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  چکیده
 کمانش میلگردهاي فشاري باعـث تغییـر رفتـارغیرخطی    

به دلیل   در تحقیق حاضر  . گرددمی بتن مسلح    معمول مقطع 
گیري از روش تفکیک درجات آزادي بـتن و میلگـرد در    بهره
هاي طولی بتن مسلح، امکـان مدلـسازي مناسـب اثـر            المان

 ازکمانش در کنار دیگر اثرات اندرکنشی بین بتن و میلگـرد        
بر این مبنا بـه  . لغزش فراهم شده است   -جمله اثر پیوستگی  

تحلیل اثر کمـانش میلگـرد تحـت فـشار در رفتـار             تجزیه و   
اي ستون بـتن مـسلح پرداختـه        غیرخطی بار افزون و چرخه    

-ضمن اعتبارسنجی روش مورد استفاده، تحلیـل      . شده است 
انش میلگرد در رفتـار  هاي متنوع عددي براي بررسی اثر کم     

پـذیري  هاي بتن مسلح شامل ظرفیت و شکل      غیرخطی ستون 
. حاصله مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت       صورت گرفته و نتایج     

 کاهشی کمـانش میلگـرد و       تأثیردهد میزان   نتایج نشان می  
تــشدید آن بــا افــزایش فاصــله میلگــرد عرضــی روي رفتــار 

توجه است، ولی مقدار کاهش به حـدي  غیرخطی مقطع قابل 
نیست که ظرفیت برآورد شـده حاصـل از تحلیـل عـددي و              

ـ  ثر از کمانش از مقدار ظرفیت نهـ       أمت دسـت آمـده از     ه  ایی ب
پذیري و رفتار پـس از تـسلیم        اما شکل . نامه کمتر شود  آیین

توجهی وابسته به اثر کمانش بـوده و بـا          مقطع به مقدار قابل   
تشدید اثر کمانش، تردشکنی و نـرخ افـت مقـاومتی مقطـع         

  .یابدافزایش می
کمانش میلگرد، ستون بتن مسلح، میلگردهاي       :هاکلیدواژه

 ايچرخهعرضی، رفتار 
  

   مقدمه-1
دلیل ترکیب شـدن از     ه  تحلیل رفتار مقاطع بتن مسلح ب     

دو نوع مصالح بتن و میلگرد در مقایسه بـا مقـاطع فـوالدي              
هاي مختلف عـددي و تحلیلـی   روش. باشدتر می کمی پیچیده 

مهـم  . براي تحلیل رفتار مقاطع بتن مسلح ارائه شـده اسـت          
د به نحو مطلـوبی  این است که اثرات اندرکنشی بتن و میلگر    

گیرد، در تعامل    قرار می  تحت فشار وقتی میلگرد   . لحاظ شود 
با بخش بتنی مقاطع بتن مسلح، وابسته به شرایط پیرامـونی     

در حـال حاضـر و در       . تواند مـستعد کمـانش باشـد      خود می 
کـه بـا ایجـاد     ها، با فرض این  نامهروشهاي مورد کاربرد آیین   

ــانش احتمــالی  ــدات الزم از کم ــوگیري تمهی ــا جل     میلگرده
  شـود  شود، این اثر در روند تخمین ظرفیـت لحـاظ نمـی           می

هاي الزم در فواصــل میلگردهــاي  اعمــال محــدودیتولــی بــا
از رخـداد  عرضی و قطر آنها و پوشش بتنی روي میلگردهـا،           

  .]2-1[شود کمانش پیشگیري می
هاي در زمینه مدلسازي عددي رفتار کمانشی میلگرد مدل

ها که بر پایـه منحنـی   این مدل. پیشنهاد شده استمتنوعی  
هـاي سـاده     کرنش میلگرد استوار هستند شامل مدل      -تنش

باشـند و در    می] 8-4[تر  تر و مفصل  هاي پیچیده تا مدل ] 3[
مجموع همگی سعی در بیان مدلی عددي براي بیـان رفتـار            

مز و  گمدل ارائه شده توسط     . اندمیلگرد تحت کمانش داشته   
از سادگی کافی در مدلسازي عددي برخوردار بوده ] 3 [اپلتون

در زمینه . همخوانی دارد] G-M-P] 9کرنش -و با مدل تنش  
رفتار غیرخطی مقاطع بتن مسلح و به خصوص در حوزه پس  

پـذیري مقـاطع، تحقیقـات      از تسلیم و اثر کمانش در شـکل       
عددي و هاي م شده است و در این راستا از روش        متنوعی انجا 

صـورت  با وجود تحقیقـات  . اندهاي تجربی بهره گرفته شآزمای
هاي کارآمدتر براي تحلیل عددي،     گرفته از قبل، با ارائه روش     

همواره تحقیقات متنوع و به روزتري از اثر کمـانش صـورت            
گیرد و بیشتر به تشریح نقش کمانش در رفتار غیرخطـی     می

  ].11-10[شود مقاطع بتن مسلح پرداخته می
گیـري از روش تفکیـک     ضر به دلیـل بهـره     در تحقیق حا  
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هاي طولی بتن مسلح،    درجات آزادي بتن و میلگرد در المان      
امکان مدلسازي مناسب اثـر کمـانش در کنـار دیگـر اثـرات           

غزش  ل-اندرکنشی بین بتن و میلگرد من جمله اثر پیوستگی
فراهم شده و بر این مبنا بـه تجزیـه و تحلیـل اثـر کمـانش              

ر رفتـار غیرخطـی سـتون بـتن مـسلح           میلگرد تحت فشار د   
  .پرداخته شده است

پــس از کمــانش میلگــرد، ســختی آن بــر اســاس رفتــار 
انـد  برخی محققین پیشنهاد داده   ]. 3[شود  خمشی لحاظ می  

که کمانش میلگردها بر اساس فاصله بین دو میلگرد عرضـی   
متوالی لحاظ شود و در این فاصله میلگـرد بـه صـورت یـک        

 مدلسازي شود و طول آزاد کمانش برابر ستون دو سر گیردار
الف و  -1( دو میلگرد عرضی لحاظ شود، شکل با نصف فاصله  

بر اساس برخی نتایج تجربی و تئوري، میلگرد         ]. 12[) ب -1
تواند در طولی مساوي و یا بیشتر از حد فاصل دو    فشاري می 

