  Scordelisاز مدل
 bond-linkبرای اثر تماسی بتن و میلگرد استفاده کرده اند ] . [2در مدل آنها یک گره از بتن به یک گره از میلگرد فوالدی متصل می شود و
المان ارتباط ( )Linkهیچ بعد فیزیکی ندارد Degroot .و همکارانش سطحی را بین میلگرد و بتن تعریف کرده اند که  bond-zoneنام دارد.
ویژگی های تماسی دو ماده را به این سطح اختصاص داده اند ] .[3این روش برای سیستم های پیچیده مناسب نمی باشد زیرا تعداد گره ها را در
سطح تماس و در نتیجه درجات آزادی کل سیستم را افزایش داده و مدت زمان همگرایی و پردازش تحلیل باال می رود Kwak .و Kimمدل
اصالح شده ای را برای میلگرد فوالدی ارائه داده اند ] .[4روند محاسبه مدل اصالح شده میلگرد بسیار طوالنی بوده و دارای حجم عملیات باالیی
می باشد و مدلی کاربردی برای استفاده کاربران نرم افزار های اجزای محدود نمی باشد Zhou .و همکارانش مدلی برای در نظرگرفتن اثر
اندرکنش بتن و میلگرد در المان مدفون در بتن ارائه داده اند ] .[5در مدل آنها دو صفحه  4گره ای در سطح تماس ایجاد شده که اجازه حرکت
آزاد میلگرد را در مدل مدفون در بتن می دهد اما با این روند ،تعداد گره های مورد نیاز برای تعریف این دو صفحه سبب باال رفتن مدت زمان
پردازش می شود.
در این مقاله با اصالح مدل فوالد برای میلگرد مسلح کننده بتن ،مشخصات مکانیکی آن را تغییر داده و اثر لغزش میلگرد را در نظر می گیریم هم
چنین با در نظرگیری روش المان مدفون در بتن و اصالح آن با تغییر مشخصات مکانیکی میلگرد مسلح کننده ،مدلی کارا و با درصد خطای کم و
با مدت زمان پردازش بهینه ارائه شده است.

 -2مدل اصالح شده میلگرد فوالدی
وجود تغییرمکان نسبی بین بتن و میلگرد فوالدی می تواند تاثیر مثبتی در رفتار شکل پذیر یک سازه بتنی داشته باشد .در واقع تغییرمکان
گسیختگی یک سازه بتنی به نحوی توسط اثر تماسی بین بتن و میلگرد فوالدی در زمان مقاومت نهایی و هم چنین گسیختگی کنترل می شود .در
این حیطه Cashell ،و همکارانش نشان داده اند که یک دال بتنی با مقاومت پیوستگی باال و لغزش کم میلگرد درون بتن ،دارای شکل پذیری کمی
بوده و زمان گسیختگی آن و رسیدن آن به مقاومت نهایی بسیار کم می باشد ] .[6بنابراین ضروری است که یک مدل کارآمد ارائه شود تا اثر
اندرکنش بتن و میلگرد فوالدی را در روش المان محدود در نظر بگیرد .رابطه تنش -کرنش میلگرد فوالدی معموال توسط یک منحنی دو خطی با
مقاومت تسلیم مشهود  fyنشان داده می شود .برای میلگرد مدفون در بتن مدل های مختلف رابطه تنش-کرنش بر اساس نتایج آزمایشگاهی ارائه
شده است Belarbi .و  Hsuرابطه ای دو خطی تنش – کرنش را براساس نتایج آزمایشگاهی ارائه داده اند که مطابق آن مقاومت تسلیم میلگرد
مدفون در بتن توسط رابطه ( )1بدست می آید ].[7
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که مطابق آن ،مقاومت تسلیم اصالح شده به صورت تابعی از پارامتر  Bبیان می شود .این پارامتر از رابطه ( )2بدست می آید.
B = ( fcr fy )1.5 r

