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 یکنندهمقاومت برش سوراخ یاستفاده از بتن پرمقاومت در روابط طراح یرتأث
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 بسمه تعالی

 
 

 
هرررررای بتنررررری بررررره منظرررررور ثبرررررت نترررررایج تحقیقرررررات و مطالعرررررات    نشرررررریه مصرررررال  و سرررررازه 

ای و نیررررز انتقررررال آن برررره ای محققررررین، اسرررراتید دانشررررگاهها و مهندسرررران حرفررررهتجربی/محاسررررباتی/حرفه
هرررای جامعررره مهندسررران فرررراهم گردیرررده اسرررت. اگرچررره پدوهشرررهای مختلرررف در خصرررو  برررتن و سرررازه     

زمینررره ارتبرررام برررین محققرررین، توسرررعه تحقیقرررات، حرکرررت و نزدیرررک بتنررری حرررائز اهمیرررت از لحرررا  ایجررراد 
هرررای کارشناسرری ارشرررد محققررین جررروان ،   هرررای حاصررل از رسرراله  شرردن برره مرزهرررای دانررش، چرررا  یافترره    

 گردد.باشد، لیکن این فقط بخشی از اهداف این نشریه را شامل میدکتری و پسادکترا می
ای برررر اسررراس تلفیرررپ دیررردگاه پدوهشررری برررا تجربیرررات انتظرررار دیگرررر از ایرررن نشرررریه، ورود مهندسررران حرفررره

باشررد. هرردف دیگررر نشررریه ایررن اسررت تررا از نتررایج اینگونرره       هررای بتنرری مرری  اجرایرری و طراحرری بررتن و سررازه  
پدوهشرررها، جهرررت ایجررراد ارتبرررام هرچررره بیشرررتر فررری مرررابین تحقیرررپ و اجررررا )طراحررری مرررواد و سرررازه(، و     

 ل آید. سازی الزم بعمگسترش آن در جامعه مهندسی زمینه
بهرررر حرررال هررردف اصرررلی، اسرررتفاده و بکرررارگیری نترررایج پدوهشرررها، در اصرررالح و بهبرررود روشرررهای تولیرررد       

 های بتنی است.های عام و ویده و نیز طراحی سازهبتن
هررای بتنرری ببررالیم، کرره   ترروانیم در کشررور برره انجررام تحقیقررات مختلررف مرررتبط بررا بررتن و سررازه     مررا زمررانی مرری 

 سازی کنیم.پیاده بتوانیم نتایج آن را در عمل
رود شرررتای بیشرررتری در بکرررارگیری نترررایج ای، انتظرررار مررریبرررا وجرررود محققررران برجسرررته و مهندسررران حرفررره

تحقیقرررات در عمرررل ایجررراد گرررردد و بتررردریج از بکرررارگیری برخررری دیررردگاهها و روشرررهای اجرائررری سرررنتی و     
 غیر مهندسی احراز نمائیم.

هرررا، نامرررهت ترررا بتررروانیم نترررایج پررردوهش را در آئرررین در کوتررراه سرررخن، بالنررردگی و افتخرررار مرررا در ایرررن اسررر 
 های بتنی و بتن شاهد باشیم.طراحی و ساخت سازه

 
 سر دبیر

 علیرضا خالو 
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 «بتنی ( انجمن علمی بتن های سازه و مصالح) ترویجی –علمی»راهنمای نگارش و ارسال مقاله به نشریه
 

اس اس  ب ر ای راه   ه ای ماتل و ان م   علم ی ب ت      پدوهش ی خ ود را در  می  ه   -توان   مقا ت علم ی و پدوهشگراه می محققاه
 جه  بررسی و را  برای سردبیر به آدرس نشریه ارساو نمای  .دستورالدمل  یر تهیه نموده، 

 اصول کلی
 ( باش .Review( و یا مروری )Original Articleبایس  به شکل پدوهشی )مقا ت ارساو ش ه می -1
 مقاله به  باه تارسی رای  در نشریات علمی و باورت رواه نگارش ش ه باش . -2
 شود که دارای تالیفاتی در آه  می ه باش  .پدوهشگراه م ر  و مسلا به موضوع مقاله پذیرتته میمقاله مروری، تقا ا   -3
اس  که مقاله برای را  به مرج  دیگری ارساو نش ه و قبالً نیز به را  نرسی ه باش  . ارس او همزم اه مقال ه ب ه       قابل ذکر -4

 باش .سایر م الت نیز م ا  نمی
 )ترم، در ادامه ای  شیوه نام می باش (ارساو ترم تکمیل ش ه درخواس  را  و تده  نامه به همراه مقاله الزامی اس . -5
ک    و نتای  داوری ب ه ص ورت   بطور ناش اس بررسی و ار یابی می مقا ت دریاتتی را اعضای هیأت تحریریه، مشاوراه و داوراه-6

 خواه  ش .کتبی به نویس  ه/ نویس  گاه اعالم 
ماه اس  و بد  ا  پایاه مهل ،  1مهل  ارساو مقاله اصال  ش ه توسا نویس  ه/ نویس  گاه پس ا  وصوو ن ر داوراه ح اکثر  -7

 گردد.با مقاله به شکل مقاله ج ی  برخورد ش ه و م  داً برای داوری ارساو می
 ناواه  داش .نشریه هیچگونه تده ی نسب  به را  یا استرداد مقا ت رسی ه  -8
نشریه هیچ مسئولیتی در قباو تاخیر انتشار مقاله که به دلیل ع م رعای  ای  راه ما توسا نویس  ه/ نویس  گاه ای  اد ش ود،   -9

 گیرد.برعه ه نمی
ه و ر انچه، مقاله پیش ا  ارساو به نشریه، در همایش و م ام  علمی دیگری ارائه ش ه اس ، مراتب بای  ب ا ذک ر ت اری  ارائ     -10

 مشااات کامل همایش اعالم شود. 
 باش  و نشریه در ای   می ه مسئولیتی ن ارد.صح  علمی مطالب مقاله بر عه ه نویس  ه مقاله می -11
 نشریه در ویرایش مطالب مقا ت پذیرتته ش ه آ اد اس . -12

 راهنمای نگارش وتنظیم مقاله
متر ب ی  س طرها ب ا ن رم     سانتی 2متر و با تاصله سانتی 5/2وه و با حاشیه رو، در یک ست، به صورت یکA4مقاله بای  در کاغذ .1

برای  B-14و ان ا ه  B Nazaninتایپ شود. هر صفحه بای  دارای شماره ترتیبی باش . حروف تارسی با تون   Word 2003اتزار 
باش  . ش ماره    12و ان  ا ه   Times New Romanبرای تیترها و حروف انگلیس ی ب ا تون       B-12برای مت  و  12ع واه مقاله، 

 صفحه در پایی  و وسا هر صفحه قرار گیرد.
کام ل و ش فاف در    یش را در قسم  ق ردانی به طور ان ، محل ان ام آ ما ان ام داده نویس  گاه محترمی که کار آ مایشگاهی. 2

 نمای  .
 محترم انت ار رعای  آه را دارن . صفحه می باش  . لذا ا  نویس  گاه 18ح اکثر تد اد صفحات مح ود به . 3
 روش ت  یم مقا ت پدوهشی بشر  ذیل باش :.4
. صفحه اوو شامل: ع واه مقاله به تارسی و انگلیسی ، نام و نام خانوادگی نویس  ه/ نویس  گاه، رتب ه و س م  علم ی، ن ام و     4-1

 ساو ک   ه مقاله باش .نشانی محل کار، موسسه ناظر، شماره تلف  تماس و آدرس پس  الکترونیکی ار
ی م رتبا  کلی   واهه  5ت ا   3. صفحه دوم و سوم به ترتیب شامل رکی ه تارسی، رکی ه انگلیسی با ع اوی  آنها و ب ه هم راه   4-2

گیری ذکر شود. در ص فحه دوم و س وم   ها و نتی هکلمه و در مت  آه ع اوی  ه ف، روش، یاتته 200باش . رکی ه مقاله ح اکثر 
 شااات نویس  ه/ نویس  گاه خودداری شود.ا  نوشت  م
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 . اصل مقاله شامل موارد ذیل باش :4-3
 مق مه: بیاه مسئله و ه ف ا  اجرا با مروری بر مطالدات گذشته 4-3-1
 های آماریگیری و روشهای ان ا هروش پدوهش: شر  دقی  طر  پدوهش، جامده و نمونه آماری، مواد و روش 4-3-2
ه ا  نام ه ه ا و ش  ره  ها، عک س ها، نبای  در نوشتههای پدوهش. )اطالعات هویتی آ مودنی)نتای (: شر  کامل یاتتهها یاتته 4-3-3

م دکس شود مگر آنکه مقاص  علمی ضروری باش  و آ مودنی )یا وال ی  و یا قیم او( رضای  نامه آگاهانه را برای انتشار به ص ورت  
 به همراه مقاله ارساو گردد(صورت بای  کتبی امضاء ک    که در ای 

های حاصل ا  مطالدات دیگر و توجی ه و تفس یر م وارد    ها و مقایسه آه با یاتتهبحپ و نتی ه گیری: شر  نکات مهم یاتته 4-3-4
 های پدوهشگیری و ارائه پیش هادات حاصل ا  یاتتهها و در نهای ، نتی همشترک و مورد اختالف و بیاه کاربرد احتمالی یاتته

 تشکر: تق یر و تشکر در انتهای مقاله ا  اتراد حقیقی و حقوقی و حامیاه اجرای پدوهش 4-3-5
بای  در مت ، داخل پرانت ز و ب ا ش ماره اس تفاده ش ون .       شون ،م اب : م اب  و مآخذی که ا  آنها در تهی  مقاله استفاده می 4-3-6

م اب  و مآخ ذ عبارت       یسی در انتهای مقاله آورده شون . مثالهای مدرتیترتیب حروف الفبای تارسی و انگل م اب  و مآخذ بای  به
 ا :

 .نویس  ه/ نویس  گاه، ساو انتشار، ع واه مقاله، نام م له، شمارة م له، شماره صفحه الو. مقاله تارسی: نام خانوادگی و نام
س واراه  را ب ه ور ش ط و نی م  ت در دوررخ ه     IGFBP-1(، هیپرگلیس می و هیپرانس ولی می واک  ش    1382محبی، حمی ، )

 79-63: 17برد، حرک ، کرده ا  بی  میتمری 
 . مقاله انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویس  ه/ نویس  گاه، ساو انتشار، ع واه کامل مقاله، نام کوتاه ش ة م ل ه، ش مارة م ل ه،    

 اس ( صفحه )ذکر نام خانوادگی و نام هم  نویس  گاه الزامی شمارة
Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism 
during different exercise intensities in endurance-trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714. 

ص ورتی   اه کتا ، نام و نام خانوادگی مت رجم/ مترجم اه )در   . کتا : نام خانوادگی و نام نویس  ه/ نویس  گاه، ساو انتشار، ع و
  که کتا  ترجمه اس (، شمارة را ، شهر محل نشر، ناشر، شماره صفحه

 :مثال تألیفی فارسی  -1
 .69-55(، مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی، را  اوو، تهراه، بام اد کتا ، 1382رحمانی نیا، ترهاد، )

 :مثال ترجمۀ فارسی -2
-65، مبانی تغذیه ور شی، ترجم  حمی  محبی و محم  ترامر ی، را  اوو، تهراه، سم ، (1385 )س، ترد و کارگیل، سرستار،برون
72. 
 
 :مثال انگلیسی- 3

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: 
Human Kinetics. pp. 86-98. 

خطی )شامل: مت ، ج ولها، نمودارها، شکلها( ت او  نک  . )تد  اد ص فحات    20صفحه  18صفحات هر مقاله، ا  ح اکثر  تد اد -5
 صفحه باش (. 15 مقا ت مروری ح اکثر

ا هدار یا شکل، با با نویس در ج ولنمو صفحه مت  مقاله، یک ج وو، 4تا  3در صورت نیا  به ج وو، نمودار و شکل، به ا ای هر  -6
و  Ms-Wordدر  Tableه ا بهت ر اس   ب ا اس تفاده ا  امک اه       ها به  باه تارسی ارائه شود. ج  وو شکل یا  یر نویس در نمودارها و

  و دقی  و روش  باش  . Tifهای ارسالی بای  ا  نوع طراحی شون . شکل Ms-Exelاتزار نمودارها در نرم
ش ود، بای   عب ارت    تارسی یا انگلیسی برای اولی  بار در مت  مقال ه ارائ ه م ی    هر واهه یا عبارتی که به صورت عالئم اختااری -7

 شود. به صورت پانویس مدرتی کامل آه
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مقاومت برش روابط طراحی در  پرمقاومتاز بتن  استفاده تأثیر      
  آرمه بتن ی صفحات تخت کننده سوراخ

 
 

 
 مروارید حاجیان

آموختهکارشناسیارشدمهندسیسازهدانشگاهتهراندانش
hajian.m@ut.ac.ir 


 سید علیرضا فاطمی 

دانشجویمقطعدکتریمهندسیژئوتکنیکدانشگاهصنعتیامیرکبیر
a.fatemi@aut.ac.ir 


 کنی ایرج محمودزاده

استاددانشکدهعمراندانشگاهتهران
 imkani@ut.ac.ir 

 

 

 

 چکیده
ی اخیهر مهورد اسهتهاده رهرار      ای در چنهد دههه   ی خهود بهه طهور ردهترده     به علت خصوصیات بهبودیافتهه  پرمقاومتبتن 

شهود. صههحات ختهت بهه علهت عمهد محدودشهان         در صههحات ختهت زیهس اسهتهاده مهی     پرمقاومت از بتن ررفته است. 
روی  اتایشههآزم ی برپایههههههای طراحههی بههتن   زامههه آیههین اکثههرهدههتند. کننههده  مدههت د شکدههت خحههت بههر  سههورا 

در مقایدهه بها بهتن م مهو ی     پرمقاومهت  بهتن  کهه   حها  آن . ازهد  خهدوین شهده  شهده بها بهتن م مهو ی      های سهاخته  زموزه
ارزیهابی  پرمقاومهت  درخصهو  بهتن   هها   زامهه  رو ضروری است خها روابهآ آیهین    های ردیتتگی متهاوخی دارد. ازین مکازیسم

خهرین رابههه بهرای     در روابهآ طراحهی و یهافتن مناسه     پرمقاومهت  اثرات اسهتهاده از بهتن    بررسیشوزد. هدف این مقا ه 
ایهن   اسهتهاده در باشهد. روابهآ طراحهی مورد    مهی سهتون داخلهی    بها ی صهحات ختهت   کننده ختمین مقاومت بر  سورا 

ی  و شههش رابهههه ACI 318  Eurocode2  BS 8110  DIN 1045هههای طراحههی  زامههه آیههین روابههآپهههوهش شههام  
ی  زتیجههه 05 از شههند. بههرای بررسههی صههحت روابههآ طراحههی با مههیپرمقاومههت بههتن ن بههرای پیشههنهادی خوسههآ محققههی

اسهتهاده شهده اسهت و بهتهرین     پرمقاومهت  بها بهتن    شهده  های دا  سهاخته  بررهته از ادبیات فنی روی زموزهآزمایشگاهی 
 شود. کننده پیشنهاد می رابهه برای ختمین ظرفیت بر  سورا 

 داخلی ستون مح  خقاطع دا  وکننده  صهحات ختت     مقاومت برشی سورا پرمقاومتهای کلیدی: بتن  واژه
 

 1396-3-3:مقالهدریافت
 1397-1-28:مقالهپذیرش
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 مقدمه -1
هاابادونوداودتیارسسرساتونیاابااخاخامتیکناانهناتندکاهمناتقیماسرویساتون ایهایدوطرفهصفحاتتختدال

لنگرهااایخمشاایسهااایبرشاایویسااتوناااراردارناادالاتاااا تدالوسااتونبااهعیااتتمرکاا بااا یتاانشکتیبااه
کننادهساورا اتتخاتاالبااستوسااباارشکناتبارشمقاوماتنهااییصافحالآینادترینبخشدالباهسناامماینیبحرا

ال[9-1]باشدترازبارشکنتخمشیمیایکمشودکهبهطوراابلمالسظهتعیینمی
اسااتال1مطاااببباااشااکلشاااملسااطسشکنااتهرماایشااکلیااامخاارو ناااا یاااباارشدوطرفااهکنناادهباارشسااورا 

کناداللنگرهاایساداکدردرصافحاتتخاتباادرداهتیییارمای38و32باینپرمقاوماتیسطسشکناتبارایباتنزاویه
شاوندالبااافا ایشبارگاذاریسهاامایدهنادومنجارباهتاریدایارویاطارافآنهاار مایبارگذارییکنواختاطرافستون

هاایبرشاییاامایالرویوتقریبااسدرهماانزماانتاریشاوندظااهرمایشاکلایهابهشکلیکخاتناییمپرواناهتری
توانادمنجارشوندالایانناوششکناتبنایارخطرناایاساتوبایادازآندیاوگیریشاودسزیارامایسطسشکنتایجادمی

ال[11و9س6س1]هاشودیسقفساختمانروندهبهواژگونیناگهانیستردوپیش

 
 [1کننده ] خیک از ردیتتگی بر  سورا : زمای شما1شک  

 
ایافاا ایشرابااهطااورااباالمالسظااهکننااده )سااورا هااایتخااتظرفیااتباارشپااان دردالپرمقاومااتاسااتفادهازبااتن

پرمقاوماتدهادنیروهاایباا تریازطریاباتااالدالاساتونمنتقالشاوندالولایشکناتدالباتندهدواداازهمایمی
باشاادماایMPa01ازهااایبااا تردارایمقاومااتپرمقاومااتباشاادالبااتنهااایبااابااتنمعمااولیتردتاارماایدرمقایناهبااادال

هاااکااهبراساااعمطالعاااتآزمایشااگاهیرویبااتننامااهرواباااطراساایآیااینترتیااااسااتفادهازباادینال[13و12س9س0س3]
-11]شاوندمایپرمقاوماتشادهبااباتنبارایاعااایسااختهایایارایمنهاانادسمودااطراسایمعمولیباهدساتآماده

شادهبااباتنهاایسااختههاایطراسایاخیاربارایاساتفادهدردالخاروریاساتکاهاابییاتاطمیناانرونادروازینال[17
سمطالعااااتکمااایرویمقاوماااتبااارشپرمقاوماااتیبنااایارازباااتنرااااماساااتفادهارزیاااابیشاااوندالعیااایپرمقاومااات

درمحاالاتاااالدالباااسااتونداخیاایپااان مقاوماتباارشدرایاانپاا وهشهاااصااورتگرفتااهاسااتالدالیکنناادهساورا 
درادامااهال[20-18س11س11س8س7س1]شااودفاارمماایناااچی لنگاارازدالبااهسااتونچنااینانتقااالشااودوهاامبررساایماای

اندالتوخیسمختاریازمطالعاتپ وهشیآوردهشده
MPaوMPa80بینیهایبتنهایفشارینمونهدالدایرویبابتنپرمقاومتراآزمایشکردندالمقاومت111ننوکینوئِرِهالگِ
201برابارهااالاطارساتونبودناد%3%و1.2هادارایآرماتورهایخمشیاصییدوطرفهبادرصادفاو دباینبودندالدال111

                                                 
1 Hallgren  and  Kinnunen 
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هاایبادونمتربودندالدراینپ وهشتنهاازدالمییی211هابرابرنثرآمتروعمبمؤمییی211هابرابرخخامتدالسمترمییی
ال[19]آرماتوربرشیاستفادهشدهاست

هااازباتنمترراآزماایشکاردهاساتالایاندالمییی111و98متروعمبمؤثرمییی120نهدالدایرویباخخامت1رامدین
%متییراستالبارگاذاری1.3%تا1.6اندالدرصدآرماتورهاازساختهشدهMPa112وMPa06بامقاومتفشاریبینپرمقاومت

 ال[8]دروسادالاعمالشدهاستmm101ازطریبیکدینکفو دیبهاطرkN001پان توسایکدکهیدرولیکی
هاایدارایانادالایاننموناهراآزماایشکاردهMPa81تااMPa60دالمربعیبامقاومتفشااریباین210ویوسنینرذمَ

متارودرصادمییای101و121س91هاابراباربودنادالخاخامتدالmm101هابهعارمهایمربعیشکلدروسادالستون
ال[11]%متییربودند2.37%و1.19آرماتورهابین

هایمربعایدارایدودالستونمتررابررسیکرمییی321و211س121هایمختیفدالتختمربعیباخخامت313وی توماس ِ
ال[21]%متییربودند2.62%و1.19متربودندالدرصدآرماتورهابینمییی211و101عرممتفاوت

پارامترهایمختیفیرویظرفیتبرشیصفحاتتختاثردارندسهمانندمقاومتفشاریبتنسننبتعمبمؤثربهمحیابحرانای
( )od bمحققینبنیاریرواباال[1]یستونودرصدآرماتورخمشیسننبتمقاومتبرشیبهمقاومتخمشیسشکلواندازه

الدر[27-21س1س1]انادارائاهدادهپرمقاومتشدهبابتنیصفحاتتختساختهکنندهددیدیبرایتخمینمقاومتبرشسورا 
گردندالندوبانتایجتجربیمقاینهمیوشمیهایآتیروابامودودبیانبخش

 ای و محققین زامه روابآ آیین -2
DIN 1045سEurocode2[16]سBS 8110[10]سACI 318[11]ینامااهدرایاانمقالااهتعاادادیروابااامطاااببباااآیااین

روسگاااردنِ[20]6رودییگِااریفسشِاا[21]0شاادهسرانکاایناصااال [1]1دیلنااانادِورواباااپیشاانهادیمحققااینشاااملاِ[17]
 الگیرندموردبررسیارارمی[1]9وامیوسُلسپوئودوراکاوتِ[27]8نموکرینگامالوبِ-سال[26]7شائو

انادالمقاوماتباهدساتآمادهMPa 11کننادهرویباتنباامقاوماتزیاربارایبارشساورا 318ACIیناماهخاواباآیاین
3تااا1تاارینمقااداررواباااکوچااکACI 318یاساامیصاافحاتتخااتباادونآرماااتورعرخاایتوساااکنناادهباارشسااورا 

[ال11باشد]می

ACI 318-14 cینامهآیین(a)22.6.5.2ی)رابطه 1) c oV f b d
1
3 

ACI 318-14 ینامهینآی(b)22.6.5.2ی)رابطه  2) /c c c oV f b d  20 17 1 

ACI 318-14 ینامهآیین(c)22.6.5.2ی)رابطه 3) /c s o c oV d b f b d  0 083 2
'کااه

cfایبااتنبرسنااایاسااتوانهمقاومااتمشخاااهMPaسdیبااا ییعماابمااؤثرمتوساااآرماااتورخمشاای یااه
11برابارsگااهییااساطساثارباارمتمرکا سننابتخایعبا رهباهخایعکوچاکساطستکیاهcمتارسبرسنامییای
محاایاobایاسااتوهااایگوشااهباارایسااتون21ایوبراباارهااایلبااهباارایسااتون31هااایداخیاایسبراباارباارایسااتون

/یبحراناایاسااتکااهدرفاصاایه d0 هااایداخیاایبررساایشااودالدرایاانتحقیاابسااتونازودااهسااتونمحاساابهماای5

                                                 
1 Ramdane 
2 Marzouk and Hussein 
3 Tomaszewicz 
4 Elsanadedy 
5 Modified Rankin 
6 Sherif and Dilger 
7 Gardner and Shao 
8 El-Gamal and Benmokrane 
9 Theodorakopoulos and Swamy 
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)هااایمربعاایداخیاایاناادسبنااابراینباارایسااتونشااده )ob c d 4هااایدایاارویداخیاایوباارایسااتون( )ob c d 
[ال11بعدویااطرستوناست]cکه

1یهااایدرمعاارمباااخمااشدوطرفااهبااهمقااداررابطااههااایمربعاایمقاومااتبرشاایدوطرفااهبااتندردالباارایسااتون
obسیاادرماوردساتونداخیایننابت2کمتارازcرودکاهشارایطیباهکاارمایشاوندالایانرابطاهبارایمحدودمی d
هااهاایمناتطیییباادولباربا رهستانشبرشایماابینگوشاههاایخییایبا رهیااساتونبرایستونباشدال21کمتراز

1یواسااتفادهازرابطااهشااودن دیااکماایدرطراساایطرفااهیاباادکااهمقاادارآنبااهمیاا انباارشیااککاااهشماای
2یازرابطااهداردس2ب رگتاارازcهااایباا ره)معمااو سمنااتطییی کااهسااتونبنااابرایندرالشااودکارانااهماایایرمحافظااه
obهاایخییایبا رهبااننابتمحایاباهعمابماؤثربرایساتون3یمعادلهالشوداستفادهمی dباهکاار21ب رگتاراز

MPacuf باارایBS 8110ینامااهیاساامیآیااینکنناادهمقاومااتباارشسااورا رودالمای 25بااهدساات1یطباابرابطااه
[ال10آید]می

 BS 8110-97ینامهآیین3.8)ددول 4)
 /c m oV b d

d
   

 

1
14
34000 79 100

 

/یدرفاساایهobدرایاانرابطااهمحاایابحراناای d1 هااایشااودالباادینترتیاااباارایسااتونازودااهسااتونمحاساابهماای5

)داخییمربعیودایارویبرابار )c d4 متوساادرصادفاو ددرm باشادالبعادویاااطارساتونمایcباشادکاهمای3

/یمحاادوده d1 /باشاادوبراباارازودااهسااتونماای5 ( )x y 0 وxدرصاادآرماااتوردرامتاادادمحااورxاسااتکااه5

yدرامتاادادمحااورآرماااتوردرصاادyهنااتندالباارایMPacuf  25بایااددرتاار 1یرابطااه cuf3 خاارم25

d4مقاومتفشاریمکعبیبتناستالمقدارcufشودکه [ال10ترباشد]نبایدازیککمنی 400
داخیاایبااسااتونتخااتیصاافحاتکننادهرابارایتخمااینظرفیااتبارشسااورا 0یرابطااهEurocode 2اساتاندارداروپااا

[ال16پیشنهاددادهاست]

 Eurocode 2-2004ینامهآیین 6.17ی)رابطه 5)
'/ ( )c m c oV f b d 

1
30 18 100 

)هااایمربعاایبراباارشااودالباارایسااتونازودااهسااتونتعریاافماایd2یدرفاصاایهobمحاایابحراناای )ob c d 4و
)هااایدایاارویبراباارباارایسااتون )ob c d 4باشاادالماایدساات6یخااریاتاا ثیرسااای اسااتکااهطباابرابطااه

ترباشدالآیدوبایدازمقداردوکممی

(6 d
   

2001 2


mصاادآرماااتورمتوسااااسااتوبرابااردرx y باشاادکااهماایxدرصاادآرماااتوردرامتاادادمحااورxوyدرصااد
 [ال16باشد]میyآرماتوردرامتدادمحور

هااایداخیاایهااایتخااتباااسااتونراباارایتخمااینمقاومااتبرشاایپااان اساامیدال7یرابطااهDIN 1045ینامااهآیااین
 [ال17پیشنهاددادهاست]

/' DIN 1045-2001ینامهآیین 110ی)رابطه 7) ( )c m c oV f b d 
1
30 21 100 
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/یدرفاصاایهobمحاایابحراناای d1 obهااایمربعاایبراباارشااودالباارایسااتونازودااهسااتونتعریاافماای5 c d 4 و3
)هایدایرویبرابربرایستون )ob c d  آیدالبهدستمی6ینی طببرابطهباشدالخریات ثیرسای می3

mآید:بهدستمی8یدرصدفو دمتوساازرابطه
(8 / / /( )m x y cd yf f     0 5 0 4 0 02 

cd/'استوMPaمقاومتتنییمفو دخمشیبرسناyfکه cf f0 [ال17]85
اندالآوردهشده2هایفوقدرشکلنامهمحیابحرانیآیین














ساتونداخیایدرسالاتاساتفادهازباتن–یاتااا تدالکنندهسورا درادامهرواباپیشنهادیمحققینبرایمقاومتبرش
[:1]ارائهدادهاستپرمقاومتبتنبایدالکنندهسورا رابرایمقاومتبرش9یالناناددیرابطهاندالآوردهشدهپرمقاومت

(9 o
o

/ ( )c c m y
df f b d

b d
V       

 
3 8 1250 1 1 1

البهصورتزیرهنتندپرمقاومتسایررواباپیشنهادیتوسامحققینبرایصفحاتتختبابتن
o/c[21شده]رانکیناصال  10) c mV f b d 3 40 78 100 

o/c[20شریفودییگر] 11) c mV f b d 30 7 100 

o[26گاردنروشائو] 12)
o

/c c m y
dV f f b d

d b
  3 2000 79 1 

o[27ن]کریگامالوبنمو-ال 13)
o

/ / ( )c c m
dV f E b d

b
  

   
 

3 80 33 0 5 1

/معااادلبااااباالدررواباااmمقاادار ( )x y 0 رماااتورفااو دیاسااتومحاایایآماادولا ستیناایتهEاسااتس5
ال[27-21س1]استACIینامهمشابهباخواباآیینobبحرانی
ال[1]یتختپیشنهادشدهاستیصفحهکنندهئودوراکاپولوعوسوامیبرایظرفیتبرشسورا توسات11ِیرابطه

(14 cotc t oV f Xb 

- الف ACI 318 

[16]

- پ Eurocode 2 [18]  

0.5d 0.5d

(a)  ACI 318 code [16]

1.5d 1.5d

(b)  BS 8110 [17]

2d 2

(c)  Eurocode2 [18]

1.5d 1.5d

(d)  DIN 1045  [19]

0.5d 0.5d

(a)  ACI 318 code [16]

1.5d 1.5d

(b)  BS 8110 [17]

2d 2

(c)  Eurocode2 [18]

1.5d 1.5d

(d)  DIN 1045  [19]

0.5d 0.5d

(a)  ACI 318 code [16]

1.5d 1.5d

(b)  BS 8110 [17]

2d 2

(c)  Eurocode2 [18]

1.5d 1.5d

(d)  DIN 1045  [19]

0.5d 0.5d

(a)  ACI 318 code [16]

1.5d 1.5d

(b)  BS 8110 [17]

2d 2

(c)  Eurocode2 [18]

1.5d 1.5d

(d)  DIN 1045  [19]

- م BS 8110 

[17]

- ت DIN 1045
[19] های طراحیزامه: محیآ بحرازی مقاطع دایروی و بحرازی در آیین2شک    
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سادودپرمقاوماتساتوناساتکاهبارایباتن–یساطسشکناتتاریبرشایدرساطساتااالدالزاویهθ دراینرابطه
اساتکاهتاابعیازمقاوماتفشااریمکعبایباتن10یقاوماتکششایباتنمطااببباارابطاهمtfدرداهاساتال11تاا31
cufباشاادالمحاایابحراناایماایobیدرفاصاایهd1.0شااودالنااامماایازودااهسااتونسobهااایمربعاایوباارایسااتون

)دایرویبرابر )c d4 [ال1باشند]عمبمؤثرمتوسادالمیdبعدیااطرستونوcباشدکهدرآنمی3

(15 /t cuf f
2
30 27

(16 
/

c
cu

ff


 0 8
Xیآیادالرابطاهیفشااریاساتکاهتوسااخطاو تاریخمشایوبرشایباهدساتمایعمبتارخندیمتوسامنطقاه
کندالرامشخ میX مقدار17

(17 s f

s f

X X
X

X X




2


دوطبابعمابتاارخندایبیاویتانشمقطاعبحرانایخماشهناتنfXعمبتارخندیمقطاعبحرانایبارشوsXکه
شوندالتعریفمی19و18روابا

(18    s s
f

cu

f fX d
k f

  


1


(19 /sX d0 25
fXآیاادالبراساااعروناادمعمااولطراساایخمشاایبااهدسااتماای sfو'sfیکششاایوفشاااریهااایفااو ددرناسیااهتاانش

آیند:باشندوسایرپارامترهابهصورتزیربهدستمیدرصدفو دفشاریمی'درصدفو دکششیوهنتندال

(20 
o

/
cu

cu

k






1

30 67

(21 o
cuf

  4115 

کرنشبتندرتارانتهاییبیویتنشمنتطیییبتنهنتندالoکرنشنهاییبتنوcuدراینروابا
)دردالمتفاااوتباشاادسyوxهااایاگااردرصاادآرماتورهااایکششاایدردهاات x , y یتوسااارابطااهXسمقاادار(

 شودالمحاسبهمی22

(22 
s fx fyX X X X

 


1 1 1
2

 

 باشندالمیyوxهایمشیدردهتبهترتیامربابهعمبتارخندیخfyXوfxXکهدراینرابطه
 م تبر یشگاهیآزما یها پهوهش یبررس -3

3نئرنوکینااو[سهااالگ21ِ]2 وی[ستوماساا 11ِ]1رذویوسنااینیآزمایشااگاهیتوسااامَاانتیجااه01درایاانمطالعااه
[مااورداسااتفاده22]3رذویوهمکاااران[ومَاا23]2رذویوداناا [سمَاا11]1ر[سگاااردن7ِ]0[ساااانو 8]1[سراماادین19]

                                                 
1 Marzouk and Hussein 
2 Tomaszewicz 
3 Hallgren and Kinnunen 
4 Ramdane 
5 Ghannoum 



11 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

  

تحمالکننادهتنهااتوسااباتنهاایدالبادونآرمااتوربرشایبودنادسبادینترتیاابااربارشساورا اندالنموناهارارگرفته
هااییکاهبااباتنهادرمعارمباابارگاذاریمحاوریدرمرکا اارارداشاتندالدرایانمطالعاهتنهاادالشدهاستالایننمونه

1داادولناادالاهکنناادهدچااارشکنااتشاادندسمااورداسااتفادهااارارگرفتااشسااورا ساااختهشاادندوتحااتباارپرمقاوماات
)'هااایآزمااایششاااملمقاومااتفشاااریبااتند ئیاااتایااننمونااه )cfسعماابدال( )hسعماابم ثااردال( )dسمقاوماات

)تنااییمفااو د )yfخمشاایسدرصاادفااو د( )سابعااادسااتون( )cوظرفیااتنهاااییدال( )testVدهاادالمقاومااترانشااانماای
پرمقاوماتاباتنهناتندکاهمرباو باهاعااایسااختهشادهباMPa01-121فشاریمورداساتفادهدرایانمطالعاهباین

باشندالمی
صهحات ختت م اد  شده یشآزما یها هزموز یاتجسئ :1جدو     

testV  
(kN) 

d 
(mm) 

  
(%) 

  
(%) 

c 
(mm) 

h 
(mm) 

ylf  
(MPa) 


cf  

(MPa) 

ستون
هانمونه داخیی  

       [11] Marzouk and Hussein 
 HS1 مربعی 67.11 191 121 101 1.19 1.12 90 178
 HS2  مربعی 71.21 191 121 101 1.81 1.12 90 219
 HS3  مربعی 69.11 191 121 101 1.17 1.12 90 306

 HS4  مربعی 60.81 191 121 101 2.37 1.11 91 118

 HS5  مربعی 68.11 191 101 101 1.61 1.32 120 360
 HS6  مربعی 71.11 191 101 101 1.91 1.33 121 189
 HS7  مربعی 73.81 191 121 101 1.19 1.12 90 306
 HS8 مربعی 69.11 191 101 101 1.11 1.33 121 136
 HS9  مربعی 71.11 191 101 101 1.61 1.33 121 013
 HS10  مربعی 81.11 191 101 101 2.33 1.33 121 610
 HS11  مربعی 71.11 191 91 101 1.90 1.07 71 196
 HS12  مربعی 70.11 191 91 101 1.02 1.07 71 208
 HS13  مربعی 68.11 191 91 101 2.11 1.07 71 267
 HS14  مربعی 72.11 191 121 221 1.17 1.12 90 198
 HS15  مربعی 71.11 191 121 311 1.17 1.12 90 061

         [21] Tomaszewicz 
 ND65-1-1  مربعی 61.31 011 321 211 1.19 1.11 270 2101
 ND65-2-1  مربعی 71.21 011 211 101 1.70 1.11 211 1211
 ND95-1-1  مربعی 83.71 011 321 211 1.19 1.11 270 2201
 ND95-1-3  مربعی 89.91 011 321 211 2.00 1.11 270 2111
 ND95-2-1  مربعی 88.21 011 211 101 1.70 1.11 211 1111
 ND95-2-1D  مربعی 86.71 011 211 101 1.70 1.70 211 1311
 ND95-2-3 مربعی 89.01 011 211 101 2.62 1.11 211 1101
 ND95-2-3D مربعی 81.31 011 211 101 2.62 1.70 211 1201
 +ND95-2-3D مربعی 98.11 011 211 101 2.62 1.70 211 1101
 ND95-3-1 مربعی 80.11 011 121 111 1.81 1.11 88 331
 ND115-1-1 مربعی 112.11 011 321 211 1.19 1.11 270 2101

                                                                                                                                                           
1 Gardner 
2 Marzouk and Jiang 
3 Marzouk et al. 
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 ND115-2-1 مربعی 119.11 011 321 101 1.70 1.11 211 1111
 ND115-2-3 مربعی 118.11 011 321 101 2.62 1.11 211 1001

        [19] Hallgren and Kinnunen 
 HSC0  دایروی 91.31 611 211 201 1.81 1.11 211 960
 HSC1 دایروی 91.31 611 211 201 1.81 1.11 211 1121
 HSC2 دایروی 80.71 611 211 201 1.82 1.11 191 889
 HSC4 دایروی 91.61 611 211 201 1.19 1.11 211 1111
 HSC6 دایروی 118.81 611 211 201 1.61 1.11 211 961
 HSC8 دایروی 90.11 611 211 201 1.81 1.11 198 911
 HSC9 دایروی 81.11 611 211 201 1.33 1.11 212 060

          [8] Ramdane 
 1  دایروی 88.21 001 120 101 1.08 1.11 98 221
 2 دایروی 06.16 001 120 101 1.08 1.11 98 212
 4 دایروی 08.72 001 120 101 1.08 1.11 98 233
 6 دایروی 111.81 001 120 101 1.08 1.11 98 233
 12 دایروی 61.11 001 120 101 1.28 1.11 98 319
 14 دایروی 61.81 001 120 101 1.28 1.11 98 311
 16 دایروی 98.11 001 120 101 1.28 1.11 98 362
 22 دایروی 81.21 601 120 101 1.28 1.11 98 110
 23 دایروی 06.11 601 120 101 1.87 1.11 111 311

          [7] Ghannoum 
 S1-U  مربعی 67.11 101 120 220 1.92 1.11 111 180
 S2-U مربعی 07.11 101 120 220 1.96 1.11 111 363

          [11] Gardner 
 25  مربعی 66.81 101 101 181 1.66 1.11 122 317
 27 مربعی 66.81 101 121 130 1.17 1.11 81 213

         [23] Marzouk and Jiang 
 HS17  مربعی 67.11 191 101 201 1.11 1.11 121 011

          [22] Marzouk et al. 
 H.H.Z.S.1.0 مربعی 67.21 161 101 201 1.2 1.11 119 012

 یشگاهیآزما یجبا زتا یروابآ خئور ی یدهمقا -4
هااورواباامحققاینمحاسابهشادندناماههاایدالتوسااخاواباآیاینینموناهکننادهدراینبخشمقاومتبرشساورا 

هاااسمحاادودیترویمقااادیرنامااهدررواباااآیاایناناادالاااراردادهشااده2درداادولتعادادیازایااننتااایجبااهعنااواننمونااهو
یبهتارروابااذکرشادهبااانادالبارایمقایناهنظارشادهصارفمقاومتفشاریبتنوخارایاکااهشمقاوماتبارایمااالس

testشادهیتجربایباهظرفیاتمحاسابهکننادههاایظرفیاتبارشساورا نتایجآزمایشاگاهیسننابت calV Vمورداساتقاده
testهااایاناادالدادهااارارگرفتااه calV Vرساام3هدرنمودارهااایشااکلبرسنااامقاومااتفشاااریبااتنباارایهااررابطاا

هاایهاایآمااریبارایننابتاندالبهعالوهبهترینخااهمبناتگیبارایهاردیااگرا نیا رسامشادهاساتالمشخااهشده
test calV Vاندالآوردهشده3شاملمیانهسانحرافمعیاروواریانسدرددول

testشاودکاهننابتهسمشااهدهمایناماشادهبارایچهاارآیاینمطابببانمودارهایرسام calV Vایبارایبرخاینقاا داده
تارازظرفیاتباهشادهبایشیمحاسابهکننادهترازمقداریاکاساتکاهبادینمعنایاساتکاهظرفیاتبرشایساورا کم

ACI 318البارایکاراناهشاوندهاایایرمحافظاهتوانادمنجارباهطراسایباشادالایانسالاتمایدساتآمادهازآزماایشمای
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هااادارایازنمونااه11ساادودDIN 1045%وباارای22ساادودEC2%سباارای32ساادودBS 8110%سباارای18ساادود%
بایاادبااهDIN 1045وEC2  8110سACI 318شاادهباایشازمقاومااتتجرباایهنااتندالظرفیااتبرشاایظرفیااتمحاساابه
ایسنامااههااایآیااینیظرفیااتمحاساابهدرصاادکاااهشیابناادالااباالذکااراسااتکااهباارای18و23س22س31ترتیاااساادود

 DINوEC2سBS 8110سACI 318باارایاناادالخااریاکاااهشمقاومااترفتااهنشاادهخاارایاکاااهشمقاومااتدرنظاارگ

تواننادهاامایناماهلایانخارایاکااهشمقاوماتسآیاینباشادالباااعماامای1.67و1.67س1.8س1.70بهترتیابرابار1045
هااایتخااتبااتنیدالکنناادهکارانااهشااوندبااهشاارطیکااهتمااامیپارامترهااایمااؤثرباارظرفیااتباارشسااوار محافظااه

تواناادمنجااربااهبااا ترینخااریاواریااانسراداردسبنااابراینماایACIینامااههااایآیااینراداشااتهباشااندالدادهپرمقاوماات
کاهاثاراتراداردتارینرابطاهساادهACIکاهشاودالواخاساساتپرمقاوماتتخاتباتنهایایرایمنبرایصافحاتطراسی

رماااتورماننااداثاارسااای ودرصاادآپرمقاومااتیدالبااتنکنناادهتمااا پارامترهااایمهااممااؤثررویظرفیااتباارشسااورا 
اصال شودالنپرمقاومتشدهبابتبرایصفحاتتختساختهطولیرااعمالنکردهاستوباید

هایطراسیداردسهرچنادایاننامهرادرمیانرواباآیین1.118ترینواریانسبرابرباکمBS 8110یسرابطه3مطاببباددول
زندالهاتخمینبا میازداده32رابرایسدود%پرمقاومتیصفحاتتختبتنکنندهرابطهظرفیتبرشسورا 

testنمااودارنناابتبااتودااهبااه calV Vیشااودکااهرابطااهدرمقاباالمقاومااتفشاااریبااتنباارایسااایررواباااسمشاااهدهماای
هاااظرفیااتباشاادسزیااراهاای یااکازدادهکنناادهماایتاارینرابطااهباارایتخمااینباارشسااورا کارانااهدیمحافظااهالنااانادِ
گاماال-روشاائوسالریفودییگارسگااردنِشادهسشِارانکایناصاال یبایشازمقاوماتتجربایندارنادالدرروابااشدهمحاسبه

هاااامقاوماااتدرصااادازنموناااه22سو06س12س12س26وامیسسااادودسوسُااائودوراکَپاااولِیتِینورابطاااهماااوکرنوبِ
ینتااررواباااالناااناددیوگاااردنروشااائوکاام3تاارازمقاومااتآزمایشااگاهیدارناادالمطاااببباااداادولشاادهباا رهمحاساابه

یالناناددیداردالتریننبتبهرابطهیگاردنروشائوداتکمدارندسالبتهرابطه1.110مقدارواریانسمناویبا
cfیسااو دهناادکااهاسااتفادهازریشااهمطالعاااتتجربااینشااانماای هااایآزمایشااگاهیباارایصاافحاتتخااتبااتنباااداده

cfیدو نناابتباهریشاهتطاابببهتاریداردپرمقاومات هاایباتنمعماولیمناساااهناتندالاثارمقاومااتکاهباارایدال
cfیدو گامااالوبنمااوکرینبااهصااورتریشااه-یالورابطااهACI 318ینامااهبااتندرآیااین لحاااششاادهاسااتس

DIN 1045وEC2سBS 8110شاادهسشااریفودییگاارسگاااردنروشااائوسالناااناددیسکااهدرروابااارانکاایناصااال درسااالی
cfیسو ایناثربهصورتریشه ودودداردال

تاارینشااائوبااهترتیااادارایکاامسالناااناددیوگاااردنروBS 8110یهاااومحققااینسرابطااهنامااهمیااانتمااا رواباااآیااین
بااا ترینمقاادارواریااانسمناااویباااACI 318یهنااتندالرابطااه1.110و1.110س1.118خااریاواریااانسبرابااربااا

