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تأثير آلياژهای حافظهدار شکلی بر رفتار چرخهای اتصاالت بتنآرمه
محمد گلمحمدی* ،6نوید آروین خیبری ،3مهدی

مختاری2

 6استادیار گروه مهندسی عمران و معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربتحیدریه ،خراسان رضوی
 3کارشناس ارشد مهندسی سازه ،دانشکده فنی و مهندسی ،استاد مدعو دانشگاه تربتحیدریه ،خراسان رضوی
 2دانشجو دکتری مهندسی سازه ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
(دریافت ،33/3/33 :پذیرش ،33/65/60 :نشر آنالین)33/65/60 :
چکيده
آلیاژهای حافظهدار شکلی ( )SMAsخاصیت بازیابی تغییر شکل دائمی را دارا بوده و ازجمله آلیاژهای فلزی هستند که ویژگیهای معمولی فلزها مانند
مقاومت ،سختی ،کارایی ،و غیره را از خود نشان میدهند .ازجمله کاربردهای این آلیاژها میتوان در جداسازی لرزهای سازهها ،خود ترمیمی عناصر
ساختمان ،صنعت هواپیما ،پزشکی ،مکانیکی و ساخت مدل های مؤثر و ابزار محاسباتی اشاره نمود .در این مقاله به مطالعه اثر آلیاژهای حافظهدار شکلی
بر رفتار چرخهای اتصاالت بتنآرمه پرداخته میشود .برای این منظور ،پس از راستیآزمایی دو مدل آزمایشگاهی در نرمافزار  ،Seismo Structتأثیر چهار
پارامتر مقاومت فشاری بتن ،اثر موقعیت  SMAدر داخل ناحیه بحرانی ،استفاده همزمان از این آلیاژ بهعنوان میلگرد و خاموت و تأثیر مقطع معادل دایروی
ستون با خاموت تنگ یا دورپیچ موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تغییر مقاومت فشار ی بتن در ناحیه االستیک بر رفتار اتصال بدون تأثیر بوده،
اما در ناحیه غیراالستیک ظرفیت تحمل بار با افزایش  25درصدی مقاومت فشاری بتن حدود دو درصد افزایش یافته است .از طرفی دیگر ،تأثیر  SMAدر
داخل ناحیه بحرانی سبب اضافه سختی ،افزایش سختی و انرژی جذبشده چرخها ی شده است .همچنین ،در حالت استفاده از میلگرد طولی از جنس
فوالد و خاموت از جنس  ،SMAبا حذف پدیده باریکشدگی از نمودارهای چرخهای ،افزایش در انرژی جذبشده چرخهای را بهدنبال داشته است .نهایتاً
منحنیهای پوش رفتار چرخهای نمونه با مقطع ستون دایروی معادل ،چه با خاموت از نوع تنگ و چه از نوع دورپیچ ،تقریباً منطبق بر یکدیگر بوده و در
مقایسه با نمونه مرجع سختی االستیک بیشتری داشتند.
کليدواژهها :آلیاژهای حافظهدار شکلی ،شبه االستیسیته ،اتصاالت بتنآرمه ،اثر حافظه شکلی،

 -1مقدمه
تحقیقات صورت گرفته بر روی خسارات لرزهای واردشده بر
قابهای بتنی نشان میدهد که اتصاالت تیر به ستون سطح باالیی
از خسارت را تحمل کردهاند .ازآنجاییکه خرابی اتصاالت تحت
بارهای لرزهای ،اغلب منجر به فروپاشی جزئی یا کلی سازه میشود،
لذا اتصاالت تیر به ستون بتن مسلح ازجمله بحرانیترین نواحی
قابهای بتنآرمه به شمار میروند .این اتصاالت بایستی دارای
مقاومت و محصورشدگی کافی جهت تحمل بارهای چرخهای وارده
شده از طرف اعضای قاب باشند .اتصاالت تیر به ستون با
میلگردهای فوالدی در سازههای بتنآرمه همچنان بسیار با ارزش
بوده و بهعنوان یک لینک ضعیف در چنین سازههای در نظر گرفته

.Seismo Struct

میشود .مصالح آلیاژهای حافظهدار شکلی ( 6)SMAsبا توجه به
توانایی آنها در اتالف انرژی قابلتوجه و تغییرشکلهای پسماند
ناچیز در طول زلزلهها ،بهمنظور مسلحسازی اتصاالت تیر به ستون
موردتوجه ویژه قرار گرفتهاند .آلیاژهای حافظهدار شکلی خاصیت
بازیابی تغییر شکل دائمی بیش از  65درصد را دارا بوده و ازجمله
آلیاژهای فلزی هستند که ویژگیهای معمولی فلزها مانند مقاومت،
سختی ،کارایی و غیره را از خود نشان میدهند ( Funakuboو
همکاران.)6391 ،
اثر حافظهدار شکلی خاصیتی ویژه است که برخی مواد دارا
هستند و میتوانند پس از برداشتن بار گرمایی که روی آنها اعمال
شده است ،شکل اولیه خود را مجدداً بهدست آورند .در این مواد،
باال بردن دما ممکن است بازگشت کامل کرنشهای باقیمانده را

1. Shape Memory Alloys

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس5360-6224331 :
آدرس ایمیل( m.golmohammadi@torbath.ac.ir :م .گلمحمدی)( navidarvin69@yahoo.com ،ن .آروین خیبری)،
( m.mokhtari.civil@semnan.ac.irم .مختاری).
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که براساس یک فرآیند اعمال بار مکانیکی و برداشتن آن بار به
وجود آمده است ،موجب شود و این واقعیت بهصورت ماکروسکوپی
در قالب از بین رفتن تغییر شکلهای ایجادشده مشاهده میگردد
( Asanovicو .)3551 ،Kemal
این مصالح بهدلیل میرایی زیاد و کرنش پسماند ناچیز ،می-
توانند بهعنوان کمک فنر و میراگر لرزشی استفاده شوند .این
ویژگی میتواند به تجهیزات حملونقل عمومی و نیز ساختمانهای
بزرگ برای حفاظت از زلزله افزوده شود ( .)3564 ،Lecceازجمله
کاربردهای این آلیاژها عبارتاند از جداسازی لرزهای در
فونداسیون ،خود ترمیمی عناصر ساختمان ،صنعت هواپیما،
پزشکی ،مکانیکی و ساخت مدلهای مؤثر و ابزار محاسباتی
( Krummeو همکاران6330 ،؛  Wildeو همکاران3555 ،؛
 Ranieckiو همکاران.)3556 ،
در این مقاله پس از بررسی خصوصیات مصالح ،SMA
نمونههایی از اتصاالت بتنآرمه ،با و بدون میلگردهای  ،SMAدر
نرمافزار  Seismo Struct 2020مدلسازی و تحلیل میشوند.
ازآنجاییکه استفاده از این آلیاژها در سازهها متحمل هزینه زیادی
میشوند اما در ترمیم اتصال آسیبدیده از این مصالح بهعنوان
میلگرد اصلی میتواند مؤثر واقع شود و از صرف هزینههای هنگفت
ناشی از ترمیم اتصال بهصورت سنتی جلوگیری کند بهطوریکه
صرفاً با اعمال حرارت به اتصالی که از این مصالح استفاده میشود،
ترمیم صورت میپذیرد که رفتاری بهمراتب قابلقبولتری نسبت
به اتصال ترمیمشده دارد .برای این منظور ،ابتدا جهت کالیبره
نمودن نرمافزار ،از یک نمونه آزمایشگاهی شامل یک اتصال خارجی
تیر به ستون بتن مسلح با مشخصات هندسی ارائهشده در شکل
( )6تحت بارگذاری چرخهای استفاده گردید؛ بهطوریکه با بررسی
نتایج مشاهده گردید که رفتار چرخهای مدل آزمایشگاهی و مدل
تحلیلی از تطابق خوبی برخوردار بودند.
لذا حالتهای مختلفی از بهکارگیری این مصالح در اتصال
مورداستفاده قرار گرفت بههمین منظور با در نظر گرفتن  SMAدر
ناحیه اتصال تیر به ستون بتنآرمه ،رفتار چرخهای اتصال در
وضعیتهای مختلف موردبررسی قرار گرفت؛ که عبارت بودند از:
 -6تغییر در مقاومت فشاری بتن،
 -3استفاده از  SMAبهعنوان خاموت،
 -2قرارگیری  SMAدر ناحیه پالستیک (بحرانی) تیر بتنآرمه،
 -4استفاده از ستون با مقطع دایروی معادل دارای خاموت
(تنگ یا دورپیچ) از جنس .SMA
 -5تاريخچه تحقيقات
وجود ضعف در کارایی سازه میتواند خطرات جدی برای
کاربران آن داشته باشد و ازاینرو ارائه راهکار مناسب جهت رفع

