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د٘بم ػشدث٘ش
ؿَُ٘ ًبهِ ًربسؽ هقب ِ
هقبٍم ػبصٕ اسلبالر س٘ش ثِ ػشَى ثشٌٖ ثِ کوک كفحبر فلضٕ هحلَس
کٌٌذُ سحز ثبسّبٕ شصُإ (هحوذ کبظن ؿشثشذاس ،اثَا فضل ًشٗوبًٖ)

وشریه علمی -تريیجی (دي فصلىامه)

مصالح ي سازه های بتىی
اوجمه علمی بته ایران
پبییش ٍ سهستبى1397
سبل سَم ،ضوبرُ ،2ضوبرُ پیبپی6

ضوبرگبىً 1000:سخِ قیوت 80.000 :ریبل
صبحب اهتیبس  :اًجوي علوی بتي ایزاى
هذیز هسئَل :دکتز ّزهش فبهیلی
سزدبیز :دکتز علیزضب خبلَ
ّیبت هذیزُ:

اه٘ي ًظاد ثبثک ،ثبقشٕ ػل٘شضب ،سذٗي هحؼي ،چٌ٘یٖ
هْذٕ ،قذٍػٖ دشٍٗض ،کلْشٕ هَػٖ ،هذًٖ حؼبم.
اعضبی ّیبت تحزیزیِ:

ػل٘شضییب ثییبقشٕ ،ػل٘شضییب لییب َ ،ػلییٖ ل٘شا ییذٗي ،هحوییذ
ؿکشچٖصادُ ،ػلٖكذسهوشبصٕ ،هحوذسضب ػذل دشٍس ،دشٍٗیض
قذٍػٖ ،داٍد هؼشَفًٖظاد ،هحوَد ً٘لٖ ،حو٘ذ ٍاسػشِدَس.

ّیبت داٍراى هقبالت ایي ضوبرُ:

هْشداد اؿششٕ ،هحوذسضب آصادٕ کبکبًٍیذ ،ػل٘شضیب ثیبقشٕ،
حؼ٘ي ثخـٖ ،ػل٘شضب دَسلَسؿ٘ذٕ ،ک٘بًَؽ كیو٘وٖ،
دشّبم ح٘بسٖ ،ػ٘ذ سٍح اهلل حؼٌٖ٘ ٍاػظ ،ػل٘شضیب لیب َ،
هحوذسضب ػذل دشٍس ،ػلٖ دٍػشٖ ،حؼیبم هیذًٖ ،ػل٘شضیب
ًوییذهب ٘بى ،ػلیٖ اکجییش ؿی٘شصادٕ جبٍٗییذ ،هْییذٕ ًؼوشیٖ
چبسٕ ،اكغش ٍاٗقبى قلٖ صادُ ،حو٘ذ ٍاسػشِ دَس.
ّوبٌّگی :هحوذحؼ٘ي سذٗي -دَٗبى فخبسٗبى
هذیز اجزایی :ػضٗض ا ِ ثشٗجبًٖ

رٍابط عوَهی:
هشٗن هَٗذٕ

ًطبًی دفتز ًطزیِ :سْشاى ،ؿْشآسا ،ل٘بثبى آسؽ هْش،

ثلَاسغشثٖ،دالک  ،13عجقِ اٍل کذدؼشٖ1445843464:
سلفي 88230585-8:فبکغ88270059:
دؼز ا کششًٍ٘کinfo@jcsm.ir :
www.Jcsm.ir

سبث٘ش هَاد دل٘وشٕ ثش ثشلٖ دبساهششّبٕ دٍام هخلَطّبٕ دبِٗ ػ٘وبى
آ َهٌ٘بر کلؼ٘ن(ػلٖ ػؼ٘ذٕ ک٘ب ،ػ٘ذ حؼبم هذًٖ)
سحل٘ل اثش سَا ٖ شصُ ٍ دغ شصُ ثش سٍٕ ػولکشد شصُإ قبةّبٕ لوـٖ ثشٌٖ
هؼلح (ه٘الد هحوذٗبى ،ػشفبى ؿبفؼٖ ،جَاد هکبسٕ سحوذل)
ثشسػٖ اثشار افضاٗؾ چشلِّبٕ سش ٍ لـک ؿذى سٍٕ ًفَر َٗى کلشاٗذ دس
ثشي اؿجبع ًـذُ :ؿجِ٘ػبصٕ ؿشاٗظ دبؿـٖ
(هْذٕ ًؼوشٖ چبسٕ ،اکجش كفشٕ ،جؼفش ػجحبًٖ)

اسائِ سٍؿٖ جْز هحبػجِ هقبٍهز ٍ ل٘ض اػضبء لوـٖ ثشي هؼلح هقبٍم ؿذُ
ثب ا ٘بف دل٘وشٕ (ٗ( )FRPبػشؿشٗفٖ ،احؼبى لجؼشِ فش)

ثشسػیٖ ػولکییشد چؼییت دبٗییِ ػی٘وبًٖ دس اسلییبل ثلییَکّییبٕ ػییجک دی٘ؾ
ػبلشِ ( AACه٘الد اهبً٘بى ،فشٗذ کف٘لٖ ػلوذاسٕ ،هحوذ سضب سَکلٖصادُ)
اسصٗبثٖ سٍؽ ّبٕ هخشلف ػذدٕ ٍ هذل ػبصٕ قبة ّبٕ ثشي هؼلح داسإ
ه٘بًقبة ثٌبٖٗ دس ثشاثش ثبسّبٕ جبًجٖ (سضب هشادٕ ،اثشاّ٘ن لل٘لصادُ ٍح٘ذٕ)

ثشسػٖ لَاف هٌْذػٖ هخلَطّبٕ دٍ جضئٖ ٍ ػِ جضئٖ حبٍٕ صئَ ٘ز
عج٘ؼٖ ٍ دٍدُ ػ٘ل٘غ

(جؼفش ػجحبًٖ ،ػل٘شضب دَسلَؿ٘ذٕ ،ثبثک احوذٕ ،هْذٕ چٌٖ٘)

فشم اؿششاک

3
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24
41
65

77
89
102
119

134
135

فشم ػضَٗز اًجوي ػلوٖ ثشي اٗشاى

اطالعیِ هْن

بِ اطالع کلیِ داًص پژٍّبى ،اسبتیذ ٍ اعضبی هحتزم اًجوي بتي ایزاى ه ی رس بًذ

توبهی هقبالت ًطزیِ علوی -تزٍیجی " هصبلح ٍ سبسُ ّبی بتٌی” دارای کذ  DOIبب

پیص ضوبرُ اختصبصی  10.30478بِ صبحب اهتیبسی اًجوي علوی بتي ای زاى ض ذُ
است .اس ایي پس بعذ اس پذیزش هقبلِ ،بالفبصلِ  DOIبِ هقبالت تخصیص هی یبب ذ.

ضبیبى تَجِ است ایي ًطزیِ در پبیگبُ ّ ISCن ًوبیِ هی ضَد.

ًظشِّٗبٕ هغشح ؿذُ دس هقب ِ ّب ،گضاسؽّب ٍ هلبحجِ ّب ضٍهبً ث٘یبًرش دٗیذگبُّیبٕ اًجویي
ػلوٖ ثشي اٗشاى ً٘ؼزً .ـشِٗ دس ٍٗشاٗؾ كَسٕ هغب ت ،حک ٍ اكالح آًْب ،سب جیبٖٗ کیِ ثیِ
اكل هغب ت لذؿِ ٍاسد ًـَد ،آصاد اػز.
هجَس ًطزیِ:

هجَص ًـش هجلِ ػلوٖ -سشٍٗجٖ اًجوي ػلوٖ ثشي اٗشاى عیٖ ًبهیِ ؿیوبسُ  3/18/71141ثیِ
سبسٗخ  ،1395/4/8سَػظ ٍصاسر ػلَم ،سحق٘قبر ٍ فٌبٍسٕ كبدس گشدٗذُ اػز

بسمه تعالی

دس اٗیییي ؿیییوبسُ هجلیییِّ ،ـیییز هقب یییِ اسائیییِ ؿیییذُ اػیییز کیییِ ّیییش دٍ هجحی ی ػیییبصُّیییبٕ ثشٌی یٖ هؼیییلح ٍ
هلیییب ح ثشٌییٖ سا دسثیییش هییٖگ٘شًیییذ.دسحبل حبضیییش هلیییب ح ثشٌییٖ ث٘ـیییشش ثلیییَسر هلیییب ح کبهذَصٗیییز هغیییشح
هییٖگشدًییذ کییِ ػییالٍُ ثییش اجییضإ هؼوییَل هشـییکلِ ثییشي :ؿییبهل ؿییي ،هبػییِ ،ػیی٘وبى ٍ آة ،هییَاد دٗرییشٕ
سا ً٘یییض دس لیییَد داسًیییذ .سحق٘قیییبر دس للیییَف سیییبث٘ش هثجیییز هیییَاد اضیییبفٖ سٍٕ ػولکیییشد ثیییشي ؿیییبهل ثیییشي
سیییبصُ ٍ ػیییخز ؿیییذُ حیییبئض اّو٘یییز اػیییز .هوکیییي اػیییز سیییبث٘ش سٍٕ ثیییشي سیییبصُ دس جْیییز ثْجیییَد ػولکیییشد
ًجبؿییذ ،یی٘کي ثییب ثکییبسگ٘شٕ ثشلییٖ افضٍدًْ٘ییب ،هییٖسییَاى سییبث٘ش هٌفییٖ ٍسٍد هییَاد اضییبفٖ سا حییزف ًوییَد ٗییب
ثیییِ حیییذاقل هوکیییي سػیییبًذ .دس غب یییت هیییَاسد سیییبث٘ش هیییَسدًظش سٍٕ ػولکیییشد ثیییشي ػیییخز ؿیییذُ ؿیییبهل
هقبٍهیییز ٍ دٍام هی یٖثبؿیییذ کیییِ ثیییب اًجیییبم آصهیییبٗؾّیییبٕ هخشلیییف هقیییذاس سیییبث٘ش هیییشسجظ دس جْیییز ثْجیییَد
سؼ٘یی٘ي هییٖ-گییشدد .دس اًشْیییب هقییذاس هیییَاد اضییبفٖ هیییَثش دس ثییشي هییٖسَاًییذ هـیییخق گییشدد ٍ ثیییشإ ثیییبصُ
هیییَاد اضیییبفٖ ،هقیییذاس ثْجیییَد هشٌیییبظش جْیییز ثکیییبسگ٘شٕ دس اجیییشا دس قب یییت چیییبسچَة عشاحیییٖ د٘ـیییٌْبد
گشدد.
هالحظییِ هییٖؿییَد کییِ سحق٘قییبر هلییب ح ثشٌییٖ دس دّییِ ّییبٕ ال٘ییش ثییِ ػییوز هییَاد کییبهذَصٗشٖ ثشٌییٖ
سوبٗییل د٘ییذا ًوییَدُ اػییز ،اگشچییِ کبهذَصٗییزّییبٕ ثشٌییٖ ،ثییب دبٗییِّییبٕ ػیی٘وبًٖ (ػیی٘وبى ّییبٕ هشؼییبسف)
ٗیییب ثیییب دبٗیییِّیییبٕ دل٘ویییشٕ (ثیییذٍى ػی ی٘وبى ّیییبٕ هشؼیییبسف) هغیییشح ؿیییذُ ٍ اص عشٗیی سحق٘قیییبر ،ثشسػییٖ ٍ
کٌشیییشل هی یٖگشدًیییذ .دس اٗیییي ؿیییوبسُ دٍ هقب یییِ هیییشسجظ ثیییب سیییبث٘ش هیییَاد دل٘ویییشٕ ٍ اػیییشفبدُ اص صئَ ٘یییز دس
قب ت هَاد ثشٌٖ کبهذَصٗز آٍسدُ ؿذُ اػز.
ٗییک هقب یییِ دس ساثغییِ ثیییب سیییبث٘ش ًفییَر ٗیییَى کلشاٗیییذ ثییش اػیییبع هغب ؼیییبر آصهبٗـییربّٖ ٍ هقب یییِ دٗریییشٕ دس
ساثغِ ثب چؼت دبِٗ ػ٘وبًٖ ،کِ هبدُ ثشٌٖ کبهذَصٗشٖ اػز هَسد ثشسػٖ قشاس گشفشِ اػز.
چْیییبس هقب یییِ دٗریییش هیییشسجظ ثیییب هغب ؼیییبر دس للیییَف ػولکیییشد ػیییبصُإ ثشٌیییٖ هؼیییلح ؿیییبهل ،هحلیییَس
ًوییَدگٖ اسلییبل ،سییَا ٖ ییشصُ ٍ دییغ ییشصُ ،هقییبٍم ػییبصٕ ثییب ٍسقییِّییبٕ  ٍ FRPسییبث٘ش ه٘بًقییبة ثٌییبٖٗ هییٖ
ثبؿٌذ.
هالحظیییِ هییٖگیییشدد کیییِ هغب ؼیییِ اٗیییي هجلیییِ سحق٘قیییبر هیییشسجظ ثیییب ػیییبصُّیییبٕ ثشٌییٖ ٍ سکٌَ یییَطٕ ثیییشي
(هلیییب ح ثشٌی یٖ) سا ثلیییَسر ّییین اًیییذاصُ دس ثیییش هی یٖگ٘یییشد کیییِ اه٘یییذ اػیییز هیییَسد سَجیییِ هحق٘ی ی ٍ ً٘یییض
لَاًٌذُگبى ثب دٗذگبُّبٕ هخشلف قشاس گ٘شد.

سز دبیز

علیزضب خبلَ
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نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

راهىمای وگارش ي ارسال مقاله به وشریه«علمی– تريیجی( مصالح ي سازه های بتىی ) اوجمه علمی بته»
هحققبى ٍ دظٍّـرشاى هٖسَاًٌذ هقبالر ػلویٖ-دظٍّـیٖ لیَد سا دس صهٌ٘یِّیبٕ هخشلیف اًجویي ػلویٖ ثیشي اٗیشاى ثیشاػیبع
دػشَسا ؼول صٗش سِْ٘ ًوَدُ ،جْز ثشسػٖ ٍ چبح ثشإ ػشدث٘ش ثِ آدسع ًـشِٗ اسػبل ًوبٌٗذ.
اصَل کلی

 -1دس هقب ِ اسػب ٖ ،هؼئَل هکبسجبر کِ ٗکٖ اص ًَٗؼٌذگبى اػز ،ثبٗذ هـخق گشدد.
 -2هقبالر اسػبل ؿذُ هٖثبٗؼز ثِ ؿکل دظٍّـٖ (ٗ ٍ )Original Articleب هشٍسٕ ( )Reviewثبؿذ.
 -3هقب ِ ثِ صثبى فبسػٖ ساٗج دس ًـشٗبر ػلوٖ ٍ ثلَسر سٍاى ًربسؽ ؿذُ ثبؿذ.
 -4هقب ِ هشٍسٕ ،فقظ اص دظٍّـرشاى هجشة ٍ هؼلظ ثِ هَضَع هقب ِ دزٗشفشِ هٖؿَد کِ داسإ سب ٘فبسٖ دس آى صهٌِ٘ ثبؿٌذ.
 -5قبثل رکش اػز کِ هقب ِ ثشإ چبح ثِ هشجغ دٗرشٕ اسػبل ًـذُ ٍ قجالً ً٘ض ثِ چبح ًشػ٘ذُ ثبؿیذ .اسػیبل ّوضهیبى هقب یِ ثیِ
ػبٗش هجالر ً٘ض هجبص ًوٖثبؿذ.
 -6اسػبل فشم سکو٘ل ؿذُ دسلَاػز چبح ٍ سؼْذ ًبهِ ثِ ّوشاُ هقب ِ ا ضاهٖ اػز( .فشم ،دس اداهِ اٗي ؿَُ٘ ًبم هٖ ثبؿذ)
 -7هقبالر دسٗبفشٖ سا اػضبٕ ّ٘أر سحشٗشِٗ ،هـبٍساى ٍ داٍساى ثغَس ًبؿٌبع ثشسػٖ ٍ اسصٗبثٖ هٖکٌٌذ ٍ ًشبٗج داٍسٕ ثِ كیَسر
کشجٖ ثِ ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى اػالم لَاّذ ؿذ.
 -8هْلز اسػبل هقب ِ اكالح ؿذُ سَػظ ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى دغ اص ٍكَل ًظش داٍساى حذاکثش  1هبُ اػز ٍ ثؼذ اص دبٗبى هْلز،
ثب هقب ِ ثِ ؿکل هقب ِ جذٗذ ثشلَسد ؿذُ ٍ هجذداً ثشإ داٍسٕ اسػبل هٖگشدد.
ً -9ـشِٗ ّ٘چرًَِ سؼْذٕ ًؼجز ثِ چبح ٗب اػششداد هقبالر سػ٘ذُ ًخَاّذ داؿز.
ً -10ـشِٗ ّ٘چ هؼئَ ٘شٖ دس قجبل سبل٘ش اًشـبس هقب ِ کِ ثِ د ٘ل ػذم سػبٗز اٗي ساٌّویب سَػیظ ًَٗؼیٌذًَُٗ /ؼیٌذگبى اٗجیبد
ؿَد ،ثشػْذُ ًوٖگ٘شد.
 -11چٌبًچِ ،هقب ِ د٘ؾ اص اسػبل ثِ ًـشِٗ ،دس ّوبٗؾ ٍ هجبهغ ػلوٖ دٗرشٕ اسائِ ؿذُ اػز ،هشاست ثبٗذ ثیب رکیش سیبسٗخ اسائیِ ٍ
هـخلبر کبهل ّوبٗؾ اػالم ؿَد.
 -12كحز ػلوٖ هغب ت هقب ِ ثش ػْذُ ًَٗؼٌذُ هقب ِ هٖثبؿذ ٍ ًـشِٗ دس اٗي صهٌِ٘ هؼئَ ٘شٖ ًذاسد.
ً -13ـشِٗ دس ٍٗشاٗؾ هغب ت هقبالر دزٗشفشِ ؿذُ آصاد اػز.
راٌّوبی ًگبرش ٍتٌظین هقبلِ

.1هقب ِ ثبٗذ دس کبغز  ،A4ثِ كَسر ٗکسٍ ،دس ٗک ػشَى ٍ ثب حبؿِ٘  2/5ػبًشٖهشش ٍ ثب فبكلِ  2ػبًشٖهشش ثی٘ي ػیغشّب ثیب ًیشم
افضاس  Word 2003سبٗخ ؿَدّ .ش كفحِ ثبٗذ داسإ ؿوبسُ سشس٘جٖ ثبؿذ .حشٍف فبسػٖ ثب فًَز  ٍ B Nazaninاًذاصُ  14-Bثشإ
ػٌَاى هقب ِ 12 ،ثشإ هشي ٍ  12-Bثشإ س٘ششّب ٍ حشٍف اًرل٘ؼیٖ ثیب فًَیز  ٍ Times New Romanاًیذاصُ  12ثبؿیذ .ؿیوبسُ
كفحِ دس دبٗ٘ي ٍ ٍػظ ّش كفحِ قشاس گ٘شد.
ًَٗ .2ؼٌذگبى هحششهٖ کِ کبس آصهبٗـربّٖ اًجبم دادُاًذ ،هحل اًجبم آصهبٗؾ سا دس قؼوز قذسداًٖ ثِ عَس کبهیل ٍ ؿیفبف دس
ًوبٌٗذ.
 .3حذاکثش سؼذاد كفحبر هحذٍد ثِ  18كفحِ هٖ ثبؿذ  .زا اص ًَٗؼٌذگبى هحششم اًشظبس سػبٗز آى سا داسًذ.
.4سٍؽ سٌظ٘ن هقبالر دظٍّـٖ ثـشح رٗل ثبؿذ:
 .1-4كفحِ اٍل ؿبهل :ػٌَاى هقب ِ ثِ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ ً ،بم ٍ ًبم لبًَادگٖ ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى ،سسجیِ ٍ ػیوز ػلویًٖ ،یبم ٍ
ًـبًٖ هحل کبس ،هَػؼِ ًبظش ،ؿوبسُ سلفي سوبع ٍ آدسع دؼز ا کششًٍ٘کٖ اسػبل کٌٌذُ هقب ِ ثبؿذ.
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 .2-4كفحِ دٍم ٍ ػَم ثِ سشس٘ت ؿبهل چک٘ذُ فبسػٖ ،چک٘ذُ اًرل٘ؼٖ ثب ػٌبٍٗي آًْب ٍ ثیِ ّویشاُ  3سیب  5کل٘یذ ٍاطُٕ هیشسجظ
ثبؿذ .چک٘ذُ هقب ِ حذاکثش  200کلوِ ٍ دس هشي آى ػٌبٍٗي ّذف ،سٍؽٗ ،بفشِّب ٍ ًش٘جِگ٘شٕ رکش ؿَد .دس كیفحِ دٍم ٍ ػیَم
اص ًَؿشي هـخلبر ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى لَدداسٕ ؿَد.
 .3-4اكل هقب ِ ؿبهل هَاسد رٗل ثبؿذ:
 1-3-4هقذهِ :ث٘بى هؼئلِ ٍ ّذف اص اجشا ثب هشٍسٕ ثش هغب ؼبر گزؿشِ
 2-3-4سٍؽ دظٍّؾ :ؿشح دق٘ عشح دظٍّؾ ،جبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبسٕ ،هَاد ٍ سٍؽّبٕ اًذاصُگ٘شٕ ٍ سٍؽّبٕ آهبسٕ
ٗ 3-3-4بفشِّب (ًشبٗج) :ؿشح کبهل ٗبفشِّبٕ دظٍّؾ( .اعالػبر َّٗشٖ آصهَدًّٖبً ،جبٗذ دس ًَؿشِّب ،ػکیغّیب ٍ ؿیجشًُبهیِّیب
هٌؼکغ ؿَد هرش آًکِ هقبكذ ػلوٖ ضشٍسٕ ثبؿذ ٍ آصهَدًٖ (ٗب ٍا ذٗي ٍ ٗب ق٘ن اٍ) سضبٗز ًبهِ آگبّبًِ سا ثشإ اًشـبس ثِ كیَسر
کشجٖ اهضبء کٌٌذ کِ دس اٗيكَسر ثبٗذ ثِ ّوشاُ هقب ِ اسػبل گشدد)
 4-3-4ثح ٍ ًش٘جِ گ٘شٕ :ؿشح ًکبر هْن ٗبفشِّب ٍ هقبٗؼِ آى ثب ٗبفشِّبٕ حبكل اص هغب ؼبر دٗرش ٍ سَج٘یِ ٍ سفؼی٘ش هیَاسد
هـششک ٍ هَسد الشالف ٍ ث٘بى کبسثشد احشوب ٖ ٗبفشِّب ٍ دس ًْبٗزً ،ش٘جِگ٘شٕ ٍ اسائِ د٘ـٌْبدار حبكل اص ٗبفشِّبٕ دظٍّؾ
 5-3-4سـکش :سقذٗش ٍ سـکش دس اًشْبٕ هقب ِ اص افشاد حق٘قٖ ٍ حقَقٖ ٍ حبه٘بى اجشإ دظٍّؾ
 6-3-4هٌبثغ :هٌبثغ ٍ هألزٕ کِ اص آًْب دس سْ٘ٔ هقب ِ اػشفبدُ هٖؿًَذ ،ثبٗذ دس هشي ،دالل دشاًشیض ٍ ثیب ؿیوبسُ اػیشفبدُ ؿیًَذ.
هٌبثغ ٍ هألز ثبٗذ ثِ سشس٘ت حشٍف ا فجبٕ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ دس اًشْبٕ هقب ِ آٍسدُ ؿًَذ .هثب ْبٕ هؼشفٖ هٌبثغ ٍ هألیز ػجبسسٌیذ
اص:
ا ف .هقب ِ فبسػًٖ :بم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى ،ػبل اًشـبس ،ػٌَاى هقب ًِ ،بم هجلِ ،ؿوبسٓ هجلِ ،ؿوبسُ كفحِ.
هحجٖ ،حو٘ذّ٘ ،)1382( ،ذشگل٘ؼیوٖ ٍ ّ٘ذشاًؼیَ ٌ٘وٖ ٍاکیٌؾ  IGFBP-1سا ثیِ ٍسصؽ عیَالًٖ هیذر دس دٍچشلیِػیَاساى
سوشٗيکشدُ اص ث٘ي هٖثشد ،حشکز79-63 :17 ،
ة .هقب ِ اًرل٘ؼًٖ :بم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى ،ػبل اًشـبس ،ػٌَاى کبهل هقب ًِ ،بم کَسبُ ؿذٓ هجلیِ ،ؿیوبسٓ هجلیِ،
ؿوبسٓ كفحِ (رکش ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ّؤ ًَٗؼٌذگبى ا ضاهٖ اػز)

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.

 .کشبةً :بم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى ،ػبل اًشـبس ،ػٌَاى کشبةً ،بم ٍ ًبم لبًَادگٖ هشیشجن /هششجویبى (دس كیَسسٖ
کِ کشبة سشجوِ اػز) ،ؿوبسٓ چبح ،ؿْش هحل ًـشً ،بؿش ،ؿوبسُ كفحِ

 -1هثبل تألیفی فبرسی:

سحوبًٖ ً٘ب ،فشّبد ،)1382( ،هجبًٖ ٍ کبسثشد ٗبدگ٘شٕ حشکشٖ ،چبح اٍل ،سْشاى ،ثبهذاد کشبة.69-55 ،

 -2هثبل تزجوۀ فبرسی:

ثشًٍغ ،فشد ٍ کبسگ٘ل ،ػشػشبس ،)1385 (،هجبًٖ سغزِٗ ٍسصؿٖ ،سشجؤ حو٘ذ هحجٖ ٍ هحوذ فشاهشصٕ ،چبح اٍل ،سْشاى ،ػوز-65 ،
.72

 -3هثبل اًگلیسی:

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

 -5سؼذاد كفحبر ّش هقب ِ ،اص حذاکثش  18كفحِ  20لغٖ (ؿبهل :هشي ،جذٍ ْبً ،وَداسّب ،ؿکلْب) سجبٍص ًکٌذ( .سؼیذاد كیفحبر
هقبالر هشٍسٕ حذاکثش  15كفحِ ثبؿذ).
 -6دس كَسر ً٘بص ثِ جذٍلً ،وَداس ٍ ؿکل ،ثِ اصإ ّش  3سب  4كفحِ هشي هقب ِٗ ،ک جذٍلً ،وَداس ٗب ؿکل ،ثب ثبالًَٗغ دس جذٍ ْب
ٗب صٗش ًَٗغ دس ًوَداسّب ٍ ؿکلّب ثِ صثبى فبسػٖ اسائِ ؿَد .جیذٍلّیب ثْشیش اػیز ثیب اػیشفبدُ اص اهکیبى  Tableدس ٍ Ms-Word
ًوَداسّب دس ًشمافضاس  Ms-Exelعشاحٖ ؿًَذ .ؿکلّبٕ اسػب ٖ ثبٗذ اص ًَع  ٍ Tifدق٘ ٍ سٍؿي ثبؿٌذ.
ّ -7ش ٍاطُ ٗب ػجبسسٖ کِ ثِ كَسر ػالئن الشلبسٕ فبسػٖ ٗب اًرل٘ؼٖ ثشإ اٍ ٘ي ثبس دس هشي هقب یِ اسائیِ هیٖؿیَد ،ثبٗیذ ػجیبسر
کبهل آى ثِ كَسر دبًَٗغ هؼشفٖ ؿَد.
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مقاوم سازی اتصاالت تیر به ستون بتنی به کمک صفحات فلسی محصور کننده
تحت بارهای لرزهای
دریبفت هقبلِ1396-06-15 :
پذیزش هقبلِ1397-10-22 :

هحوذ کبظن ضزثتذار(ًَیسٌذُ هسئَل)
داوؾیبر داوؾکدٌ مُىدعی عمزان ،داوؾگبٌ عمىبن

اثَالفضل ًزیوبًی

کبرؽىبط ارؽد عبسٌ  ،داوؾکدٌ مُىدعی عمزان ،داوؾگبٌ عمىبن
عُدٌ دار مکبتجبتmsharbatdar@semnan.ac.ir :

چکیذُ:

ػولکزد سبسُّبی ثتٌی هسلح ثطَر چطوگیزیٍ ،اثستِ ثِ ًحَُ اخزای اتصبل ضکل پذیز ثب فلسفِ ستَى قَی – تیز ضؼیف ٍ
اػضبی هتصل ثِ آى هبًٌذ تیز ٍ ستَى است لذا در هَاردی کِ اتصبل فبقذ ضکل پذیزی  ،هقبٍهت یب سختی کبفی ثبضذ ،السم است

تب اقذاهی خْت ثْسبسی آى اًدبم پذیزد .در هقبلِ حبضز ،استفبدُ اس صفحبت فلشی هحصَرکٌٌذُ ثزای ثْجَد خَاظ هکبًیکی

اتصبالت تحت اثز ثبرّبی هحَری ٍ چزخِ ای رفت ٍ ثزگطتی ،ثب استفبدُ اس رٍش اخشای هحذٍد ثب هتغیزّبیی ًظیز ضخبهت ٍرق

دٍر تیز ،ستَى ٍ ثبرهحَری در ًزم افشار اخشای هحذٍد  ABAQUSهَرد ثزرسی قزار گزفتِ استً .تبیح هتؼذد ًطبى دٌّذُ

تأثیز هثجت ثکبرگیزی صفحبت فَالدی ثزای هقبٍم سبسی اتصبالت تیز ثِ ستَى ثتٌی دارد ٍ حتی ثذٍى درًظز گزفتي ثبر هحَری،

استفبدُ اس ٍرق فَالدی(خکتیٌگ) سجت افشایص سختی هوبسی ٍ ظزفیت ًْبیی اتصبل هی ضَد کِ الجتِ افشایص در سختی ثیص

اس افشایص ظزفیت ًْبیی است .در هَارد ٍخَد ثبر هحَری ثبال ،افشایطی کِ در ظزفیت ًْبیی اتصبل هطبّذُ هی ضَد ثیطتز اس
افشایص سختی است ٍ در هَاردی ثستِ ثِ اًذاسُ ثبر هحَریٍ ،رق فَالدی(خکتیٌگ) هی تَاًذ تب  7ثزاثز ظزفیت اتصبل را افشایص

دّذ .ضوٌب ظزفیت ٍ ضکل پذیزی را ثِ حبلت ثْتز ثب ثبر هحَر هتَسط ثز گزداًذُ ضذُ است.