]. 13) [ج -1شـکل   (میلگرد عرضـی متـوالی کمـانش کنـد          
انش برابـر بـا فاصـله دو میلگـرد عرضـی      حالتی که طول کم 

شود، معادل این است کـه میلگـرد       متوالی در نظر گرفته می    
تحت اثر نیروي فشاري در حد فاصل دو میلگرد عرضی را به     

در ایـن نـوع    . صورت ستون دو سـر مفـصل در نظـر گرفـت           
مدلسازي کاهش مقاومت میلگرد عرضی باعث کاهش بیشتر       

  .شوداي میهاي سازهانپذیري المدر مقاومت و شکل
  

  
فاصـل دو   کمانش میلگرد در حـد   )  ب ،حالت اولیه ) الف): 1(شکل  

فاصل بیش   کمانش میلگرد در حد   )  ج  و میلگرد عرضی 
  .]12 [دلیل تسلیم آنهاه از دو میلگرد عرضی ب

  

کمانش میلگرد باید بررسی که چه موقع اثر  در مورد این
ــد در   ــراي میلگــرد مــستعد کمــانش بای شــود و ایــن اثــر ب
محاســبات کنترلــی وارد گــردد، برخــی محققــین معتقدنــد 

که بخشی یا تمام بتن اطراف میلگرد مقاومت خـود        هنگامی

کـه   را از دست داد و به بیان دیگر خرد شـد و یـا هنگـامی                
دنـد، از آن بـه      میلگردهاي عرضی از مرحله تسلیم عبور نمو      
  .بعد میلگرد باید تحت اثر کمانش بررسی شود

 هاي عرضی شـرایط محـدود     ها در مورد میلگرد   نامهآیین
-اگرچه ایـن شـرایط بـه ازاي شـکل         . انداي ارائه داده  کننده
ختلف تیر و ستون و حتی      هاي مختلف و در مقاطع م     پذیري

له هاي مختلف طولی عضو، اختالف دارند ولی فاص       در موقعیت 
در مقــاطع بحرانــی مــثالً نــواحی ) Ls(میلگردهــاي عرضــی 

پذیري زیاد، به صورت روابـط      ها و به ازاي شکل    ونانتهایی ست 
  ]:14، 1[باشند می) 2(و ) 1(
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 و  ih  ،h. باشد می ih مقدار حداکثر    xhدر روابط اخیر،    
b    انـد مشخص شـده  ) 2( در شکل .db      قطـر میلگـرد طـولی    

 در مورد مقدار میلگردهاي عرضی مورد اسـتفاده و        . باشدمی
ارد کـه   هایی وجـود د   آرایش آنهـا در مقطـع نیـز محـدودیت         

یکـی از مـوارد   . نامـه ذکـر شـده اسـت      جزئیات آنها در آیین   
بـه میـزان    Lsکننـده، محـدود کـردن    محدودکننده و تعیین  

. باشـد مـی ) db( برابر قطر میلگردهاي طولی      ششحداکثري  
در ارتباط با کمانش یک میلگرد، اثر این شـرط بـه صـورت               

. شودکرنش میلگرد طولی دیده می     -شمستقیم در رابطه تن   
چون با زیاد شدن مقدار این مشخصه که به الغري میلگـرد            

  .شودشود، اثر کمانشی تشدید میطولی نیز تعبیر می
  

  
توزیع تـنش مفـروض   ) ب ،سطح مقطع) الف: شماي کلی از   ):2(شکل  

  .]1 [نامهتوزیع کرنش مفروض آیین) ج و نامهآیین
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   مدلسازي رفتار غیرخطی ستون-2
 -به منظور مدلسازي عددي ستون، از دو نوع المـان تیـر   

در ). 3(شـکل   ،  ستون و المان اتصال بهره گرفته شده اسـت        
اي شـکل  روش عددي مورد استفاده که بر مبناي مدل الیـه      

گرفته است، فرض پیوستگی کامـل بـین بـتن و میلگـرد از              
 -ست و بـه بیـان دیگـر اثـر پیوسـتگی           میان برداشته شده ا   

  ]. 15[ لغزش لحاظ شده است
  

  
نحوه مدلسازي ستون بتن مسلح به صورت ترکیبی از المان ): 3(شکل  

  .]15 [اتصال و ستون
  

اگرچه قابلیت مدلسازي طول مهاري و بیرون کـشیدگی         
ود آن در مدلسازي اتـصال پـاي سـتون وجـود            ناشی از کمب  

دارد، ولی به منظور دور نشدن از هدف تحقیق مقـدار طـول    
مهاري کافی و زیاد لحاظ شده است تا نتایج تحقیق متاثر از            

کشیدگی میلگردها از درون فونداسیون قرار نگیـرد     اثر بیرون 
]16.[  

ثیر لنگر خمشی و نیـروي محـوري        أالمان ستون تحت ت   
هر المان ستون به صورت ترکیبی از بخـش بتنـی        . ردقرار دا 

 میلگرد  nکند و   که از تئوري خمشی اویلر برنولی پیروي می       
کنـد، تـشکیل    اي پیروي مـی   طولی که از تئوري المان میله     

لغزش به صورت اندرکنش بین آنها       -شود و اثر پیوستگی   می
لغـزش  . شـود در روابط تعادل حاکم بر جزء طول لحاظ مـی         

ر میلگرد و بتن پیرامون آن در هر مقطع و در موقعیت بین ه
قابـل تعریـف    ) 3( از المان بتن مسلح توسط رابطـه         xطولی  
ــرد، xui)(در ایــن رابطــه . اســت  تغییرمکــان طــولی میلگ

)(1 xu C      ،2)( تغییرمکان طولی بخش بتنی xu Cمکـان   تغییر
  .باشد میyنی در راستاي محور عرضی بخش بت

)3 (                    
dx

xduyxuxuxu C
iCibi

)()()()( 2
1 +−= 

نویـسی در   در محیط اجزاي محدود و بـه کمـک برنامـه          
فرم تضعیف شده معادالت حاکم بر      ] MATLAB] 17محیط  

مبناي تغییرمکان و تابع انـرژي پتانـسیل اسـتخراج شـده و            
امـل محاسـبات   جزئیـات ک . مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت      

تعـداد درجـات آزادي     . ذکر شده است  ] 15[المان در مرجع    
نهایی المان بتن مسلح وابسته به تعـداد میلگردهـاي طـولی      