این مشکل کامالً موردنیاز است .با توجه به آنکه جایگزین نمودن
سازه مستلزم هزینههای فراوان است ،محققین بهدنبال تعیین
روشهای مناسب و قابلاجرا جهت بهسازی و ترمیم سازهها با
صرف حداقل هزینه و نیز حداقل تخریب در آنها هستند .بررسی-
های انجامشده بر روی دالیل شکست قابهای خمشی بتن مسلح
در زلزلههایی مانند زلزله سال  6330کوبه در ژاپن ،زلزله 6393
سانفرانسیسکو ،زلزله  6334کالیفرنیا و زلزله  6333ترکیه نشان
دادند که انهدام در ناحیه اتصال تیر -ستون این سازهها یکی از
دالیل عمده در تخریب کل سازه بوده است ( Biddahو
.)6339 ،Ghobarah
 Blumeو همکاران ( )6316یک اتصال داخلی را در برابر
بارهای چرخهای آزمایش کردند .در این آزمایش ،الگوهای ترك-
خوردگی در مراحل مختلف بارگذاری موردبررسی قرار گرفت.
 Hansonو  )6311( Connerرفتار اتصال خارجی را موردمطالعه
قرار دادند .در این تحقیق ،هفت نمونه اتصال خارجی ساخته شده
و تحت اثر بارهای چرخهای قرار گرفتند .نتیجه این مطالعات آن
بود که ظرفیت یک اتصال بدون وجود آرماتور عرضی بهدلیل
شکست برشی بتن و کمانش میلگردهای طولی ستون کاهش می-
یابد.
نخستین بررسی همهجانبه بر روی رفتار اتصال قابهای بتنی
در برابر نیروهای زلزله توسط  Parkو  )6310( Paulayانجام
گرفت و نشان داده شد که عدم وجود یا ناکافی بودن آرماتور عرضی
در ناحیه اتصال تأثیر قابلتوجه در کاهش مقاومت برشی و نیز
شکست برشی آن خواهد داشت .چنانکه گفته شد ،اتصاالت
خارجی در طبقات پایینی قابهای بتنآرمه نسبت به سایر
اتصاالت بحرانیتر هستند.
 )6336( Kuanطرحی را برای ترمیم اتصاالتی که خسارت
آنها چندان شدید نبود ارائه نمود .بر اساس طرح او تزریق مالت
بتن تحت فشار ،توانایی بازگرداندن مقاومت و قابلیت جذب انرژی
به اتصال خسارتدیده را دارد Filiatrault .و  )6331( Lebrunدر
یک اتصال شبکهای سوراخ ایجاد نموده و سپس مالت بتن را با
فشار در آن تزریق نمودند .نتیجه این کار ،بهبود رفتار سازه در
زلزلههای متوسط گزارش گردید.
ویژگیهای متمایز  SMAنسبت به مصالح فوالدی رایج،
بسیاری از دانشمندان را بهکار بر روی آنها سوق داد .بررسی رفتار
آلیاژهای حافظهدار شکلی مهمترین موضوع تحقیقاتی در طول پنج
دهه گذشته بوده است ،که توجه مهندسین ،پزشکان ،ریاضیدانان،
و دانشمندان علوم مواد از صنعت و دانشگاه را به خود جلب کرده
است .روشهای متعددی برای مدلسازی رفتار  SMAدر مقاالت
پیشنهاد گردید .یکی از مرسومترین روشهای مدلسازی ساختار
 ، SMAبراساس ترمودینامیک پیوسته با متغیرهای داخلی است.
این نوع مدل در طی سالهای اخیر از سوی محققین و مهندسین،
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موردتوجه ویژهای قرار گرفته است؛ بهطوریکه بهدلیل توانمندی
عددی و بازدهی مناسب ،هسته حلکننده ساختار نمونه را در اغلب
شبیهسازیهای روش المان محدود 3مهندسی نشان میدهد؛ حتی
اگر فقط پاسخ ماده میکروسکوپی را شرح دهد (،Lagoudas
.)3559
در ابتدای دهه  6335کاربردهای ابتکاری و مهندسی SMA
همانند کاربردهای پزشکی و مکانیکی ،ساخت مدلهای مؤثر و
ابزار محاسباتی را تقویت نمودند Raniecki .و همکاران ()3556
به بررسی حلقههای چرخهای تیرهای  SMAشبهاالستیک در حالت
خمش خالص پرداختند Liang .و  )6331( Rogersروابط بنیادی
ترمودینامیکی مصالح  SMAرا در حالت یک بعدی پیشنهاد نمودند.
 Ivshinو  )6334( Penceمدلی برای رفتار چرخهای مستقل از
سرعت ارائه نمودند و این مدل را تبدیل فاز القایی دما نامیدند .در
سال  6330تحقیقات گستردهای بر روی مدلسازی  SMAصورت
گرفت .بدین منظور Shaw ،و  )6330( Kyriakidesبرخی از
جنبههای رفتار ترمودینامیکی سیستمهای  NiTiرا ارائه نمودند.
 Boydو  )6334( Lagoudasمدل سازندهای پیشنهاد کردند که
قادر به بازسازی کرنش پالستیک  SMAبهدلیل تبدیل و جهت-
گیری مجدد مارتنزیت 2با استفاده از تابع انرژی آزاد و پتانسیل
اتالف بود.
 Auricchioو  )6331( Lublinerنظریه پالستیسته عمومی
را در  SMAبهکار بردند و مدل سازندهای برای توزیع بارگذاری چند
محوری براساس معیار گسیختگی دراکر -پراگر 4پیشنهاد کردند،
که قادر به بازسازی رفتار کرنش پالستیک بوده و در سازههای
دارای  SMAبا نمونههای عددی بهکار برده شد .در مطالعهای که
توسط  Souzaو همکاران ( )6339انجام شد ،مدلی برای در نظر
گرفتن تبدیلهای فاز القایی تنش مواد حافظهدار شکلی پیشنهاد
شد .این کار در چهارچوب نظریه مواد استاندارد و توسط آنالیز
همگرایی و بهینهسازی صورت گرفت.
در یک مهاربند کمانش تاب هممحور دارای مصالح  SMAکه
توسط  Millerو همکاران ( )3563معرفی شد ،مشاهده گردید
باوجود تغییر شکلهای تجمعی ،مهاربند همچنان قابلیت تحمل
بار قابلمالحظهای را با توجه به توانایی ذاتی میله  SMAدارا بود.
 Oudahو  )3561( El-Hachaعملکرد اتصال بتنی مسلح شده با
میلگردهای  SMAرا با هدف بررسی چندین متغیر طراحی در پاسخ
اتصال ،ازجمله سطح محصورشدگی خاموت ،موقعیت و جهت
مهاری ،مورد آزمایش و تحلیل قرار دادند و توصیههایی برای
طراحی با توجه به جزئیات اتصال بهینه و مشخصات مهاری SMA