گامااالوبنمااوکرینسگاااردنروشااائوشاااملاثاارپااارامترعمااب-یپیشاانهادیتوساااالناااناددیسالراداردالرابطااه1.182
odماؤثربااهمحایابحراناای bیصافحاتتخااتسبااهکنناادهباشااندالپاارامترهاامدیگاارماؤثرباارظرفیاتباارشساورا مای

شاااملاثاارسااای بااهصااورتتاار DIN-1045وEC2باشاادالروابااااثاارسااای ماایپرمقاومااتهااایبااتنخاااوددردال
d باااهترتیاااادرروابااااگااااردنروشاااائووd1251وd2001هناااتندالایاااناثااارباااهصاااورت2001

الناناددیلحاششدهاستال
تاارینهاایکاامودارابااودنپارامترهاایمااؤثرسمناساااکارانااهسواریااانسدادهباهدلیاالنتااایجمحافظاهزیااریبناابراینرابطااه

اسااتالعواماالمهااممااؤثررویشاادهبااابااتنپرمقاومااتساااختهصاافحاتتخااتپااان رابطااهباارایتخمااینمقاومااتباارش
سنناابتعماابمااؤثربااهyfسفاااکتورآرماااتورطااولیd1251کنناادهسمانناادعاماالاثاارسااای ظرفیااتباارشسااورا 

odمحیابحرانی bیسو وریشهcf اندالرابطهدرنظرگرفتهشدهایندر

(23  o
o

/ ( )c c m y
df f b d

b d
V       

 
3 8 1250 1 1 1
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Abstract 
High strength concrete (HSC) has been used widely over the last decade due to its improved 
characteristics. HSC has also been widely used in flat plates. Flat plates due to their limited depth 
are sensitive to punching shear. Most of the current design codes are based on empirical researches 
conducted on normal strength concrete (NSC) specimens. HSC has different fracture mechanisms 
compared to NSC. Therefore, it is essential to re-examine codes equations in order to be proper for HSC 
members. The aim of this paper is to investigate the effect of using HSC on current design relationships 
and find the most convenient formula for predicting the punching shear capacity of interior slab-
column connections. Design formulas used in this research consist of four design codes, ACI 318, 
Eurocede2, BS 8110, DIN 1045 and six proposed formulas by other researchers for HSC flat 
plates. For checking the accuracy of these design methods, 50 test results from the literature 
conducted on HSC slab specimens are selected to compare with formulas. 
Keywords: high strength concrete, punching shear strength, flat plates, interior slab-column 
connections 
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 چکیده
ساتو  قشاک یلیادی در اساتاالر اقار ی       -اتصاات  تیار   ،در سازه های بتن آرمه به طور خاص با سیستم قاا  خشیای  

در زلزله های گذشته آسیب پذیر بود  این اتصاات  بارهاا گازارد شاده اسات لاذا در ساازه هاای آسایب           .زلزله دارقد
باساازی لارزه ای    .پذیر باسازی عشلکرد لرزه ای ایان اتصاات  مای تواقاد باه باباود عشلکارد یام ساازه یشا  ی اد           

تحشیشاا  گذشاته قیاا      .ه اسات در سالاای اخیر به طور وساییی ماورد تو اه قارار گر تا      FRPاتصات  به یش  الیاف 
 .می تواقد در بازدهی این رود مشاومسازی تاثیرگذار باشد FRPداده یه آرایک یا چیدما  ورقاای 

باار روی یاا  اتصااای ی اااری مااورد بررساای قاارار گر اات و قشااودار    FRPدر ایاان تحشیااج پاا ش آرایااک از ورقاااای  
ساتتی   ،اساتاالر اقار ی   ،شاکم پاذیری   ،اعام ازمشاومات  هیسترزیس بار  ابجایی و مشادیر قیااز لارزه ای چااار گاقاه     

 .اولیه اتصای و هشچ ین مکاقیزم های شکست مورد بررسای قارار گر ات یاه در قاایات آرایاک بای اه پییا ااد گردیاد         
آرایاک ضاربدری مای باشاد یاه بییاترین تااثیر         ،بای ه ترین آرایک تشویت به ازاء یلیه مشادیر چ دگاقاه قیااز لارزه ای   

یلیاه مادی هاا باه رود عاددی ا ازا        .شلکرد لرزه ای اتصای تشویت قیده را قسابت باه ساایر آراییااا دارد    در بابود ع
 .بارگذاری به صور  سیکلی  اعشای شده است ،محدود در قرم ا زار آبایوس ایجاد گردیده و در یلیه حات 

 و آرایک بای ه   FRPچیدما  ورق  ،قیاز لرزه ای ، FRPورق  ،ستو -اتصای تیر وا ه های یلیدی:
 

 1396-7-12دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  
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 مشدمه -1
اتصاالت وظیفه یکپارچه کردن سازه و همچنین انتقال نیروها و لنگر از یک  ضوکو    ،در کلیه سازه ها از جمله سازه های بتن آرمه

اتصال تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به خصوص در سازه هکای بکا سیمکتا بکاربر  کا        ]1[به ضوو سازه ای دیگر را دارند 
خمشی نقش ارزنده ای در استهالک انرژی زلزله داشته که این استهالک انرژی به ضلت شکل پذیری و مقاومت این نوع اتصکاالت  

در  .]3[امناسب نیاز بکه مقاوممکازی پیکدا مکی کنکد      در ضمل مواردی پیش می آید که اتصال به دالیل طرح یا اجرای ن .]2[است 
یککی از   FRPسالهای اخیر تکنیکهای مختلفی جهت مقاوممازی اتصاالت بتن آرمه پیشنهاد شده است که استفاده از کامپوزیکت  

نکوع الیکا    سبکی و بازدهی باال از دالیل فراگیر شدن ایکن   ،رایج ترین آن در صنعت ساختمان کشورمان می باشد. سهولت اجراء
 .]4[کامپوزیت در بحث مقاوممازی اتصاالت است

 مروری بر پییی ه تحشیج -2
در سالهای اخیکر تحقیقکات مختلفکی بکه دو صکورت آزمایشکگاهی و ضکددی         FRPدر زمینه مقاوممازی اتصاالت به کم  الیا   

ش نمونه اتصال داخلی تیر به سکتون  مملا و همکاران در تحقیقی آزمایشگاهی که بر روی ش 2222در سال  .صورت گرفته است
 ابلیکت اتکال  انکرژی و     ،انجام دادند به بررسی تاثیر الیا  در جنمهای مختلف بر بهبکود شککل پکذیری    2:1بتن آرمه با مقیاس 

 درصد اشاره 42مقاومت خمشی اتصال پرداختند آنها در کار تحقیقی خود به افزایش شکل پذیری و  ابلیت اتال  انرژی تا حدود 
الیا  سخت تر و برای افزایش شکل پکذیری الیکا  نکرم تکر را پیشکنهاد       ،نمودند هر چند که ایشان برای افزایش ظرفیت خمشی

بر بهبود رفتار اتصال تیر به  FRPدر تحقیقی به بررسی تأثیر ضخامت و جنس الیا   2222پروین و همکاران در سال  .]5[دادند 
درصد مقاومت خمشکی اتصکال را افکزایش     62تا  FRPجه گرفتند که در حالت کلی ور های ایشان نتی ،ستون بتن آرمه پرداختند

در زیر تیر در محل انتقال برش از تیر به ستون تاثیر بمکزایی در بهبکود رفتکار اتصکال      FRPمی دهند و همچنین استفاده از ورق 
نمونه اتصال خارجی انجکام دادنکد فرمهکای     12روی در تحقیقی آزمایشگاهی که بر 2228کارایانس و همکاران در سال  .]6[دارد 

و تزریق رزین به محل ترکها را بررسکی کردنکد نتکایج تحقیکق آنهکا نشکان داد ککه         CFRPمختلفی از تقویت اتصال اضا از جکت 
د رفتکار  استفاده از جکت بازدهی مناسب در افزایش ظرفیت و  ابلیت اتال  انرژی دارد و همچنین تزریق رزین اپوکمی بکه بهبکو  

الیکا    در ی  تحقیق آزمایشکگاهی بکه بررسکی تکاثیر     2212هلیل سیزن و همکاران در سال  .]7[اتصال کم  شایانی می نماید 
FRP  آنها با جایگزینی جزء آسیب دیده بتن با ی  ماده ضد انقباض با مقاومت بکاال و پوشکاندن    ،دیده پرداختند-بر اتصال آسیب

ازی شده ای از اتصال دست یافتند که به مراتب رفتاری بهتر از اتصال اصلی در برابر بکار چرخکه ای   به نمونه بهم FRPآن با ورق 
طبقه بتنی  بل از تقویت و  8ی  اتصال خارجی از ی  ساختمان  2212دالل باشی و همکاران در سال  .]8[از خود بروز می داد 

مورد آزمایش  رار دادند و نتکایج آزمایشکگاهی بکا نتکایج حاصکل از نکرم افکزار را بکا           FRPبعد از تقویت با استفاده از مواد پلیمری
دوران اتصال بدون تقویت و تقویت شکده مشکاهده    -یکدیگر مقایمه کردند و ایشان پس از استخراج نتایج و بررسی منحنی لنگر 

مونه بدون تقویت می باشد و همچنین نتیجه مقاومت و ماکزیما ظرفیت خمشی اتصال تقویت شده بیشتر از ن ،کردند که سختی
به منظور تقویت اتصاالت در ساختمانهای بتنی می تواند رفتار آنهکا را در    FRPگرفتند که در حالت کلی استفاده از مواد پلیمری

ل خکارجی  در پژوهشی به بررسی ضددی رفتکار اتصکا   کریمی و همکاران 2213در سال  .]9[برابر بارگذاری سیکلی بهبود ببخشد 
تکأثیر   ،آنها برای ی  اتصال خارجی بتن آرمکه  .تحت اثر بارهای لرزه ای پرداختند FRP تیر به ستون بتنی تقویت شده با ور های

نتایج تحقیق آنها نشکان داد ککه افکزایش تعکداد      .بر پارامترهای لرزه ای اتصال را بررسی نمودند FRPضخامت و جنس الیه های 
ختا مکی شکود و همچنکین الیکا  آرامیکد و       FRPعد تأثیری در ظرفیت اتصال ندارد و به جداشدگی ورق الیه ها از ی  حد به ب

تران و همکاران  .]12[شیشه نمبت به کربن به دلیل مدول االستیمیته کمتر کارایی بیشتری در جذ  انرژی توسط اتصال دارند 
اطکرا  اتصکال را    ،FRPکمک  کاورهکای بتنکی و کامپوزیکت      به صورت آزمایشگاهی به این ایده پرداختند که بکه  2215در سال 

استفاده از این ایده برروی چهار نمونه اتصال بیکانگر   ،بنحوی بپوشانند که تاًثیر گوشه های تیز ستونها در محل اتصال کاهش یابد
فت و همچنکین محکل مفصکل    کارا بودن آن در مقابل بارگذاری سیکلی  می باشد به طوریکه ها ضملکرد لرزه ای اتصال بهبود یا

الدیب و همکاران با مدلمازی ضددی به مقایمه دو اتصال با و بکدون   2216در سال  .]11[پالستی  به خارج از اتصال منتقل شد 
هکا بکه بهبکود ظرفیکت اتصکال      CFRP نتایج تحقیق آنها نشان داد که استفاده از تقویت  .پرداختند  (CFRP)تقویت الیا  کربنی
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ها تا حد  ابل توجهی از شروع و گمترش ترک در اتصال جلوگیری می نماید هر چند ککه آنهکا نتکایج تحقیکق      کم  می کند و
به صورت آزمایشکگاهی   1389مردوخ پور و همکاران در سال  .]12[خود را صرفاً به وجود ضعف در محدوده اتصال محدود کردند 

ایشان در نمونه تقویت شکده   ،تحت بارگذاری سیکلی  پرداختند GFRPبا و بدون الیا   ،و ضددی بر روی دو اتصال تیر به ستون
 18درصد و همچنین افکزایش ظرفیکت بکاربری اتصکال تکا حکدود        54افزایش شکل پذیری در سیکلهای باالی بارگذاری تا حدود 

 .]13[درصد را گزارش نمودند 
ازی اتصال تیر به ستون بتن آرمه به خوبی مکی تکوان بکه    در مقاومم FRPبا توجه به سوابق بررسی شده درباره استفاده از تقویت 
در تحقیقات گذشته ضمدتاً ضخامت و تعداد الیه ها بکه ضنکوان متریکر     .کارا بودن این روش در بهبود رفتار این نوع اتصال پی برد

تحقیکق هکد  مقایمکه     در ایکن  .مورد توجه  رار گرفته و آرایش و چیدمان کمتر مورد توجه محققین  رار گرفته است FRPورق 
برای این مها ابتدا تالش شکده یک     ،بر روی ی  اتصال کناری تیر به ستون بتن آرمه است FRPآرایش مختلف از چیدمان ورق 

اتصال با و بدون تقویت در نرم افزار آباکوس اضتبارسنجی شود و در ادامه آرایش پنج گانه از تقویت در جهکت رسکیدن بکه هکد      
 .تحقیق مورد توجه  رار گرفته است

 مدلسازی عددی و تحلیم -3
مونه ای از اتصال بتنی که به صورت آزمایشگاهی در مقالکه مرجک    برای اطمینان از صحت فرایند مدلمازی در نرم افزار آباکوس ن

در مقاله مکذکور یک  نمونکه اتصکال بتنکی       .مورد بررسی  رار گرفته انتخا  و توسط نرم افزار آباکوس مدلمازی شده است ]14[
است که تمامی شکرایط  تحت بار چرخه ای رفت و برگشتی به صورت تجربی و ضددی مورد مطالعه  رار گرفته است و تالش شده 

شرایط مرزی و هندسه مطابق با شرایط وا عی و بیان شده در مقالکه مرجک  باشکد     ،شبیه سازی مدل اتصال بتنی مانند بارگذاری
سپس نتایج تحلیل ضددی مدل با نتایج تجربی و ضددی ارائه شده در مقاله مقایمه شکده و مکورد ارزیکابی  کرار گرفتکه اسکت در       

از اضتبارسنجی به ضنوان متدولوژی تحلیل ضددی سایر مدلهای اتصال بتنکی مکورد اسکتفاده  کرار گرفتکه       حقیقت این روش پس
ضالوه بر بخش بتنی اتصال الزم است که آرماتورها و الگوهای مختلکف   ،برای ایجاد اتصال بتنی مورد مطالعه در این تحقیق .است
FRP همچنکین نمونکه بتنکی توسکط مهارهکای       .و عیت خود مونتاژ گردنکد در هر ی  از سیمتا های سازه ای ایجاد شده و در م

مناسب در دو انتهای ستون و انتهای تیر در جهت جانبی نگهداری شده و امکان ترییرشکل آن فقط در صفحه اتصال وجکود دارد  
نقاط انتهایی سکتون   .دیدندصفحات فوالدی صلب در باال و پایین ستون و انتهای تیر به منظور اضمال بار و شرایط مرزی ایجاد گر

نقطکه ضطکف میکانی از  کا       ،نقطه انتهایی تیر ،همچنین .در وا   نقاط ضطف میانی در ستونهای باال و پایین از  ا  بتنی همتند
این اتصال از نوع اتصال خارجی بوده ککه مشخصکات    .کلیه این نقاط در اثر بار زلزله مفصلی فرض شده اند .بتنی فرض شده است

 .( آورده شده است2-3( و مشخصات اصلی مصالح فوالد و بتن در جدول )1-3و آرماتور گذاری آن در جدول ) هندسی
 

فوالد ضرضی ستون 
 در محل همته

فوالد ضرضی 
 تیر

فوالد ضرضی ستون 
 خارج از همته

فوالد طولی تیر 
 نمونه فوالد طولی ستون )فشاری=کششی(

Ф8@82 Ф8@82 Ф8@152 2Ф14 4Ф14(% (2  L2B1 
 ]11[( میتصا  ه دسی و آرماتورگذاری قشوقه اعتبارس جی شده 1-3( دوی

 
 

 مشخصات بتن فوالد
7852 2352 (kg/m3) چگالی 
452 ------ (MPa) تنش تملیا 
------ 32 (MPa) مقاومت فشاری 
222 2773 (GPa) مدول االستیمیته 
522 3574 (MPa) تنش نهایی فشاری 
522 275 (MPa) تنش نهایی کششی 

 ]11[( میتصا  مصالح قشوقه اعتبارس جی شده 2-3 دوی )
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به صورت آزمایشکگاهی   1389مردوخ پور و همکاران در سال  .]12[خود را صرفاً به وجود ضعف در محدوده اتصال محدود کردند 

ایشان در نمونه تقویت شکده   ،تحت بارگذاری سیکلی  پرداختند GFRPبا و بدون الیا   ،و ضددی بر روی دو اتصال تیر به ستون
 18درصد و همچنین افکزایش ظرفیکت بکاربری اتصکال تکا حکدود        54افزایش شکل پذیری در سیکلهای باالی بارگذاری تا حدود 

 .]13[درصد را گزارش نمودند 
ازی اتصال تیر به ستون بتن آرمه به خوبی مکی تکوان بکه    در مقاومم FRPبا توجه به سوابق بررسی شده درباره استفاده از تقویت 
در تحقیقات گذشته ضمدتاً ضخامت و تعداد الیه ها بکه ضنکوان متریکر     .کارا بودن این روش در بهبود رفتار این نوع اتصال پی برد

تحقیکق هکد  مقایمکه     در ایکن  .مورد توجه  رار گرفته و آرایش و چیدمان کمتر مورد توجه محققین  رار گرفته است FRPورق 
برای این مها ابتدا تالش شکده یک     ،بر روی ی  اتصال کناری تیر به ستون بتن آرمه است FRPآرایش مختلف از چیدمان ورق 

اتصال با و بدون تقویت در نرم افزار آباکوس اضتبارسنجی شود و در ادامه آرایش پنج گانه از تقویت در جهکت رسکیدن بکه هکد      
 .تحقیق مورد توجه  رار گرفته است

 مدلسازی عددی و تحلیم -3
مونه ای از اتصال بتنی که به صورت آزمایشگاهی در مقالکه مرجک    برای اطمینان از صحت فرایند مدلمازی در نرم افزار آباکوس ن

در مقاله مکذکور یک  نمونکه اتصکال بتنکی       .مورد بررسی  رار گرفته انتخا  و توسط نرم افزار آباکوس مدلمازی شده است ]14[
است که تمامی شکرایط  تحت بار چرخه ای رفت و برگشتی به صورت تجربی و ضددی مورد مطالعه  رار گرفته است و تالش شده 

شرایط مرزی و هندسه مطابق با شرایط وا عی و بیان شده در مقالکه مرجک  باشکد     ،شبیه سازی مدل اتصال بتنی مانند بارگذاری
سپس نتایج تحلیل ضددی مدل با نتایج تجربی و ضددی ارائه شده در مقاله مقایمه شکده و مکورد ارزیکابی  کرار گرفتکه اسکت در       

از اضتبارسنجی به ضنوان متدولوژی تحلیل ضددی سایر مدلهای اتصال بتنکی مکورد اسکتفاده  کرار گرفتکه       حقیقت این روش پس
ضالوه بر بخش بتنی اتصال الزم است که آرماتورها و الگوهای مختلکف   ،برای ایجاد اتصال بتنی مورد مطالعه در این تحقیق .است
FRP همچنکین نمونکه بتنکی توسکط مهارهکای       .و عیت خود مونتاژ گردنکد در هر ی  از سیمتا های سازه ای ایجاد شده و در م

مناسب در دو انتهای ستون و انتهای تیر در جهت جانبی نگهداری شده و امکان ترییرشکل آن فقط در صفحه اتصال وجکود دارد  
نقاط انتهایی سکتون   .دیدندصفحات فوالدی صلب در باال و پایین ستون و انتهای تیر به منظور اضمال بار و شرایط مرزی ایجاد گر

نقطکه ضطکف میکانی از  کا       ،نقطه انتهایی تیر ،همچنین .در وا   نقاط ضطف میانی در ستونهای باال و پایین از  ا  بتنی همتند
این اتصال از نوع اتصال خارجی بوده ککه مشخصکات    .کلیه این نقاط در اثر بار زلزله مفصلی فرض شده اند .بتنی فرض شده است

 .( آورده شده است2-3( و مشخصات اصلی مصالح فوالد و بتن در جدول )1-3و آرماتور گذاری آن در جدول ) هندسی
 

فوالد ضرضی ستون 
 در محل همته

فوالد ضرضی 
 تیر

فوالد ضرضی ستون 
 خارج از همته

فوالد طولی تیر 
 نمونه فوالد طولی ستون )فشاری=کششی(

Ф8@82 Ф8@82 Ф8@152 2Ф14 4Ф14(% (2  L2B1 
 ]11[( میتصا  ه دسی و آرماتورگذاری قشوقه اعتبارس جی شده 1-3( دوی

 
 

 مشخصات بتن فوالد
7852 2352 (kg/m3) چگالی 
452 ------ (MPa) تنش تملیا 
------ 32 (MPa) مقاومت فشاری 
222 2773 (GPa) مدول االستیمیته 
522 3574 (MPa) تنش نهایی فشاری 
522 275 (MPa) تنش نهایی کششی 

 ]11[( میتصا  مصالح قشوقه اعتبارس جی شده 2-3 دوی )

سانتی متر در نظر گرفته شده  22سانتی متر و ارتفاع اتصال  122( طول تیر 1-3با توجه به هندسه مدل آزمایشگاهی در شکل )
 .است

 
 ]11[( رود بارگذاری سیکلی  اتصای بت ی درمر ع2-3شکم )     ]11[(  زییا  ه دسی اتصای بت ی مورد مطالیه در مشاله مر ع 1-3شکم )

 

بککه منظککور مدلمککازی رفتککار ویرخطککی فککوالد از منحنککی ایککده آل رفتککار پالسککتی  و همچنککین بککه منظککور مدلمککازی رفتککار   
 .]15[( استفاده شده است  concrete damage plasticityپالستی  بتن از مدل رفتاری آسیب پالستی  بتن )

 ( آورده شده است.3-3پارامترهای پالستی  بتن مورد استفاده در مدلمازی در جدول )مشخصات 
 

Viscosity  Parameter K    
    Eccentricity Dilation Angle 

27221 27667 1716 271 32 
 ]11[( میتصا  پارامترهای پالستی  بتن3-3 دوی)

 
 T3D2و برای مدلمازی میلگرد از المکان دو گرهکی )خرپکایی(     C3D8R،solid8برای مدلمازی اتصال بتنی از المان هشت گرهی 

 .]16,17[اند  در بتن  رار گرفته  Embeded Regionاستفاده شده است و همچنین میلگردها با استفاده از تکنی 
-3دیر آزمایشگاهی در شکل )پس از مدلمازی اتصال در نرم افزار آباکوس نمودار هیمترزیس نیرو جابجایی حاصل از آنالیز با مقا

 ( مقایمه شده است همانطور که مشخص است انطباق مناسبی بین نتایج مدل ضددی و نمونه آزمایشگاهی وجود دارد.4

 
 ( مشایسه م ح ی هیسترزیس بار  ابجایی مشاله مر ع و خرو ی قرم ا زار آبایوس1-3شکم )

 

بکدین منظکور اتصکال اضتبکار      ،بکرروی اتصکال بکتن آرمکه اسکت      FRPهکای مختلکف نکوار    در این تحقیق هد  بررسکی چیکدمان  
در نظکر گرفتکه    FRPسنجی شکده بخکش  بکل را بکه ضنکوان نمونکه بکدون تقویکت انتخکا  ککرده و پکنج آرایکش رایکج از ورق              

 (  4-3در جدول ) .شده است
 .مورد استفاده آورده شده است FRPمشخصات مکانیکی مربوط به ورق 

G23 
(Gpa) 

G13 
(Gpa) 

G12 
(Gpa) ν12 E2 

(Gpa) 
 
E1 

(Gpa) 

 
 چگالی

(kg/m2) 
 

277 472 472 2725 7 117 1522 CFRP 
 ] 11و  11[در مدلسازی اتصای تشویت شده   CFRP( ویژگی های مکاقیکی یامپوزیت 1-3 دوی)
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 ،FRPT1، FRPT2، FRPT3، بککا ضنککاوین اختصککاری   FRP بتنککی تقویککت شککده بککا     در ایککن پککژوهش اتصککاالت مختلککف   
FRPX1  وFRPX2 الزم بککه رکککر اسککت کککه حککر    .نامگککذاری شککده انککدT بککرای بیککان الگوهککایT  شکککلFRP   و حککرX 

شکککل بککر روی  Lشکککل و  Tاز الگوهککای  FRPT1مککدل  .در نظککر گرفتککه شککده اسککت  FRPشکککل  Xبککرای بیککان الگوهککای  
 FRPرنککده در انتهککای ورق هککای بککه ضنککوان نگهدا FRPاز ورق هککای  FRPT2اتصککال و تیککر بهککره مککی گیککرد لککیکن در مککدل  

نگهدارنککده در انتهککای ورق هککای   FRPاز ورق هککای  FRPT3همچنککین در مککدل   .فقککط روی اتصککال اسککتفاده شککده اسککت  
FRP   در مکدل   .روی تیکر و اتصککال هککا زمکان اسککتفاده شککده اسککتFRPX1  ورق هککایFRP   بککه صکورت ضککربدری بککه سککطوح

شکککل  Lضککربدری از ورق هککای  FRPضککالوه بککر ورق هککای  FRPX2امککا در مککدل  ،جککانبی اتصککال هککا متصککل گردیککده اسککت 
FRP ایککن تفککاوت هککا در الگوهککا و زوایککای الیککه چینککی مختلککف ورق هککای    .روی تیککر اسککتفاده شککده اسککتFRP  در اشکککال
ه اسکتفاد  FRPانتخکا  الگوهکا طکوری صکورت گرفتکه اسکت ککه ممکاحت          .( بکه وضکوح نشکان داده شکده اسکت     9-3( تا )3-5)

میلکی متکر و در هکر مکدل      1برابکر   FRPهمچنکین ضکخامت هکر الیکه      ،شده در تمامی الگوهای تقویکت شکده برابکر مکی باشکد     
بکه کمک  المکان     FRPدر مدلمکازی الیکا     و همچنکین برای تقویکت اتصکال بتنکی بهکره گرفتکه شکده اسکت         FRPاز ی  الیه 
 FRP( آورده شککده اسککت  در کامپوزیتهککای 12-3بککه صککورت رفتککار خطککی و یکک  جهتککه مطککابق شکککل )   S4Rای  -پوسککته

ضکمناً بکا توجکه بکه      ،هر الیه در شرایط تکنش صکفحه ای مکی تواننکد بکه صکورت یک  الیکه ارتوتروپیک  در نظکر گرفتکه شکود            
 .مقاومت باالی الیا  کربنی جنس الیا  استفاده شده برای تقویت اتصاالت بتنی از کربن فرض شده است

 

 
 FRPT2در مدی اتصای  FRP( ایجاد مدی ه دسی ورق های 6-3شکم)           FRPT1در مدی اتصای  FRP( ایجاد مدی ه دسی ورق های  5-3شکم)

 
 FRPX1در مدی اتصای  FRP( ایجاد مدی ه دسی ورق های 1-3شکم)          FRPT3در مدی اتصای  FRP( ایجاد مدی ه دسی ورق های 7-3شکم)

 
 ]FRP  ]17( مدی ر تاری و  ات الیا اا در مدلسازی11-3شکم)                FRPX2درمدی اتصای  FRP( ایجاد مدی ه دسی ورق های 1-3شکم)
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از  FRPیکمککان و از اثککر جداشککدگی ورق    FRPبککتن و ورق  ،در کلیککه مککدلهای مککورد بررسککی مشخصککات مصککالح فککوالد     
ککه کلیکه گکره هکای مشکترک بکین ورق و سکطح بکتن را          Tieسطح بتن صرفنظر شکده اسکت بکدین منظکور از المکان تماسکی       

( اضمکال شکده   11-3بارگکذاری بکه صکورت سکیکلی  مطکابق شککل )       ،به هکا مکی بنکدد اسکتفاده شکده اسکت در کلیکه مکدلها        
( 12-3در نککرم افککزار آبککاکوس در شکککل ) FRPمککدل هندسککی نهککایی ایجککاد شککده از اتصککاالت بتنککی تقویککت شککده بککا   .اسککت

 .نشان داده شده است

 
 ( مدی سازی ه دسی ا زاء متتلف و  رای د موقتا  مدی قاایی 12-3شکم )                             ]11[( قشودار بارگذاری چرخه ای11-3شکم )

 
 قتایش تحلیم مدلاا -1

 پارامترهای لرزه ای .گیرد ، پاسخ لرزه ای مدلهای چندگانه مورد مطالعه  رار میFRPبرای بررسی تاثیر الگوی  استفاده از الیا  
 استهالک  ،سختی ،شکل پذیری ،که در این تحقیق جهت بررسی کارایی آرایشها مورد توجه  رار گرفته شامل ظرفیت باربری

 .های مختلف با حالت بدون تقویت مقایمه شود در هر حالت سعی می شود نتایج مدل با آرایش .انرژی و انواع آسیبها می باشد 
  ابجایی -قشودار بار -1-1
( نشککان 6-4( تککا )1-4دارهککای بککار جابجککایی انتهککای تیککر در نمونککه هککا و بککرای تمککام چرخککه هککای بارگککذاری در اشکککال )نمو

 داده شده است.
 

 
 
 
 
 
 
 

 FRPT1( قشودار هیسترزیس اتصای بت ی2-1شکم)  FRP                        بدو  ( قشودار هیسترزیس اتصای قشوقه1-1شکم)
 

 
 
 
 
 
 
 

 FRPT3  ( قشودار هیسترزیس اتصای بت ی1-1شکم)                                     FRPT2 ( قشودار هیسترزیس اتصای بت ی3-1شکم)
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 FRPX2( قشودار هیسترزیس اتصای بت ی 6-1شکم)                             FRPX1( قشودار هیسترزیس اتصای بت ی 5-1شکم)  
 

دارای حلقه های هیمترزیس ضکعیف تکر و الورتکری      FRPبا بررسی منحنی های هیمترزیس مشاهده می گردد که نمونه بدون 
بارگذاری چرخکه ای مخصوصکاً از    می باشد که بیانگر ضملکرد نامناسب آن در طی  FRPنمبت به نمونه های دیگر تقویت شده با

مقاومت نهایی و استهالک انکرژی   ،بر اساس نمودارها مشاهده می شود که میزان سختی اولیه .نظر جذ  و استهالک انرژی است
دلیل اصلی آن ایجاد آسیب به صورت تکرک در مراحکل    ،پایین تر است FRPدر این مدل نمبت به سایر مدل های تقویت شده با 

همچنین بر اساس نمودارهای فوق مشاهده می گردد که مدل اتصال تقویت شده ضکربدری   ،اولیه بارگذاری رفت و برگشتی است
FRPX1 نمونکه  ارزیابی  .شکل پذیری و  ابلیت استهالک انرژی بهتری نمبت به مدل های دیگر می باشد ،سختی ،دارای مقاومت

 در مقایمه بکا سکایر  FRPX1  تقویت شده با الگوی ضربدری های هیمترزیس نشان می دهد که حلقه های هیمترزیس در اتصال
در اسکتهالک انکرژی اسکت.     FRPX1 مدلها به مراتب بزرگتر و بازتر بوده که نشان دهنده ضملکرد بمیار مناسب الگکوی ضکربدری  

جابجایی برای اتصاالت تقویت نشده و تقویکت شکده بکا الگوهکای      -مترزیس نیرو ( پوش منحنی های هی7-4همچنین در شکل )
 .نشان داده شده است FRPمختلف 

 
 FRPمشایسه پود م ح ی هیسترزیس قیرو  ابه  ایی در اتصات  بت ی با الگوهای تشویتی ( 7-1شکم )

 

آیین نامکه معیکار شکمکت را     .پارامترهای لرزه ای اتصاالت مورد بررسی را نشان می دهد ،نتایج تحلیلهای ضددی در این پژوهش
در نظر می گیرد و در صورتی کارایی اتصال در برابر بکار لکرزه    ،% ظرفیت ماکزیما آن برسد75زمانی که ظرفیت باربری اتصال به 

مقکدار   ،در تمامی نمودارهکا  .]22[% اتفاق افتاده باشد 375ای را مطلو  فرض می کند که شکمت در ترییر مکان نمبی بیشتر از 
به  ،با افزایش ترییر مکان نمبی افت ناچیزی داشته و هیچ ی  از نقاط بیشینه نمودارها ،ظرفیت بیشینه در چرخه های بارگذاری

ت ککه ضملککرد کلیکه    از ایکن رو مکی تکوان نتیجکه گرفک      ،کمتر نشده اسکت  F(peak)  2775% از375ویژه در ترییر مکان کمتر از 
  .تحت بارگذاری رفت و برگشتی در حد مطلو  بوده است FRPهای اتصاالت بتنی تقویت شده توسط  نمونه

 قیاز لرزه ای اتصات  -5
این پکارامتر هکا    ،جابجایی میتوان پارامترهای مها لرزه ای هر اتصال را محاسبه کرد -مطابق منحنی های پوش هیمترزیس نیرو 

بر اساس پکوش   .شکل پذیری و میزان استهالک انرژی اتصال تحت بارگذاری رفت و برگشتی است ،سختی ،نهایی شامل مقاومت



27 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

مقاومت نهکایی   ،(Fy)در این جدول بار نظیر تملیا میلگردها  ،( استخراج شده است1-5منحنی های هیمترزیس مقادیر جدول )
(Fpeak) ه در منحنی پوش می باشدبیشترین نیروی  ابل تحمل اتصال و باالترین نقط، ( ترییر مکان نظیر بار تملیا میلگردهاuy)، 

 نمبت ترییکر مککان نظیکر حکداکثر ظرفیکت     برابر است با  (µشکل پذیری ) ،(uuترییر مکان نظیر حداکثر ظرفیت باربری اتصال )
بکه    (Fy)برابر است بکا نمکبت بکار تمکلیا میلگردهکا       (k)سختی ،(uy( به ترییر مکان نظیر بار تملیا میلگردها )uuباربری اتصال )

مقدار انرژی است که در طول بارگذاری رفت و برگشتی جذ  مکی شکود و بکا     (E) ( و انرژی جذ  شدهuy) ترییر مکان نظیر آن
 .سطح زیر منحنی پوش برابر است

 
 FRP( مشایسه یلی قیاز لرزه ای چ دگاقه اتصای بت ی با آریک های متتلف 1-5 دوی)

 
سکختی و انککرژی جکذ  شکده بککه صکورت نمودارهکای میلککه ای       ،شکککل پکذیری  ،( شککامل مقاومکت نهکایی  1-5مقکادیر جکدول )  
  .( نیز ارائه شده است4-5( تا )1-5شکل در اشکال )

                                     
 ( مشایسه ستتی اتصات  تشویت شده2-5( مشایسه مشاومت قاایی اتصات  تشویت شده                              شکم )1-5شکم )   

 

                                             
 ( مشایسه اقر ی  ذ  شده  اتصات  تشویت شده1-5شکم )          ( مشایسه شکم پذیری اتصات  تشویت شده        3-5شکم ) 

  
     

  
       µ    

     
   

     
      
     

   
     

Connection 
Model 

25.18 1487.62 3.66 0.077 0.021 40.87 31.24 Without FRP 

30.34 1625.45 4.27 0.095 0.022 45.19 35.76 FRPT1 

34.65 1739.15 4.76 0.112 0.0235 49.29 40.87 FRPT2 

33.86 1657.50 4.58 0.110 0.024 48.33 39.78 FRPT3 

36.86 1841.30 5.04 0.116 0.023 52.60 42.35 FRPX1 

35.45 1740.83 4.48 0.112 0.024 50.43 41.78 FRPX2 
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از ضملکککرد مطلککو  تککری نمککبت بککه سککایر  FRPX1بررسککی نمودارهککا نشککان مککی دهککد کککه اتصککال تقویککت شککده ضککربدری  
دارای  FRPX1نتکایج حکاکی از ایکن اسکت ککه اتصکال تقویکت شکده ضکربدری           .برخکوردار اسکت   FRPالت تقویت شکده بکا   اتصا

همچنککین ایککن اتصککال  ،% بیشککتر از اتصککال تقویککت نشککده اسککت2378% و 2877مقاومککت نهککایی و سککختی بککه ترتیککب برابککر بککا 
بنککابراین اتصککال  ،% مککی گککردد46738و  %3777تقویککت شککده باضککث بهبککود شکککل پککذیری و اسککتهالک انککرژی بککه میککزان     

 .برخوردار است FRPاز ضملکرد مطلوبتری نمبت به سایر اتصاالت تقویت شده با  FRPX1تقویت شده ضربدری 
 آسیبهای ایجاد شده در اتصاالت بتنی مورد مطالعه-6

 محکل  در  کائا  و افقکی  برشکی  وجکود آرماتورهکای   بکا  ،اتصکال  همکته  در برشکی  انتقکال تکنش هکای    ،FRPبکرای اتصکال بکدون    

بنکابراین ترکهکایی در ابتکدای     ،گیکرد  مکی  انجکام  خرپکایی  مککانیزم  یک   و فشکاری  ناحیکه ی  طکری   یک   توسکط  ،همکته 
تکرک هکای  طکری بزرگتکر      ،بارگذاری در سیکلهای اولیکه ایجکاد مکی شکود ککه بکا افکزایش تعکداد سکیکلها و دامنکه بارگکذاری           

وضککوح دیککده مککی شککود کککه توسککعه تککرک هککا بککا ادامککه  ل همککته بککه در همککته اتفککاق مککی افتککد و شکمککت برشککی در محکک 
( آسکیب هکای ایجکاد شکده     4-6( تکا ) 1-6. در اشککال ) بارگذاری چرخه ای منجکر بکه انهکدام و شکمکت نهکایی آن شکده اسکت       

 در اتصال بتنی تقویت نشده در مراحل مختلف بارگذاری نشان داده شده است:
 

 
 اتصای بت ی در سیکم های میاقی بارگذاری ( گسترد ترر های هسته2-6شکم)     ( ایجاد ترر در سیکم های اولیه در هسته اتصای بت ی  1-6شکم )

 

 
 بت ی ( الگو و  ات رشد ترر های برشی در هسته اتصای1-6( مود شکست برشی در هسته اتصای بت ی                       شکم )3-6شکم )

 
 بکرای ترییکر   روشکی  ،اتصکال  همکته  محکل  در FRPبررسی هکای ایکن پکژوهش نشکان داد ککه بکا اسکتفاده از تقویکت بکا الیکا            

 ضکالوه بکر   بکا ایکن روش   وا ک   در .تیکر وجکود دارد   داخکل  در مکود خمشکی   بکه  همکته  داخکل  در برشکی  مکود  از شکمکت  حالکت 

 اتصکال  نهکایی  ظرفیکت  آنککه  بکدون  و اسکته شکده  آسکیب هکای ایجکاد شکده در اتصکال بتنکی ک       از ،مقاومکت اتصکال   افکزایش 

 ،همچنکین بکا جلکوگیری از ایجکاد آسکیب در چشکمه اتصکال بتنکی         ،گکردد  حفک  مکی   نیکز  آن ککارایی  ،باشکد  داشکته  ککاهش 
(  ایجککاد آسککیب و مککود 9-6( تککا )5-6در اشکککال ) .توانککایی اسککتهالک انککرژی در ضککمن بارگککذاری افککزایش پیککدا مککی کنککد  

 : نشان داده شده است FRPخرابی در اتصاالت بتنی تقویت شده با الگوهای مختلف 
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 FRPT2 اتصای بت ی بر آسیب های FRP ( تاثیر استفاده از6-6شکم)         FRPT1بت ی  اتصای بر آسیب های FRP ( تاثیر استفاده از5-6شکم)

 
 FRPX1 اتصای بت ی  های بر آسیب FRP ( تاثیر استفاده از1-6شکم)      FRPT3 بت ی اتصای بر آسیب های FRP ( تاثیر استفاده از7-6شکم)

 

 
 FRPX2 اتصای بت ی  بر آسیب های FRP ( تاثیر استفاده از1-6شکم)

 
آسکیب هکای ناشکی از تکرک خردگکی در       ،FRPمشاهده گردید که در تمامی اتصاالت تقویت شده با الگوهای مختلف ورق هکای  

 مود شکمکت  ،FRPبر اساس کانتورهای ارائه شده در تمامی الگوهای  .همته اتصال بتنی به میزان چشمگیری کاهش یافته است

 ترییر یافته است که تاثیر بمیار مطلوبی بوده و باضث بهبکود مناسکب در   تیر داخل در مود خمشی به همته داخل در برشی مود از
با الگوهای مختلکف در   FRPضملکرد اتصال بتنی می گردد همچنان که  بال بهبود در ضملکرد اتصال بتنی با استفاده از ورق های 

 .نمودارهای هیمترزیس نیز مشاهده شده بود
 قتیجه گیری -7

تکاثیر آرایکش    .به ضنوان ی  روش مقاوممازی اتصاالت بتن آرمه در این تحقیق مکورد توجکه  کرار گرفکت     FRPاستفاده از الیا  
شکل پذیری و استهالک انرژی تحت بارگذاری  ،مقاومت ،در نیاز لرزه ای اتصاالت تقویت شده اضا از سختی FRPپنجگانه از ورق 

 از: ایج این تحقیق ضبارت استمهمترین نت .به صورت ضددی مورد بررسی  رار گرفت ،سیکلی 
% ظرفیکت  75ترییر مککان بکه ازاء     % 375مبنی بر تامین  ACIتوانمتند حدا ل ضوابط آیین نامه  FRPکلیه آرایش های ورق -1

 .باربری را تامین نمایند لذا کلیه آرایشها در تامین مقاومت اتصال تاثیرگذار بودند
  FRPT1،FRPT2  آرایکش  سکطح اتصکال چمکبانده شکوند )     صورت افقی و ضمودی به برای آرایش هایی که در آنها نوارها به -2

،FRPT3  ) آرایشFRPT2  اتال  انرژی بهترین آرایش را بکه خکود    سختی و ،شکل پذیری ،مقاومتبا بیشترین افزایش در مقادیر
مهکار  نیز و انتهای نوارهای روی ستون  شده است ها روی تیر و ها روی ستون چمبانده  FRPدر این آرایش نوار  .اختصاص داد
 .گردیده است

سکختی و اتکال  انکرژی     ،شکل پکذیری  ،با افزایش مقاومت FRPX1آرایش  ،(FRPX2و  FRPX1برای آرایش های ضربدری ) -3
 .% بهترین آرایش می باشد46739% و   2378 ،%3777 ،%2877نمبت به اتصال اصلی به ترتیب به اندازه 
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باالترین تأثیر را دارد که به نظر می رسکد بکا اجکرای     FRPX1آرایش  ،پنجگانه با شرایط یکمان مصالح مصرفی از بین آرایش -4
 می توان به ی  بازدهی خوبی از افزایش نیاز لرزه ای اتصال دست یافت. FRPX1به صورت آرایش  FRPنوارهای ورق 
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Abstract 
In concrete structures especially with bending frame system, beam - column joints have a key 
role in earthquakes energy dissipation. In past earthquakes, the vulnerability of these joints 
has been reported for times. So in vulnerable structures, seismic performance retrofit of these 
joints can help the improvement of total structure performance. Joints seismic retrofit by the 
help of FRP fibers has been noticed widely in recent years. Past researches showed that the 
type of FRP sheets arrangements can influences this technique of retrofitting efficiency. 
In this research five kinds of FRP sheets arrangement on a side joint was examined and the 
load – displacement hysterics and seismic demand values such as Strength, ductility, energy 
absorption, and primary stiffness and also failure mechanism was examined and finally 
optimal arrangement was offered. The most optimal strengthening arrangement against all 
values of seismic demands is crosswise arrangement that has the most effect in improvement of 
seismic performance non strengthening joint in comparison to other arrangements. All models 
was made in ABAQUS software with finite element method, and in all cases, cyclic load was 
used. 
keywords: beam-column joint, FRP sheet, seismic demand, FRP sheet arrangement, optimal 
arrangement. 