ٍاصُ کلیذی :اتصبالت  ،سبسُ ّبی ثتي هسلح ،صفحِ فلشی هحصَر کٌٌذُ ،رٍش اخشا هحذٍد  ،ثْسبسی.
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 -1هقذهِ

ميبلعههٍ ضبمههز ثههٍ ثزرعههی ثُغههبسی اتقههبوت تیههز ثههٍ عههلًن ثلىههی مغههليیی ؽههکی ثههٍ کمه فه بت ههشی م قههًرکىىدٌ
ديرعلًن ،تیز یب َز دي المبن میپهزداسد اس مشیه َهبیی کهٍ فه ٍ هًودی وغهج ثهٍ پًؽهؼ ثلىهی مغه د دارد مهیتهًان ثهٍ
َشیىهٍ ي سضمه کملههز ي ویههش ویههبس کملههز ثههٍ ت ییههز در يمهعی مً ههًد اؽههبرٌ کههزد]َ [1مچىههیه ا ههشایؼ عههملی ي م بيمه
وُهبیی ي ابث یه تًعهعٍ َهبی ثعهدی وریهز ا هشيدن ثبدثىههد وغهج ثهٍ عیغهلن وجؾهی ي وًارَهبی هًودی ي ویهش ير َههبی FRP
مشیه ایدههبد مههیکىههد سلشلههٍَههبی مُههن پیؾههیه وریههز سلشلههٍ  1971عههه زوبوههدي ] [2ي سلشلههٍ  1989لًمبپزیلههب ] [3ثبعههو يارد
ؽدن آعهیت زاياوهی ثهٍ عهبسٌَهبی مً هًد دزدیدوهد درطَهبی دز لهٍ ؽهدٌ اس سلشلهٍَهبی پیؾهیه مً هت ثهبسوگزی اعبعهی
در آیههیه وبمههٍَههبی عههبنلمبوی عههبسٌَههبی دیههد ؽههد ثُغههبسی لههزسٌای عههبسٌَههب مههیتًاوههد م ههبيز عههبسی عههبسٌ ثههزای ثُجههًد
عم کهزد در ثزاثههز سلشلههٍَهبی ثعههدی یههب تعمیهز عههبسٌ ثعههد اس آعهیت دیههدن آن ت ه ابهز سلشلههٍ ثبؽههد ثهزای تًعههعٍ یه ريػ
م ههبيز عههبسی ،ؽههىبن آعههیتَههبی ملههدايم ي مکههبویشزَههبی نزاثههی م لمههی در المههبنَههبی عههبسٌای ي َههن یىههیه ر لههبر ي
اولربرات اس ی اتقبم نًة مزيری اعه ؽکغه َهبی تهزد پهیؼثیىهی وؾهدٌ اتقهبوت نمؾهی تیهز ي عهلًن در ابهز سلشلهٍ،
ثيًر هدی ريػَهبی ىزاضهی دذؽهلٍ را سیهز عهًلم ثهزدٌ ي ایهه نهًد وؾهبن دَىهدٌ اَمیه م هبيزعهبسی اتقهبوت نقًفهب
م بيزعبسی لزسٌای آنَب میثبؽد .مؾهکی عمهدٌای کهٍ اتقهبم تیهز ثهٍ عهلًن را اس عهبیز اتقهبوت ددیهًار ثهٍ عه  ،،عهلًن ثهٍ
دام ي غیزٌ) ملمبیش میکىد ،ایه اع کٍ وبضیهٍ ت هبى تیهز ثهٍ عهلًن کًیه اعه ي تعجیهٍ ضدهن سیهبد آرمهبتًر مؾهکی مهی-
اوهزصی ،م هديدی عهزك تهز ي میهشان
ثبؽد؛ لذا در ىزاضهی یه اتقهبم ثبیهد وکهبت مُمهی مبوىهد ؽهکی پهذیزی ،اعهلُ
ت ییزمکهبن ي عهًُل َهبی ا زایهی آرمبتًردهذاری را مهد ورهز اهزار داد ي در ىهز عهبنلمبنَهب در ثزاثهز سلشلهٍ افهی ثهز ایهه
اع کٍ عبسٌ ىًری ىز ي عبنلٍ ؽهًد کهٍ ثلًاوهد در ثزاثهز سلشلهٍَهبی ملًعهو ثهدين آعهیت دیهددی م بيمه کىهد؛ در ثزاثهز
سلشلٍَبی ؽدیدی کٍ ثزای عمز م یهد آن پهیؼ ثیىهی مهی ؽهًد ،ثهدين آعهیت دیهددی هدی م بيمه کهزدٌ ،ي در ثزاثهز سلشلهٍ
َهبی ؽهدید غیهز عهبدی ،عهبسٌ دیهبر تمزیهت ک هی وؾهًد] [5-4ايلهیه ميبلعهبت ر لهبری اتقهبوت تًعهو َبوغهه ي کهًوز در
آسمبیؾگبٌَهبی اودمهه عهیمبن پزت ىهد د  )PCAاودهبز دز لهٍ اعه ولیدهٍ ایهه ت ی هبت مىدهز ثهٍ تهديیه آیهیه وبمهٍ ثهزای
ىزاضی اتقبوت ثله آرمهٍ ي َمچىهیه  ACI-ASCE 352ؽهد] [6در عهبسٌ َهبی ثلىهی مغه د پهیؼ عهبنلٍ ،ثهز نه عهبسٌ
َبی ثلىی مغ د معمًلی ،دبَی اتقبوت م ق ی ىهز ي ا هزا مهی دزدوهد در آوهبلیش عهبسٌ َهبی یکپبریهٍ ،اغ هت هزك ثهز ایهه
اع کٍ اتقبم ثٍ اوداسٌ کب ی ُ اول هبم ممهبنَهب ي ثهزػَهبی ثً هًد آمهدٌ در ابهز ثبرَهبی اعمهبلی ثهٍ عهبسٌ ،م هبيز ي اهًی
َغ ي لذا اعنبی ملقهی ثهٍ یکهدیگز در وبضیهٍ اتقهبم یهزنؼ یکغهبوی داروهد] [7در اهبة َهبی ثهله مغه د مغهيد اس ورهز
تعداد اعنبی ملقی ثُن می تًان اتقهبوت را ثهٍ اوهًا دي عنهًی یهب دًؽهٍ ،اتقهبوت عهٍ عنهًی یهب نهبر ی ي اتقهبوت یُهبر
عنًی یهب میهبوی ت غهین ومهًد] [8ؽهکی پهذیزی اهبةَهبی ثهله مغه د ثقهًرت وغهج ت ییهز مکهبن وُهبیی اولُهبی اهبة ثهٍ
ت ییهز مکهبن وریهز ضهد تغه ین اولُهبی اهبة ثقهًرا

μتعزیه ،مهی ؽهًد ] [9یه

عنهً ؽهکىىدٌ در ثهبر وُهبیی ثهدين

عنهً ؽهکی پهذیز ثعهد اس تغه ین ،ت ییهز مکهبن ،ا هشایؼ یب لهٍ ي ثعهد اس

ت ییز ؽکی سیبد مىُدز میدهزدد در ضهبلی کهٍ در یه
ایدبد ت ییز مکبن وغجلب سیبد اوُداز فًرت میدیزد] [11
عًامی مًبز در ؽکی پذیزی ی عنً عجبرتىهد اس م هدار هًود عنهً ت ه نمهؼ ،م بيمه ثهله مقهز ؽهدٌ ،م بيمه هًود
مقز ؽدٌ ،ؽکی م يه عزمهی عنهً ت ه نمهؼ ،ثهبر م هًری ؾهبری ،ي م هدار آرمبتًرَهبی عزمهیدنبمًتَهب) اعهل بدٌ
نمهؼ اعه لهذا اتقهبوت عهبسٌَهبی ثلىهی ثبرَهبی يارد ؽهدٌ ثهٍ اتقهبم را ثهٍ عهٍ فهًرت مکهبویشز ثهزػ
ؽدٌ در عنً ت
تیز ،مکهبویشز نزپهبی  45در هٍ ،مکهبویشز اعهلزات ؾهبری اول هبم مهیدَىهد] [11ثهزای تهبمیه ؽهکی پهذیزی اهبة ي تؾهکیی
لًوَبی پ عهلیکی ي داؽهله غه ٍ تئهًری تیهز مهعی - ،عهلًن اهًی در ابهز ثبرَهبی ملىهبية ،در م بعهجٍ ویزيَهبی اتقهبم
مزیت 𝛼𝛼 ثزای تىؼ تغه ین آرمبتًرَهبی ثزاثهز  1/25در ورهز دز لهٍ مهیؽهًد ثهز اعهبط آسمبیؾهبت اودهبز ؽهدٌ تًعهو صاوه
ي یزعب آرمبتًرَبی عزمی مهزيرتب ثبعهو ا هشایؼ م بيمه ثزؽهی اتقهبم ومهیدهزدد ثهب ایهه ضهبم ثبیهد یه م هدار میىهیممن
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آرمبتًر عزمی ُ م جًط ومًدن َغهلٍ ثهله در اتقهبم هزاَن ؽهًد] [11آثهب مهدم ت ی هی نهًد را  ،مهدم  Strutیهب َمهبن
ايزی ؾهبری در ورهز دز لهٍ اعه ياکهىؼ دريوهی تیزَهبی ىهز یه در م هی اتقهبم ثهٍ تزتیهت عجبرتىهد اس ویهزيی کؾؾهی،
ؾبری ي ثزؽی کٍ در ؽکی وؾهبن دادٌ ؽهدٌ اوهد] .[9ىزاضهی َغهلٍ اتقهبم درمج هو وُهن م هزرات م هی ،معمهًو ثهز مجىهبی
عدز ؽکغه آن اودهبز مهی ؽهًد ولهبیآ آسمبیؾهگبَی اتقهبوت غیهز ؽهکی پهذیز ]َ [4مبوىهد مؾهبَدات عیىهی در ىهی سلشلهٍ-
َهبی انیهز] 12ي  [13آعهیت پهذیزی لهزسٌای اتقهبوت را ثهیؼ اس پهیؼ وؾههبن مهیدَهد ثهزای ثُغهبسی یهب م هبيزعهبسی ایههه
اتقبوت ،ريػَبی ملعددی پیؾهىُبد ؽهدٌ اعه کهٍ اس آن م هٍ مهی تهًان ثهٍ اعهل بدٌ اس که هًودی دير عهلًن ،اتقهبم
یب تیز ،که ثلىهی مغه د یهب  FRPاؽهبرٌ ومهًد َمچىهیه ثهب عیغهلن َهبی کهبَؼ فز یه ت بمهبی عهبسٌ وریهز اعهل بدٌ اس
میزادزَب ي یهب داعهبسی لهزسٌای مهی تهًان عم کهزد اتقهبوت را ثُجهًد ثمؾهید َمچىهیه در ثزنهی مىهبث  ،ثهب مهعی ،کهزدن
اغهملی اس تیهز ،اس نزاثهی عهلًن هًدیزی ؽهدٌ اعه  ،اس آودهبیی کهٍ عهملی م هًری بکه َهبی هًودی مً هدار کهن
بکه
اع  ،يالی بکه در ُه م هًری ت ه ؾهبر اهزار دیهزد ،اوجغهبه هبوجی ومًاَهد داؽه لهذا َىگهبمی کهٍ یه
هًودی مً هدار ،ثهب ثهله پهز ؽهًد ي ت ه ؾهبر م هًری اهزار دیهزد ،ابهز م قهًر ؽهددی هبوجی هو در مزاضهی اثلهدایی
ثبردذاری ي سمبویکٍ ثله ثٍ فًرت ارتدهبعی ر لهبر مهیکىهد ،ایدهبد مهیؽهًد در ولیدهٍ ،تهىؼ م قهًرکىىهدٌ ثهله کهٍ تًعهو
ایه بک ثٍ ي ًد مهیآیهد ،تهبثعی اس م بيمه تغه ین ير  ،مهمبم ير ي ویهش عمه ا هٍ تهب ا هٍ مهً ير نًاَهد ثهًد ][14
ا زای بک َهبی ثهله آرمهٍ ثهز ريی اتقهبوت آعهیت دیهدٌ ،عهزی تهزیه ريػ ثهزای ت ًیه آوُبعه ] [15م بیغهٍ عم کهزد
ومًوٍَبی ت ًی وؾدٌ ثهب ومًوهٍَهبی ت ًیه ؽهدٌ ،وؾهبن مهیدَهد کهٍ بکه َهبی  GFRPاهبدر ثهٍ ا هشایؼ م بيمه ثزؽهی
اتقبم ي ثُجًد يمعی ؽکی پذیزی آن َغلىد ي تکىیه َهبیی کهٍ تًعهو م ه هً الهذکز ي ثهب َهد ارت هب فز یه ثزؽهی
اتقبوت پیؾىُبد ؽدٌ اع در ضهذ ي یهب ثهٍ تهبنیز اوهدانله مهًد دغهیملگی ثزؽهی مهًبز َغهلىد ي مهیتًاوىهد ثبعهو اول هبم
مًد دغیملگی ثٍ مًد نمیهزی ؽهدن نمؾهی تیهز ؽهًود] [16دیىهًر ،اعهل بدٌ اس میبو هبةَهبی ثلىهی را ثهزای ثُجهًد م بيمه
ههبوجی اههبةَههبی ثلىههی آسمههبیؼ کههزدٌ اع ه ]  [7آلکههببز ي یزعههب ابههز کلیى ه ثلىههی را ثههز ريی ثُجههًد نههًاؿ اتقههبوت
ثلىی ثزرعی کزدود ] [17در ایه سمیىٍ َمچىهیه مهی تهًان ثهٍ کهبر ارسؽهمىد کیلبیبمهب ي َمکهبران اؽهبرٌ ومهًد کهٍ ثهٍ فهًرتی
مىغههدن ،و ههًٌ ىزاضههی اتقههبوت ي ثزرعههی تدزثههی ر لههبر اتقههبوت را مههًرد ثزرعههی اههزار دادٌاوههد] [18در سمیىههٍ ثبردههذاری
یزنههٍ ای کبرَههبی ثغههیبری اودههبز دز لههٍ اعه اس آن م ههٍ مههیتههًان ثههٍ کههبر کًعههًَبراي ي َمکههبران اؽههبرٌ کههزد]َ [19ههن
یىهیه پههظ اس سلشلههٍ لًمبپزیلهب ،ثزوبمههٍَههبی ت ی هبتی ابثههی تههً ُی تًعهو ادارٌ راٌ ي تزاثههزی کبلی زویههب ثهزای ثُجههًد ي م ههبيز
عبسی پهیَهب در م هديدٌ کبلی زویهب اودهبز دزدیهد] [21يالهًان اعهل بدٌ اس وجؾهیَهبی دًؽهٍ ي وًارَهبی هًودی را در عهلًن-
َب ثب ىهًم يفه ٍ وبکهب ی ثزرعهی ومهًدٌ اعه ] [21یًؽهیمًر ي َمکهبران ابهز کلیىه هًودی را ثهز ثُجهًد فز یه ثزؽهی
عههلًنَههبی کًتههبٌ ثههب اعههل بدٌ اس فه بت ههًودی ههًػ دادٌ ؽههدٌ ثزرعههی کههزدٌاوههد] [22اؽههز ثیههد ي َمکههبران 6 ،ومًوههٍ
اتقههبم تیههز ثههٍ عههلًن را در م یههبط  1/3را ثههب مل یزَههبیی وریههز م ههدار آرمبتًرَههبی عزمههی عههلًن ي اتقههبم ،مههمبم فه ٍ
ًودی ي کلیى علًن تىُهب ثهب تیهز ي عهلًن ثهٍ فهًرت تهًاز تغه کزدوهد ي ولیدهٍ دز لىهد کهٍ کلیىه هًودی ر لهبر
ثزؽی را ثٍ ر لبر نمؾهی تجهدیی کهزدٌ ي ي تًاوهبیی هذة اوهزصی را ثیؾهلزی مهیکىهد ي راٌ ضهی مىبعهجی ثهزای م هبيز عهبسی
اتقبوت اع ] [23
ً -2زم افشار هَرد استفبدُ

ريػ اعههل بدٌ ؽههدٌ ا ههشا م ههديد آثههبکًط  ABAQUSثههٍ عىههًان یکههی اس ادرتمىههدتزیه ي ملههدايمتههزیه ريػَههب مههیثبؽههد ي
ثبیههد تعزیهه ،مىبعههجی اس مقههبلد ي زمههیبت در ورههز دز لههٍ ؽههًد ثههزای ضبله نيههی مههدم ر لههبری ثههله ،ایشيتزيپی ه ثههًدن
زك مىبعهجی اعه کهٍ دي پهبراملز مهديم اوعلیغهلٍ د )Eي مهزیت پًاعهًن د )υثهزای ثیهبن ر لهبر ثهله در ضبله اوعهلی
وسز اع در ضبل غیزنيهی ،اس مهدم ر لهبری آعهیت نمیهزی ثهله اعهل بدٌ مهیؽهًد کهٍ مىبعهتتهزیه مهدم ثهزای ؽهجیٍ
عبسی ر لبر ثله ت ه ابهز ثبردهذاری یزنهٍای اعه پبراملزَهبی  CDPدر یُهبر ثمهؼ رياثهو ثهیه تهىؼ ي کهزوؼ ،مکهبویشز
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نزاثههی َىگههبز ثبردههذاری یزنههٍای ،معیههبر تغ ه ین ،ي يیغکًپ علیغههیلٍ ثههله مههی ثبؽههد رياثههو ثههیه تههىؼ ي کههزوؼ ثههزای
تىؼ مًبز اس راثيٍ  1ثدع میآید:
̃
̅
د)1

در فًرتی کٍ مهديم اوعلیغهلٍ ايلیهٍ مقهبلد ثبؽهد]  [24تهز َهب ی کؾؾهی در ُه عمهًد ثهز ُه ثبردهذاری ایدهبد
میدزدد ي دغلزػ تهز َهب در وُبیه ثبعهو کهبَؼ عهيد م يه ثهبردیز المهبن ؽهدٌ در ولیدهٍ تهىؼ مهًبز را ثهبو مهیثهزد
در مًرد ویزيی ؾبری ایه ابز کملز ثهٍ یؾهن مهینهًرد سیهزا کهٍ تهز َهب در ُه مهًاسی ثهب ثهبر تؾهکیی مهیؽهًد در َهز
ضههبم ا ههشایؼ ابثههی تً ههٍ ثههبر ؾههبری ي نزدؽههددی ،ثههبرثزی م يهه ویههش ثههٍ ىههزس یؾههندیههزی کههبَؼ مههییبثههد مههديم
اوعلیغیلٍ ثله ثهز اعهبط آیهیه وبمهٍ  ، ACI 318ثهزای ثهله ثهب يسن معمهًلی ،راثيهٍ هً ثهٍ فهًرت عهبدٌ √
ثیبن میؽًد الجلهٍ ثهٍ مهديم اوعلیغهیلٍ عهىگداوٍَهب ضغهبط مهیثبؽهد ي ممکهه اعه وغهج ثهٍ م هدار تعیهیه ؽهدٌ هً
ت ههبيت داؽههلٍ ثبؽههد کههٍ دامىههٍ ت ییههزات م ههبدیز يااعههی معمههًو ثههیه  1/8تههب  1/2تعیههیه ؽههدٌ ثًعههی ٍ راثيههٍ ههً مههی-
ثبؽد] [25مهزیت پًاعهًن ثهله در م هديدٌ  1/1تهب  1/3اهزار دارد ي ثهز اعهبط ميبلعهبت فهًرت دز لهٍ تًعهو پىگهبػ مهی-
تًان مهزیت پًاعهًن را ثهزای ثهله  1/2هزك کهزد] [24در مى ىهی تهىؼ -کهزوؼ ثهله ت ه ؾهبر ته م هًرٌ در ؽهکی
-1ال ،مؾبَدٌ می ؽًد کٍ ت ییز ؽکی ثهله ت ه تهىؼ ؾهبری ته م هًرٌ ثهٍ فهًرت غیهز نيهی اعه ي پهظ اس رعهیدن
ثله ثٍ م بيم ؾبری ضداکثز  ،ثله مهیتًاوهد ت ه ثبرَهبی کملهز ،ت ییهز ؽهکیَهبی ثیؾهلزی را ت مهی کىهد ثهدين آوکهٍ
مىُههدز ؽههًد ایههه يمههعی ؽههزایو ر لههبر وههززتههزی را ثههزای ثههله در م ههديدٌ ثبرَههبی ضههداکثز ي وشدیه ثههٍ ؽههزایو ؽکغه
وُبیی زاَن میآيرد کزوؼ وریز تهىؼ ضهداکثز کهٍ ثهب ومهبیؼ دادٌ مهیؽهًد کهٍ ثهزای ثهلهَهبی ثهب م بيمه معمهًلی
ضديد  1/112در ورز دز لٍ میؽًد کهزوؼ وُهبیی وریهز ؽکغه ؾهبری ثهله کهٍ ثهب
ومهبیؼ دادٌ مهیؽهًد ،ثهزای اوهًا
ثله ثیؾلز اس  1/113نًاَد ثهًد ؽهبیبن رکهز اعه ثهب ا هشایؼ م بيمه ؾهبری ثهله ،کهزوؼ وُهبیی ؽکغه کهبَؼ یب لهٍ ي
ثٍ عجبرت دیگز ،ر لبر ثهله ت ه ؾهبر ،تهزد مهیؽهًد] [26مهدم ًَدىغهلبد ىجه راثيهٍ ُ 2ه ثیهبن رياثهو تهىؼ کهزوؼ
ثزای ثله معمًلی م قًر وؾدٌ اعل بدٌ دزدیدٌ اع
د)2

] ) (

[

ثز اعهبط ميبلعهبت ؽهبٌ ي َمکهبران] [27م بيمه کؾؾهی ثهله معمهًو  8تهب  15درفهد م بيمه ؾهبری آن اعه م بيمه
کؾؾههی ثههله را مههیتههًان ثههب آسمههبیؼ کؾههؼ مغههل ین  ،آسمههبیؼ ؽههکب ومًوههٍ یههب اعههلًاوٍای ،ي آسمههبیؼ نمؾههی کؾؾههی
ثدعهه آيرد کههٍ در ت یهه ضبمههز ،م بيمهه کؾؾههی ثههله اس ريی ولههبیآ آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب] [18اعههلمزا ؽههدٌ ي در
ومًدار تىؼ -کزوؼ ثهٍ فهًرت دينيهی مث ثهی ارارهٍ دزدیهدٌ اعه ؽهکی ک هی ر لهبر کؾؾهی ثهله در ؽهکی -1ة وؾهبن
دادٌ ؽدٌ اع

الف -فطبر تک هحَری

ة -کطص تک هحَرُ

ضکل  -1هٌحٌی تٌص – کزًص ثتي ][24

مکبویشز نزاثی َىگهبز ثبردهذاری یزنهٍای ،زآیىهد پیچیهدٌای اعه کهٍ ؽهبمی ثهبس ي ثغهلٍ ؽهدن ریهش تهز َهبیی اعه کهٍ
اهج تؾهکیی اعه کهٍ ىجهٍ مُمهی اس ر لهبر ثهله ت ه ابهز ثهبر یزنهٍای ثهٍ ضغهبة مهیآیهد ي ثیؾهلز َىگهبز دهذر اس ثههبر
کؾؾی ثٍ ؾبری میدزدد کٍ ثبعو ثغلٍ ؽهدن تهز َهب ي ثبسیهبثی عهملی ؾهبری مهیؽهًد مهدم  CDPثهز پبیهٍ ایهه هزك
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ثبؽههد
اعههلًار اع ه کههٍ کههبَؼ مههديم اوعلیغههیلٍ مقههبلد ثههٍ فههًرت تههبثعی اس پههبراملز  dثههٍ فههًرت
مزایت وسز ش نهًاؿ مقهبلد ثهٍ ؽهمبر مهی آیهد ي ثبسیهبثی عهملی مقهبلد را َىگهبز ت ییهز ُه اس ؾهبر ثهٍ کؾهؼ ي ثهز
عکههظ را ثیههبن مههیکىههد کههٍ ایههه پبراملزَههب در ؽههکی  2وؾههبن دادٌ ؽههدٌ اع ه تههبث عههيد مههدم  CDPثًعههی ٍ لههًثیى ز ي
َمکبران ارارٍ ؽدٌ ي ثعهدَب تًعهو لهی ي ىهًط ثهبسوگزی ؽهدٌ کهٍ تهبث تغه ین ثهب راثيهٍ  3ثیهبن دزدیهدٌ ي اس معیهبر تغه ین
دراکز پزادز اعل بدٌ می ؽًد

ضکل  -2تبثیز پبراهتزّبی هَثز
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در رفتبر خزاثی ثبرگذاری چزخِای

̅

̅(

)

̅(

يارد کزدن يیغکًپ علیغیلٍ در پبراملزَب ثهٍ مقهبلد ا هبسٌ مهیدَهد کهٍ تهىؼَهبی نهبر اس م هديدٌ مى ىهی تغه ین را ویهش
ت می کىد معیبر مع ًم پهبراملز يیغهکًسیلٍ ثهزای رعهیدن ثهٍ هًاة يااعهی ثهٍ فهًرت
 ⁄مهیثبؽهد کهٍ tسمهبن يارد