)2. Finite Element Method (FEM
3. Martensite
4. Drucker-Prager
5. Adolf Martens
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پیشنهاد نمودند .مشخص شد که افزایش عمق مهاری در اتصال
منجر به افزایش سختی بعد از تركخوردگی و کاهش انحنای
نهایی میگردد.
 Pereiro-Barceloو همکاران ( )3563با انجام مطالعه
آزمایشگاهی برای شبیهسازی ستونهای درون طبقه ،به بررسی
اثرات سطح محوری و اتصاالت تیر به ستون پیوسته یا ناپیوسته و
رفتار چرخهای ستونهای بتن مسلح ترکیبی از میلههای  Ni-Tiو
بتن تقویتشده با الیاف با کارایی باال ( )HPFRCدر ناحیه انتهایی
بحرانی ستون و محل احتمالی تشکیل مفصل پالستیک ،پرداختند.
نتایج مطالعات آنها نشان داد که نمونههای با اتصاالت پیوسته،
مقاومت جانبی ،شکلپذیری و اتالف انرژی بیشتری دارند.
درحالیکه اتصاالت ناپیوسته تغییرمکانهای پسماند کوچکتر و
خسارت کمتری در ناحیه بحرانی ستون دارند.
 -1رفتار آلياژهای حافظهدار شکلی
رفتار آلیاژهای حافظهدار شکلی درنتیجه تغییر فاز و شکل-
گیری مجدد ساختار کریستالی رخ میدهد .مواد با قابلیت حافظه
شکلی دارای دو فاز سرد و داغ هستند .فاز سرد یا مارتنزیت ،که
از اسم فیزیکدان آلمانی آدولف مارتنز 0گرفته شده است ،با یک
تغییر فاز کریستالی باال و عجیب شناخته میشود و در دو شکل
متفاوت دیگر با ثبات خواهد بود .اصالتاً این فاز آلتروپ 1کمثبات
فوالد را نشان میدهد که با سرد کردن سریع شکل میگیرد .فاز
داغ یا آستنیت ،1که از اسم فیزیکدان انگلیسی چارلز آستن 9گرفته
شده است؛ این فاز ساختار هندسی معکبی مرکزی را داراست و به
عنوان آلتروپ غیر مغناطیسی آهن نامگذاری شده است (شکل
( Asanovic( ))6و .)3551 ،Kemal

(الف)

(ب) )

شکل  -1الف) مارتنزيت ،ب) ظاهر هندسی آستنيت و توزيع
اتمهای تيتانيوم (خاکستری کمرنگ) و نيکل (خاکستری
پررنگ) ( Asanovicو )5442 ،Kemal

6. Althorp
7. Austenite
8. Charles Austen
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دو خاصیت دیگر که به اثر حافظه شکلی 3مرتبط است،
شبهاالستیسیته 65و ترمواالستیسیته 66میباشد .خاصیت شبه-
االستیسیته مربوط به موادی است که میتوانند پس از تسلیم شدن
بهطور کامل تغییر شکل خود را بازگردانند (در برخی مواد بازیابی
تغییر شکل بیش از  65درصد است) .خاصیت ترمواالستیسیته نیز
عملکرد وابسته به کرنش بازگشتپذیر را در شرایط دمایی نشان
میدهد (.)6323 ،Ölander
در سال  3564روشی برای کنترل سازه یک خرپای بزرگ
توسط سیستمهای  SMAپیشنهاد گردید .ازجمله دالیلی که این
محصوالت به مرحله تجاری نرسیدهاند ،هزینه سیستمهای
پیشنهادی (کمکفنر و میراگر) ،پیچیدگی کنترل پویا و مقیاس
بزرگ خرپا میباشد .بسته به خواص مواد آلیاژ و شرایط خارجی،
بازیابی تغییر شکل میتواند به دو روش صورت گیرد (،Lecce
:)3564
الف) اگر ماده در دمای پایین دارای تغییر شکل باشد ،شکل
اصلی آن را میتوان با حرارت دادن در دمای مشخصه بازیافت .این
ویژگی بهعنوان اثر حافظه شکل ( )SMEشناخته شده است.
ب) اگر ماده در دمای باال دارای تغییر شکل باشد ،شکل اصلی
آن را میتوان بهسادگی با حذف بار اعمالی بازیافت .این ویژگی
بهعنوان شبه االستیسیته ( )SEشناخته شده است .رفتار معمولی
اتصال  SMAبیانگر مواد فعال است .بهطور خاص ،بهدلیل تبدیل
فاز از دمای پایین (مارتنزیتی )63با درجه حرارت باال (آستنیتی،)62
ساختار کریستالوگرافی SME 64هر دو قابلیت دریافت و تحریک را
فراهم نموده و بازیابی تغییر شکل رخ میدهد .این در حالی است
که شبهاالستیسیته بازیابی تغییر شکل را در غیاب تغییر دما انجام
میدهد .بنابراین شبهاالستیسیته بهطورکلی در موارد کاربردی
غیرفعال استفاده میشود ( .)3564 ،Lecceشکل ( )3تنش محوری
بحرانی موردنیاز برای شروع تبدیالت فاز مارتنزیتی پیشرونده به-
عنوان تابعی از دما را نشان میدهد .این تبدیالت به این شرح است
که درجه حرارت یا تبدیالت تنش نمیتواند توسط یک مقدار واحد
دما یا تنش مشخص شود .درواقع تبدیالت دما از  4درجه حرارت
ناشی میشود Ms .و  Mfدر طول گرمایش و  Asو  Afدر حین
سرمایش Ms .و  Mfبهترتیب بیانگر شروع و پایان درجه حرارت
تبدیل فاز اصلی مارتنزیت و  Asو  Afبیانگر درجه حرارت تبدیل
معکوس شروع و پایان آستنیت است ( Armaboldiو همکاران،
.)3559

)9. Shape Memory Effect (SME
10. Pseudoelasticity
11. Thermoelasticity

شکل  -5تنش محوری بحرانی موردنياز برای شروع تبديالت فاز
مارتنزيتی پيشرونده بهعنوان تابعی از دما ( Armaboldiو
همکاران)5442 ،

 -0اثر حافظه شکلی
حافظهدار شکلی زمانی که دمای آن پایینتر از Mf

رفتار آلیاژ
است ،بهصورت اثر حافظه شکلی است .این رفتار با حفظ تغییر
شکل پالستیک در هنگام باربرداری همراه است .پس از آن اگر
آلیاژ حافظهدار شکلی به دمایی باالتر از  Afافزایش یابد ،شکل اصلی
با تبدیل در فاز آستنیتی بهبود مییابد .اثر حافظه شکلی بهصورت
شماتیک در شکل ( )2در فضای تنش -کرنش -دما نشان داده
شده است .چنانچه تنش افزایش یابد ،رفتار مواد در ابتدا بهصورت
خطی االستیک (مرحله  6تا  ،)3سپس با تغییر شکل پالستیک
شروع به توزیع تنش تقریباً ثابت (مرحله  3تا  )2میکند .با این
حال ،تغییر شکل  SMAاشباع شده و افزایش بیشتر بار منجر به
ایجاد یک شاخه االستیک خطی (مرحله  2تا  )4میشود .پس از
باربرداری ،تغییر شکل پسماند (نقطه  )0را میتوان با حرارت دادن
مواد در دمای مشخصه و بدون باربرداری (مرحله  1تا  )1بهبود
بخشید .درنهایت اگر مواد را به دمای اولیه سرد کرد ،مواد اولیه
حالت کامالً بهبودیافته پیدا میکنند ( .)3564 ،Lecceاثر حافظه
شکلی مبنی بر انتقال فاز مارتنزیتی مصالح میباشد .درواقع رفتار
 SMAرا میتوان با توجه به انتقال فاز و جهتگیری مجدد از انواع
مارتنزیت تفسیر کرد SME .در دمای پایین رخ میدهد .ساختار
مواد در ابتدا از مارتنزیت جفت شده تشکیل شده و پس از
بارگذاری ،تنش اعمالی برای جفت نشدهها به مقدار بحرانی می-
رسد (نقطه  )3و جهتگیری مجدد مارتنزیت مربوط به تغییر شکل
ماکروسکوپی ( 3تا  )2شروع میشود (.)3564 ،Lecce