321396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

 شدهسخت مانیس ریخم یحمله سولفات یکینامیترمود یمدلساز
 مختلف یسولفات هایمحلول ریتاث یسرباره و بررس حاوی

 
 
 

 
 امیر طریقت

 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  tarighat@srttu.edu 

 
 یاقوت مدرس 

 کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 yaghout.modarres@gmail.com 

 

 

 

 چکیده
شهوا هه    سهیاان  مجرهر به  یلهکیم اایههای  هاچهون تهی گ ایریج ایهت مه          های سولفات به  االهم مهواا     نفوذ یون

راتهار لایهر    بهتهر  بهرای ار   یرموایجهامیک    سهایی  مهد   ای مقاله   ایهن  اارنهد  ار  به  انبها   انبساط گ لراب  بتن را 
 رسهاندن  حهداقم  به   رگش اسهاس  ایهن مهد  بهر    .اسهت  شهده  لارج   اسهتفااه  سولفات ط  حال  سخت شدهسیاان 
ی شهده طه  حاله     ی عهوگه بهر بررسه  نهوح گ حرهه اایههای یلهکیم       سای مد باشد  با هاک این تیبس م  آیاا انرژی

ی سهولفای  مختله   شهیا  سهیاان  اثهر سهرباره گ       هها  محلهو  بر آن هاچون نهوح گ للتهت    رتذارییأثسولفای   عوامم 
ههای   اههد هه  ار میهان محلهو     مه   نلهان سهایی  اسهت  نتهایم مهد     قرارترات  مورامطالع  ارصد بهیج  جای زیج  آن

هه  عاهده مقاگمهت ار ناونه  را      سهیلیکای  نیهز   ژ  سولفای   محلو  سولفات مجیزیه اثر لرابه  بیلهتری اارات یرزیه    
ایهن     ارpH بهران   بها   بهرای  یعهاا   حفه   هاچجهین  گ یولیهدی  تهی گ برگسهیت   میهزان  به   یوجه   نااید بایأمین م 
 مانجهد  مضهر  اایههای  ااهزای   علهت  به   ارصهد  04 ییهر  سهرباره  جهای زیج    مهورا    ارااتهد ایفاق مه   بیلتر محلو 

 اااه نلهان  لهوا  ای مجاسهب   عالکهرا  جهای زیج   ارصهد  04 گ ار بها ی  نیسهت  مطلهو   ایریج ایهت  گ مجوسهولفات 
 بررسه   را هه  ریزسهالتار   آیمایله اه   نتهایم  گ مطالعهات  بها  سهایی  حاصهم ای ایهن مهد     هله  نتهایم  طهور ب  .است
 اارا  لوب  یطابق اند ناواه

 سایی  یرموایجامیک  سیاان پریلجد  سربارهگاژتان هلیدی: حال  سولفای   مد  
 

 1396-9-24دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  



33 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

 شدهسخت مانیس ریخم یحمله سولفات یکینامیترمود یمدلساز
 مختلف یسولفات هایمحلول ریتاث یسرباره و بررس حاوی

 
 
 

 
 امیر طریقت

 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  tarighat@srttu.edu 

 
 یاقوت مدرس 

 کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 yaghout.modarres@gmail.com 

 

 

 

 چکیده
شهوا هه    سهیاان  مجرهر به  یلهکیم اایههای  هاچهون تهی گ ایریج ایهت مه          های سولفات به  االهم مهواا     نفوذ یون

راتهار لایهر    بهتهر  بهرای ار   یرموایجهامیک    سهایی  مهد   ای مقاله   ایهن  اارنهد  ار  به  انبها   انبساط گ لراب  بتن را 
 رسهاندن  حهداقم  به   رگش اسهاس  ایهن مهد  بهر    .اسهت  شهده  لارج   اسهتفااه  سولفات ط  حال  سخت شدهسیاان 
ی شهده طه  حاله     ی عهوگه بهر بررسه  نهوح گ حرهه اایههای یلهکیم       سای مد باشد  با هاک این تیبس م  آیاا انرژی

ی سهولفای  مختله   شهیا  سهیاان  اثهر سهرباره گ       هها  محلهو  بر آن هاچون نهوح گ للتهت    رتذارییأثسولفای   عوامم 
ههای   اههد هه  ار میهان محلهو     مه   نلهان سهایی  اسهت  نتهایم مهد     قرارترات  مورامطالع  ارصد بهیج  جای زیج  آن

هه  عاهده مقاگمهت ار ناونه  را      سهیلیکای  نیهز   ژ  سولفای   محلو  سولفات مجیزیه اثر لرابه  بیلهتری اارات یرزیه    
ایهن     ارpH بهران   بها   بهرای  یعهاا   حفه   هاچجهین  گ یولیهدی  تهی گ برگسهیت   میهزان  به   یوجه   نااید بایأمین م 
 مانجهد  مضهر  اایههای  ااهزای   علهت  به   ارصهد  04 ییهر  سهرباره  جهای زیج    مهورا    ارااتهد ایفاق مه   بیلتر محلو 

 اااه نلهان  لهوا  ای مجاسهب   عالکهرا  جهای زیج   ارصهد  04 گ ار بها ی  نیسهت  مطلهو   ایریج ایهت  گ مجوسهولفات 
 بررسه   را هه  ریزسهالتار   آیمایله اه   نتهایم  گ مطالعهات  بها  سهایی  حاصهم ای ایهن مهد     هله  نتهایم  طهور ب  .است
 اارا  لوب  یطابق اند ناواه

 سایی  یرموایجامیک  سیاان پریلجد  سربارهگاژتان هلیدی: حال  سولفای   مد  
 

 1396-9-24دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  

 مقدم  -1
هههای و یههتن سهه ت شههدههههای فیکیکههی و شههیمیایی اسههت کههه بههی   میههر سههیمان ای از واکههن حملههه سههتل اتی مهمتعههه

ملههه سههتل ار دا لههی و حملههه سههتل ار  ههارجی تق ههی  تههتان  ن را بههه دو ب هه  ا ههلی، ح دهههدک کههه مههیسههتل ار رم مههی
تتانههد مربههت  بههه  هههای سههتل ار در دا ههق بههد  دههرار دارد کههه ایهه  من هه  مههی  کههردد در حملههه سههتل ار دا لههی من هه  یههتن

هههای سههتل ار در ماههیف امههراخ هم ههتن  هها ،   ههها،  و وددد باشههدد در حملههه سههتل ار  ههارجی یههتن  دانههه سههیمان، سههن 
انهد و ایه     درارگرفدهه  شهیمیایی  مهتاد  تتلیهد  بها  مهرت ف   هنای   ماننهد  زائهد  مهتاد  یها  و  هنتدی  ههای  وهای زیرزمینهی، پ ها    و
[د دو ات ها  مهه  مهی حملهه سهتل اتی      2و  1کننهد    از مریق سها دار مد ل هق بهه دا هق مهاتریا سهیمان ن هت  مهی         ها یتن

تشههکیق ماالههتهتی هم ههتن گهه  و  از دسههت دادن مقاومههت بههه علههت تهکیههه ی  سههیلیکاتی و ان  هها  حهمههی بههه دلیههق   
ههای م یتهی یها     [د پهتزوهن 3ی و زوا  مهتاد سهیمانی را بهه دن ها  دارنهد        هتردگ  تهر  باشهد کهه ایه  عتامهق     اترینگایت مهی 

تتاننههد باعههز افههکای     مالههنتعی در ریکسهها دار و سههیندیا هیدراتاسههیتن مههتاد سههیمانی ت هیرگذارنههد و هم نههی  مههی      
 ههها را کههاه   هها میههکان  و شههتندد پههتزوهن و کههاه  میههکان تشههکیق گه  و اترینگایههت مقاومهت در برابههر حملههه سهتل اتی   

 ههها کمدههری بههرای تشههکیق گهه  و یهها فههراه  کههردن کل ههی  بههرای تشههکیق اترینگایههت، در    ترتیههآ  و ایهه  دهنههد، بههه مههی
ی هها   ه  یکانمباشهدد اگرگهه ب هیاری از    تتامهق سها دارها بها من ه  سهتل ار مهه  مهی        [د دان هد  گگهتنگی  4دسدرس است 

ی  هم یمکانههای مربهت  بهه  ن و حدهی      هها، واکهن    ی جهذو و ن هت  سهتل ار   هها   ه  یمکانمربت  به حملهه سهتل اتی ماننهد    
مهتر کامهق شهنا ده نشهده اسهت، امها ندهایهی کهه          باشهد و بهه   شهتد هنهتز مهترد باهز و ا هد خ مهی       که باعهز ان  ها  مهی   

سهازی حملهه    ی گذشهده ته ش بهرای مهد     هها  دههه کنهدد در   مهی  مهده بهه در  بهدهر ایه  فر ینهد کمها        دسهت  بهه  تهازگی  به
یهها گههارگتو کلههی را بههرای ارزیههابی رفدههار مکههانیکی  1سههایدا و همکههاران  بههتده اسههتد متردتتجهههسههتل ار  ههارجی ب ههیار 
هههای شههیمیایی را بررسههی  شههیمیایی در ن ههر گرفدنههدک ایهه  مههد  اهههر ترکی ههی رمتبههت، دمهها و گتنههه -تاههت حملههه فیکیکههی

هها   یکهی دیگهر از مهد    [د 5 هتردگی و ان  ها  را بهه علهت حملهه شهیمیایی در ن هر نگرفدهه اسهت           ارزیهابی تهر    کند اما می
شهده، ایه  مهد  بهر اسهاس رابرهه تهربهی بهی  ان  ها  حهمهی سها دار و مقهدار اترینگایهت               ارائه  2تتسف  تکین تن و هرن

ا ایه  فهرک کهه ترییهر حهه  در واکهن  منههر بهه         نیهک مهدلی تتسهته دادنهد به      3د کلی دتن و پتمرشای [6 شده است  تشکیق
هنههتز  کهه  یدر هترت ، [7 گهردد کهه بههه  هترر  رهی بهه مقهدار اترینگایهت تشههکیق شهده واب هده اسهت           ان  ها   میهر مهی   

بهرای   ی ترمتدینهامیکی م دل هی نیهک   هها  مهد   و ان  ها  وجهتد نهداردد    شهده  قیتشهک رابره م دقیمی بهی  میهکان اترینگایهت    
از مااسههه ار  4انهههدد راسهههدی  و همکهههاران ی سهههیمانی تتسهههته داده شهههدههههها  هههد یس درازمهههدری رفدهههار نهههیب  یپههه

ی ترکیههآ مالههت  من ههذی بهها کمهها ریههگ انههدازهی سههیمانی تههازه و ههها  ههد یسترمتدینههامیکی بههرای در  بهدههر ترییههرار در 
سهازی   یکی  هالص و مهد   سهازی ترمتدینهام   بهر روی مهد   نیهک   5لتتن هام و همکهاران    د[8 انهد کهرده  اسهد اده  شا ص اشه ا،، 

ههای مههاج  مرالتهار مدتهددی انهها       ی هیدراتاسهیتن سهیمان و ماهیف    ینهه درزمههای اندقها    ترمتدینامیکی همهراه بها کهد   
من ههتر بهههسهه ت شههده سههازی رفدههار  میههر سههیمان  از روش ترمتدینههامیکی بههرای مههد  در ایهه  مقالههه،  د[11و  9 انههدداده

ههای سهتل ار سهدی ، پداسهی  و منیهکی       و هم نهی  اههر سهرباره و مالهت      شهده  هاسهد اد حملهه سهتل ار  هارجی     در  بهدر
بینهی ترکیهآ فازههای هیدراتهه      سهازی امکهان پهی     مهد   اسهتد ایه  روش   ی دهرار گرفدهه  متردبررسه ههای م دله    با غل هت 

 گرددد کاه  در زمان و هکینه مالرفی می کند و هم نی  باعز شده تات شرایف م دل  را فراه  می
 شدهساییهای شبی خصات ناون مل -2

د ترکی ههار شههیمیایی و مینرالههی سههیمان پرتلنههد در  [11 باشههدمههی CEM Ι 42.5 N،سههیمان مههترد اسههد اده در ایهه  کههار 
سهرباره   مالهرفی،  سهرباره  مهده اسهتد    دسهت  بهه  (XRF) ایکها  اشهته  کهه تتسهف  زمهای  فلترسهانا    شهده   ارائهه ( 1 )جهدو  
 د[12است  شده  ورده( 2)جدو   در سرباره شیمیایی  نالیک باشد یم ا  هان  ه   وو سهامی شرکت
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 : ترکیآ فازهای ا لی سیمان پرتلند )%(1جدو  

 [g/100 g  یا ل یفازها آیترک

CaCO3 Na2O K2O MgO Na2SO4 K2SO4 CaSO4.2H2O CaO(free) Ferrite Aluminate Belite Alite 

45/1 19/1 14/1 6/1 14/1 3/1 7/4 85/1 2/8 1/7 5/11 5/62 

 
اسههتد بههرای بررسههی حملههه   شههده گرفدهههگههراد در ن ههر  درجههه سههاندی 21و دمهها  5/1مههتاد سههیمانی برابههر   ن هه ت  و بههه

انهدد اههر   گهر  بهر لیدهر اند هاو شهده      61،51،4404 ههای  ههای سهتل ار سهدی ، پداسهی  و منیهکی  بها غل هت       ستل اتی، مالهت  
در هد، بها در هد     81تها   11گهر  بهر لیدهر بررسهی شهده و جهایگکینی  ن از        51سرباره در مالت  ستل ار سهدی  بها غل هت    

 استد شده گرفدهدر ن ر  11افکای  
 

  ه  ا  هان )%( : نمتنه  نالیک شیمیایی سرباره کتره  وو2جدو  
K2O Na2O TiO2 V2O5 MnO S MgO FeO CaO Al2O3 SiO2 

04/4 48/1 5/3 1/1 46/1 15/1 91/11 71/1 37 51/9 35 

 
 سایی یرموایجامیک  حال  سولفای  مد  -3

ههای پی یهده گنهدجکیی کهه      هها بهرای انهها  مااسه ار در سی هد      سهازی ترمتدینهامیکی اولهی  بهار تتسهف شهیمیدان       مد 
تمههایلی بههرای اسههد اده از دانهه  ترمتدینامیهها در هیدراتاسههیتن   درگذشههدهافدنههد، تتسههته داده شههدد  در م یتههت ات هها  مههی

پایهدار اسهت و رفدهار ترمتدینهامیکی از  هتد نشهان       سیمان وجهتد نداشهتک زیهرا بهر ایه  بهاور بتدنهد کهه ی  سهیلیکاتی شه ه          
یر وجههتد نداشههت و بههه تالههت زمههان ههه مههتر هههای ترمتدینههامیکی کههافی بههرای فازهههای سههیمان بههه دهههدد از مرفههی دادهنمههی

ههای شهیمی سهیمان ب هیار     تهری  جن هه  ا یهر، ا هلی   ههای دههه  پهذیر ن هتدد در  ی امکهان درسد بهشده،  یقتشککشیدن فازهای 
ی تاقیقهاتی ب هیاری در سراسهر جههان بهه      هها  گهروه است و پیشهرفت در ایه  زمینهه باعهز گردیهده کهه        شده واد  متردتتجه
ههای سهیمانی هیدراتهه شهده و به هتد تتانهایی       پی یهدگی سی هد   تهر  من هتر بررسهی بهی     های ترمتدینامیکی بهه تتسته مد 
یهدار میهان فهاز ی  سهیلیکاتی و     پا شه ه رو امکهان مااسه ه تتهاد      یه  ازاهها در مهت  زمهان باردازنهدد      بینی عملکرد  ندر پی 

 د[14و  13  مده است به وجتدنیک  تر باه اردیگر فازهای کری دالی 
 GEM افههکار کی بهها اسههد اده از روش بههه حههدادق رسههاندن انههریی  زاد گیهه ا و نههر   سههازی ترمتدینههامی در ایهه  مقالههه مههد 

من ههتر مااسهه ه مهمتعههه فازهههای پایههدار،   هههای سههیمانی بههه تتانههد بههرای سی ههد  سههازی مههی شههده اسههتد ایهه  مههد  انههها 
ترییهر  هتد بهه      یهد کهه دیگهر تمهایلی بهرای      مترداسد اده درار گیردد تتاد  ترمتدینهامیکی در سی هد  زمهانی بهه دسهت مهی      

 پایگهاه  گنهدی   تدی وجتد نداشده باشهد کهه در ایه  زمهان، انهریی  زاد گیه ا در حالهت حهدادق  هتد دهرار داردد تهاکنتن            

هههای  ی ههد سای جههام  مربههت  بههه پایگههاه دادهاولههی   .اسههت شههده مندشههر فازهههای سههیمان بههرای ترمتدینههامیکی یا داده
ای اسههداندارد بههرای  عنههتان پایگههاه داده شههد و بههرای مههدر مههتهنی بههه مندشههر  6تتسههف بابتشههکی  1965سههیمانی در سهها  

ای ایه  بهتد کهه     ههای داده  ی ب هیاری از پایگهاه  [د یکهی از اشهکاهر اولیهه   15های سهیمانی مترداسهد اده دهرار گرفهت      سی د 
ه اسههتد ایهه  اسههد اده شههد cemdata14ای سههیمان، سههازی از پایگههاه داده در ایهه  مههد د فقههف مناسههآ شههرایف مایرههی بتدنههد

اناهه   ) ی ترمتدینههامیکیههها دادهاسههت و شههامق   Nagra/PSI یمیایییئتشههی ههها دادهای بههر اسههاس پایگههاه   پایگههاه داده
 بهرای تتهدادی از فازهههای سهیمان ماننهد ی  سههیلیکاتی     ماالهتهر، انهریی  زاد گیه ا،  ندههالای،  ندروپهی، گرفیهت گرمههایی(     

(C-S-H فازههههای ،)AFm  وAFt ههههای  ههههی  ماهههدودیدی در نهههت، هیهههدرار د [16باشهههد  یمههه رهیهههغ و، هیدروتال هههیت
ازن ههر  و کههه تشههکیق  ن در دمههای ماههیف ب ههیار  ه ههده اسههت   7اسههدانای تتمازیههت شههتد، بههه شههده اعمهها  نمههی مااسهه ه

سه دی تاهت اههر مالهت       ایه  روش بهر اسهاس ایه  ن ریهه اسهت کهه ه هده نمتنهه ا ه   و یها بهه              سیندیکی ممک  نی هت 
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باشههدد مکیهت ایهه    تههر در تمهاس بهها مقهدار زیههادی مالهت  سههتل اتی مهی     کهه هیههه  هارجی   گیهرد، درحههالی  سهتل اتی دهرار مههی  
 جهذو شهده بهه زمهان ب هدگی ندارنهدد       ههای مااسه ه   باشهند امها داده   سازی ایه  اسهت کهه مااسه ار ب هیار سهری  مهی        مد 

 لتمینیههت  در ایهه  فههاز را شههامق  شههده اسههت، امهها جههذو ههها در ن ههر گرفدههه سههدی  و پداسههی  در ی  سههیلیکاتی بههرای سههیمان
سههازی شههده  سههازی بهها اسههد اده از افههکای  مقههدار مالههت  سههتل اتی در سههیمان، شهه یه  شههتدد حملههه سههتل اتی در مههد  نمههی

 کنندد ن ت  می س ت شدهها با نرم مشابه به دا ق  میر سیمان  شتد که تما  یتن است و فرک می
 ها آنگ یحلیم  سایی مد نتایم  -0
 سایی لایر سیاان سخت شده ار معرض محلو  سولفات سدیه بررس  مد  -0-1

عنهتان تهابتی از ن ه ت مالهت       سهتل اتی بهه    بها مالهت    سه ت شهده  ترییر در مهمتعه فازها، به علت تتامهق  میهر سهیمان    
 سههازی ترمتدینههامیکی در ه ههده هیدراتههه شههده سههتل ار )سههتل ار سههدی ( بههه مقههدار سههیمان، مااسهه ه شههده اسههتد مههد  

کربنهههار را   هههها، منتسهههتل ار، اترینگایهههت و مقهههدار کمهههی هیدروتال هههیت و همهههی ، حضهههتر ی  سهههیلیکاتی،  ونمتنهههه
 هها بهه    سهتل ار و  و بینهی ترمتدینهامیکی در ابدهدا بها ت هدیق فهاز منهت        (د تکامهق فازهها در پهی    1کند )شکق  بینی می پی 

ا تمها   لتمینیهت  متجهتد بهرای تشهکیق اترینگایهت وارد واکهن         شهتدد بها افهکای  مقهدار سهتل ار، ابدهد       اترینگایت دن ا  مهی 
هههای   ههترر م دلهه ، بههرای مالههت  شههتدد بتههد از ت ههدیق شههدن تمهها   لتمینیههت  متجههتد بههه اترینگایههت، فازهههایی بههه   مههی

ههای پهایی  ههی      دههدد در غل هت   مانهده بها سهتل ار بهرای تشهکیق گه  واکهن  مهی          ها بهادی   یندد  و مد اور به وجتد می
د امها در  (2)شهکق  ، گه  حضهتر نهدارد    g/l4ماها  در سهتل ار سهدی  بها غل هت       عنهتان  کنهدک بهه   یا مقدار کمی گ  رستو می و

 یابددمالت  ستل اتی با غل ت باهتر، میکان گ  تتلیدشده نیک افکای  می
 

  
یغییر مراوع  اایهای لایر سیاان سخت شده ار محلو   -1شکم 

 g/l 00سولفات سدیه با للتت 
 مقایس  اای تی ار محلو  سولفات سدیه -2شکم 

 
تتانهد مربهت     مانهد ایه  متعهت، مهی     با  غاز تتلید گ  در مالهت  سهتل ار سهدی ، اترینگایهت تشهکیق شهده پایهدار بهادی مهی         

گهردد،  مهی  pHشهتد کهه منههر بهه افهکای       به ای  باشهد کهه مهی حملهه سهتل ار سهدی ، سهدی  هیدروک هید تشهکیق مهی          
مانهده   مهتر کهه گ دهه شهد واکهن  سهتل ار سهدی  بها بهادی          همهان ای در اترینگایهت داردد   کننهده  نیهک اههر تا یهت    pHافکای  

ههای سهتل ار   بنهابرای  بها افهکای  غل هت مالهت  سهتل اتی، یهتن        [17  (1شهتد )متادلهه    ها منهر به تشهکیق گه  مهی    و
( و 2یابهد )شهکق   کان گه  تتلیهدی افهکای  مهی    ی  ن میه   هها در دسهدرس ه هدند و درندیههه    بیشدری برای واکهن  بها  و  
مشهاهده اسهتد    ایه  کهاه  در نکدیکهی سهرو نمتنهه دابهق        (د3شهتد )شهکق    هها مشهاهده مهی   کاهشی نیک در میکان فاز  و

 شتدددر میکان گ  تتلیدی مشاهده نمی ت اور گندانی g/l 44از غل ت باهی 
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 مقایس  اای ایریج ایت ار محلو  سولفات سدیه -0شکم  سدیهآهک ار محلو  سولفات مقایس  اای آ  -3شکم 

 
کنهد بهه همهی  دلیهق بهه       هها در دسهدرس ن اشهد ی  سهیلیکاتی، کل هی  را بهرای تشهکیق گه   زاد مهی         زمانی که دیگر  و

 ن هر کهردن اسهتد بها افهکای  غل هت       شهتد کهه دابهق  هرخ     میکان ب یار اند  کاهشی در فاز ی  سیلیکاتی نیهک مشهاهده مهی   
یابههدد کهاه  فههاز منتسهتل ار بههه دلیهق شههرکت در     مالهت  سههتل اتی فهاز اترینگایههت افهکای  و فههاز منتسهتل ار کههاه  مهی     

مشههاهده اسههت   د افههکای  اترینگایههت بیشههدر در دا ههق نمتنههه دابههق   [17  (2واکههن  تشههکیق اترینگایههت اسههت )متادلههه    
ی کههه اترینگایههت بههه تا یههت رسههیده اسههت،  (د در نکدیهها سههرو و جههای4)پیشههروی بههه سههمت ه ههده نمتنههه دارد( )شههکق  

کربنههار مشههاهده شهتدد بههه میهکان ب ههیار کهه  نیهک کاهشههی در فازههای هیدروتال ههیت و همهی      ت هاور گنههدانی مشهاهده نمههی  
 شتددمی
(1)                                     

(2)                                                   

 
 سایی لایر سیاان سخت شده ار معرض محلو  سولفات پتاسیه بررس  مد  -0-2

 ههها، شههده مههی حملههه سههتل ار پداسههی  مشههابه سههتل ار سههدی  اسههت )حضههتر ی  سههیلیکاتی،  و       فازهههای تشههکیق 
کههه دیگههر در ایهه  مالههت  گهه    کربنههار، منتسههتل ار و اترینگایههت در ه ههده نمتنههه( بهها ایهه  ت ههاور  هیدروتال ههیت، همههی

(، g/l 4هههای پههایی  مالههت  سههتل اتی )(د در غل ههت5گههردد )شههکق جههای  ن سههین نیت ایهههاد مههی شههتد و بههه تشههکیق نمههی
یابهدد بها افهکای  غل هت مالهت  سهتل اتی       سین نیت حضهتر نهدارد امها بها افهکای  غل هت، میهکان ایه  فهاز نیهک افهکای  مهی            

نگایهت نیهک افکایشهی دارد و بها دهیهق مشهابه  کرشهده میهکان فهاز منتسهتل ار و بهه مقهدار             ع وه بر سین نیت میهکان فهاز اتری  
  میهر  بها  پداسهی   سهتل ار  تتامهق  مهترد  در کمهی  یابنهدد در کهق ام عهار     ها و ی  سیلیکاتی کهاه  مهی   ب یار ک  فاز  و

   ت به ستل ار سدی  دارددمتر در ن ر گرفده شده که ای  مالت  ت هیر  رابی کمدری ناست و ای  متجتد سیمان
 سایی سیاان پریلجد ار معرض محلو  سولفات مجیزیه بررس  مد  -0-3

تهری ن ه ت بهه دو مالهت  سهتل اتی دیگهر داردد در ه هده نمتنهه هیدراتهه شهده،           مالت  سهتل ار منیهکی  اههر  رابهی بهی      
دابههق مشههاهده اسههتد در ایهه  مالههت    کربنههار، منتسههتل ار و اترینگایههت   ههها، هیدروتال ههیت، همههی  ی  سههیلیکاتی،  و

، بهر  خ سهتل ار سهدی ، گه  حضهتر داردد در نکدیکهی سهرو جهایی کهه غل هت مالهت             g/l 4 ههای پهایی ،  حدی در غل ت
تشههکیق  هیدورتال ههیت و (Mg(OH)2سههتل اتی ن هه ت بههه ه ههده نمتنههه ب ههیار بیشههدر اسههت، گهه  همههراه بهها بروسههیت )     

 SiO2هههای عههتی  ماننههد  ههها و کری ههدا در نکدیهها سههرو سههایر  مههترخ g/l 44هههای بههاهی شههتدد هم نههی  در غل ههت مههی
گهردد و حهق    (د اترینگایهت تشهکیق شهده، نکدیها سهرو، در غل هت بهاهی مالهت  غیهر پایهدار مهی           6نیک حضتر دارند )شهکق  

 ب دگی داردد AFm تاهد شدد حداکار حه  مااس ه شده به علت تشکیق اترینگایت، به مقدار  لتمی  فاز 
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یغییر مراوع  اایهای لایر سیاان سخت شده ار  -5شکم 

 g/l 54محلو  سولفات پتاسیه با للتت 
 

یغییر مراوع  اایهای لایر سیاان سخت شده ار  -0شکم 
 g/l 04محلو  سولفات مجیزیه با للتت 

 
گردنههدک  کیق مههیدهههد و درندیهههه  ن اترینگایههت و بروسههیت تشهه   ههها و سههتل ار منیههکی  واکههن  مههی منتسههتل ار بهها  و

یابهد و افکایشههی   ( کهاه  مهی  7 هها و منتسهتل ار )شهکق    رو بها افهکای  غل هت مالهت  سهتل اتی میهکان فازهههای  و       ازایه  
 یابدد   (د گ  نیک با افکای  غل ت مالت  ستل اتی افکای  می8شتد )شکق  در مقدار اترینگایت و بروسیت مشاهده می

 

  
 محلو  سولفات مجیزیهمقایس  اای مجوسولفات ار  -0شکم 

 
 مقایس  اای برگسیت ار محلو  سولفات مجیزیه -8شکم 

 
شهتد کهه    گهردد، از مرفهی بروسهیت باعهز مهی      ها بهه اتمها  برسهد کل هی  گیهری از ی  سهیلیکاتی  غهاز مهی         زمانی که  و

pH     بهردن  بهاه   هتر منبهه  کل هی   کهردن   زاد تمایهق بهه   سهیلیکاتی  برسهدک بنهابرای  ی    5/11مالت  من هذی بهه حهدود pH 

(د بروسهیت بهه شهکق    9دارد، بهه همهی  دلیهق کاهشهی در ی  سهیلیکاتی نیهک دابهق مشهاهده اسهت )شهکق            تتهاد   ایهاد برای
کنهدد  باشد کهه بها افهکای  غل هت مالهت  سهتل اتی بهه سهمت دا هق نمتنهه پیشهروی مهی             ای در نکدیکی سرو نمتنه میهیه

 یابددمنیکی  در سا دار  ن( با افکای  ستل ار منیکی ، افکای  میهیدروتال یت نیک )با تتجه به حضتر 
 های سولفای  مختل مقایس  یأثیر محلو  -0-0

تهری ن ه ت بهه دو مالهت      عملکرد مالت  ستل ار سدی  و پداسهی  نکدیها بهه هه  اسهت امها سهتل ار منیهکی  اههر م هرو          
 5/1  بها فهرک یها غل هت هابهت و ن ه ت  و بهه سهیمان         شهده در ایه  ب ه    ههای انهها   ستل اتی دیگر داردد تمها  مقای هه  

شهده در مالهت  سهتل ار منیهکی  بیشهدر از       ههای سهتل اتی اسهتد میهکان گه  تشهکیق      باشد، یتنی تنها مدریر نهت، مالهت    می
 (د11شتد( )شکق  مالت  ستل ار سدی  است )در مالت  ستل ار پداسی  گ  تتلید نمی
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 g/l 04های سولفای  با للتت مقایس  اای تی ار محلو  -14شکم  ار محلو  سولفات مجیزیه مقایس  اای ژ  سیلیکای  -9شکم 

 
حه  اولیه فاز ی  سیلیکاتی در ههر سهه مالهت  سهتل اتی یک هان اسهتک بها افهکای  غل هت و پیشهروی از ه هده بهه سهمت              

سههتک امهها میههکان ایهه  فههاز در  هههای سههتل ار سههدی  و پداسههی  مشههابه ا  سههرو نمتنههه مقههدار فههاز ی  سههیلیکاتی در مالههت  
باشههد کههه  کننههده ایهه  متعهت، مههی  مالهت  سههتل ار منیههکی  کمدهر از دو مالههت  سههتل اتی دیگههر اسهت کههه ایهه  امهر روشهه     

، در مالهت   pHتهکیه ی  سیلیکاتی با تتجهه بهه میهکان گه  و بروسهیت تتلیهدی و هم نهی  ح هب تتهاد  بهرای بهاه بهردن             
 ههها در سههتل ار پداسههی  بیشههدری  و در سههتل ار منیههکی    (د فههاز  و11)شههکق  افدههد سههتل ار منیههکی  بیشههدر ات هها  مههی 

هههای م دلهه  تتانههد مربههت  بههه مقههدار بروسههیت و گهه  تشههکیق شههده در مالههت کمدههری  مقههدار را دارد و ایهه  متعههت، مههی
 ک یتنهی  باشدد در سهتل ار پداسهی  گه  نهداری  و در سهتل ار منیهکی  بها بیشهدری  مقهدار گه  تشهکیق شهده متاجهه ه هدی              

در مالهت  سهتل ار سهدی      (د12شهتد )شهکق     ها بیشدری ن  ت بهه سهتل ار سهدی  بهرای ت هدیق بهه گه  مالهرخ مهی          و
گهردد ولهی در مالهت  سهتل ار منیهکی  بها افهکای  غل هت          حهق نمهی   pHشده بهه دلیهق افهکای      و پداسی  اترینگایت تشکیق

شهتد بهه همهی  دلیهق حهه  کمدهری ن ه ت بهه دو مالهت  سهتل اتی            و پیشروی به سمت سرو نمتنهه، اترینگایهت حهق مهی    
 (د  13دیگر در نکدیکی سرو دارد )شکق 

  
 g/l 54های سولفای  با للتت آهک ار محلو  مقایس  اای آ  -12شکم  g/l 54های سولفای  با للتت مقایس  اای ژ  سیلیکای  ار محلو  -11شکم 

 
سههتل ار در مالههت  سههتل ار پداسههی  بیشههدری  و در مالههت  سههتل ار منیههکی  کمدههری  مقههدار را داردک کههه ایهه     فههاز منههت
 دابق تتجه نی تد تتاند به مقدار تشکیق اترینگایت و گ  مربت  باشدک اما در کق ت اور در ای  فاز  یلی متعت، می

و  AFmه ههاتی فههاز  هههای بههی بینههی کنههدک یتنههی پههی  را پشههدی انی مههی GEMSسههازی هههای  زمایشههگاهی، ندههای  مههد یافدههه
هههای سههتل اتی، تشههکیق اترینگایههت و گهه  در نکدیکههی سههرو و  شههده در مالههت   ههها در نکدیکههی سههرو نمتنههه   یههره   و

ههای میکروسهکت     دهای  تهربهی دارنهدد لتتن هام بها اسهد اده از عکها       ترهابق  هتبی بها ن    C-S-Hش ده شدن یهتن کل هی  از   
هها ترهابق  هتبی بهی       (، ریکسها دار سهیمان را تاهت حملهه سهتل ار سهدی  بررسهی کهرده اسهت کهه در  ن          SEMالکدرونی )
در ههای مه ر    از نمتنهه  SEMههای   گیهری  سهازی ترمتدینهامیکی بها ندهای   زمایشهگاهی یافهت شهده اسهتد انهدازه         ندای  مهد  
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 g/l 04های سولفای  با للتت مقایس  اای تی ار محلو  -14شکم  ار محلو  سولفات مجیزیه مقایس  اای ژ  سیلیکای  -9شکم 

 
حه  اولیه فاز ی  سیلیکاتی در ههر سهه مالهت  سهتل اتی یک هان اسهتک بها افهکای  غل هت و پیشهروی از ه هده بهه سهمت              

سههتک امهها میههکان ایهه  فههاز در  هههای سههتل ار سههدی  و پداسههی  مشههابه ا  سههرو نمتنههه مقههدار فههاز ی  سههیلیکاتی در مالههت  
باشههد کههه  کننههده ایهه  متعهت، مههی  مالهت  سههتل ار منیههکی  کمدهر از دو مالههت  سههتل اتی دیگههر اسهت کههه ایهه  امهر روشهه     

، در مالهت   pHتهکیه ی  سیلیکاتی با تتجهه بهه میهکان گه  و بروسهیت تتلیهدی و هم نهی  ح هب تتهاد  بهرای بهاه بهردن             
 ههها در سههتل ار پداسههی  بیشههدری  و در سههتل ار منیههکی    (د فههاز  و11)شههکق  افدههد سههتل ار منیههکی  بیشههدر ات هها  مههی 

هههای م دلهه  تتانههد مربههت  بههه مقههدار بروسههیت و گهه  تشههکیق شههده در مالههت کمدههری  مقههدار را دارد و ایهه  متعههت، مههی
 ک یتنهی  باشدد در سهتل ار پداسهی  گه  نهداری  و در سهتل ار منیهکی  بها بیشهدری  مقهدار گه  تشهکیق شهده متاجهه ه هدی              

در مالهت  سهتل ار سهدی      (د12شهتد )شهکق     ها بیشدری ن  ت بهه سهتل ار سهدی  بهرای ت هدیق بهه گه  مالهرخ مهی          و
گهردد ولهی در مالهت  سهتل ار منیهکی  بها افهکای  غل هت          حهق نمهی   pHشده بهه دلیهق افهکای      و پداسی  اترینگایت تشکیق

شهتد بهه همهی  دلیهق حهه  کمدهری ن ه ت بهه دو مالهت  سهتل اتی            و پیشروی به سمت سرو نمتنهه، اترینگایهت حهق مهی    
 (د  13دیگر در نکدیکی سرو دارد )شکق 

  
 g/l 54های سولفای  با للتت آهک ار محلو  مقایس  اای آ  -12شکم  g/l 54های سولفای  با للتت مقایس  اای ژ  سیلیکای  ار محلو  -11شکم 

 
سههتل ار در مالههت  سههتل ار پداسههی  بیشههدری  و در مالههت  سههتل ار منیههکی  کمدههری  مقههدار را داردک کههه ایهه     فههاز منههت
 دابق تتجه نی تد تتاند به مقدار تشکیق اترینگایت و گ  مربت  باشدک اما در کق ت اور در ای  فاز  یلی متعت، می

و  AFmه ههاتی فههاز  هههای بههی بینههی کنههدک یتنههی پههی  را پشههدی انی مههی GEMSسههازی هههای  زمایشههگاهی، ندههای  مههد یافدههه
هههای سههتل اتی، تشههکیق اترینگایههت و گهه  در نکدیکههی سههرو و  شههده در مالههت   ههها در نکدیکههی سههرو نمتنههه   یههره   و

ههای میکروسهکت     دهای  تهربهی دارنهدد لتتن هام بها اسهد اده از عکها       ترهابق  هتبی بها ن    C-S-Hش ده شدن یهتن کل هی  از   
هها ترهابق  هتبی بهی       (، ریکسها دار سهیمان را تاهت حملهه سهتل ار سهدی  بررسهی کهرده اسهت کهه در  ن          SEMالکدرونی )
در ههای مه ر    از نمتنهه  SEMههای   گیهری  سهازی ترمتدینهامیکی بها ندهای   زمایشهگاهی یافهت شهده اسهتد انهدازه         ندای  مهد  

 ههها، مقههداری اترینگایههت، منتسههتل ار و ی  سههیلیکاتی را در   روز، حضههتر  و 91متههرک مالههت  سههتل ار سههدی  بتههد از  
دههدد در نکدیکهی سهرو نمتنهه ههی  منتسهتل اتی تشه یص         ای کهه تاهت ته هیر دهرار نگرفدهه اسهت، نشهان مهی         ناحیه ه ده

 د[9 داده نشده اما مقدار زیادی گ  و اترینگایت متجتد است
هههای سههتل اتی ارت هها   قههدار افههکای  حههه  بههه علههت تشههکیق اترینگایههت، گهه  و یهها سههین نیت در مههت  تتامههق بهها مالههت  م

کهه تشهکیق جامهدار حهاوی سهتل ار یها        ههای م دله  نهداردد درحهالی     شهده در مالهت    م دقیمی با مقدار ان  ا  مشهاهده 
شههده بههه علههت تشههکیق مههتاد متههدنی نیههک   مهها شههر  هز  بههرای ان  هها  اسههت امهها فههت  اشهه ا، بههتدن مالههت  و نیههروی اع 

ههایی  تهری را ن ه ت مه ر    گه  و یها سهین نیت بتدنهد، ان  ها  سهری        ،باشهدد نهتاحی کهه دارای اترینگایهت    کننهده مهی   تتیی 
که هی  گ ی نداشدند و یا مقهدار گه  ب هیار انهد  بهتد از  هتد نشهان دادنهدد تتسهته فشهار ت لهتر بهرای بلترهها در مالهت                

 د[18 و 4تر است   ترر ترمتدینامیکی باه  حضتر دارند، ب یار مادمق که گ  و اترینگایت به ش ا، هنگامیمن ذی فت  ا
 بررس  اثر سرباره ار لایر سیاان سخت شده -0-5

شههتدد هیدراتاسههیتن سههیمان پرتلنههد و  تههر مههی ههها بهها سههیمان پرتلنههد سهه آ تشههکیق یهها سی ههد  پی یههده ترکیههآ پههتزوهن
دهنههد و ممکهه  اسههت بههر روی یکههدیگر تهه هیر بگذارنههدد مههتاد  زمههان رم مههی مههتر ههه  واکههن  هیههدرولیا مههتاد پههتزوهنی بههه

ب شههندد  هههای هیدراتاسههیتن، به ههتد مههی و واکههن  هههای شههیمیایی پههتزوهنی ریکسهها دار بههد  را بههه علههت ترییههر در ترکیههآ 
زی هت مرلهتو اسهت بلکهه مکایهای فنهی نیهک بهرای بهد  فهراه             تنهها از دیهدگاه ماهیف    اسد اده  ایو از مهتاد پهتزوهنی نهه   

مهترد اسهد اده در ایه  کهار سهرباره اسهتد در مهترد جهایگکینی سهرباره متعهت،            مهتر کهه  کهر شهد پهتزوهن      همهان کنهدد   می
مقاومهت   ASTM C-989هها )ماننهد میکروسهیلیا،  اک هدر پتسهده بهرن ( اسهتد مرهابق         تهر از سهایر پهتزوهن   هکمی پی یهد 

سههتل اتی بههد  سههیمان پرتلنههد دارای سههرباره ب ههدگی بههه مقههدار سههرباره مالههرفی و مقههدار  لههتمی  سههرباره داردد در           
 ههد زیههادتر بههتده، مقاومههت سههتل اتی   در 65تهها  61هههای سههرباره و سههیمان پرتلنههد کههه در  ن مقههدار سههرباره از     ترکیههآ

 C3A%(  زمههای  شههده، مقاومههت سههتل اتی را م ههدقق از مقههدار   11بیشههدری مشههاهده شههده اسههتد سههرباره کهه   لههتمی  )  
کههه در در ههدهای کهه   %(، وددههی18شههده بههر روی سههرباره پههر  لههتمی  ) هههای انههها  [د  زمههای 19دهههد  سههیمان، افههکای  مههی

هههای پرتلنههد گذاشههدندد افههراد   تهه هیر متکتسههی بههر روی مقاومههت سههتل اتی سههیمان  % یهها کمدههر( م لههت  شههده بتدنههد  51)
ههای  می دهه بها سهرباره منههر بهه به هتد مقاومهت          انهد کهه سهیمان    کهرده  م دل ی هم تن مهدا، تیلتر و همکاران  نیهک اشهاره  

گههردد،  بیشههدر( مههیدر ههد و  61سههتل اتی در مقای ههه بهها سههیمان پرتلنههد سههاده در در ههدهای بههاهی جههایگکینی سههرباره )   
گیهرد و یها حدهی بهدتر نیهک       در هد( کمهی تاهت ته هیر دهرار مهی       25که مقاومت در در دهای پهایی  جهایگکینی )زیهر     درحالی

ههای م دله  ماننهد سهرباره       وری اولیهه نمتنهه و پهتزوهن    داری و عمهق  ته هیر شهرایف نگهه    8[د مگنهت و همکهاران   21شتد  می
 در ههد سههرباره، ان  هها  81و  41ههها مشههاهده نمتدنههد کههه بهها جههایگکینی   ن دادنههددو میکروسههیلیا را مههترد بررسههی دههرار 

انهدک یتنهی جهایگکینی     شهده  شک هت نیهک   دگهار  حدهی  و بهتده  بیشهدر  شهاهد  ههای  نمتنهه  از در هد سهرباره   41 حاوی های نمتنه
در ههد جههایگکینی  81تهها  11تتجههه بههه مرالههآ فههت ، سههرباره از  بهها [د21باشههد هههای پههایی  مرلههتو نمههیسههرباره در در ههد

 سهازی بررسهی شهتدد    ن در در هدهای م دله  جهایگکینی بها اسهد اده از ایه  مهد         ریته ه متردبررسی دهرار گرفدهه اسهت تها     
کننههد و ی  سههیلیکاتی بهها  ای شههکق دارد کههه نقهه  گنههدان مهمههی در مقاومههت ای هها نمههی   هههای  هه اه  ههها کری ههدا   و

 ههها، تتلیههد ی   نمایههدک افههکودن سههرباره سهه آ مالههرخ  و  بتههدی  ههتد عمههده مقاومههت را تهه می  مههی  هههای سهههکری ههدا 
تتانهد به ههتد مقاومهت، دوا  و عملکهرد مههتاد سهیمانی را بهه دن هها        رو مهی  شهتدک ازایهه   سهیلیکاتی و کهاه  فازههای مضههر مهی    

سهازی ترمتدینهامیکی، مشهابه د هق     در شه یه  شهده  بینهی  داشده باشهدد بها اعهافه کهردن سهرباره بهه سهیمان، ماالهتهر پهی          
را تتلیهد  ی  سهیلیکاتی   هها واکهن  داده و    هها بها  و  کهه پهتزوهن   یابهدد از نههایی   است اما مقدار ایه  ماالهتهر ترییهر مهی    

( نیهک  14داشهده باشهی ک در) شهکق      هها و بهه دن ها   ن افکایشهی در ی  سهیلیکاتی     پها بایهد کاهشهی در فهاز  و     کنند، می
در ههد بههه بههاه تمهها    51 ههها بهها افههکای  در ههد جههایگکینی دابههق مشههاهده اسههتک و بهها جههایگکینی از        وکههاه  حههه

 شتدد  ها مالرخ می  و
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 های ستل اتی با غل تمقای ه فاز اترینگایت در مالت  -13شکم 

 g/l 61 
 ها با افکای  در د جایگکینی سرباره در مقای ه فاز  و -10شکم

  g/l51مالت  ستل ار سدی  با غل ت 
 

حهه  ایه  فهاز نیهک )بهه علهت        رو  یه ازادارد،   هها   وی د ق  کر شهد گه  بهرای تشهکیق نیهاز بهه       ها د متکه در  متر همان
پههتزوهن فازهههای  یابههدد اسههدانای متجههتد در جههایگکینی ایهه   ( بهها افههکای  در ههد جههایگکینی کههاه  مههی  ههها  وکههاه  