 یـک  ،بـه عنـوان مثـال   . شودارائه می) 3(بوده و مانند شکل   
باشـد   درجه آزادي می14المان با چهار میلگرد طولی داراي       

 درجـه  هـشت و  درجه آزادي مربوط به بخش بتنی    ششکه  
  .باشدآزادي مربوط به میلگردها می

المان اتصال پاي ستون قابلیت مدلسازي عـددي بیـرون          
ثر از تــضعیف پیوســتگی بــین بــتن أکــشیدگی میلگــرد متــ

ـ  . فونداسیون و هر میلگرد میلگرد را دارد       دلیـل  ه  همچنین ب
تفکیک درجات آزادي دو بخـش بتنـی و میلگردهـا قابلیـت         

.  اتصال و ستون وجود خواهـد داشـت        هايبندي المان سرهم
لذا المان اتصال در روندي مشابه با المـان سـتون مدلـسازي      

جزئیات کامل این نوع المان مورد استفاده    . عددي شده است  
  .ارائه شده است] 16[در 

 رافـسون   -براي حل عددي غیرخطی از الگوریتم نیـوتن       
 هر المان ستون بتن مسلح در روند حـل        . استفاده شده است  

عددي به تعدادي المان بتن مسلح با طول کوتـاهتر تقـسیم        
ثر از نـوع    أشده است تا اثرات وابستگی بـه طـول المـان متـ            

فرموالسیون اجزاي محوددي المان که بر مبناي تغییرمکـان     
 ترتیب بر اسـاس مطالعـات عـددي       به این . است، لحاظ شود  

المان از حـدي  گیري شده است که اگر طول      این طور نتیجه  
هـاي خمـشی کمتـر یـا مـساوي در نظـر         رابر با فواصل ترک   ب

هاي عـددي نـاچیز     ه شود، اثـر انـدازه المـان در پاسـخ          گرفت
 تحقیق نیـز ضـمن محاسـبه فواصـل          لذا در این  . خواهد شد 
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لمـان سـتون بـه      ا] 18[هاي خمشی بـر مبنـاي مرجـع         ترک
  .تر تقسیم و مدلسازي شده استتعدادي المان کوتاه

اسـتفاده  ] 19 [ یاسـین  تن از مدل  براي مدلسازي رفتار ب   
کـرنش   -این مدل عالوه بر منحنی پـوش تـنش        . شده است 

برداري و بارگذاري    بتن و اثرات محصور شوندگی، ضوابط بار      
رفتـار کشـشی بـتن بـه صـورت         .  اسـت  را نیز تبیین نمـوده    

به نحوي کـه خـط اول از     . خطی در نظر گرفته شده است     دو
یابـد و خـط     دامه می  مختصات تا حد مقاومت کششی ا      أمبد

شوندگی از حد مقاومـت کشـشی تـا حـد       دوم به صورت نرم   
یابد و بعـد از آن   کرنش نهایی کششی و تنش صفر ادامه می       

-اثـر سـخت   . شـود مقاومت کششی صفر در نظر گرفته مـی       
وندگی کششی نیز به صـورت وابـسته بـه طـول المـان در       ش

  . رفتار کششی بتن لحاظ شده است
 بین بـتن و میلگـرد کـه بـه صـورت          براي اثر اندرکنشی  
در محاسبات وارد شده اسـت،      لغزش   -رابطه تنش پیوستگی  
اي بر اساس مقایـسه   . استفاده شده است  از مدل الیگوهوسن    

هاي دیگر انجام شـده اسـت،       که بین این مدل و برخی مدل      
ــسا   ــادگی و مدل ــین س ــذکور در ع ــدل م ــاي م زي پارامتره

این مدل  ]. 20[وده است   گذار از دقت خوبی برخوردار ب     تأثیر
-عالوه بر مدلسازي عددي منحنـی پـوش تـنش پیوسـتگی        

برداري و بارگذاري را نیز تبیـین نمـوده و         لغزش، ضوابط بار  
پارامترهاي متنوعی شامل ضخامت و فواصل دندانه میلگـرد،   

گرد را در محاسبه لمقاومت بتن، مقدار پوشش بتن و قطر می    
  .گیردظر میلغزش در ن -و رفتار تنش پیوستگی

  
  اي میلگرد و اثر کمانش رفتار چرخه-3

کـرنش   - براي تبیـین رابطـه تـنش       G-M-P(1(از مدل   
 گیـوفري   این مدل ابتدا توسط   . میلگردها استفاده شده است   

تکمیل ] 9[ ارائه شد و سپس توسط منگوتو و پینتو       و پینتو   
منحنی پوش یـک منحنـی تبـدیل و         ). 4( شکل   ،شده است 

به خط مستقیم دیگر  E0ط مستقیم با شیب  انتقال از یک خ   
این خطوط مستقیم در حقیقـت   . کند را بیان می   E1با شیب   

ــی    ــذکور را دارا م ــی م ــراي منحن ــب ب ــش مجان ــدنق . باش
),( 00 ss σε  مختــصات مربــوط بــه نقطــه برخــورد مجانبهــا   

  .باشدمی

  
کرنش میلگرد بدون اثر کمانش بر اساس مـدل         - رفتار تنش  ):4(شکل  

G-M-P ]3-9.[  
  

اعمـال  بـراي  ] 3[مز و آپلتون گ از مدل ارائه شده توسط 
 G-M-Pکــرنش  -اثــر کمانــشی میلگردهــا در رابطــه تــنش

) 5(بر اساس تئوري این مـدل در شـکل   . اده شده است استف
کرده بین دو میلگرد نحوه بررسی تعادل یک میلگرد کمانش     

  .عرضی نشان داده شده است
  

  
  .]3[ کرده کمانش میلگرد براي شده گرفته نظر در آزاد دیاگرام ):5(شکل 
  

رابطه تعادل حاکم بر میلگرد کمانش کرده به صورت زیر      
  :باشدمی

)4(                                                      
b

Pb
b w

MP 2
=  

لنگر خمیـري   MPbجایی و  ه مقدار جاب  wbدر رابطه اخیر    
 و بدون حضور بـار      ايهبراي یک مقطع دایر   . باشدمیلگرد می 
  :را نوشت) 5(توان رابطه محوري می