12. Martensite
13. Austenite
14. Crystallography

م .گلمحمدی و همکاران  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،25شماره ( 1بهار 121-101 ،)1041

102

طراحی این اتصال برگرفته از پژوهش  Priestleyو همکاران
( )6331است .شکل ( )1مشخصات هندسی اتصال مورداستفاده
شامل ابعاد مقطع تیر و ستون ،قطر و فاصله میلگردهای طولی و
عرضی را نشان میدهد.

شکل  -1اثر حافظه شکلی ()5410 ،Lecce( )SME

رفتار شبه االستیسیته  SMAبا تبدیل ناشی از تنش میتواند
در دمای باالی  Afهمراه باشد .درواقع آلیاژ میتواند بهصورت
االستیک در سطح نرمال باالتر از مقدار بار اعمالی در فاز آستنیتی
تغییر شکل دهد .بهطور خاص ،آلیاژ نیکل -تیتانیوم (نیتینول)60
میتواند بهصورت االستیک نزدیک به  9درصد کرنش (درحالیکه
بسیاری از فلزات تنها توانایی کرنش االستیک کمتر از یک درصد
را دارا میباشند) داشته باشد .اعمال بار باعث تبدیل آستنیت جفت
نشده به مارتنزیت میشود .پس از باربرداری ،فاز مارتنزیت ناپایدار
میشود و تبدیل به فاز آستنیت اولیه خود و درنتیجه کرنش با
حذف بار بهطور کامل بازیابی میشود .رفتار شبه االستیسیته در
فضای تنش -کرنش در شکل ( )4مشاهده میشود (،Lecce
.)3564

شکل  -2مشخصات هندسی اتصال موردبررسی در اين مقاله
(ابعاد به متر است) ( Azarianiو همکاران)5412 ،

شکل  -1مشخصات هندسی اتصال تير به ستون بتن مسلح
شکل  -0رفتار شبه االستيسيته ()5410 ،Lecce( )SE

 -2راستیآزمايی
ابتدا جهت کالیبره نمودن نرمافزار ،از یک نمونه آزمایشگاهی
شامل یک اتصال خارجی تیر به ستون بتن مسلح با مشخصات
هندسی ارائهشده در شکل ( )0تحت بارگذاری چرخهای استفاده
گردید .بهطوریکه با بررسی نتایج مشاهده گردید که رفتار چرخه-
ای مدل آزمایشگاهی و مدل تحلیلی از تطابق خوبی برخوردار
بودند .بههمین منظور در این بخش جهت راستیآزمایی از نمونه
آزمایشگاهی  Azarianiو همکاران ( )3569استفاده میشود ،که
شامل اتصال خارجی تیر به ستون بتن مسلح است .جزئیات
)15. Nickle- Titanium (Nitinol

مربوطه به نمونه آزمايشگاهی  Azarianiو همکاران (ابعاد به متر
است) ( Azarianiو همکاران)5412 ،

همچنین از بارگذاری چرخهای در انتهای تیر مطابق با الگوی
بارگذاری نشان داده شده در شکل ( )1استفاده میشود .در این
اتصال برای راستیآزمایی از دو نوع بتن شامل بتن معمولی با
مقاومت فشاری  25مگاپاسکال و بتن خودمتراکم با مقاومت
فشاری  40مگاپاسکال استفاده شد .علت استفاده از بتن
خودمتراکم ،سهولت در اجرا و افزایش مقاومت بتن بود .برای
میلگردهای طولی ستون و میلگردهای عرضی تیر و ستون از فوالد
و برای میلگردهای طولی تیر از  SMAمطابق با خصوصیات ذکرشده
در جدول ( )6استفاده گردید.
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شکل  -2الگوی بارگذاری چرخهای در انتهای تير ( Azarianiو
همکاران)5412 ،

شکل  -2مدل بتنی غيرخطی  Manderو همکاران (راهنمای

جدول  -1مشخصات مصالح فوالدی و  SMAدر اتصال
آزمايشگاهی  Azarianiو همکاران ( Azarianiو همکاران)5412 ،
فوالد
میلگرد عرضی

میلگرد طولی
مشخصات

تیر

ستون

تیر و ستون

مدول االستیسیته (گیگاپاسکال)

92

353/4

353/4

مقاومت تسلیم (مگاپاسکال)

005

494

412

مقاومت نهایی (مگاپاسکال)

6655

143

150

SMA

برای فوالد نیز مدلهایی همچون مدل دو خطی ،35منگوتو-
پینتو ،36داد -رسترپو 33و مونته-نوتی 32وجود دارد .در این مقاله
برای فوالد از مدل منگوتو-پینتو مطابق شکل ( )3استفاده شده
است ،که مدلی مناسب برای سازههای بتنآرمه بخصوص سازههای
تحت اثر بارگذاری چرخهای میباشد (راهنمای نرمافزار
.)3561 ،Seismo Struct

1/0×65-0

وزن مخصوص ()N/mm3
تنش آغاز رفتار آستنیت به مارتنزیت (مگاپاسکال)،

fy

425

تنش پایان رفتار آستنیت به مارتنزیت (مگاپاسکال)،

fp1

055

تنش آغاز رفتار مارتنزیت به آستنیت (مگاپاسکال)،

ft1

355

تنش پایان رفتار مارتنزیت به آستنیت (مگاپاسکال)،

ft2

635

محدوده کرنش برای رفتار پایدار فوقارتجاعی (،)%

نرمافزار )5411 ،Seismo Struct

ε1

4

نرمافزار  Seismo Structقادر به شبیهسازی خواص مکانیکی
مصالح مانند بتن ،فوالد FRP ،و مصالح هوشمند نظیر  SMAبا
بیشترین دقت است .تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی تاریخچه
زمانی ،پوش آور معمولی و تطبیقی ،تحلیل دینامیکی افزایشی و
مقادیر ویژه ازجمله تحلیلهای ارائهشده در این نرمافزار میباشد.
در کتابخانه مصالح برای بتن مدل بتنی سهخطی ،61مدلهای بتنی
غیرخطی  Manderو همکارانKappos ،69 Mander-Cahng ،61
و  63konstantinidisپیشنهاد شده است که در این پژوهش از
مدل  Manderو همکاران مطابق شکل ( )9استفاده میشود .مدول
االستیک بتن مطابق رابطه پیشنهادی  Priestleyو همکاران
( )6331برابر  34/91گیگاپاسکال انتخاب شد.

16. Con_tl
17. Con_ma
18. Con_cm
19. Con_hs
20. Stl_bl

شکل  -9مدل فوالدی  Menegottoو ( Pintoراهنمای نرمافزار
)5411 ،Seismo Struct

همچنین در نرمافزار  Seismo Structاین قابلیت وجود دارد
که بتوان مصالح با خاصیت فوق ارتجاعی و مصالح هوشمند نظیر
 SMAرا شبیهسازی نمود .مصالح  SMAدر این نرمافزار تحت عنوان
 se_smaتوسط آریکیو 34و ساکو 30پیشنهاد شده است؛ بهطوریکه
جهت پیشبینی مدل فوقارتجاعی این میلگردهای ،SMA
پارامترهای نشان دادهشده در شکل ( )65الزم است .برای این
منظور مقادیر عددی هریک از پارامترهای نشان دادهشده در شکل
( )65جهت تعریف این ماده در جدول ( )6ذکر شده است.