یابههد ولههی ایهه  افههکای  تهها  فههاز منتسههتل ار بهها افههکای  در ههد جههایگکینی افههکای  مههی  دباشههد یمههمنتسههتل ار و اترینگایههت 
کهه در   مهتری  شهتد بهه   تهدری  کاهشهی در ایه  فهاز مشهاهده مهی       در د جایگکینی است و از ایه  در هد بهه بهاه بهه      51میکان 
(د م یتهی اسهت کهه افهکای  منتسهتل ار منههر بهه افهکای  اترینگایهت          15 رسهد )شهکق   در د جهایگکینی بهه  ه ر مهی     71

در هد جهایگکینی سهرباره، افکایشهی مشهاهده شهده اسهت امها از          41گردد، بهه همهی  دلیهق در فهاز اترینگایهت نیهک تها         نیک می
 (د  16یابد )شکق  در د به باه مقدار ای  فاز کاه  می 51
 

  
مقایس  اای مجوسولفات با اازای  ارصد جای زیج  سرباره ار  -15شکم

 g/l54محلو  سولفات سدیه با للتت 
مقایس  اای ایریج ایت با اازای  ارصد جای زیج  سرباره ار  -10شکم

 g/l54محلو  سولفات سدیه با للتت 
 

شههد، باشههدد علههت افههکای  اترینگایههت و تههر مرههر  تتانههد تههتجیهی بههرای ن ریههار  کرشههده کههه پههی  تمهها  ایهه  مههتارد مههی
ههای  می دهه شهامق سهرباره ب هدگی       تتانهد مربهت  بهه تتزیه  یهتن  لتمینیهت  در فازهها باشهدد رفدهار سی هد            منتستل ار می

ههای  می دهه بها سهرباره متمهته  رفدهار مناسه ی در زمهان جهایگکینی بهاه            به سرو جایگکینی و ترکیهآ سهرباره داردد سهیمان   
دهنههدد مقاومههت در برابههر حملههه سههتل اتی احدمههاه  بههه فاکدترهههای م دل ههی ب ههدگی دارد کههه بههه ن ههر    مههیاز  ههتد نشههان 

 Al2O3در دسههدرس بههرای تشههکیق اترینگایههت باشههدد اسههد اده از سههرباره بهها مقههدار     Al2O3تههری   ن مقههدار  رسههد مههه  مههی
دههدد افهکای  مادهتای سهتل ار      ه  مهی ههای  لتمینهار  زادشهده در ماالهتهر هیدراتاسهیتن را کها       پایی  مقهدار کهق یهتن   

هها در مراحههق اولیههه از هیدراتاسههیتن دا هق اترینگایههت بههادی بماننههدد   شههتد بر ههی از  لتمینههار کل هی  در ترکیههآ باعههز مهی  
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 های ستل اتی با غل تمقای ه فاز اترینگایت در مالت  -13شکم 

 g/l 61 
 ها با افکای  در د جایگکینی سرباره در مقای ه فاز  و -10شکم

  g/l51مالت  ستل ار سدی  با غل ت 
 

حهه  ایه  فهاز نیهک )بهه علهت        رو  یه ازادارد،   هها   وی د ق  کر شهد گه  بهرای تشهکیق نیهاز بهه       ها د متکه در  متر همان
پههتزوهن فازهههای  یابههدد اسههدانای متجههتد در جههایگکینی ایهه   ( بهها افههکای  در ههد جههایگکینی کههاه  مههی  ههها  وکههاه  

یابههد ولههی ایهه  افههکای  تهها  فههاز منتسههتل ار بهها افههکای  در ههد جههایگکینی افههکای  مههی  دباشههد یمههمنتسههتل ار و اترینگایههت 
کهه در   مهتری  شهتد بهه   تهدری  کاهشهی در ایه  فهاز مشهاهده مهی       در د جایگکینی است و از ایه  در هد بهه بهاه بهه      51میکان 
(د م یتهی اسهت کهه افهکای  منتسهتل ار منههر بهه افهکای  اترینگایهت          15 رسهد )شهکق   در د جهایگکینی بهه  ه ر مهی     71

در هد جهایگکینی سهرباره، افکایشهی مشهاهده شهده اسهت امها از          41گردد، بهه همهی  دلیهق در فهاز اترینگایهت نیهک تها         نیک می
 (د  16یابد )شکق  در د به باه مقدار ای  فاز کاه  می 51
 

  
مقایس  اای مجوسولفات با اازای  ارصد جای زیج  سرباره ار  -15شکم

 g/l54محلو  سولفات سدیه با للتت 
مقایس  اای ایریج ایت با اازای  ارصد جای زیج  سرباره ار  -10شکم

 g/l54محلو  سولفات سدیه با للتت 
 

شههد، باشههدد علههت افههکای  اترینگایههت و تههر مرههر  تتانههد تههتجیهی بههرای ن ریههار  کرشههده کههه پههی  تمهها  ایهه  مههتارد مههی
ههای  می دهه شهامق سهرباره ب هدگی       تتانهد مربهت  بهه تتزیه  یهتن  لتمینیهت  در فازهها باشهدد رفدهار سی هد            منتستل ار می

ههای  می دهه بها سهرباره متمهته  رفدهار مناسه ی در زمهان جهایگکینی بهاه            به سرو جایگکینی و ترکیهآ سهرباره داردد سهیمان   
دهنههدد مقاومههت در برابههر حملههه سههتل اتی احدمههاه  بههه فاکدترهههای م دل ههی ب ههدگی دارد کههه بههه ن ههر    مههیاز  ههتد نشههان 

 Al2O3در دسههدرس بههرای تشههکیق اترینگایههت باشههدد اسههد اده از سههرباره بهها مقههدار     Al2O3تههری   ن مقههدار  رسههد مههه  مههی
دههدد افهکای  مادهتای سهتل ار      ه  مهی ههای  لتمینهار  زادشهده در ماالهتهر هیدراتاسهیتن را کها       پایی  مقهدار کهق یهتن   

هها در مراحههق اولیههه از هیدراتاسههیتن دا هق اترینگایههت بههادی بماننههدد   شههتد بر ههی از  لتمینههار کل هی  در ترکیههآ باعههز مهی  

مندشرشههده از سههرباره تتسههف هیدروتال ههیت جههذو  Al2O3دو   سههت  تهها یهها بههرای یهها ترکیههآ سههرباره متمههتلی، بههی  یهها
ایه   لتمینیهت  مندشهر شهده در      بهر کایشهی در میهکان ایه  فهاز نیهک دابهق مشهاهده اسهتد عه وه          شتدد بهه همهی  دلیهق اف    می

رسههد تنههها من هه  م ههدقی    شههتدد بههه ن ههر مههی  نیههک تتزیهه  مههی  AFtو  C-S-H ،AFmمههت  هیدراتاسههیتن بههی  فازهههای  
عنههتان من هه  غیرم ههدقی   اسههتد فازهههای کلینکههر یهها سههرباره واکههن  نههداده بههه  AFmمتجههتد، در فههاز  Al2O3تتجههه از  دابههق

Al2O3    نشههان دادنههد مقههدار   9ممکهه  اسههت در ن ههر گرفدههه شههتندد ری اردسههتن و همکههارانAl تتانههد در  کههه مههیC-S-H 
یابههدد در مادتیههار کهه  سههرباره،  افههکای  مههی Si/Caشههتد و بهها ن هه ت  بیههان مههی Al/Caعنههتان ن هه ت  جههایگکی  شههتد، بههه

در سههرباره،  Al2O3ت ههاور زیههادی بهها سههیمان پرتلنههد سههاده ندارنههدد مادههتای بههاهی    C-S-Hاز  Al/Caو  Si/Caهههای  ن هه ت
 د[22 در دسدرس برای تشکیق اترینگایت منتکا شتد Al2O3در مقای ه با کلینکر، ممک  است در مقادیر بکرگ 

 تیرینتیر  -5
اد سههیمانی مههی حملههه سههتل ار هههای م دلهه  در عملکهرد مههت  ههای سههتل اتی بهها غل ههت مالههت  در ایه  مقالههه اهههر سههرباره و 

 سدی ، پداسی  و منیکی  مترد مرالته درار گرفتد
شهده ماننهد اترینگایهت کهه در ههر سهه        در هر سه مالت  ستل اتی با افهکای  غل هت مالهت ، حهه  فازههای مضهر تشهکیق       *

منیههکی  و هههای سههتل ار سههدی  و منیههکی ، بروسههیت در مالههت  سههتل ار  مالههت  سههتل اتی مشههدر  اسههت، گهه  در مالههت 
یابههدد هم نههی  بهها افههکای  غل ههت مالههت ، حههه  فازهههایی )کههه در   سههین نیت در مالههت  سههتل ار پداسههی  افههکای  مههی 

 هها و هیدروتال هیت بهه     ی نمتنهه مه ر نیهک متجهتد بتدنهد( هم هتن منتسهتل ار، ی  سهیلیکاتی،  و        ه ده هیدراته شهده 
 یابدد ت کاه  میوی ه گ  و اترینگای دلیق شرکت در تشکیق فازهای مضر به

تههری  اهههر را داردک عمههده مقاومههت تتسههف ی  سههیلیکاتی در نمتنههه  در بههی  سههه مالههت  سههتل اتی، سههتل ار منیههکی  م ههرو*
 تتهاد   ح هب  هم نهی   و تتلیهدی  گه   میهکان  بهه  تتجهه  بها  سهیلیکاتی  ی  شهتد و ایه  در حهالی اسهت کهه تهکیهه       ت می  می

 دهدد  روی می بیشدر منیکی  ستل ار مالت  در ،pHبردن  باه برای
مقاومهت سههتل اتی  میههر سههیمان سهه ت شههده دارای سههرباره ب هدگی بههه مقههدار سههرباره مالههرفی و مقههدار  لههتمی  سههرباره   *

های  می دهه بها سهرباره منههر بهه به هتد مقاومهت سهتل اتی در مقای هه بها سهیمان پرتلنهد سهاده در در هدهای                داردد سیمان
 41کههه مقاومههت در در ههدهای پههایی  جههایگکینی )زیههر  گههردد، درحههالی یشههدر( مههیدر ههد و ب 51بههاهی جههایگکینی سههرباره )

 شتدد گیرد و یا حدی بدتر نیک می در د( کمی تات ت هیر درار می
شهتدد از مرفهی فهاز منتسهتل ار بها افهکای  در هد          هها مالهرخ مهی    در د بهه بهاه تمها   و    51در سرباره با جایگکینی از *

تهدری    در هد جهایگکینی اسهت و از ایه  در هد بهه بهاه بهه         51ابد ولی ایه  افهکای  تها میهکان     ی جایگکینی سرباره افکای  می
رسهدد افهکای  منتسهتل ار منههر      در هد جهایگکینی بهه  ه ر مهی      71کهه در   مهتری  شهتد، بهه   کاهشی در ای  فاز مشاهده مهی 
د جههایگکینی سههرباره، افکایشههی در هه 41گههردد، بههه همههی  دلیههق در فههاز اترینگایههت نیههک تهها  بههه افههکای  اترینگایههت نیههک مههی

 یابدد در د به باه مقدار ای  فاز نیک کاه  می 51است اما از  شده  مشاهده
 هاپانوشت

1- Saetta et al 
2- Atkinson and Hearne 
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Abstract 
Sulfate attack is a series of physico-chemical reactions between hardened cement paste and 
sulfate ions. Sulfate ion penetration into the hydrated cement results in the formation of 
voluminous and deleterious phases such as gypsum and ettringite which are believed to cause 
deterioration and expansion of concrete. However, there is no direct relationship between 
Ettringite or solids formation during sulfate attack and amount of expansion. Concrete 
deterioration due to sulfate attack depends on many parameters, however, in experimental 
studies, the implementation of the parameters and obtaining the results in a short time are too 
difficult. Therefore, the significance of theoretical and software modeling along with 
experimental studies, reducing the time and cost, increases insight of the obtained results. 
Thermodynamic modeling, in this paper, is employed according to the method of minimizing 
Gibbs free energy in order to have better understanding of the external sulfate attack on the 
cement paste; It is done by the GEM software which is able to calculate the stable phase as a 
function of reactants, temperature and pressure. 
 Type and volume of phases formed during the sulfate attack and factors affecting that such as 
sulfate solution with different concentrations were studied using the thermodynamical 
modeling. Hardened cement paste at 20 ° C and water-cement ratio of 0.5 were assumed in the 
modeling. Potassium/Sodium/Magnesium sulfates, among other sulfate solutions, with 
concentrations of 4, 44, 50, and 60 grams per litre were used. Since the slag systems generally 
exhibit appropriate behaviour in the high level of substitution, slag substitution up to 80 
percent is examined. A replacement rate of slag lower than 40 percent, due to the increase of 
deleterious phases such as monosulfate and ettringite, is not optimum, however, the function of 
the slag replacement rate above 60% is satisfactory. According to the type and volume of 
formed products in sulfate solutions, we can conclude that magnesium sulfate solution has 
higher deterioration effect. Generally, the results correspond to existing studies agree with the 
experimental results. 
Keywords: Sulfate attack, Modeling, Thermodynamic, Portland cement, Slag. 
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 چکیده
 B70 دهیت ت  شیپت  یشکست  در بت ن مست رف رف تار شکست  در تتراور  ب  ت        کیبر اصول مکان هیپژوهش با تک نیدر ا

بتا   کیپالست   یخرابت  یرخطت یپتژوهشف متدل     نیت ا یشده اس . در بختش عتدد   لیتح  یشگاهیو آزما یبه روش عدد
عکت  است فاده شتده است .      لیت ح و ت یریکتا  یرپ  یهتا  روش فیشتگاه یو در بختش آزما  Abaqusافزار  اس فاده از نرم

 یا تحت  بتار سته ن طته     م تر  ی ت یم 8از صتفر تتا    تترک  شیو عرض پت  م ر ی یم 54از صفر تا  ترک شیها با طول پ تراور 
 دار تترک  شیتتراور  پت   ی کتاهش م اومت  قط ته    زانیت پتژوهش م  نیت اند. در ا وسط دهانه قرار  رف ه یم ف یل گر خمش

هت  بتا    آن تترک  شیکته ووتود پت    ده تد  ینشتان مت   جی( برآورد شده است . ن تا  کس ترک )ش یداریترک و ناپا جادیدر ا
بته   یکته در طرا ت   شتوند  یروزه تتراور  مت   88 یهتا  شیآزمتا  جین تا  ادیت ز اریکوچکف باعث کاهش بس اریبس یها عرض

 ی قط ته  یطرا ت  یمووتود بترا   یطتر  م اومت  مصتالح    جته یمصالر در نظتر  رف ته نشتده است . در ن     روش م اوم  
 رستد  یبته نظتر مت    نیدر قط ته ووتود نداشت ه باشتد. هم  ت      یترک شیپ ای بیآس چی و اس  که ه پاسخ یتا زمان ر تراو
در متورد ووتود    قیت دق یهتا  یبته بازرست   اجیت مان تد تتراور  ا     یا دهیت ت  شیب ن پت  ی قط ه کی یو طرا  لیتح  یبرا
قط ته    یت م اومت  مصتالرف فرف   لیت تح  اههمتر  شکست  بته   کیت مکان لیبا تح  ازیدر آن ووود دارد تا در صورت ن بیع

 زده شود.  نیطبع آن عمر قط ه تخم و به
 درصدکاهش م اوم  دهفیت  شیپ یشکس ف تراور  ب   کیمکان یم اوم  مصالرف طرا  ی: طرا یدیک  ک مات

 

 1396-7-27دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  
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 . م دمه  1
 دهیت  شیپ یتراور  ب  . 1.1

م ورد  ب امرر  در آلم ان    ب ه ن ورمرر   آه ن   خ   راه  نیاس تااده ب    یب را  1996ب ار در س ا     نیاول   یساده برا یبتن  تروارس
ه ا و   ه ا و ق ار    آن و ع د  خ ورده ن دن ب تن توس    ش ره       م ت یب ا  رف تن ق  ، عل ت کمر ود ب و     . ب ه استااده قرار گرف ت 

ت راورس بتن ی   ام ا هن وز    .ک رد  دای  دو  ب ه س رعت رواپ پ   یبع د از نن ج نه ان    یبتن   یه ا  مقاومت خو  آن، کاربرد تراورس
مش الت  ب تن در کش ا باع م      زی  ب تن باع م مقاوم ت ک ن و ن     نییپ ا  تی  ایک .نر ود آه ن   راهص نعت   ازی  ن یپاس گگو ساده 

و ام  روزه ب  ا گ   ترش  ن  دهص  نعت  نی  وارد ا 1993از س  ا   دهی  تن ایپ   نیب  ا مقاوم  ت ب  ا  و هم ن   یه  ا تنن  د ت  ا ب  
آن  ی آه ن اس ت ک ه وهیا ه     خط و  راه  یت رین ان زا   از مه ن  ییال   اورسموان ه ن وند. ت ر    رانی  و الرته ا ایدر دن یریبشمگ

م   یر  یی  ه با س  ت و در نهای  ت ب  ه زیرس  ازه  ا ب  ه ری  س و س  ل  انتق  ا  آن نیروه  ا ب  ه   وارده از ب  ر  یدریاف  ت نیروه  ا
و س ایر   ، س ر  ب ودن  عل ت مقاوم ت ب ا     ب ه  B70تنی ده منوبل و     پ یا  یآه ن ای ران، ت راورس بتن      راه ی . در ن راله باند یم

 آن بیشتر مورد تونه است.  ییامزا
 یالیاس تات  ه ای زیب ا آنال . گوستاوس ن در رابط ه   گ ردد  یا  برم  21ب ه ق رن    یبتن   یه ا  ت راورس  یب ر رو  یالیمالان های پژوها

و با س  ت ب  ه روش ان  زا مح  دود  سی  وارده از ر یانج  ا  داد و ت  راورس را تح  ت باره  ا یق  اتیتحق بتن  ی ت  راورس یالین  امیو د
و م  ل  ب ا    دهتنی   ایپ   یبتن   یره ا یت ریپ ذ  انعط ا   یدر ارتر ا  ب ا رفتاره ا    ه ایی  پ ژوها  اسالی و ولن ی[. آنتون1قرار داد ]

را ب  ا  دهی  تن ایپ   یت  راورس بتن   یالی، رفت  ار اس  تات ال  ویرمن و ک  اونرون [.2مح  دود انج  ا  دادن  د ]اس  تااده از روش ان  زا 
و  یی[. رض  ا9و  3کردن  د ] یبررس  و آزمایش  گاهی مغ  ال  ب  ه روش ان  زا مح  دود    یرخط  یک  ار ب  ردن مشگغ  ا     هب  

انج  ا   "دهی  تن ایپ   یدر ت  راورس بتن   یکنت  ر  ت  ر     ول یل  یو تحل یتجرب   یبررس  "ب  ا موض  و   یهمال  اران، مطالع  ات
ه ا توس      درون رول لت   یفش ار اض اف   ز اص س ا  ی  ول  یه ا  ت ر   ی ون ود آورن ده   هعوام س ب    ریمطالع ه ت      نی  دادند. در ا
س ازی   ب ا م د    2915در ادام ه رض ایی و فرن ا ، در س ا       [.5] دن   یس از  و م د   بی  ه ا تقر  در محس س ورا   یلندریفشار س

را در ت ر  اولی ه و    Iدار، ض ریب ن د  ت نا بحران ی در م ود نال  ت        ت ر   پ یا  B70تنی ده   عددی ت راورس بتن ی پ یا   
در ت راورس ب تن    Iتر  نهایی محاسره کردن د و نش ان دادن د ک ه ب رخت  ب تن معم ولی ض ریب ن د  ت نا بحران ی م ود             

ین . هم ن  [6]کن د   ص ور  خط ی رن د م ی     ت ر  ب ه   ت ر  واب  ته ب وده و ب ا اف زایا   و  پ یا        تنیده به  و  پ یا  پیا
تنی  ده  ی مگتل   نت  ایح تحلی  س مالانی   نال   ت ب ر روی ت  راورس بتن ی پ  یا     در دو مقال  ه 2916فرن ا  و رض  ایی در س ا    

B70 ی واقع  ی ت  راورس بررس  ی  ص  ور  آزمایش  گاهی ب  ا اس  تااده از روش رپلیال  اگیری و تحلی  س عال    ب  ر روی ان  دازه را ب  ه
نال   ت ن  امس: گ   ترش خراب  ی، رن  د ت  ر ، بازن  دگی    گی  ری پارامتره  ای مگتل    خراب  ی و  ه  ا ب  ا ان  دازه  کردن  د. آن

ب  ر تایی  د م  د  ع  ددی، تحلی  س  تغییرمال  ان، ع  توه -(، ض  ریب ن  د  ت  نا بحران  ی و نم  ودار نی  روCMODی ت  ر    دهان  ه
 .[8و  7]کامس مالانی  نال ت بر روی تراورس را انجا  دادند

و رفت ار ن ره ت رد آن     ال  و یاز  یبتن   ی م اده  ادی  عل ت ک اربرد ز   ب ه    تن یق رن ب  سی  نال  ت در اوا   یتولد علن مالان زمان از
ب  ا در ن   ر  یقطع  ه بتن    ی  نال   ت  یه  ا یژگ  یو یب  ر رور یو تئ  ور یع  دد ه  ای پ  ژوها یادی  ، تع  داد زگ  رید یاز س  و

اس ت   ی[. ب تن س نج مغ نوع   9] مگتل   انج ا  ن ده اس ت     یه ا  دازهب ا در ن  ر گ رفتن ان      ای  مگتل  قطع ه    یگرفتن نرا
 رب  ازی. از دن  ر ک  ردن اس ت   ک  ه قاب س ص  رفه  داردن ابیزی   یدارد در مقاب  س ام ا مقاوم  ت کشش    ییب ا   یک ه مقاوم ت فش  ار  

آن بت وان ب ه    یمقاوم ت فش ار   یعن  یمثر ت ب تن    یژگ  یب تن مط رب ب وده ت ا ب ا اس تااده از و       یمقاومت کشش   ایبحم افزا
ب  ا  دهی  تن این ب  تن پ   ر  آ آ ب  تن م   ل  و ب  ه ی دهی  ک  رد. ا دای  دس  ت پ  مگتل   یه  ا یب  اربر یکام  س ب  را ی قطع  ه  ی  

 یگ ر بهر ود مشگغ ا  ب اربر     مگتل   نش ان   حیکردن د ک ه نت ا    ج اد یرا در ب تن ا  یر  یموض و ، ترک  نیارتقا دادن به ا ی فل اه
ن ده    دب تن و ف و   تی  م اده کاملوز  یمقاوم ت کشش    ایدر ب تن ن ده اس ت. ون ود آرم اتور باع م اف زا        ینال ت  یو مالان
ب  تن م   ل   ی ت  ر  و رن  د ت  ر  ن  ده اس  ت. در    وزه  ج  ادیاز ا یریباع  م نل  وگدر ف  و د توان  د  م  ی یدگی  تن ایو پ  

ه توس    آزاد و همال  اران انج  ا  ن  د   ینال   ت در ب  تن معم  ول   یان  ر  نی  یتع یب  را یش  گاهیو آزما یمطالع  ا  تئ  ور 
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کردن  د و نش  ان  اادهآرم  ه اس  ت نال   ت در قطع  ه ب  تن ک  ن ی مطالع  ه یب  را ندی  دی و همال  اران از روش زی  [. رو19]اس  ت
، ف  رور و همال  اران از 2997[. در س  ا  11ب  ا ن   رت آرم  اتور در مقط  آ دارد ] نیم   ق ی رابط  ه یب  اربر تی  دن  د ک  ه هرفدا

[. 12در ن  و  ت  ر  اس  تااده کردن  د ] یدر ب  تن م   ل  و ب  ا م  د  ب   رندگ  K𝐼𝐼cمحاس  ره  یب  را ینال   ت خط    ی  مالان
نال   ت ب  تن س  اده   ی  مالان یپارامتره  ا ی محاس  ره یب  را  یآکوس  تانتش  ار  روشاز   2911و همال  اران در س  ا   ین  اوو

ب ا   ی ت راورس  قطع ه  ینال  ت ب ر رو    ی  مالان از نت ایح مون ود در تحلی س   ن ده ک ه    یس ع  پ ژوها  نی  استااده کردند. در ا
ی ت  ر   و بازن  دگی دهان  هرن  د ت  ر   رمال  ان،ییتغ-مانن  د نم  ودار ب  ار :نال   ت یاص  ل یپارامتره  ا ن  امس ی واقع  ی ان  دازه

ها مقاوم ت ت راورس در براب ر ایج اد ت ر  و ناپای دار ن دن ت ر   نال  ت نه ایی( اس تااده و            من ور تگم ین می زان ک ا    به
ت ر  در مر انی تئ وری و آزمایش گاهی  را  ی مقاوم ت مغ ال  ت راورس دی ده ن ود            ون ود پ یا     اسیت باربری قطعه ب ه 

ت  راورس بتن  ی ت  ر  نت  ایح تئ  وری مقاوم  ت مغ  الحی   . در واق  آ ب  ا    رب مالانی    نال   تی ب  ا ف  ر  ون  ود پ  یا  [13]
 نود. تنیده به بالا کشیده می پیا

 . روش انجام پژوهش8
 سازی عددی . مدل1.8
م  د   یرخط  ی پتس  تی  اس  تااده ن  ده اس  ت.  ABAQUS/CAE 6.12-1اف  زار  از ن  ر  یل  یو تحل یع  دد یس  از م  د  یب  را

در من  ور بررس ی ایج اد خراب ی و ا  را  آن ب ر ت راورس در ای ن پ ژوها م ورد اس تااده ق رار گرفت ه اس ت.                خرابی ب تن ب ه  
س اخته ن ود. ابع اد و     تی  ن  رت ب ه واقع   را یی  نده است ک ه ت ا   د امال ان م د  ب ا   داقس تغ        یمد  سع ی هندسه جادیا

م د    1ان د. در ن الس    ن ده  یاف زار معرف    ن ر  ب ه   کارخان ه بتن ون ص نعت ب ری     ن ده در  ساخته  یها ها بر اساس نمونه اندازه
س ازی ب رای ت راورس از     در ای ن م د   نش ان داده ن ده اس ت.     B70 ی دهی  تن ایپ   یت راورس بتن   بن دی ن ده    م ا  بعدی سه

 استااده نده است. Linkای و برای کابس از مد   گره Solid، 8مد  

 
 B70 دهیت  شیپ یتراور  ب   ب دی سه مدل. 1 شکل

 
ن الس   تنی ده ن امس: ب تن و کاب س ه  تند ک ه ب رای ایج اد م د  بای د ب ه             ی ت راورس بتن ی پ یا    ی قطعه دهنده مواد تشالیس

 تعری  نوند. Abaqusافزاری  نزدی  به واقعیت تولید در نرکت بتون صنعت بری  در مد  نر 
 . مشخصات ب ن1.1.8

ب  رای  kg/cm2 959روزه   fc'  )7ی ت  راورس اس  ت ک  ه بای  د دارای مقاوم  ت      دهن  ده تش  الیسی  ت  رین م  اده  ب  تن اص  لی 
 kg/cm2ه ای ب  تن ت راورس بای  د براب ر ب  ا     روزه ب رای نمون  ه  28بان  د.   داقس مقاوم  ت   cm 15 ×39  ای ه ای اس  توانه  نمون ه 
، ب ا تون ه ب ه م د      ن ود  یک رنا آن مش گم م    -ت نا  یب ا منحن    ینالس ب تن تح ت ت نا فش ار     رییتغ .[19]باند  699

 .نشان داده نده است 3و  2در نالس  بیترت بهکرنا در فشار و کشا بتن  -پتستی  خرابی بتن نمودارهای تنا
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 مشخصات کابل. 8.1.8
اس ت. ب رای ای ن کاب س مق دار       mm 7ب ه قط ر    ST-160تنی ده از ن و     ه ای بتن ی پ یا    کابس مغرفی ب رای س اختن ت راورس   

ه ای ف  و د   ک رنا رن  ته -بان  د. نم ودار ت  نا  م ی  MPa 1899و    د کش ا مج  از   MPa 1999، براب  ر ب ا  fyت نا ت  لین،   
ا تع  ا  مون  ود در در ن   ر گرف  ت.  9ط  ی، همانن  د ن  الس ت  وان ب  ه ص  ور  دوخ    ور یال   ان در فش  ار و کش  ا را م  ی ب  ه

و    د  نیختص  ه ن  ده ب  ه مق  دار ت  نا ت   ل " یبت  ون ص  نعت ب  ر" ن  رکت دی  در خ    تول یف  و د یه  ا رابط  ه ب  ا رن  ته
  یتوض   دی  . بابان د  یم   یدر م د  ع دد   یف و د  یه ا  رن ته  یس از  من  ور م د    ب ه  ینم ودار، فرض    نیکشا مجاز است و ا
 ج ه یدر نت ن وند  ینم   دهی  بر یف و د  یه ا  ت راورس رن ته   ییک ه در نال  ت نه ا    دهن د  یا  نش ان م   داده نود که، مش اهد 

درص  د ف ر  ن  ده ت  ا در م د  ع  ددی نی ز ای  ن اتا  ا  ر      29ه ای ف  و دی ع  دد ب زر       داکثر ک  رنا مون ود در رن  ته  
ذک ر اس ت ک ه مق دار     [.  ز  ب ه  15آم ده اس ت ]   1تنی دگی در ن دو     دیگ ر مشگغ ا  مال انیالی ف و د کاب س پ یا       .ندهد

% و مق دار نی روی   36ی  ی اف ت ب ه ان دازه    ه ا نش ان دهن ده    گی ری  کیلونی وتن ب ود ک ه ان دازه     79نیروی اولیه کشا در ن    
 روز بوده است. 28کیلونیوتن بعد از  95مانده  باقی

 
 شوند ی خطی های فوالد همراه با سخ  کرنش رش ه-. نمودار ت ش5شکل 

 
 [14]های فوالدی  . مشخصات مکانیکی رش ه1ودول  
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 . روش آزمایشگاهی8.8
 دهی  تن ایپ   یت راورس بتن    25 یب ر رو  ی وس   دهان ه  منا   یلنگ ر خمش    یا س ه نقط ه   یالیاس تات  ایآزما در این پژوها،

B70   یه  ا پ    از     ت  راورس نی  ا .(6و  5 ن  الس  اس  تانج  ا  ن  ده  "بت  ون ص  نعت ب  ری " تولی  د ن  رکت دار ت  ر  ایپ 
 . تحت بارگذاری قرار گرفته است ایروز در آزما 28و بعد از گذنت  یآور مرا س ساخت و عمس

 

 ای خمشی. . سیس   وک آزمایش سه ن طه6شکل                  .                     B70ت یده  . تراور  ب  ی پیش4شکل             
 

 5  داکثر،   یروی  ص ار ب ه ن   یروی  از ن دنیرس   یک ه ب را   ن ود  یم   یبارگ ذار  یب ار ب ا س رعت   ای  در روند آزمایا س ه نقط ه  
 یه  ا ایو در آزم  ا یب  ار اعم  ال [.16( وق  ت ص  ر  ن  ود ] ق  هیب  ر دق وتنی  ن ل  ویک 129 ی    داکثر ن  ر  بارگ  ذار  ق  هیدق

 سی  و تحل 1یریال  اگیپ  ژوها از دو روش رپل نی  . در ان  ود یو مشگغ  ا  ت  ر  بردان  ت م     رمال  انییتغ رو،ی   ، نمگتل  
 B70 دار ت  ر  ایپ   دهی  تن ایپ   یت راورس بتن    ی وس   دهان  ه  یمنا   یلنگ ر خمش    ایآزم  ا حیبردان  ت نت ا  یب را  2عال   

 .استااده نده است
 . آزمایش رپ یکا یر1.8.8
ای  خراب ی ب ا روش ندی د رپلیال اگیری در ای ن پ ژوها انج ا  گرفت ه اس ت. رپلیال ا م اده           گیری پارامتره ای نال  ت و    اندازه

ی ن  ر   گیرن  د. م  اده ق  رار م  ی 7ی نش  ان داده ن  ده در ن  الس   ک  ه در محا   ه 9و ن  ر  3ترکیر  ی اس  ت از دو ن  ز س  گت 
ود ت ا رپلیال ا بع د    ن   ی س گت باع م م ی    ده د ت ا در مناف ذ قطع ه نا وذ کن د و م اده        خغوصیت ناوذپذیری با  به رپلیالا م ی 

رپلیال ا توس   دس تگاه تانگ ی تزری ی رپلیال ا در        5ی ترکیر ی  را ت ی از نمون ه ن دا ن ود. م اده      از ناوذ سگت نده و الرته ب ه 
 (.  7نود  نالس  محس تر  تزریی می

 

                                                           
 

1 Replica 
2 Image Analysis 
3 Hard component 
4 Soft component 
5 Compound 
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 ی رپ یکا. . تزریق ماده7شکل 

 . تح یل عک 8.8.8
م ورد اس تااده ق رار گرفت ه،      دهی  تن ایپ   یت ر  در ت راورس بتن     سی  و تحل یبررس   یپ ژوها ب را   نی  ک ه در ا  یگریروش د
م ورد اس تااده    ال ا یب زر  بردان ت ن ده توس   رپل     یه ا  ت ر   سی  من  ور تحل  عال  ه ن ب ه   سیعال  است. تحل سیروش تح

 (.8 از تر  گرفته نده است  نالس نیم تقکه  ییها عال  یصور  مجزا و بر رو ، هن به(SEM6  قرار گرفته

 
 شده بر روی رپ یکا. تح یل عک  (SEM) یشیرو یالک رون یکروسکوپمی آزمایش  . نمونه8شکل 

 ن ایج . 3
 ترک . اثر طول پیش1.3

رن د   یش تر . هرب ه ت ر  ب  آی د  ین مار م    قطع ه ب ه   ی   نال  ت   ی   مالان یو  را    یسپارامتر تحل ینتر مهنگ ترش تر  
براس اس   یک ه  را     ای ی ه ن  رت ب ه ب ار اول    یب ار کمت ر   یج ه و در نت یاب د  یدر قطع ه ک اها م     مانده یمقاومت باق کند، یم

ت  ر  ن  رو  و بع  د از  از مح  س پ  یا ینش  ان داد ک  ه خراب  تحلی  س خراب  ی  یح. نت  اکن  د یآن انج  ا  ن  ده ب  ود، تحم  س م   
                                                           

 
6 Scan Electron Microscope 
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دی ده   9  ور ک ه در ن الس     ، هم ان برس د  یینال  ت نه ا   ی ت ا ب ه مر ل ه    کن د  یم   ی دا ص ور  متق ارن ادام ه پ    به یدوناخگ
در تحلی  س ت  ر      و  ت  ر  در مح  س پ  یا-، گ   ترش ت  ر  براس  اس نم  ودار ب  ارپ  ژوهابگ  ا از  ی  ن[. در ا6]ن  ود  م  ی

ت ر  و در   در مح س پ یا   تنی ده  یاپ   یبتن   اورس.   و  ت ر  ت ر   ن ود  یم   صور  همزم ان بررس ی   عددی و آزمایشگاهی به
در ای  ن بگ  ا ت  ا یر . گی  رد یر م  ق را  ی  سم  ورد تحل یدر م  د  ع  دد عل ت تق  ارن(   ب  ه ت  ر  یدون  اخگ یه  ا از ن  اخه یال ی 

 صور  نداگانه بررسی نده است.  تر  به تر  و عر  پیا  و  پیا

 
 .[6]ترک  در محل پیش B70ت یده  . مدل کیفی خرابی نهایی تراور  ب ی پیش9شکل 

 
من  ور ع ر    کن د. ب دین    تر  بر رون د رن د ت ر ، ع ر  ت ر   اب ت و   و  ت ر  تغیی ر م ی           برای بررسی ا ر  و  پیا

در در ن  ر گرفت ه ن ده اس  ت.     مت ر  میل ی  95و  35، 25، 15، 5( ص ار،  a0ت  ر    و   و  پ یا   مت ر  میل ی  d0 )8ت ر     پ یا 
 مت ر  یل  یم 8ب ه مق دار    ت ر   ایدان تن مق دار ع ر  پ      انج ا  و ب ا  اب ت نگ ه     ت ر   ایمح س پ    یب ر رو  ی، بررس19نالس 

 ی در تحلی  س ع  ددی و آزمایش  گاهیداری  ت  ر  ناپا نیو هم ن   هی  ت  ر  اول ج  ادیک  اها مقاوم  ت ت  راورس در براب  ر ا زانی  م
 نده است. نیترس

 
 تراور . ترک پیشدر محل  کاهش م اوم  ایجاد ترک اولیه و ترک ناپایداردر  a0 ترک پیشطول  یرتأث. 11 شکل

 
مرات  ب در ت  ر   ن  ود می  زان ک  اها مقاوم  ت ب  ه  در نت  ایح آزمایش  گاهی و ع  ددی( دی  ده م  ی 19   ور ک  ه در ن  الس  هم  ان

ی ای ن   کن د. تا او  دیگ ری ک ه از مقای  ه      اولیه بیشتر و هم نین در ابتدا با ن یب تن دتری ای ن ک اها مقاوم ت رن د م ی       
ه ای ک وبالتر و در تد اد ب اهن      س ت ک ه ب رخت  ت ر     ه ای بزرگت ر ا   دو نمودار مشهود است نیب نموداره ا در   و  ت ر    

ده د ک ه   اس یت ت ر  اولی ه ب ه        در تر  اولیه کاها اما در ت ر  ناپای داری اف زایا یافت ه اس ت. ای ن نت ایح نش ان م ی         
آی د ک ه   اس یت قطع ه      ن  ر م ی   ه ای بزرگت ر ب ه    ونود تر  ب یار با تر از تر  ناپای داری اس ت. ب رعال  در   و  ت ر      

 ر  در مقای ه با  و  تر  اولیه کمتر نده در عین  ا  که   اسیت تر  ناپایدار بیشتر نده است. به ایجاد ت
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دی ده   9  ور ک ه در ن الس     ، هم ان برس د  یینال  ت نه ا   ی ت ا ب ه مر ل ه    کن د  یم   ی دا ص ور  متق ارن ادام ه پ    به یدوناخگ
در تحلی  س ت  ر      و  ت  ر  در مح  س پ  یا-، گ   ترش ت  ر  براس  اس نم  ودار ب  ارپ  ژوهابگ  ا از  ی  ن[. در ا6]ن  ود  م  ی

ت ر  و در   در مح س پ یا   تنی ده  یاپ   یبتن   اورس.   و  ت ر  ت ر   ن ود  یم   صور  همزم ان بررس ی   عددی و آزمایشگاهی به
در ای  ن بگ  ا ت  ا یر . گی  رد یر م  ق را  ی  سم  ورد تحل یدر م  د  ع  دد عل ت تق  ارن(   ب  ه ت  ر  یدون  اخگ یه  ا از ن  اخه یال ی 

 صور  نداگانه بررسی نده است.  تر  به تر  و عر  پیا  و  پیا

 
 .[6]ترک  در محل پیش B70ت یده  . مدل کیفی خرابی نهایی تراور  ب ی پیش9شکل 

 
من  ور ع ر    کن د. ب دین    تر  بر رون د رن د ت ر ، ع ر  ت ر   اب ت و   و  ت ر  تغیی ر م ی           برای بررسی ا ر  و  پیا

در در ن  ر گرفت ه ن ده اس  ت.     مت ر  میل ی  95و  35، 25، 15، 5( ص ار،  a0ت  ر    و   و  پ یا   مت ر  میل ی  d0 )8ت ر     پ یا 
 مت ر  یل  یم 8ب ه مق دار    ت ر   ایدان تن مق دار ع ر  پ      انج ا  و ب ا  اب ت نگ ه     ت ر   ایمح س پ    یب ر رو  ی، بررس19نالس 

 ی در تحلی  س ع  ددی و آزمایش  گاهیداری  ت  ر  ناپا نیو هم ن   هی  ت  ر  اول ج  ادیک  اها مقاوم  ت ت  راورس در براب  ر ا زانی  م
 نده است. نیترس

 
 تراور . ترک پیشدر محل  کاهش م اوم  ایجاد ترک اولیه و ترک ناپایداردر  a0 ترک پیشطول  یرتأث. 11 شکل

 
مرات  ب در ت  ر   ن  ود می  زان ک  اها مقاوم  ت ب  ه  در نت  ایح آزمایش  گاهی و ع  ددی( دی  ده م  ی 19   ور ک  ه در ن  الس  هم  ان

ی ای ن   کن د. تا او  دیگ ری ک ه از مقای  ه      اولیه بیشتر و هم نین در ابتدا با ن یب تن دتری ای ن ک اها مقاوم ت رن د م ی       
ه ای ک وبالتر و در تد اد ب اهن      س ت ک ه ب رخت  ت ر     ه ای بزرگت ر ا   دو نمودار مشهود است نیب نموداره ا در   و  ت ر    

ده د ک ه   اس یت ت ر  اولی ه ب ه        در تر  اولیه کاها اما در ت ر  ناپای داری اف زایا یافت ه اس ت. ای ن نت ایح نش ان م ی         
آی د ک ه   اس یت قطع ه      ن  ر م ی   ه ای بزرگت ر ب ه    ونود تر  ب یار با تر از تر  ناپای داری اس ت. ب رعال  در   و  ت ر      

 ر  در مقای ه با  و  تر  اولیه کمتر نده در عین  ا  که   اسیت تر  ناپایدار بیشتر نده است. به ایجاد ت
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 ترک . اثر عرض پیش8.3
کن د. ب ه ای ن من  ور   و        تر  بر روند رند ت ر ،   و  ت ر   اب ت و ع ر  ت ر  تغیی ر م ی         پیا برای بررسی ا ر عر  

د  ع  ددی بررس  ی ن  ده اس  ت. ک  اها مقاوم  ت قطع  ه در در م   8و  mm 2 ،9 ،6ت  ر   و ع  ر  پ  یا mm 95ت  ر   پ  یا
 نا نمایا داده نده است. برای تر  اولیه و ناپایداری تر  بطور ی  11نالس 

 
 تراور . ترک پیشدر محل  یدارو ترک ناپا یهترک اول یجاددر کاهش م اوم  ا d0 ترک پیش عرض یرتأث. 11 شکل

 
ن ود.  ر ی ای ن نم ودار      خ وبی دی ده م ی    ت ر  ب ر ایج اد ت ر  و ناپای داری ت ر  ب ه        ا ر متا او  ع ر  پ یا    11در نالس 
ت ر  ت ا یری ب ر ک اها مقاوم ت قطع ه در براب ر ایج اد ت ر  ن دارد در واق آ ب ا              ت وان گا ت مق دار ع ر  پ یا      تقریرا م ی 

 % است. 89ولیه  ابت و مقدار تقریری تر  تقریرا میزان کاها مقاومت در برابر تر  ا افزایا عر  پیا
  یری . ن یجه5

مرات  ب در ت ر  اولی  ه   ده  د ک ه می  زان ک اها مقاوم  ت ب ه    ت ر  نش  ان م ی   نت ایح ک اها مقاوم  ت ب ا اف  زایا   و  پ  یا    
ده د ک ه    کن د. ای ن نت ایح هم ن ین نش ان م ی       بیشتر و هم نین در ابتدا ب ا ن یب تن دتری ای ن ک اها مقاوم ت رن د م ی        

عل ت ع ر     یه به ونود ت ر  ب  یار ب ا تر از ت ر  ناپای داری اس ت. هم ن ین نت ایح ک اها مقاوم ت ب ه             اسیت تر  اول
اولی ه ت ا یری در ک اها مقاوم ت قطع ه در براب ر ایج اد ت ر  ن دارد در واق آ ب ا             ده د ک ه ع ر  ت ر      تر  نش ان م ی   پیا

 % است. 89و مقدار تقریری افزایا عر  تر  اولیه تقریرا میزان کاها مقاومت در برابر تر  اولیه  ابت 
ه ای   تنه ا روش  دس ت آم ده از تحلی س ع ددی و آزمایش گاهی ه ر دو موی د نت ایح ذک ر ن ده ه  تند. ای ن نت ایح ن ه               نتایح به

ه  ا تعری     ه  ای آزمایش  گاهی ک  ه ب  ر روی ت  راورس برن  د بلال  ه    رب مغ  الحی را زی  ر س  وا  م  ی  را   ی مرس  و  مقاوم  ت
ه ن ب ا    خغ و  در ت ر  اولی ه ب  یار تام س برانگی ز اس ت. ون ود ت ر  آن          کنند. نت ایح ب ه   نوند را نیز با بالا روبرو می می