)5  (                ybyPPb dZM σ××π=σ×= 3

8
1424.0  
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رابطـه  . باشـد ي مـی اه مـدول خمیـري مقطـع دایـر     PZکه  
ـ      و تغییرمکـان طـولی     wbجـایی جـانبی     هسازگاري بـین جاب

را ) θ(و زاویه چـرخش صـلب بدنـه میلگـرد       ) bδ(میلگرد  
  .شودنوشته می) 6(توان به صورت رابطه می

)6(                )cos1(,sin
2

θ−=δθ= sb
s

b L
L

w  

sL            برابر با فاصله بـین دو میلگـرد عرضـی متـوالی در نظـر
نظر کـردن  به کمک بسط سري فوریه و صرف   . شودگرفته می 

  :شودحاصل می) 7(از جمالت مرتبه سوم و باالتر، رابطه 

)7 (                          
2
Lsb

bw δ
=  

  :شتتوان نواز روابط فوق می
)8 (                        

b

Pb
b

MP
δ

×= 1
L

22

s

  

  با در نظر گرفتن کرنش میـانگین در طـول فاصـله بـین              
s/Lbsدو میلگرد عرضی به صورت     δ=ε  و تعریف تـنش در 

ــورت   ــه ص ــرد ب bbsمیلگ AP /=σ  ــنش و ــین ت ــه ب     ، رابط
حاصـل  ) 9(ه  کرنش میلگرد کمانش کرده بـه صـورت رابطـ         

  .باشد سطح مقطع میلگرد میbA .شودمی

)9(                        
sb

Pb
s A

M
ε

×=σ 1
L

22
s

  

بـراي  . باشدرابطه اخیر مبین یک منحنی هیپربولیک می  
کرنش میلگرد،  -استفاده از این رابطه در منحنی اصلی تنش       

بایـد  ) نشرمحل قطع محور کـ    (کرنش متناظر با تنش صفر      
به ) sQε,0(در این شرایط این نقطه      ). 4(شکل  معین شود،   

ــد  ــوان مب ــی أعن ــرض م ــی ف ــر   منحن ــر متغی ــود و تغیی ش
SQssn ε−ε=ε گیردصورت می) 9( در رابطه .  

هاي بزرگ، در نظر نگرفتن اثر      شدر رفتار غیرخطی و کرن    
تار کمانشی میلگرد   توجهی روي رف  نیروي محوري تأثیر قابل   

نداشته و در نظر گرفتن اثر خمشی میلگرد به تنهایی کفایت 
لذا در تحقیق حاضر براي پرهیز از محاسبات پیچیده . کندمی

  .اثر اندرکنشی نیروي محوري و خمش لحاظ نشده است
در هنگام مدلسازي المان بتن مـسلح، اثـر کمـانش هـر             

آن در میلگــرد پــس از خــرد شــدن بــتن پوشــشی اطــراف  
از محـل  ) 4( در شـکل  Pنقطـه  . گـردد محاسبات لحاظ مـی  

 و منحنی مربوط به اثـر       ABبرخورد مسیر بارگذاري فشاري     

هنگام بارگذاري معکوس، یـک  . شود حاصل میCDکمانشی  
 الزم اسـت تـا از ایـن         Bفرآیند تکراري براي تعیـین نقطـه        

  . را مشخص نمودDطریق نیز بتوان موقعیت نقطه 
  

  سنجی اعتبار-4
به جهت اعتبارسنجی روش تحلیل عددي ابتدا براي یک     

دست آمده ه نمونه آزمایش شده در آزمایشگاه پاسخ عددي ب  
از مـدل  . است و با مقدار تجربی متناظر مقایسه شـده اسـت       

 ]21[بوزیــاس کاســتاناتاکوپولوس و  آزمــایش شــده توســط
دو نمونـه سـتون تحـت اثـر بارگـذاري           . استفاده شده اسـت   

اند که داراي مشخصات مشابه مورد بررسی قرار گرفته  جانبی  
بوده و فقط در فاصله میلگردهاي عرضی با یکدیگر متفـاوت         

=db4ها در یکی از نمونه. هستند   Ls    بوده و دچـار کمـانش
بوده  db12= Ls و در مدل دیگر ،)الف  -6( شکل ،نشده است 

شـکل  ، و کمانش در رفتار میلگرد طولی مشاهده شده اسـت      
 میلیمتر و ارتفاع    250ابعاد  ها مربعی با    مقطع نمونه ). ب  -6(

هـر دو نمونـه داراي   .  میلیمتر بـوده اسـت  1600ها نیز   ستون
 میلیمتـر و مقاومـت تـسلیم        16 میلگرد طولی به قطر      چهار
 میلیمتـر و    10 مگاپاسکال و میلگـرد عرضـی بـا قطـر            514

ي مقاومـت فـشار   . انـد  مگاپاسکال بـوده   542مقاومت تسلیم   
در .  مگاپاسـکال بـوده اسـت     7/24 روزه بـتن     بیست و هشت  

ــشاري محــوري    ــار ف ــک ب ــانبی ی ــذاري ج  500طــول بارگ
جزئیـات بیـشتر    . کیلونیوتنی روي ستون حضور داشته است     

  .ارائه شده است] 21[ها در مرجع نمونه
 و بـدون کمـانش در      پاسخ تجربی دو نمونـه بـا کمـانش        

  . ارائه شده است) 8(و ) 7(هاي شکل
  

  
) و ب  db4= Ls) الـف : شکل نمونه آزمـایش شـده بـه ازاي        ): 6(شکل  

db12= Ls ]21[.  
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  تغییرمکـان نمونـه بـا       -پاسخ آزمایـشگاهی نیـروي جـانبی      ): 7(شکل  

db4= Ls] 21.[  
  

  
  تغییرمکـان نمونـه بـا       -پاسخ آزمایـشگاهی نیـروي جـانبی      ): 8(شکل  

db12= Ls] 21.[  
  

همچنین پاسخ عددي متنـاظر حاصـل از روش تحلیلـی         
نتـایج  . ارائـه شـده اسـت     ) 9(عددي مورد استفاده در شکل      

ـ        بیانگر دقت بسیار خوب ر     ه وش عددي به کار گرفته شـده ب
خصوص در تخمین ظرفیت جانبی ستون هاي مورد بررسـی     

  .باشدمی
عرضی برابر با دوازده برابر قطر میلگرد،  میلگرد فاصله ازاي به

 -ی پوش تنشـانش و منحنـر کمـی مسیـی منحنـل تالقـمح
)(مـتسلی هـدر نقط باًـتقری گرد،ـمیل شـکرن yσ گیردیـرار مق .  