ؽدن ثبر ي  μپبراملز يیغکًسیلٍ را وؾبن مهی دَهد عهٍ وهً هًود در ایهه ت یه ثهزای می گزدَهبی ىهًلی ،نهبمًتَهب ي ویهش
ف بت ًودی م قًرکىىدٌ اتقهبم اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه کهٍ نقًفهیبت مقهبلد هًود در وهزز ا هشار آثهبکًط مهًرد ثزرعهی
ابهز ثبرَهبی یکىًانه  ،مهدم َهبی عهم ؽهًوددی ایشيتزيپیه ي کیىمبتیه ر لهبر یکغهبن اس نهًد وؾهبن
ازار میدیزد ت
می دَد يلهی در مهًرد ثبرَهبیی کهٍ ت ییهز ُه مهیدَهد دمبوىهد ثبرَهبی یزنهٍای) ایهه مًمهً فهبد ویغه ي ثبیهد وهً
عم ؽًوددی ثهزای رعهیدن ثهٍ هًاة دایه مؾهمـ دهزدد عهم ؽهًوددی ایشيتزيپیه  ،ثهب ا هشایؼ کهزوؼ پ عهلی ،
ا ههشایؼ م بيمهه مقههبلد را در پههی دارد کههٍ ؽههکی  3وؾههبن دَىههدٌ ایههه نبفههی اعهه ] [29-28عههم ؽههًوددی
کیىمههبتیکی ،در ر لههبر مقههبلد ابههز ثًؽههیىگز دؽههکی  )3را در ورههز مههیدیههزد در ایههه وههً عههم ؽههًوددی ،ريیههٍ تغ ه ین در
ُ ه کههزوؼ پ عههلی مههیتًاوههد ثههدين ت ییههز ضدههن ي ههزز ضزک ه کىههد َههز دي مههدم عههم ؽههًوددی ،ي ههًد کههزوؼ
پ عههلی را ثههز ريی مغههیزَب پههیؼ ثیىههی مههیکىههد در َههز دي مههدم ،ثههبر ثههزداری ثههٍ عههم در ضبله اوعههلی اودههبز مههی-
پذیزد ر لبر مقبلد ،ضبللی ثیه ایه دي وً عم ؽًوددی ایشيتزيپی ي کیىمبتی می ثبؽد

ضکل  -3سخت ضًَذگی ایشٍتزٍپیک ٍ اثز ثَضیٌگز] [29

 -3هذلسبسی ٍ ثزرسی صحت آى

مشی کبرَبی آسمبیؾگبَی ،ياا دزایبوٍ ثهًدن ي عهبدٌ عهبسی َهبی مزثهًه ثهٍ مهدم َهبی ریبمهی اعه ي ایهه ومًوهٍَهب مهی-
تًاوىد ومبیىدٌ ی مهدم يااعهی ثبؽهىد عیهت ثهشر ایهه ريػ در ياه دیهز ثهًدن ي َشیىهٍ ثهز ثهًدن آن اعه لهذا اس ؽهجیٍ
عبسی آوُب ثًعی ٍ ا هشا م هديد ي ؽهجیٍ عهبسی ؽهزایو آسمهبیؼ ثهزای ثدعه آيردن هًاة مىبعهت اعهل بدٌ مهی ؽهًد لهذا
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عههىدی دههزدد ثههٍ َمههیه مىرههًر ،در ایههه م بلههٍ اس ولههبیآ
مههدم عههبسی عههددی ثبیههد ثًعههی ٍ ولههبیآ آسمبیؾههگبَی فهه
عههىدی مههدم اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه ] [18ومًوههٍ آسمبیؾههگبَی مزثًىههٍ ملؾههکی اس یهه
آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب ثههزای فهه
اتقبم ثهٍ فهًرت ؽهکی  4اعه کهٍ اوهداسٌ عهلًن ي تیهز یؾهمٍ اتقهبم یکغهبن ي ثهٍ تزتیهت  735می هیملهز ثهزای عهلًن ي
 13351می ههیملههز ثههزای تیههز اعهه ]  19-18ي  [31اثعههبد تیههز  31در ارت ههب  21ي عههلًنَههب  31x31عههبولیملههز َغههلىد
آرمبتًرَههبی ثههبویی تیزَههب اس  12می گههزد ومههزٌ  11ثههب درفههد آرمههبتًر  1/59ي ثههزای آرمبتًرَههبی سیههزیه ،درفههد  1/79ثههٍ کههبر
ر لههٍ اعهه تههىؼ تغهه ین می گزدَههبی ىههًلی ثزاثههز  3261ي ثههزای نههبمًتَههب (2 D6) ،در َههز  5عههبولی ملههز ثههب 3311
کی ًدزز ثز عبولی ملز ثٍ کبرر لهٍ اعه در مهًرد عهلًنَهب ) (16 D13ثهب تهىؼ تغه ین  4311کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه
معههبدم  2/26در عههيد عههلًن ي ثههزای نههبمًتَههب اس ) (4 D6در َههز  5عههبولی ملههز ثههب تههىؼ تغهه یمی معههبدم 3311
کی ًدزز ثز عهبولی ملهز مزثه دارد در یؾهمٍ اتقهبم ویهش  3نهبمًت تیهز ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه ىجه آسمبیؾهبت اودهبز دز لهٍ،
م بيم مؾمقٍ ثله  261کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه در ؾهبر ي  25کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز در کؾهؼ ثهٍ دعه آمهدٌ
اع کٍ در زآیىد مدم عبسی ،ایه م بدیز يارد ؽدٌ اع

ضکل  -4هطخصبت ًوًَِ آسهبیطگبّی ٍ دستگبُ آسهبیص ][18

ثبر ابرن اعمبلی ريی علًن ثزاثز  18ته ویزي میثبؽهد کهٍ تهىؼ ثزاثهز 21کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه مهیدَهد یعىهی کملهز
اس  8درفههد فز ی ه م ههًری عههلًن تیزَههب در دي ُ ه اعمههبم بثدههبیی مههیتًاوىههد ضزک ه داؽههلٍ ثبؽههىد يلههی در ثزاثههز
ضزک ه اههبرن ي نههبر اس ف ه ٍ م یدوههد اغههم ًاههبوی عههلًن مههیتًاوههد در ُ ه ا ههی ي اههبرن ضزک ه داؽههلٍ ثبؽههد ي
اغم ت لبوی علًن مبوىد یه اتقهبم م قه ی عمهی مهیکىهد ثهٍ ىهًر ک هی اس عهٍ وهً المهبن ثهزای مقهبلد اعهل بدٌ ؽهدٌ
در وزز ا هشار ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه ثهزای ثهله اس المهبنَهبی عهٍ ثعهدی نيهی  C3D8Rدالمهبن  3ثعهدی  8دزَهی ثهب  3در هٍ
آسادی اول ههبم دههزٌ)  ،ثههزای می گزدَههبی ىههًلی ي نههبمًت اس المههبن نزپههبیی  3ثعههدی دثههٍ دلیههی ت ییههز ىههًم م ههًری
می گزدَههب)  ،ي ف ه بت ههًودی ویههش اس المههبنَههبی  S4Rدالمههبن ف ه ٍای) اعههل بدٌ ؽههدٌ اع ه ثههزای معز ههی پبراملزَههبی
وههزز ا ههشار ،مههديم اوعلیغههلٍ  23دیگبپبعههکبم ي مههزیت پًاعههًن  1/2ثههزای اغههم اوعههلی ثههله يارد دزدیههدٌ ي در مههًرد
پبراملزَههبی  CDPویههش سايیههٍ اتغههب  15 ،در ههٍ ،نههزي اس مزکشیهه  ،1/1مههزیت  Kثزاثههز  1/6667در ورههز دز لههٍ ؽههدٌ
اع ه ] [31ثههزای تعزیهه ،ههًود ،اس  4وههً مقههبلد ممل هه ،ؽههبمی  2وههً آرمههبتًر ىههًلی 1 ،وههً نههبمًت ي مقههبلد ههًودی
اعل بدٌ دزدیدٌ اع کهٍ در هديم  1ایهه م هبدیز رکهز ؽهدٌ اوهد ثهزای مهدمعهبسی فه بت هشی م قهًر کىىهدٌ ميهبث
ثب ومًوٍ آسمبیؾهگبَی معز هی ؽهدٌ اس ير َهبی ثهٍ مهمبم  1 3می هی ملهز در تیهز ي عهلًن ي ثهب ىهًم  1ملهز اعهل بدٌ ؽهدٌ
اع کٍ میشان  ρثٍ کبر ر لٍ در ومًوه ٍ مهدم ؽهدٌ ثهٍ تزتیهت ثهزای تیهز ي عهلًن م هبيز ؽهدٌ ثهب فه ٍ هشی م قهًرکىىدٌ
ثزاثههز ثههب  4 82ي  3 88مههیثبؽههد ثههزای ؽههجیٍ عههبسی فه بت تکیههٍ دههبَی ،در ثههبو ي پههبییه عههلًن ،فه بت فه جی تعزیهه،
ؽدٌ اع کٍ مدم عهبسی ثهب هزك عهدز ل هشػ ثهیه هًود ي ثهله اودهبز پذیز لهٍ اعه ي در َهی کهداز اس مهدمَهب ،ل شؽهی
ثهیه می گهزد ي ثهله ي یهب ثههله ي فه ٍ هًودی مؾهبَدٌ ومههیدهزدد در ؽهکی  5و هًٌ مههؼ ثىهدی ثهب تعهداد  3111المههبن ي
آرمبتًردذاری را در مدم اودبز ؽدٌ وؾبن میدَد

10

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

ًبم هصبلح

مديم اوعلیغیلٍ )E (GPa
مزیت پًاعًن υ

تىؼ تغ ین

تىؼ وُبیی

تىؼ ضد وُبیی کؾؼ

کزوؼ پ ٍ تغ ین
کزوؼ وُبیی

کزوؼ ضد اسدیبد ىًم

خذٍل  -1هطخصبت فَالدّبی استفبدُ ضذُ در هذل سبسی
Jacket

D13

D10

199

193

193

D6
193

0.3

0.3

0.3

0.3

241

440

387

360

414

620

620

500

2.4

4.4

3.9

3.6

0.0188

0.0100

0.0100

0.0200

0.1390

0.0900

0.0900

0.1200

0.200

0.108

0.108

0.140

ضکل  -5هص ثٌذی ٍ آرهبتَر ثٌذی هذل اتصبل

ومههًدار یزنههٍای ویههزي -ت ییههز مکههبن ومًوههٍ عههددی ي آسمبیؾههگبَی ت ًیهه وؾههدٌ در ؽههکی  6وؾههبن دادٌ ؽههدٌ اعهه کههٍ
م بیغٍ ًاةَب وؾبن می دَد مدم عهددی عهبنلٍ ؽهدٌ اتقهبم هًاة وغهجلب ابثهی اجهًلی ارارهٍ مهیکىهد ي ثهزای پهیؼ ثیىهی
ولبیآ می تًاوهد مهًرد اعلمهبد ثبؽهد مهمىب م بیغهٍ آعهیت ياردٌ ثهٍ دي ومًوهٍ در ضبله ت ًیه وؾهدٌ در ؽهکی  7دیهدٌ مهی
ؽههًد مههمىب مههدم عههددی ومًوههٍ م قههًر ؽههدٌ ثههب ف ه بت ههشی م قههًر کىىههدٌ وی هش عههبنلٍ ؽههد ي ومههًدار عههددی ثههبر-
ت ییزمکههبن را ثههب مههدم آسمبیؾههگبَی در ؽههکی  8م بیغههٍ دزدیههد ي مؾههبَدٌ ؽههد کههٍ مههدم  FEMمههًرد اعههل بدٌ در ایههه
ت ی میتًاود ثهب ت زیهت وغهجلب نهًثی ر لهبر اتقهبم مهدم عهبسی ؽهدٌ را پهیؼ ثیىهی کىهد مهمىب الگهًی تهز نهًرددی ي
نزاثی ومًوٍ ت ًیه ؽهدٌ در ضبله عهددی ي آسمبیؾهگبَی ویهش در ؽهکی  9دادٌ ؽهدٌ اعه کهٍ وؾهبن اس داه مىبعهت مهدم
پیؾىُبدی می ثبؽد

ضکل  -6هقبیسِ دٍ خَاة حبصل ثب یکذیگز ثزای ًوًَِ تقَیت ًطذُ
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ضکل  -7آسیت ٍاردُ ثز هذل ػذدی ٍ آسهبیطگبّی تقَیت ًطذُ

ضکل  -8هقبیسِ ًوَدار ثبر-تغییزهکبى ػذدی ٍ آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فلشی

ضکل  -9هذل خزاثی هذل ػذدی ٍ اتصبل آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فَالدی

ً -4وًَِ ّبی ػذدی اتصبل تقَیت ضذُ

عهىدی ؽهدٌ ثهزای تعزیه ،ي ت یهی ومًوهٍ َهبی دیهد عهددی اعهل بدٌ مهی ؽهًد ي َىدعهٍ ي
اس مدم ا شا م هديد فه
مقههبلد ایههه مههدم ت ییزاتههی وههدارد ي ميبلعههٍ پبراملزی ه ثههٍ فههًرت ثههی ثعههد کههزدن مل یزَههب مههی ثبؽههد ثىههبثزایه مل یزَههبی
اف ی در ایه مدم عهبسی عجبرتىهد اس مهمبم فه ٍ م قهًرکىىدٌ عهلًن ي تیهز ي ویهش م هدار وغهج ثهبر م هًری عهلًن ثهب
ت ییههز ایههه مل یزَههب ي ایههدٌآم کههزدن مى ىههی ثههب یه مى ىههی دي نيههی ،م ههدار ت ییههز در عههملی ،م بيمه  ،عههملی ببوًیههٍ ي
اوهزصی اتقهبم ثدعه مهی آیهد ي ایهه م هبدیز ثهب َهن م بیغهٍ مهی ؽهًود ییهدمبن غه ثىهدی ثهب فه بت هًودی در
ات
اعنب ثلىی ،مل بيت اع ثيًری کهٍ در ثزنهی مهدمَهب ،هو عهلًن ي در ثعنهی ومًوهٍَهب هو تیهز يلهی در اکثهز ومًوهٍَهب
َههن تیههز ي عههلًن غ ه ثىههدی ميههبث ؽههکی  11ؽههدٌاوههد ي در  3ومًوههٍ کىلزلههی َههی غه ثىههدی ي ههًد وههدارد ف ه بت
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ًودی ثقًرت المهبن پًعهلٍ  4دزَهی ثهب ت ییهز ؽهکی م هديد تعزیه ،مهی ؽهًود ي ىهًم ير در َمهٍ یکغهبن ي ثزاثهز 111
عههبولی ملههز یعىهی کمههی ثههبوتز اس ضههداای آن د 1/6ارت ههب عههلًن یههب  18ایههى معههبدم  45عههبولی ملههز) اولمههبة ؽههدٌ اعه ي
م بدیز کزوؼَبی وبؽی اس نمؼ ثزای اکثز المبنَب ثز مجىبی ت زیجی تش تئًری کًتز -عىدرس اع ][32

ج -کل اتصبل
ة -ستَى ّب ٍ چطوِ اتصبل
الف -تیزّب
ضکل  -10چیذهبى غالف ثٌذی تیز ٍ ستَى اتصبل ثتٌی ثب صفحبت فَالدی

ير م قههًرکىىدٌ تیزَههب ثههٍ مههمبم َههبی ثههٍ تزتیههت ثزاثههز  21 ، 11 ، 6 ، 3 ، 1ي  31می ههی ملههز ي ىههًم کههی یهه ملههز
َغههلىد کههٍ وغههج عههيد ير ثههٍ مغههبض تیههز ثزاثههز  ،26.47 ،14.77 ،9.29 ،4.82ي  35.90مههی ثبؽههىد ير م قههًرکىىدٌ
علًن َهب ي یؾهمٍ اتقهبم َهن دارای مهمبم َهبی مؾهبثٍ يلهی ثهب ىهًم کهی ی 1/2ملهز َغهلىد کهٍ وغهج عهيد ير ثهٍ
مغههبض عههلًن ثزاثههز  ،22.14 ،12.11 ،7.54 ،3.88ي  30.56مههی ثبؽههىد مههمىب  3وغههج ثههبر م ههًری ثههٍ ثههبرم ًری اعههمی
وُبیی ثزاثهز  1 3 ، 1 1ي  1 5اولمهبة ؽهدود لهذا  118ومًوهٍ عهددی ثهب عهٍ مل یهز مهمبم ير َهبی هًودی تیهز ي عهلًن
ي درفد ثبرم ًری ي َمچىهیه ییهدمبن ير َهب در ورهز دز لهٍ ؽهدٌ اوهد مهدم َهب ثهٍ يعهی ٍ تزکیجهی اس ضهزي ي اعهداد کهٍ
ثب نو بف ٍ اس َن هدا ؽهدٌاوهد اس َهن ملمهبیش مهیدزدوهد ،ثهٍ عىهًان مثهبم C-6-10-P1 ،وؾهبن دَىهدٌ اتقهبلی اعه کهٍ
تیزَبی آن ثهب ير َهبی ثهٍ مهمبم  6می هی ملهز ي عهلًن ثهب ير  11می هی ملهز م قهًر ؽهدٌ ي ویهزيی م هًری در عهيد
 ،P2 ،P1ي  P3ثٍ تزتیت  1/3 ، 1/1ي  1/5اع
 -5تدشیِ ٍ تحلیل ًتبیح ٍ ثزرسی پبراهتزّبی هَثز

در ایه ثمؼ ابز مل یزَبی دًوهبدًن ثهز مى ىهی ت ییهز مکهبن -ثهزػ ،عهملی ايلیهٍ ي ببوًیهٍ اتقهبم ،ت ییهز در ثهزػ تغه ین ي
ثزػ وُبیی اتقهبم ي اوهزصی مغهلُ ؽهدٌ در ىهی زآیىهد ثبردهذاری ثزرعهی ؽهدٌ اعه در تدشیهٍ ي ت یهی ولهبیآ هدايم
ي ومًدارَههبی مزثًىههٍ را در دي اغههم  ،یکههی ضههبللی کههٍ مههمبم ير تیههز ببثهه ثبؽههد ي فهه ٍ عههلًن مل یههز ثبؽههد ي
دیگههزی در ضههبللی کههٍ ف ه ٍ عههلًن ببث ه ي ف ه ٍ تیههز مل یههز ثبؽههد آيردٌ ؽههدٌ اع ه در ههديم  2ولههبیآ ايلیههٍ آوبلیشَههب
)  ،ثههزػ تغه ین د ) ي ثههزػ وُههبیید ) عههلًنَههب ثههب
آيردٌ ؽههدٌ اعه کههٍ در ایههه ههدايم ،عههملیَههبی ممبعههید
َههن م بیغههٍ دزدیههدٌاوههد ثههب مؾههبَدٌ م ههبدیز دادٌ ؽههدٌ در ضههبوت ممل هه ،ههديم  2ي ثزاعههبط ت ییههزات در مههمبم
ير َههبی تیههز ي عههلًن ي اتقههبم ي میههشان ت ییههزات در درفههد ثههبر م ههًری  ،ولههبیآ ممل ههی ضبفههی مههی دههزدد ولههبیآ ت یههی
وؾههبندَىههدٌ ثُجههًد ابثههی م ضرههٍ عههملی ممبعههی اتقههبم اع ه کههٍ ضلههی در ضبل ه عههدز ي ههًد ف ه ٍ تیههز ثههب ا ههشایؼ
مههمبم ف ه ٍ عههلًن میههشان عههملی ممبعههی اتقههبم ا ههشایؼ مههییبثههد ي َزی ههدر میههشان مههمبم ف ه ٍ عههلًن ثیؾههلز
ثبؽههد مً ههت ا ههشایؼ م بيمهه تغهه ین ي م بيمهه ثزؽههی ي میههشان عههملی ممبعههی مههی ؽههًد مههمىب ا ههشایؼ عههملی
ممبعی ارتجبىی ثب میهشان ثهبر م هًری اعمهبلی وهدارد ثهٍ عجهبرت دیگهز عهملی ممبعهی مغهل ی اس ثهبر م هًری ثهًدٌ یهزا کهٍ
عملی ممبعی م ًلهٍ ای َىدعهی اعه کهٍ ارتجهبىی ثهب ثهبر م هًری وهدارد ثهٍ عىهًان مثهبم ثهزای ومًوهٍ  C-0-3در َهز عهٍ
ضبل ثبر م ًری کن  ،ملًعهو ي سیهبد میهشان ا هشایؼ عهملی ممبعهی وغهج ثهٍ ومًوهٍ ؽهبَد  C-0-0م هدار  8درفهد اعه
َمچىیه در ضبله داؽهله مهمبم کهن ثهزای فه ٍ عهلًن ،ثهب ا هشایؼ میهشان ثهبر م هًری میهشان م بيمه ثزؽهی اتقهبم
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ا ههشایؼ مههییبثههد يلههی میههشان م بيم ه تغ ه ین آن ثههب ا ههشایؼ ثههبر م ههًری کههبَؼ مههییبثههد در ضههبلی کههٍ در ضبل ه داؽههله
ممبم سیبد ثزای فه ٍ عهلًن ،م بيمه ثزؽهی ي م بيمه تغه ین در ضبله ثهبر م هًری کهن ي ملًعهو ت ییهز یىهداوی ثهب
َن وداروهد امهب در مهًرد ضبله ثهبر م هًری سیهبد ،ایهه دي پهبراملز ؽهدیدا ا هشایؼ مهییبثىهد در مهًاردی کهٍ مهمبم فه ٍ
علًن سیبد اع ي ثبر م هًری ویهش سیهبد اعه ثیؾهلزیه تهبب یز در مهًرد ا هشایؼ م بيمه تغه ین ي م بيمه ثزؽهی را نهًاَین
داؽ ثيًریکٍ ضلی ایه میشان ا شایؼ ثٍ  3.55ثزاثز ویش رعیدٌ اع

14

خذٍل ً -2تبیح کلی ثزای هذلّبی تیز ثب اًَاع صفحبت تقَیت

الف -ثذٍى صفحِ

ة -صفحِ تیز  3هیلی هتزی

د -صفحِ تیز  10هیلی هتزی

ُ -صفحِ تیز  20هیلی هتزی

ج -صفحِ تیز  6هیلی هتزی

د -صفحِ تیز  30هیلی هتزی
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الف -ثذٍى صفحِ تیز

ج -صفحِ 6هیلی هتزی

ة -صفحِ 3هیلی هتزی

د -صفحِ 10هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

ضکل ً -11وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری

⁄

در ضبللی کٍ و اس ف ٍ تیز ي ثهدين فه ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهًد در ضبله ثهبر م هًری کهن ثهب کهبَؼ م بيمه وُهبیی
اتقبم مًا ٍ َغهلین کهٍ ایهه ضبله وؾهبن دَىهدٌ اول هبم م قهی پ عهلی اس تیهز ثهٍ عهلًن اعه سیهزا ثهب اعمهبم ت ییهز
ؽهکیَهب ،ثههٍ دلیهی فه جی تیهز وغههج ثهٍ عههلًن ،ثیؾهلز ديرانَههبی وبؽهی اس ت ییههز ؽهکی ثههٍ عهلًن مههیرعهد ي ثعههد اس
رعیدن علًن ثهٍ فز یه نهًد اتقهبم ًاثگهً ویغه در ضهبللی کهٍ هو اس فه ٍ تیهز ي ثهدين فه ٍ عهلًن اعهل بدٌ
ؽًد در ضبل ثهبر م هًری ملًعهو ي سیهبد ثهز نه ضبله اجهی ثهب ا هشایؼ م بيمه وُهبیی اتقهبم مًا هٍ َغهلین ي َهز
ی در کٍ میشان ثبر م ًری ثیؾلز ثبؽد م بيمه وُهبیی اتقهبم ویهش ا هشایؼ مهی یبثهد ثهٍ عجهبرت دیگهز درمهًرد هديم هً
کههٍ اس ف ه ٍ عههلًن ثههٍ تىُههبیی ي مههمبم کههن اعههل بدٌ ؽههًد پدیههدٌ تیههز مههعی-،عههلًن اههًی ههو در ضههبللی کههٍ ثههبر
م ًری کن اع و ل میؽًد ي در ضبل ثبر م ًری کن اع کٍ م قی پ علی تؾکیی میؽًد
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ة -صفحِ 3هیلی هتزی

الف -ثذٍى صفحِ تیز

د -صفحِ 10هیلی هتزی

ج -صفحِ 6هیلی هتزی

ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی

ضکل ً -12وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری

ا شایؼ ثبر م ًری تب ضديد سیبدی فز ی

⁄

م ي را ثُجًد میثمؾد ،امب ولبیآ ديم وؾبن میدَد کٍ ا شایؼ ثی ريیٍی ثبر

م ًری میتًاود ثبعو وبپبیداری م ي ؽًد ي ثٍ نزد ؽددی آن مىدز ؽًد ثٍ َمیه دلیی اع کٍ در وؾزیٍ 361ددعلًرالعمی
ثُغبسی لزسٌای عبنلمبن َبی مً ًد) معیبرَبی پذیزػ ثزای اعنبی ثب ثبر م ًر ثبو ،م ب رٍ کبراوٍ تز اس اعنبی مؾبثٍ ي ثب ثبر
م ًری کملز در ورز دز لٍ ؽدٌ اع

پظ اس ثزرعی ولبیآ پبراملزی

اع تب ولبیآ ً ثقًرت ومًدار در آمدٌ تب در
ملًعو ي سیبد در َز ديم ممبم

ضبف ٍ ي م بیغٍ ولبیآ ديم  2در ضبوت ممل  ،وسز

ثُلزی فًرت دیزد دايم اجی ثٍ ایه فًرت ثًد کٍ در ثبرَبی م ًری کن،

ف ٍ تیز ببث

ي ممبم

ف ٍ علًن را ا شایؼ میدادین ي عپظ ثٍ م بیغٍ پبراملزی

ولبیآ میپزدانلین امب در ادامٍ ومًدار َب را ثزای یکجبر در ضبللی کٍ ممبم

ف ٍ تیز ببث

ثبؽد ثبر دیگز ف ٍ علًن ،دعلٍ

ثىدی ومًدٌاین
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الف -ثذٍى صفحِ تیز

ة -صفحِ 3هیلی هتزی

ج -صفحِ6هیلی هتزی

د -صفحِ 10هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی

ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

ضکل ً -13وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری

⁄

ثههزای ثزرعههی تههببیز مههمبم ير ت ههًیلی ههًودی اىههزا عههلًن ،در دیههبدزازَههبی ؽههکی 11تههب ؽههکی  ، 13اتقههبوت ثههب
ممبم ير تیز ي وغج ثهبر م هًری یکغهبن ثهب ير عهلًن مل هبيت در عهٍ ضبله مل هبيت وغهج درفهدی ثهبر م هًری
ثب َن م بیغٍ دزدیدٌ اود م ًر ا ی وؾهبن دَىهدٌ بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز ي م هًر اهبرن ثهزػ اتقهبم
را ثز ضغت کی ً ویًته وؾبن میدَهد ومهًدار اله ،ضهبللی را وؾهبن مهی دَهد کهٍ تىُهب اس فه ٍ عهلًن ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين
فه ٍ تیههز اعههل بدٌ ؽههدٌ اعه َمههبورًر کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعه َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم ير ت ههًیلی عههلًن
ا شایؼ یبثد ،میهشان ت ییهز مکهبن آن کهبَؼ مهی یبثهد ثهٍ عجهبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ هديم  2مهی تهًان
دریب کٍ اعل بدٌ اس ير ت هًیلی در عهلًن ثهٍ تىُهبیی مً هت ا هشای ؼ عهملی ي ثهٍ تجه آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم
دزدیههدٌ اع ه در ومههًدار ة ویههش وکلههٍ اج ههی در مههًرد کههبَؼ ت ییههز مکههبن اتقههبم در ابههز ا ههشایؼ مههمبم ير ت ههًیلی
علًن ي ثٍ تج آن ا هشایؼ عهملی فهبد اعه کهٍ در عهبیز ومًدارَهب ویهش فهبد اعه ثهزای ثزرعهی تهببیز ير ت هًیلی
در اىزا تیز ،در دیهبدزاز َهبی ؽهکی  14تهب ؽهکی  ، 16اتقهبوت ثهب مهمبم ير عهلًن ي وغهج ثهبر م هًری یکغهبن ثهب
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ير تیز ممبم مل بيت ثب َن م بیغهٍ ؽهدٌ اوهد م هًر ا هی وؾهبن دَىهدٌ بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز
ي م ًر ابرن ثزػ اتقبم را ثز ضغت کی ً ویًته وؾبن میدَد