21. Stl_mp
22. Stl_dr
23. Stl_mn

24. Auricchio
25. Sacco
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شکل  -14مدل رفتاری مصالح  Shiravand( SMAو همکاران،
)5412

در این مقاله تیرها به دو المان و ستونها به چهار المان تقسیم
شدند .روش مورداستفاده برای تحلیل اتصال از نوع تحلیل
تاریخچه زمانی استاتیکی بود .مشخصات المانها در نرمافزار
 Seismo Structدر ماژول مربوط به  Elementتعریف گردید.
استفاده از المانهای مختلفی همچون المان قابی از نوع نیرویی
( ،31)infrmFBالمان قابی با مفصل پالستیک از نوع نیرویی
( ،31)infrmFBPHالمان قابی با مفصل پالستیک از نوع تغییرمکان
غیر االستیک ( ،39)infrmDBPHالمان قابی از نوع تغییرمکان
غیراالستیک ( ،33)infrmDBالمان قابی االستیک ( ،25)elfrmالمان
خرپایی غیراالستیک ( ،26)trussالمان قاب بنایی غیراالستیک
( ،23)masonryالمان از نوع دندانهدار ( ،22)rackالمان بزرگ
فونداسیون کمعمق ( ،24)SSI1المان بزرگ سر شمع (،20)SSI2
المان االستومتری یاتاقانی ( ،21)bearing 1المان پاندول اصطکاکی
( ،21)bearing 2المان جرم تودهای ( ،29)lmassالمان جرم توزیع
شده ( 23)dmassو المان داشبورد میرا ( 45)dashptکه در نرم
افزار موجود است میتوان استفاده نمود .المان قابی در این نرمافزار
از نوع المان قابی با مفصل پالستیک از نوع نیرویی ()infrmFBPH
برای تیر ،ستون ،میلگردهای طولی و عرضی ستون و تیر انتخاب
شد .پس از تعریف مشخصات المانها جهت ایجاد و اتصال آنها
در مدلسازی ،ماژول اتصال المان 46استفاده شد .هندسه سازه در
نرمافزار  Seismo Structدر یک فرایند سه مرحلهای تعریف
گردید .برای این منظور ،ابتدا تمامی گرههای سازهای و غیر سازهای
تعریف شدند .سپس ،روش مربوط به اتصال المانها تعریف و
26. Inelastic force-based frame element type
27. Inelastic force-based plastic hinge frame element type
28. Inelastic displacement-based plastic hinge frame element
type
29. Inelastic displacement-based frame element type
30. Elastic frame element
31. Inelastic truss element
32. Inelastic masonry frame element
33. Rack element type
34. Shallow foundation macro-element

109

اتصالپذیری المان تعیین شد .نهایتاً ،ماژولهای قید از طریق
شرایط مرزی المانها تعیین شدند .مدل المان محدود نمونه
آزمایشگاهی  Azarianiو همکاران ( )3569در شکل ( )66نشان
داده شده است .در این شکل مشخصات مدلسازی شده گرهها،
اعضا و اتصال ،شرایط مرزی و محل اعمال بار چرخهای مشخص
شده است .برای بررسی بیشتر در راستیآزمایی ،دو نمونه از
نمونههای آزمایشگاهی  Azarianiو همکاران ( )3569که شامل
شرایط مشابه هستند و تنها مقاومت فشاری بتن تفاوت دارد ،در
نرمافزار ساخته و تحلیل گردید .شکلهای ( )63و ( )62مقایسه
منحنی بار -دریفت 43انتهای تیر مربوط به نمونههای آزمایشگاهی
و تحلیلی دارای  SMAرا برای دو حالت مقاومت فشاری بتن  25و
 40مگاپاسکال نشان میدهد.

شکل  -11شرايط مرزی گرهها و اعمال الگوی بارگذاری در
نرمافزار

همانطور که از شکل ( )62مشاهده میشود مدلی که مقاومت
فشاری آن  40مگاپاسکال بوده در مقایسه با نمونه مشابه با مقاومت
فشاری  25مگاپاسکال (شکل ( ))63تطابق بهتری بین نتایج
تحلیلی و آزمایشگاهی وجود دارد .بهطورکلی در هر دو حالت ،مدل
تحلیلی توانسته است نمودار حاصل از نتایج آزمایشگاه را بهطور
نسبتاً مناسبی پوشش دهد .با این حال ،اختالف مشاهدهشده بین
نتایج عددی و تحلیلی به این علت است که در مدلهای عددی
حلقههای چرخهای مربوط به اتصال تیر به ستون ،اثرات کاهش
مقاومت ،کاهش سختی و باریکشدگی با خطاهای محاسباتی
همراه بودند .خاطرنشان میسازد که این اختالفات در مطالعات
مشابه محققین دیگر ازجمله  )3569( Azarianiنیز گزارش شده
است.
35. Pile head macro-element
)36. Elastomeric Bearing 1 Element (Bouc Wen
37. Friction Pendulum Bearing/System
38. Lumped mass
39. Distributed mass
40. Dashpot damping
41. Element Connectivity module
42. Load-Drift
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در جدول ( )3خالصهای از نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی برای
نمونههای موردنظر ارائه شده است .در این جدول ' fcمقاومت
فشاری بتن Pu ،بار نهایی در پایان بارگذاری Py ،بار متناظر با
تسلیمشدگی میلگردهای طولی تیر و  δuو  δyدریفت انتهای تیر
هستند .در قسمت آزمایشگاهی ،بارگذاری چرخهای در انتهای تیر
جهت بهدست آوردن بار نهایی ،بار تسلیم و دریفتهای متناظر
اعمال گردیده و تسلیم در سیکل پنجم بارگذاری رخ داده است.
مقادیر تحلیلی ارائهشده در جدول ( )3نیز براساس نتایج بهدست
آمده از نرمافزار  Seismo Structبهدست آمدهاند .با مقایسه مقادیر
آزمایشگاهی و تحلیلی موجود در جدول ( )3مالحظه میشود که
یک تطابق نسبتاً مناسبی بین آنها وجود دارد.

شکل  -15مقايسه نتايج تحليلی و آزمايشگاهی برای بتن با
مقاومت فشاری  14مگاپاسکال

جدول  -5مقايسه نتايج نمونههای آزمايشگاهی و تحليلی دارای ميلگردهای SMA
)δu (%

)Pu (kN

)δy (%

)Py (kN

)δu (%

)Pu (kN

)δy (%

)Py (kN

'fc
()Mpa

4/50

31/51

6/33

33/00

3/12

34/03

6/41

62/32

25

2/10

39/34

6/33

32/53

2/50

31/31

6/06

62/10

40

نمونه آزمایشگاهی

نمونه تحلیلی

مقاومت 40 Mpa

مقاومت 25 Mpa

3/21

3/23

)Py (kN

-5/33

-5/30

)%( δy

5/39

3/49

)Pu (kN

5/1

6/23

)%( δu

اختالف نتایج
تحلیلی با
آزمایشگاه

⦁ تأثیر  SMAبهعنوان خاموت در ناحیه پالستیک (بحرانی) تیر،
⦁ تأثیر استفاده همزمان  SMAبهعنوان میلگرد و خاموت (جدول
(،))4
⦁ تأثیر مقطع معادل دایروی ستون با خاموت تنگ یا
دورپیچی (جدول ( .))0معرفی مدلهای بررسیشده در این مقاله
جهت مطالعه پارامتری در جدولهای ( )2تا ( )0آورده شدهاند.
جدول  -1مدلها با متغير مقاومت فشاری بتن در مجموعه
شکل  -11مقايسه نتايج تحليلی و آزمايشگاهی برای بتن با
مقاومت فشاری  02مگاپاسکال