  
  .تغییرمکان جانبی -پاسخ عددي نیروي جانبی: )9(شکل 

  
این یعنـی کمـانش تـأثیر چنـدانی در کـاهش حـد تـسلیم              
فشاري میلگرد نداشته و بیشتر رفتـار پـس از تـسلیم آن را              

هـاي بـا و      رفتار نمونه  با نگاهی به  . دهدتحت الشعاع قرار می   
بدون کمانش در هر دو حالـت آزمایـشگاهی و عـددي، ایـن      

اختالف موجـود در پاسـخ دو نمونـه         . گرددمورد تصدیق می  
مورد بررسی نیز به دلیـل اثـر فاصـله میلگـرد عرضـی روي               

. باشـد ضریب محصور شوندگی بتن هسته و مقاومت آن مـی       
طـی نمونـه در     بعد از تسلیم میلگـرد در فـشار، رفتـار غیرخ          

  شـوندگی بـه خـود      حضور کمانش با شیب زیـاد حالـت نـرم         
باشـد و تحلیـل     گیرد که این رفتار زاییده اثر کمانش می       می

  .بینی نموده استعددي، رفتار آزمایشگاهی را خوب پیش
  

   بررسی عددي-5
کمانش، سـتونی بـا هندسـه     به منظور بررسی عددي اثر    

الزم . ازي شده اسـت   مدلس) 1(و جزئیات جدول    ) 10(شکل  
به ذکر است الگوي حاکم بر هندسه مدل و مشخصات آن بر        

بـوده  ] 22[ و همکـاران      کیـو  مبناي تحقیقات آزمایـشگاهی   
مورد آزمایش قرار   db4= Lsمدل مورد بررسی به ازاي      . است

در ضمن نتایج تجربی مـدل مـذکور نیـز بـراي         . گرفته است 
ه شـده و    اعتبارسنجی روش عـددي تحقیـق بـه کـار گرفتـ           

انطباق پاسخهاي عددي و تجربی بسیار خوب بوده است ولی    
  .به جهت پرهیز از طوالنی شدن متن، نتایج ذکر نشده است
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  .sL هاي مورد بررسی هندسه مدل):10(شکل 

  

  .سی عدديمشخصات مدل برر): 1(جدول 
 ابعاد مقطع میلیمترمربع 200×200

 قطر میلگرد عرضی به میلیمتر  میلیمتر6
 مقاومت تسلیم میلگرد طولی مگاپاسکال 460
 مقاومت تسلیم میلگرد عرضی مگاپاسکال 420
 بتن مقاومت فشاري مگاپاسکال 40

 پوشش بتنی میلگردها میلیمتر 21
( 4 ،5/8 ،5/12 ،5/16 ،5/20 )×db  فاصله میلگردهاي عرضیتنوع 

 میلگردهاي طولی  میلیمتر12 میلگرد با قطر 8
 نیروي محوري ثابت  کیلونیوتن350

  

 به جانبی تغییرمکان -بارجانبی منحنی ،)11( شکل در

همچنین . ازاي فواصل میلگرد عرضی متنوع ارائه شده است
  اي به ازايپاسخ تحت بار جانبی چرخه) 12( در شکل

db4= Lsو  db5/12= Ls در . مورد مقایسه قرار گرفته است
حالت  دو در باشد، پاسخ عدديمی db5/12= Lsشرایطی که 

 ارائه آنگرفتن  نظر در بدون و کمانش اثر گرفتن  در نظربا
با مقایسه نتایج در شرایط عدم مدلسازي عددي . شده است

-اثر کمانش اثر محصور شوندگی روي ظرفیت نهایی و شکل
با اضافه کردن اثر کمانش در . پذیري قابل مشاهده است

میلگرد  کمانش اثر محصورشوندگی، اثر بر عالوه عددي، تحلیل
 چشمگیر نمونه تسلیم از پس رفتار و پذیريشکل در نیز

کرنش میلگرد  -تنش منحنی ،)13( شکل در .شودمی مشاهده
  در دوdb5/12= Lsبه ازاي  ستون پاي واقع شده در مقطع

  .حالت با و بدون کمانش مورد مقایسه قرار گرفته است

  
   .تغییرمکان تحت بار افزون -نیروي جانبی): 11(شکل 

  

  
   .ايچرخهتحت بار  تغییرمکان - نیروي جانبی): 12(شکل 

  

  
  . db5/12= Ls  کرنش میلگرد به ازاي - تنش): 13(شکل 
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   تر نتایج در حوزه ظرفیت، به ازاي       یبه جهت مقایسه کم
فاصله میلگردهاي عرضی متنوع در سه الگوي مختلف شامل   

ترین ظرفیـت خمـشی     حالت خمش خالص، حالتی که بیـش      
ـ        أمت دسـت  ه ثر از اندرکنش نیروي محوري و لنگر خمـشی ب

آید و حالت نیروي محوري تنها، ظرفیت محاسبه شـده و    می
) 2(اي در جـدول     نامـه ضمن مقایسه با مقدار ظرفیت آیـین      

  .ارائه شده است
  

  . اثر کمانشمقایسه کمی ظرفیت مقطع تحت): 2(جدول 

 

ضریب 
محصور 
شوندگی 

 بتن

ت ظرفی
خمشی 

کیلو (تنها 
 )متر. نیوتن

ظرفیت 
خمشی 
حداکثر 

. کیلونیوتن(
 )متر

ظرفیت 
محوري 

کیلو (تنها 
 )نیوتن

db5= Ls 1217/1 3/37 0/56 6/2105 

db10= Ls 0609/1 *%2/0 - %2/8 - %2/2 - 

db20= Ls 0304/1 %7/0 - %9/8 - %2/3 - 

db30= Ls 0203/1 %5/1 - %1/9 - %6/3 - 

db50= Ls 0122/1 %1/2 - %3/9 - %8/3 - 
ACI  بدون 

ضریب 
 کاهنده

 - %6/12+ %7/2 - %7/29 - 

ACI  با 
ضریب 
 کاهنده

 - %5/17 - %5/22 - %9/56 - 

. باشـد می db5= Lsدرصد اختالف نسبت به مقدار متناظر به ازاي     *
 .باشدبه معنی کمتر می) - (به معنی بیشتر و (+) عالمت 
  