ن وند ک ه در    روزه ب ر روی ت راورس م ی    28ه ای   ه ای ب  یار زی اد در نت ایح آزم ایا      ه ای ب  یار کوب   باع م اف ت      عر 
 mm 2ی کمت ر از  و عرض   mm 5ت ر  ب ا   و        ور مث ا  ی   پ یا     مغالحی اصت دی ده نش ده اس ت. ب ه     های مقاومت  رب

ه ای   ه ا و روش  % کمت ر ت ر  اولی ه ر  ده د. قاب س ذک ر اس ت ک ه در آزم ایا         89ی  ان دازه  ن ود در نیروه ایی ب ه    باعم م ی 
بان د. نت ایح    ی ت راورس م ی   ی کاای ت ی ا ع د  کاای ت قطع ه      نش ان دهن ده   mm 15ی   را ی مرسو  ایجاد ت ر  ب ه ان دازه   

گ و اس ت    ی ت راورس ت ا زم انی پاس       قاوم ت مغ الحی مون ود ب رای قطع ه     ده د ک ه   رب م    خوبی نشان م ی  این پژوها به
ده د ک ه ب رای تحلی س و      ترک ی در قطع ه ون ود ندان ته بان د. نت ایح در ای ن پ ژوها نش ان م ی           که ه ی  آس یب ی ا پ یا    

ه  ای دقی  ی در م  ورد ون  ود عی  ب  ای مانن  د ت  راورس،  را   ان ا تی  اپ ب  ه بازرس  ی تنی  ده ی ب  تن پ  یا  را   ی ی    قطع  ه
 ر آ آن عم ر    هم راه تحلی س مقاوم ت مغ الحی هرفی ت قطع ه و ب ه        ند تا در صور  نی از ب ا تحلی س مالانی   نال  ت ب ه      دار

ه ای مرس و  نی از ب ه مالمل ی ب ه ن ا    رب مالانی             ده د ک ه  را  ی    قطعه تگمین زده نود. نت ایح ای ن مقال ه نش ان م ی     
 نال ت دارند.
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Abstract 
In this research, the principles of fracture mechanics in concrete, pre-stressed mono block 
concrete sleeper of B70 is analyzed with numerical and experimental method.  Plastic damage 
nonlinear analysis with Abaqus software and Replica test and image analysis are research 
methods in numerical and experimental study, respectively. To evaluate fracture mechanics 
parameters, a pre-stressed concrete sleeper with an initial crack length from 0 to 45 mm and 
crack width from 0 to 8 mm is being loaded under three-point bending test and has been 
modeled in FE software, simultaneously. In this study, strength decrease of notched sleeper is 
evaluated in initial and unstable crack. The results show that notch with small width (sharp 
notch) is caused strength decrease that it doesn’t show in the strength of materials design. As a 
result, the strength of materials design as long as responsive that there aren’t any fault or 
notch in the element. Also, for analysis and design of pre-stressed concrete element like 
sleeper, it needs accurate inspections about fault or notch existence to estimate capacity and 
life of sleeper with the fracture mechanics analysis together the strength of materials design.  
Keywords: The strength of materials design, the fracture mechanics analysis, pre-stressed 
concrete sleeper, strength decrease percent. 
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 چکیده:
هرا   باشرد  امرروزه تهرق یت یرق متراطی بتنری سرت          طراحی بهینه اقتصادی یکی از اهداف اصلی مهندسی عمررا  مری  

شر د  ایرا الیراف در سره کر ن ،ربنری  شیرره و درامیرد در برازار م تر د            استفاده می FRPاز الیافی یحق عن ا  الیاف 
بررای یعیریا ابعراد متطری سرت   و میلگردهرای سرت          اسق  در ایا مطالعه از الگ ریتم فراابتکاری دمر ز  و یرادریری   

م رد کیاز تهق یت یق اسرتفاده شرده اسرق  الگر ریتم فراابتکراری مر رد کترر برا ی تره           FRPهای  و همچنیا یعداد الیه
،نرد  ها و قیدهایی ،ه برای طراحی درکتر ررفته شرده اسرق  ابعراد متطری بتنری و میلگردهرا را یعیریا مری         به محدودیق
بررای یت یرق    FRPسرازی کیراز داشرته باشرد  از یعردادی الیره        فیق متطی را بررسی ،رده چناکچه بره متراو   و سپس ظر

عنر ا  یرابی    مصررفی تهرق یت یرق اسرق  ،ره بره       FRPشامل هزینه بتا  میلگررد و    ،ند  یابی هزینهمتطی استفاده می
 ACIو  ACI 440-08کامره   یاهرای طراحری برر مینرای دیر      اسرق  ضر ابط طراحری و محردودیق     هدف معرفری رردیرده  

کحر ی برا هرم     ک یسی شده اسق  بنرابرایا ممم عره یرابی هردف و قیردها بره       سازی و فرم ل ص رت قید پیاده   به318-14
ای بره کرا     در ارییاط هستند یا ،متریا هزینه بر مینای یابی هدف با برقراری یمرا  قیر د رطرحری قابرل قیر ل   در کتطره      

هرای   ی تره بره کترایا حالرق هرای م تلرص  در صر رت اسرتفاده از ابعراد و یعرداد میلگررد           طرح بهینه حاصل ش د  برا  
 ش د  رو می به معرفی شده ی سط الگ ریتم استفاده از الیاف ،ربنی با صرفه اقتصادی بیرتری رو

 TLBOسازی  الگ ریتم  ها  بهینه های بتنی  یت یق ست     الیاف ،ربنی  سازهFRPهای ،لیدی: الیاف  واژه

 1396-5-6دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  
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 متدمه
خمشاایی یااا انتقااال نحروهااای خااار) ا  م ااور  نااا   هااای نتناای در نراناار انتقااال نحروهااای م ااوری  ناادون لنگاار  رفتااار سااتون

ای در عملکاارد سااا ه نرخااوردار اسااتک ربححاار کااارنری سااا ه، ربححاار هرفحاات نااارنری سااا ه،    خمشاایی ا  اهمحاات ویاا ه لنگاار
ای  عاد  امکاان راایگ ین کاردن ساا ه ردیاد دریلای نار نهساا ی لار ه          هاای اررایای و    هاای ررایای، فا      نامه ربححر آیحن

شاد کاه اخحارا ناه خاارر و ن ناار و عاد          هاای فاوردی اساتهاده مای     هاا ا  ااکات   ناشدک در انتدا نرای رقویت ستون ها می سا ه
در انااوا   FRPی داده اسااتک الحاااه FRP1مقاوماات کااافی در نراناار خااوردگی، رااای خااود را نااه الحاااه پلحمااری مساال  شااده  

هااای سااه  در نااا ار مورودناادک ایاان الحاااه نااا ایجاااد یالاات راان  GFRP4ای  و شحشااه AFRP3و آرامحاادی  CFRP2کرنناای 
پاذیری ناه دلحا      گردناد  کاه ایان افا ای  مقاومات و شاک        پاذیری ناتن م راور مای     م وری ناعث اف ای  مقاومت و شاک  

 ک[1] ناشد های عرفی در نتن می رلوگحری ا  گسترش ررک
هاا دریا  گونااگون داردک اگار  اه       ساا ی یاا مرمات ساا ه     او نارای مقا   FRPهاای   گرای  رو  افا ون ناه اساتهاده ا  سحساتم    

راار  نساا ت نااه دیگاار مرااال  مت اااره ماننااد نااتن و فااورد گااران  FRPهااای  هااای مااورد اسااتهاده در سحسااتم الحاااه و ر یاان
ناشااندک ایاان  راار ماای ار ان FRPهااای  هااای مرنااو  نااه دسااتم د و رجهحاا ام نرااه سحسااتم   هسااتند، لااحکن اهلااه ه ینااه 

هاای مت ااره ناا مشاک ری      روانناد در ساحویی ناا دسترسای م ادود یاا راهاایی کاه ارارای شاحوه           چناحن مای  ها هم سحستم
 مواره هستند، مورد استهاده قرار گحرندک

ای و مرن اای متبحرهااایی ا  ق حاا  شااک  مقحااو و نساا ت رااول  هااای دایااره پ وهشااگران راای آ مایشااام خااود ناار روی نمونااه
نررساای کاارده و نااه ایاان نتحجااه رسااحدند کااه راااوحر م رااور شاادگی روی      را  FRPنااه قحاار و  ساا ندگی نااحن نااتن و   

کاارن  ماادلی را ارا ااه -م ققااان ناارای راان  2003ک در سااال [2] هااای مرن اای اساات ای نحشااتر ا  نمونااه هااای دایااره نمونااه
هاا نارای اناوا  کامیو یات،      گارددک در مادل آن   ده اساتهاده مای  کردند کاه ا  آن نارای پاح  نحنای مقاومات ناتن م راور شا        

هااای مرن اای  ک م ققااان در آ مایشااام خااود نااه نررساای رفتااار نمونااه[3] کاارن  پااارگی متهاااوری در نتاار گرفتااه شااده نااود
 سااای  ناا رد پرداختنااد و نتحجااه گرفتنااد کااه نااا افاا ای  نساا ت نتااری 

مقاوماات م رورشاادگی نمونااه پااایحن آمااده و نااا   
هااای نااا نارگااذاری  اراارای سااتون م ققااان ک [4]یانااد  مقاوماات فشااار م رورشاادگی افاا ای  ماای  rافاا ای  شاا ا  گوشااه 
شاده در ایان    هاای متهااوری رقویات شادند، ماورد نررسای قارار دادنادک نتاایا آ مایشاگاهی ارا اه           FRPخار) ا  مرک  را کاه ناا   

ک در [5]دهاد   هاا را نشاان مای    پاذیری ساتون   راورهی در هرفحات مقاومات، هرفحات ربححار شاک  و شاک         مقاله، اف ای  قانا  
مااورد محال اه قاارار گرفااتک پ وهشاگران دریافتنااد کااه    FRPهاای   هااای نتنای نااا کامیو یاات  ساا ی سااتون  مقاااو  2013ساال  

ای افاا ای   رااور قاناا  م یتااه  پااذیری را نااه  ، هرفحاات نااارنری و شااک  FRPهااای  رقویاات سااتون نتناای نااا کامیو یاات  
 ک[6]دهد می

در کناار   در  محنه ررایی مهندسی ساا ه، را ش نارای دسات یاافتن ناه روش هاای ررایای ناا و ن، ه یناه سااخت و ساا             
ردی ناشاادک نااه عنااوان ماااال ررایاای نهحنااه قااا  هااای فااو  ناارآورده شاادن م اادودیت هااای ررایاای ا  اهااداه ا االی ماای 

نحا منااد انتبااا  مقااارو مناسااه فااوردی ناارای اعجااای قااا  ا  مجموعااه ای ا  مقااارو فااوردی اسااتاندارد اسااتک ایاان       
انتبا  ناید نه گونه ای انجا  شاود کاه ناه رنهاا قاا  فاوردی یاداق  و ن را داشاته ناشاد، نلکاه م ادودیت هاای مقااومتی              

هاای ررایای ناشادک یکای ا  اقاداماری کاه        ط آیاحن ناماه  و خدمت پاذیری ساا ه نحا  در م ادوده مجاا  مشابت شاده روسا        
ناارای رسااحدن نااه ایاان هااده ماای رااوان انجااا  داد اسااتهاده ا  روش هااای ساا ی و خحااا ماای ناشاادک ننااانراین نااا اسااتهاده ا   

[ک در ایان محال اه   7روش های نهحنه سا ی فراانتکااری کاه دقات و سارعت مناسا ی دارناد مای راوان ایان کاار را انجاا  داد ]           
الگااوریتم فراانتکاااری آمااو ش و یااادگحری ناارای ر حااحن ان اااد مقحااو سااتون و محلگردهااای سااتون و همچنااحن ر ااداد       ا  
هاا و   مورد نحاا  رهات رقویات اساتهاده شاده اساتک الگاوریتم فراانتکااری ماورد نتار ناا روراه ناه م ادودیت               FRPهای  ریه

                                                           
 

1 Fiber Reinfoced Polymer 
2 Carbon Fiber Reinforced Polymer 
3 Aramid Fiber Reinforced Polymer 
4 Glass Fiber Reinforced Polymer 
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کناد و سایظ هرفحات    و محلگردهاا را ر حاحن مای    قحدهایی کاه نارای ررایای درنتار گرفتاه شاده اسات، ان ااد مقحاو نتنای          
ناارای رقویاات مقحااو اسااتهاده  FRPسااا ی نحااا  داشااته ناشااد، ا  ر اادادی ریااه  مقحااو را نررساای کاارده  نانچااه نااه مقاااو 

عناوان رااانو هاده م رفاای    مرارفی رهات رقویاات اسات، کااه ناه     FRPشاام  ه ینااه ناتن، محلگاارد و     کنادک رااانو ه یناه   مای 
[، 9و  8] ACI 318-14و  ACI 440-08نامااه  هااای ررایاای ناار م نااای آیااحن رایاای و م اادودیتاسااتک فااوانط ر گردیااده

 نویسی شده استک  سا ی و فرمول  ورم قحد پحاده نه
  840ACI-44و همچنیا   448ACI-80خمری بر مینای  مح ری و لنگر ها یحق بار یت یق ست   -2

خمشای  و یاا    ع وه نر رقویات ساتون ر ات فشاار خاالت، ناعاث رقویات ساتون ر ات فشاار و لنگار            FRPپوشاندن ستون نا 
شاودک نناانراین فاروری اسات ایان افا ای  مقاومات ماورد نررسای قارار            م اوری فشااری ناا خارو) ا  مرک یاتی نحا  مای        نار

ی را P-Mخمشای    م اوری و لنگار   رهاای موراود، نماودار اوار راوا  ناا       گحردک نرای ایان منتاور ر   اسات ناا اساتهاده ا  روش     
 رسم کردک FRPنرای ستون رقویت شده نا 

 کامه چند ککته از دییا -2-4
 خمشی ناید نکام  یر را در نتر گرفت: نرای اعجای ر ت نحروی م وری و لنگر 5نامه نراساس آیحن

 نحشتر شودک 004/0ن اید ا   FRPمقدار کرن  موور پوش  
 (            )        ی1 

ی Muو  Puگحرد که نقحه مرنو  نه نار و لنگر نهاایی وارد ناه ساتون      منتور کردن اف ای  مقاومت ستون، رنها  مانی  ورم می
  گذرد  در نماودار  ناررر ا  خحی قرار گحرد که ا  م دا مبترام و نقحه مرنو  نه نار و لنگر یالت متوا ن مقحو رقویت نشده می

P-Mها فشاری استک گحرد، که مود شکست آن  ای  مقاومت رنها در مقار ی  ورم مییک این ندین م ناست که اف 
در اد فالو ن رگتار مقحاو      10نامه در  ورری که خرو) ا  مرک یت فشار وارد نر مقحاو کاو کتر و یاا مسااوی      نر اساس آیحن
ر ات   FRPمقحو نا استهاده ا  روانط ارا ه شده نرای ستون رقویت شده نا  ک مقاومت فشاری اسمی (      )مستححلی ناشد 

نامه در این قسمت داشات، ایان ماورد فقاط نارای مقاارو        که آیحن  آیدک ر   نه ذکر است نه دلح  انهامی فشار خالت ندست می
 نتر شدک ای  ره یرهمستححلی اعمال شد و در رهت ارمحنان ا  اعمال آن نرای مقارو دا

 FRP،رکش بتا محص ر شده با -مدل ینش -2-2
ناشاد راا    شاودک نارای ایان منتاور نحاا  ناه مادلی مای         هاا ایجااد مای    ، نا استهاده ا  ر ادل نحروها و همسا ی کرن P-Mنمودار 

[ ارا ااه 10روسااط ر  و رناا  ] 2003را ارا ااه کناادک ایاان ماادل در سااال  FRPکاارن  نااتن م رااور شااده نااا -نمااودار راان 
 ی نشان داده شده استک1را پذیرفته و در شک    نامه نح  آن شد، که آیحن

 
 [48ارائه شده ی سط ال  و ینگ ] FRP،رکش بتا محص ر شده با -  مدل ینش4شکل ر

                                                           
 
 ناشدک می  440ACI-08نامه  نامه، آیحن در این نوشتار منتور ا  آیحن 5



57 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 

    {
     

(     ) 
    

                                 

                                                           

 

    
        

    
 

 
    

    
     

 

 P-Mکح ه یهیه کم دار  -2-8
در نایحاه شکسات فشااری ناا دو خاط راایگ ین شاودک ایان          P-Mکناد، نماودار    ساا ی پحشانهاد مای    نامه نه منتور ساده آیحن

 شودک ی مشاهده می2کند، که در شک    ع ور می Cو  A ،Bدو خط ا  نقا  

 

 P-M  ساده سازی کم دار  2شکل ر
 

رساد  ران  در کلحاه     نهاایی خاود مای    : این نقحاه م اادل یاالتی اسات کاه ساتون ر ات فشاار خاالت ناه مقاومات           Aنقحه 
: ایاان نقحااه م ااادل یااالتی اساات کااه در ل تااه شکساات سااتون، راان  در  Bناشاادیک نقحااه  ماای     نقااا  مقحااو نراناار نااا 

: ایان نقحاه م اادل یاالتی اسات کاه       Cدورررین فوردها ا  م   وقاو  کارن  فشااری یاداکار، نرانار ناا  اهر ناشادک نقحاه          
در ل ته شکسات ساتون، ران  در دوررارین فوردهاا ا  م ا  وقاو  کارن  فشااری یاداکار، نرانار ناا ران  رااری شادن                

 دکناش

  

 Cنقحه  Bنقحه 

 P-M  در کم دار Cو  B  کتاط 8شکل ر
 گرددک ی ر ححن می8ی الی  5نا استهاده ا  روانط   Aنقحه 
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        [        (      )       ] 

       [        (      )       ] 

 که در روانط فوق:

                    

    
         

  

هااا  نااا اساتهاده ا  ر ااادل نحروهااا و همساا ی کاارن    Cو  Bای و مسااتححلی ر حاحن نقااا    در یالات کلاای ناارای مقاارو دایااره  
رار نارای مقاارو مساتححلی ارا اه شاده اسات،         ناماه روشای سااده    آیاحن  Dگحردک اما نا روره نه ایان کاه در پحوسات      ورم می

 ودکش نرای این مقارو ا  روش مورود در پحوست استهاده می
 ای نرای مقارو دایره Cو  Bر ححن نقا  

 نتن مقحو ر ححن مقاومت اسمی
هااا  ای نااا اسااتهاده ا  ر ااادل نحروهااا و همسااا ی کاارن   ناارای مقااارو دایااره Cو  Bهمااانحور کااه گهتااه شااد، ر حااحن نقااا   

نتگارال، مقحاو دایاره    راای م اسا ه دقحا  ا    ای، ناه  گحاری روی مقاارو دایاره    دلحا  پحچحادگی انتگارال    گحرد  اما نه  ورم می
شااودک در ایاان ر قحاا  ر ااداد نوارهااا  گحاری عااددی انجااا  ماای  را ناه نوارهااایی مااوا ی م ااور خماا  رقسااحم کاارده و انتگاارال 

 در نتر گرفته شده استک 100نرانر 
 شود: نتن مقحو، مرای   یر را ری می نرای ر ححن مقاومت اسمی 
 ی   م اس ه فبامت هر نوار  

 
    

 
    

 ی    م اس ه فا له مرک  هر نوار را م   وقو  رن  فشاری یداکار  

 
     

    
      

 ی    م اس ه عرض هر نوار  
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        √           

 
        

        
    

 یcم اس ه فا له رار خنای را م   وقو  رن  فشاری یداکار  

     

        
        

 

 ی  را م   وقو  رن  فشاری یداکار      م اس ه فا له م   وقو  

     (  
   

    
) 

 
    

    
     

 

 ی   م اس ه کرن  هر نوار  

 
    

      
      

 
 ی   م اس ه رن  هر نوار  

     

{ 
 
        

(     ) 
    

                                   

                                                             
                                                                   

 

 
   

        
    

 

 ی   و     نتن ا  روانط  یر   م اس ه مقاومت اسمی

     ∑            
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    ∑             (

 
      )

   

   
 

 ف الدهای متطی یعییا متاومق اسمی
 شود:  فوردهای مقحو، مرای   یر ری می نرای ر ححن مقاومت اسمی
 ی   م اس ه کرن  محلگردها  

 
    

    
      

 ناشدک فا له محلگرد نس ت نه م   وقو  رن  فشاری یداکار می   
 ی   م اس ه رن  محلگردها  

            

            

ناتن، مقحاو نراورم کاما  نتنای فارض شاده اسات و فوردهاا           که در قسمت ق   هنگاا  م اسا ه مقاومات اسامی      ا  آنجایی
اناد، ر   اسات مقادار نحارو و لنگار افاافی کاه ناه ایان دلحا  در نتار گرفتاه شاده               نح  نه عناوان ناتن در نتار گرفتاه شاده     

ی    ی م ااادل کاارن  فوردهااا     روانااط قساامت ق اا  راان    اساات، ا  مقاوماات کاا  کساار شااودک ننااانراین نااا اسااتهاده ا    
 شودک  م اس ه می

 شود: ی م اس ه می   و     فوردها   نا استهاده ا  روانط  یر مقاومت اسمی

     ∑(       )     
 

 

     ∑(       )      (
 
    )

 
 

 ،ل متطی یعییا متاومق اسمی
 آیدک دست می نتن و فوردهای مقحو نه اسمیک  مقحو ا  مجمو  مقاومت  مقاومت اسمی

            

            



61 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 برای متاطی مستطیلی Cو  Bیعییا کتاط 
مقااارو مسااتححلی نااا اسااتهاده ا  روانااط  یاار ندساات  Cو  Bنامااه نحاارو و لنگاار نهااایی در نقااا   آیااحن Dنارورااه نااه پحوساات 

 آید: می

    (   )   [( (  )   (  )   (  )   )  ∑      ] 

    (   )   [( (  )   (  )   (  )   (  )   )  ∑        ] 

 ناشند: نه شرح  یر می Iرا  Aکه در روانط فوق پارامترهای 

 
    

(     ) 
     

(    
 )

 
 

 
   

(     )
 (    

 ) 

 

        

 
        

    
 (    ) 

 
    

(     ) 
     

(    
 )

 
 

 
   (    )

(     ) 
     

(    
 )

 
  

(     )
 (    

 ) 

 
   (    

   (    )
(     )

 (    
 )) 

 
      (  

 
 ) 
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          (  
 
 )  

     
 (    )  

    
 (    ) (    ) 

نرانار ناا فا اله راار خناای راا م ا  وقاو             نرانار ناا فا اله راار خناای راا دوررارین راار فشااری و           cدر روانط فوق پارامتر 
 شوند: روانط  یر م اس ه میناشند که ا   می    کرن  فشاری مساوی 

   {
            

     
        

            

     
   

    
 

اماحن ردیا    -iناه رررحاه نرانار ناا مساایت، فا اله قاا م راا مرکا  ساح  و ران  در                و    ،    همچنحن در رواناط فاوق   
نایاد روراه داشات کاه نایحاه فشااری مقحاو در نااری نایحاه کششای قارار               ناشادک هنگاا  ر حاحن     فوردهای فشااری مای  

راار ا  مرکاا  سااح ،  ناارای فوردهااای ناااررر ا  مرکاا  سااح ، ما اات و ناارای فوردهااای پااایحن    گرفتااه ناشاادک آنگاااه ع ماات 
شاود و   ده مای ، اساتها Cو  Bهاای م اادل نقاا      هاا در رو یاو کارن     ، ا  رشاانه مالاث     منهی استک همچناحن نارای ر حاحن    

ی ناا   گاردد کاه فاریه کااه  مقاومات        هاای فشااری ما ات و کششای منهای اساتک یاادآوری مای         ع مت آن نرای ران  
 ، نه شرح  یر است:318ACI-14روره نه نو  فورد گذاری عرفی  دورپحچ و یا خامومی ر ححن شده و نراساس 

        ستون نا دورپحچ        

        ستون نا خاموم        

 خمری مح ری و لنگر مراحل یت یق ست   یحق بار -2-4
 نامه م نی نر اینکه مجا  نه رقویت هستحم یا نهک کنترل فانحه آیحن

 

(   )         [            ]    

 

(   )         [            ]    

 : 318ACI-14در م اس ه هرفحت نهایی مورد نحا  نا استهاده ا  ررکح ام نار ارا ه شده 

 

               

 

               

 برای ست   یت یق کرده Cو  A  Bیعییا م تصات کتاط 
 پذیردک ا  یکی ا  روانط  یر  ورم می Aر ححن مبترام نقحه -1 
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          [        (      )       ] 

         [        (      )       ] 

 نا روره نه شک  مقحو و نا استهاده ا  روانط قسمت ق   Cو  Bر ححن مبترام نقحه -2 
 گحرند:  نرای ستون رقویت نشده مقادیر  یر در روانط قسمت ق   قرار می -3

                              
هرکاااری مااود شکساات ا  آنجااایی کااه رقویاات رنهااا  مااانی مجااا  اساات کااه مااود شکساات فشاااری ناشااد، ر   اساات ق اا  ا  

سااتون  Cمبترااام نقحااه     و     ر حااحن شااودک در  ااورری کااه شاار   یاار نرقاارار ناشااد مااود شکساات فشاااری اساات   
 رقویت نشده استیک

    
   
   

   

 بررسی لزو  یا عد  لزو  یت یق
رقویات نادارد، در هحار    در  ورری که مود شکسات فشااری ناود و شارو   یار نحا  هم ماان نرقارار نودناد، ساتون نحاا ی ناه             

 شودک این  ورم گا  ن دی درنتر گرفته می

 

      (        ) 

 

      (        ) 

  نر اساس کنترل نس ت  FRPهای  یدس مقدار اولحه نرای ر داد ریه
   

 

 
        

  
       

 

 برای ست   یت یق شده Cو  A  Bیعییا م تصات کتاط 
هاا   هاا، ا  رواناط  یار ناه دسات آورده و ناا اساتهاده ا  آن        را در این یالت نایاد ناا روراه ناه ر اداد ریاه         و      ،     مقادیر 

 را ر ححن نمودک Cو  A ،Bمبترام نقا  

    
         

  



641396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

 

                   

 
        (        

  
   
(   

   
)
    
) 

      ااورم ناارای م اساا ه  کمتاار ناشااد در هحاار ایاان 01/0نایااد ا       نامااه مقاادار  همااانحور کااه اشاااره شااد نراساااس آیااحن
اناد،   کاه ا  رواناط فاوق م اسا ه شاده          و      شاود اساتهاده نماودک انتادا ناا اساتهاده ا         ناید ا  روشی که در ادامه ارا ه مای 

 آید: دست می ا  رانحه  یر نه   مقدار 

    
        

    
 

 شود:  ا  رانحه  یر م اس ه می     قرار داده و نر این اساس مقدار  01/0را نرانر نا      یال مقدار 

 

                

           که در آن:

نااا در نتاار گاارفتن      و پااظ ا  آن    نایااد مقاادار  Cو  A ،Bنامااه هنگااا  ر حااحن مبترااام هاار یاا  ا  نقااا   نراساااس آیااحن
 یسا  شودک    مقادیر  یر نرای 
           Aنرای نقحه 
 (            )        Cو  Bنرای نقحه 

 نررسی مقاومت ستون رقویت شده
       (   ) 
       (   ) 

 نرقرار ناشندکهای ق لی اف ود را  مانی که روانط فوق  در ورری که روانط فوق نرقرار ن ود، ناید ی  ریه نه ریه
شاود و پاظ ا  کنتارل مقاومات ساتون       فارض مای   nر   نه ذکر است که در کد نوشاته شاده، مقادار اولحاه نرانار یا  نارای        

شاود راا رانحاه  یار نرقارار شاود        رقویت شده، رانحه  یر نح  نررسی شده و در اورری کاه نرقارار ن اود آنقادر ریاه افاافه مای        
   یداکار ر ححن شده روسط کارنر رجاو  نکندیکها ا  ال ته نه شرری که ر داد ریه

 

  
   
      

 براساس اطالعات به دسق دمده از روابط P-Mرسم کم دار 
منتاور سااده ساا ی ناه راای       ناشاند، در اداماه ناه    مای     و م اور قاا م       ، م اور افقای   P-Mا  آنجایی که در نماودار  

 دهحمک قرار می yو  xنه رررحه     و     
 ای: مقارو دایره

 شودک ناشد که در ادامه م ادرم این دو خط ارا ه می ای شام  دو خط مستقحم می نرای مقحو دایره P-Mنمودار 
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        (        

  
   
(   

   
)
    
) 

      ااورم ناارای م اساا ه  کمتاار ناشااد در هحاار ایاان 01/0نایااد ا       نامااه مقاادار  همااانحور کااه اشاااره شااد نراساااس آیااحن
اناد،   کاه ا  رواناط فاوق م اسا ه شاده          و      شاود اساتهاده نماودک انتادا ناا اساتهاده ا         ناید ا  روشی که در ادامه ارا ه مای 

 آید: دست می ا  رانحه  یر نه   مقدار 

    
        

    
 

 شود:  ا  رانحه  یر م اس ه می     قرار داده و نر این اساس مقدار  01/0را نرانر نا      یال مقدار 

 

                

           که در آن:

نااا در نتاار گاارفتن      و پااظ ا  آن    نایااد مقاادار  Cو  A ،Bنامااه هنگااا  ر حااحن مبترااام هاار یاا  ا  نقااا   نراساااس آیااحن
 یسا  شودک    مقادیر  یر نرای 
           Aنرای نقحه 
 (            )        Cو  Bنرای نقحه 

 نررسی مقاومت ستون رقویت شده
       (   ) 
       (   ) 

 نرقرار ناشندکهای ق لی اف ود را  مانی که روانط فوق  در ورری که روانط فوق نرقرار ن ود، ناید ی  ریه نه ریه
شاود و پاظ ا  کنتارل مقاومات ساتون       فارض مای   nر   نه ذکر است که در کد نوشاته شاده، مقادار اولحاه نرانار یا  نارای        

شاود راا رانحاه  یار نرقارار شاود        رقویت شده، رانحه  یر نح  نررسی شده و در اورری کاه نرقارار ن اود آنقادر ریاه افاافه مای        
   یداکار ر ححن شده روسط کارنر رجاو  نکندیکها ا  ال ته نه شرری که ر داد ریه

 

  
   
      

 براساس اطالعات به دسق دمده از روابط P-Mرسم کم دار 
منتاور سااده ساا ی ناه راای       ناشاند، در اداماه ناه    مای     و م اور قاا م       ، م اور افقای   P-Mا  آنجایی که در نماودار  

 دهحمک قرار می yو  xنه رررحه     و     
 ای: مقارو دایره

 شودک ناشد که در ادامه م ادرم این دو خط ارا ه می ای شام  دو خط مستقحم می نرای مقحو دایره P-Mنمودار 

 Bو  Aخط نحن نقا  

        ( )           ( ) 

    
   ( )     ( )

   ( )
 

 Cو  Bخط نحن نقا  

    ( )       ( )      (     ( ))     ( ) 

    
   ( )     ( )
   ( )     ( )

 

 ای نشان داده شده استک ی، نرای مقحو دایره4رسم شده نا استهاده ا  روش فوق در شک    P-Mنمودار 

 
 ای رسم شده برای متاطی دایره P-Mای از کم دار    کم که4شکل ر

 
 متاطی مستطیلی:

 شودک ناشد، که در ادامه م ادرم این سه خط ارا ه می نرای مقحو مستححلی شام  سه خط مستقحم می P-Mنمودار 
ناماه در  اورری کاه خارو) ا  مرک یات فشاار وارد نار مقحاو کاو کتر و یاا مسااوی             همانحور که گهته شاد، نار اسااس آیاحن    

ه ا  روانااط ارا ااه شااده ناارای سااتون مقحااو نااا اسااتهاد ، مقاوماات فشاااری اساامی(      )در ااد اررهااا  مقحااو ناشااد  10
 روان نوشت: آیدک ننانراین می ر ت فشار خالت ندست می FRPرقویت شده نا 

 

           ( )       ( ) 

، (      )در اد اررهاا  مقحاو ناشااد     10در اداماه نارای یاارری کاه خارو) ا  مرک یات فشااار وارد نار مقحاو ن رگتار ا           
 روان نوشت: می
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        ( )       ( )      (         ( ))     ( ) 

    
   ( )     ( )

   ( )         ( )
 

 و همچنحن:

    ( )       ( )      (     ( ))     ( ) 

    
   ( )     ( )
   ( )     ( )

 

 ی، نرای مقحو مستححلی نشان داده شده استک5رسم شده در شک    P-Mای ا  نمودار  نمونه

 
 رسم شده برای متاطی مستطیلی P-Mای از کم دار    کم که5شکل ر

 
 (TLBO)ابتکاری دم ز  و یادریری  الگ ریتم فرا -8

[ اناادا  گردیاادک ایاان الگااوریتم ناار   11و همکاااران ] روسااط را ااو  2011 در سااال (TLBO)الگااوریتم آمااو ش و یااادگحری  
سااا ی کناادک رونااد نهحنااهدر یاا  کاا س درس را شاا حه کنااد، رونااد آمااو ش و یااادگحریم نااای رم حاات نااوده و راا ش ماای

یاا  ماادل ریافاای ناارای TLBO ناشاادک در واقااو روشگحرنااده ماایدهنااده و مریلااه آمااو شیااانی شااام  دو مریلااه آمااو ش
آماو ان ناه عناوان رم حات اولحاه در      کنادک در ایان روش دانا    یاانی نار م ناای روناد سااده آماو ش ایجااد مای        مسا   نهحنه

کنناادک نااه راادریظ ماای Bو  Aدروس یکسااانی را در دو کاا س مبتلاا     و   شااوندک دو مرناای مبتلاا  نتاار گرفتااه ماای
آماو ان در دو کا س نااه راور رقری ای یکساان در نتار گرفتااه        منتاور فاراهم کاردن مقایساه درسات و دقحاا ، ساح  دانا        

نشااان داده شااده اسااتک ا  شااک  آمااو ان در دو کاا س در شااک   یاار شااودک رو یااو نماارام ندساات آمااده روسااط داناا  ماای
ی و ایاان ناادان م ناای اساات، کااه       ناشااد  ماای Aناااررر ا  کاا س  B وافاا  اساات کااه محااانگحن نماارام در کاا س 

گاارددک ناشاادک نااه ع ااارم دیگاار م لاام نهتاار ا  نتااایا یا اا  شااده در کاا س مشاابت ماای   ماای Aنهتاار ا  م لاام   Bم لاام
ناشادک نایاد روراه شاود کاه مرنای       مای  Aنهتار ا  کا س    Bآماو ان در کا س   روان گهت که، ر اما  ناحن دانا    همچنحن می
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آماو ان   ی رو یاو نمارام ندسات آماده روساط دانا       6شاودک شاک     دری  ک س نه عناوان نهتارین فارد در نتار گرفتاه مای      
 دهدک در دو ک س مبتل  را نشان می

 
 تلص دم زا  در دو ،الس م    ی زیی کمرات بدسق دمده ی سط داکش6شکل ر

 
دهاادک ننااانراین محااانگحن کاا س مسااتقحما نااا روانااایی م لاام در   آمااو ان قاارار ماای م لاام ار عااام خااود را در اختحااار داناا  

   افاا ای  دهاادک موفقحاات م لاام     نه  کنااد کااه محااانگحن کاا س خااود را ا    راا ش ماای   ناشاادک مرناای  ماای ارر ااا 
ناشادک کحهحات    آماو ان در یا  کا س مای     آماو ان و کحهحات خاود دانا      وانسته نه کحهحات آماو ش منتقا  شاده ناه دانا       

شااودک اگاار  آمااو ان در یاا  کاا س نااه وسااحله محااانگحن نماارام یا اا  شااده ا  رم ح اات کاا س اناادا ه گحااری ماای    داناا 
رو ناحن کحهحات آماو ش و     ر خواهناد ناودک ا  ایان   آماو ان نحاور ر ح ای نحا مناد م لام نهتا       محانگحن ک س اف ای  یاند دانا  

آمو ان ر ااملی وراود خواهاد داشاتک ن اد ا  ناه خادمت گارفتن م لام نهتار محاانگحن کا س افا ای  خواهاد                موفقحت دان 
 شود را نهترین روا  یا   شودک یافت و این روند آنقدر رکرار می

 سازی برای بهینه TLBOپیاده سازی  -8-4
 ناشد: ی   یر میشام  مرا TLBOروش 

آماو ان  مقاارو ناا ان ااد و      : در ایان مریلاه کا س ناا یا  رم ح ات رراادفی ا  دانا          TLBOرم ح ات اولح اه در     4مرحله 
 .شود آرمارورهای مبتل ی پر می

    

[
 
 
 
   

                           
                             

         
  
         

                     ]
 
 
 
 
      ⟨

 (  )
 (  )
 

 (   )
 

و و ن متناااااهر              در ایاااان کاااا س هاااار ردیاااا  یاااا  مقحااااو ررایاااای شااااده نااااا اعجااااای       
هااا  حااده  هااا در کاا س ناار یسااه مقاادار و ن آن  ناشاادک نایااد رور ااه کاارد کااه راارح   ماای  (   )    (  )  (  ) 

 شوندک می

  (  )   (  )     (   )  
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         نااه عنااوان م لاام  (  )Wمریلااه آمااو ش: مقااارو ررایاای شااده نااا کمتاارین مقاادار رااانو هااده     2مرحلرره 
شاودک هاده م لام ایان اسات کاه نهایات را ش خاود را نارای نه اود محاانگحن کا س انجاا  دهادک                 ی در نتر گرفته مای (  

 شود: میامحن ررح نا استهاده ا  فرمول  یر یا    iننانراین  ی(     

            (          ) 

 در رانحه فوق:
 ناشدک فاکتور آمو ش می     و ]0،1 [عدد ررادفی در م دوده  = rررح یافر،  =    ررح ردید، =       

       [ (     ∑   
  

   
)   (     ∑   

  

   
)     (     ∑    

  

   
)]    

(      )W)ناشااد،  (  )نهتاار ا  راارح مورااود   (      ) نانچااه راارح ردیااد   ، راارح ردیااد رااایگ ین  ((  )  
 (         )شودک ررح مورود می

آماو ان نحا  ناا یکادیگر در ر اما  هساتند راا یکادیگر          ع وه نر را ش م لام نارای نه اود محاانگحن کا س، دانا          8مرحله 
هااا در ر اماا  و اورگااذاری نااوده رااا کحهحاات   را نه ااود نبشااندک یاا  راارح در رم ح اات نااه  ااورم ررااادفی نااا دیگاار راارح 

ناشااد، انتبااا  شااده در  ااورری کااه     ماای   نااه  ااورم ررااادفی کااه متهاااوم نااا       افاا ای  یاناادک در ایاان مریلااه   
(      )Wشود   ناشد، ررح ردید رایگ ین می  (  )Wنهتر ا  (      )Wمقدار  یک (  )  

           (     )            if           (  )   (  ) 

             (  )   (  )                              (     ) 

شااوند رااا رااایی کااه نتااایا ندساات آمااده در مرایاا  مبتلاا ، ربححاار  شاامگحری  آنقاادر رکاارار ماای 3و2مرایاا    4مرحلرره 
 نداشته ناشندک

 های مستطیلی و دایروی بررسی مساله طرح بهینه یت یق ست   -4
گردهااای سااتون و همچنااحن ر ااداد ناارای ر حااحن ان اااد مقحااو سااتون و محل TLBOدر ایاان محال ااه ا  الگااوریتم فراانتکاااری 

اسااتهاده شااده اسااتک روش کااار نااه ایاان  ااورم اساات کااه الگااوریتم فراانتکاااری مااورد نتاار نااا رورااه نااه     FRPهااای  ریااه
کناد و  هاا و قحادهایی کاه نارای ررایای درنتار گرفتاه شاده اسات، ان ااد مقحاو نتنای و محلگردهاا را ر حاحن مای                م دودیت

ناارای رقویاات  FRPسااا ی نحااا  داشااته ناشااد، ا  ر اادادی ریااه   ساایظ هرفحاات مقحااو را نررساای کاارده  نانچااه نااه مقاااو  
ناشاادک ال تااه نایااد ایاان ر قحاا  را نااه  ماای 6کناادک در ایاان ر قح ،رااانو هااده یااداق  کااردن رااانو ه ینااهمقحااو اسااتهاده ماای

مراارفی آن اساات، مااورد نررساای  FRPن، محلگاارد و  ااورم یاا  مساائله  نااد هدفااه، کااه ا  اهااداه آن کاااه  قحماات ناات 
راوان ناا قحمات دساتم د در نتار گرفات  کاه در ایان ر قحا  ا  ایان ه یناه ماا اد  اره نتار                قرار دادک قحمت مرال  را مای 

، 000/70هااای کاارنن، آرامحااد و شحشااه نااا اهماااض، نااه رررحااه م ااال    گردیااده اسااتک قحماات هاار یاا  متاار مرنااو ا  الحاااه 
 ریال در نتر گرفته شده استک 000/30و  000/50

اناادک اگاار  هااا م رفاای شااده هااای ان اااد مقحااو نتناای، نااه عنااوان قحااد  ای و همچنااحن م اادودیت نامااه هااای آیااحن م اادودیت
نامه رعایت نشوند، م لا  کاار انجاا  شاده مقادار ن رگای ر ریا  شاده راا در نررسای یاداق  مقادار راانو               های آیحن م دودیت

هاای ان ااد مقحاو نحا  نار  افا ار ناه  اورری نرناماه نویسای            ه انتباا  نگارددک نارای م ادودیت    ه ینه، نه  ورم روا  مسئل
                                                           

 
6 Cost Function 
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         نااه عنااوان م لاام  (  )Wمریلااه آمااو ش: مقااارو ررایاای شااده نااا کمتاارین مقاادار رااانو هااده     2مرحلرره 
شاودک هاده م لام ایان اسات کاه نهایات را ش خاود را نارای نه اود محاانگحن کا س انجاا  دهادک                 ی در نتر گرفته مای (  

 شود: میامحن ررح نا استهاده ا  فرمول  یر یا    iننانراین  ی(     

            (          ) 

 در رانحه فوق:
 ناشدک فاکتور آمو ش می     و ]0،1 [عدد ررادفی در م دوده  = rررح یافر،  =    ررح ردید، =       

       [ (     ∑   
  

   
)   (     ∑   

  

   
)     (     ∑    

  

   
)]    

(      )W)ناشااد،  (  )نهتاار ا  راارح مورااود   (      ) نانچااه راارح ردیااد   ، راارح ردیااد رااایگ ین  ((  )  
 (         )شودک ررح مورود می

آماو ان نحا  ناا یکادیگر در ر اما  هساتند راا یکادیگر          ع وه نر را ش م لام نارای نه اود محاانگحن کا س، دانا          8مرحله 
هااا در ر اماا  و اورگااذاری نااوده رااا کحهحاات   را نه ااود نبشااندک یاا  راارح در رم ح اات نااه  ااورم ررااادفی نااا دیگاار راارح 

ناشااد، انتبااا  شااده در  ااورری کااه     ماای   نااه  ااورم ررااادفی کااه متهاااوم نااا       افاا ای  یاناادک در ایاان مریلااه   
(      )Wشود   ناشد، ررح ردید رایگ ین می  (  )Wنهتر ا  (      )Wمقدار  یک (  )  

           (     )            if           (  )   (  ) 

             (  )   (  )                              (     ) 

شااوند رااا رااایی کااه نتااایا ندساات آمااده در مرایاا  مبتلاا ، ربححاار  شاامگحری  آنقاادر رکاارار ماای 3و2مرایاا    4مرحلرره 
 نداشته ناشندک

 های مستطیلی و دایروی بررسی مساله طرح بهینه یت یق ست   -4
گردهااای سااتون و همچنااحن ر ااداد ناارای ر حااحن ان اااد مقحااو سااتون و محل TLBOدر ایاان محال ااه ا  الگااوریتم فراانتکاااری 

اسااتهاده شااده اسااتک روش کااار نااه ایاان  ااورم اساات کااه الگااوریتم فراانتکاااری مااورد نتاار نااا رورااه نااه     FRPهااای  ریااه
کناد و  هاا و قحادهایی کاه نارای ررایای درنتار گرفتاه شاده اسات، ان ااد مقحاو نتنای و محلگردهاا را ر حاحن مای                م دودیت

ناارای رقویاات  FRPسااا ی نحااا  داشااته ناشااد، ا  ر اادادی ریااه   ساایظ هرفحاات مقحااو را نررساای کاارده  نانچااه نااه مقاااو  
ناشاادک ال تااه نایااد ایاان ر قحاا  را نااه  ماای 6کناادک در ایاان ر قح ،رااانو هااده یااداق  کااردن رااانو ه ینااهمقحااو اسااتهاده ماای