()2

در این رابطه r ،نسبت آرماتور مسلح کننده مقطع و  fcrمقاومت کششی بتن در کرنش ترک خوردگی معادل  0/00000می باشد .برای لحاظ کردن
اثر اندرکنش بتن و میلگرد  ،کرنش معادل لغزش میلگرد به کرنش تسلیم میلگرد فوالدی اضافه شده و سختی االستیک اصالح شده میلگرد
فوالدی ارائه می شود .همان طور که در شکل  1نشان داده شده است ،تغییرشکل کلی میلگرد فوالدی از جمع تغییرشکل داخلی آن ناشی از کرنش
میلگرد فوالدی  D lو تغییرشکل معادل لغزش میلگرد در بتن  dبدست می آید.

شكل : 1تغییر شكل کلی میلگرد فوالدی مدفون در المان بتنی

برای بررسی و ارائه مدل اصالح شده میلگرد فوالدی ،المان بتن مسلحی تحت خمش خالص در شکل  2نشان داده شده است.
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شكل : 2رفتار یک المان بتن مسلح تحت خمش  (aبخش کششی از المان  )bتوزیع تنش در مقطع )cتوزیع کرنش در مقطع

مطابق شکل ( ،2)aفاصله بین دو ترک مجاور هم در عضو خمشی توسط  Srبیان می شود .بتن موجود در فاصله بین دو ترک در ظرفیت باربری
سازه همکاری می کند .اما در مقطع ترک خورده ،بتن هیچ نقشی در تحمل بار نداشته و نیروی کششی به طور کامل توسط میلگرد فوالدی متحمل
می شود  .این امر منجر به تمرکز تنش و تمرکز کرنش در آن مقطع میشود که در شکل ( 2)bو ( 2)cنشان داده شده است .در واقع در مقطع ترک

خورده هیچ تنش پیوستگی وجود نداشته و تمرکز تنش و کرنش را ناشی می شود .بر مبنای این اصل ،مدول االستیسیته اصالح شده میلگرد
فوالدی با در نظرگیری اثر تماسی بتن و میلگرد توسط رابطه( )3بیان می شود.
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که در آن fy * ،تنش تسلیم اصالح شده میلگرد فوالدی es ،کرنش میلگرد فوالدی معادل با تنش تسلیم اصالح شده *  fyو  dلغزش ماکزیمم
میلگرد فوالدی می باشد .هم چنین در این معادله l ،برابر با طول انتقال تنش پیوستگی بین میلگرد و بتن محصور کننده آن می باشد Wu .و
 Zhaoماکزیمم لغزش میلگرد را توسط رابطه ( )4ارائه داده اند].[8
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که در آن  Kبرابر است با:
()5

K = Kco + 33Kst

 K coو  K stتوسط رابطه ( )6و ( )7بیان می شود.
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که در این معادالت C ،برابر با حداقل پوشش بتنی میلگرد فوالدی db ،برابر با قطر میلگرد فوالدی  Ast 1 ،مساحت یک لنگه خاموت و Sst

فاصله خاموت ها می باشند .تغییرمکان نسبی بین میلگرد فوالدی و بتن محصور کننده آن توسط رابطه ( )0بیان می شود.
x
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بنابراین طبق رابطه ( ،) 0در وسط المان خمشی و بین دو ترک مجاور هم ،کرنش در میلگرد فوالدی و بتن محصور کننده آن برابر بوده و مطابق
شکل ( 2)cلغزش میلگرد در این نقطه برابر با صفر می باشد .بنابراین ماکزیمم لغزش میلگرد  ، dمربوط به نیمی از فاصله بین دو ترک متوالی می
باشد و طول انتقال تنش پیوستگی  ، lمی تواند توسط رابطه ( )9بدست آید.