الف -ثذٍى صفحِ ستَى

ة -صفحِ 3هیلی هتزی

ج -صفحِ6هیلی هتزی

د -صفحِ 10هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی

ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

ضکل ً -14وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری

⁄

ومًدارَب ضبللی را وؾبن مهی دَهد کهٍ تىُهب اس فه ٍ تیهز ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين فه ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه َمهبورًر
کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعه َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم ير ت ههًیلی تیههز ا ههشایؼ یبثههد ،میههشان ت ییههز مکههبن آن کههبَؼ
می یبثد ثٍ عجبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ هديم  2مهی تهًان دریب ه کهٍ اعهل بدٌ اس ير ت هًیلی در تیهز ثهٍ
تىُبیی مً هت ا هشایؼ عهملی ي ثهٍ تجه آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم دزدیهدٌ اعه ایهه ولهبیآ ثهب زمهًم مزثهًه ثهٍ
راثيههٍ ویههزي ي ت ییههز مکههبن تيههبث دارد وکلههٍ ای کههٍ در ایههه مههًرد ابثههی تً ههٍ اع ه ي اس تً ههٍ َمشمههبن ثههٍ ههدايم ي
ومهًدارَههب اب ثهی اسیههبثی اعه ایههه اعه کههٍ در فهًرتی کههٍ اس یه مههمبم ير ثهٍ تىُههبیی یکجهبر در تیههز ي ثهبر دیگههز در
عههلًن اعههل بدٌ ؽههًد د ثههزای مثههبم ضههبوت 91ي  18را در ورههز ثگیزیههد) تههببیز اعههل بدٌ اس ير ت ههًیلی تىُههب در عههلًن در
ا ههشایؼ عههملی ي کههبَؼ ت ییههز مکههبن ثههٍ مزاتههت ثیؾههلز اس ضههبللی اعهه کههٍ اس َمههبن مههمبم ير ت ههًیلی در تیههز
اعل بدٌ ؽًد در مًرد عبیز ومًدارَب َب ویش ولبیآ مؾبثُی ثدع میآید
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الف -ثذٍى صفحِ ستَى

ة -صفحِ 3هیلی هتزی

ج -صفحِ6هیلی هتزی د -صفحِ 10هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی

ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

الف -ثذٍى صفحِ ستَى

ة -صفحِ 3هیلی هتزی

ضکل ً -15وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری

⁄
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ج -صفحِ6هیلی هتزی

د -صفحِ 10هیلی هتزی

ُ -صفحِ  20هیلی هتزی

ٍ -صفحِ 30هیلی هتزی

ضکل ً -16وَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری

ً -6تیدِ گیزی

⁄

پظ اس ثزرعی ک ی ت یی عددی  118ومًوٍ اتقبوت ت ًی ؽدٌ ثب ير َبی ًودی ،ولبیآ ثٍ فًرت سیزابثی ثیبن اع :










که تیهز ي

ک دير علًن ،ثبرثزی م يه ویهش ا هشایؼ مهی یبثهد ایهه ا هشایؼ ثغهلگی ثهٍ مهمبم
ثب ا شایؼ ممبم
درفد ثبر م ًری علًن دارد ي ىی ،يعیعی را اس  5تب  611درفد در ثز میدیزد
در ممبم َبی کن که عهلًن ،ا هشایؼ فز یه ثهب ا هشایؼ ثهبر م هًری ثیؾهلز مهیؽهًد ي در مهمبم َهبی ملًعهو
هبضؼ در ثبرَهبی م هًری ثهبو ثهب
ي سیبد ت بيت یىداوی ثهیه ثهبر م هًری کهن ي ملًعهو دیهدٌ ومهی ؽهًد يلهی انهل
عبیز ثبرَب اع کٍ در ثزنی مدمَب دیدٌ ؽدٌ اع ضلی تب ثیؼ اس  6ثزاثز فز ی م ي ا شایؼ پیدا میکىد
ثب ایىکٍ ثبر م ًری ،فز ی م ي را ثُجهًد مهیثمؾهد ،ا هشایؼ ثهی ريیهٍ آن ویهش مهیتًاوهد ثبعهو وبپبیهداری م يه ثبؽهد
ي ثٍ نزدؽددی آن کم کىد
ثب اعمبم ت ییز ؽکیَب ،ثٍ دلیی فه جی تیهز وغهج ثهٍ عهلًن ،ثیؾهلز ديران َهبی وبؽهی اس ت ییهز ؽهکی ثهٍ عهلًن مهی-
رعد ي ثعد اس رعهیدن عهلًن ثهٍ فز یه نهًد ،اتقهبم ًاثگهً ویغه ي ثهب کهبَؼ م بيمه در مهدمَهبی ثهب ثهبرم ًری
کن ي ثدين کلیى علًن ،اول بم م قی پ علی اس تیز ثٍ علًن اع
کلیى ًودی ،تببیز ثیؾلزی ريی اتقهبوت ثهب ثهبر م هًری سیهبد دارد تهب مهدم َهبی دارای ثهبر کهن؛ دهز یهٍ تهببیز ایهه
ريػَب ريی ومًوٍَبی ثب ثبر کن ویش سیبد اع
ثدين تً ٍ ثهٍ اوهداسٌ ثهبر م هًری ،کلیىه عهجت ا هشایؼ عهملی ممبعهی اتقهبم مهیؽهًد ي ایهه ا هشایؼ عهملی در
اکثز مًارد ثیؼ اس ا شایؼ فز یه وُهبیی اتقهبم اعه يلهی در مهًارد ثهبر م هًری ثهبو ،ا شایؾهی کهٍ در فز یه وُهبیی
اتقبم مؾبَدٌ میؽًد ثیؾلز اس ا شایؼ عملی اع
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 ثزا ثهز فز یه اتقهبم را ا هشایؼ دَهد ي ثهزای اتقهبوت ثهب ویهزيی7  کلیىه مهیتًاوهد تهب، ثغلٍ ثهٍ اوهداسٌ ثهبر م هًری
 یعىی ضبللی کٍ ثبر م ًری ملًعو اع ثز میدزداود، فز ی ي ؽکی پذیزی را ثٍ ضبل ثُلز،م ًری ثبو
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Abstract:
Performance of reinforced concrete frames is highly depended on detailing of the ductile
connections based on the philosophy of strong column-weak beam. There are several methods
for seismic upgrading of connections. In this paper, using steel jacketing for seismic upgrading
of Concrete Beam-Column connections subjected to constant axial and cyclic loads has been
investigated using finite element method. Some experimental results are used to verify the finite
element approach. Analyses are then conducted on main models upgraded with steel jackets in
beam, column or both using parameters like beam jacket thickness, column jacket thickness
and axial load ratio. The results are compared and the suitable model is proposed. Based on
different analysis for the considered samples, several results obtained. Analysis result shows
the positive impact of the use of steel jacketing for upgrading of Concrete Beam-Column
connections. From these results, it can be noted that, regardless of the size of the axial load,
using a steel plate increased the tangential rigidity of connection. And this increasing of
rigidity in most cases is more than of increasing of final capacity of the connection. But in the
case of high axial loads, the increase that can be seen in the final capacity of the connection is
further of rigidity increasing. Also, depending on the size of the axial load, steel plate can
increase the capacity of connection up to 7 time, and the capacity and ductility of connections
was returned to better state with the average axial load.
Keywords:Beam-Column connections, Reinforced Concrete structures, Steel jacketing,
Nonlinear Finite Element Method, Upgrading.
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چکیذُ:

یکی اص هسبئل هْن پیشاهَى هخلَطّبی پبیِ سیوبًی ،پبیبیی (دٍام) ایي هخلَطّب دس ثشاثش ضشایط آس یت سس بى هحیط ی اص

قجیل خَسدگی ّبی ًبضی اص حوالت کلشایذی ٍ سَلفبتی ایي هخلَطّب هیثبضذ ،کِ ّشیک ثِ ًحَی هیتَاًذ ثش صٍال س بخابس
هخلَطّبی پبیِ سیوبًی هَثش ثَدُ ٍ اسافبدُ ٍ کبسثشد آًْب سا تحت تبثیش قشاس دّذ .دس ایي هطبلعِ آصهبیطگبّی ث ِ ثشسس ی ٍ

اسصیبثی عولکشد دًٍَع هبدُ پلیوشی اتیلي ٍیٌیل اسابت ٍ پلی ٍیٌیل اسابت ثش خَاظ دٍام هخلَطّبی پبیِ سیوبى آلَهیٌبت

کلسیوی پشداخاِ ضذُ است .آصهبیص ّبی اًجبم گشفاِ ضبهل هقبٍهت فطبسی ،هیضاى هٌبفز قبثل ًفَر ،هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة،

ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ ٍ هقبٍهت فطبسی هخلَطّبی دس هعشؼ اسیذسَلفَسیک ثَدُ اًذً .ابیج ًطبى دٌّذُ
آى است کِ هَاد پلیوشی اتیلي ٍیٌیل اسابت ٍ پلیٍیٌیل اسابت سجت کبّص دس ًفَرپزیشی آة ٍ یَى کلشایذ دس هخلَطّبی

پبیِ سیوبًی ضذُ ٍ اتیلي ٍیٌیل اسابت عولکشد هطلَة تشی دس هقبیسِ ثب پلی ٍیٌیل اسابت دس ایي خَاظ داضاِ است .ای ي

پلیوشّب سجت کبّص دس هقبٍهت فطبسی ضذًذ کِ ایي کبّص دس سٌیي پبییي هطَْد هیثبضذ ،لیکي دس اثش گزضت صهبى ای ي
ضعف دس هقبٍهت فطبسی ًوًَِّب حای دس دسغذّبی ثبالی هػشفی( )%25تقلیل یبفاِ است.

کلوبت کلیذی :سیوبى آلَهیٌبت کلسین ،پلیوش ،اتیلي ٍیٌیل اسابت ،پلی ٍیٌیل اسابت ،دٍام
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هقذهِ

اظتفبدٌ از ظیمبنَابی پرتلىاد ثاٍ مى اًر ظابلو م لاً َابی پبهاٍ ظایمبوی کابمال متاديا مایثبؼاد ،لایکه ظایمبنَابی

پرتلىاد ثرلاای محااديدهوَاب َموااًن زيا ظاابلتبر در ؼاراهی دماابهی ثاابک ،مقبيماو کااا در ثراثاار ؼاراهی اظاایدی ي َىا
کىد رؼد مقبيماو را داروادب ثارای هلجاٍ ثار اهاه اع َاب ثرلای از ظایمبنَابی لابؾ َمواًن ظایمبن لًمیىابت کلعایا
تًلیااد ي مًرداظااتفبدٌ اارار رفتااٍاواادب ظاایمبن لًمیىاابت کلعاایا دارای لًاـاای از جیااد تعاارهو در ظاا و ؼااًود ی ي
مقبيمااو ارارتاای ثاابک ثااًدٌ ] [1–4ي ماایتًاوااد در ـااىبهو وعااًز ي َموىاایه ثااٍ عىااًان هااج عبمااد پیًوااد ا ااسای ثااته در
ظابلو تًوادَاب ي ثسر اراٌَااب ي تعمیارات فريد ابٌ ماًرد اظااتفبدٌ ارار یارد][5,6ب فر هىاد تجاادهد فبزَابی ویماٍ پبهادار ثااٍ
پبهدار در ظ یمبن لًمیىبت کلعایا ثادين اعماب ؼاراهی هاب اظاتفبدٌ از ماًاد مکماد لابؾ اماری ا تىابة وبپا هر اظاوب ثاٍ
َماایه لحااب ثااب

ؼااو زماابن مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی ظاابلتٍ ؼاادٌ ثااب اهااه ظاایمبن دناابر مؽااکالتی از جیااد افااساهػ وفااً

پ ا هری ي بَااب کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ماایؼااًدب در دمبَاابی پاابهیه تجاادهد فبزَاابی ویمااٍ پبهاادار ثااٍ فبزَاابی پبهاادار در
ظىیه ثیػ از  5ظب اوجاب مایپا هرد ،لایکه در دمابی ثایػ از  03در اٍ ظابوتی اراد تجادهد ياکاىػَاب تعارهو ؼادٌ ي
در ظااىیه پاابهیه اتفااب ماایافتىااد][1,2,7,8ب ثااٍ عىااًان ممااب م بلعاابت رهسظاابلتبری وؽاابوگر ن َعااتىد ،نىبووااٍ هااج ريز
ومًوٍ در دمبی ـاد در اٍ ظابوتی اراد عماد ي ری ؼاًدَ ،ایگ ًواٍ فابز ویماٍ پبهاداری در م لاً ظا و ؼادٌ مؽابَدٌ
و ًاَد ؼد][1,2ب َموىیه مًادی َعتىد کاٍ مایتًاوىاد از اهاه تجادهد ياکاىػ َاب ممبوعاو وماًدٌ اظاو کاٍ از ملاٍ اهاه
افسيدوی َاب پاًدر لاًمیه مایثبؼاد ي مایتًاواد از تجادهد ياکاىػَابی فابز َابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار لاً یری
کااردٌ ي ماابوو از اوجااب اهااه تجاادهد ياکااىػَااب ؼااًد ،ثىاابثراهه کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ویااس در اهااه ترکیجاابت کمتاار از
ومًوٍَبی فب د پًدر لًمیه میثبؼد][9ب
ثرلی م بلعبت ثاٍ ثررظای مؽ فابت م لاً َابی ظابلتٍ ؼادٌ ثاب ظایمبن لًمیىابت کلعایمی پردالتاٍ اوادب ثاٍ عىاًان
ممااب وبـرمفاا فی ي َمکاابران ] [5در هااج م بلعااٍ پیرامااًن ظاایمبن لًمیىاابت کلعاایا از ديدٌ ظیلیعاای ي لبکعااتر
ثبدی ثٍ عىًان درـاد ابهگسهىی از ظایمبن لًمیىابت کلعایا در اهاه ت رکیجابت اظاتفبدٌ ومًدواد ي درهبفتىاد کاٍ اهاه ماًاد
ظجت ثُجًد در لاًاؾ مکابویکی م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا ؼادٌ ي در اهاه ثایه لبکعاتر ثابدی عملکارد
م لاًة تااری در مقبهعااٍ ثااب ديدٌ ظیلیعاای از لااًد وؽاابن دادٌ اظااوب کرکااب ي َمکاابران ] [10ویااس ثااٍ ثررظاای تاابریر ظاارثبرٌ
کااًرٌ َااه اادازی ثاار لااًاؾ مکاابویکی م لااً َاابی پبهااٍ ظاایمبن لًمیىاابت کلعاایا در دماابی م تلاا پردالتىااد ي
درهبفتىااد کااٍ اظااتفبدٌ ثاایػ از  %03ظاارثبرٌَاابی کااًرٌ َااه اادازی ماایتًاوااد از تجاادهد ياکااىػَاابی ااتماابلی ظاایمبن
لًمیىبت کلعیا ممبوعو کردٌ ي در وتیجٍ کبَػ مقبيمو فؽبری کمتری وعجو ثٍ م لً ؼبَد داؼتٍ اظوب
پلیمرَب از ياادَابی ثاب يزن مًلکاًلی کاا ثاٍ واب مًواًمر اتک ابری تؽاکید ؼادٌ کاٍ ثاٍ ـاًرت زوجیارٌَابهی ثاٍ هکادهگر
متفد ؼدٌاود ][4,7ب مًاد پلیماری از ملاٍ مفابلحی َعاتىد کاٍ ثاٍ يفاًر در ـاىبهو م تلا اظاتفبدٌ مایؼاًود از ملاٍ
کبرثرد اهه مًاد در ـىعو ظبلتمبن ،ظابلو ثاته ي م لاً َابی ظایمبوی اـاالد ؼادٌ ي ویاس ظابلو ثاتهَاب ي ماالتَابی
پلیمری می ثبؼد کٍ َر هج از اهاه مفابلب ثاب واًص لبـای از ماًاد پلیماری تًلیاد ي کبرثردَابی يهاصٌ لاًد را دارا مایثبؼاىد
ي میتًاوىد لًاؾ متعدد م لً َبی پبهٍ ظیمبوی را تحو تبریر رار دَىدب
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م بلعبت اودکی ثٍ ثررظای تابریر اواًاص پلیمار ثار لاًاؾ م لاً َابی اابيی ظایمبن کلعایا لًمیىابتی پردالتاٍاوادب از ن
ملااٍ ؼاایج ي َمکاابران ] [11ثااٍ ثررظاای تاابریر پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه راثاار ثاار لااًاؾ م لااً َاابی ااابيی ظاایمبن
لًمیىاابت کلعاایا پردالتااٍ ي درهبفتىااد کااٍ پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه ظااجت افااساهػ میااسان رياواای م لااً ؼاادٌَ ،موىاایه
مقبيمو لمؽی ي نعاجىد ی ثاٍ ظا ًد زهارهه ویاس ثاب اظاتفبدٌ از پلیمار افاساهػ هبفتاٍ ي افاساهػ درـاد پلیمار عابملی در
ُو ثُجًد اهه لًاؾ میثبؼدب
اررات ممجو ماًاد پلیماری ثار ثُجاًد ثرلای لاًاؾ ماًاد پبهاٍ ظایمبن پرتلىاد در م بلعابت متعادد وؽابن دادٌ ؼادٌ اظاو،
لیکه ارر اهه مًاد ثر لاًاؾ مفابلب اابيی ظایمبن لًمیىابت کلعایا ماًرد ثررظای ادی ارار وگرفتاٍ اظاوب لا ا ثررظای
زمبهؽگبَی اب ر ثٍ ثررظی تابریر افسيدوایَابی پلیماری ثار لاًاؾ م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا پردالتاٍ
ؼاادٌ اظااوب یاای اهااه ثررظاای از دي وااًص پلیماار اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ظاابلتبر م لااً َاابی پبهااٍ
ظیمبوی اظتفبد ؼدٌ ي تابریر نَاب ثار مقبيماو فؽابری ي لاًاؾ ديا ومًواٍَابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا در ظاىیه
م تلاا ا 82 ،7ي  03ريزی مااًرد م بلعااٍ اارار رفتااٍ ؼاادٌ اظااوب ؼاابهبن کاار اظااو تاابکىًن م بلعااٍ مؽاابثُی در اهااه
زمیىٍ ثرريی ظایمبن َابی لًمیىابت کلعایا ـاًرت وگرفتاٍ ي ثررظای اهاه واًص لاًاؾ ثارريی م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن
لًمیىبت کلعیا اـالد ؼدٌ ثب اهه دي وًص پلیمر م بلعٍای وًهه محعًة می رددب
 -هَاد ٍ هػبلح

سیوبى

ظایمبن مفاارفی در اهااه پااصيَػ ظاایمبن لًمیىاابت کلعاایا از وااًص  IRC-40محفااًلی از ؼاارکو ظاایمبنَاابی وعااًز اهااران

ثااًدٌ کااٍ دارای  %05اکعااید لًمیىیً ماایثبؼاادب مىحىاای تًزهااو اواادازٌ رات ي واابلیس ؼاایمیبهی ترکیجاابت اهااه وااًص ظاایمبن
کااٍ ثااٍ ترتیاات تًظاای دظااتگبٌ واابلیس تًزهااو اثعاابد رات ا ثااب وااب تجاابری  Fritschي مااد Analysette 22 nanotecی ي
دظااتگبٌ ییاا وگاابر فلًرًرظاابوط اؼااعٍ اهکااط ا XRFی ثااب وااب تجاابری  Micro edxrfي مااد  XMF-104تعیاایه ؼاادٌ
اظو ،م بثق ؼکد ي دي  1میثبؼدب
جذٍل  :1هطخػبت فیضیکی ٍ آًبلیض ضیویبیی سیوبى هػشفی
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ضکل  :1هٌحٌی تَصیع اًذاصُ رسات سیوبى آلَهیٌبت کلسین IRC-40

سٌگذاًِ

در اهااه تحقیااق از ظااىگداوٍ ظیلیعاای ثااب داوااٍ ثىاادی پیًظااتٍ اظااتفبدٌ ؼاادٌ اظااوب مبظااٍَاابی مفاارفی از ؼاارکو کُجااد
کرماابن زماایه تُیااٍ ؼاادٌ ي دارای ظااٍ وااًص داوااٍ ثىاادی م تل ا ثااب اثعاابد رات  3/1تااب  3/30 ،8/01تااب  3/5ي کااًنکتر از
 3/315میلیمتار ماایثبؼاىد کااٍ ثااٍ ترتیات  83 ،02ي  08درـااد از ظاُا داوااٍ ثىاادی را در اهاه تحقیااق ثاٍ لااًد التفاابؾ
دادٌ اواادب میااسان ریًثااو اؼااجبص ثااب ظ ا ب لؽااج ترکیجاای مبظااٍَاابی مفاارفی کااٍ ثاار اظاابض اظااتبودارد ASTM C566
تعیاایه ماای ؼااًد ثراثاار %3/1ثااًدٌ ي يزن م فااًؾ اهااه مبظااٍَااب ثراثاار  8553کیلااً ر ثاار متاار مکعاات م اابثق اظااتبودارد
 ASTM C29محبظجٍ ؼدٌ اظوب
در اهااه ثررظاای ثااب تً ااٍ ثااٍ َم ًؼاابوی م لااًة داوااٍ ثىاادی مفاارفی از ؼاابلؿ مىحىاای فبوااج ي دهىگاار ثااب تااًان  3/0ثااٍ
مى ًر ظبلو زمًوٍ َب اظتفبدٌ ؼدٌ اظو کٍ درـد عجًری ي َم ًؼبوی نَب در دي  0ارارٍ ؼدٌ اظوب
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جذٍل  :2دسغذ عجَسی هبسِ ّبی سیلیسی هػشفی

جذٍل  -3دسغذ عجَسی تشکیجی داًِ ثٌذی هَسد ثشسسی ٍ ّوپَضبًی ثب ضبخع فبًک ٍ دیٌگش ثب تَاى 0/3
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درـد عجًری ترکیجی

 133 133 73/27 07/70 82/08 18/70ؼبلفٍ فبوج ي دهىگر ثب تًان 3/0

پلیوشّبی هَسد هطبلعِ

در اهااه م بلعااٍ از دي وااًص پلیماار ترمًپالظااتیج اتاایله يهىیااد اظااتبت امحفااًلی از ؼاارکو  DCCتبهلىاادی ي پلاای يهىیااد
اظتبت امحفاًلی از ؼارکو رزهاه اب اـافُبن ی کاٍ مؽ فابت فیسهکای اهاه پلیمرَاب م ابثق ادي  0مایثبؼاد ،ثُارٌ
یری ؼدٌ اظو ب
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جذٍل  :4هطخػبت فیضیکی پلیوشّبی هػشفی
يهىید اظتبت

اتیله يهىید اظتبت

PVAc

EVA

مبهو ظفید رو

پًدر ظفید رو

مؽ فبت
ظبَر

1/31

1/31

يزن م فًؾاg/cm3ی

0-5

7

pH

µm 833

µm03

اودازٌ میبوگیه رات

%1±53

%1±00

درـد بمد

°C82+

°C15+

دمبی اوتقب ؼیؽٍای1

فَق سٍاًسبص

فً ريان کىىادٌ مًرداظاتفبدٌ در اهاه ثررظای محفاًلی از ؼارکو  ، CEDEXثاٍ ـاًرت مابهو ثار پبهاٍ پلای کرثًکعایالت
اتر ثًدٌ ي يزن م فًؾ ن  1/32 gr/cm3میثبؼدب

 -سٍش سبخت ٍ عولآٍسی

در اهه م بلعٍ اثتادا مبظاٍ ي ظایمبن مفارفی ثاٍ مادت  5د یقاٍ تًظای م لاً کاه ثاٍ ـاًرت لؽاج م لاً ؼادٌاواد،
ظ ا ط ة ثااب مااًادپلیمری ي ث ؽاای از رياوعاابز مفاارفی ترکیاات ردهاادٌ ي ثااٍ مفاابلب لؽااج افااسيدٌ ؼاادٌ اظااوب پااط از
ظابلو م لاً َابی ظایمبوی ي رظایدن م لاً ثاٍ ظایالن ثراثار  103تاب  883میلیمتار م ابثق ريغ اظاتبودارد ASTM
 [12] C230ثب کمج رياوعبز ،بلات یاری اوجاب ؼادٌ اظاوب ومًواٍَاب پاط از  80ظابعو از بلات لابر ي ثاٍ مادت  1ريز
در ؼااراهی هًیااٍير در م اابزن ااابيی ة ؼااُری عمااد يری ؼاادود ي َیوگًوااٍ َکاای در ظاابلتبر ة ثااٍ ـااًرت افااسيدٌ
ي ًد وداؼتٍ اظوب َموىایه در م اسن َابی عماد يری اهاه ومًواٍ َاب َایگ ومًواٍ ثاته دهگاری کاٍ پبهاٍ ظایمبن پرتلىاد
داؼتٍ ثبؼد وگُداری وؽادٌ اظاوب ظا ط ومًواٍَاب در ظاه  7ريز تاب زمابن اوجاب زماًن در محایی اتاب  ،لابر از ة ي در
دمبی  03در ٍ ظابوتی اراد عماد يری ردهادٌ اوادب َادا از اوجاب اهاه واًص عماد يری ثارای م لاً َابی اـاالد ؼادٌ
پلیمااری اوجااب فر هىااد َیدراظاایًن رات ظاایمبن تحااو ؼااراهی مریااًة اعماابلی ثاار ومًوااٍَااب در  7ريز اثتااداهی ي امکاابن
اوعقبد فیلاَبی پلیماری ابـاد از ماًاد پلیماری در ؼاراهی عماد يری لؽاج ثاًدٌ اظاوب اهاه واًص عماد يری در ا ارای
ظبزٌَبی ثتىی ویس راهج میثبؼدب
 -سٍش آصهَى

هقبٍهت فطبسی

زمابهػ مقبيماو فؽابری م ابثق اظاتبودارد ] ASTM C109[13اوجاب رفتاٍ اظاوب یجاق اهاه اظاتبودارد ،ااداکمر
تىػ فؽبری يارد ثر ومًوٍ در ایه ثبر اری ثراثار ثاب مقبيماو فؽابری ماالت مایثبؼاد .ثارای زماًن اظاتبودارد فؽابر تاج

 1دماابی اوتقااب ؼیؽااٍای اTg: Glass transition temperatureی دماابهی اظااو کااٍ در نَ ،ىگااب اار کااردن ،رفتاابر ماابدٌ از ابلااو
اکظتیج ثٍ ابلاو يهعکًاکظاتیج تجادهد مایؼاًدب اهاه دماب ثاب ت ییار وب ُابوی در ارهت اوجعاب ارارتای مابدٌ مؽا ؿ مایؼاًدب دمابی اوتقاب
ؼیؽااٍ ثاارای پلیمرَااب ثاادهه ـااًرت اظااو ،زماابوی کااٍ در ااٍ ااارارت ثاابک ريد مىاابیق مااًرا ؼااريص ثااٍ ارکااو مای کىىااد ي ل ااسغ زوجیاارٌ َااب را
دارها کٍ ثٍ اهه تحً  ،دمبی اوتقب ؼیؽٍ می ًهىدب
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محًرٌ ،از ومًواٍَابی مکعجای ثاب اثعابد  53mm *53 mm* 53 mmاظاتفبدٌ ؼادٌاظاوب در اهاه زماًن ،ظارعو اعماب
ثبر ثٍ مى ًر اوجب ثبر اری هکىًالاو 503،کیلاً ر ثار ربویاٍ ثاًدٌ اظاو .اهاه محاديدٌ ظارعو پیؽاىُبدی ثاٍ ًواٍ ای
اظو کٍ ؼکعو ومًوٍَابی مکعجای ؼاکد ثبمقبيماو مؽ فاٍ معماً ي متاداي را در ااديد هاج د یقاٍ فاراَا مایکىاد
.ثارای َار یارد م لاً در َار ظاه ،اادا د ظاٍ ومًواٍ مکعجای درظاىیه م تلا تحاو زماًن فؽابری رار رفتاٍ ي
میبوگیه مقبدهر مقبيمو فؽبری زمًوٍَب ثٍ عىًان مقبيمو فؽبری وُبهی سارغ ؼدٌ اظوب
ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ

میااسان وفااً هااًن کلراهااد در م لااً َاابی پبهااٍ ظاایمبوی از اَمیااو ثاابکهی ثرلااًردار م ایثبؼاادب زمااًن اارهت مُااب رت
تعرهو ؼدٌ هاًن کلراهاد در اهاه م بلعاٍ ثراظابض اظاتبودارد [14] NT build 492اوجاب ؼادٌ اظاوب یای اوجاب اهاه زماًن
ي اظتفبدٌ از محلً ویترات وقرٌ ثار ظا ب ومًواٍَاب ُاو مؽا ؿ وماًدن واًاای وفاً هاًن کلراهاد در ومًواٍ َاب ،میاسان
وفااً ثااب اظااتفبدٌ از کااًلیط اواادازٌ یااری ؼاادٌ ي م اابثق راث ااٍ ا1ی اارهت مُااب رت تعاارهو ؼاادٌ هااًن کلراهااد محبظااجٍ
ؼدٌ اظوب

(273+T)  L  Xd
0.0239 (273+T)  L
 (Xd  0.0238) 
(U  2)  t
U-2

ا1ی
 : Dnssmرهت اوتؽبر هًن کلراهد×

2

s


Dnssm

10-12 m

 :Uمقدار يلتبش اعمبلی
 :Tمیبوگیه دمبی ايلیٍ ي ربوًهٍ در محلً
 :Lبمو ومًوٍ ثراعت میلیمتر
 : X dمیبوگیه مقبدهر عمق وفً
 :Tمدتزمبن زمبهػ ثراعت ظبعو

ةومج

هٌبفز قبثل ًفَر

زماابهػ درـااد اجماای مىبف ا بثااد وفااً م اابثق اظااتبودارد  [15] ASTM C642-06ثاادهه ـااًرت اوجااب ؼاادٌ کااٍ

پااط از عمااد يری ومًوااٍَااب ،زمًوااٍَاابی اظااتًاوٍای ثااب

اار  133میلیمتاار ي اا بمو  53میلیمتاار ،درين رم بوااٍ در

دمبی ℃ 135رار دادٌ ؼادٌاواد تاب ومًواٍ َبلؽاج ردواد ،ظا ط ومًواٍ َابی لؽاج ؼادٌ تاب زمابن کعات يزن ربثاو در
ة هًیٍ ير میؼًودب

در اهه زمًن ومًواٍَاب در زمابنَابی م تلا از ة لابر ؼادٌ ،ظا ب نَاب لؽاج ردهادٌ ي ظا ط تاًزهه مایؼاًودب
ثدهه ترتیات ثاب داؼاته يزن زمًواٍ در ابلاو لؽاج ي پاط از هًیاٍيری در ة میاسان اجاا مىبفا بثاد وفاً محبظاجٍ
می رددب
جزة هَئیٌِ آة

َدا از اوجب اهه زمبهػ ،تعیایه وار

ا ة ة در ثاته مایثبؼادب ثادهه ـاًرت کاٍ افاساهػ ار ابـاد از ا ة ة،

تبثعی از زمابن مایثبؼادب عامتی از ومًواٍ کاٍ در تمابض ثاب ة ارار دارد ي ظاجت مایؼاًد کاٍ ة ثاٍ ـاًرت مًریىاٍ در
ثته هیراؼاجبص وفاً کىادب ثارای اوجاب اهاه زمابهػ ،ومًواٍَابی اظاتًاوٍای ثاٍ ارتفابص  53±0میلایمتار م ابثق اثعابد کز

اراراٍ ؼادٌ در هایهوبماٍ  [16] ASTM C1585-04ثارغ دادٌ ؼادٌ ي هاج عامو َار اظاتًاوٍ ثارای اهاه زمابهػ اوت ابة

می رددب ُو اوجب زمبهػ ظاٍ ومًواٍ از َار یارد در َار ظاه تُیاٍ ردهاد ي ثاٍ مادت  7ريز در ة َاج اؼاجبص ارار
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رفتااٍ ي پااط از  7ي  82ريز ومًوااٍَااب در ين ثااب دماابی 15در ااٍ ظاابوتیگراد اارار رفتااٍ ي تااب زماابوی کااٍ تماابمیافاارات
مً ًد در ظبلتبر ثته از ة لبلی ؼًود ايزن ربثو ؼًدی در ين ثب ی میمبوىدب

ضکل ً :2وبی ضوبتیک اص ًحَُ اًجبم آصهبیص جزة هَئیٌِ آة

ثعد از ربثاو ؼادن يزن ،ومًواٍَاب از ين لابر ؼادٌ ي ثدواٍ کىابری نَاب م ابثق هایهوبماٍ ثاب نعات پالظاتیکی ة ثىاد
میؼًودب ظ ط ومًوٍَاب را تاًزهه کاردٌ ،ثاٍ ًواٍای کاٍ ظا ب ة ثاٍ اوادازٌ  0±1میلایمتار از تاراز کا ومًواٍَاب ثابکتر
ثبؼااد اؼااکد ؼاامبرٌ 8ی ،درين ظاارا ة اارار دادٌ م ایؼااًودب يزن ومًوااٍَااب در زماابنَاابی  13 ،03 ،83 ،13 ،5 ،1د یقااٍ
ي  112 ،100 ،183 ،01 ،78 ،02 ،80 ،1 ،5 ،0 ،0 ،8ظبعو رارو می ؼًدب
ا8ی

⁄

 :Iمقدار ة ة ثراعت میلیمتر
 : mtت ییر يزن ومًوٍ در زمبن  tثراعت ر
 :aظ ب مق عی از ومًوٍ کٍ در تمبض ثب ة اظوبا میلیمتر مرثوی
 :dنگبلی ة ثراعت ر ثر میلیمتر مکعت
هقبٍهت دس ثشاثش اسیذ سَلفَسیک

ثٍ مى ًر ثررظی تبریر محییَبی ظاًلفبتی ثار عملکارد م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا ي م لاً َابی اـاالد
ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت ،ومًواٍَاب پاط از ؼاو  82ريز  ،ثاٍ مادت َ 0فتاٍ در محلاً اظاید
ظااًلفًرهج اثااب میااسان  pHثراثاار  8ي دماابی  80±8در ااٍ ظاابوتی اارادی اارار رفتىاادب در اهااه ديرٌ  82ريزٌ پااط از ت ییاار
مقبدهر  pHمحلً ظًلفًرهج اظاید ،ومًواٍَاب در هاج محلاً اظایدی دهاد ثاب میاسان  pHثراثار ثاب محلاً پیؽایه ارار
دادٌ می ؼدودب پط از  82ريز ومًواٍ َاب از محلاً اظاید ظاًلفًرهج لابر ؼادٌ ي ثعاد از معا ب وماًدن ظا ًد ومًواٍَاب
ثٍ ريغ ک یى  ،ومًوٍَب تًظی ج مقبيمو فؽبری ؼکعتٍ ؼدٌ ي مقبيمو فؽبری نَب اودازٌ یری ؼدٌ اظوب
 طشح اخاالطدر اهه تحقیاق مقادار ظایمبن مفارفی در اجاا ياااد  553کیلاً ر ثار مترمکعات مایثبؼادب وعاجو ة ثاٍ ظایمبوی کاٍ
ثرای ظابلو م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا در و ر رفتاٍ ؼادٌ اظاو  3/02ثاًدٌ کاٍ ثاٍ مى اًر ربثاو وگاٍ
داؼته وعاجو ة ثاٍ ظایمبن ،مقابدهر ة مً اًد در کتکاط پلیمار پلای يهىیاد اظاتبت ي رياوعابز ماًرد اظاتفبدٌ از میاسان
ة مفاارفی کبظااتٍ ؼاادٌ اظااو ي اجااا بمااد مااًاد پلیمااری ثااٍ عىااًان اابهگسهىی از اجااا مبظااٍ محعااًة ؼاادٌاواادب در
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ظاابلو م لااً َاابی ظاایمبوی از  %15 ،%5ي  %85يزن ظاایمبن اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت اظااتفبدٌ ؼاادٌ
کٍ َدا از تعییه اهاه مقابدهر ،کابرثرد اادا د ،ااداکمر ي میابوگیىی از اهاه دي مقادار پلیمار ،در م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن
لًمیىبت کلعیا می ثبؼدَ ،موىایه ؼابهبن کار اظاو کاٍ ثاٍ مى اًر ثررظای د یاقتار م لاً َابی اـاالد ؼادٌ پلیماری
م لً ؼبَد در دي مرالاٍ ا اثتادا ي اوتُابی ؼاريص ظابلو م لاً َابی ظابلتٍ ؼادٌ اظاوب مجاددا کز ثاٍ کار اظاو در
اهه م بلعٍ پلیمرَب ثٍ ـاًرت اجمای ثاب ظاىگداوٍ ابهگسهه ؼادٌاوادب ظایالن ماالتَاب در محاديدٌ  103تاب  883میلیمتار
ثًدٌ اظوب یرد م لً َبی مًرد ثررظی م بثق دي  5میثبؼىدب
جذٍل  :5طشح هخلَط هَسد هطبلعِ ثش حست ()kg/m3
Kg/m3

فً رياوعبز

پلیمر ا بمدی

مبظٍ

1/08

87/5

1070

8/75

107/5

1837

0/0

28/5

1007

0/25
8/8

8/75

*

8/75

م لً ؼبَد

3

28/5
87/5

107/5

ة

ظیمبن

1500

830

553

1001

830

553

1071
1831

830
830
830
830
830

553
553
553
553
553

%
w/c

02
02
02
02
02
02
02

کد یرد
CAC

*

PVA-5
VA-15
VA-25
EVA-5
EVA-15
EVA-25

ً -ابیج ٍ ثحث

هقبٍهت فطبسی

زمااًن مقبيمااو فؽاابری در ظااىیه 82 ،7 ،1ي  03ريز ثررظاای ؼاادٌ ي وتاابهج ابـااد از ن م اابثق ؼااکد  0ماایثبؼاادب در
ثررظاای مقبيمااوَاابی فؽاابری اثتاادا ثااٍ ثررظاای مقبيمااو فؽاابری م لااً ؼاابَد افب ااد مااًاد پلیمااریی پردالتااٍ ي ظ ا ط
مقبيمو فؽبری م لً َبی اـالد ؼدٌ ثیبن می ردودب

ضکل  :3هقبٍهت فطبسی هخلَطّبی هَسد هطبلعِ دس سٌیي  90 ٍ 28 ،7 ،1سٍص
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م لااً ؼاابَد در ظااه  1ريز مقاابيمتی ثراثاار ثااب  11مگبپبظااکب داؼااتٍ کااٍ ثااب تً ااٍ ثااٍ مقبيمااو  03ريز اهااه م لااً کااٍ
ثراثر  01مگبپبظکب میثبؼاد ،کعات  % 70مقبيماو فؽابری را در اهاه ظاه ثارای م لاً ما کًر وؽابن مایدَادب اهاه امار
وؽاابن دَىاادٌ هکاای از لااًاؾ ظاایمبن لًمیىاابت کلعاایا هعىاای کعاات میااسان بثااد تً ااٍ مقبيمااو فؽاابری در ظااه  1ريز
وعجو ثٍ ظىیه ثبکتر م لاً َابی اابيی اهاه واًص ظایمبن مایثبؼاد .مقبيماو اهاه واًص ظایمبن ثاب افاساهػ ظاه پیًظاتٍ
رؼااد هبفتااٍ ي در ظااىیه  82 ،7ي  03ريز ثااٍ ترتیاات مقاابيمتی ثراثاار ثااب  21 ،70ي  01مگبپبظااکب داؼااتٍ اظااوب تؽااکید رهااس
ظاابلتبر مىعااجا ي تًظااعٍ محفااًکت َیدراظاایًن یاای افااساهػ ظااه ومًوااٍَااب علااد اـاالی ثاارای اهااه افااساهػ مقبيمااو
فؽبری در م لً پبهٍ ظیمبن لًمیىبت کلعیا میثبؼىدب
پط از ابهگسهىی  15، 5ي 85درـاد اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت در ظابلتبر م لاً َابی پبهاٍ ظایمبوی در
ظااىیه متعاادد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ومًوااٍَااب مؽااًُد ماایثبؼااد ي اهااه میااسان کاابَػ در مقبيمااو فؽاابری ثااب افااساهػ
درـااد پلیماار تؽاادهد هبفتااٍ ثااٍ یااًری کااٍ ومًوااٍَاابی ااابيی  %85پلیماار در مقبهعااٍ ثااب م لااً ؼاابَد الااتالا مقبيمااو
ثیؽااتری وعااجو ثااٍ م لااً ؼاابَد داؼااتٍاواادب م لااً ااابيی  %5پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااىیه  82ي  03ريز مقاابيمتی
ثراثر ثب مقبيمو ومًوٍ ؼبَد داؼتٍ ي ارار مىفای ثار مقبيماو فؽابری م لاً وؽابن وادادٌ اظاوب اهاه در اابلی اظاو کاٍ ثاب
درـد بهگسهىی هکعابن ا%5ی اتایله يهىیاد اظاتبت ثاب  70مگبپبظاکب  ،مقبيماو فؽابری کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً ؼابَد
داؼتٍ اظوب در  % 15ابهگسهىی ماًاد پلیماری ثاٍ عىاًان ا ساهای از ترکیات م لاً ظایمبوی ،مقبيماو فؽابری ومًواٍَابی
اـالد ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت مقابدهر ثراثاری داؼاتٍ ي مقابيمتی کمتار از مقبيماو ومًواٍ ؼابَد
کعت کردٌ اود ،اهاه در اابلی اظاو کاٍ مایتاًان ثیابن وماًد م لاً َابی اابيی  %15پلیمار در ظاه  03ريز ثاٍ ـاًرت
تقرهجی  15درـد مقبيمو فؽبری م لً ؼبَد را کعت کردٌ اظوب
اظااتفبدٌ از پلاای يهىیااد اظااتبت در وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن  %85در ظااىیه ايلیااٍ ا 1ي  7ريزی کااٍ ومًوااٍَااب تحااو ؼااراهی
مریااًة عمااد يری ؼاادٌاو اد ي در ظااىیه ثاابکتر ا  82ي  03ريزی مقبيمااو فؽاابری کمتااری وعااجو ثااٍ ومًوااٍَاابی ااابيی
اتیله يهىید اظتبت ي م لً ؼبَد داؼتٍاود کٍ اهه کبَػ مقبيمو در وعجوَبی ثبک محعًض میثبؼدب

ضکل  :4هقبٍهت فطبسی ًوًَِّبی اغالح ضذُ ًسجت ثِ ًوًَِ ضبّذ

کاابَػ مقبيمااو فؽاابری کااٍ در م لااً َاابی اـااالد ؼاادٌ پلیمااری ثااب وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن  %5ثاارای اتاایله يهىیااد
اظااتبت ي 15ي  85درـااد ثاارای َاار دي وااًص پلیماار مفاارفی در ظااىیه متعاادد مؽاابَدٌ ماایؼااًد را ماایتااًان ثااٍ علااد هااد
وعااجو دادب مااًاد پلیمااری ااب ة ة ثااًدٌ ي زماابوی کااٍ در م لااً اارار ماای یروااد ث ؽاای از ة کااٍ ثاارای َیدراظاایًن
ظاایمبن کز اظااو را اا ة کااردٌ ي ا اابزٌ اوجااب َیدراظاایًن ثااٍ رات ظاایمبن ي تؽااکید َعااتٍ ايلیااٍ محفااًکت
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َیدراظایًن را وماایدَىاد ثىاابثراهه ظااجت کابَػ در مقبيمااو فؽاابری وعاجو ثااٍ م لاً ؼاابَد ماایؼاًود از یرفاای دهگاار
مااًاد پلیمااری مبوىااد هااج ماابوو رات ظاایمبن را اابیااٍ کااردٌ ي از ياکااىػ رات ظاایمبن ثااب ة ممبوعااو ماایکىىااد ي عااد
تؽکید محفًکت َیدراظیًن از علد مُا در کبَػ مقبيمو فؽبری م لً َب محعًة میؼًد][17,18ب
هکی از علوَبی دهگری کٍ مایتًاواد در افاو مقبيماو فؽابری ظاُیا ثبؼاد افاساهػ میاسان ت ل اد ظابلتبری ثاٍ ياظا ٍ
افساهػ اجبة ًَاهی اظو ][11کٍ ثب افاسيدن ماًاد پلیماری در م لاً َابی پبهاٍ ظایمبوی اهجابد مای ؼاًدب اهاه اجابةَاب
در ترکیت ثٍ ـًرت فضبَبی مت ل اد ثاًدٌ ي ظاجت کابَػ در مقبيماو فؽابری م لاً َاب مایؼاًودب الجتاٍ َمابو ًر کاٍ
در وتبهج مؽًُد مایثبؼاد کابَػ مقبيماو فؽابری ومًواٍَابی اابيی پلیمار در ظاه  1ي  7ريز مؽا ؿ ي محعاًض ثاًدٌ
کٍ اهه کبَػ مؽًُد را میتاًان ثاٍ واًص ؼاراهی عماد يری اعمابلی ثار ومًواٍ َاب وعاجو داد ثاٍ یاًری کاٍ در اهاه ظاىیه
ومًوٍَب در ة هًیاٍير ثاًدٌ لایکه ماًاد پلیماری ثاب تً اٍ ثاٍ اعبظایو َابهی کاٍ ثاٍ محایی مریاًة دارواد ومایتًاوىاد
فیلاَب ي ا سای ظابلتبری لاًد را در ومًواٍ َابی پبهاٍ ظایمبوی مىعقاد کاردٌ ثىابثراهه کابَػ مقبيماو بثاد تً اٍتاری در
اهه ومًوٍَب مؽبَدٌ میؼًدب
افساهػ مقبيمو فؽبری در م لً َبی اـاالد ؼادٌ پلیماری ثاٍ پابرامتر مُاا زمابن ثعاتگی داؼاتٍ ي َرناٍ ظاه ومًواٍَاب
افساهػ هبثد مقبيمو فؽبری ومًواٍَابی پلیماری ویاس افاساهػ مایهبثادب علاو اـالی در افاساهػ مقبيماو ومًواٍَابی اـاالد
ؼاادٌ پلیمااری ثااب افااساهػ ظااه تؽااکید فاایلاَاابی پلیمااری ي ثُجااًد وبایااٍ اوتقاابلی میاابن ظااىگداوٍَااب ي رات ظاایمبن ثااٍ
ياظ ٍ لبـیو نعجىد ی مًاد پلیمری ثًدٌ کٍ ثبعث ؼدٌ مقبيمو فؽبری پیًظتٍ افساهػ هبثدب
ؼاابهبن کاار اظااو در اهااه م بلعااٍ عمااد يری در دماابی وعااجتب ثاابکی  03در ااٍ ظاابوتیگراد اوجااب ؼاادٌ اظااو ي عااب اهااه
معئلٍ تجدهد فبزَبی ویمٍپبهادار ثاٍ پبهادار را تعارهو مایکىادب لایکه در ظاىیه پابهیه علایرهاا اع َابی ظابلتبری ثاٍ
ي ااًد ماادٌ وبؼاای از ت ییاار فاابز فر هىااد َیدراظاایًن ظاایمبن کبمااد وؽاادٌ اظااو ي ثااٍ ـااًرت مااداي محفااًکت دهااد
ياکىػ تًلید میؼًود کاٍ مای تًاوىاد ثاٍ ثُجاًد لاًاؾ مکابویکی کماج ومبهىاد َار نىاد کاٍ اهاه ثُجاًد ثاٍ تادرهج روا
ثبلتااٍ ي در مقبهعااٍ ثااب ظااه ريز در  03ريز ت ییاار نىااداوی مؽااًُد وماایثبؼاادب ؼاابهد ا اار در ظااىیه ثاابکتر م بلعااٍ ادامااٍ
میهبفو افو لًاؾ دهدٌ میؼدب
ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ

هکی از مؽکالت مفبلب پبهاٍ ظایمبوی لراثای َاب ثاٍ دلیاد لاًرد ی رمابتًر در ارار اماالت کلراهادی مایثبؼاد کاٍ ممکاه
اظااو در ثىاابدر ،ظااًااد ،معاابثر ؼااُری ي ببب مؽاابَدٌ ؼااًد ،ثاادهه مى ااًر ثااٍ مى ااًر ظااىجػ اهااه معاائلٍ ي ثررظاای ديا
م لً َبی پبهٍ ظیمبوی از زمًن مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثُارٌ یاری ؼادٌ اظاوب وتابهج ابـاد از اهاه زماًن
م بثق ؼکد  5میثبؼدب
مؽبَدٌ وتبهج زماًن وفاً هاًن کلراهاد در م لاً ؼابَد وتیجاٍ ای متفابيت ثاب ظایمبنَابی راهاج مفارفی پرتلىاد وؽابن
می دَد ،ثٍ یًری کٍ در اهه وًص ظایمبن علای رهاا وفاً ثعایبر کاا هاًن کلراهاد ،افاساهػ ظاه ومًواٍَابی ؼابَد ،افاساهػ
در میسان وفً هاًن کلراهاد را وؽابن دادٌ اظاو ثاٍ ًواٍ ای کاٍ ارهت مُاب رت را از  3/21*13-18متار مرثاو ثار ربویاٍ در
ظااه  7ريز ثااٍ  0*13-18متاار مرثااو ثاار ربویااٍ در ظااه  03ريز رظاابودٌ کااٍ ا رنااٍ اهااه میااسان وفااً از م لااً َاابی ااابيی
ظیمبن پرتلىد کمتر می ثبؼد امب هاج وقاؿ ثارای اهاه واًص ظایمبن محعاًة مایؼاًدب َمابو ًر کاٍ در ث اػ 0ثیابن ؼاد
تمبمیومًوٍَب در دمبی  03در ٍ ظابوتی اراد ي در ؼاراهی لؽاج عماد يری ؼادٌ لا ا ثاب تً اٍ ثاٍ دمابی ما کًر اعمابلی
ثاار ومًوااٍَااب ماایتااًان ثیاابن ومااًد کااٍ تجاادهد فبزَاابی ویمااٍ پبهاادار ا C2AH8ي CAH10ی ثااٍ فبزَاابی پبهاادار  C3AH6ي AH3
اتفااب افتاابدٌ اظااوب ثىاابثراهه اجااا محفااًکت َیدراظاایًن کاابَػ هبفتااٍ ي ظااجت افااساهػ ت ل ااد ي مىبف ا در م لااً
ظ و ؼدٌ مایؼاًد ي اهاه امار ثبعاث افاساهػ در میاسان وفاً پا هری ومًواٍ در ظاه  03ريز در مقبهعاٍ ثاب ظاىیه  7ي 82
ريز ؼدٌ اظاوب وتابهج مقبيماو فؽابری افاساهػ در مقابدهر مقابيمتی را وؽابن مای دَدکاٍ ثاب د او ثاٍ میاسان رؼاد مقابدهر
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مقاابيمتی ماایتااًان درهبفااو کااٍ اهااه میااسان رؼااد در ظااىیه  82ي 03ريز نىاادان زهاابد ي بثااد مالا ااٍ وجااًدٌ ،پااط رؼااد
محفًکت َیدراظیًن ي تجدهد فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ پبهادار تاًا ثبهکادهگر ـاًرت رفتاٍ کاٍ تجادهد ياکاىػَاب ظاجت
افساهػ ت ل د ،وفاً پا هری ي کابَػ در ظارعو رؼاد مقبيماو فؽابری ومًواٍَابی ؼابَد ؼادٌ اظاوچ َموىایه ثبهاد در
و اار داؼااو کااٍ رؼااد محفااًکت َیدراظاایًن ماابوو از افااو مقبيمااو فؽاابری م لااً ؼاابَد در ظااىیه اوجااب زمااًن
میؼًدب

ضکل  :5ضشیت هْبجت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ دس سٌیي  90 ٍ 28 ،7سٍص

در م لااً َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت وتاابهج م لااًة ثعاایبر نؽاامگیری مؽاابَدٌ
می ؼًد ثٍ یًری کٍ میاسان ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ومًواٍَابی  03ريزٌ در مقبهعاٍ ثاب ومًواٍَابی  7ي
 82ريزٌ وٍ تىُب افساهػ ویبفتٍ اظو ثلکاٍ کابَػ در میاسان وفاً وعاجو ثاٍ م لاً ؼابَد ثاٍ لاًثی مؽاًُد مایثبؼادب در
ثررظی میسان وفً هاًن کلراهاد در م لاً َابی اـاالد ؼادٌ مؽابَدٌ مای اردد کاٍ در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن هکعابن،
اتیله يهىید اظتبت میسان وفً کمتاری وعاجو ثاٍ پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي عملکارد م لاًةتاری را وعاجو ثاٍ م لاً
ؼبَد وؽبن دادٌ اظوب
ثب تً ٍ ثٍ وتبهج ابـاد مایتاًان درهبفاو کاٍ در ظاه  03ريز ماًاد پلیماری ا اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبتی
وقااػ مااًرری در کاابَػ میااسان وفااً هااًن کلراهااد داؼااتٍ ي علااو اهااه اماار اوعقاابد فاایلا پلیمرَااب در ظاابلتبر م لااً َااب ي
لً یری از وفً هًن کلراهاد در ظابلتبر مایثبؼاد از یرفای پلیمرَابی مفارفی مایتًاوىاد مقیاد کىىادٌ هاًن کلراهاد ثاًدٌ
ي اهه هًن َب را در لاًد افاک کاردٌ ي ا ابزٌ وؽار اهاه هاًنَاب در ظابلتبر ومًواٍَابی ماًرد زمابهػ را ودَىاد][17,18ب در
هج وتیجٍ یری میتاًان درهبفاو کاٍ اوعقابد فایلاَاب در ظابلتبر م لاً َابی اـاالای مایتًاواد للاد ي فار مً اًد در
ظاابلتبر را ثعااتٍ ي مبوىااد هااج پااردٌ از وفااً رات ،ة ي محلااً َااب در م لااً َاابی ظاایمبوی مااًرد ثررظاای ممبوعااو کىاادب
َموىیه مای تاًان ثیابن وماًد کاٍ ثاٍ ترتیات اظاتفبدٌ  %5ي  % 85از پلیمرَابی اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت
می تًاواد ظاجت ثیؽاترهه کابَػ میاسان وفاً ؼاًد ي هکای از دکهاد ثرتاری م لاً َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در
مقبهعٍ ثاب م لاً َابی اابيی پلای يهىیاد اظاتبت اوادازٌ رات اهاه دي واًص پلیمار مایثبؼاد ثاٍ یاًری کاٍ اتایله يهىیاد
اظتبت ثاٍ ظاجت اوادازٌ رات کًناج لاًد در مىبفا ثعایبر رهاس وفاً کاردٌ ي فایلاَابی لاًد را در اهاه ظابلتبر تؽاکید
ماایدَىااد ي اهااه در ااابلی اظااو کااٍ در پلاای يهىیااد اظااتبت اواادازٌ رات ثسر تاار ثااًدٌ ي ااتمااب اضااًر اهااه پلیمرَااب در
مىبف ثعیبر رهس کبَػ میهبثدب
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هٌبفز قبثل ًفَر
در ثررظی مىبف بثد وفً ومًواٍ ؼابَد مؽابَدٌ مای ؼاًد کاٍ ثاب افاساهػ ظاه ،مىبفا بثاد وفاً افاساهػ هبفتاٍ اظاو ثاٍ
یًری کٍ اهه مىبف ثرای م لً ؼبَد در ظىیه  7ي  82ريز ثٍ ترتیت ثراثر  0/10ي  11/55درـد میثبؼدب