مراارفی آن اساات، مااورد نررساای  FRPن، محلگاارد و  ااورم یاا  مساائله  نااد هدفااه، کااه ا  اهااداه آن کاااه  قحماات ناات 
راوان ناا قحمات دساتم د در نتار گرفات  کاه در ایان ر قحا  ا  ایان ه یناه ماا اد  اره نتار                قرار دادک قحمت مرال  را مای 

، 000/70هااای کاارنن، آرامحااد و شحشااه نااا اهماااض، نااه رررحااه م ااال    گردیااده اسااتک قحماات هاار یاا  متاار مرنااو ا  الحاااه 
 ریال در نتر گرفته شده استک 000/30و  000/50

اناادک اگاار  هااا م رفاای شااده هااای ان اااد مقحااو نتناای، نااه عنااوان قحااد  ای و همچنااحن م اادودیت نامااه هااای آیااحن م اادودیت
نامه رعایت نشوند، م لا  کاار انجاا  شاده مقادار ن رگای ر ریا  شاده راا در نررسای یاداق  مقادار راانو               های آیحن م دودیت

هاای ان ااد مقحاو نحا  نار  افا ار ناه  اورری نرناماه نویسای            ه انتباا  نگارددک نارای م ادودیت    ه ینه، نه  ورم روا  مسئل
                                                           

 
6 Cost Function 

شده که در  ورم کمتار شادن ا  یاد پاایحن و یاا نحشاتر شادن ا  یاد ناار ناه رررحاه مقاادیر یاد پاایحن و یاد ناار را در                 
 نتر خواهد گرفتک

رو مساتححلی نااا نارگاذاری فشااری و یااد ناار و پااایحن     محلحمتار ناارای مقاا   600رااا  300یاد ناار و پااایحن مقحاو ناتن ا        
محلحمتاار ناارای نارگااذاری فشااار رااوا  نااا خماا  در نتاار گرفتااه شااده اساات و ر ااداد محلگاارد    500رااا  250مقحااو نااتن ا  

انادک در   محلحمتار اساتهاده شاده    30راا   12ناشاد  کاه ا  قحرهاای     عادد در م احط مساتحح  مای     28راا   8رولی نحا  نرانار ناا    
ناماه رعایات شاده اساتک همچناحن نسا ت یاداق  و         رو مقادیر یداکار و یاداق  فا اله محلگردهاا نار اسااس آیاحن      همه مقا

هاای فراانتکااری    دقات یا  مسااله در الگاوریتم     های رولی مجا  نحا  نارای مقحاو درنتار گرفتاه شاده اساتک        یداکار آرمارور
 300دک در ایان پا وه  ر اداد رم حات اولحاه نرانار ناا        نا رم حات اولحاه آن الگاوریتم نارای یا  مسااله دار       رانحه مستقحمی 

هااا، گاا ارش  آنااالح  مسااتق  انجااا  شااد و در نهایاات نهتاارین نتااایا آن 10هااا  FRPدر نتاار گرفتااه شاادک ناارای هاار راانظ ا  
ی 4ی مشبرااام مرااال  الحاااه کاارنن، شحشااه و آرامحااد آورده شااده اسااتک در راادول  3ی رااا  1هااای   شااده اسااتک در راادول

 نارگذاری در دو یالت مبتل  آورده شده استک  نح  مشبرام
 

 مصرفی (CFRP)  مر صات الیاف ،ربا 4تدول ر
 مقدار اختراص داده شده مشبرام مرال  مررفی

 CFRP 0.017نهایی گسحبتگی  کرن 

 CFRP 230000مدول ارستحسحته (   )

 CFRP 4900مقاوم کششی نهایی (   )

 مررفی (GFRP)ی مشبرام الحاه شحشه 2ردول  
 مقدار اختراص داده شده مشبرام مرال  مررفی

 GFRP 0.028نهایی گسحبتگی  کرن 

 GFRP 70000مدول ارستحسحته (   )

 GFRP 3900مقاوم کششی نهایی (   )

 
 مصرفی (AFRP)  مر صات الیاف درمید 8تدول ر

 اختراص داده شدهمقدار  مشبرام مرال  مررفی

 AFRP 0.023نهایی گسحبتگی  کرن 

 AFRP 120000مدول ارستحسحته (   )

 AFRP 3800مقاوم کششی نهایی (   )

 
 

 های م تلص   مر صات باررذاری برای حالق4تدول ر

 یkNفشار  یkN.mلنگر  نارگذاری

 3341.7216 0 یالت اول

 1440.2940 264.58 یالت دو 
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 مساله متطی مستطیلی -4-4
 مح ری خالص بررسی متاطی مستطیلی یحق بار

نارای الحااه کارنن، شحشاه و آرامحاد نشاان داده شاده اساتک هماانحور کاه            TLBOی نماودار همگرایای الگاوریتم    8   در شک 
 ی ساا  ی مقح ای کاه ناا الحااه کارنن مقااو       FRPی  ناتن و محلگارد و الحااه     ا  شک  نحا  مشابت اسات، ه یناه رماا  شاده      

ناشادک ایان در یاالی اسات کاه قحمات کارنن ا  شحشاه و آرامحاد نحشاتر            شده در مقایسه نا الحاه شحشاه و آرامحاد کمتار مای    
ناشاد،  ناشد  ولی ناا روراه ناه اینکاه مقاومات الحااه کارنن نحشاتر اساتک در نهایات مقح ای کاه دارای الحااه کارنن مای                می

 دارای ه ینه کمتری شده استک

 
 مح ری خالص برای متطی مستطیلی های همگرایی برای هر سه ک ن الیاف طرح یحق بار دار  متایسه کم 0شکل ر

 
مقایسه نماودار همگرایای و ه یناه رماا  شاده مقحاو نتنای نارای ساه الحااه کارنن، آرامحاد و شحشاه نارای فشااردر نهایات                 

 آورده شده است:مقارو ندست آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذاری فشاری در ردول  یر 

 مح ری خالص برای متطی مستطیلی   معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن الیاف یحق بار5تدول ر
مشبرام مقحو 

 AFRP CFRP GFRP مستححلی

 387 387 387 یmmاررها  نهترین 

 324 324 324 یmmعرض نهترین 

 20 20 20 ر داد محلگرد ها

 20 20 20 اندا ه محلگرد

 FRP 6 3 10ر داد 

 333/461512 333/452512 333/461512 ریالی(ه ینه ک 
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 مساله متطی مستطیلی -4-4
 مح ری خالص بررسی متاطی مستطیلی یحق بار

نارای الحااه کارنن، شحشاه و آرامحاد نشاان داده شاده اساتک هماانحور کاه            TLBOی نماودار همگرایای الگاوریتم    8   در شک 
 ی ساا  ی مقح ای کاه ناا الحااه کارنن مقااو       FRPی  ناتن و محلگارد و الحااه     ا  شک  نحا  مشابت اسات، ه یناه رماا  شاده      

ناشادک ایان در یاالی اسات کاه قحمات کارنن ا  شحشاه و آرامحاد نحشاتر            شده در مقایسه نا الحاه شحشاه و آرامحاد کمتار مای    
ناشاد،  ناشد  ولی ناا روراه ناه اینکاه مقاومات الحااه کارنن نحشاتر اساتک در نهایات مقح ای کاه دارای الحااه کارنن مای                می

 دارای ه ینه کمتری شده استک

 
 مح ری خالص برای متطی مستطیلی های همگرایی برای هر سه ک ن الیاف طرح یحق بار دار  متایسه کم 0شکل ر

 
مقایسه نماودار همگرایای و ه یناه رماا  شاده مقحاو نتنای نارای ساه الحااه کارنن، آرامحاد و شحشاه نارای فشااردر نهایات                 

 آورده شده است:مقارو ندست آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذاری فشاری در ردول  یر 

 مح ری خالص برای متطی مستطیلی   معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن الیاف یحق بار5تدول ر
مشبرام مقحو 

 AFRP CFRP GFRP مستححلی

 387 387 387 یmmاررها  نهترین 

 324 324 324 یmmعرض نهترین 

 20 20 20 ر داد محلگرد ها

 20 20 20 اندا ه محلگرد

 FRP 6 3 10ر داد 

 333/461512 333/452512 333/461512 ریالی(ه ینه ک 
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 خمری مح ری و لنگر بررسی متطی مستطیلی یحق بار
محلحمتاار ناارای مقااارو   500رااا  250ناارای یالاات نارگااذاری فشااار همااراه نااا خماا  یااد نااار و پااایحن مقحااو نااتن ا       

 30راا   12ناشاد  کاه دارای قحرهاای     عادد در م احط مساتحح  مای     28راا   8راولی نحا  نرانار ناا     مستححلی و ر داد محلگارد  
نامااه رعایاات شااده اسااتک  ناشااندک در همااه مقااارو مقاادیر یااداکار و یااداق  فا االه محلگردهااا ناار اسااس آیااحن   محلحمتار ماای 

هااای  ده اسااتک نمااودارهااای رااولی مجااا  نحاا  ناارای مقحااو درنتاار گرفتااه شاا  همچنااحن نساا ت یااداق  و یااداکار آرمااارور
 ی نشان داده شده استک9همگرایی در شک   

 
خمری برای  مح ری و لنگر   متایسه کم دار همگرایی و هزینه یما  شده متطی بتنی برای سه الیاف ،ربا  درامید و شیره یحق بار9شکل ر

 متطی مستطیلی
 
 ی آورده شده است:6اری یالت دو  در ردول  در نهایت مقارو ندست آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذ

 
 
 

 خمری برای متطی مستطیلی مح ری و لنگر   معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن الیاف یحق بار6تدولر
 AFRP CFRP GFRP مشبرام مقحو مستححلی

 257 257 257 یmmاررها  نهترین 

 500 500 500 یmmعرض نهترین 

 28 28 28 ر داد محلگرد ها

 14 14 14 اندا ه محلگرد

 FRP 0 0 0ر داد 

 627/395429 627/395429 627/395429 ه ینه ک 
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شاود نارای یالات دو  نارگاذاری الگاوریتم ناه راوا  نهحناه همگارا شاده و ناه ایان راوا                همانحور که ا  نتایا مشاهده مای 
هاا اقتراادی ن اوده و ناا روراه ناه نارگاذاری موراود          در هاحچ یا  ا  اناوا  آن    FRPهاای   رسحده که نحا ی نه استهاده ا  ریاه 

 ها نرانر نوده استک ناشد، که در هر سه یالت این مقحو می FRPهای  نهترین روا  مقح ی ندون استهاده ا  ریه
 
 ای مساله متطی دایره -4-2

 مح ری خالص ای یحق بار بررسی متطی دایره
ای، ناا نارگاذاری فشااری و یاد ناار و پاایحن        محلحمتار نارای مقاارو دایاره     700راا   350ید نار و پایحن قحار مقحاو ناتن ا     

محلحمتار نارای نارگاذاری فشاار راوا  ناا خما  در نتار گرفتاه شاده اسات و ر اداد محلگارد               600راا   300قحر مقحو نتن ا  
ناشاندک در هماه    محلحمتار مای   30راا   12ناشاد، کاه دارای قحرهاای     ای مای  عادد در م احط دایاره    13راا   6رولی نح  نرانار ناا   

تک همچنااحن نساا ت یااداق  و نامااه رعایاات شااده اساا مقااارو مقااادیر یااداکار و یااداق  فا االه محلگردهااا ناار اساااس آیااحن 
های راولی مجاا  نحا  نارای مقحاو درنتار گرفتاه شاده اساتک نتاایا ندسات آماده ا  الگاوریتم نارای یالات                 یداکار آرمارور

 نشان داده شده استک 10اول نارگذاری را در شک  

 
 ای مح ری خالص برای متاطی دایره و شیره یحق بار   متایسه کم دار همگرایی و هزینه یما  شده متطی بتنی برای سه الیاف ،ربا  درامید48شکل ر

 
 

 ی آورده شده استک7در نهایت مقارو ندست آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذاری فشاری در ردول  
 

 ای دایره  معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن یحق بار مح ر خالص برای متاطی 7تدول ر
 AFRP CFRP GFRP مشبرام مقحو دایروی

 409 468 437 یmmقحر نهترین 

 8 12 6 ر داد محلگرد ها

 30 12 28 اندا ه محلگرد

 FRP 5 3 8ر داد 

 973/451632 723/447997 031/452499 ه ینه ک 
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شاود نارای یالات دو  نارگاذاری الگاوریتم ناه راوا  نهحناه همگارا شاده و ناه ایان راوا                همانحور که ا  نتایا مشاهده مای 
هاا اقتراادی ن اوده و ناا روراه ناه نارگاذاری موراود          در هاحچ یا  ا  اناوا  آن    FRPهاای   رسحده که نحا ی نه استهاده ا  ریاه 

 ها نرانر نوده استک ناشد، که در هر سه یالت این مقحو می FRPهای  نهترین روا  مقح ی ندون استهاده ا  ریه
 
 ای مساله متطی دایره -4-2

 مح ری خالص ای یحق بار بررسی متطی دایره
ای، ناا نارگاذاری فشااری و یاد ناار و پاایحن        محلحمتار نارای مقاارو دایاره     700راا   350ید نار و پایحن قحار مقحاو ناتن ا     

محلحمتار نارای نارگاذاری فشاار راوا  ناا خما  در نتار گرفتاه شاده اسات و ر اداد محلگارد               600راا   300قحر مقحو نتن ا  
ناشاندک در هماه    محلحمتار مای   30راا   12ناشاد، کاه دارای قحرهاای     ای مای  عادد در م احط دایاره    13راا   6رولی نح  نرانار ناا   

تک همچنااحن نساا ت یااداق  و نامااه رعایاات شااده اساا مقااارو مقااادیر یااداکار و یااداق  فا االه محلگردهااا ناار اساااس آیااحن 
های راولی مجاا  نحا  نارای مقحاو درنتار گرفتاه شاده اساتک نتاایا ندسات آماده ا  الگاوریتم نارای یالات                 یداکار آرمارور

 نشان داده شده استک 10اول نارگذاری را در شک  

 
 ای مح ری خالص برای متاطی دایره و شیره یحق بار   متایسه کم دار همگرایی و هزینه یما  شده متطی بتنی برای سه الیاف ،ربا  درامید48شکل ر

 
 

 ی آورده شده استک7در نهایت مقارو ندست آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذاری فشاری در ردول  
 

 ای دایره  معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن یحق بار مح ر خالص برای متاطی 7تدول ر
 AFRP CFRP GFRP مشبرام مقحو دایروی

 409 468 437 یmmقحر نهترین 

 8 12 6 ر داد محلگرد ها

 30 12 28 اندا ه محلگرد

 FRP 5 3 8ر داد 

 973/451632 723/447997 031/452499 ه ینه ک 
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رارین ساح  مقحاو     رارین و کام ه یناه    کارنن نهحناه   FRPای ناا   شاود مقحاو دایاره    همانحور که ا  ردول نتاایا مشااهده مای   
 ناشدک را دارا می FRPنا سه ریه 

 خمری مح ری خالص و لنگر ای یحق بار بررسی متطی دایره
ای ناا نارگاذاری فشاار راوا  ناا خما  در نتار         محلحمتار نارای مقاارو دایاره     600راا   300ید نار و پایحن قحر مقحو ناتن ا   

راا   12ناشاد، کاه دارای قحرهاای     مای   عادد در م احط دایاره    13راا   6محلگارد راولی نحا  نرانار ناا      گرفته شده است و ر اداد  
ناماه رعایات شاده اساتک      ناشندک در همه مقاارو مقاادیر یاداکار و یاداق  فا اله محلگردهاا نار اسااس آیاحن          محلحمتر می 30

گرفتاه شاده اساتک نتاایا ندسات آماده       هاای راولی مجاا  نحا  نارای مقحاو درنتار         همچنحن نس ت یداق  و یداکار آرمارور
 کنحدک گذاری را در  یر مشاهده می ا  الگوریتم نرای یالت دو  نار

 
خمری برای  مح ری و لنگر   متایسه کم دار همگرایی و هزینه یما  شده متطی بتنی برای سه الیاف ،ربا  درامید و شیره یحق بار44شکل ر

 ای  متاطی دایره
 
 

 آمده ا  نهترین آنالح  الگوریتم نرای نارگذاری یالت دو  در ردول  یر آورده شده استکدر نهایت مقارو ندست 
 

خمری برای متاطی  مح ری و لنگر   معرفی بهتریا متطی برای سه ک ن الیاف و همچنیا متایسه اقتصادی سه ک ن یحق بار0تدول ر
 ای دایره

 AFRP CFRP GFRP مشبرام مقحو دایروی

 466 450 466 یmmقحر نهترین 

 10 10 10 ر داد محلگرد ها

 25 25 25 اندا ه محلگرد

 FRP 0 3 0ر داد 

 905/501673 447/496097 905/501673 ه ینه ک 
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 FRPناشاد و نسا ت ناه دو     رارین راوا  را دارا مای    کارنن نهحناه   FRPشاود مقحاو ناا ریاه      همانحور که ا  نتایا مشاهده مای 
ناارای سااه نااو  الحاااه  FRPهااای   دیگاار ه ینااه رمااا  شااده کمتااری داردک در ایاان پاا وه  انتاادا روش م اساا ه ر ااداد ریااه

ای و مساتححلی هام در    نارای مقاارو دایاره    TLBOانتکااری   شحشه، کرنن و آرامحاد کاد نویسای شادک سایظ ناا الگاوریتم فارا        
نارای ساه ناو  الحااه ناا ربححار در ناو  الحااه و ان ااد و           خمشای  یالت فشاری خالت و هم در یالت نحاروی فشااری ناا لنگار    

 ررین یالت اقترادی ر ت نحروی خا ی مشبت گردیدک ها نهحنه ر داد محلگرد
 ریری کتیمه -5

دریالت مستححلی که ر ت ناار فشااری خاالت قارار دارد نارای یا  سااختمان  هاار ر قاه م ماولی مقحاو نتنای ناا ان ااد               
ناشادک در  اورم    رارین یالات مای    و ساه ریاه الحااه کرننای نهحناه      20محلگارد شاماره    20ناا   متر هماراه  محلی 324در  378

ناادون اسااتهاده ا  هااحچ ریااه  14محلگاارد شااماره  28متاار و  محلاای 500در  257ورااود ناارون م ااوری نااا اسااتهاده ا  مقحااو 
FRP  ااوری خااالت مقحاو نااه قحاار  م ای در یالاات ناار  ناشاادک در  اورم اسااتهاده ا  مقحااو دایاره   راارین مقحاو ماای  اقتراادی 
رارین یالات اقتراادی را خواهاد داشات و       و ساه ریاه الحااه کرننای نهحناه      12محلگارد شاماره    12متر ناه هماراه    محلی 468

و سااه ریااه  25عاادد محلگاارد شااماره  10متاار نااه همااراه  محلاای 450در  ااورم ورااود نااار خااار) ا  م ااور مقحااو نااه قحاار  
اشاادک در  ااورم مهاام نااودن فجااا و مسااایت و همچنااحن مرااال  نتناای مااورد   ن راارین یالاات اقترااادی ماای  کرنناای نهحنااه

رار ا    هاای کرننای نهحناه    استهاده در یالات وراود یاا عاد  وراود ناار خاار) ا  م اور اساتهاده ا  مقحاو مساتححلی ناا ریاه             
ن م ااوری هااای محاارح شااده در یالات ورااود ناارو  رساادک ناا اسااتهاده ا  ان اااد و محلگارد   ای ناه نتاار ماای  یالات مقااارو دایااره 

ای  ناشادک ولای در  اورم مهام ناودن مراره محلگارد و فاورد در ساا ه مقحاو دایاره            نمای  FRPنحا ی ناه اساتهاده ا  الحااه    
 گرددک پحشنهاد می

 
 مراتی

[1] Karbhari, V.M. and L. Zhao, (2000) "Use of composites for 21st century civil infrastructure." 
Computer methods in applied mechanics and engineering,. 185(2): p. 433-454ک 
[2] Mirmiran, A., (1998), "Effect of column parameters on FRP-confined concrete." Journal of 
Composites for Construction,. 2(4): p. 175-185. 
 [3] Lam, L. and J. Teng, (2003), "Design-oriented stress-strain model for FRP-confined concrete in 
rectangular columns." Journal of Reinforced Plastics and Composites,. 22(13): p. 1149-1186. 
  [4] Toutanji, H., et al., (2009)., "Behavior of large-scale rectangular columns confined with FRP 
composites". Journal of Composites for Construction,. 14(1): p. 62-71. 
 [5] Quiertant, M. and J.-L. Clement, (2011)., "Behavior of RC columns strengthened with different 
CFRP systems under eccentric loading." Construction and Building Materials,. 25(2): p. 452-460. 
[6] Widiarsa, I.B.R. and M.N. Hadi, (2013)., "Performance of CFRP wrapped square reinforced 
concrete columns subjected to eccentric loading."  Procedia Engineering,. 54: p. 365-376. 
[7] Kaveh, A., Hoseini Vaez, S.R., Hosseini, P. (2017), “Modified Dolphin Monitoring Operator for 
Weight Optimization of Frame Structures”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, Online 
published: 25 April 2017, https://doi.org/10.3311/PPci.9691. 
[8] American Concrete Institute. (2008). "Guide for the design and construction of externally bonded 
FRP systems for strengthening of concrete structure" (ACI 440.2R-08). Farmington Hill, Mich., USA. 
[9] American Concrete Institute. (2014). "Building code requirements for structural concrete" (ACI 
318-14) and commentary (ACI 318-14), Farmington Hills, Mich., USA. 
[10] Lam, L. and J. Teng, (2003), "Design-Oriented Stress-Strain Model for FRP-Confined Concrete." 
Construction and Building Materials, 17(6-7): p. 471-489. 
[11] Rao, R.V., Savsani, V.J., and Vakharia, D. P. (2011). "Teaching–learning-based optimization: a 
novel method for constrained mechanical design optimization problems". Computer-Aided Design, 
43(3), 303-315. 
 



75 1396 پاییز و زمستان  پیاپی4،  ایران، سال دوم، شماره دو،شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

 FRPناشاد و نسا ت ناه دو     رارین راوا  را دارا مای    کارنن نهحناه   FRPشاود مقحاو ناا ریاه      همانحور که ا  نتایا مشاهده مای 
ناارای سااه نااو  الحاااه  FRPهااای   دیگاار ه ینااه رمااا  شااده کمتااری داردک در ایاان پاا وه  انتاادا روش م اساا ه ر ااداد ریااه

ای و مساتححلی هام در    نارای مقاارو دایاره    TLBOانتکااری   شحشه، کرنن و آرامحاد کاد نویسای شادک سایظ ناا الگاوریتم فارا        
نارای ساه ناو  الحااه ناا ربححار در ناو  الحااه و ان ااد و           خمشای  یالت فشاری خالت و هم در یالت نحاروی فشااری ناا لنگار    

 ررین یالت اقترادی ر ت نحروی خا ی مشبت گردیدک ها نهحنه ر داد محلگرد
 ریری کتیمه -5

دریالت مستححلی که ر ت ناار فشااری خاالت قارار دارد نارای یا  سااختمان  هاار ر قاه م ماولی مقحاو نتنای ناا ان ااد               
ناشادک در  اورم    رارین یالات مای    و ساه ریاه الحااه کرننای نهحناه      20محلگارد شاماره    20ناا   متر هماراه  محلی 324در  378

ناادون اسااتهاده ا  هااحچ ریااه  14محلگاارد شااماره  28متاار و  محلاای 500در  257ورااود ناارون م ااوری نااا اسااتهاده ا  مقحااو 
FRP  ااوری خااالت مقحاو نااه قحاار  م ای در یالاات ناار  ناشاادک در  اورم اسااتهاده ا  مقحااو دایاره   راارین مقحاو ماای  اقتراادی 
رارین یالات اقتراادی را خواهاد داشات و       و ساه ریاه الحااه کرننای نهحناه      12محلگارد شاماره    12متر ناه هماراه    محلی 468

و سااه ریااه  25عاادد محلگاارد شااماره  10متاار نااه همااراه  محلاای 450در  ااورم ورااود نااار خااار) ا  م ااور مقحااو نااه قحاار  
اشاادک در  ااورم مهاام نااودن فجااا و مسااایت و همچنااحن مرااال  نتناای مااورد   ن راارین یالاات اقترااادی ماای  کرنناای نهحنااه

رار ا    هاای کرننای نهحناه    استهاده در یالات وراود یاا عاد  وراود ناار خاار) ا  م اور اساتهاده ا  مقحاو مساتححلی ناا ریاه             
ن م ااوری هااای محاارح شااده در یالات ورااود ناارو  رساادک ناا اسااتهاده ا  ان اااد و محلگارد   ای ناه نتاار ماای  یالات مقااارو دایااره 

ای  ناشادک ولای در  اورم مهام ناودن مراره محلگارد و فاورد در ساا ه مقحاو دایاره            نمای  FRPنحا ی ناه اساتهاده ا  الحااه    
 گرددک پحشنهاد می
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 Abstract: 
Optimum economic design is one of the main goals of civil engineering. Today, reinforced 
concrete the columns reinforced fibers called FRP fibers. The fiber is available in three types 
of carbon, glass, and aramid. In this study, The Teaching and Learning Metaheuristic 
Algorithm used to determine the dimensions of the column and steel bars, as well as the 
number of FRP layers needed for reinforcement. Considering the limitations and constraint 
that are intended for design, the algorithm determines the dimensions of the concrete cross-
section and the bars, and then examines the cross-sectional strength and, if required for 
reinforcement, a number of FRP layers to reinforce the cross-sectional will use. The cost 
function includes the cost of concrete, reinforcing, and the FRP, which has been introduced as 
a target function. Design criteria and design constraints are implemented and formulated in 
accordance with the ACI 440-08 and ACI 318-14. Therefore, the set of target functions and 
constraints are related to each other so that the lowest cost based on the objective function is 
achieved by establishing all constraints (acceptable design) at a point called the optimal 
design. According to the results, using the dimensions of the column and number of bars 
represented by the algorithm, CFRP use is more cost effective. 
Keywords: FRP Fiber, carbon fiber, RC buildings, strengthen of columns, optimization, 
TLBO(Teaching-Learnng-Based- Optimization ) algorithm 
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 چكیده:
مطرح  های کلیدی در الكتروشیمی و علم مواد روش ی ازبه عنوان يك که یينگاری امپدانس الكتروشیمیا امروزه روش طیف

مورد استفاده قرار گرفته برای تعیین خواص الكتريكی انواع بتن و به ويژه اليه مرزی میلگرد و بتن ای  بطور گسترده است،
های سه جزئی و  مخلوط به صورتمسلح ساخته شده بتن های  در اين مقاله، ضمن معرفی اين روش، طیف امپدانس نمونهاست. 

الكتريكی مناسبی که قابلیت  های ت. عالوه بر اين، مداردو جزئی حاوی زئولیت و سرباره مس مورد مطالعه قرار گرفته اس
نتايج ها ارائه شده است.  هايی را داشته باشند برای تحلیل رفتار اليه مرزی بین فوالد و اين نوع بتن سازی چنین طیف شبیه

ل نفوذ آب و يون های دوام بتن شام دهد که استفاده از زئولیت و سرباره مس، شاخص بدست آمده از اين تحقیق نشان می
کلرايد را تا حد زيادی بهبود داده است. همچنین با ارائة مدل الكتريكی و تعیین مقاومت پالريزاسیون و محاسبه سرعت 

گری، مشخص شد که استفاده از اين مواد با افزايش مقاومت پالريزاسیون، شدت جريان -خوردگی با استفاده از رابطه استرن
 دهد. صد کاهش میدر 56خوردگی را تا حدود 

 کلید واژه: زئولیت طبیعی، سرباره مس، رفتار الكتروشیمیايی، مدار معادل، دوام بتن

 1396-10-23دریافت مقاله:  
 1397-1-28پذیرش مقاله:  
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 مقدمه -1
 EIS (Electrochemical Impedanceنگدداری اماددسانک الکتروشددیکیایه كدده ردده ا ت ددار   در چنددس سددای ا یددر، روش  یدد  

Spectroscopy) الکتروشددیکه و  مطالعددات عندد،او یددش روش ك یددسی درشدد،د، ردده  یددا اماددسانک نریدداو متندداو  نامیددسه مدده
تعیددین رسددیاری از  دد،ا   رددرای هددا فاده قددرار فرفتدده و ایددن روش، ردده عندد،او یکدده از مدد، رترین روشع ددم مدد،اد مدد،رد اسددت

حالددت  در ای رددرای تعیددین  دد،ا  م ددالال ایددن روش رطدد،ر فسددترده. الکتریکدده م ددالال و میدده مددرزی  حنهددا مطددر  اسددت 
. ردا  ]1[اسدتفاده از ایدن روش ردرای تعیدین  د،ا  ردتن مسد ال رواک پیدسا كدرده اسدت            80اسدت. از دهد     نامس استفاده شسه

وندد،د فسددتردفه اسددتفاده از ایددن روش، تفسددیر نتددایس  یدد  اماددسانک رددسلیی پیییددسفه رفتددار  کیددر سددیکاو و ت ییددرات  
هدای   شدکی اسدت. تح یدی ایدن  ید  رده شدست رده انتادا  ند،  الکداو           ریز سا تاری رتن در میه مرزی ف،مد و رتن، رسیار م

. رطد،ر ك ده پذیرفتده شدسه اسدت كده مدسی فیزیکده میده          ]2[فد،مد اسدت، رسدتگه دارد    -الکتریکه كه ریانگر میه مرزی ردتن 
ریک رتن تركیبده از یدش مید  متدراكم اكسدیس حهدن )در حالدت (یرفعدای( و یدش مید  واسد  در نزدیکده  مدات             -مرزی  ف،مد

رتن اسدت. مید  میده مدرزی  از رسد،رات هیسروكسدیس ك سدیم و سدایر مح د،مت هیسراسدی،و رسد،  كدرده ردر روی سدطال               
ف،مد تشکیی شدسه اسدت. هکیندین ایدن سدطال ردا ت ییدرات  اردت دی الکتریکده ناشده از نفد،آ اكسدیسهای حهدن رده دا دی                

هددای معکدد،ی (یددر  هددای الکتروشددیکیایه، یکدده از روش فدد،مد نیددز مددرتب  اسددت. امددروزه اسددتفاده از روش-میدده مددرزی  رددتن
هدا رددر پایدد    . ایددن روش]3-1[مادر  در تعیددین سدرعت  دد،ردفه )یددا نریداو  دد،ردفه( حرمات،رهدای مددسف،و در رددتن اسدت      

هدای الکتریکده ت،سدعه داده شدسه اسدت. از سد،یه دیگدر، مقدسار نریداو           ردتن رده اند،ا  سدیگنای    -تح یی پاسخ سیستم فد،مد 
 ش،د: فری ره ص،رت زیر محاسبه مه-(، را استفاده از رارط  استروIcorr ،ردفه )

(1)            

 Bفیدری شد،د و    هکزمداو اندسازه   Rctمقاومدت پرریزاسدی،و اسدت كده رایدس ردا مقاومدت انتقدای ردار           Rpرط،ریکه در این رارطده  
. مقاومدت انتقدای   ]4[شد،د   ولدت در نردر فرفتده مده     می ده  22تدا   26عسد  ارت اسدت كده در ردتن مسد ال رطد،ر تقریبده ردین        

تدد،او از  . ردده ایددن منردد،ر، مدده]3[رددتن ردده سددیگنای الکتریکدده اعکدداله رسسددت حورد -را رایددس از پاسددخ سیسددتم فدد،مد Rctرددار 
هددا منطبددش راشددس  فیددری پاسددخ فركددانک رسسددت حمددسه از انددسازهمددسار معددادی الکتریکدده معددادله كدده پاسددخ فركددانک حو رددر 

تدری از   تدری ردر پاسدخ واقعده انطبداه داده شد،د، مقدادیر قاردی اعتکداد           استفاده نک،د. رسیهه اسدت كده هدر چده مدسی دقیدش      
هددایه رددا مشا ددات الکتریکدده مع دد،    مقاومددت انتقددای رددار رسسددت  ،اهددس حمددس. مددسارهای الکتریکدده فر دده كدده از الکدداو  

سددازی نکایددس. در ایددن راسددتا  رددتن را رده یددش سددیگنای الکتریکدده مدسی  -ت،اندس پاسددخ سیسددتم فدد،مد  یی شددسه اسددت مددهتشدک 
، كده رده   Reت،او پاسخ الکتریکده یدش الکتدرود در تکدا  ردا الکترولیدت را ردا یدش مدسار سداده كده از مقاومدت الکترولیدت               مه

-1سدازی نکد،د. در شدکی     ( رسدته شدسه اسدت مدسی    RC دازو )معدروب رده    -ص،رت سری را یش شا ه مدسار مد،ازی مقاومدت   
نشدداو دهنددسا  Reنشدداو دهنددسا مقاومددت انتقددای رددار،  Rctای از ایددن ندد،  مددسار نشدداو داده شددسه اسددت كدده در حو  الدد  نک،ندده

راشددس. مطددارش رددا ایددن فددرم، مقددادیر مقاومددت پرریزاسددی،و   ریددانگر فرفیددت  ددازو دو میدده مدده  Cdمقاومددت الکترولیددت، و 
شدد،د. یکدده از   نسددبت داده مدده Rct(، ردده مقاومددت انتقددای رددار  DCهددای نریدداو مسددتقیم )  فیددری رسسددت حمددسه از انددسازه 

ایدن اسدت كده در      شد،د  ه مده هدا رده ویدده در حرمات،رهدای (یدر فعدای مشداهس        فیدری  مهکترین مشکرت اساسده كده در اندسازه   
شد،د. در عکدی ردرای تعیدین رفتدار الکتریکده از        سدازی ردا مدسار مز  اسدت، حاصدی نکده       عکی، حالت پایساری كه ردرای مدسی  

دهددس كدده در  ، اندد،ا  مات فدده از مددسارهای معددادی الکتریکدده را نشدداو مدده  1شدد،د. شددکی  هددای معددادی اسددتفاده مدده  مددسار
هددای مسدد ال رددرای تعیددین رفتددار   هددای سددیکانه، یددا نک،ندده   اماددسانک سیسددتمسددازی  یدد تحقیقددات فذشددته  رددرای مددسی

هدای حاصدی از نریداو متنداو       فیدری  ردتن پیشدنهاد شدسه اسدت. اندسازه     - ،ردفه و تعیین  د،ا  میده مدرزی  ردین فد،مد     
AC فیدری   تد،او رده دلیدی )الد ( شدکی      دهدس كده نکده    ردتن، رفتداری را نشداو مده    -های امادسانک( از سیسدتم فد،مد    )منحنه

هددای  کیددسه،  هددای فركددانک پددایین، و )ک( نددیم دایددره  رددیا از یددش نددیم دایددره در منحندده نایک،ویسددت، ) ( وندد،د دنبالدده 
فیدری ردیا از یدش ندیم دایدره در منحنده نایک،ویسدت را           ت،نیده نکد،د. شدکی   -1ت،س  مدسار نشداو داده شدسه در شدکی     
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ک(. -1سددازی نکدد،د )شددکی   )مقاومددت و  ددازو مدد،ازی( مددسی  RCتدد،او رددا اسددتفاده از دو و یددا تركیبدده از چنددس مددسار    مدده
نفد،آ مدرتب  دانسدت و ردسین ترتیدص در صد،رته كده فقد  فرحیندس            تد،او ردا كنتدری پسیدسا     فركدانک پدایین را مده   های  دنباله

سددری رسددته شددسه  Rct( كدده رددا مقاومددت ZDتدد،او رددا اسددتفاده از یددش الکدداو والبددر  ) شدد،د، مدده سددازی مدده فارادیددش شددبیه
را در سیسددتم نشدداو  Cdlحو را مددسی نکدد،د. در نهایددت وندد،د نددیم دایددرا  کیددسه در پاسددخ فركددانک، رفتددار  ددازنه    اسددت، 

ردتن، رده   -شد،د. ایدن ند،  پاسدخ در سیسدتم فد،مد       سدازی مده   ( مدسی CPEدهس كده ردا اسدتفاده از یدش الکداو فداز  اردت )        مه
ندد،احه واكنشدده ماددزا از هددم( و  ماهیددت (یددر دلیددی عددس  هکگندده سددطال حرمات،رهددا )ردده عندد،او متددای سددطال زرددر و ت،زیدد  

و  Cd ،C1 ، الکدداو -1الدد  و -1هددای  هکگددن رددتن دور از انترددار نیسددت. رددسین ترتیددص در مددسار نشدداو داده شددسه در شددکی 
C2  ( رددا الکدداو  ددازو فدداز  ارددتCPE  معکدد،مد در ارزیدداره -1( نددایگزین شددسه اسددت ) شددکی .)دRct  در حدد،زا زمدداو، تددا یر

هددای نشدداو داده شددسه در  تدد،او رددا مددسار معددادی شدد،د، لددیکن ایددن ا ددر را مدده سیسددتم در نرددر فرفتدده نکددهپسیددسا نفدد،آ در 
. در ایدن مطالعده، ق دس ردر حو اسدت كده  دکن رررسده  د،ا  مکدانیکه و           ]11-4[سدازی نکد،د    د مدسی -1ک و -1های  شکی

هددای مسدد ال سددا ته  یایه نک،نددههددای دو و سدده نزودده حدداوی زو،لیددت  بیعدده و سددرراره مددک، رفتددار الکتروشددیک  دوا  رددتن
 ها م،رد رررسه قرار فیرد و رت،او مسی مناسبه ررای رررسه رفتار میه مرزی اراوه كرد. شسه از این ما ،ط

 

 برنامه آزمايشگاهی -2
 مصالح مصرفی   2-1

اسدتفاده   1ردا تركیبدات شدیکیایه ندسوی      ISIRI 389اسدتانسارد   منطبدش ردر   Iهدای رتنده، از سدیکاو ند،       ررای سا ت نک،نده 
فددزارش شددسه اسددت. دو ندد،  پدد،زومو شددامی   2شددسه اسددت. مشا ددات فیزیکدده و مکددانیکه ایددن ندد،  سددیکاو در نددسوی   

(، ردده عندد،او مدد،اد سددیکانه مککددی در ایددن مطالعدده   ایددراو)منطقدده سددکناو، ردداره )سددرراره مددک( و زو،لیددت  بیعدده   مددک
نشدداو داده  1 در نددسوی سددرراره مددک و زو،لیددت مدد،رد اسددتفاده در ایددن تحقیددش  تركیبددات شددیکیایهاسددتفاده شددسه اسددت. 

درصدس   4/71است. ماکد،  فازهدای سدی یک، حلد،مین و اكسدیسحهن سدرراره مدک و زو،لیدت مد،رد اسدتفاده رده ترتیدص             شسه 
عدده هددای  بی رددرای پدد،زومو Nدرصددس تعیددین شددسه رددرای رده   70درصددس رددرحورد شددسه اسددت كدده رددیا از معیددار   9/82و 

متددر( و سددنگسانه  می دده 72/4-0از دو ندد،  سددنگسانه شددامی سددنگسانه ریددز ) راشددس.  مدده ASTM C618مطددارش رددا اسددتانسارد 
اراودده  3در نددسوی  هددا رددرای سددا ت رددتن اسددتفاده شددسه اسددت كدده مشا ددات ایددن سددنگسانه متددر( می دده 19-72/4درشددت )

 ASTMاتدر و مطدارش ردا اسدتانسارد    -ه كرر،كسدی یش شدسه اسدت. هکیندین در ایدن تحقیدش از فد،ه رواو كنندسه ردر پاید  پ د          

C-494          متددر می ده  70-90اسدتفاده شددس. ردرای سددا ت اند،ا  ردتن و ردده منرد،ر دسددتیاره رده میددزاو اسدرماه در محددسوده ،
متناسص ردا ند،  ردتن و نسدبت ح  رده سدیکاو، از مقدادیر مات فده از ایدن ند،  فد،ه رواو كنندسه اسدتفاده شدس. هکیندین از                

 ای سا ت رتن استفاده شس.ح  شهری رر
 

  

  

 
خازن الية  Cd:: مقاومت اهمی، R2و  R1: مقاومت انتقال بار، Rtبتن، -سازی رفتار سیستم فوالد مدار معادل الكتريكی برای مدل -1شكل 

 المان نفوذ والبرگ ZDالمان خازنی فاز ثابت،  CPEخازن معمولی،  C2و  C1دوگانه، 
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 سیمان، سرباره مس و زئولیتمشخصات  -1جدول 
 زئوليت طبيعي )درصد( باره )درصد( مس سيمان )درصد( تركيب شيميايي

23/16 (CaO)اكسيد كلسيم،   32/33 16/6  
16/36 (SiO2)اكسيد سيليس،   25/9 59/15  
62/4 (Al2O3)اكسيد آلومينيم،   42/4 11/62  

44/4 (Fe2O3)اكسيد آهن،   43/25 44/6  
14/3 (MgO)اكسيد منيزيم،   21/6 3/6  
32/4 (Na2O)اكسيد سديم،   45/6 44/3  

56/4 (K2O)اكسيد پتاسيم،   – 43/6  
94/6 (SO3)اكسيد سولفور،   – 23/4  

Clinoptilolite - - 1/54  
CT - - 6/66اوپال   

1/6 - - كوارتز  
Plagioclase - - 4/3  

2/6 - - فلدسپات  

 
 ها آوری نمونه ساخت و عمل 2-2

رداره اراوده شدسه اسدت. نسدبت ح  رده مد،اد         هدای حداوی زو،لیدت و مدک       ر  ما ،ط رتن مرند  رده هکدراه ردتن     4نسوی،در 
، سدنگسانه ریدز، و سدنگسانه درشدت رده ترتیدص       هدا مقدسار ح    رد،ده و ردرای ایدن  در      2/0هدا رراردر    سیکانه در ك یه این  ر 

سداعت   24هدای تهیده شدسه رده مدست       فرفتده شدسه اسدت. حزم،نده    مکعدص در نردر    كی د،فر  ردر متدر    870، و 870، 172رراردر  
عکددی حوری  ح، ددیههددا ردده  سدداعت، حزم،ندده 24ت،سدد  فدد،نه  ددیک در محددی  حزمایشددگاه نگهددساری شددس. پددک از فذشددت 

 فردیس.  منتقی ( 23 ±1)ح  حهش اشبا  را دمای  استانسارد
 

 مشخصات فیزيكی و مكانیكی سیمان -2جدول 
 تركيب/خواص سيمان سرباره مس زئوليت طبيعي

 (، %C3Sسه كلسيم سيليكات ) 25/44 -- --
 (، %C2Sدو كلسيم سيليكات ) 22/26 -- --
 (، %C3Aسه كلسيم آلومينات ) 46/2 -- --
 روزه، مگاپاسكال 2مقاومت فشاري  4/64 -- --
 روزه، مگاپاسكال5مقاومت فشاري  9/36 -- --
 مگاپاسكالروزه،  36مقاومت فشاري  6/23 -- --
 زمان گيرش اوليه، دقيقه 616 662 --
 زمان گيرش نهائي، دقيقه 366 362 --
 m2/kgسطح ويژه،  364 6/622 --

 g/cm3وزن مخصوص،  64/2 49/2 3/3

 (oC952افت وزني ناشي از سرخ شدن، % ) 54/6 6كمتر از  62/9
 مانده نامحلول،% باقي 53/4 -- --
 %انبساط در اتوكالو،  24/4 -- --
 ميكرون، % 42مانده بر روي الك  -- 4/65 36

 روزه  % 36گيري ترموگراويمتري  اندازه -- 26 2/24
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 های بتنی مصالح سنگی در ساخت نمونه مشخصات -3جدول 
 وزن مخصوص اشباع  نوع سنگدانه

 عبوري از الك مدول نرمي جذب آب )%( (g/cm3با سطح خشك )
 ميكرون )%( 52 

 3/4 -- 2/6 21/3 متر( ميلي 52/4-69سنگدانه درشت )
 6/6 6/2 1/3 22/3 متر( ميلي 4-52/4سنگدانه ريز )

 
 های آزمايش طرح مخلوط و روش -2-3

مقاومددت فشدداری، عکددش نفدد،آ ح  و نفدد،آ تسددری  شددسه یدد،و ك رایددس رددر هددای  رددرای تعیددین  دد،ا  مقدداومته و دوا ، حزمدد،و
 ای ردتن مسد ال   هدای اسدت،انه   ، نک،نده الکتروشدیکیایه  هدای  د،ردفه   نهدت انادا  حزمد،و   های رتنده انادا  فرفدت.     روی نک،نه
ایددن نک،ندده ردده منردد،ر ارزیدداره  دد،ردفه ماكروسددی  راحدده شددسه و  اسددتفاده شددس. 2مطددارش شددکی  mm 200×82ردده ارعدداد 

، مطدارش ردا   متدر  می ده  80رده فاصد      و متدر  می ده  10دو می گدرد حندسار رده قطدر     راشدس.   مه متر می ه 22دارای پ،شا حرمات،ر 
ای قدرار داده شدسه اسدت. ایدن می گردهدا در دا دی ردتن  د،ری حرندسی شدسنس كده تنهدا              های اسدت،انه  در دا ی نک،نه 2شکی 

حدداوی مح دد،ی ح  نکددش  ای یه ددح، ،ای از سددطال می گددرد رددا رددتن در تکددا  راشددس. در رددامی نک،ندد  اسددت،انهمتددر  می دده 70
ه شدسنس تدا   لروزه پدر و  دا   14هدای  ایدن ح، دیه در چر ده   شدسفه تعبیده فردیدس.     هدای تدر و  شدش    چر هعکای ررای ا 2%

 در سدن مقدرر   هدای  د،ردفه   منرکده ردرای قراودت حزمد،و      ررنامد  فرحینس  ،ردفه می گردهدای مدسف،و در حو تسدری  شد،د.     
 Solartronات ددای حنهددا ردده دسددتگاه مسدد ال در ح  نکددش و نحدد،ه هددای  ، نحدد،ا قرارفیددری حزم،ندده3در شددکی تنرددیم شددس. 