میلگردهاي دهد که افزایش فاصله نتایج نشان می   بررسی
: باشـد هاي عددي مـی    داراي دو تأثیر عمده در پاسخ      عرضی

یکی کم شدن میزان محصورشوندگی بتن هـسته و دیگـري        
ثر از افـزایش  أتشدید پتانسیل کمانشی میلگردهاي طولی مت  

اثر فاصله میلگردهـاي عرضـی روي مقاومـت     . طول آزاد آنها  
فشاري بتن بخش محصور شـده مقطـع بـه صـورت ضـریب           

گـردد   شوندگی در محاسبه ظرفیت مقطع اعمال می       محصور
 در محاسـبات بهـره   cfα از  cf جـاي ه  و براي بتن هسته، ب    

البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در              . شـود گرفته مـی  
نامه، این ضـریب در مقاومـت بـتن       محاسبات بر مبناي آیین   

هـت اطمینـان ایـن ضـریب در         اعمال نشده و به نوعی در ج      

ضریب محـصورشدگی  . محاسبات ظرفیت مقطع حضور ندارد 
ــه ازاي ــل db10< Ls ب ــداري قاب ــش  مق ــته و نق ــه داش        توج

رنگی در افزایش مقاومت فشاري بتن هـسته و در نتیجـه            پر
  .ظرفیت نهایی مقطع خواهد داشت

با توجه به مبانی روش به کار گرفته شده براي مدلسازي       
 کمانش، بدون توجه به بـتن پیرامـونی، بـا مـساوي قـرار       اثر

دادن معادله مسیر کمانش و منحنـی پـوش میلگـرد بـدون             
آید که بیانگر شـرایطی    دست می ه  کمانش، نقطه برخوردي ب   

است که نقطه کمانش با نقطه تـسلیم منحنـی پـوش یکـی              
شـود کـه فاصـله      چنین شرایطی وقتی حادث مـی     . شوندمی

  :رابر با مقدار محاسباتی رابطه زیر شودمیلگردهاي عرضی ب

)10(                 bss dL ×ε×=
−

2
1

06.0  

هاي مورد بررسـی و بـا توجـه بـه مشخـصات             براي مدل 
از   Lsیعنی اگر .  خواهد شد5/12میلگردها این مقدار برابر با 

 برابر قطر میلگرد طولی بیشتر شود، مـسیر کمـانش و          5/12
ل از حد تسلیم تئوري میلگـرد  جدا شدن از منحنی پوش قب     

کمتر از مقدار مـذکور    Lsکه   شود و در صورتی   بینی می پیش
شود، جدا شدن از منحنی پوش بعد از حد تسلیم رخ خواهد  

طبیعتاً حالت دوم تأثیر چندانی روي ظرفیت مقطع بتن     . داد
مسلح نخواهد داشت و بیشتر رفتار پس از تسلیم میلگـرد و            

دهد ولی حالت اول    الشعاع قرار می  تپذیري عضو را تح   شکل
تواند حد تسلیم و ظرفیتی چقدر باشد می Lsوابسته به اینکه 

میلگرد فشاري را کاهش داده و به تبع آن ظرفیت مقطـع را        
 رسـد  به نظر می   این اظهارنظر وقتی صحیح   . نیز کاهش دهد  

که میلگرد مستعد کمانش باشد و شرایط بالقوه کمانش فراهم 
زیاد هم   Lsکه در مقطع بتن مسلح حتی اگر          آن باشد، حال 

 زیرا وقتی   .باشد، ممکن است کمانش میلگرد مشاهده نگردد      
شود، بتن پیرامون آن    میلگرد در مقطع و در بتن مدفون می       

نماید و وقتـی کمـانش   گاه جانبی عمل مینیز به عنوان تکیه 
ن قابل بررسی است که این شرایط تغییر یابد یعنی بتن پیرامو

بتن پوشـشی  (میلگرد فشاري مقاومت خود را از دست بدهد  
تـوان گفـت شـرایط کمانـشی       پس در نهایت می   ). خرد شود 

میلگرد فشاري موجود در مقطع بتن مسلح نه فقط وابسته به 
فاصله میلگردهاي عرضی از یکدیگر بلکه به مقدار حد تسلیم 



  تحلیل عددي نقش کمانش میلگرد در رفتار غیرخطی ستونهاي بتن مسلح
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پس . شدبامیلگرد و مقاومت بتن پیرامونی آنها نیز وابسته می
شرط الزم براي شروع کمانش این است که بخشی از یا تمام   
بتن پیرامون میلگرد مقاومت فشاري خود را از دست بدهد تا 

 bε و 0Sε ،0Cεبا تعریف . میلگرد اجازه کمانش داشته باشد
ـ      ا حـد تـسلیم میلگـرد،    به ترتیب به عنوان کرنش متنـاظر ب

کرنش متناظر با مقاومت فشاري بتن و نقطه برخورد مـسیر           
0Sbکرنش میلگرد، اگر   -کمانشی و منحنی پوش تنش     ε≥ε 

-باشد، اثر کمانش در رفتار پس از تـسلیم میلگـرد و شـکل             
پذیري عضو بتن مـسلح تـأثیر داشـته و تـأثیر چنـدانی در               

این شرایط بـه ازاي فاصـله       . ردظرفیت مقطع بتن مسلح ندا    
bSمیلگرد عرضی کمتـر از       d5.0

06.0 −ε   در چنـین   . دهـد  رخ مـی
روي ظرفیــت بــه دلیــل افــزایش ضــریب   Lsشــرایطی اثــر 

 .باشدمحصورشوندگی و افزایش مقاومت بتن هسته مقطع می
0Sbاگر  ε<εباشد، یکی از حاالت زیر برقرار خواهد بود :  

0Sbوقتی که   ) الف ε≤ε   0 وCb ε>ε :    این حالت بـه ازاي
bCSsbS dLd 5.1

00
5.0

0 6.06.0 −− εε≤≤εیعنی مسیر کمانش . دهد رخ می
شود و قبل از ورود بـه      قبل از نقطه تسلیم میلگرد شروع می      

شـکل   در   1، مـسیر    شودمسیر کمانش بتن پوشش خرد می     
 شرایط رخـداد    0Cε و   0Sεبا توجه به مقادیر معمول      ). 14(