ضکل  :6دسغذ هٌبفز قبثل ًفَر دس سٌیي  28 ٍ 7سٍص

اهه امر ،وتیجاٍ تجادهد ياکاىػ فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار ظایمبن لًمیىابت کلعایا ثاًدٌ کاٍ اهاه تجادهالت
ظجت افساهػ درـد ت ل دَبی م لً ؼبَد ي در وتیجٍ افساهػ میسان مىبف بثد وفً میؼًدب
در م لااً َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااه  7ريز افااساهػ مىبف ا بثااد وفااً وعااجو ثااٍ م لااً ؼاابَد
مؽبَدٌ ؼدٌ اظو کٍ اهه افاساهػ در مىبفا بثاد وفاً ثاب افاساهػ وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن پیًظاتٍ افاساهػ مایهبثادب در
ظه  82ريز مىبف بثد وفً در اهاه م لاً ثاٍ دلیاد تؽاکید رهاس ظابلتبر ي فایلاَابی پلیماری کمتار از م لاً ؼابَد ي
ومًوٍَبی  7ريزٌ ثًدٌ اظو اماب مجاددا ثاب افاساهػ درـاد پلیمار افاساهػ در میاسان مىبفا بثاد وفاً مؽاًُد مایثبؼاد ،ثاب
تً ااٍ ثااٍ اهىکااٍ پلاای يهىیااد اظااتبت در محاایی لیاابهی ثااب ة ياکااىػ وؽاابن ماایدَااد ي فر هىااد تجسهااٍ در ن ـااًرت
ماای یاارد ماایتًاوااد ظااجت اهجاابد ت ل ااد ثیؽااتر در ظاابلتبر ثااب افااساهػ پلیماار مفاارفی اارددب م لااً َاابی ااابيی اتاایله
يهىید اظتبت در ظىیه  7ي  82ريز میاسان مىبفا بثاد وفاً کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً ؼابَد داؼاتٍ ي ثاب افاساهػ درـاد
پلیماار ویااس اهااه کاابَػ در مىبف ا مً ااًد در ظاابلتبر م لااً َاابی ظ ا و ؼاادٌ مؽاابَدٌ ماای ااردد ي اهااه اماار وبؼاای از
تؽاکید فایلاَابی عاتردٌ ثاب افااساهػ درـاد پلیمار مایثبؼادب ظابلتبرَاابی اتایله در ترکیجابت يهىیاد اظاتبت ظاابلتبری
مقبي در ثراثار ة مایثبؼاد] [18ي َمایه پابرامتر ظاجت ثُجاًد لاًاؾ م لاً َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد اظاتبت
در مقبهعٍ ثب م لً َبی ابيی پلی يهىید اظتبت ؼدٌ اظوب
هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة

هکاای از پاابرامترَاابی مُااا ثاارای ظااىجػ ديا ثااته ي ظاابهر مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی میااسان وفً پ ا هری اهااه وااًص م لااً َااب
میثبؼدب ثٍ مى ًر تعیایه وفً پا هری م لاً َابی پبهاٍ ظایمبن لًمیىابت کلعایا اؼابَدی ي م لاً َابی اـاالد ؼادٌ ثاب
پلیمرَاابی اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت از زمااًن وفااً مًریىااٍ ة در ظااىیه  7ي  82ريز ثُاارٌ یااری ؼاادٌ
ي وتبهج ابـد از ن م بثق ؼکدَبی  7ي  2میثبؼدب
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ضکل  :7هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي  7سٍص

در ظه  7ريز مؽابَدٌ مایؼاًد کاٍ تمابمیومًواٍ َابی اـاالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ دلیاد تؽاکید ظابلتبر هک برناٍ
میبن ؼجکٍ مبترهط ظیمبن ي فایلاَابی پلیماری ي ویاس اوعقابد فایلاَاب در محاد ت ل ادَابی ظابلتبری ،کابَػ در میاسان
ة مًریىٍ ة وعجو ثٍ م لً ؼابَد را داؼاتٍاواد کاٍ در اهاه ثایه ،پلیمار اتایله يهىیاد اظاتبت ثُتارهه عملکارد را در
کبَػ میسان وفاً مًریىاٍ ة داؼاتٍ ثاٍ یاًری کاٍ میاسان وفاً مًریىاٍ ة در ابهگسهىی  5تاب  85درـادی از اهاه واًص
پلیماار کاابَػ بثاادتً ااٍ را وؽاابن ماایدَاادب امااب در ومًوااٍَاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت افااساهػ میااسان پلیماار ظااجت
افساهػ در میاسان ا ة ة ؼادٌ اظاو ثاٍ یاًری کاٍ ومًواٍ اابيی  %85پلای يهىیاد اظاتبت ااديدا  %00ا ة مًریىاٍ
ة ثیؽتری وعجو ثٍ م لً اابيی  % 5پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب ؼابهبن کار اظاو کاٍ کلیاٍ ومًواٍَابی اـاالد
ؼدٌ ثب پلی يهىید اظتبت دارای میسان وفً مًریىٍ کمتری وعجو ثٍ م لً ؼبَد ثًدٌاودب

ضکل  :8هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي  28سٍص
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در ظه  82ريز مؽبَدٌ مای اردد کاٍ م لاً ؼابَد مقابدهر وفاً کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ  7ريز داؼاتٍ اظاو االاتالا
میسان وفً مًریىٍ در م لً ؼبَد ثاب افاساهػ ظاه ثعایبر وابنیس مایثبؼادی دراابلیکاٍ م لاً َابی اـاالد ؼادٌ ویاس ثاٍ
دلید تؽکید فیلا َبی پلیمری ثب تً اٍ ثاٍ واًص ؼاراهی عماد يری لؽاج ،میاسان وفاً را ثاٍ مقادار بثاد تاً ُی کابَػ
دادٌ اوااد ي در اهااه میاابن م لااً ااابيی اتاایله يهىیااد اظااتبت میااسان وفااً کمتااری وعااجو ثااٍ م لااً ؼاابَد ي م لااً
ابيی پلی يهىید اظتبت داؼتٍ اظوب
کبَػ میاسان وفاً مًریىاٍ در م لاً َابی پبهاٍ ظایمبوی اـاالد ؼادٌ مای تًاواد ياثعاتٍ ثاٍ دکهاد متعاددی ثبؼادب ماًاد
پلیمری ثاٍ درين مىبفا مًریىاٍ وفاً کاردٌ ي در اهاه مىبفا فایلا َابی پلیماری ابـاد از ماًاد پلیماری مىعقاد ؼادٌ ي در
وتیجٍ ،اهه فایلا َاب از وفاً ة در اهاه مىبفا ممبوعاو مایومبهادَ ،موىایه پلیمارَاب ممکاه اظاو فایلاَابی لاًد را ثار
ظ ًد مىبف مًریىٍ مىعقد کاردٌ ي در وتیجاٍ اهاه فایلا َاب مبوىاد هاج پاردٌ ة ثىاد از يريد ة ثاٍ مىبفا مًریىاٍ ممبوعاو
کردٌ ي ظجت کبَػ در مقبدهر وفً مًریىٍ ؼدٌ اظوب
هقبٍهت فطبسی ًوًَِّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک

مقبيمو فؽبری ومًوٍَبی ؼبَد ي ومًواٍ َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت در معارق اظاید
ظًلفًرهج ارار رفتاٍ ي ومًواٍ َابهی کاٍ در معارق ظاًلفًرهج اظاید ارار وداؼاتٍ اواد م ابثق ؼاکد  0مایثبؼادب وتابهج
مقبيمو فؽبری ومًوٍَبهی کاٍ در معارق اظاید ارار رفتىاد عملکارد م لاًة اتایله يهىیاد اظاتبت را وؽابن مایدَاد ،ثاٍ
یًری کٍ اهه واًص پلیمار ثاب افاساهػ درـاد کابَػ مقبيماو وابنیسی داؼاتٍ ي مقبيماو فؽابری م لاً َابی اـاالای ثاب
اتیله يهىید اظتبت از مقبيمو فؽبری م لاً ؼابَد ثیؽاتر مای ثبؼاد ثاٍ ـاًرتی کاٍ ومًواٍ ؼابَد وعاجو ثاٍ مقبيماو 82
ريز لًد  %71افو مقبيماو داؼاتٍ در اابلی کاٍ ومًواٍ َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن ،%5
 %15ي  %85ثااٍ ترتیاات  07 ،02ي  05درـااد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری داؼااتٍ اظااو ي اهااه اماار هااج وتیجااٍ م لااًة ثاارای
مقبيمو م لً َبی اـالد ؼدٌ ثب اتیله يهىید اظتبت محعًة میؼًدب

ضکل  :9هقبٍهت فطبسی ًوًَِّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک ٍ ًوًَِّبی عول آٍسی ضذُ دس هحیط

در ثررظاای ومًوااٍَاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت مقبيمااو فؽاابری ثاایػ از ومًوااٍ ؼاابَد ثاارای م لااً ااابيی  %5پلیماار
وعجو ثٍ م لً ؼبَد مؽًُد می ثبؼاد کاٍ ثاب تً اٍ ثاٍ اهاه مً اًص کاٍ م لاً اـاالد ؼادٌ ثاب  %5پلای يهىیاد اظاتبت
مقبيمااو ثراثاار ثااب م لااً ؼاابَد در ظااه  82ريز داؼااتٍ عملکاارد ي تاابریر ممجااو مااًاد پلیمااری ثاار مقبيمااو در ثراثاار اظااید
ظًلفًرهج را وؽبن مایدَاد الجتاٍ م لاً َابی اابيی  %15ي  % 85پلای يهىیاد اظاتبت مقبيماو کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ
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ؼبَد داؼتٍ کٍ ثبتً ٍ ثٍ مقبيماو فؽابری پابهیه اهاه ومًواٍَاب در ظاه  82ريز یجیعای مایثبؼادب َموىایه م لاً َابی
ااابيی  %15 ،%5ي  %85پلاای يهىیااد اظااتبت ثااٍ ترتیاات  07 ،52ي  01درـااد افااو مقبيمااو داؼااتٍ کااٍ ماایتًاوااد وؽاابوگر
عملکرد اهه وًص پلیمر در تقًهو م لً َبی پبهٍ ظیمبوی وعجو ثٍ م لً ؼبَد اظید ظًلفًرهج ثبؼدب
ثٍ ـًرت کلی میتًان کر ومًد کاٍ در میابن م لاً َابی اـاالد ؼادٌ ثاب درـادَبی مؽابثٍ ماًاد پلیماری ،اتایله يهىیاد
اظتبت مقبيمو فؽبری ثراثر هاب ثیؽاتر وعاجو ثاٍ م لاً اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي َار دي پلیمار ماًرد اظاتفبدٌ
عملکرد م لً پبهٍ ظیمبن لًمیىبت کلعیا در ثراثر امالت ظًلفبتی را تقًهو کردٌاودب
قذسداًی:
هااه م بلعااٍ در زمبهؽااگبٌ ثااته داوؽااگبٌ تحفاایالت تکمیلاای ـااىعتی ي فىاابيری پیؽاارفتٍ کرماابن اوجااب

رفتااٍاظااوچ

َموىاایه در اهااه م بلعااٍ وًهعااىد بن ثاار لااًد کز ماایداوىااد از ىاابة مُىاادض وماابزی زاد اابن ،کبرؼااىبض محتاار
زمبهؽااگبٌ لااًاؾ مکاابویکی داوؽااگبٌ تحف ایالت تکمیل ای ـااىعتی ي فىاابيری پیؽاارفتٍ کرماابن وُبه او تؽااکر ي اادرداوی را
ثٍ بی يرودب
ًایجِ گیشی
م لً َبی پبهٍ ظیمبن لًمیىابت کلعایا ثاب

ؼاو زمابن ي در ارار رار یاری در ؼاراهی محی ای ثاب دمابی ثابک ،مقاداری

از لااًاؾ ديا لااًدرا از دظااو ماایدَاادب هکاای از راٌَاابی ثُجااًد لااًاؾ ديا در اهااه م لااً َااب ،اـااالد ظاابلتبر
م لً َبی پبهٍ ظیمبوی ثب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری مای ثبؼادب اـاالد مابترهط ظایمبن ثاب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری اتایله
يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت ظااجت کاابَػ مقبيمااو فؽاابری لفًـااب در ظااىیه ايلیااٍ ؼاادٌ ي در ظااىیه ثاابک اهااه
وقااؿ تااب ااادی کىتاار ؼاادٌ ي هااب تاابریر نَااب کااا ماایؼااًدب عااد َیدراظاایًن ث ؽاای از رات ظاایمبن ي عااد تؽااکید
َعتٍَبی ايلیٍ َیدراظیًن از علد اـلی در کبَػ مقبدهر مقبيمو فؽبری در اهه م لً َب محعًة می رددب
م لً َبی اـالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ ظاجت تؽاکید فایلا پلیمار َاب ي معاديد وماًدن مىبفا رهاس ظابلتبری ظاجت
کبَػ بثاد مالا اٍ ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ،مقابدهر وفاً مًریىاٍ ي درـاد اجمایمىبفا بثاد وفاً
در ظااىیه  82 ،7ي  03ريز وعااجو ثااٍ م لااً ؼاابَد ؼاادٌ ي اراار مىفاای تجاادهد ياکااىػَاابی محفااًکت َیدراظاایًن در
م لً ؼبَد کٍ ظجت افس اهػ رهت مُب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثاب افاساهػ ظاه مایؼاًد را لىمای مایکىىادب در
وعجو پلیمر ثٍ ظیمبن ثراثار ،اتایله يهىیاد اظاتبت ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ،میاسان ا ة مًریىاٍ ة ي
مىبف بثد وفً کمتری در مقبهعاٍ ثاب م لاً اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب ومًواٍَابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله
يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ثراثاار اظااید ظااًلفًرهج مقبيمااو فؽاابری مىبظااجی داؼااتٍ ي افااو مقبيمااو نَااب
وعجو ثٍ م لً ؼبَد کمتر میثبؼد َموىیه افساهػ درـد پلیمر افو مقبيمو کمتری داؼتٍ اظوب
ثب تً ٍ ثاٍ وتابهج اراراٍ ؼادٌ مایتاًان درهبفاو کاٍ اظاتفبدٌ از پلیمار اتایله يهىیاد اظاتبت تابریر م لاًثی ثار لاًاؾ ديا
داؼااتٍ ي اظااتفبدٌ 5درـاادی از اهااه وااًص پلیماار ثااب تً ااٍ ثااٍ وتاابهج م لااًثی کااٍ داؼااتٍ اظااو در کبرثردَاابهی َموااًن
پًؼػَبی ة ثىدی ي مفبرا تعمیراتی ثرای م لً َبی ظیمبن کلعیا لًمیىبتی تًـیٍ میؼًدب
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Abstract
One of the important issues concerning the cement based mixtures is the durability against
several destructive factors such as chloride induced corrosion and sulfate attack, which could
way result in concrete deterioration. In the present experimental study, the effects of
polyethylene vinyl acetate and polyvinyl acetate on the durability of clacium aluminum cement
based mixtures have been investigated and evaluated. In this study, the test results including
compressive strength, permeable pores, rapid chloride migration coefficient and compressive
strength of sulfuric acid-treated mixtures have been reported. The results suggest that the
polymers of ethylene vinyl acetate and polyvinylacetate can reduce the penetration rate of
water and chloride ion migration in cement based mixtures and ethylene vinyl acetate
outperformed the polyvinyl acetate in enhancing these properties. The polymers reduced
compresssive strength noticeably at early ages, however at later ages the differences between
the compressive strengths of the polymer modified and plain mixure were reduced, even at high
percentages of incorporation (25%).
Key word: Calcium Aluminte Cement, Polymer, Ethylene Vinyl Acetate, Poly Vinyl Acetate,
Durabilityب
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چکیذٌ:

سمیهلزسٌَبی پیدرپی ثٍ ضذت ثز پبسخ غیزخط ی س بسٌَ ب ا ب یز م یگذارو ذ ي در ثس یبری اس م ًارد ا زات و بمط ًة

ثیطتزی در مقبیسٍ ثب سلشلٍَبی مىفزد ،مبوى ذ ادم غ س یتَ بی س بسٌای ي غیزس بسٌای دارو ذ َ ذا اس ای ه احقی ق،
ثزرسی ا ز اًالیَبی لزسٌای مخت ف ثز ريی ػم کزد غیزخطی ل زسٌای ق بةَ بی خمط ی ث ته مس ا اس ب ث زای ای ه
مىظًر ،دي دستٍ قبة ثته مس ا چُبر ي َطب طجقٍ ،اًس

و ز اف شار الم بن مح ذيد م ذلس بسی ي اح ی ل دیى بمیکی

غیزخطی ضذٌ اسب ایه قبة َب اًس َطب دستٍ سلشل ٍ اس خم ٍ اد ب ی ،چ یچ ی ،لى ذرس ،و ًر زیح ،امپزی بليال ی،

ًَلیستز ،اًثٍ ي فزیًلی احب ا ز س ٍ حبل ب مخت ف ثبرگ ذاری سلشل ٍ ق زار دادٌ م یض ًوذ )1( :سلشل ٍَ بی ث ب ض ً
مىفزد ( )2اًالی ث ب مم مًن ض ً

پ

ا

ی ي دامى ٍَ بی مخت ف پ

ل زسٌ ( )3ا ًالی و بَموًن اس ل زسٌ ح ًسٌ دير ي

لزسٌ ح ًسٌ وشدی ک احقی ق ث ز ريی ثزرس ی پبرامتزَ بی اغییزمک بن وس جی ح ذااثز طجق ٍ ي اغییزمک بن وس جی

ثبقیمبوذٌ (پسمبوذ) طجقٍ امزاش دارد وتبیح ایه احقیق وط بن م یدَ ذ ا ٍ در ا ًالیَ بی ل زسٌای ،مق ذار اغییزمک بن
وسجی ثبقیمبو ذٌ پ

ل زسٌ َمیط ٍ ثیط تز اس سلشل ٍ ا

ی اس ب َمنى یه وت بیح وط بندَى ذٌ حسبس یب ثیط تز

سبسٌَبی اًابٌمزاجٍ ،ثٍ اغییزمکبن وسجی حذااثز طجق ٍ در پ

ل زسٌ ،وس جب ث ٍ س بسٌَ بی ث ىذمزاج ٍ اس ب مق ذار

اطذیذ اغییزمکبن وس جی ث بقیمبو ذٌ ث زای ح بتت ا ًالی و بَموًن ث زای س بسٌَ بی اًا بٌمزاج ٍ ثیط تز اس ح بتت
ث ىذمزاج ٍ اس ب َمنى یه در َ ز س ٍ حبل ب اػم بل سلشل ٍ ،دي طجق ٍ خ ز ثیط تزیه اغییزمک بن وس جی ح ذااثز ي

ثبقیمبوذٌ را متحمل میضًوذ اٍ وطبندَىذٌ حسبسیب طجق بت اوتُ بیی س بسٌَ ب ث ٍ ثح س پ
اسب ثىبثزایه امکبن خسبرت سبسٌ احب ا ز پ

لزسٌای سبسٌ مًرد اًخٍ قزار گیزد.

ل زسٌ ي ا ًالی ل زسٌای

ل زسٌ اس طجق بت اوتُ بیی س بسٌ خی ی سی بد ث ًدٌ ي ثبی ذ در طزاح ی

ا مبت ا یذی :اًالی لزسٌای ،قبة خمطی ثته مس ا ،ػم کزد غیزخطی ،اغییزمکبن وسجی ،خسبرت.
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-1مقذمٍ

ظلعلٍ یکی اظ مرطةتطیه پسیسٌ َابی بجیعای ضيی ظمایه اؾاین ایاه پسیاسٌ ثاٍ ذهاًل زض َىگابه تجاسی ثاٍ تاًالی لاطظٌای
می تًاوس ثبعا ذؿابضاز ظیابزی قاًزن تاًالی لاطظٌای ضا مایتاًان ثاٍ ناًضز مومًعاٍای اظ ظلعلاٍَابی یام مىه اٍ کاٍ زض
یم ثبظٌ ظمبوی ذبل ي زض اضتجبط ثب َم ضخ مایزَىاس ،تعطیاک کاطز ]1ن تاًالی لاطظٌ ای ثاب تًهاٍ ثاٍ ظمابن يشاًل قابم یام
ظلعلٍ انایی بثعضگتاطیه ضذاساز ي ضذاسازَبی ياثؿاتٍ ثاٍ نن ،یعىای پایفلاطظٌ ي پاؽلاطظٌ اؾاین پایفلاطظٌَاب ظلعلاٍَابی
وؿجتب کًچکی َؿتىس کٍ شجا اظ ظلعلاٍ انایی ضخ مای زَىاسن ثعضگتاطیه ظلعلاٍ کاٍ زض یام تاًالی لاطظٌای ضخ مایزَاس ضا ثاٍ
عىًان ظلعلٍ انیی تعطیک میکىىاسن ثعاس اظ يشاًل ظلعلاٍ انایی ظلعلاٍَابی زیگاطی ویاع ضخ مایزَاس کاٍ ثاٍ عىاًان پاؽلاطظٌ
قىبذتٍ میقًوس ]2ن پؽلطظٌ َاب اظ وراط قاسز کاًچکتط اظ ظلعلاٍ انایی ثاًزٌ ي ثاٍ اواساظٌ  1تاب  2ثطاثاط باًگ گؿا زيضتاط
اظ هبیگبٌ گؿ انیی ضخ میزَىسن ایه پؽلاطظٌ َاب ممکاه اؾای ثاٍ هبنایٍ ظمابوی چىاس زشی اٍ تاب چىاس ؾابگ پاؽ اظ ظلعلاٍ
انیی ضخ زَىس کٍ الجتٍ هطاياوای ي شاسضز نوُاب ثاٍ ماطيض ظمابن کابَف ماییبثاس ]1ن قاک  1مثابلی قامبتیم اظ یام تاًالی
لطظٌای اؾین بجق ایه قک  ،تعساز ضذساز پؽلطظٌ ثب گصقی ظمبن کبَف مییبثسن

ضکل  :1مثبلی ضمبایک اس یک اًالی لزسٌای []1

ثب تًهٍ ثٍ ثابظٌ ظمابوی کًتابَی کاٍ ثایه ظلعلاٍ انایی ي پاؽلاطظٌ َابی ثاب قاسز متًؾاز ي ظیابز يهاًز زاضز ي ثاب تًهاٍ ثاٍ
ایىکٍ زض ثح تًالی لطظٌای ،ثیكاتط ؾابظٌ َاب زض ظلعلاٍ انایی زچابض نؾایت ي ذؿابضز مایقاًوس يلای هطناتی ثاطای ت ًیای
ي م بيهؾبظی ایه ؾبظٌ َب يهاًز واساضز ،لاصا امکابن پیكاطهی وبسیاٍ ذؿابضززیاسٌ زض ؾابظٌ ،تحای اپاط پاؽلاطظٌَاب اهاعایف
مییبثاسن الجتاٍ ؾابظٌَاب تحای اپاط تحطیام پاؽلاطظٌَاب مای تًاوىاس ثاسين اهاعایف ذؿابضز ي ه از ثاب اهاعایف هبثاٍهابیی
ثبشیمبوسٌ تب ساس ترطیات پایف ضيواس ]5-3ن اکثاط پاؽلاطظٌ َاب ثبعا نؾایت تومعای ثاٍ ؾابظٌ نؾایت زیاسٌ تحای ظلعلاٍ
اناایی ماایقااًوس کااٍ ایااه اهااعایف نؾاایتپااصیطی ممکااه اؾاای ایمىاای هاابوی ؾاابکىیه ضا ثااٍ قااسز تُسیااس کىااس ]6ن اظ
نووبییکاٍ مح ایه ي نیایهوبماٍَابی بطاسای لاطظٌای مًهاًز ،بطاسای َابی ذاًز ضا ناطه رب ثاط اؾابؼ ظلعلاٍ مىلاطز بظلعلاٍ
باط) اوواابه زازٌ ي زض م بثا م اابزیط مكرهای ثااطای هبثااٍهاابیی وؿاجی سااساکثط ي ثاابشیمبوااسٌ بج ابز ثااٍ مىرااًض اضظیاابثی
ذؿبضز ياضزٌ اضائٍ وكسٌ اؾی  ،]9-7قىبذی ي ثطضؾی پؽلطظٌَب ي اپطاز نن ثؿیبض مُم اؾی ]11ن
زض ایه تح یق ،اثتسا یم ؾبظٌ ثته مؿای ؾاٍ ثعاسی تًؾاز واطهاهاعاض تحییا ریطذهای 1ماسگؾابظی قاسٌ ي ؾاپؽ پبؾاد
لطظٌ ای نن ثاب ومًواٍ نظمبیكاگبَی مًهاًز م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ؾاپؽ پبؾاد لاطظٌای زي شابة ثاته مؿای زيثعاسی چُابض ي
َكی بج ٍ تحی اپط سبلیَابی مرتیاک تاًالی لاطظٌ ای اضظیابثی قاسٌ اؾاین ثاٍ مىراًض ثطضؾای پبؾاد ریطذهای شابةَابی

SeismoStruct
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مااًضز ورااط ،اظ پبضامتطَاابی هبثااٍهاابیی وؿااجی سااساکثط ي ثاابشیمبوااسٌ بج اابز اؾااتلبزٌ قااسٌ اؾااین قاابیبن شکااط ثااًزٌ کااٍ
ذؿبضز زض ثح مهبل ویع لحبظ قسٌ اؾین
-2پژيَصَبی پیطیه در سمیىٍ اًالی لزسٌای