 -1مطالعه پارامتری عددی
در این بخش بهمنظور بررسی تأثیر  SMAبر رفتار چرخهای
اتصال بتنی ،مطالعه پارامتری عددی موردبررسی قرار میگیرد.
برای این منظور ،مدل کالیبره شده دارای مقاومت فشاری 25
مگاپاسکال در بخش  0بهعنوان مدل مرجع انتخاب و اثر
پارامترهای زیر در این نمونه اعمال میگردد .همانطور که در
بخش  0ذکر شد ،در مدل مرجع میلگردهای طولی ستون و
میلگردهای عرضی تیر و ستون از فوالد و میلگردهای طولی تیر از
 SMAاستفاده شده است.
⦁ تأثیر مقاومت فشاری بتن (جدول (،))2

اتصال
نام مدل

مقاومت فشاری بتن
(مگاپاسکال)

تغییر مقاومت نسبت
بهحالت اولیه

مدل مرجع

25

5

SMA+10

22

+%65

SMA+15

24/0

+%60

SMA+20

21

+%35

SMA+25

21/0

+%30

SMA+30

23

+%25

SMA-10

31

-%65

SMA-15

30/0

-%60

SMA-20

34

-%35

SMA-25

33/0

-%30

SMA-30

36

-%25
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جدول  -0مدلها با متغير استفاده همزمان از  SMAبهعنوان
خاموت و ميلگرد
نام مدل

میلگرد

SMA

مقاومت فشاری بتن (مگاپاسکال)

SMA-Kh-b

میلگرد و خاموت

25

SMAKhamoot

خاموت

25

جدول  -2مدلها با ستون دايروی معادل و خاموت تنگ يا
دورپيچ
نام مدل

نوع
خاموت

مقاومت فشاری بتن
(مگاپاسکال)

تغییر مقاومت نسبت
به حالت اولیه

C-Sp

دورپیچ

25

5

C-Sp-10%

دورپیچ

22

+%65

C-Sp-20%

دورپیج

21

+%35

C-Sp-30%

دورپیج

23

+%25

C-Sp-50%

دورپیج

40

+%05

C-St

تنگ

25

5

C-St-10%

تنگ

22

+%65

C-St-20%

تنگ

21

+%35

C-St-30%

تنگ

23

+%25

C-St-50%

تنگ

40

+%05

 -1-1تأثير مقاومت فشاری بتن
تأثیر مقاومت فشاری بتن بر رفتار چرخهای اتصال بتنآرمه
دارای  ،SMAبا افزایش و کاهش ده درصدی مقاومت فشاری بتن
نسبت به نمونه مرجع در محدوده  23-36مگاپاسکال مطابق شکل
( ) 64مورد تحلیل عددی قرار گرفته است .در این تحلیل همان
مقادیر پیشفرض مدل کالیبره شده برای پارامترهای مدول
االستیسیته مماسی اولیه ،مقاومت کششی تکمحوره ،کرنش در
مقاومت فشاری و ضریب پواسون 42انتخاب شدهاند.
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شده است .جدول ( )1مقادیر  δu ،Py ،Puو  δyبهدست آمده از نتایج
تحلیل عددی برای هر یک از نمونههای موردبررسی را با تغییر
مقاومت فشاری بتن نشان داده و با نمونه مرجع مقایسه میکند.
همانطور که از جدول ( )1مالحظه میشود اثر افزایش یا
کاهش مقاومت فشاری بتن بر رفتار چرخهای اتصال دارای SMA
در ناحیه االستیک تقریباً نزدیک به رفتار مدل مرجع است اما در
ناحیه غیراالستیک دارای تفاوت بوده بهطوریکه ظرفیت تحمل
بار با افزایش  25درصدی مقاومت فشاری بتن (یعنی بتن با
مقاومت  23مگاپاسکال) میزان  6/10درصد نسبت به نمونه اصلی
افزایش یافته است .برای درك بهتر تأثیر مقاومت فشاری بتن بر
رفتار چرخهای اتصال دارای  ،SMAشکل ( )61ارائه میشود.
همانطور که از شکل ( )61مالحظه میگردد ،افزایش مقاومت
فشاری از  30/0مگاپاسکال به  31مگاپاسکال سبب افزایش
قابلمالحظهای در بارها و دریفتهای متناظر شده است ،اما
افزایش مقاومت فشاری بتن از  31مگاپاسکال به بعد تأثیر ناچیزی
بر بارها و دریفتهای متناظر داشته است.

شکل  -12منحنیهای پوش رفتارهای چرخهای در مقاومتهای
فشاری مختلف
جدول -1تأثير مقاومت فشاری بتن بر نيروها و دريفتهای
متناظر با حالت تسليم و نهايی
)δu (%

)Pu (kN

)δy (%

)Py (kN

'fc
()Mpa

4/50

31/51

6/33

33/00

25

نمونه تحلیلی

2/34

31/49

6/33

33/11

22

2/10

31/13

6/33

33/12

24/0

2/34

31/91

6/33

33/19

21

2/10

31/62

6/33

33/93

21/0

2/10

31/01

6/33

33/91

23

2/10

30/06

6/33

33/29

31

شکل  -10نمودار پوش رفتارهای چرخهای در مقاومتهای

5/450

9/90

5/59

3/44

30/0

فشاری مختلف

5/450

9/12

5/59

3/45

34

با توجه به فشردگی نمودارها در مقاومتهای فشاری مختلف
نمودارهای پوش رفتارهای چرخهای نیز در شکل ( )60نشان داده

5/450

9/16

5/59

3/21

33/0

5/450

65/41

5/59

3/20

36

43. Poisson ratio
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با این حال مطابق شکل (-61د) بیشترین میزان دریفت
متناظر با بار نهایی در مقاومت فشاری  25مگاپاسکال بوده و برابر
 4/50درصد بهدست آمده است .همچنین مطابق شکل (-61ج)
بیشترین بار نهایی در مقاومت فشاری  23مگاپاسکال و برابر
 31/01کیلونیوتن حاصل گردید.

(الف)

نمودار شکل ( )61حاصل گردید .ناحیه بحرانی برای تیر بر مبنای
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( )6233که منطبق بر آییننامه
بتن آمریکا ( )ACI318-14میباشد ،محاسبه گردید که در آن طول
این ناحیه حداقل دو برابر ارتفاع مقطع تیر بوده و ضوابط
میلگردگذاری عرضی در این ناحیه طبق دستورالعمل مذکور
رعایت شده است .برای تیر موردبررسی ناحیه بحرانی برابر 45
سانتیمتر محاسبه گردید .همانطور که مالحظه میشود ،تأثیر
 SMAبهعنوان خاموت بر رفتار چرخهای در طول مفصل پالستیک
تیر باعث ایجاد اضافه سختی 44و درنتیجه سبب افزایش انرژی
جذبشده چرخهای خواهد شد .این اضافه سختی در ناحیه بحرانی
سبب مقاوم شدن تیر گردیده و تخریب در این قسمت را به تأخیر
میاندازد و ضمن استفاده از خاصیت بازیابی تغییرشکل ،SMA
تغییرشکلهایی که بهدلیل تركخوردگی در این ناحیه اتفاق می-
افتد را جبران میکند .سختی اولیه بیشتر در این حالت دریفت
اتصال را کاهش میدهد .مقایسه منحنی پوش رفتارهای چرخهای
نمونه اصلی و نمونه با  SMAدر داخل یا خارج ناحیه بحرانی تیر
در شکل ( )69نشان داده شده است.