نشاو داده شدسه اسدت. الکتدرود مرند  مد،رد اسدتفاده در ایدن تحقیدش از ند،  سد،لفات نید،ه مح د،ی سد،لفات               1260+1287
 راشس. ولت مه 64/0پتاسیم اشبا  ر،د. قاری ت،نه اینکه پتانسیی این الکترود در مقایسه را  الکترود مرن  هیسروژو 

 
 های مسلح نمونه طرح مخلوط -4جدول 

سيمان  درصد جايگزيني  مخلوط
(kg/m3) 

 زئوليت
(kg/m3) 

 سرباره مس
(kg/m3) 

كننده  روان فوق
 )درصد سيمان(

مخصوص بتن تازه  وزن
(kg/m3)  سرباره مس  زئوليت 

M-Z0C0 -- -- 224 -- -- -- 3266 
M-Z15C0 62 -- 2/395 2/23 -- 4/4 3264 
M-Z30C0 24 -- 342 642 -- 3/6 3396 

M-Z15C15 62 62 342 2/23  2/23  2/4 3393 
 

 
 ايییهای مورد آزمون الكتروشیم طرح کلی نمونه -2شكل 
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 پاسخ فرکانسگر  چیدمان آزمايش توسط تحلیل -3شكل 

 های دوام مقاومت فشاری و شاخص 2-4
عکددش  2نشدداو داده شددسه اسددت.  شددکی   4روز در شددکی  90و  28، 7هددای رتندده در سددنین  نتددایس مقاومددت فشدداری نک،ندده 

پددذیری  ، میددزاو شددار عبدد،ری در حزمددایا نفدد،آ6در شددکی دهددس.  روز نشدداو مدده 90و  28نفدد،آ ح  تحددت فشددار را در سددنین 
 اراوه شسه است.  (RCPTتسری  شسه ی،و ك رایس )

 
 های مورد مطالعه مقاومت فشاری طرح مخلوط -4شكل 

 

 
 های مورد مطالعه در طرح مخلوط عمق نفوذ آب -6شكل 
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 های مورد مطالعه نفوذپذيری تسريع شده يون کلر در طرح مخلوط -5شكل 

 
 های طیف امپدانس   ثبت داده  2-6

ردده هکددراه  Solartron 1287ز پتانس،اسددتات ا ،هددای مسدد ال در ایددن تحقیددش، رددرای رسسددت حوردو  یدد  اماددسانک حزم،ندده  
 AC اردت صدفر و دامند   اردت      DCاسدتفاده شدسه اسدت. ردا اسدتفاده از یدش پتانسدیی         FRA 1260فر پاسدخ فركدانک    تح یی
، از چیدسماو حالدت روردا فركدانک در حالدت كنتدری پتانسدیی ردرای  بدت  ید  فركدانک سیسدتم از             ولدت  می ه 10معادی 

   .می ه هرتز استفاده فردیس 20كی ،هرتز تا  20

 
 ]3[و همكاران  Poupardسازی طیف امپدانس، برگرفته از  مدار معادل برای شبیه -7شكل 

 
 ]3[ 6منحنی نايكوئیست بر اساس مدار معادل شكل  -8شكل 

 
  توسط مدار معادلطیف امپدانس سازی  شبیه 2-5

سددازی  یدد   سددازی  یدد  اماددسانک اراودده شددسه اسددت. رددا مددسی هددا رددرای شددبیه ، اندد،ا  مات فدده از مددسار معددادی1در شددکی 
سدازی رفتدار امادسانک     رینده و مدسی   هدا قار یدت پدیا    های این تحقیش، مشدا  فردیدس كده ایدن مدسی      ما ،ط  اماسانک  ر 
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 ]3[و هککداراو   Poupardنادا  شدسه، مدسله كده ت،سد       های ایدن مطالعده را نسارندس. لدذا  ردر اسدا  مطالعدات ا         ر  ما ،ط
تددرین انطبدداه را رددا  یدد  اماددسانک   مدد،رد تحقیددش قددرار فرفددت و مشددا  شددس كدده ایددن مددسی مناسددص    ارودده شددسه اسددت،

نشدداو داده شددسه اسددت. ایددن مددسار قددادر اسددت  7هددای ایددن تحقیددش را دارد. مددسی پیشددنهادی ایددن محققددین در شددکی   ددر 
سددازی نکایددس. در ایددن  را مددسی 8یدد  اماددسانک )منحندده نایک،ویسددت( نشدداو داده شددسه در شددکی هددای مات فدده از   ویدفدده

مقاومددت  -كنددس،   كدده محددسودا فركددانک رددامی منحندده نددایک،ویک را مشددا  مدده Reمقاومددت الکترولیتدده،  -شددکی، الدد 
كدده ت،سدد   Rp مقاومددت پرریزاسددی،و -كدده ت،سدد  قطددر ح قدد  فركددانک رددام مشددا  شددسه اسددت، و  ک    Rctانتقددای رددار 

 "نایک،ویسددت"منحندده ، 12تددا  9  هددای شدد،د، قارددی مشدداهسه اسددت. در شددکی محددسودا فركددانک پددایین منحندده مشددا  مدده
 ددر   رددرای 7سددازی شددسه رددر اسددا  مددسی شددکی   )مقددادیر م،هدد،مه در ررارددر مقددادیر حقیقدده( ردده هکددراه  یدد  شددبیه  

هدا نیدز در هکدین     ایدن  در    "رد،د "هدای   روز نشداو داده شدسه اسدت. منحنده     90پدک از فذشدت    هدای ایدن تحقیدش    ما ،ط
سددازی ت،سدد  مددسی، رددا مشدداهسات  شدد،د، نتددایس شددبیه هددا اراودده شددسه اسددت. هکانگ،ندده كدده مرحردده مدده  شددکیایددن در  سددن

 حزمایشگاهه انطباه رسیار  ،ره دارد. 
 

 تعيين پارامترهاي طيف امپدانس 2-7
هددای  هددای مات دد  ایددن مقالدده، پددارامتر هددای مسدد ال  ددر  هددای منطبددش شددسه رددر  یدد  اماددسانک نک،ندده هرددر اسددا  منحندد

  رصه شسه است.  2مات   مرر،ط  ره مسار معادی در نسوی 
 

 بحث بر روی نتايج -3
 مقاومت فشاری 3-1

مرند  در تکدامه سدنین      هدای حمیاتده در مقایسده ردا ردتن      شد،د، مقاومدت فشداری ردتن     مرحره مده  4هکانگ،نه كه در شکی 
درصددس زو،لیددت  12كدده حدداوی  M-Z15C0شدد،د. رددتن كدداها دارد. البتدده رددا افددزایا سددن، مقددسار ایددن كدداها كکتددر مدده 

 3و  4، 10روز، ردده ترتیددص دارای كدداها مقاومددت فشدداری    90و  28، 7راشددس در مقایسدده رددا رددتن مرندد  در سددنین     مدده
روز، ردده  90و  28، 7شدس در مقایسده رددا ردتن مرندد  در سدنین     را درصددس زو،لیدت مدده  30كدده حداوی   M-Z30C0درصدس، ردتن   

درصددس  12كدده حدداوی تركیددص  M-Z15C15درصددس، و هکینددین رددتن   7و  24، 38ترتیددص شدداهس كدداها مقاومددت فشدداری 
روز، ردده ترتیددص دارای كدداها  90و  28، 7درصددس سددرراره مددک اسددت، در مقایسدده رددا رددتن مرندد  در سددنین   12زو،لیددت و 

هدای ردتن دو نزوده، پدک از سده       شد،د ما د،ط   راشدس. ردسین ترتیدص مرحرده مده      درصسی مده  29و  39، 32مقاومت فشاری 
اد معدادی ردتن مرند  را كسدص نکایدس، لدیکن ردتن سده نزوده هند،ز شداهس افدت             وری ت،انسته اسدت مقداومته تقریبد   ح ماه عکی

هددای حدداوی مدد،اد نددایگزین سددیکاو را   راشددس. دلیددی كدداها مقاومددت سددنین كددم رددتن  درصددس مدده 30مقدداومته در حددسود 
تدد،او ردده نددایگزینه سددیکاو رددا مدد،اد پدد،زومنه نسددبت داد كدده در مقایسدده رددا سددیکاو پرت نددس از واكددنا هیسراسددی،و     مدده

كنددستری رر دد،ردار اسددت، ولدده در سددنین رددامتر، ردده دلیددی تشددکیی ژی سددی یکات ك سددیم هیسراتدده ناشدده از واكددنا        
پدد،زومنه، مقاومددت فشدداری رددتن را تددا حددس رددتن مرندد  افددزایا داده اسددت. در مدد،رد رددتن سدده نزودده و ع ددت عددس  كسددص  

 سرراره مک در مقایسه را زو،لیت نسبت داد. ت،او ره پایین ر،دو فعالیت پ،زومنه  روز را مه 90مقاومت زیاد در سن 
 

 های مربوطه طیف امپدانس و محاسبه مقادير المان سازی نتايج حاصل از شبیه -6جدول 
 جريان خوردگي محاسبه شده از

 متر در سال( گري )ميلي -رابطه استرن 
سازي پارامترهاي بدست آمده از شبيه  مشخصه طرح 

Re, (ΩCm2) Rct (ΩCm2) P Rp, (ΩCm2) 
4693/4  66444 2336 239/4  3542 M-Z0C0 
4616/4  62329 3292 253/4  2323 M-Z15C0 
4452/4  5512 15624 436/4  1965 M-Z30C0 
4416/4  26424 62215 344/4  5142 M-Z10C15 
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  M-Z0C0سازی طیف امپدانس طرح  نتايج شبیه -9شكل 

  
  M-Z15C0سازی طیف امپدانس طرح  نتايج شبیه -11شكل 

  
  M-Z30C0سازی طیف امپدانس طرح  نتايج شبیه -11شكل 

  
  M-Z15C15سازی طیف امپدانس طرح  نتايج شبیه -12شكل 

 هاي دوام بررسی شاخص 3-2
 عمق نفوذ آب 3-2-1

روز  90و  28هددا در هددر دو سددن  تکددامه ما دد،ط شدد،د، عکددش نفدد،آ ح  تحددت فشددار مرحردده مدده 2هکانگ،ندده كدده در شددکی 
شد،د، ردا ندایگزین نکد،دو زو،لیدت یدا سدرراره مدک، ایدن           راشدس و هکیندین مشداهسه مده     می یکتدر مده   12قاری قب،ی و زیدر  
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درصددس زو،لیددت نددایگزین  30كدده در حو رددامترین سددطال نددایگزینه، یعندده   M-Z30C0یارددس. ما دد،ط   شددا   رهبدد،د مدده
می یکتدر   10و  9روز را نشداو داده كده رده ترتیدص      90و  28تدرین عکدش نفد،آ تحدت فشدار در سدن       سیکاو پرت ندس شدسه، كک  

درصدس از سدیکاو ندایگزین شدسه      30كده مشداره ردا ما د،ط قب ده       M-Z15C15مه راشدس. ایدن در حداله اسدت كده در ردتن       
 12و  14فد،آ رده ترتیدص    راشدس، دارای عکدش ن   درصدس مررد،ط رده سدرراره مدک مده       12درصدس،   30را ایدن تفداوت كده از ایدن     

شد،د، ایدن ما د،ط ا در كکتدری در رهبد،د عکدش نفد،آ ح           روز است. هکانگ،نده كده مرحرده مده     90و  28می یکتر در سنین 
تدد،او حو را ردده فعالیددت  درصددس زو،لیددت از  دد،د نشدداو داده اسددت كدده در ایددن مدد،رد نیددز مدده 30نسددبت ردده ما دد،ط حدداوی 

 12ا زو،لیدت نسدبت داد. هکیندین شدایاو آكدر اسدت ما د،ط دو نزوده حداوی          تدر سدرراره مدک در مقایسده رد     پ،زومنه كدم 
درصددس  30درصددس سددرراره و  ددعیفتر از ما دد،ط حدداوی  12درصددس زو،لیددت نیددز عک کددردی انددسكه رهتددر از ما دد،ط حدداوی  

 زو،لیت داشته است.
 نفوذ تسريع شده يون کلرايد 3-2-2

هدای دو و سده نزوده حداوی زو،لیدت و سدرراره مدک در         ما د،ط ،د، شدار عبد،ری از   شد  مشداهسه مده   6هکانگ،نه كه در شکی 
هدا ردا افدزایا     مقایسه را رتن مرن  ره شست كاها یافتده اسدت. رطد،ر ك ده، میدزاو كداها شدار عبد،ری در تکدامه ما د،ط          

درصددس، ردده  94و  92رددا مقددسار كدداها  M-Z30C0یارددس. ریشددترین میددزاو كدداها مرردد،ط ردده ما دد،ط    سددن، افددزایا مدده
درصددس زو،لیددت در سددنین  12رددا داشددتن  M-Z15C0  راشددس. رددتن روز نسددبت ردده رددتن مرندد  مدده 90و  28ن ترتیددص در سددنی

كدده رددتن سدده  M-Z15C15درصددسی شددسه اسددت. در رددتن   82و  73روز ردده ترتیددص م،نددص كدداها شددار عبدد،ری   90و  28
درصددس ردده  80و  78درصددس سددرراره مددک مدده راشددس، كدداها شددار عبدد،ری معددادی   12درصددس زو،لیددت و  12نزودده حدداوی 

تد،او ایدن پسیدسه را رده فعالیدت پد،زمنه زو،لیدت         روز مشداهسه شدسه اسدت. در ایدن مد،رد نیدز مده        90و  28ترتیص در سنین 
 ه نسبت داد.  و سرراره مک و تشکیی ژی سی یکات ك سیم هیسراته  ان،ی

 بررسی خواص الكتروشیمیايی 3-3
 بررسی رفتار مقاومت الكترولیتی 3-3-1

نشدداو داده شددسه اسددت، مرردد،ط ردده راددا فركددانک رددامی منحندده     Reرددا عبددارت  2مقاومددت الکترولیددت كدده در نددسوی  
 12زمدانه كده   كده  شد،د   . ردا ت،نده رده نتدایس اراوده شدسه در ایدن ندسوی، مشدا  مده          راشدس  ناك،ویست  ید  امادسانک مده   

یاردس، لدیکن زمدانه كده      درصدس افدزایا مده    40تدا حدسود   شد،د، مقاومدت الکترولیتده     درصس از سیکاو ندایگزین زو،لیدت مده   
نکایدس.   درصدس افدت پیدسا مده    30كندس، ردرعکک، مقاومدت الکترولیتده تدا       درصدس دیگدر افدزایا پیدسا مده      12این نایگزینه تا 

درصددس سددرراره مددک، مقاومددت   12درصددس زو،لیددت ردده هکددراه   12و از ایددن در حدداله اسددت كدده در حالددت اسددتفاده هکزمددا 
 كنس. ررارر افزایا پیسا مه 2/2الکترولیته ریا از 

 رفتار مقاومت انتقال بار 3-3-2
نشدداو داده شددسه اسددت مرردد،ط ردده قطددر ح قدد     Rctرددا عبددارت  7و شددکی  2مقاومددت ناشدده از انتقددای رددار كدده در نددسوی  

ردا  راشدس.   راشدس. ایدن پدارامتر نشداو دهندسا فرفیدت انتقدای ردار در فرحیندس  د،ردفه مده            فركانک ردامی  ید  امادسانک مده    
درصددس تددا یر  12، اسددتفاده از زو،لیددت تددا هددای رسسددت حمددسه از رددرازش مددسار معددادی رددر روی  یدد  اماددسانک ت،ندده ردده داده

افدزایا شدسیسی در مقاومدت     درصدس، رده یدش رداره     30چنسانه رر این مقاومت ندسارد لدیکن ردا افدزایا درصدس ندایگزینه تدا        
ررارددر افددزایا داده  2شدد،د. اسددتفاده هکزمدداو از زو،لیددت و سددرراره مددک ایددن مقاومددت را تددا حددسود  انتقددای رددار مشدداهسه مدده

 است. 
 رفتار مقاومت پالريزاسیون 3-3-3

سده پدایین در   نشداو داده شدسه اسدت كده مررد،ط رده محدسودا فركان        Rp، مقاومدت پرریزاسدی،و ردا عبدارت     2مطارش را نسوی 
راشددس. ایددن پددارامتر ردده مشا ددات میدد  دوفاندد  شددکی فرفتدده مددارین فدد،مد و رددتن و نددر  ناراددایه      یدد  اماددسانک مدده

ردا افدزایا   مشدا  اسدت،    2شد،د. هکانگ،نده كده از نتدایس اراوده شدسه در ندسوی         ها در این میه مدرزی  مررد،ط مده    الکتروو
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رود، ایدن مقاومدت افدزایا پیدسا      هدای رتنده مده    سدرراره مدک( در  در  ما د،ط    درصس نایگزینه مد،اد پد،زومنه )زو،لیدت و    
دهددس و در نتیادده احتکددای رددروز  دد،ردفه در  كددرده و امکدداو عبدد،ر نریدداو الکتریکدده را تشددکیی پیددی  دد،ردفه كدداها مدده

درصدس   12، كده حداوی   M-Z15C0دهدس. ردسین ترتیدص مقاومدت پرریزاسدی،و  نک،ند          های رتنده مسد ال را كداها مده     نک،نه
دهددس و ایددن در حدداله اسددت كدده رددا افددزایا  درصددس افددزایا را نشدداو مدده 20نسددبت ردده نک،ندده رددتن مرندد ، زو،لیددت اسددت، 

یارددس. رددا ت،ندده ردده    ررارددر درصددس ارتقددا  مدده   6/1درصددس، ایددن مقددسار افددزایا، تددا حددسود از     30درصددس نددایگزینه تددا  
اره مددک، از ایددن منرددر رفتددار رهتددری داشددته و تددا شدد،د نک،ندده حدداوی تركیددص زو،لیددت و سددرر هددا، مشددا  مدده فیددری انددسازه
 ررارر مقاومت پرریزاسی،و ریشتری نسبت ره رتن مرن  دارد.  8/1حسود 

 رفتار خازنی انتقال بار و الية دوگانه 3-3-4
اسدتفاده شدسه اسدت ردا دو      7( كده در  راحده مدسی مدسار معدادی نشداو داده شدسه در شدکی         CPEمعک،مد الکداو فداز  اردت )   

راشدس، رده معنده ایدن اسدت       1معدادی   P پدارامتر  شد،د. چنانیده   تعرید  مده   ⁄(   )    و رارطد  فیدزوری    Tو  Pمتر پارا
راشدس، الکداو  دازو فداز  اردت  د  مد،ر          2/0ای  ،اهدس داشدت. چنانیده ایدن عدسد رراردر        ه كه این الکاو رفتدار  دازنه ایدس   

ی سداز  یدن الکداو ردا یدش  دازو مد،ازی شد،د، قدادر رده شدبیه          كندس و هرفداه ا   ای را در منحنده م،هد،مه ایاداد مده     درنه 42
سدازی میده مدرزی  ردین فد،مد و ردتن كده         ردرای تشدای  و مدسی    Pمعکد،مد پدارامتر   . دایرا نیکه كشدیسه شدسه  ،اهدس شدس    

ای كده ردین    قدادر اسدت رفتدار  دازنه مید  دوفانده        1تدا   9/0مدارین   P. مقدادیر  شد،د  اسدت اسدتفاده مده   ن،عه سطال ناهکگن 
معدادی   Pال ف،مد و رتن كه هریدش دارای سدط،  كدامرد نداهک،اری هسدتنس را تشدای  دهدس. الکداو فداز  اردت ردا مقدسار             سط
الکداو والبد،ر    سدازی ردا    كده شدبیه رده مدسی     حیدس كده مکدانیز  رفتداری مررد،ط رده پسیدسا نفد،آ راشدس          زمانه ر،ن،د مه 2/0

 2/0كکتدر از   Pپدارامتر   ی مد،رد مطالعده،  هدا  در نک،نده ،د كده  شد  مرحرده مده   2است. را ت،نه ره نتدایس اروده شدسه در ندسوی     
 .  راشس در این مطالعه، از ن،  نف،آ مه (الصمکانیز   احتکامد ش،د كه ، مشا  مهراشس مه 2/0و رامتر از 

 جريان خوردگی 3-3-5
ولددت،  می دده 22معددادی  Bفددری و رددا فددرم پددارامتر  -رددا ت،ندده ردده مقاومددت پرریزاسددی،و و رددا اسددتفاده از رارطدده اسددترو   

شد،د كده ردتن معکد،له كده در سدا ت حو از هدیس ند،  مد،اد پد،زومنه اسدتفاده نشدسه اسدت، احتکدامد ردامترین                 مشا  مه
شست  د،ردفه را  ،اهدس داشدت. ردا افدزایا میدزاو ندایگزینه مد،اد پد،وزمنه )زو،لیدت یدا سدرراره مدک( شدست  د،ردفه                

درصدس زو،لیدت ندایگزین سدیکاو پرت ندس، شدست  د،ردفه رده میدزاو           12ده از یاردس. ردا اسدتفا    های مسد ال كداها مده    نک،نه
درصددس، ایددن شددست   30یارددس و ایددن در حدداله اسددت كدده رددا افددزایا میددزاو نددایگزینه تددا سددطال     درصددس كدداها مدده 16

درصددس  12درصددس زو،لیددت و  12یارددس. ایددن شددرای  رددرای رددتن سدده نزودده حدداوی     درصددس كدداها مدده  61 دد،ردفه تددا 
راشدس ولده در ایدن حالدت، مقدسار كداها شدست  د،ردفه قدسری           درصدس زو،لیدت مده    30مشداره ردا ردتن ردا      مک نیدز  سرراره

 سس.  ر درصس مه 62ریشتر و ره حس 
 
 گيري نتيجه -4

هددای دو و سدده نزودده حدداوی زو،لیددت و سددرراره مددک    در ایددن مقالدده  دد،ا  مقدداومته، دوا  و رفتددار الکتروشددیکیایه رددتن  
درصددس پدد،زومو زو،لیددت و هکییددنن یددش ما دد،ط   30و  12 دد،ط رددتن دو نزودده حدداوی مدد،رد رررسدده قددرار فرفددت. دو ما
هدای مقداومته، نفد،آ     درصدس سدرراره مدک سدا ته شدس و شدا         12درصدس زو،لیدت و    12رتن سه نزوه حداوی تركیبده از   

فیددری  ازهروز ردده عندد،او پارامترهددای دوا  انددس 90و  28پددذیری تسددری  شددسه یدد،و ك رایددس در سددنین   ح  تحددت فشددار، نفدد،آ
هدای مسد ال سدا ته شدسه ردا ایدن مد،اد نیدز ردا اسدتفاده از پتانسی،اسدتات             قرار فرفت هکیندین رفتدار الکتروشدیکیایه نک،نده    

هدا ردا اسدتفاده از مدسار      فیدری شدس. ردرای رررسده رفتدار الکتریکده،  ید  امادسانک ایدن نک،نده           انسازه Solartron 1287مسی 
هدای حداوی    ردا مقایسده نتدایس مشدا  فردیدس كده ردا وند،د افدت مقداومته ردتن            معادی الکتریکه م،رد تح یی قدرار فرفدت.  

هددا ردده مقددادیر متنددافر رددتن مرندد  ارتقددا  یافتدده  روز(، مقاومددت ایددن ما دد،ط 90پدد،زومو در سددنین كددم، در سددنین رددامتر )
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فدزایا یاردس.   است. البته در م،رد رتن سه نزوده حداوی سدرراره مدک، ایدن ما د،ط نت،انسدت رده حدس مقاومدت ردتن مرند  ا            
پدذیری تسدری  شدسه ید،و ك رایدس در       هدای دوا  شدامی نفد،آ تحدت فشدار ح  و نفد،آ       های حاوی پ،زومو، از نردر شدا     رتن

انددس. هکینددین اسددتفاده از پدد،زومو، ردده دلیددی رددروز      مقایسدده رددا رددتن مرندد ، عک کددرد مناسددبه را از  دد،د نشدداو داده    
ت ك سددیم هیسراتدده، و رهبدد،د سددا تار منفددذی رددتن و هکینددین میدده  هددای پدد،زومنه و تشددکیی ژی  ان،یدده سددی یکا  واكددنا

هدای دو و   ف،مد و اصر  این سدطال، سدبص رهبد،د قاردی ت،نده رفتدار الکتریکده ردتن شدسه اسدت رط،ریکده نک،نده            -مرزی  رتن
او سه نزوه حداوی پد،زومو زو،لیدت و سدرراره مدک، عک کدرد رسدیار مناسدص تدری در مقایسده ردا نک،نده شداهس از  د،د نشد               

 درصس كاها یافته است. 62درصس از سیکاو، در حسود  30انس. نر   ،ردفه در این ما ،ط ها را نایگزینه  داده
 
 . قدردانی6

ایددن پدددوها در مركددز تحقیقددات راه، مسددکن و شهرسددازی و رددا هککدداری صددکیکانه هککدداراو محتددر  راددا رددتن رددام    
سدیسع ه میررداقری شداد انادا  شدسه اسدت، لدذا مز  اسدت از ایدن عزیدزاو كکدای تشدکر و قدسردانه را داشدته                نس هم حقای
 راشم.
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Abstract 
Recently, the electrochemical impedance spectrometry (EIS) has been found as a key method in 
the field of materials science and electrochemistry for determination of electrical behavior of 
concrete and especially the interfacial zone of steel-concrete layer. In this paper, EIS of 
reinforced concretes made with binary and ternary combination of zeolite and copper slag as 
supplementary cementitious material were examined in an experimental research. Moreover, 
equivalent electrical circuits fitted for evaluation of steel/concrete interface of such concretes. The 
results showed that zeolite and copper slag enhanced the durability properties of concrete 
including the water and chloride permeability indexes. Also, with aid of electrical models and 
determining the polarization resistance with stern- geary equation, it was found that these 
martials increased the polarization resistance leading to the decrease of corrosion rate up to 65%.  
Keywords: Natural zeolite, copper slag, electrochemical behavior, equivalent circuit, concrete 
durability 
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 چکیده:
محیطی، استفاده از مواد زائد و دوریز و های جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکالت زیستامروزه در راستای کاهش هزینه

است و از طرفی استفاده از این مواد عالوه بر کمک به پوزوالن ها در بتن به یکی از مباحث مورد عالقه اکثر محققین تبدیل شده
 بهبود خواص بتن به یکی از بحث های مهم در زمینه توسعه پایدار نیز تبدیل شده است.

دهد در بتن در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزوالن طبیعی که خواص پوزوالنی از خود نشان می
برروی خواص  05و % 01، % 5قرار گرفت. برای این منظور اثر جایگزینی زئولیت با درصد جایگزینی وزنی %خودتراکم مورد ارزیابی 

شده بررسی گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که زئولیت باعث بهبود عملکرد بتن بتن تازه و مقامت فشاری بتن سخت 
انداختگی را زئولیت چسبناکی و پایداری بتن را افزایش و آب شود و دلیل این عملکرد این است کهخودتراکم در حالت تازه می

روز  01و  82شود. اما در سنین شده میکاهش می دهد. ضمن اینکه زئولیت در سنین اولیه سبب کاهش مقاومت بتن سخت
 کند.مقاومتی برابر و حتی بیشتر از بتن پایه را کسب می

 ت، کارائی بتن خود تراکم، توسعه پایدارکلمات کلیدی: بتن خود تراکم پوزوالنی، زئولی

 1396-10-19دریافت مقاله: 
 1397-1-28پذیرش مقاله: 
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 مقدمه .0
هکا متاکاوا اسکت و    زئولیت به عنوان یکک پکوزو ن یعیعکی انکوات ميتلاکی دارد ککه خکواي شکیمیایی و فیلیککی و خلکوي  ن          

توانسته اسکت بکه عنکوان یکک پکوزو ن یعیعکی مناسکخ در سکاخت بکتت هکای خکودتراکم مرکرا شکودز مرکرا ایکت پکوزو ن                 
عالوه بر اقترادی کردن رویکه سکاخت بکتت، بهعکود خکواي ژئولوژیکک و مقکاومتی سکیمان را نیکل بکه همکراه داردز تنکوت مو کود              
در بیت نمونه های ميتلف ژئولیت باعک  مکی شکود ککه انسکجال ککاملی بکیت همکه ی نتکاید بدسکت  مکده از تفقیقکاا ميتلکف              

انکد، بایکد هکر نکوت زئولیکت بکا خکواي شکیمیایی و فیلیککی          ن ککرده و ود نداشته باشد و همکانوور ککه برخکی از مفققکیت عنکوا     
شکود ککه نتکاید کلکی و مشکتر       خاي بوکور  دااانکه بررسکی شکود از ایکت رو در قسکمت مکرور تفقیقکاا پیشکیت سکعی مکی           

دهککد در زئولیککت بککا هیدروکسککید کلسککیم هیدراتککه واکککن  مککی SiO2و  AL2O3ز مقککادیر زیککاد [1]تمککامی مفققککیت شکککر شککود 
هکای ااککافه بکر مفرکو ا هیدراتاسککیون سکیمان اسکت و در نتیجککه ریلسکاختار بککتت       و  لومینککاا   C-S-Hککه مفرکوآ  ن ژآ  

 ز[3, 2]یابد شده خروصا در ناحیه انتقالی خمیر سیمان و سنگدانه بهعود میتسي
یکوری ککه اسکتااده از زئولیکت بکه میکلان       تکوان مقاومکت بکتت را افکلای  دادز بکه     با  ایگلینی بيشی از سکیمان بکا زئولیکت مکی    

شکودز در حالیککه اسکتااده از زئولیکت بکه میکلان       درصد باعک  افکلای  مقاومکت در همکه ی سکنیت بکتت مکی        11الی  10از کمتر 
 180و  90   روز( و  عککران مقاومککت در سککنیت زیککاد 28درصککد سککعخ کککاه  مقاومککت اولیککه  کمتککر از  20 الککی 11بیشککتر از 
ر زئولیکت بکر خکواي بکتت تکازه و مقاومکت بکتت، يهکار سکری  زمکای            ز فنگ و همکاران بکرای بررسکی تک  ی   [6-4]شود روز( می

ميتلف انجال دادنکدز در ایکت موالعکه  ن هکا ا کر ترکیکخ زئولیکت و سکایر مکواد افلودنکی، انکدازه شراا زئولیکت و مقکدار زئولیکت               
بسکیار کمتکری     ایگلیت شده را بررسکی کردنکد و در نهایکت اکلارش کردنکد ککه بکتت هکای تکازه حکاوی زئولیکت    انکداختگی            

ی از مفققککیت مقککدار بهینککه اسککتااده از ز برخکک[4]هککای حککاوی سککیمان پرتلنککد خککالش از خککود نشککان دادنککد   نسککعت بککه بککتت
 11انککد و افککلای  مقککاومتی تککا حککدود  درصککد عنککوان کککرده 11الککی  10روزه ی بککتت،  28زئولیککت را بککرای افککلای  مقاومککت  

 مقاومکت( و روان  اسکالم     MPa 80 از  بکی   ز در تفقیقکی بکتت پرمقاومکت   [7]انکد  درصکد  زمونکه ی شکاهد را اکلارش داده    

mm180اسککت کککه بککتت سککازه ای ز در بررسککی دیگککری نیککل نشککان داده شککده [4]اسککت اسککتااده از زئولیککت بدسککت  مککده ( بککا
 ز[8]بل ساخت است درصد زئولیت قا 10حاوی مقدار  ایگلینی 

بککتت، کککاه  منافککذ و ناوشپککذیری تفقیقککاا انجککال شککده در مککورد تکک  یر زئولیککت بککر ناوشپککذیری و تيليککل خمیککر سککیمان در 
 10انکدز بکه ن کر مکی رسکد ککه درصکد بهینکه اسکتااده از زئولیکت در ایکت زمینکه             بتت را در ا ر اسکتااده از زئولیکت ت ییکد ککرده    

تککر از خاکسککتر بککادی و  اسککت کککه زئولیککت ا ککری قککوی ای اککلارش شککده درصککد  ککایگلیت سککیمان باشککدز در مقالککه  20الککی 
 ز[7]سی در افلای  مقاومت، کاه   ذ     و کاه  انتشارپذیری یون کلر در بتت دارداعیاتر از دوده سیلی

هککای ميتلککف نشککان اسککت و اککلارش( در بککتت کککامال ا عککاا شککده ASRهککا  تکک  یر زئولیککت برکنتککرآ واکککن  قلیککایی سککنگدانه
هکا  هکای ناشکی از واککن  قلیکایی سکنگدانه     توانکد سکعخ مفکدودکردن انعسکا     دهد اسکتااده از مقکادیر مناسکخ زئولیکت مکی     می

در ککه سککانتیگراد،  100  ارمککای  زئولیککت تککا  تککوان بککا پککی ز تکک  یر زئولیککت در ایککت زمینککه را مککی  [13-7]در بککتت اککردد
افککلای  دادز در  NH4Clوری در مفلککوآ خردشککدای بیشککتر زئولیککت و افککلای  قابلیککت خاصککیت تعککادآ یککونی توسکک   ویککه   

-عنکوان یکک پکوزو ن، کار مکدتر از خاکسکتر بکادی و روبکاره دانسکته        نهایت باتو ه به موارد فکو  برخکی مفققکیت زئولیکت را بکه     
 ککدی بککر روی زئولیککت و میکروسککیلین انجککال نشککده اسککت کککه عککدل   ز یعککب بررسککی موالعککاا مو ککود موالعککه ای[10]انککد 

 موالعه ا ر زئولیت و من باره بر خواي بتت تازه و مقاومت  داشدای بتت خود تراکم
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 ی آزمایشگاهیبرنامه .8
 2ویژاککی مرککالر مرککرفی در ایککت پککژوه  بککدیت شککرو اسککت، سککیمان مورداسککتااده در ایککت پککژوه ، سککیمان معمککولی تیکک  

  تهکران بکا يگکالی ویکژه     
منعک  زئولیکت مرکرفی  نکوت کلینوپتیلو یکت( از معکادن شکماآ سکمنان در ایکران           بکودز  3,11 ⁄   

و متوسکک  انککدازه شراا   320       و مککدوآ نرمککی   2,20           مککی باشککدز زئولیککت نمونککه دارای يگککالی    
بودنککدز هککای درشککت و ریککل مککورد مرککرا در تهیککه بککتت از رودخانککه کککر  تهیککه شککده   میکرومتککر اسککتز سککنگدانه 16,84 ن 

  متککر، يگککالی ویککژه میلککی 12هککای درشککت حککداک ر انککدازه سککنگدانه
بککودز سککنگدانه ریککل  2,78و  ککذ      ن   2,41 ⁄   

  اوآ دارای يگکککالی ویکککژه نکککوت 
و نکککوت دول دارای يگکککالی ویکککژه  3,27و مکککدوآ نرمکککی  2,78و  کککذ        2,10 ⁄   

  
 بودندز 3,27و مدوآ نرمی  2,78و  ذ        2,10 ⁄   

هککای حککاوی زئولیککت و هککای متعککددی بککر روی بککتتدهککد،  زمککای در ایککت مرحلککه کککه بدنککه اصککلی پککژوه  را تشکککیل مککی 
اسکت ککه   ن بکا درصکدهای  کایگلینی ميتلکف و هم نکیت بکتت شکاهد انجکال پکذیرفتز در ایکت بيک  سکعی شکده             میکروسیلی

ای یراحی شکوند ککه ا کر اکذاری زئولیکت بکر هکر سکه مکورد قابلیکت پرکننکدای، قابلیکت ععورپکذیری              های اختال  به اونهیرو
ه سکایر مفققکیت میکلان  کایگلینی زئولیکت را      شکودزبا تو که بکه اینکک    و مقاومت  داشدای به بهتکریت شککل ممککت نشکان داده    

دار و هککای زئولیککت بککرای بککتت  10انککد مقککدار   توصککیه کککرده  7,1وزن سککیمان و میکروسککیلین را    20تککا   10بککیت  
میکلان ا راکذاری  نهکا بکر خکواي بکتت تکازه بررسکی           1شد و بکا ککاه  و افلایشکی بکه مقکدار       دار در ن ر ارفته میکروسیلین

 شدز
بکا   هکا نسکعت    بکه مکواد سکیمانی برابکر      ه ایت نکاا سیلده یرو اختال  متاکاوا یراحکی اردیکدز در همکه ایکت یکرو      باتو ه ب
کیلککوارل بککر متککر مکعککخ، نسککعت مرککالر سککنگی  980کیلککوارل بککر مترمکعککخ و وزن ماسککه برابککر   130، وزن شککت برابککر 0,38

کیلکوارل بکر متککر    410وزن ککل مکواد سکیمانی برابکر بکا      و  10:10هکم   2بکه   1و نسکعت ماسکه    61:31دانکه بکه ریلدانکه    درشکت 
 شدزکیلوارل بر متر مکعخ در ن ر ارفته 131 مکعخ و پودرسنگ برابر با

مفققینکی ککه بکر روی     90صکورا ارفکت مشکيش اردیکد ککه نلدیکک بکه          [14]بر اساس بررسی  امعی ککه توسک  دامکون    
انکد از ایکت رو در ایکت تفقیکب سکعی      سکاخته  mm 700-610هکایی بکا قوکر اسکالم  بکیت      انکد بکتت  بتت خودتراکم تفقیکب ککرده  

میکروسیلیسکی  زئکولیتی و پایکه  هکای شکاهد، پایکه   کننکده یکوری انتيکا  شکود تکا قوکر اسکالم  بکتت        است مقدار فکو  روان شده
کننکده سکیلده ميلکو     هکا و درصکد  کایگلینی مکواد سکیمانی و درصکد وزنکی فکو  روان        در ایت مفکدوده قکرار ایکردز ککد یکرو     

 استز( نشان داده شده1بتت در  دوآ  
 
 گرفته بر روی بتنهای انجامآزمایش .3

 :1 آزمایش جریان اسالمپ
سککازمان ملککی اسککتاندارد ایککران  11270ایککری  ریککان اسککالم  بککتت خککودتراکم شککماره  ایککت  زمککای  یعککب اسککتاندارد انککدازه

ایککردز اسککاس انجکال شککد و بککه من کور تعیککیت  زادی حرکککت بکتت خککودتراکم در سککور افککب در هنگکال نعککود مککان  صکورا مککی     
ای ککه بکتت پکن از    قوکر دایکره   .اسکت  زمای  بکر اصکولی اسکتوار اسکت ککه  زمکای  اسکالم  معمکولی بکر  ن بنکا نهکاده شکده            

                                                           
 

1 Slump Flow 
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ای بککه توانککایی سککازد، معیککار سککنج  قابلیککت پرکننککدای بککتت خواهککد بککودز نتککاید ایککت  زمککای  هککی  اشککارهشککدن مککیپيکک  
 اذشتت بدون انسداد بتت از خالآ موان  ندارد اما می تواند مالکی برای ارزیابی مقاومت در برابر  داشدای نیل باشدز

 
 میلی متر( 011تا  051شده )قطر اسالمپ تمامی طرح ها بین های ساختهطرح اختالط نمونه -0جدول 

 
 : J2حلقه ی 

سکازمان ملکی    11271شکماره   Jایت  زمای  یعب استاندارد انکدازه ایکری قابلیکت ععکور بکتت خکود تکراکم بکا اسکتااده از حلقکه           
رودز یعککب توافقککاا بککرای  رماتورهککای  قابلیککت اذرنککدای بککتت بکککارمی ایککری اسککتاندادر ایککران انجککال شککد و  هککت انککدازه  

ی میلگکردی  شکودز قوکر حلقکه   ی میکان میلگردهکا من کور مکی    ی سکنگی بکرای فاصکله   برابر بلراتکریت انکدازه ی دانکه    3 معمولی،
مکمکل مناسکعی بکرای    توانکد  مکی  Jی باشکدز نتکاید  زمکای  حلقکه    متکر مکی   میلکی  100متر و ارتاات میلگردهکا  میلی 300عمودی

کننکدز پکن از   یکابی واذرنکدای بکتت را کنتکرآ مکی     هکای ترکیعکی، توانکائی  ریکان     زمای   ریان اسکالم  باشکدز ایکت  زمکای     
ای بککرای قابلیککت اذرنککدای و یککا اتمککال  زمککای ، اخککتالا ارتاککات بککتت درون و بیککرون انککدازه ایککری شککودز ایککت مقککدار نشککانه  

 استزحلقه از فاصله بیت میلگردها برای ععور بتت قابل استااده J ه حدودیدهد يای است که نشان میدر ه
 :3آزمایش پایداری الک 
 cmایکری مقاومکت بکتت در مقابکل  داشکدای بککار میرودزقوکر الکک مکورد اسکتااده در ایکت  زمکای              ایت  زمای   هت انکدازه 

-نسکعت وزن مکالا ععکوری از الکک بکه وزن بکتت ریيتکه       باشکدز پکن از اتمکال  زمکای      مکی  mm 1های الکک  و اندازه يشمه 31
شکودز بککرای   داشکدای بکتت خکودتراکم اسکتااده مکی     عنکوان معیکاری بکرای سککنج  مقاومکت    شکده و بکه  شکده در الکک مفاسکعه   

                                                           
 

2 J Ring 
3 Sieve Stability 

 کد اختال  ردیف
 درصد  ایگلینی

  
 سیمان
Kg/m3 

 زئولیت
Kg/m3 

 میکروسیلین
Kg/m3 

 کنندهفو  روان
 درصد وزنی مواد سیمانی

1 REF SCC - 410 - - 0,73 
2 REF SEG - 410 - - 1,17 
3 REF SEG 2 - 410 - - 1,46 
4 Z SCC 15 11 382,1 67,1 - 1,17 
1 Z SCC 10 10 401 41 - 1,17 
6 Z SCC 5 1 427,1 22,1 - 1,17 
7 Z SEG 10 401 41 - 1,61 
8 Z SEG 2 10 401 41 - 1,9 
9 SF SCC 15 11 382,1 - 67,1 1,07 
10 SF SCC 10 10 401 - 41 1,07 
11 SF SCC 7.5 7,1 416,1 - 33,1 1,07 
12 SF SCC 5 1 427,1 - 22,1 1,07 
13 SF SEG 10 401 - 41 1,11 
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ککردن و ریيکتت بکتت نعایکد بکی  از      شکودز زمکان بکیت ميلکو     لیتکر از بکتت بکه داخکل سکول ریيتکه مکی        10انجال ایت  زمای 
 4,8لیتککر   2دقیقککه حککدود  11شککدن بککتت بنوشککانیدز پککن از  دز روی سککول را بککه من ککور ا تنککا  از خشککک  انیککه شککو 30

دقیقکه   2کیلوارل( از بتت  یکه بکا یی را از ارتاکات نکیم متکری بکه داخکل الکک بریلیکد و وزن نمونکه را یادداشکت کنیکدز پکن از              
 شود :شود و نسعت زیر مفاسعه زیر الک همراه با مفتویاا  ن وزن می

  100 ×وزن مواد ععوری/ وزن نمونه   =پایداری  ( 
 آزمایش مقاومت فشاری :

سکازمان ملکی اسکتاندارد ایکران انجکال       3206ایت  زمای  یعب دسکتورالعمل تعیکیت مقاومکت فشکاری  زمونکه هکای بکتت شکماره         
متکری اسکتااده شکدز ایکت     لکی می 100هکای مکععکی   شکده از  زمونکه  هکای سکاخته   ارفتز بکرای تعیکیت مقاومکت فشکاری ميلکو      

در که سکانتیگراد انتقکاآ     20 وری بکه درون حواک ه    بکا دمکای تقریعکی       مکدن از قالکخ  هکت عمکل    ها پن از بیکرون  زمونه
 ها انجال شدزیافتند و در سنیت مورد ن ر از  ن خار  و  زمای  تعییت مقاومت فشاری بر روی  ن