زض ؾابگ  ،1894ايمااًضی 2ثااٍ ثطضؾاای تعاسازی اظ پااؽلااطظٌَاابی ظلعلاٍ غاپااه پطزاذتااٍ ي ثااب مهبلعاٍ ي ثطضؾاای زازٌَاابی ایااه
تًالی ي ثطاظـ زازن نوُب ،شبوًن ايمًضی ضا ثٍ ایاه ناًضز اضائاٍ کاطز کاٍ هطکابوؽ پاؽلاطظٌَاب ت طیجاب ثاب گصقای ظمابن پاؽ
اظ قااًا اناایی کاابَف مااییبثااس ]1ن زض ازامااٍ ي ث اٍ زلی ا ؾاابزگی کاابض ،اظ ؾیؿااتمَاابی تاام زضهااٍ نظازی 3ثااطای تعیاایه
ضهتبض ؾبظٌَب اؾتلبزٌ قسن ؾیؿاتمَابی  SDOFايلایه ثابض تًؾاز اقاُبیم ي ثیام 4معطهای قاس ]11ن ثاط اؾابؼ وتابین نوُاب،
پبؾااد هبثااٍهاابیی ؾیؿااتم نؾاایتزیااسٌ زض ظلعلااٍ اناایی ،ت طیجااب ثطاثااط ثااب َمتاابی نؾاایتوسیااسٌ ذااًز پااؽ اظ ضؾاایسن ثااٍ
سااساکثط هبثااٍهاابیی اؾاای ]11ن زض ؾاابگ  2113نماابزیً ي َمکاابضان ]11،5 5ثااٍ ثطضؾاای پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتم تاام
زضهٍ نظازی ثب ؾرتیَبی َیؿاتطیم متلابيز ،تحای تاًالیَابی لاطظٌ ای پطزاذتىاسن نوُاب وتیواٍ گطهتىاس کاٍ ؾیؿاتمَابی
االؾتًپالؾتیم ثاٍ عىاًان نؾایتپاصیط لاطظٌای بج اٍثىاسی مایقاًوسن زض ؾابگ َ 2119ابتعیوًضهیً ي َمکابضان ]12 6ثاٍ
ثطضؾای راطیت هبثاٍهابیی ریطذهای ،ثاطای ؾابظٌَابی تام زضهاٍ نظازی تحای تاًالیَابی لاطظٌای پطزاذتىاسن نوُاب وكاابن
زازوااس کااٍ ظلعلااٍَاابی مکااطض تاابپیط شبث ا تااًهُی زض وؿااجی تخییطمکاابن ریطذهاای ي سااساکثط تخییطمکاابن ریطذهاای زاضزن زض
ازامااٍ مح اایه زیگااطی ویااع تح ی اابز ذااًز ضا ثااط ضيی پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتمَاابی تاام زضهااٍ نظازی تحاای اپااط تااًالی
لطظٌای اووبه زازوسن
7
زض ازامااٍ مح اایه هُاای ثطضؾاای ؾیؿااتمَاابی ؾاابظٌای ،مااسگَاابی چىااس زضهااٍ نظازی ضا اؾااتلبزٌ کطزوااس  ]11کااٍ اظ
ضياثااز لىگااط -زيضان ریطذهاای زض اوتُاابی تیطَااب ي ؾااتًنَااب بملبن ا پالؾااتیم هُاای ثیاابن کاابَف ؾاارتی ي م بيماای
ثُطٌ می گیطوسن زض َمایه ضاؾاتب َابتعیوًضهیً ي َمکابضان  ]13ضهتابض ریطذهای شابةَابی ثاته مؿای ضا تحای ظلعلاٍَابی
متااًالی ثطضؾاای کطزوااسن نوُااب  45سبلاای تااًالی لااطظٌای ضا ثااطای ثطضؾاای ضهتاابض ریطذهاای َكاای شاابة ثااته مؿاای مااىرم ي
وبمىرم ثٍ کبض ثطزوسن وتبین نوُب وكبن میزَس کاٍ ضهتابض ي عمیکاطز شابة َابی ثاته مؿای ثاٍ باًض شبثا تاًهُی تحای تابپیط
تااًالیَاابی لااطظٌای شااطاض گطهتااٍ اؾااین نوُااب َمحىاایه یاام سبلاای توطثاای ثااطای ترماایه ت براابی قااک پااصیطی تحاای
ظلعلااٍَاابی متعااسز ثااب اؾااتلبزٌ اظ م اابزیط مكاابثٍ ثااطای ظلعلااٍَاابی مىلااطز پیكااىُبز زازوااسن زض ؾاابگ  2111ضيیااع گبضؾاایب 8ي
َمکاابضان  ]14زض تح ی اای ثااٍ ثطضؾاای تخییااطاز ت براابَبی تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ي ثاابشیمبوااسٌ ثااطای ساابالز تااًالی
لطظٌ پطزاذتىسن نوُب ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾای سوس کاٍ ثاٍ عیای کًتابٌ ثاًزن محتاًای هطکبوؿای پاؽلاطظٌَاب ،ایاه زي پابضامتط ثاط
9
ذاال وتاابین سبنایٍ اظ تااًالیَابی لااطظٌای مهاىًعی ،اهااعایف شبثا تااًهُی ضا وساضواسن زض ؾاابگ ًَ 2112اوا ي َمکاابضان
 ]15ثاٍ اضظیابثی ذؿابضز ي نؾاایتَابی تومعای وبقاای اظ تاًالیَابی لاطظٌای زض یاام شابة ثاته مؿاای ؾاٍ بج اٍ تًؾااز
وااطهاهااعاض ریطذهاای پطزاذتىااسن وتاابین نوُااب ساابکی اظ ياثؿااتگی قااسیس ذؿاابضز ؾاابظٌ ثااٍ نؾاایت هما قااسٌ اظ ظلعلااٍ شجیاای
اؾین َمحىیه وكبن زازٌ قس کاٍ اهاعایف ساساکثط قاتبة ظمایه 11ثاطای پاؽلاطظٌَاب ثبعا اهاعایف ذؿابضز مایقاًزن زض
ؾاابگ  2113هیهاا ي َمکاابضان ]2 11ثااٍ ثطضؾاای ت براابَبی قااک پااصیطی بج اابز زض شاابةَاابی ثااته مؿاای تحاای
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تًالیَبی لطظٌ ای مرتیاک پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایسوس کاٍ ضيیاساز ؾاٍگبواٍ بپایفلاطظٌ ،ظلعلاٍ انایی ي پاؽلاطظٌ ي
ضيیساز زيگبوٍ بپیفلطظٌ-ظلعلٍ انایی یاب ظلعلاٍ انایی-پاؽلاطظٌ زاضای ت برابَبی قاک پاصیطی ثیكاتطی وؿاجی ثاٍ ضيیاساز
تکی َؿاتىسن زض ؾابگ  2114ضيیعگبضؾایب  ]3ثاٍ ثطضؾای تابپیط تاًالیَابی لاطظٌای زض ؾابذتمبنَابی ثاته مؿای ياشا زض
مىببق واطه ذابا پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ ثاب اهاعایف قاسز پاؽلاطظٌ ،میاعان تخییطمکابن وؿاجی بج اٍ ویاع
اشااعایف مااییبثااسن زض ؾاابگ َ 2115بتعیًاؾاایییً ي َمکاابضان ]16 12اپااطاز تااًالی لااطظٌای ضا زض ؾاابذتمبنَاابی ثااته مؿاای
ؾٍ ثعسی ثطضؾی کطزوسن َس اظ ایه تح یاق ثطضؾای پبؾاد ریطذهای ؾابظٌَابی ؾاٍ ثعاسی تحای ظلعلاٍَابی متاًالی ثاًزن
وتبین ایاه تح یاق وكابن مایزَاس کاٍ تخییطمکابنَابی ساساکثط ي ثابشیمبواسٌ زض یام تاًالی لاطظٌای ثیكاتط اظ یام ضيیاساز
مىلط ز اؾاین َمحىایه مكابَسٌ قاس کاٍ ت برابَبی قاک پاصیطی زض یام تاًالی لاطظٌای ثاٍ پیکطثىاسی ي محا ؾابذتمبن
ياثؿااتٍ َؿااتىسن زض ؾاابگ  2117سؿاایهپااًض ي َمکاابضان  ]13مىحىاایَاابی قااکىىسگی لااطظٌای ضا ثااطای ؾااٍ ؾاابظٌ ثااته
مؿی تحی تًالیَبی متعاسز اضائا ٍ زازواسن ثاطای ایاه مىراًض چُابض سبلای اعمابگ ظلعلاٍ ضا زض وراط گطهتىاس 1 :ظلعلاٍ انایی
مىلااطز  2تااًالی لااطظٌای ي  3پااؽلااطظٌَاابی تىُااب ثااسين زض ورااط گااطهته ذؿاابضز وبقاای اظ ضيیااساز شجیاای Aftershock
) 4(UDپؽلطظٌ َابی تىُاب ثاب زض وراط گاطهته ذؿابضز وبقای اظ ضيیاساز شجیای) Aftershock (Dن وتابین وكابن مایزَاس کاٍ
زض سبلاای  A-UDکمتااطیه نؾاایتپااصیطی زض ؾاابظٌ ثااٍيهااًز مااینیااس ي زض سبلاای  A-Dثیكااتطیه استماابگ تواابيظ زض َمااٍ
سبالز ي قسز َبی ظلعلاٍ يهاًز زاضزن َمحىایه مكابَسٌ گطزیاس کاٍ ثاب اهاعایف تعاساز بج ابز ،تلابيز میابن مىحىایَابی
قااکىىسگی کاابَف مااییبثااسن زض ؾاابگ  2117سؿاایه پااًض  ،]17اپااطاز ظلعلااٍَاابی متعااسز ضا ثااط ضهتاابض ریطذهاای زي
ؾبذتمبن ثته مؿی ثطضؾی کاطز ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ تخییاط هُای ظلعلاٍ ثبعا ایوابز هبثاٍهابییَابی ثابشیمبواسٌ
ثعضگی می قًزن َمحىیه مكبَسٌ قس کاٍ مًللاٍ عماًزی ظلعلاٍ تعاساز ملبنا پالؾاتیم ؾاتًنَاب ضا اهاعایف مایزَاسن زض
ؾبگ  2117ضيیعگبضؾایب ي َمکابضان  ]18تابپیط هطرایبز ماسگؾابظی ي َمحىایه ؾاه ذهاط پاؽلاطظٌَاب ضا زض یام شابة
هًالزی ثطضؾی کطزوسن ثاطای ایاه مىراًض اظ زي مومًعاٍ پاؽ لاطظٌ ثاب ؾاهً) ذهاط مرتیاک اؾاتلبزٌ قاسن هاطو اؾبؾای زض
ایااه تح یااق ایااه ثااًز کااٍ مااسگَاابی ؾاابذتمبن پاایف اظ ایىکااٍ زض معااطو پااؽلااطظٌ شااطاض ثگیطوااس ،تخییطمکاابن وؿااجی
ثبشیمبوسٌ ذبنی ضا پؽ اظ ظلعلاٍ توطثاٍ کاطزٌاواسن وتابین وكابن مایزَاس کاٍ َطچ اسض ایاه م اساض ثابشیمبواسٌ پاؽ اظ ظلعلاٍ
انایی ثیكاتط ثبقاس ،مااسگ َابی ؾابذتمبوی تمبیا ثیكاتطی ثاٍ ؾامی ثبظگكاای ايلیاٍ زاضواسن ثطاؾاابؼ ایاه تح یاق ،توما
تخییطمکبن ثبشیمبوسٌ تحی اپط پؽلطظٌَب َمیكٍ اتلبق ومیاهتسن
-3مذلسبسی ػذدی غیزخطی ي حبسىدی

ثٍ مىرًض اضائٍ تحییا ریطذهای هُای اضظیابثی ضهتابض تاًالی لاطظٌای ؾابظٌ َابی ماًضز تحییا  ،اثتاسا ویابظ ثاٍ اضائاٍ ظمیىاٍی
تحیی ا ریطذهاای مهاابل ي َىسؾاای ثااٍ نااًضز زیىاابمیکی اؾااین ثااسیه مىرااًض ،اظ ضيـ الماابنمحااسيز ماابکطي  13اؾااتلبزٌ
قسٌ کٍ زض ایه ضيـ ،واًل المابن َابی تحییا ریطذهای اظ واًل کىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ ویاطي 14ثاب اوتگاطاگگیاطی گؿاتطزٌ
ثب سساش تعساز  5و هٍ اوتگاطاگ گیاطی زض باًگ المابن هُای تعیایه ناحی مىحىای لىگطذمكای ي ویاطيی ثطقای اؾاتلبزٌ
قسٌ اؾین ایه واًل المابن زاضای ثابالتطیه زشای زض میابن ؾابیط المابنَابی ریطذهای بکىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ تخییطمکابن،
زاضای ملبنا پالؾااتیم متمطکااع ي ریااطٌ ثااًزٌ ي زشاای کاابهی ضا ستاای زض نااًضز اؾااتلبزٌ اظ یاام الماابن زض بااًگ ع ااً ضا
تاایمیه ماایکىااسن اوتگااطاگگیااطی زض زاذا م ه ا ع ااً ثااٍ نااًضز هبیجطثىااسی قااسٌ ي ثطاؾاابؼ مىحىاای ضهتاابضی ریطذهاای
مهبل هًالز ي ثته اووبه میقًزن
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وتبین نظمبیفَبی عمیی زض م یابؼ َابی ياشعای یاب کًچام ،ثاٍ عیای وعزیکتاط ثاًزن المابنَابی زذیا ثاٍ قاطایز ياشعای،
شبث اتکابتط اظ ضيـ َابی عاسزی اؾاین اظ ؾاًی زیگاط ثاٍ عیای َعیىاٍ َابی ثابالی ایاه زؾاتٍ اظ مهبلعابز ي محاسيز ثاًزن
ازياز الظه ثطای تح یق نوُب ،اؾاتلبزٌ اظ مسلؿابظی َابی زشیاق ثاب راطیت ذهابی کمتاط ثؿایبض مىه ای ذًاَاس ثاًزن اظ ایىاطي
هُای نااحیؾااىوی ضيـ تح یاق ،اظ مسلؿاابظی نظماابیف عمیاای اووابه قااسٌ تًؾااز قاًاو لاای ي َمکاابضان  ]19اؾااتلبزٌ
قسٌ اؾین ومًوٍ شبة مًضز نظمبیف ،یام ؾابظٌ ؾاٍ بج اٍ ثتىای مؿای ثاًزٌ کاٍ ثاب وؿاجی  1ثاٍ  5ضيی میاع لاطظٌ ؾابذتٍ
قسٌ اؾی تب هطنیىس ضهتبض لطظٌای ک شابة ؾابذتٍ قاسٌ ضا تحای اپاطاز تكاسیس ظلعلاٍ ماًضز ثطضؾای شاطاض زَىاسن ثاطای ایاه
مىرااًض شاابة مااًضز ورااط اظ یاام ؾااه االؾااتیم تااب یاام ؾااه ریطذهاای تخییطقااک پیااسا کااطزٌ ي ؾااپؽ وبپبیااساضی
زیىبمیکی تاب ظمابن هطيضیاعـ شابة ثاٍ ظمایه ثطضؾای قاسٌ اؾاین اؾابؼ بطاسای ایاه ؾابظٌ نیایهوبماٍ ؾابذتمبوی کكاًض
چیه  ]21ثًزٌ ي قک َ 2ىسؾٍ ي هعئیبز ومًوٍ شبة ضا وكبن میزَسن
اثعاابز تیطَااب ي ؾااتًنَااب زض َااط ؾااٍ بج ااٍ مكاابثٍ ماایثبقااىسن ثااطای ثااٍ سااساش ضؾاابوسن اپااطاز واابمهیًة پیحكاای ،ومًوااٍ
نظمبیكگبَی ثاٍ ناًضز ماىرم زض امتاساز زي محًضعماًز ثاط َام پاالن بطاسای قاسٌ اؾاین هاطهَابی ؾا ک بج ابز ايگ ي
زيه ثطاثط ثب  1/2ته ي بج اٍ ؾاًه ثطاثاط ثاب  1/73تاه شاطاض زازٌ قاسٌ اؾاین م ابزیط ذاًال مکابویکی ثاته ي هاًالز مهاطهی
زض نظمبیف ثاٍ قاط) هاسيگ  1اؾاین نضمبتًضَابی باًلی ي عطرای بطاسای قاسٌ ثاطای ؾابظٌ ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ تطتیات
 #8ي  #14ثااًزٌ کااٍ ایااه م اابزیط ثااٍ تطتیاات  3/98مییاایمتااط ي  2/11مییاایمتااط ثااطای ؾاابظٌ م یاابؼ قااسٌ بجااق تح یااق
قااًاو لاای ي َمکاابضان  ]19اضائااٍ قااسٌ اؾااین ثااسیُی اؾاای کااٍ مااسگ عااسزی اضائااٍ قااسٌ زض تح یااق سبرااط هُاای
مااسگؾاابظی ي نااحیؾااىوی نظماابیف نااًضز گطهتااٍ ثااط اؾاابؼ م اابزیط م یاابؼ قااسٌ اثعاابز مییگااطزَااب ثااًزٌ اؾااین هُاای
مااسگؾاابظی ضهتاابض ریطذهاای ثااته اظ مااسگ ضهتاابضی مىااسض ب Mander nonlinear concrete modelي َمکاابضان]21 15
ثااب واابه  CON_MAاؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ قاابم یاام مااسگ "تااممحااًضی" ثااب محهااًضقااسگی پاابثتی اؾاای کااٍ قاابم ضهتاابض
چطذٍای اضائاٍ قاسٌ تًؾاز مابتیىع-ضيئاسا ي الىكابیی ] 22 16ویاع اؾاین زض ازاماٍ ثاٍ مىراًض ثیابن ضهتابض ؾاریقاًوسگی ي
اپااط ثبقاایىگط زض هااًالز اظ مااسگ  STL_MPب Menegotto-Pinto steel modelاؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ ایااه مااسگ ثطاؾاابؼ
تئااًضی تؿااییم تااممحااًضٌ مىگًتااً ي پیىتااً ]23 17اؾااتًاض اؾااین قااک  3وماابیفگااط مىحىاایَاابی چطذااٍای ضهتاابض ایااه
مسگَب ثطای ثیبن ضهتبض مهبل نظمبیكگبَی اؾین

(الف) :ومبی سٍثؼذی قبة ثتىی

(ة) :اثؼبد ارافبع ،دَبوٍ ي ضخبمب اخشای قبة خمطی

15

Mander et al.
Martínez-Rueda and Elnashai
17
Menegotto and Pinto
16
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(ج) :ومبی پالن ي خز َبی اف

(د) :خش یبت می وزدگذاری دال اف ،ستًن ي ایز (ثٍازایت)

ضکل َ :2ىذسٍ ي خش یبت ومًوٍ قبة ثته مس ا مزخغ سمبیطوبَی[]19

مسيگ
االؾتیؿیتٍ
)(GPa
22.34

خب یب مکبویکی
ثته

م ساض
خب یب مکبویکی
فًتد

خذيل  :1مطخصبت مکبویکی مصبلا سمبیص []19
م بيمی هكبضی
)(MPa

کطوف 0.5 f c

کطوف 0.4 f c

کطوف 0.3 f c

کطوف 0.2 f c

کطوف 0.1 f c

48.14

6.54  103

6.95  103

7.57  103

8.66  103

12  103

مسيگ االؾتیؿیتٍ )(GPa

م بيمی کككی )(MPa

201.83

282.5

196.57

389.93

م ساض ثطای #8

م ساض ثطای #14

وؿجی ؾریقًوسگی )(%

کطوف پبضگی
3

123  10
119  103

1.52
1.02

ثب تًهٍ ثٍ قک  -3الاک زض مهابل ثاته ضهتابض ؾاریقاًوسگی ثعاس اظ مطسیاٍ االؾاتیم ي ضهتابض واطهقاًوسگی ثعاس اظ عجاًض
اظ م بيماای وُاابیی مهاابثق مااسگ مىااسض ثیاابن قااسٌ اؾااین َمحىاایه ثااٍ مىرااًض زضورااط گااطهته قکؿاای ثااته ثعااس اظ کااطوف
وُبیی اظ کطوف سساکثط هكبضی  %1/7هُای ت ییا م ابيز ثابشیمبواسٌ ثاته اؾاتلبزٌ قاسٌ اؾاین م بيمای وُابیی هاًالز ویاع
 1/1زض ورط گطهتٍ قسٌ اؾین
)Stress (MPa

)Stress (MPa

0
)Strain (-

0.02

0.01

0

0.02

0.01

)Strain (-

(الف) :ثته مؼمًلی

(ة) :می وزد #8

ضکل  :3مىحىی رفتبر غیزخطی مصبلا ثته ي فًتد اس یا در مطبلؼٍ سمبیطوبَی []19
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0
)Strain (-

(ج) :می وزد #14
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)Stress (MPa

0.02

0.01

10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-0.02 -0.01

400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-0.02 -0.01

600
400
200
0
-200
-400
-600
-0.02 -0.01

َىسؾٍ ؾٍثعسی ؾیؿتم ؾابظٌای ماسگ قاسٌ زض واطهاهاعاض ثاٍ َماطاٌ هبیجطثىاسی م ابب زض قاک  4وكابن زازٌ قاسٌ اؾاین
الظه ثٍ شکط اؾی کاٍ هُای ماسگؾابظی زشیاق ،المابنَابی تیاط ي ؾاتًن زض باًگ ذاًز گؿؿاتٍؾابظی قاسٌاواس بثاٍ ضيـ
وهک کطزن ن َمحىایه هُای تعیایه ناحی پبؾاد زیىابمیکی ؾیؿاتم اظ ضيـ اوتگاطاگگیاطی  18 HHTثاب ساساش تعاساز
 5و هاٍ اوتگااطاگگیااطی زض باًگ الماابن ریطذهاای اؾااتلبزٌ قاسٌ اؾااین ایااه ضيـ عااليٌ ثااط اؾااتًاضی ضيی ضيـ ویًماابضا-
ثتاب قاابم پاابضامتط  αثااًزٌ کااٍ ثاٍ مىرااًض کاابَف ت طیاات عااسزی ي ذهبَاابی مىتواٍ ثااٍ کاابض ماایضيزن م اابزیط  ،β ،αي  γثااٍ
تطتیات  1/3125 ،-1/1ي  1/6اوترابة قاسٌ اؾاین م اساض میطائای کالؾاایم متىبؾات ثاب هاطه ؾابظٌ ي ماًز ايگ اضتعبقای ثااٍ
وؿجی  % 5میطائی ثحطاوی ذهای اوترابة قاسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ اظ نووابییکاٍ المابنَابی مؿاتهییی مؿابسی
ثیكااتطی وؿااجی ثااٍ الماابنَاابی مثیثاای زاضوااس ،لااصا اؾااتلبزٌ اظ الماابنَاابی مثیثاای ثبع ا هبیجطثىااسی ضیعتااط م اابب قااسٌ ي
ثىبثطایه مىحىیَبی ممبن-اوحىب ي ویطي-تخییطمکبن المبنَب زشیقتط محبؾجٍ میقًزن
ثبرگذاری ق ی

خز َبی
متمزاش طجقبت

ثبرگذاری لزسٌای (ضتبةووبضب)

(الف)َ :ىذسٍ سیستم سبسٌای

(ة) :فبیجزثىذی
مقبطغ ایز

ضکل َ :4ىذسٍ مذل ػذدی ي فبیجزثىذی مقبطغ ایز ي ستًن

(ج) :فبیجزثىذی مقبطغ
ستًن

ومًوااٍ نظمبیكااگبَی تحاای تحطیاام یاام وااًل ظلعلااٍ ثااب َكاای سااساکثط قااتبة متلاابيز ثاایه  81تااب  1111ؾاابوتیمتااط ثااط
موصيضپبویٍ شطاض گطهتٍ اؾاین ظلعلاٍ ماًضز اؾاتلبزٌ زض نظمابیف ،قاتبةَابی پجای قاسٌ اظ ظلعلاٍ  1981اگؾاىتطي ثًزواس کاٍ
اظ ایؿااتگبٌ  Array #9ثسؾاای نمااسٌاوااس ]24ن قااتبةَااب زض هُاای ب اًلی  xثااٍ ؾاابظٌ ياضز ماایقااًوس ي اظ نووبییکااٍ ؾاابظٌ
م یاابؼ قااسٌ تحاای ظلعلااٍ ياشعاای ضهتاابض ؾااریتااطیب زامىااٍ اضتعاابـ کمتااطی وؿااجی ثااٍ ؾاابظٌ ياشعاای زاضز ،لااصا هُاای
َمرًاوی وؿجی زامىٍَابی سابالز ياشعای ي ماسگ نظمبیكاگبَی ؾابظٌ ،ظمابن قاتبةوگبقای ویاع ثاٍ وؿاجی  1 5م یابؼ
قسٌ تاب ایىکاٍ وؿاجی پطیاًز ثاٍ م امًن هطکبوؿای َطزيسبلای یکؿابن ثبقاسن تبضیرحاٍ ظمابوی قاتبة ي وماًزاض بیاک ایاه
ظلعلٍ زض قک  5وكبن زازٌ قسٌ اؾین

ضکل  :5ابریخنٍ سمبوی ضتبة ي طیف ثب میزایی ]19[ %5

Hughes-Hilbert-Taylor integration
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18

پطیًز ؾٍ مًز ايگ اضتعبقای ؾابظٌ ثاب اؾاتلبزٌ اظ تحییا م ابزیط يیاػٌ ،تًؾاز واطهاهاعاض تحییا ریطذهای ثسؾای نماسٌ ي ثاب
هطکبوؽ َبی اضائٍ قاسٌ تًؾاز نظمابیف م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ثاب م بیؿاٍ وتابین عاسزی ي نظمبیكاگبَی ،اذاتال شبثا شجاًلی
مكبَسٌ میقًز کٍ م بیؿٍ وتبین زض هسيگ  2نيضزٌ قسٌ اؾین
مًز اضتعبقی
1st
2nd
3rd

خذيل  :2مقبیسٍ مقبدیز فزابو
تحیی عسزی )(Hz
3.51
10.94
18.01

اراؼبضی ػذدی ي سمبیطوبَی

وتیوٍ نظمبیكگبَی (Hz) ]19
3.42
11.23
16.84

شسضمهیق ذهبی وؿجی ب%
2.6
2.6
6.9

ثب تًهٍ ثٍ ایىکٍ م بلاٍ نظمبیكاگبَی اووابه قاسٌ تًؾاز قاًاو لای ي َمکابضان زض  8تؿای ي ثاب قاتبة َابی مرتیاک ظلعلاٍ
زض َااط تؿاای اوواابه قااسٌ اؾاای ،لااصا ؾاابظٌ زض م اابزیط ايلیااٍ قااتبة زاضای ترطیاات مًرااعی زض بج اابز ذاابل ي زض م اابزیط
وُاابیی قااتبة زاضای ترطیاات کیاای ثااًزٌ اؾااین قاابیبن شکااط اؾاای کااٍ هُاای نااحی ؾااىوی مااسگ عااسزی اضائااٍ قااسٌ ي
َمحىاایه محااسيزیی َمگطایاای تحیی ا زض م اابزیط ثاابالی قااتبة ،نااطهب ثیكاایىٍ قااتبة 8ن 1قااتبة پ ا مااًضز ثطضؾاای ي
نحی ؾىوی شطاض گطهتٍ اؾین لصا تحیی عسزی اووابه قاسٌ تًؾاز واطه اهاعاض ثاطای تؿای ايگ کاٍ ؾابظٌ تاب ساس هعئای ياضز
محااسيزٌ ریطذهاای قااسٌ اؾاای اوواابه قااسن پااؽ اظ اوواابه تحییاا زیىاابمیکی ریطذهاای ثااطای سبلاای ثیكاایىٍ قااتبة
81ؾبوتی متطثطپبویٍ ،وماًزاض تخییطمکابن وؿاجی بج ابز ايگ ي ؾاًه ماسگ عاسزی ثاب وتابین وریاط نظمبیكاگبَی م بیؿاٍ قاسٌ
اؾااین م ااساض سااساکثط تخییطمکاابن هاابوجی وؿااجی ثااطای بج ااٍ ايگ اظ تحیی ا عااسزی ي نظماابیف ثااٍ تطتیاات  %1/51ي %1/47
اؾااترطام ماایقااًز کااٍ وتاابین عااسزی تهاابثق مهیااًثی زاضوااسن م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی بج ااٍ ؾااًه سبن ا اظ تحیی ا ي
نظماابیف ویااع ثااٍ تطتیاات ثطاثااط ثااب %1/22ي  %1/25ثسؾاای نمااسٌ کااٍ تهجیااق وتاابین تحیییاای ضا تیییااس ماایکىااسن اظنووبییکااٍ
م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط مااسگ عااسزی ثطاثااط ثااب  %1/38ثااًزٌ ي ثیكااتط اظ سااس االؾااتیم  %1/4ماایثبقااس لااصا
تطاذًضزگیَبی ايلیٍ زض ثته ضخ زازٌ يلی تىف هكبضی کمتط اظ م بيز پکیسگی ثته اؾین
0.01

وتیدٍ سمبیطوبَی [] 19

-0.005

اح یل ػذدی حبضز

18

16

14

12

10

8

سمبن ( بویٍ)

(الف) :طجقٍ ايل

6

4

2

0

-0.01

اغییزمکبن وسجی طجقٍ

0

18

0.005
0

وتیدٍ سمبیطوبَی [] 19

-0.005

اح یل ػذدی حبضز
16

14

12

10

8

6

4

2

0

-0.01

سمبن ( بویٍ)