 0Cε ،002/0چرا که مقدار معمول . باشداین حالت محدود می
 مگاپاسکال، 500 تا 400باشد و براي میلگرد با حد تسلیم می

 ورتی خواهد بود و در ص0025/0 تا 002/0 بین 0Sεتغییرات 
د، افـت  شرایط را براي وقوع این حالـت فـراهم نماینـ         Lsکه  

   .توجه نیستمقاومتی میلگرد چندان قابل
  

  
  .رفتار کمانشی میلگرد در حالت قبل از تسلیم): 14(شکل 

0Sbوقتی که   ) ب ε≤ε   0 وCb ε<ε :     این حالت بـه ازاي
bSs dL 5.0

06.0 −ε≥  یعنی مسیر کمانش قبل از نقطه      . دهد رخ می
تسلیم میلگرد شروع شـده و شـرایط بـراي ورود بـه مـسیر               

که هنوز بتن پیرامون  دلیل اینه  ولی ب ،کمانشی فراهم است  
ــشی را   ــه مــسیر کمان    میلگــرد مقاومــت دارد، اجــازه ورود ب

 پیشرفت بارگذاري با خـرد شـدن بـتن پوشـش،       با. دهدنمی
لذا با افت . میلگرد تمایل دارد به مسیر کمانشی خود برگردد     

در ). 14(شـکل   در 2مـسیر    ،باشدشدید مقاومتی همراه می   
 50 و  30،  20مـساوي بـا      Lsهاي بررسـی شـده داراي       مدل
میـل بـه     Lsبا افزایش   . این شرایط حاکم بوده است     dbبرابر  

شود ولی تا زمان خرد نشدن بتن پوششی، دتر می کمانش زیا 
هـا، حـد   پس در همه مـدل  . کندهیچ میلگردي کمانش نمی   

مقاومتی میلگرد فشاري مشابه هم شده و رفتار بعد از خـرد            
،  Lsشدن آنها متفاوت خواهد بود، چرا که بـا زیـادتر شـدن              

مقدار تنزل مقاومتی و پایین افتادگی منحنی رفتاري بعد از           
اندك اختالف موجود به دلیل     . باشد کمانش بیشتر می   شروع

  .باشد که قابل توجه نیستاثر محصور شدگی می
00وقتــی کــه  ) ج CSb ε<ε≤ε :   ایــن حالــت بــه ازاي

bSs dL 5.0
06.0 −ε≥ یعنی مسیر کمانش قبل از نقطه . دهد رخ می

شود و شرایط براي ورود بـه مـسیر         تسلیم میلگرد شروع می   
مانشی فراهم است ولی میلگرد تا زمانی کـه بـتن پوشـش            ک

از . )14(شـکل  در  3، مـسیر   کنـد خرد نشود، کمـانش نمـی     
ـ    00دلیـل   ه  طرف دیگر ب CS ε<ε          قبـل از خـرد شـدن بـتن ،

خرد شـدن بـتن پوشـش در        . شودمیلگرد فشاري تسلیم می   
. چنین شرایطی افت شدید مقاومتی را در پی خواهد داشـت      

باشـد، ولـی حـد      پذیر مـی  چنین شرایطی رفتار غیرشکل   در  
گـذاري  رثیأظرفیتی مقطع بـه صـورتی اسـت کـه قبـل از ت             

کمانش، میلگرد مرحله تسلیم را گذرانـده و ظرفیـت مقطـع     
-از طـرف دیگـر شـکل   . شودثر از اثر کمانش نمی أچندان مت 

ایـن حالـت    .گیـرد ثیر کمانش قرار می أپذیري مقطع تحت ت   
دهد که حـد تـسلیم میلگـرد کـم          ي رخ می  بیشتر در موارد  

 به مقادیر معمول کـرنش حـد تـسلیم بـتن و             با توجه . باشد
 400میلگرد، در مواردي که تنش تـسلیم میلگـرد کمتـر از          

  .مگاپاسکال باشد، این حالت قابل وقوع است
در حالت خمش خالص میلگرد فـشاري کمتـر در فـشار            
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ملکرد مشترك قرار گرفته و ظرفیت مقطع بیشتر بر اساس ع  
گیـرد و در بـسیاري      میلگرد کششی و بتن فشاري شکل می      

موارد بتن پیرامون میلگرد فشاري خرد نشده و اصالً شرایط          
امـا بـا   . شـود براي ورود میلگرد به قلمرو کمانشی ایجاد نمی       

افزایش درصد میلگردهاي مقطع، شرایط براي افزایش فشار        
 و افزایش تنش در به بتن ناحیه فشاري و تسلیم بتن فشاري  

میلگرد فشاري و ورود آن به قلمرو کمانشی فراهم شده و بـا    
توجه به نقش میلگرد فشاري در ظرفیت مقطع، بـه تبـع آن    

  .پذیردظرفیت مقطع تغییر یافته و از کمانش تأثیر می
 خمش و نیروي محوري فـشاري، ایـن        همزمان اثر   تحت

کششی شـود  شود که بتن دیرتر دچار ترك     امکان فراهم می  
تـوجهی افـزایش    و لذا ظرفیت خمشی مقطع به صورت قابل       

شـود بـتن    این افزایش ظرفیت خمـشی باعـث مـی        . یابدمی
هـاي بیـشتري را   فشاري و به تبع آن میلگرد فـشاري تـنش   

 تنش با افزایش. نسبت به حالت خمشی خالص تجربه نمایند   
ا ام. شودمی ترفشاري در بتن و میلگرد، نقش کمانش پررنگ      

با توجه به شرط الزم ورود به کمانش که همان خـرد شـدن        
باشد، میزان کاهش ظرفیت ناشی از      بتن پیرامون میلگرد می   

  . باشدمی و کمانش میلگردها محدود Lsافزایش 
، مقطع به صـورت کامـل     خالص نیروي محوري    تحت اثر 

   گیرد و شرایط وقتی بـراي کمـانش فـراهم          در فشار قرار می   
این شرایط وقتـی تحقـق   . بتن پوشش خرد شود شود که   می
 بـا مقـدار     0Cεیابد که کرنش در بتن پوشـشی از مقـدار         می

شرایط اخیر به این معنـی اسـت   .  عبور نماید  002/0معمول  
که همه اعضاي مقطع شامل بتن و میلگرد تا رسیدن به این         