(ب)

(ج)

شکل  -12تأثير  SMAبهعنوان خاموت در ناحيه بحرانی تير بر
رفتار چرخهای

(د)

شکل  -11تأثير مقاومت فشاری بتن بر :الف) نيرو تسليم ،ب)
دريفت متناظر با حالت تسليم ،ج) نيرو نهايی ،د) دريفت متناظر
با حالت نهايی

 -5-1تأثير  SMAبهعنوان خاموت در ناحيه پالستيک
(بحرانی) تير
در این حالت از  SMAبهعنوان خاموت در ناحیه بحرانی تیر
(در طول مفصل پالستیک) مدل مرجع استفاده شد و نتایج مطابق
44. Stiffness Hardening

شکل  -12تأثير  SMAبهعنوان خاموت در ناحيه بحرانی تير بر
منحنیهای پوش رفتار چرخهای
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همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،تسلیم
میلگردهای  SMAدر دریفتی برابر با نمونه مرجع و با مقاومتی برابر
با آن بوده اما در دریفت نهایی علیرغم مقداری برابر ،بار نهایی
بیشتر شده است .بنابراین استفاده از میلگرد  SMAتنها در ناحیه
پالستیک انتظار اتصال را در دریفت و مقاومت برآورده کرده و
نیازی به ادامه آن بعد از ناحیه مذکور نیست .با این حال اگر تنها
در ناحیه پالستیک میلگرد  SMAاستفاده شود ،صرفهجویی بسیار
زیادی انجام شده است بهخصوص در دهانههای طویل که در
مجموعه یک ساختمان ممکن است مقرون بهصرفه نباشد .این در
حالی ست که تنها در ناحیه پالستیک که فاصله کمی از طول تیر
را تشکیل میدهد با صرف هزینهای بهمراتب کمتر ،نیازهای اتصال
مرتفع میگردد.
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نیست .در حالت دوم که از  SMAبهعنوان خاموت استفاده شد و
میلگرد طولی از جنس فوالد بود ،در دریفت برابر مقاومت نظیر
تسلیمشدگی نسبت به نمونه مرجع بیشتر بوده که در دریفت
نهایی آن مقاومت کمتری مشاهده شد (حدود  34درصد) و نسبت
به حالت اول که میلگرد طولی و عرضی از  SMAبود ،عملکرد
بهتری ضمن مقرون بهصرفه بودن آن دارد.

 -1-1تأثير استفاده همزمان  SMAبهعنوان ميلگرد طولی و
خاموت
در این حالت تأثیر همزمان بهکارگیری خاموت و میلگرد طولی
در مقطع از نوع  SMAموردبررسی قرار گرفته است که در شکل
( )63رفتار چرخهای هریک از حالتهای بهکارگیری نسبت به
نمونه مرجع نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد
تأثیر استفاده  SMAبهعنوان خاموت و میلگرد طولی توأمان سبب
اضافه سختی شده است که با توجه به هزینه باالی آن استفاده از
این مقدار میلگرد در طول یک تیر مقرون بهصرفه نمیباشد .با این
حال ،در حالتی که تنها خاموتها از نوع  SMAو میلگردهای طولی
از نوع فوالد بوده ،تأثیر چشمگیری بر رفتار چرخهای داشته است
بهگونهای که اثر باریکشدگی 40حذف شده و سبب جذب انرژی
چرخه ای باالیی شده است .در این حالت سختی اولیه و مقاومت
آن نسبت به مدل مرجع و مدلی که توأمان از میلگرد و SMA
استفاده شده ،بیشتر است که دریفت سازه را در چرخههای اولیه
و نیز ناحیه االستیک کمتر میکند .مضاف بر این در رفتار کلی
 SMAباریکشدگی وجود دارد و ترکیب فوالد و بتن با حذف
باریکشدگی ،خواص مرکب فوالد و  SMAرا بهخوبی نشان می-
دهد .شکل ( )35تأثیر استفاده همزمان  SMAبهعنوان میلگرد و
خاموت بر منحنیهای پوش رفتار چرخهای هر یک از نمونهها را
نشان میدهد.
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود وقتی از SMA
به عنوان خاموت و میلگرد طولی استفاده شد ،تسلیم میلگردها در
دریفت و مقاومتی برابر با نمونه مرجع بود اما در دریفت نهایی
مقاومت نهایی بیشتری نسبت به نمونه مرجع داشت (حدود 33
درصد) که در مقایسه با استفاده  SMAبهعنوان خاموت امری
بدیهی بوده که ضمن هزینه باالی این نوع میلگرد مقرون بهصرفه
45. Pinching

شکل  -19تأثير استفاده همزمان  SMAبهعنوان ميلگرد طولی و
خاموت بر رفتار چرخهای

شکل  -54تأثير استفاده همزمان  SMAبهعنوان ميلگرد طولی و
خاموت بر منحنیهای پوش رفتار چرخهای

 -0-1تأثير مقطع معادل دايروی ستون با خاموت تنگ يا
دورپيچ
در این حالت از ستون دایروی با مقطع و ظرفیت معادل با
ستون مستطیلی استفاده گردید و طراحی این ستون منطبق بر
ضوابط استاندارد مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ( )6233انجام
پذیرفت .خاموتها یکبار بهصورت تنگ و بار دیگر بهصورت
دورپیچ مطابق شکل ( )36بهکار گرفته شدند .مابقی مشخصات و
نحوه قرار گرفتن  SMAهمانند نمونه مرجع است.
رفتار چرخهای اتصال در این حالت در مقایسه با رفتار
چرخهای نمونه مرجع در شکل ( )33آورده شده است .همانطور
که از شکل ( )32مالحظه میشود ،منحنیهای پوش رفتار چرخه
نمونه با مقطع دایروی چه با خاموت از نوع تنگ و چه از نوع
دورپیچ تقریباً منطبق بر یکدیگر هستند و در مقایسه با نمونه اصلی
دارای سختی االستیک بیشتری خواهند بود.
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شکل  -51مشخصات هندسی ستون دايروی با تنگ ويژه و

شکل  -51مقايسه منحنی پوش رفتار چرخهای نمونه مرجع با

دورپيچ (ابعاد به ميلیمتر است)

نمونه دارای سطح مقطع دايروی

همانطور که از جدول ( )3مالحظه میگردد ،میزان بارهای
تسلیم نمونههای با مقطع دایروی ستون نسبت به نمونه مرجع
افزایش یافته است ،اما میزان بار نهایی و دریفت متناظر کاهش
یافته است .همچنین از مقایسه دو نمونه با مقطع دایروی ستون
مشاهده میشود که اثر خاموت مارپیچ ،بهعلت ایجاد
محصورشدگی بیشتر ،نسبت به خاموت تنگ رفتار بهتری در
تحمل بارها و دریفتهای متناظر داشته است.
شکل  -55مقايسه رفتار چرخهای نمونه اصلی با نمونه دارای
سطح مقطع دايروی
جدول  -2تأثير  SMAبهعنوان خاموت در ناحيه بحرانی تير
نمونه دارای خاموت  SMAدر ناحیه بحرانی تیر
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نمونه مرجع

جدول  -2تأثير استفاده همزمان  SMAبهعنوان ميلگرد طولی و خاموت
 SMAبهعنوان خاموت و میلگرد طولی

 SMAبهعنوان خاموت

نمونه مرجع
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جدول  -9مقايسه نتايج نمونه مرجع با نمونه دارای سطح مقطع دايروی
ستون دایروی با خاموت تنگ