 بحث در مورد نتایج .4
 نندگی :تاثیر بر خاصیت پرک

اسککتز بککا تو ککه بککه (  ورده شککده1زئککولیتی و میکروسیلیسککی در شکککل  هککای پایککهنتککاید  زمککای   ریککان اسککالم  بککرای بککتت
شکل مشيش اسکت ککه تیییکر در مقکدار زئولیکت تکا یر بیشکتری نسکعت بکه میکروسکیلین بکر  ریکان اسکالم  بکتت داردز بکه                

باشککیم در در بککتت زئککولیتی مککی 28شککاهد افککت اسککالم  بککه مقککدار   11بککه   10عنککوان م ککاآ بککا افککلای  مقککدار زئولیککت از  
اسککتز لککذا اروریسککت بککه هنگککال اسککتااده از زئولیککت در بککتت از مقککدار فککو     11کککه ایککت عککدد بککرای میکروسککیلین   حککالی
 یابی به اسالم  مورد ن ر استااده کنیمزهای میکروسیلین دار  هت دستکننده بیشتری نسعت به بتتروان

 تاثیر بر قابلیت عبور :
شکود  استز با تو ه به شکل مشکاهده مکی  شده(  ورده2زئولیتی و میکروسیلیسی در شکل  های پایهی  ی بتت نتاید  زمای  حلقه

-بکل میکروسیلین قابلیت ععور از رینگ تقریعا برابر با بتت پایه است و از ایت رو ایت مواد ا ر قا 10و    زئولیت 10های  که در بتت
-میکلان انسکداد بکه یکور قابکل      11تو هی بر قابلیت ععور بتت ندارندز اما نکته قابل شکر ایت است که با افلای  مقدار زئولیت بکه   

 است در حالی که ایت مقدار در مورد میکروسیلین کمتر استزای افلای  یافتهمالح ه

 
کننده( و درصد فوق روان 0700کننده(، زئولیتی )با مصرف درصد فوق روان 1703مصرف  های پایه )بانتایج جریان اسالمپ برای بتن -0 شکل

 کننده(درصد فوق روان 0710میکروسیلیسی )با مصرف 
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 تاثیر بر پایداری :
 دهککداسککتز نتککاید نشککان مککیشککده(  ورده3زئککولیتی و میکروسیلیسککی در شکککل   هککای پایککهنتککاید  زمککای  پایککداری الککک بککتت

کککه زئولیککت در افککلای  مقاومککت  داشککدای در بککتت تککا یر م عککت داردز ایککت تککا یر م عککت بککر افککلای  مقککدار زئولیککت افککلای  
مشککيش اسکت زئولیککت و    10و میکروسیلیسکی    10اسکتز بککا تو که بکه شکککل بکا مقایسکه بککتت پایکه بکا بککتت زئکولیتی          یافتکه 

مککا مقککدار ا راککذاری زئولیککت از میکروسککیلین نیککل بیشککتر   دهنککد امیکروسککیلین هککردو مقاومککت  داشککدای را افککلای  مککی 
هکای حکاوی میکروسکیلین و    دهکدز بکا مقایسکه نتکاید یکرو     است و زئولیت عملکرد بهتری نسعت بکه میککرو سکیلین نشکان مکی     

شود شکدا تیییکراا در مقاومکت  داشکدای نسکعت بکه افکلای  یکا ککاه  مقکدار زئولیکت کمتکر از شکدا              زئولیت مشيش می
ارفکت  زئولیکت توانکایی بیشکتری     تکوان نتیجکه  ععکارا دیگکر مکی   اشکی از افکلای  یکا ککاه  میکروسکیلین اسکتز بکه       تیییراا ن

نسککعت بککه میکروسککیلین در حاکک  مقاومککت بککتت در مقابککل  داشککدای داردز زئولیککت هم نککیت مقاومککت مناسککعی در مقابککل   
کننکده  شکود، بکا افکلای  فکو  روان    مکی ( دیکده 4 دهکدز همکانوور ککه در شککل     کننده از خکود نشکان مکی   روانافلای  درصد فو 

انککد ولککی بککتت زئککولیتی هککای پایککه و میکککرو سیلیسککی ديککار  داشککدای شککدهبککه مقککدار اولیککه هککر یککرو بککتت 0,44بککه مقککدار 
بکه مقکدار اولیکه در حکالی بکتت زئکولیتی        0,73کننکده بکه مقکدار    اسکتز بکا افکلای  مقکدار فکو  روان     پایداری خود را حا  ککرده 

 بودزداد که بتت پایه ديار  داشدای شدید شده م  داشدای از خود نشان میعالئ
 

 
کننده( درصد فوق روان 0700کننده(، زئولیتی )با مصرف درصد فوق روان 1703های پایه )با مصرف نتایج آزمایش حلقه جی برای بتن -8شکل 

 کننده(درصد فوق روان 0710و میکروسیلیسی )با مصرف 
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کننده( و درصد فوق روان ..7.کننده(، زئولیتی )با مصرف درصد فوق روان 37.3های پایه )با مصرف نتایج پایداری الک برای بتن -3شکل 

 کننده(درصد فوق روان .73.میکروسیلیسی )با مصرف 
 

 مقاومت فشاری:
اسککتز بککا تو ککه بککه شکککل شککده(  ورده1  زئککولیتی و میکروسیلیسککی در شکککلهککای پایککهنتککاید  زمککای  مقاومککت فشککاری بککتت

روز مقاومکت   28دهکد امکا در سکت    روزه مقاومکت نسکعتا کمتکری از بکتت شکاهد نشکان مکی        7شکود زئولیکت در سکت    مشاهده می
 ن تقریعککا برابککر بککا بککتت شککاهد اسککتز هم نککیت تیییککر در مقککدار  ککایگلینی زئولیککت تککا یر قابککل تککو هی بککر مقاومککت فشککاری 

 است و هر سه ميلو  دارای مقاومت یکسانی هستندز نگذاشتههای زئولیتی بتت
 

 
کننده( و درصد فوق روان 0700کننده(، زئولیتی )با مصرف درصد فوق روان 1703های )با مصرف نتایج پایداری الک برای بتن  -4 شکل

 کننده(درصد فوق روان 0710میکروسیلیسی )با مصرف 
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کننده( درصد فوق روان 0700کننده(، زئولیتی )با مصرف درصد فوق روان 1703های پایه )با مصرف شاری برای بتننتایج مقاومت ف -5شکل 

 کننده(درصد فوق روان 0710و میکروسیلیسی )با مصرف 
 

 گیرینتیجه .5
درصکد   ااکافه در   دهکد امکا   زایکی کمتکری نسکعت بکه میکروسکیلین بکا    از خکود نشکان مکی         با و ود اینکه زئولیت واکن 

انکداختگی در ميلکو  هکای زئکولیتی     هکای میکروسیلیسکی بکوده و کمتکریت میکلان        های زئکولیتی کمتکر از ميلکو    ميلو 
 مشاهده شدز

یکابی بکه یکک    کننکده بکه من کور دسکت    با افلای  درصد  کایگلینی سکیمان بکا زئولیکت  زل اسکت مقکدار بیشکتری فکو  روان        
 دهدزعالوه بر  ن افلای  درصد زئولیت يسعناکی بتت را نیل افلای  می قور اسالم  هدا استااده شود،

-هککا داشککتهبکا تو ککه بککه نتککاید  زمکای  پایککداری الککک زئولیککت بهتکریت عملکککرد را در افککلای  مقاومککت  داشکدای ميلککو     
ميلکو    ميتلکف، بکا و کود اینککه هکر     ( SF SCC5و  Z SCC5و  REF SCCهکای پایکه    هکای یکرو  استز بکا مقایسکه ميلکو    

 استزقور اسالم  برابر داشتند اما ميلو  زئولیتی مقاومت با تری در مقابل  داشدای از خود نشان داده
هککای پایککه مشککاهده شککد کککه زئولیککت عملکککرد بهتککری را در حاکک  همگنککی بککتت  کننککده یککروبککا افککلای  مقککدار فککو  روان

توانککد احتمککاآ خوکا در سکاخت بکتت زیککاد اسکت مکی      هکا نشکان داد و لکذا بککرای شکرای  کاراکاهی ککه      نسکعت بکه سکایر یککرو   
راهکککار مناسککعی باشککد، عککالوه بککر  ن زئولیککت بککه دلیککل افککلای  يسککعناکی و مقاومککت در مقابککل  داشککدای بککتت بککرای      

 شودزپذیری با یی دارند نیل توصیه میهایی که نیاز به قابلیت پم ساخت بتت
روز  28دهککد امککا در سککت ه در سککت هاککت روز از خککود نشککان مککیزئولیککت مقاومککت فشککاری کمتککری را نسککعت بککه بککتت پایکک 

روز بکتت   90تقریعا مقاومت برابر با بکتت پایکه را کسکخ ککردز بکا اذشکت زمکان رونکد کسکخ مقاومکت بهعکود یافکت و در سکت              
ر های زئولیتی مقاومکت فشکاری بیشکتری از بکتت پایکه را نشکان دادنکدز دلیکل ایکت رفتکار مکی توانکد افکلای   کذ  مو کود د               

 بتت تازه توس  زئولیت باشدز
 تشکر و قدردانی .0

نویسکنداان ایکت مقالکه برخکود  زل مککی داننکد از  زمایشکگاه تکنولکوژی بکتت پیشککرفته دانشکگاه علکم و صکنعت ایکران کککه در             
 مراحل ا رای ایت تفقیب همکاری کرده اند و امکاناا  زمایشگاهی را فراهم  ورده اند، کماآ تشکر را داردز
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Abstract 
Nowadays, the use of waste materials and natural pozzolans in order to reduce costs as 
well as reduce or eliminate environmental problems has become one of the topics of interest 
to the majority of researchers. In addition to improvement of concrete properties and 
characteristics, usage of these waste materials also play a great rule in sustainable 
development. 
In this study, the possibility of using zeolite as a natural pozzolan in SCC was evaluated. For 
this purpose, the effect of substitution of zeolites with different percentages on the properties of 
fresh concrete and hardened concrete compressive resistance was evaluated. The results 
showed that zeolite can improve the performance of SCC in the fresh state, increases the 
viscosity and stability of concrete and reduces segregation. While the zeolite reduces the 
strength of concrete at early ages, but in the ages of 28 and 90 days resistance against the base 
concrete gets even more. 
Keywords: Pozzolanic SCC, Zeolite, Workability of self-compacting concrete, Sustainable 
development 
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آرمه شامل وصله میلگردها و بتن هایبررسی آزمایشگاهی ستون
( تحت بار محوری با فواصل مختلف Forge weld)جوش سربه سر 
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 :چکیده
دسته بندی ای در آزمایشگاه ساخته شده است که در یک گروه در تحقیق حاضر، چهار ستون بتن آرمه کوتاه با مقطع دایره 

هایی با فوالد گذاری عرضی در تمام ارتفاع ستون بر طبق ضوابط آیین نامه بتن ایران )آبا( شده است. این گروه دارای ستون
( و دو ستون دیگر دارای Overlapاست. همچنین در این گروه، دو ستون در وسط و پایین آن دارای وصله پوششی )

های طولی )در مصالح شامل: جابجایی، تنش و کرنش فوالد (Monitoring)شد. پایش بامیلگردهای با جوش سربه سر شده می
محوری به کمک حسگرهای مختلف نصب شده بر  سه محل مختلف در ارتفاع ستون( و عرضی و بتن در هر مرحله از اعمال بار

قرار گرفته است. نتایج پایش و  آنها، صورت گرفته است. مقادیر آزمایشگاهی )پایش( قرائت شده با تئوری مورد ارزیابی
ها، خصوصا در مناطق زلزله خیز، حاکی از عملکرد رضایت بخش وصله پوششی نسبت به جوش سربه سر دارد. تخریب ستون

 های خطی عملکرد دو روش بسیار بهم نزدیک است. های خدمت و تحلیلهرچند  در تنش
 لگرد، جوش سربه سر، بار محوری.آرمه، وصله پوششی میکلیدی: پایش، ستون بتن واژگان

 1396-8-21: دریافت مقاله
 1397-1-28پذیرش مقاله:  
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 مقدمه -1
امروزه با گستترش نتن ت ستاوت و ستاز، استتااده از بتت  مستاف نیت  افت ایش یافتته استتا بتت  در فشتار عما ترد ر تایت                
 ا[1بخشی نستتت بته کشتش دارد بنکهی ته، ترفیتت کششتی بتت  دقریتتا در دتدود یتم دهتا مقاومتت فشتار   ن استت                

شتهد کته عمتددا از  تنال فتهدد و دارا  حتهد مکتدود هستتندا         ردهتا  کششتی استتااده متی    برا  رفت  ایت   ت ز از میاگ   
هتا زیتاد باشتد، ونتاه میاگردهتا امتر  ا تنتار ناپتذیر استتا بترا  ایت  من تهر             لذا هنگامی که اردااع یا حهد و عتر  ستازه  

کتته در  ن، دو میاگتترد  هتتا  متاتتاودی و تتهد داردا ونتتاه پهششتتی،  تتدیمی دتتری  و رایتتل دتتری  شتتیهه اد تتاد استتت  شتتیهه
( بته ی تدیگر   1بنتد  ماتابش شت ل     مت ل شتهنده در  ستمتی از حتهد در کنتار ی تدیگر  ترار داده شتده و بتا ستیا  رمتادهر          

 شهندامت ل می

 
 ( وصله پوششی1شکل)

هتتا ی استتتا از  ماتته مهتتا دتتری  ایتت  م ایتتد، دتتراکا میاگردهتتا در حتتهد ونتتاه، ویتتتره     ایتت  روش اد تتاد دارا   تت ز 
نامناستتد و در نتی تته ادتمتتاد پیهستتتگی نتتامااهر بتتت  و میاگتترد در ایتت  نادیتته، مکتتدودیت در  اتتر میاگتترد  ابتتل         

 3متتر م تاز استت     میاتی  36استااده که بر ایت  استاس استتااده از روش پهششتی دنهتا بترا  میاگردهتا  بتا  اتر کمتتر از           
ف و ه ینته  ن و در نهایتت انتقتاد بتار نامناستد بته       [ا همچنی ، متدفهن شتدن حتهلی از میاگترد در بتت  و افت ایش م تر       2و

ی یهتتادهانتتد، از دیگتتر نقتتاا  تت ز ایتت  روش داقتتی گتترددا همچنتتی    تتی  نامتته  دلیتتل هتتا مکتتهر نتتتهدن دو میاگتترد متتی 
 [ا4نی  رفتار ای  شیهه وناه کردن را به و هص در بارها  دینامی ی غیر ابل اعتماد می داند   ACI-318همچهن 

( معروف Forge weldال، شیوه اتصال سر به سر با جوشکاری به روش فشار گاز است که به وصله سربه سر )روش دیگر اتص
شد، به مرور وارد صنعت ساختمان شد در آمریکا برای جوشکاری خطوط راه آهن استفاده می1791است. این شیوه که از سال 

[. برای وصله کردن میلگردها به این 5شود ]ژی بهره برده میبه طوری که در کشور زلزله خیز ساخت و سازها از این تکنولو
شود، سپس دو روش، ابتدا دو سر متصل شونده با اره برش سرد، برش داده می شود و سطحی کامال صاف و صیقلی حاصل می

ن اعمال فشار توسط میلگرد در گیره نگهدارنده قرار داده شده و نهایت با شعله ناشی از سوخت گاز اکسیژن و استیلن و همچنی
( در هم ادغام شده و اتصال انجام می شود. مدت زمان در نظر گرفته شده برای 2جک هیدرولیکی، دو میلگرد مطابق شکل )

 .[0ثانیه است ] 06یک اتصال حدود 

 
 ( وصله سربه سر2شکل )
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از نقاتته بور دتترارد داده دتتر شتتهد، میاگردهتتا در دمتتایی پتتا ی در ایتت  شتتیهه کتته  هشتت ار  در فتتاز  امتتد مکستتهر متتی 
( 3هتا  دو میاگترد بتا فشتار اعمتاد شتده از سته  پمتی هیتدرولی ی ماتابش شت ل             شهندا نادیه اد اد نی  از ادغتا  ادتا  می

  ید که هم نال فا  پایه استابه هد می

 
 ( ناحیه اتصال در جوش سربه سر3شکل )

 
اتته کتاهش م تترف میاگتترد، افت ایش مقاومتتت نادیتته اد تتاد،   ایت  شتتیهه اد تتاد، بتا و تتهد این تته دارا  م ایتا  بستتیار از  م   

افتت ایش درگیتتر  بیشتتتر بتتت  و میاگتترد بتته دلیتتل کتتاهش دتتراکا میاگردهتتا، عتتد  وتتروق از مکتتهر  میاگردهتتا در نقاتته    
[، لتی   بتا ده ته بته عتد  ام تان انتدازه گیتر  پارامترهتا  فی ی تی و           6اد اد و داظ وتهاص متتالهکی ی  رمادهرهتا استت      

در ایتت  روش و دوالتتت عهامتتل مت تتدد در ان تتا   هشتت ار  و همچنتتی  د میتت  وااهتتا  مت تتدد انستتانی،         م تتانی ی
[ا بتته همتتی  دلیتتل در اکنتتر  یتتی  نامتته هتتا  6مکیاتتی و ماشتتی   دد،  ابایتتت احمینتتان بتته ایتت  روش کتتاهش متتی یابتتد   
 [ا6خت گیرانه م از می باشد  وناه  رمادهرها به ای  روش با رعایت  هابط و دستهر ال مل ها  بسیار د یش و س

بمن تتهر مستتاف کتتردن ستتتهنها  بتنتتی، فهددهتتا  عر تتی و یتتا دورپتتیی هتتا نیتت  دارا  اهمیتتت بستتیار هستتتندا فهددهتتا     
عر ی اگرچه در مکاستته ترفیتت بتاربر  ستتهن نقتش چنتدانی ندارنتد، امتا در عمتل و هدشتان بستیار  ترور  استتا بته               

هتا  دارا  دنتب بستته م ت ا،     د عر تی بته نتهرد دورپتیی هستتند نستتت بته ستتهن        هایی که دارا  فهدعنهان مناد ستهن
[ا 1دهاننتتد پتتال از رستتیدن بتته بتتار دتتداکنر ستتتهن و  تتدا شتتدن پهستتته بتتت ، همچنتتان بتته بتتاربر  وتتهد ادامتته دهنتتد  متتی

عتووه بتر    هتا دتر  وهاهتد داشتتا بته حتهر کاتی دنتب       ها کمتر شهد، ای  م یتت افت ایش بتیش   همچنی  هرچه فاناه دورپیی
عما ردشتتان در بتترش، دو نقتتش عمتتده در ستتتهن هتتا دارنتتد، ی تتی ای تتاد د یتته گتتاه  تتانتی بتترا  میاگردهتتا  حتتهلی و      
 اتتهگیر  از کمتتانش  ن هتتا و دو ، ای تتاد مک تتهر شتتدگی و  اتتهگیر  از فروپاشتتی هستتته بتتت ا در دکقیتتش دا تتر، دتتوش 

و پهششتتی در میاگردهتتا  حتهلی ستتتهن، بررستتی دتتا یر   شتده استتت عتتووه بتر استتتااده و مقایستته دو روش ونتتاه ستربه ستتر   
 ها نی  ان ا  شهد دا اهمیت استااده از فهددها  عر ی نی  مشخص شهدافهددها  عر ی در ستهن

ان تتا  شتتده و در  زمایشتتگاه پتتال از ن تتد انتتهاع دستتگرها     [ACI-318]هتتا براستتاس   تتی  نامتته  مری تتا  حرادتتی ستتتهن
 فشار مکهر  والص دا مرداه دخرید  رار گرفته استا ال تری ی و م انی ی، دکت بار

هتایی کته ونتاه ستربه     دهتد کته در ستتهن   هتا   تتت شتده از دستگرها  ال تری تی نشتان متی       نتایل  زمایشگاهی و  را تت  
دتر  نستتت   سر به عنهان روش اد اد میاگردهتا متهرد استتااده  ترار گرفتته استت، دتنش در فهددهتا  عر تی مقتدار بتیش           

هتا  ونتاه شتده بتا روش ونتاه پهششتی داردا بتدی  دردیتد، میت ان دتنش در فهددهتا  عر تی             ا  بتا میاگترد  هت به ستتهن 
گرفتتا ایت  افت ایش دتنش بتا ده ته بته این ته دتنش دستایا نهتایی فهددهتا  عر تی              نستت به فهددها  حهلی پیشتی متی  

هتا شتهد   ورابتی پتیش از مهعتد ستتهن     دهانتد در ب یتی متهارد باعت     کمتر از دنش دسایا نهتایی فهددهتا  حتهلی استت متی     
 که مااهر نیستا
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 های آزمایشگاهیمعرفی نمونه -2
میاتی متتر حرادتی     711متتر و ارداتاع   میاتی  151ا  بته  اتر    رمته بتا مقات  دایتره    در ای   زمایش، چهار ستهن کهدتاه بتت   
ی دارا  داقته م ت ا بته  اتر     متتر و فهددهتا  عر ت   میاتی  16فتهدد حتهلی بته  اتر      4و ساوته شد که هر یتم، مستاف بته    

 باشداها  دکقیش دا ر، می( نشان دهنده ستهن4باشدا ش ل  متر میمیای 8

 
 های دارای مقاطع دایره ای با تنگ( ستون4شکل )

 
بترا  نمهنته بتا میاگترد بتا ونتاه        FBبترا  نمهنته دارا  میاگترد بتا ونتاه ستربه ستر در وستط ارداتاع،           FMها با نا ، ستهن 

هتتا  دارا  ونتتاه پهششتتی بتته دردیتتد در وستتط و پتتا  ستتتهن، م رفتتی  بتترا  نمهنتته SBو  SMستتربه ستتر در پتتا  ستتتهن، 
 شده استا 

 های فشاریضوابط آئین نامه، مربوط به ستون -3
 ضوابط فوالدگذاری -3-1

 41برابتر  اتر میاگترد ب رگتتر یتا       5/1اگترد حتهلی نتایتد از    هتا  بستته، فانتاه  زاد بتی  هتر دو می     در اعیا  فشار  با دنب
 [ا3متر کمتر شهد  میای
متتتر میاتتی 31متتتر، یتتا یتتم ستته   اتتر ب رگتتتری  میاگتترد حتتهلی بتتا  اتتر دتتداکنر  میاتتی 6هتتا نتایتتد کمتتتر از  اتتر دنتتب 

 [ا3باشد 
ر دنتب، کتهچ تری  ب تد عیته فشتار  و      برابتر  ات   48برابتر  اتر کتهچ تری  میاگترد حتهلی،       16ها نی  نتایتد از  فاناه دنب

 [ا  3متر بیشتر باشد  میای 311
 تعیین مقاومت فشاری ستون کوتاه تحت بار محوری خالص -3-2

استت، دکتت بتار مکتهر       Ast، کته ستاف مقات  کتل فهددهتا   ن برابتر        Agچنانچه یتم ستتهن کهدتاه بتا ستاف ناوتالص       
شتهد، برابتر استت    نشتان داده متی   P0نامته، ترفیتت بتاربر  مکتهر  استمی  ن کته بتا        والص  رار گرفته باشد، براساس  یتی  

 [:1با  
 1      )                                                                                                  P0=0.85f'c(Ag – Ast)+ Ast fy 

کنتد دتا ا تراد وتروق     هتا  دارا  دنتب بستته کتا متی     فته  را بترا  ستتهن   درنتد از مقتدار    21  ی  نامه حرادی همچنتی   
  [، بنابرای :1از مرک یت ادتمالی، در ن ر گرفته شهد  

 2                                         )                                                                                  P(max)=0.8P0 

کند، بتا ده ته بته ایت  کته مقات  دکتت بتار فشتار  وتالص ب نتهان یتم مقات  کنتترد شتده بتا فشتار                    عنهان میهمچنی
[ا بته ایت  دردیتد،    1در ن تر گرفتته شتهد      0.65شهد،  ترید کتاهش مقاومتت بترا  ستتهن بتا دنتب بستته م تادد          داقی می

 دداکنر ترفیت بار نها ی ستهن عتاردست از:
 3                       )                                                                                                 Pu= 0.65P(max)  
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 معرفی مصالح مصرفی -4
 بتن -4-1

بت  ری   چهار ستهن هر گتروه در یتم مرداته ان تا  شتده استتا ستیمان م ترفی از نتهع ستیمان پردانتد دیتی دو ستیمان              
، استتتا ستتاوت بتتت  و ا تترا   ن در مکتتل  زمایشتتگاه بختتش مهندستتی عمتتران دانشتتگاه شتتهید بتتاهنر     ممتتتازان کرمتتان

هتا  هتا نیت  دمتا  نمهنته    انتدا پتال از بتاز کتردن  التد     ها در دی  بت  ریت   بته وتهبی ویتتره شتده     نهرد گرفته و دما  ستهن
متتتر برداشتتت شتتده کتته میاتتی 111*111در شتترایط ی ستتان عمتتل  ور ، شتتدا بتترا  هتتر ستتتهن دو نمهنتته فشتتار  م  تتد  

هتا در ست   زمتایش بارگتذار  ستتهن، د یتی  گردیتد و از ایت  مقاومتت بترا  مقاومتت فشتار  ستتهن              متهستط مقاومتت  ن  
 برده شدا بهره

 فوالد -4-2
متتتر، ستتاوت کاروانتته بور  هتت   میاتتی 16همتتاناهر کتته بکتتر شتتد، میاگردهتتا  حتتهلی، از نتتهع میاگتترد   تتدار بتته  اتتر   

متتر، دهلیتد  کاروانته بنتار، استتااده شتده استتا        میاتی  8فهددها  عر تی از نتهع میاگترد   تدار بته  اتر        اناهان و برا 
 زمتتایش کشتتش میاگردهتتا در  زمایشتتگاه ستتازه دانشتتگاه شتتهید بتتاهنر کرمتتان ان تتا  شتتد و مقتتادیر دتتنش دستتایا و دتتنش    

مگاپاستت اد  451و  313هتتا  عر تتی  مگاپاستت اد و بتترا  فهدد  651و  415نهتتایی بتترا  میاگردهتتا  حتتهلی برابتتر بتتا     
 بدست  مدا

 آزمایش میلگردهای جوش سر به سر   -5
میاگردهایی که بته شتیهه ستربه ستر ونتاه شتده استت، در  زمایشتگاه، دهستط د نیستی   متهزش دیتده و وستایل استتاندارد               

دهتتا  ونتتاه نتتهرد گرفتتته، دو نمهنتته از میاگر ستتربه ستتر( شتتدندا بتترا  بررستتی  تتهش Forge weld تتهش ستتربه ستتر  
در ته،   181هتا  ومتش و کشتش مستتقیا  ترار گرفتته استتا در  زمتایش ومتش          شده ب هرد سربه ستر، دکتت  زمتایش   

هیی ورابی ا  در نادیته  تهش شتده مشتاهده نشتد و در  زمتایش کشتش مستتقیا، نادیته گستیخته شتده دوردتر از نادیته              
 دهدازمایش کشش و ومش نشان می( میاگردها   هش شده را ب د از  5 هش شده اداا  افتادا ش ل  

 
 ( میلگردهای با جوش سربه سر پس از آزمایش خمش و کشش5شکل )

 پیکر بندی محل آزمایش  -6
هتتا در بتتی   تتم بارگتتذار  هیتتدرولی ی و یتتم د یتته گتتاه  ابتتت  تترار گرفتتته و بارگتتذار  در   بتترا  ان تتا   زمتتایش، ستتتهن

مرادتتل مختاتتز از  ستتمت فه تتانی ستتتهن، اعمتتاد شتتدا بتترا  پتتایش مقتتادیر نشستتت مکتتهر  ستتتهن از یتتم ویتت  ستتنل    
نل ال تری تی  ( در زیتر نتاکه فه تانی بارگتذار  و بترا  پتایش افت ایش حتهد افقتی نیت  از دو ویت  ست            LVDT 50 ال تری ی 

 LVDT 10در دو حرف و وسط اردااع ستهن استااده شدا ) 
( بتتا Load Cellبمن تتهر د یتتی  مقتتدار د یتتش بتتار اعمتتاد شتتده از  تتم هیتتدرولی ی بتته ستتتهن از یتتم دستتتگاه بارستتنل     

 د  بی   م و ستهن، استااده شدا 211ترفیت 
و کتترنش ناشتتی از بارهتتا  مختاتتز اعمتتالی، بتتر  ( بتترا   تتتت مقتتادیر دتتنش  Strain Gaugeهتتا  ال تری تتی  کتترنش ستتنل

 (ا7و  6ساف میاگردها  حهلی و عر ی و همچنی  بر ساف بت  ن د گردید  ش ل 
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 ( تصویری از نصب حسگرهای الکتریکی بر انواع میلگردهای طولی و عرضی ستون6شکل )

 

 
 ( تصویری از نصب حسگرهای الکتریکی و مکانیکی بر سطح بتن ستون7شکل )

 
و  (Monitoring)( و کتتامویهدر بتترا  پتتایش Data loggerدر نهایتتت دمتتا  د هیتت اد ال تری تتی بتته دستتتگاه  تتتت داده هتتا    

 ( نمایی از یم ستهن  ماده برا   زمایش بارگذار  نشان داده شده استا8 تت  نها، مت ل گردیدا در ش ل  
 

 
 ( نمائی از ستون آماده آزمایش بارگذاری8شکل )
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 ( تصویری از نصب حسگرهای الکتریکی بر انواع میلگردهای طولی و عرضی ستون6شکل )

 

 
 ( تصویری از نصب حسگرهای الکتریکی و مکانیکی بر سطح بتن ستون7شکل )

 
و  (Monitoring)( و کتتامویهدر بتترا  پتتایش Data loggerدر نهایتتت دمتتا  د هیتت اد ال تری تتی بتته دستتتگاه  تتتت داده هتتا    

 ( نمایی از یم ستهن  ماده برا   زمایش بارگذار  نشان داده شده استا8 تت  نها، مت ل گردیدا در ش ل  
 

 
 ( نمائی از ستون آماده آزمایش بارگذاری8شکل )

 آزمایشبرنامه  -7
هتا نتهرد گرفتته استت بنکهی ته، در      ها به نتهرد مرداته بته مرداته دتا رستیدن بته ترفیتت نهتایی  ن         اعماد بار به ستهن 

گردیتتدا در هتتر مرداتته از بارگتتذار ، ستتتهن از ن تتر دتتر   دتت  بتتار بتته ستتتهن اعمتتاد متتی  5هتتر مرداتته بارگتتذار  دتتدود  
ی ی بهمتراه رستا واتها دتر  در م تاور و تهع هتر دتر ،         گرفتت و مقتادیر کترنش م تان    وهردگی متهرد بازرستی  ترار متی    

 12/1گرفتتا بتا مشتاهده دتر ،  تم  رستا مستیر دتر ، عتر   ن نیت  بتا دتر  ستنل می روست هپی بتا د تت                 نهرد می
شدا در نهایتت و بتا رستیدن بته مکتدوده بتار نهتایی، بمن تهر داتظ ایمنتی، بارگتذار  ستتهن دتا مرداته               متر،  را ت میمیای

 یافتاممتد ادامه می دخرید به نهرد
 نتایج و مشاهدات آزمایش -8

نامته و از  ستمت فه تانی بته نتهرد ناگهتانی و بتا نتدا          همه نمهنه هتا در بتار  بتیش از ترفیتت دخمتی  زده شتده  یتی        
 مهید دخرید شدندا
. همچناین  هاایی ایجااد شاد   هاا تارک  ها ابتدا در پاایین مقطاب بوقاوی پیوسات و ساپس در باانی ساتون       ترک خوردگی ستون

 متر رسیدند.میلی 2/6های این گروه و در بیشترین مقدار به عرض ها در نمونهعرض ترک
هتایی بتهد کته دارا  ونتاه  تهش ستر بته        هتا، افت ایش دتنش در فهددهتا  عر تی نمهنته      ن ته  ابل ده ه در  زمایش نمهنته 

درنتتد دتتنش  77در دتتدود  FMو  FBهتتا  ا  کتته دتتنش در فهددهتتا  حتتهلی ستتتهن ستتر بهدنتتدا بتتدی  دردیتتد در لک تته 
 FMدرنتد دتنش دستایا و در فهددهتا  عر تی ستتهن        72بته مقتدار    FBدسایا استت، دتنش در فهددهتا  عر تی ستتهن      

کته دتنش میاگردهتا  حتهلی  ن      SBاز دد دسایا گذشتته استتا ایت  مه تهع در دتالی اداتا  افتتاده استت کته در ستتهن           
درنتد از مقتدار دتنش دستایا را د ربته کترده انتدا همچنتی           35ر تی، دنهتا   از دسایا گذشتته استت، دتنش در فهددهتا  ع    

درنتتد دتتنش دستتایا رستتیده استتت، مقتتدار دتتنش   74و در دتتالی کتته دتتنش در فهددهتتا  حتتهلی بتته مقتتدار   SMدر ستتتهن 
 درند دنش دسایا را کسد کرده استا  38فهددها  عر ی دنها 
هتا   بتت  هستته بته فهددهتا  عر تی، باعت  پتاره شتدن ستیا          هتا مشتاهده شتد کته فشتار ناشتی از      پال از دخریتد ستتهن  

 ها در ای  گروه شده استا رمادهر بند  و باز شدن وامهد باد  ستهن
شتد، بترا  داتظ ایمنتی، دتا      هتا  ایت  گتروه کته بته نتهرد دستتی برداشتت متی         کرنش فشار  بت  در وسط ارداتاع ستتهن  

هتا  ان تا  شتده،  وتری  کترنش  تتت شتده  تتل از دخریتد در          تیم مرداه  تل از دخرید  تت شده استتا براستاس  را ت   
 ( به نهرد مقایسه ا   ورده شده استا9باشد که در نمهدار ش ل  می 1134/1و  11187/1ها، بی  ای  نمهنه

 
 ها در وسط ارتفاعکرنش مکانیکی ستون -( نمودار مقایسه بار9شکل )
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 ی مکهر  ستهن ها نهرد گرفته استاا  بر  اب ای( نی  مقایسه11در نمهدار ش ل  

 
 هاجابجایی ستون -( نمودار مقایسه بار11شکل )

 
هتا رفتتار نستتتا مشتابهی از وتهد نشتان دادنتد بته نتهعی کته           ( مشتههد استت، دمتا  ستتهن    11هماناهر که در نمهدار شت ل   

ابتدا می ان  اب ایی در مقتدار کمتتر  از بتار اعمتاد شتده، افت ایش چشتمگیر  داشتته و ستوال دتا رستیدن بته بتار ورابتی،               
 ها اف ایش زیاد  یافته استا  اب ایی، در دما  ستهن –شید نمهدار بار 

 ها  ورده شده استا زمایشگاهی ستهن( مقایسه نتایل دئهر  و 1در  دود  
 

 ها( مقایسه نتایج تئوری و آزمایشگاهی ستون1جدول )
 نا  ستهن

 SB FB SM FM ار ا   تت شده
 1ترفیت دئهر 
  د (

82/77 82/77 79/69 68/66 

 2ترفیت دئهر 
  د (

35/81 35/81 49/77 49/73 

بار دخرید در 
  زمایشگاه   د (

73/81 74/97 51/82 92/73 

بیشتری  دنش فهدد حهلی 
  مگاپاس اد(

434 312 8/297 6/318 

بیشتری  دنش فهدد عر ی 
  مگاپاس اد(

112 2/226 124 8/353 

 1119/1 1134/1 11187/1 1119/1 بیشتری  کرنش  در وسط اردااع
 حهد دخرید

 از باد  سانتی متر(
31 29 5/33 31 

بیشتری  عر  در   میای 
 متر(

16/1 16/1 18/1 2/1 

 
 ( پال از دخرید  ورده شده استا11ها در ش ل  در ادامه د اویر مربها به مرادل بارگذار  نمهنه      
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 های آزمایش شده( تصویری از تخریب ستون11شکل )

 
هتا  (، حتهد ورابتی در ایت  ستتهن    1شتهد و همچنتی  بتا ده ته بته نتتایل  تدود         ( مشتاهده متی  11هماناهر کته در شت ل    
ها دتا لک ته دخریتد بته مقتدار زیتاد  بته ستمت وستط ستتهن پیشترو  داشتته استتا همچنتی                زیاد استا به عتاردی در 

ستانتی متتر( در سرداستتر    11هتا  ایت  گتروه، کته از دنتب هتا  م متهلی و متتن ا  داقته بستته م ت ا بته فانتاه             در ستتهن 
ن بته بیترون،  ستمت مک تهر شتده  هستته بتت (        اردااع بروهردار بتهده انتد، پتال از دخریتد پهشتش بتت  و پردتار شتدن          

 نی  دچار ورابی شده و ام ان دکمل باربر  پال از دخرید را نداردا
  در نهایت هماناهر که اشاره شد هر چهار ستهن، در بار  بیش از مقادیر دخمی  زده شده دئهر  دخرید شدندا  

ا  مشتاهده  و ونتاه پهششتی، رفتتار غیتر منت تره      هتا   زمتایش شتده دارا  ونتاه  تهش ستر بته ستر        در هیچ دا  از نمهنه
هتا بته   هتا  فه تانی ستتهن   هتا، وتامهد  هتا مشتاهده نگردیتدا بتا دخریتد ستتهن      نگردید، به بیان دیگر، ورابتی در مکتل ونتاه   

 ها، پاره شده بهدادلیل فشار وارد شده از سمت هسته بت ، سیا  رمادهربند  دنب
 نتیجه گیری -9

ن بتهد دتا بتا بررستی  زمایشتگاهی، استتااده از دو نتهع مختاتز ونتاه مقایسته و بتا  تهابط  یتی               در ای  مقاله کهشتش بتر    
 نامه کنترد شهدا در نهایت اها نتایل ای  دکقیش به نهرد زیر می باشد:

هتتا  ونتتاه بتته لکتتا  ا  در هیچ تتدا  از شتتیهههتتا، اداتتا  غیتتر منت تترهدر متتهرد نتتهع ونتتاه استتتااده شتتده در ستتتهن  -1
هتتا بتتا روش پهششتتی ونتتاه هتتایی کتته میاگردهتتا   نهتتا  عر تتی ستتتهننتتدادا لتتی   افتت ایش دتتنش در فتتهدد تتتاهر  ر 

هتا  عر تی  تتل از فهددهتا      شده است، می دهاند استااده از ایت  روش را دکتت الشت اع  ترار دهتد چترا کته دستایا فتهدد         
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دهانتد دتتی باعت  دخریتد     ستایا بگتذرد، متی   حهلی سهاد برانگی  استا در نتهردی کته دتنش در  فهددهتا  عر تی از دتد د      
 ستهن پیش از ترفیت باربر  پیش بینی شده  ن گرددا

 11در بتار دخریتد، دنهتتا فهددهتا  حتتهلی ستتهن دایتتره ا  شت ل بتتا فتهدد عر تتی بته نتتهرد داقته م تت ا بته فهانتتل           -2
از دتد دستایا دسترستی     (، بته دنشتی بتیش    SBستانتی متتر، کته دارا  ونتاه پهششتی در پتایی  ستتهن متی باشتد  ستتهن          

رستیده استتا بته     1119/1پیدا کرده استا ای  در دالیست که کترنش بتت  در مکتدوده بتار دخریتد ایت  ستتهن بته دتدود          
( ρ%=8ن ر متی رستد عما ترد ستتهن هتا  بتا فتهدد حتهلی ن دیتم بته دتداکنر م تاز پتیش بینتی شتده در  یتی  نامته                   

مختاتتز در ارداتتاع ستتتهن مقتتدار ی ستتانی انتتدازه گیتتر  نشتتده استتتا   نیتتاز بتته بتتازنگر  داردا همچنتتی  کتترنش در مقتتاح  
ب تتارد دیگتر در لک تته دخریتد، مم ت  استتت در هتیی مقا تی از ستتتهن، کترنش بتت  بتته مقتدار پتیش بینتتی شتده  یتتی             

 ( دسترسی پیدا ن ندا در ای  مهرد ان ا   زمایشاد بیشتر  رور  استا1135/1دا  113/1نامه ها  
ها ب د از بار وتدمت نتهرد گرفتته استتا بته عتتارد دیگتر، هتر دو نتهع ونتاه  تادر بته دکمتل              ا  ستهنو هع در  در دم -3

بار وتدمت بتدون دتر  وتهردگی متی باشتندا بنتابرای ، در بارهتا   تتل از وتدمت کته در  ن م تالف  فتهدد و بتت ( دارا                
 ها  کمی هستند، هر دو روش از م ایا  ی سانی بروهردارندادنش
اا با شیهه اد تاد ستربه ستر، بتا ده ته بته عهامتل متا ر در کتاهش کیایتت  تهش بتا ایت  روش،  ابایتت اعتمتاد                در اردت -4

 ایابدبه ای  روش کاهش می
هتتا  نهتتایی  عما تترد غیتتر بنتتد  کاتتی، بتترا  اعیتتا  فشتتار  وا تت  در منتتاحش زل لتته ویتت  و در دکایتتل در یتتم  متت   -5

هتا  واتی و بارهتا     ر ار تف دتر استتا در دتالی کته در دکایتل      وای( ستهن، وناه پهششی نستتت بته  تهش ستر بته ست      
 کمتر از ودمت  عما رد وای( هر دو نهع وناه یاد شده، دارا  عما رد ی سانی استا

 تقدیر -11
نویسااندگان ایاان مقالااه از باااد عمااران دانشااگاه شااهید باااهنر کرمااان بااه دلیاال در اختیااار قاارار دادن آزمایشااگاه و فااراهم  

 مواد و مصالح مورد نیاز و همچنین همکاری های انجام شده کمال تشکر و قدردانی را دارند.نمودن باشی از 
 
 مراجع -11
 ا1391ها  بت   رمه   اد اود(، اناهان، ارکان دانش، [ مستهفی نژاد، داود، سازه1 
 ا1392ایران،  ها  بت   رمه، دهران، نشر دهس ه[ مقرراد مای ساوتمان، متک  نها، حرح و ا را  ساوتمان2 
 ا 1383[  یی  نامه بت  ایران   با(، سازمان مدیریت و برنامه ری   کشهر، دفتر امهر فنی و ددوی  م یارها، دهران، 3 

[4] American Concrete Institute, ACI Committee 318, Building Code Requierments for Structural 
Concrete, Texas, USA, 2014. 
[5] Yamamoto, R., ''A Hot Shearing Method for Removing Flash is Proposed as a Way to Inspect the 
Integrity of  Gas Pressure Welds'', Gas Pressure Welding Method for Reinforcing Steel Bar; 1998. 
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Abstract: 
In this paper, four short reinforced concrete (RC) columns with circular section has been built 
at kerman university lab that are classified in one group. The group consists of columns with 
stirrups along their height based on Iranian Concrete Code (ABA). In this group, two columns 
consist of forge welded steel bars at mid-height and their bottom, and two others contain 
overlap spliced at the same locations. For monitoring displacements, stress and strain of steel 
bars and concrete for every step of uniaxial loading, different types of  gauges has been 
installed at different locations of columns. For monitoring purpose, the gauges are connected 
to Data Logger and computer for further analysis. The results of monitoring and the 
theoretical works are shown that, specially in earthquake zones, overlap splice acts 
satisfactorily in comparison to forge welded steel bars although, both methods of forge and 
splicing have same behavior under service loads.  
Keywords: Monitoring, RC columns, Overlap splice, Forging, Uniaxial load. 
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                                                                     فرم اشتراک مجله علمی ـ ترویجی انجمن علمی بتن ایران
              مصالح و سازه های بتنی

 خواننده گرامی !
  وولا   الوول ه یوولن  انووی  رگوو    وور ر  حی مصوول اشوواراس الوولمن  معلوو   لیووی و ار  عوو    در صووورت ایل وو   وو 

 360020699اوموول ب  وو  شوویلره   وول     30000اشوواراس الوولمن  خووود راب  وو  م لوو     اکییوو    ین نوو    دقوو 
 ار وون مرمل یوود   اصوو  مووی   ار وونن را  وو   ا وورا   وو  نوولج انعیوو   لیووی  ووا    لنووت اعوولرت شوور   شوو ر را  

نوو  انعیوو  انعیوو ب ننوولنی   ووای    وول   وو  ا کار نیووت  وو  د یرخل  ه ا  طر وون نیوول ردییووراه موورج اکییوو  شوو
 "ی  ا  ا را  اراللل مرمل ید.  طفل لی

 و مرج اشاراس را کلم    خوانل  رکنید   کد  ای ده رقیی خود را  ایلً ذکر مرمل ید. 1
 نخ ای  شیلره معل  نند خود نگله دار د.در لم  و کپی می   لنکی را ال  مل   6
 و در صورت اغییر ننلنیب امور منارکل  را مطلع مرمل ید. 3
رن یووو  وول او وو   وو  ا نکوو  ان وول  وودج  صووول معفاووی کوو   صووورت الفلرشووی ارالوولل مووی شوووند قل وو   یگ     4

 می شود ا  خدملت     الفلرشی االافلده کنید. اال ب اوصی 
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