()9

Sr (min) = 2l

که این طول انتقال برابر با مینیمم فاصله دو ترک مجاور هم در یک عضو خمشی ) ، Sr (minمی باشد .بر طبق تحقیقات  Borosnyoiو همکارانش
] ،[9این طول مینیمم  0/67برابر طول متوسط فاصله ترک در یک عضو خمشی می باشد که آیین نامه  [10] CEBرابطه ( )10را برای بدست
آوردن فاصله متوسط ترک ارائه داده است.
()10
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با توجه به رابطه ( )9و ( )10طول انتقال تنش پیوستگی بین میلگرد فوالدی و بتن محصور کننده آن توسط رابطه ( )11بدست می آید.
()11

0.67
S rm
2

=l

بنابراین مدل اصالح شده میلگرد فوالدی بدست آمده و در شکل 3نشان داده شده است.

شكل : 3نمودار تنش – کرنش مدل اصالح شده میلگرد فوالدی در مقایسه با نمودار اولیه آن
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صحت سنجی روش ارائه شده

برای صحت سنجی روش ارائه شده ،از یک نمونه آزمایشگاهی که توسط  Cashellو همکارانش ] [11صورت گرفته است استفاده می شود.
نمونه یک دال بتنی دو طرفه با ابعاد  2250mm ´ 1500mmو ارتفاع  60mmمی باشد .آرماتور مسلح کننده در قسمت میانی ارتفاع دال قرار

داشته و میلگرد های با طول کمتر در ارتفاع پایین تر نسبت به سفره میلگرد های با طول بزرگتر قرار دارند .این دال تحت بار یکنواخت استاتیکی
قراردارد و توسط  12نقطه میانی بارگزاری شده است .شکل شماتیت نمونه آزمایشگاهی در شکل 4نشانداده شده است.

شكل : 4نمونه صحت سنجی شده توسط روش ارائه شده

مشخصات نمونه صحت سنجی شده در جدول 1آمده است :
جدول : 1مشخصات نمونه مورد صحت سنجی قرار گرفته
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طول انتقال ،تنش تسلیم اصالح شده و مدول االستیک اصالح شده میلگرد فوالدی بر مبنای تئوری ارائه شده در جدول 2نشان داده شده است.
جدول : 2طول انتقال ،تنش تسلیم اصالح شده و مدول االستیسیته اصالح شده برای نمونه صحت سنجی شده
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هم چنین ضریبی به نام  bمعرفی شده است که ضریب کاهش مدول االستیسیته می باشد.
نرم افزار اجزای محدود  Abaqusبرای مدلسازی این نمونه آزمایشگاهی استفاده شده است .برای مدلسازی بتن از مدل بتن آسیب دیده
خمیری( )CDPاستفاده شده است .پارامترهای الزم برای این مدل بتن در جدول 3آمده است.

جدول : 3پارامتر های مدل آسیب دیده خمیری برای بتن
Viscosity parameter

)( m
0/00001
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σc 0

s b0
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Flow potential
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30

نتایج صحت سنجی روش ارائه شده در شکل 5نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد که مدلسازی بدون توجه به اثر لغزش میلگرد در بتن و
استفاده از المان مدفون در بتن دارای خطای قابل مالحظه ای می باشد .اما اصالح مشخصات میلگرد فوالدی و اثردادن لغزش میلگرد در محاسبات
سبب باالبردن دقت نتایج شده و خطای آن را کم کرده است.

شكل : 5نتایج حاصل از صحت سنجی تئوری ارائه شده

 -4نتیجه گیری
همان طور که در این مقاله ارائه شد ،با اصالح کردن مشخصات مکانیکی میلگرد فوالدی و هم چنین استفاده از آن در المان مدفون در بتن می توان
ضعف مدل المان مدفون در بتن را از میان برده و اثر تماسی میلگرد فوالدی و بتن محصور کننده آن را در المان مدفون در بتن لحاظ کرد .با این
امر دیگر نیازی به استفاده از روش های زمان بر با حجم المان های زیاد نبوده و دقت مدلسازی افزایش می یابد .به دلیل سادگی روش ارائه شده
در این مقاله میتوان از آن در سازه های پیچیده بتنی استفاده کرد و اثر اندرکنشی مواد را در محاسبات خود در نظر بگیریم.
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