نمونه مرجع

ستون دایروی با خاموت دورپیچ
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هر دو حالت مدل تحلیلی توانست نمودار حاصل از نتایج آزمایشگاه
 در ادامه به تحلیل پارامتری اتصال نمونه اصلی با.را پوشش دهد
 تأثیر موقعیت،در نظر گرفتن چهار عامل تأثیر مقاومت فشاری بتن
، بهعنوان خاموت در داخل ناحیه پالستیک (بحرانی) تیرSMA
 بهعنوان میلگرد و خاموت و تأثیرSMA تأثیر استفاده همزمان
مقطع معادل دایروی ستون با خاموت تنگ یا دورپیچ پرداخته شد
:که بهترتیب برای هریک نتایج زیر حاصل گردید
) اثر افزایش یا کاهش مقاومت فشاری بتن بر رفتار چرخهای6
 در ناحیه االستیک تقریباً نزدیک به رفتارSMA اتصال دارای
مدل مرجع است اما در ناحیه غیراالستیک دارای تفاوت بوده
 درصدی مقاومت25 بهطوریکه ظرفیت تحمل بار با افزایش
 مگاپاسکال) میزان23 فشاری بتن (یعنی بتن با مقاومت
. درصد نسبت به نمونه اصلی افزایش یافته است6/10
 سختی اتصال را نسبت به مدل،افزایش مقاومت فشاری بتن
.مرجع افزایش داده است
 در طول مفصل پالستیک تیر سبب ایجادSMA ) قرارگیری3
اضافه سختی شده و سبب افزایش سختی و افزایش انرژی
.جذبشده چرخهای گردید
 بهعنوان خاموت و میلگرد توأمان سببSMA ) تأثیر استفاده2
اضافه سختی گردید اما علیرغم تأثیر مثبتی که بر اتصال
 هزینه باالی این میلگردها موجب شده استفاده از آن،دارد
 در، با این حال.بهعنوان میلگرد طولی غیراقتصادی باشد
 بوده و میلگردهایSMA حالتی که تنها خاموتها از نوع
 تأثیر چشمگیری بر رفتار،طولی از نوع فوالد بوده است
چرخهای داشته است بهگونهای که اثر باریکشدگی
.حذفشده و سبب جذب انرژی چرخهای باالیی شد
 توأمان درSMA همچنین دریفت سازه در حالتی که فوالد و
. کاهش یافت،تیر باشند
) منحنیهای پوش رفتار چرخهای نمونه با مقطع ستون4
ًدایروی چه با خاموت از نوع تنگ و چه از نوع دورپیچ تقریبا
منطبق بر یکدیگر هستند و در مقایسه با نمونه اصلی دارای
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1. Introduction
Shape memory alloy (SMA) is a particular type of metal alloy that has the recovery property of permanent
deformation. This alloy includes the typical properties of steel, such as resistance, hardness, performance, and
so on. SMAs are used in some applications, including based-isolated buildings, self-repairing building
components, aircraft industry, medical industry, mechanical equipment, and effective models for computing
tools. In this paper, the effect of SMAs on the cyclic behavior of reinforced concrete (RC) joints is analytically
investigated. To this end, after validation of two experimental models in Seismo Struct software, some
parametric studies are conducted, such as 1- the effect of compressive strength of concrete, 2- the position of
SMA into the plastic zone, 3- the simultaneous use of SMA as longitudinal bars and stirrup, and 4- the use of an
equivalent column with a circular cross-section containing spirals or stirrups.

2. Methodology
2.1. Analytical study
In this study, Seismo Struct software was used to analyze concrete joints based on cyclic loading. This
software is able to consider nonlinear geometric behavior and nonlinear behavior of materials and can predict
frame behavior under static and dynamic loading in large displacements. This software is appropriate to model
different materials such as concrete, steel, FRP, and SMA due to its efficiency and precision (Castello, 2016).

2.2. Modeling materials
The axial behavior models proposed by (Auricchio & Sacco, 1997), (Manegotto & Pinto, 1973) were used
for beams and columns for specimens with SMA and steel bars, respectively. Auricchio and Sacco's model was
the super-elastic model used in the Seismo Struct software, where SMA was subjected to reverse cyclic loadings
under stress-induced transformation. Modulus of elasticity of specimens with steel and SMA bars were
considered to be 200,000 and 83,000 MPa, respectively. The model for concrete stress-strain was based on the
model proposed by (Mander, Priestley, & Park, 1988).
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2.3. Finite element model
In this paper, beams were divided into 2 elements, and columns were divided into 4 elements. The method
used for joint analysis was static-time history analysis. Properties of elements in Seismo Struct were defined in
the element classes module. The reason for using different elements was to define the properties of the similar
element or different sections and materials. To select the frame element, an inelastic force-based plastic hinge
frame element type was used. After defining element properties for making and joining elements in modeling,
the Element Connectivity module was used. Structure geometry in Seismo Struct was defined in a three-step
process. First, all structural and non-structural nodes were defined. Then, the method for joining elements was
defined and element connectivity could be determined. Finally, restraints modules were determined by the
boundary elements conditions (Castello, 2016). Fig. 1 shows the finite element model of the specimen including
the specifications of nodes, members, and joint modeling.

Fig. 1. Finite element model of the specimen

3. Results and discussion
3.1. Effect of compressive strength of concrete
In order to investigate and compare the effect of compressive strength of concrete on the cyclic behavior of
RC joints with SMA, the models shown in Table 1 were introduced.
Table 1. Models with variable compressive strength of concrete in the joint
Model name
Reference model
SMA+10
SMA+15
SMA+20
SMA+25
SMA+30
SMA-10
SMA-15
SMA-20
SMA-25
SMA-30

Compressive strength of concrete (MPa)
30
33
34.5
36
37.5
39
27
25.5
24
22.5
21

Strength variation compared to the initial state
0
+10%
+15%
+20%
+25%
+30%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

3.2. Effect of simultaneous use of SMA as longitudinal bars and stirrup
In order to assess the effect of using SMAs in joints as longitudinal bars and stirrups simultaneously, the
following models, shown in table 2, were generated and analyzed.
Table 2. Models with the simultaneous use of SMA as longitudinal bar and stirrup
Model name

SMA type

Compressive strength of concrete (MPa)

SMA-Kh-b

Longitudinal bar and stirrup

30

SMA-Khamoot

Stirrup

30
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3.3. Effect of use of an equivalent column with a circular cross-section containing spirals or stirrups
In this case, a column with a circular cross-section and a capacity equivalent to the reference model was
proposed. Fig. 2. shows the FE model of the equivalent column with two different types of transverse rebar
(spiral and stirrups).

Fig. 2. Finite element model of the equivalent column

In order to investigate the effect of SMA on the equivalent model, the FE models mentioned in table 3 were
generated and analyzed.
Table 3. Equivalent models with spiral and stirrup
Model name
C-Sp
C-Sp-10%
C-Sp-20%
C-Sp-30%
C-Sp-50%
C-St
C-St-10%
C-St-20%
C-St-30%
C-St-50%

Type of transverse rebar
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Stirrup
Stirrup
Stirrup
Stirrup
Stirrup

Compressive strength of concrete (MPa)
30
33
36
39
45
30
33
36
39
45

Strength variation compared to the initial state
0
+10%
+20%
+30%
+50%
0
+10%
+20%
+30%
+50%

4. Conclusions
The analytical results showed that the compressive strength of concrete had no effect on the hysteresis
behavior of the RC joint in the elastic zone of the joint, while with a 30% increase in the concrete compressive
strength in the plastic zone of the joint, the load-bearing capacity increased by about 2%. Also, using SMA in
the plastic zone of the beam led to increase in the stiffness, and absorbed cyclic energy. In the case of using the
longitudinal bars and stirrups simultaneously as SMA, the pinching effect was disappeared from the hysteresis
behavior of the joint, and consequently, high cyclic energy absorption was achieved. Finally, it was observed
that implementing the equivalent column with a circular cross-section had the elastic stiffness more than the
reference model.
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