روي مقدار کرنشی به دور از احتمـال کمانـشی میلگـرد، نیـ            
حـال اگـر فاصـله میلگردهـاي     . نماینـد محوري را تحمل می 

عرضی زیاد شوند، میلگـرد قبـل از کمـانش ایـن کـرنش را               
      db50= Lsاي کــه مــثالً در مــورد نمونــه. کنــدتجربــه مــی

یعنـی  . شـود  مـی  00091/0 میلگـرد فـشاري      bεباشد،  می
در  Lsادي برابـر بـا   میلگرد آن در عدم حضور بتن با طول آز        

شـود،   مگاپاسکال وارد مسیر کمانشی می     182تنش فشاري   
 مگاپاسکال است، ولی    460در حالی که تنش حد تسلیم آن        

له در حضور بتن به صـورتی اسـت کـه           أشرایط حاکم بر مس   
 شرایط کمانش ندارد و لذا ابتـدا تـا   002/0میلگرد تا کرنش  

سپس با خرد شدن   آورد و    مگاپاسکال دوام می   400مقاومت  
پـذیري را متـصور     بتن کاهش ناگهـانی در ظرفیـت و شـکل         

پس مقاومت میلگردهاي مقطع حتی با افزایش       . خواهیم بود 
Ls   کـه    مگاپاسکال کمتر نخواهـد شـد و در صـورتی     400 از

نامه براي تخمین ظرفیت مقطع بتن روشی مشابه روش آیین  
قطـع  تـوان دریافـت کـه ظرفیـت م        مسلح استفاده شود، می   

  . یابدچندان کاهش نمی
  

  گیري نتیجه-6
گیـري از روش تفکیـک     در تحقیق حاضر به دلیـل بهـره       

هاي طولی بتن مسلح،    درجات آزادي بتن و میلگرد در المان      
امکان مدلسازي مناسب اثـر کمـانش در کنـار دیگـر اثـرات            
اندرکنشی بین بتن و میلگرد فراهم شـد و نتـایج زیـر قابـل         

  :باشدارائه می
در حالت خمش خالص، افزایش فاصله میلگردهـاي   ) لفا

. دهـد الشعاع قرار نمی  عرضی ظرفیت خمشی را چندان تحت     
برابـر قطـر میلگـرد طـولی،     پنج تا پنجاه تغییر این فاصله از    

 درصدي ظرفیت خمـشی مقطـع را        2تغییر کاهشی صفر تا     
ــایی  . نتیجــه خواهــد داد ــن حــال مقــدار ظرفیــت نه ــا ای ب
نامـه کـه از اعمـال ضـریب کاهنـده           آیینپیشنهادي توسط   

-شود، به صـورت قابـل   مقاومت در ظرفیت اسمی حاصل می     
  . کارانه و در جهت اطمینان استقبولی محافظه

ظرفیت خمـشی حـداکثري مقطـع در ازاي حـضور           ) ب
-در بـین نمونـه    . شودمقداري بار محوري فشاري حاصل می     

 تـا   پنجز  هاي مورد بررسی تغییر فاصله میلگردهاي عرضی ا       
 10 برابر قطر میلگرد طولی، تغییـر کاهـشی کمتـر از             پنجاه

با ایـن   . درصدي ظرفیت خمشی حداکثر را نتیجه داده است       
نامـه، بـه   حال مقدار ظرفیت نهایی پیشنهادي توسـط آیـین        

  .باشدقبولی در جهت اطمینان میصورت قابل
ــر ) ج ــت اث ــله   تح ــر فاص ــا، تغیی ــوري تنه ــروي مح  نی

برابر قطر میلگرد طـولی،      پنجاه تا   پنج از   میلگردهاي عرضی 
 درصدي ظرفیت محوري را نتیجـه       4تغییر کاهشی کمتر از     

نامه اثـر محـصور شـدگی در افـزایش          چون آیین . داده است 
کنـد و  مقاومت بتن را در محاسبات ظرفیتی مقطع وارد نمی       

از طرف دیگر در محاسبه ظرفیت نهـایی از ضـریب کاهنـده         



  تحلیل عددي نقش کمانش میلگرد در رفتار غیرخطی ستونهاي بتن مسلح
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رد، مقدار ظرفیت اسمی و نهایی بـرآورد        گیمقاومت بهره می  
قبـول کمتـر از     نامه به اندازه کـافی و قابـل       شده توسط آیین  

مقادیر عددي داراي اثـر کمـانش بـرآورد شـده و در جهـت           
  .باشداطمینان می

اگرچه محدودیتهاي بازدارنده وقوع کمـانش موجـود         ) د
 کـه  نماید، با این حـال در صـورتی   ها کفایت می  نامهدر آیین 

فاصله میلگردهاي عرضی بیش از مقدار مجاز در نظر گرفتـه     
شود، میزان تأثیر کاهشی این عامل در ظرفیت نهایی مقطع          
به حدي نیست که ظرفیت برآورد شده در حضور اثر کمانش   

اي نامـه دست آمـده از روش آیـین  ه از مقدار ظرفیت نهایی ب  
ـ        این به معناي آن اسـت     . کمتر شود  ه کـه ظرفیـت نهـایی ب

ضـرب ظرفیـت اسـمی در       حاصل(ها  نامهدست آمده از آیین   
بـا احتـساب اثـر کمـانش داراي ضـریب      ) φضریب کاهنـده    

اطمینان کافی بوده ولی این ضریب اطمینان فقـط ظرفیـت           
پـذیري و   نماید و در هر صورت شـکل      می باربري را تصدیق    

رفتار مقطع پس از عبور از حـد ظرفیتـی نهـایی بـه مقـدار                
وابسته به فاصله میلگردهاي عرضـی بـوده و بـا           توجهی  قابل

ازدیاد فاصله آنهـا تردشـکنی و نـرخ افـت مقـاومتی مقطـع              
  .یابدافزایش می

-اثر کمانش بیش از اینکـه ظرفیـت مقطـع را تحـت            ) ه
  .سازدثر میأپذیري را متشکنی و شکلالشعاع قرار دهد ترد

پـذیري  نتایج تحقیق حاضر در رونـد ارزیـابی آسـیب         ) و
اي مقاطع بتن مسلح مواجه با فاصله میلگردهاي عرضی         لرزه

 .اي، کاربرد داردنامهکننده آیینبیشتر از ضوابط محدود
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