(ة) :طجقٍ سً

ضکل  : 7مقبیسٍ اغییزمکبن وسجی طجقبت حب ل اس وتبیح ػذدی حبضز ي سمبیطوبَی مًخًد

ثب تًهٍ ثٍ ایىکٍ زض مهبلعاٍ نظمبیكاگبَی مطها ثحثای اظ عکاؽ العما پبیاٍ وكاسٌ اؾای ،ثىابثطایه وتابین سبنا اظ مهبلعاٍ
عسزی مالا تح یق سبرط ثًزٌ اؾاین وماًزاض ثاطـ پبیاٍ ثاط سؿات تخییاط مکابن وؿاجی کا ؾابظٌ زض قاک  8نيضزٌ قاسٌ
اؾین م ساض عکاؽ العما پبیاٍ ثیكایىٍ سبنا اظ تحییا عاسزی ثطاثاط ثاب  7/12کییًویاًته محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین َمحىایه
سساکثط تخییطمکبن وؿجی ک ؾبظٌ ثطاثط ثب  %1/38ثسؾی نمسٌ اؾین
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اغییزمکبن وسجی طجقٍ

0.005

0.01

ػک

-4اح یل اًالی لزسٌای

الؼمل پبیٍ ()kN
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0
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-4
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-8
-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%
اغییز مکبن وسجی

ضکل  :8ومًدار ثزش پبیٍ -اغییز مکبن وسجی مذل ػذدی

 -1-4بطاسی لطظٌای ؾبظٌَب
زض ایه پػيَف اظ زي وًل ؾبذتمبن ثتىی مؿی چُبض ي َكی بج ٍ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین بطاسی پ یی ي لطظٌای ؾبظٌَب ثاط اؾابؼ
نییهوبمٍ  ]25 ACI-318-14ي ثب اؾتلبزٌ اظ وطهاهعاض 19مسلؿبظی ي بطاسی قسٌاوسن ؾبذتمبنَب زاضای کبضثطی مؿاکًوی ثاًزٌ ي
زض ؾه ذهط ذییی ظیبز مهبثق اؾتبوساضز  2811ایطان  ]9شطاض زاضوسن ؾیؿتم ؾ ک اظ وًل زاگ ثتىی ثًزٌ ي ؾیؿتم ثبضثط هبوجی
اظ وًل شبة ذمكی ثتىی مؿی ثب قک پصیطی متًؾز اؾین اتهبگ تیط ثٍ ؾتًن ثٍ نًضز کبمال نیت ثًزٌ ي اتهبگ پبی ؾتًنَب
گیطزاض اؾین َط زي ؾبظٌ زاضای ؾٍ زَبوٍ  6متطی زيبطهٍ ثًزٌ ي اضتلبل َط بج ٍ  3/5متط میثبقسن ثبض مطزٌ ي ظوسٌ ثٍ تطتیت  6ي
 3کییًویًته ثط متطمطث  ،م بيمی هكبضی ثته ،م بيمیَبی کككی نضمبتًضَبی بًلی ي عطری ثاٍ تطتیات  28مگبپبؾاکبگ411 ،
مگبپبؾکبگ ي  311مگبپبؾکبگ اؾین ثبضگصاضی لطظٌای ایه زي ؾبظٌ ثطاؾبؼ اؾتبوساضز  2811يیطایف  4ثب راطیت ظلعلاٍ  1/192ي
 1/134ثٍ َمطاٌ رطیت تًظی  1/12ي  1/29ثطای زي ؾبظٌ چُبض ي َكی بج ٍ تعطیک قسٌ اؾین پطیًز توطثی ویع ماًضز اؾاتىبز
ثطای َط زي وًل ؾبظٌ ثًزٌ اؾین زض مطسیٍ ثعسی مسگؾبظی ایه زي ؾبظٌ زض وطهاهعاض تحیی ریطذهی زیىبمیکی اووابه قاسٌ ي زض
مطسیٍ ايگ پطیًز توطثی نئیه وبمٍ ثب م ساض تحیییی م بیؿٍ قسٌ اؾین پطیًزَبی عسزی ي توطثی ثطای ؾبظٌ چُبض بج ٍ ثٍ تطتیات
 1/55ي  1/54پبویٍ محبؾجٍ قسٌ کٍ ایه م بزیط ثطای ؾابظٌ َكای بج اٍ ثاٍ تطتیات  1/71ي  1/1پبویاٍ ثسؾای نماسٌ اؾاین اظ
نووبییکٍ ضاثهٍ پطیًز ؾبظٌ زض نییه وبمٍ  2811م بزیط توطثی زاقتٍ ،لصا معیبض تحیییی ثطای ؾبظٌ َابی ثیىسمطتجاٍ وجاًزٌ ي هىجاٍ
محبهرٍ کبضاوٍ اظ ورط بطاسی زاضزن يلی زض ؾبظٌ َبی بطاسی قسٌ ،م بب هُی تبمیه ؾرتی الظه اظ ورط محاسيزیی تخییطمکابن
وؿجی انال) میقًوسن ثىبثطایه میتًان اوتربض زاقی کٍ زض ؾبظٌَبی ثیىس بطاسی قسٌ م ساض پطیًز عسزی زشی اب ثطاثاط ثاب پطیاًز
توطثی ورًاَس ثًزن هُی مسگ ؾبظی ضهتبض ریطذهی ثته ي هًالز اظ مسگَبی مكبثٍ ثب ومًوٍ نحیؾىویقسٌ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین
َىسؾٍ مسگ ؾبظی ي هعئیبز م بب شبة ثٍ َمطاٌ هبیجطثىسی م بب زض قک  9نيضزٌ قسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ واًل
المبن َبی تحیی ریطذهی اظ وًل کىتطگ قًوسٌ ثٍ ضيـ ویطي 20ثب اوتگطاگگیطی گؿتطزٌ ثب سساش تعساز  5و هٍ اوتگطاگگیطی زض
بًگ المبن هُی محبؾجٍ زشیق لىگطذمكی ي ویطيی ثطقی میثبقسن ایه المبنَب زض محسيزٌ االؾتیم ،پالؾتیم ي وطهقاًوسگی
م بب زاضای شسضز ذًثی َؿتىسن اظ نووبییکٍ بجق مهبلعٍ نظمبیكگبَی هطيپبقی ي هطيضیعـ ؾبظٌ ثطای تؿی ايگ بتؿی نحی
ؾىوی قسٌ گعاضـ وكسٌ اؾی ،لصا ایه المبنَب شسضز مسلؿبظی زشیق ؾبظٌ ضا زاضوسن َمحىیه میتًان ذببطوكابن کاطز کاٍ زض
نًضز ویبظ ثٍ مسلؿبظی هطيپبقی ؾبظٌَب میتًان اظ المبنَبی کىتطگقًوسٌ ثٍ تخییطمکبن اؾتلبزٌ کطزن

CSI: ETABS-2009
)Inelastic Frame Force-based (infrmFB
نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

49

19
20

Story

Beam

Column

8

B50*40-3Φ16

C50-16Φ20

7

B50*40-3Φ20

C50-16Φ20

6

B60*50-4Φ22

C65-20Φ25

5

B60*50-4Φ24

C65-20Φ25

4

B70*60-5Φ24

C65-20Φ25

3

B70*60-5Φ25

C65-20Φ25

2

B70*60-5Φ25

C70-20Φ25

1

B70*60-5Φ22

C70-20Φ25

(الف)َ :ىذسٍ ي خش یبت مقبطغ قبة َطب طجقٍ
Story

Beam

Column

4

B50*40-4Φ20

C45-16Φ16

3

B50*40-5Φ20

C45-12Φ18

2

B50*40-4Φ26

C55-16Φ16

1

B50*40-4Φ26

C55-20Φ22

(ة)َ :ىذسٍ ي خش یبت مقبطغ قبة چُبر طجقٍ

(ج) :فبیجزثىذی مقبطغ ستًن

ضکل َ :9ىذسٍ مذلسبسی ي خش یبت مقبطغ قبة ثٍ َمزاٌ فبیجزثىذی مقبطغ

(د) :فبیجزثىذی مقبطغ ایز

 -2-4مقیبس سلشلٍ ي اػمبل اًالی ضتبةووبضب

زض پػيَف اووبه قسٌ ،ثٍ مىراًض ثطضؾای پبؾاد ریطذهای شابة َابی ثاته مؿای َ ،كای مومًعاٍ ظلعلاٍ اظ پبیگابٌ ابالعابز
ظمیه لطظٌَبی شًی  21PEERاوتربة قسٌ اؾی کٍ زض هسيگ  4ابالعبز ایه ظلعلٍَب نيضزٌ قسٌ اؾین ایه ظمیهلطظٌَب اظ زي وًل
سًظٌ وعزیم 22بثب رطثٍ ؾطعی ي سًظٌ زيض 23بهبشس رطثٍ ؾطعی اوتربة قسٌ تب ایىکٍ ثتاًان م اساض سؿبؾایی پسیاسٌ تاًالی
متلبيز لطظٌای ضا ثطضؾی کطزن ابالعبز مطثًط ثٍ ظمیهلطظٌَب ثٍ َمطاٌ ثیكیىٍ قتبة ظلعلٍ زض هسيگ  3نيضزٌ قسٌ اؾین
زض ازامٍ ثٍ مىرًض تحیی زیىبمیکی ریطذهی ،قاتبةوگبقایَابی ملاطيو ثطاؾابؼ اؾاتبوساضز  2811ایاطان  ]9ي ضيـ ثابظٌ
هطکبوؿی ظلعلٍ م یبؼ قسٌ اؾین ثطای ایه مىرًض ،قتبة بیلیَ 24ط یم اظ قتبةوگبقایَاب زض ثابظٌ ظمابوی  1/2تاب  1/5ثطاثاط
پطیًز توطثی ؾبظٌ ،وؿجی ثٍ قتبة بیلی نئیهوبمٍ َمپبیٍ قسٌ ي م ساض رطیت م یبؼ َطکساه محبؾجٍ میقًزن م ابزیط راطیت
م یبؼ ي قتبة بیلی متىبؾت َط ظلعلٍ ثطای ؾبظٌَب ثٍ تطتیت زض هسيگ  4ي زض قک  11نيضزٌ قسٌ اؾین
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ومًوٍ

خذيل  :3اطالػبت سلشلٍَبی مًرد استفبدٌ در اح یل اًالی لزسٌای

پسیسٌ ظلعلٍ

ایؿتگبٌ

ؾبگ

Tokamachi Chitosecho
2007
Chichi
1
Breginj Fabrika IGLI
1976
Friuli
2
Hollister City Hall
1961
Hollister
3
EL Centro Array #2
1979 Imperial Valley
4
Kobe University
1995
Kobe
5
Yarimca KOERI330
1999
Kocaeli
6
Landers Fire Station
1986
Landers
7
Northridge 17645 Saticoy St 1994
Northridge
8
* NF :ظلعلٍ سًظٌ وعزیم؛  FFظلعلٍ سًظٌ زيض

قسز بRichter
6.8
6.0
5.6
6.2
6.9
7.6
6.1
6.7

ثیكیىٍ قتبة ظمیه )(g
0.361
0.351
0.195
0.315
0.345
0.349
0.780
0.568

*

وًل ظلعلٍ
FF
FF
FF
FF
FF
NF
NF
NF

خذيل  :4مقبدیز ضزیت مقیبس ضتبةووبضبَب ثزای سبسٌَبی مًرد مطبلؼٍ
1
2
3
4
5
6
7
8

Chichi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge
6

4
3
2

1
2

1.5

1

پزیًد اراؼبش ( بویٍ)

(الف) :سبسٌ چُبر طجقٍ

0.5

0

0

ضتبة طیفی پبسخ

ChiChi
Hollister
Kobe
Landers
2800 Code

5

Friuli
Imperial_Valley
Kocaeli
Northridge

6

ChiChi
Hollister
Kobe
Landers
2800 Code

5
4
3
2

1
2

1.5

1

پزیًد اراؼبش ( بویٍ)

0.5

0

ضتبة طیفی پبسخ

Friuli
Imperial_Valley
Kocaeli
Northridge

ومًوٍ

پسیسٌ ظلعلٍ

ؾبظٌ چُبض بج ٍ
2.30
1.56
2.79
1.35
1.50
1.69
1.11
1.05

ؾبظٌ َكی بج ٍ
2.75
2.05
3.33
1.80
1.78
1.51
2.01
1.04

0

(ة) :سبسٌ َطب طجقٍ

ضکل  :10ومًدارَبی ضتبة طیفی سبسٌَبی چُبر ي َطب طجقٍ ثٍ َمزاٌ طیف استبوذارد سلشلٍ

ثاب تًهااٍ ثااٍ ایىکااٍ زض ثع ای مااًاضز ،ؾاابظٌ نؾاایت زیاسٌ اظ ظلعلااٍ اناایی ،تحاای اپاط پااؽلااطظٌَاابی ثاب قااسز مرتیااک شااطاض
می گیطز ،لصا ثاٍ مىراًض ثطضؾای ثُتاط عمیکاطز لاطظٌای ؾابظٌَاب اظ  3زؾاتٍ مرتیاک اعمابگ ظلعلاٍ اؾاتلبزٌ قاسٌ اؾای :ب1
ظلعلٍ َبی ثاب قاًا مىلاطز(S) 25؛ ب 2تاًالی ثاب م امًن قاًا انایی ي زامىاٍ َابی مرتیاک پاؽ لاطظٌ(SS) 26؛ ب 3تاًالی
وبَمگًن اظ لطظٌ سًظٌ زيض ي پاؽلاطظٌ ساًظٌ وعزیام(FN) 27ن ثاب تًهاٍ ثاٍ ایىکاٍ وؿاجی قاسز پاؽلاطظٌ ثاٍ ظلعلاٍ انایی
زض ساابالز ثحطاواای کااًچکتط مؿاابيی یاام ثااًزٌ ،ثىاابثطایه زض سبلاای  ،SSقااسز پااؽلااطظٌ زض زي سبلاای  %51ي  %111ظلعلااٍ
انیی ثٍ نًضز اوتربثی ،ثٍ ؾبظٌَب اعمبگ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین سبنا اظ تحییا ؾابظٌ ثاطای ثحطاوایتاطیه پبؾاد
وبقاای اظ قااتبةوگبقاای ي ثااطای زي ؾاابظٌ  4ي  8بج ااٍ ،اظ قااسزَاابی  1/6 ،1/4 ،1/2ي  1/8ثطاثااط ظلعلااٍ اناایی ویااع هُاای

25 - Single Shock
26 - Similar Sequence
27 - Far Field- Near Field Shock
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اهااعایف زشاای وتاابین تحیی ا تااًالی لااطظٌای اؾااتلبزٌ قااسٌ اؾااین زض سبلاای  FNویااع اظ تطکیاات ظلعلااٍَاابی امپطیاابگيالاای ي
ًَلیؿااتط ثااٍ عىااًان ظلعلااٍَاابی سااًظٌ زيض ) (Fي اظ ظلعلااٍَاابی وااًضپطین ي کواابئیی ثااٍ عىااًان ظلعلااٍَاابی سااًظٌ وعزیاام )(N
اؾتلبزٌ قسٌ اؾین زؾتٍثىاسی ماسگَابی ماًضز تحییا تاًالی لاطظٌای ثاطای سابالز  SSي  FNثاٍ قاط) ومبزَابی مطثًباٍ
ثٍ تطتیت مهابثق هاسايگ  5ي  6اؾاین عجابضز ايگ مطثاًط ثاٍ واًل تاًالی ،عجابضز زيه ي ؾاًه ثاٍتطتیات مطثاًط ثاٍ راطیت
تطکیت مًم لطظٌ ي پؽلطظٌ ثًزٌ کٍ اظ عالئم اذتهبضی قتبةوگبقیَب اؾتلبزٌ ویع قسٌ اؾین
خذيل  :5وب مذلَب ي ضزایت ازایت ضتبةووبضبَب ثزای حبلب SS
لزسٌ

Chichi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge

ضذت لزسٌا ی
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

مذل اًالی
SS-Ch1
SS-Fr1
SS-Hl1
SS-Iv1
SS-Kb1
SS-Kc1
SS-Ln1
SS-Nr1

ضذت پ لزسٌ
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

مذل اًالی
SS-Ch2
SS-Fr2
SS-Hl2
SS-Iv2
SS-Kb2
SS-Kc2
SS-Ln2
SS-Nr2

ضذت پ لزسٌ
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

خذيل  :6وب مذلَب ي ضزایت ازایت ضتبةووبضبَب ثزای حبلب FN
لطظٌ

پؽلطظٌ

مسگ تًالی

قسز لطظٌ

قسز پؽلطظٌ

Hollister
Hollister
Imperial Valley
Imperial Valley

Kocaeli
Northridge
Kocaeli
Northridge

FN-Hl-Kc
FN-Hl-Nr
FN-Iv-Kc
FN-Iv-Nr

1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

-5وتبیح اح یل اًالی لزسٌای

زض شؿمی سبراط ثاٍ ثطضؾای ضهتابض ریطذهای ؾابظٌَابی ماًضز ثطضؾای تحای تاًالی لاطظٌای پطزاذتاٍ قاسٌ اؾاین ثبیؿاتی
تًهٍ زاقی کٍ پاؽلاطظٌَاب ثاب هبنایٍ ظمابوی مرتیاک وؿاجی ثاٍ ظلعلاٍ انایی ضخ مایزَىاس کاٍ زض ورطگاطهته ایاه هبنایٍ
مًهت اهعایف ظمبن تحیی می قاًزن لاصا ثاسیه مىراًض ثطاؾابؼ تحییا َابی اووابه گطهتاٍ ،اوترابة هبنایٍ ظمابوی  11پبویاٍ
ثب زامىٍ قتبة نلط ثٍ مىراًض ؾاکًن شابة تحای اپاط تحطیام ظلعلاٍ انایی ،زض وراط گطهتاٍ قاسٌ اؾاین م ابزیط تخییطمکابن
وؿجی سساکثط   max ي ثبشیمبوسٌ   res بج ٍ هُی اضظیبثی ضهتبض اوتربة قسٌاوسن
-1-5

حبلب سلشلٍَبی مىفزد S

زض سبلی َ ،Sط َكی ظلعلاٍ ثاٍ ناًضز هساگبواٍ ثاٍ شابة َابی چُابض ي َكای بج اٍ اعمابگ قاسٌ ي م ابزیط   maxي   resزض
قاک  11نماسٌ اؾاین وتابین وكابن زازٌ کاٍ ساساکثط هبثاٍهاابیی وؿاجی ثاطای شابة چُابض بج اٍ ،زض ظلعلاٍَابی وااًضپطین ي
کوبئیی ثٍ تطتیات زاضای ثیكایىٍ م اساض  %2/51زض بج اٍ ؾاًه ي  % 2/15زض بج اٍ زيه ثاًزٌ کاٍ ایاه م ابزیط ثیكاتط اظ ساس
موبظ ایمىی هبوی ثًزٌ ي لاصا مىواط ثاٍ ذؿابضز قاسیس زض ؾابظٌ مایقاًزن م ابزیط تخییطمکابن وؿاجی ثابشیمبواسٌ ویاع ثاطای
ایه زي ظلعلٍ ثٍ تطتیات ثطاثاط ثاب  %1/23ي  %1/11اؾاین اظ نووابیی کاٍ ؾابظٌَابی کًتابٌمطتجاٍ ثاٍ ظلعلاٍَابی ساًظٌ وعزیام
سؿبؼ ثًزٌ ي زچبض ذؿابضزَابی نوای مایقاًوس ،ایاه پسیاسٌ زض ؾابظٌ َابی ماسگ قاسٌ ویاع مكاًُز اؾاین بج اٍ ؾاًه زض
اکثااط ظلعلااٍَااب ثیكااتطیه   maxضا توطثااٍ کااطزٌ کااٍ وكاابوٍ سؿبؾاایی ایااه بج ااٍ ثااٍ ظلعلااٍ اؾااین ثطاؾاابؼ وتاابین ايلیااٍ زض
شبةَبی کًتبٌمطتجاٍ سبلای  ، Sبج ابز میابوی سؿبؾایی ثیكاتطی زاقاتٍ ي زض وتیواٍ استمابگ ذؿابضز ایاه بج ابز ثابالتط
اؾین
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طجقٍ سبسٌ

3.0%

3

3

2

1.5%

2.0%

 max

1.0%

0.5%

1
0.0%

طجقٍ سبسٌ

ChiChi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge

2.5%

4

4

ChiChi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge

0.25%

(الف) :اغییزمکبن وسجی حذااثز

0.20%

2

0.15%

0.10%

0.05%

1
0.00%

(ة) :اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :11اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ ثزای حبلب  Sدر سبسٌ چُبر طجقٍ

قااک  12مطثااًط ثااٍ سبلاای  Sشاابة َكاای بج ااٍ ثااًزٌ کااٍ مكاابَسٌ ماایقااًز   maxزض ظلعلااٍَاابی چاایچاایًَ ،لیؿااتط ي
امپطیاابگيالاای ثااٍ تطتیاات زاضای ثیكاایىٍ م ااساض  ،%1/86 ،%2/26ي  %1/76زض بج ااٍ َل اتم اؾااین ثیكاایىٍ م اابزیط   resثااطای
ظلعلاٍَابی ًَلیؿاتط ،لىاسضظ ي امپطیابگيالای ثااٍ تطتیات ثطاثاط ثاب  %1/16 ،%1/21ي  %1/15زض بج ابز اوتُابیی ؾابظٌ محبؾااجٍ
قسٌ اؾین اظ نووبیی کٍ ؾبظٌَبی ثیىاسمطتجاٍ ثاٍ ظلعلاٍَابی ساًظٌ زيض سؿابؼ ثاًزٌ ي زچابض ذؿابضزَابی نوای مایقاًوس،
ایه پسیسٌ زض ؾبظٌَبی مسگ قاسٌ ویاع مكاًُز اؾاین زض شابة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ کاٍ   maxثاطای
قف بج ٍ ايگ کمتاط اظ  %1ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ ي لای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ قاسز اهاعایف
یبهتٍاؾین زلی ایه امط نؾیتپصیطی بج بز هًشبوی ؾبظٌ زض ظلعلٍَبی سًظٌ زيض اؾین

6

6

5
4

طجقٍ سبسٌ

2.5%

2.0%

7

7

ChiChi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge

3
2

1.5%

1.0%

 max

0.5%

(الف) :اغییزمکبن وسجی حذااثز

1
0.0%

طجقٍ سبسٌ

ChiChi
Friuli
Hollister
Imperial Valley
Kobe
Kocaeli
Landers
Northridge

8

8

0.3%

0.2%

5
4
3
2
0.2%

0.1%

0.1%

1
0.0%

(ة) :اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :12اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ ثزای حبلب  Sدر سبسٌ َطب طجقٍ

زض اقکبگ هًق پبؾد یکؿبوی اظ سیا ضهتابض لاطظٌای ثاطای ؾابظٌَابی چُابض ي َكای بج اٍ زض ظلعلاٍَابی مرتیاک مكابَسٌ
می قًز ثاٍ هاع چىاس ظلعلاٍ بلىاسضظ زض شابة چُابض بج اٍ -چایچای ي امپطیابگيالای زض شابة َكای بج اٍ ن عیای ایاه اماط
تهبثق مًز اضتعبقای ايگ ثاب م امًن هطکبوؿای اکثطیای ظلعلاٍ َاب اؾای کاٍ ثبعا قاسٌ تحای قاتبةوگبقایَابی مرتیاک،
ؾبظٌ ضهتابض یکؿابوی اظ وراط تحطیام ماًز ايگ زاقاتٍ ثبقاسن اماب زض ظلعلاٍَابی ذابل هاًقالاصکط ثاٍ زلیا تهابثق م امًن
هطکبوؿی ثب مًزَبی ثبالتط اضتعبـ ؾابظٌ ،اواط غی ظلعلاٍ تاب ساس اواطغی ماًزاگ ماًز زيه اهاعایف یبهتاٍ ي لاصا مىواط ثاٍ تمطکاع
ذؿاابضز زض بج اابز ثاابالی ؾاابظٌ قااسٌ اؾااین ثىاابثطایه م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی ثاابشیمبوااسٌ بج ااٍ نذااط ثیكااتط اظ ؾاابیط
بج بز قسٌ ي الگًی تًظی تخییطمکبن وؿجی ثبشیمبوسٌ تخییط مییبثسن
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 -2-5حبلب اًالی ثب مممًن ضً

لزسٌ SS

ا ی ي دامىٍَبی مخت ف پ

زض ایه سبلی ،تًالی لطظٌ ي پؽلاطظٌ اظ واًل َامهاىؽ مایثبقاىسن وتابین   maxي   resثاطای شابةَابی چُابض ي َكای بج اٍ
زض ظیط نيضزٌ قسٌ اؾین زض شبة چُبض بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک  13مكابَسٌ قاسٌ کاٍ ظلعلاٍَابی ساًظٌ وعزیام واًضپطین ي
کواابئیی وؿااجی ثااٍ تااًالیَاابی زیگااط ،يرااعیی ثحطاواای زاقااتٍ ي تخییطمکاابن وؿااجی ظیاابزی ضا زض ؾاابظٌ ایواابز ماایکىىااسن زض
تااًالی  SS-Kc2ي  SS-Nr2م اابزیط   maxثااٍ تطتیاات ثطاثااط ثااب  %2/24ي  %2/3ثااًزٌ کااٍ م اابزیط   resثااٍ تطتیاات ثطاثااط ثااب
 %1/13ي  %1/31محبؾااجٍ قااسٌ اؾااین ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک  14ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد مكاابَسٌ قااسٌ کااٍ زض تماابمی
تًالیَاب ثاب اهاعایف قاسز پاؽلاطظٌ  max ،بج اٍ اهاعایف ماییبثاس کاٍ ایاه اهاعایف زض بج اٍ ؾاًه  2/25ثطاثاط ثیكاتط اظ
بج اابز زیگااط محبؾااجٍ قااسٌ اؾااین َمحىاایه ماایتااًان ثااٍ ایااه وتیوااٍ ضؾاایس کااٍ زض زي سبلاای  Sي تااًالی  SSثااب رااطیت
تطکیت  1بتکطاض ظلعلٍ  ،وتبین   maxت طیجاب زض تمابمی تاًالی َاب مكابثٍ ي وعزیام ثاٍ َام اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک -13ة ي
قک  15کٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا   resثاطای سابالز ثحطاوای شابة چُابض بج اٍ ثاًزٌ ،مكابَسٌ قاسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالیَاب
  resبج ٍ زض سبلی تکطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ تطکیات ثاب راطیت  1/5ثاًزٌ ي َمحىایه م اساض متىابرط ثاب ایاه زي تطکیات
ثیكتط اظ سبلی مىلطز اؾین ایه پسیاسٌ وكابنزَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽلاطظٌ زض یام تاًالی لاطظٌای ثاًزٌ چاًن ثاب اهاعایف
قسز پؽلاطظٌ  res ،بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال ثیكاتط اظ بج ابز تحتابوی اؾاین م اساض ایاه
اهعایف ثطاثاط ثاب  1/4ثطاثاط ثاطای ظلعلاٍ واًضپطین محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ تطکیات وتابین مایتاًان زضیبهای کاٍ زض
تمبمی تًالیَب  max ،ي   resزض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز تحتابوی زاقاتٍ کاٍ وكابنزَىاسٌ
سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌای اؾین
SS-Nr2

SS-Kc2

2.5%

0.4%

SS-Ln1
SS-Ln2

SS-Kc1

SS-Kb1
SS-Kb2

SS-Iv2

SS-Iv1

SS-Fr1

SS-Ch1

SS-Ln2

SS-Ln1

SS-Kb2

SS-Kb1

SS-Iv2

SS-Iv1

SS-Hl2

SS-Hl1

مذل اًالی لزسٌای

SS-Fr1

0.0%

SS-Fr2

0.5%

SS-Ch2

1.0%

0.2%

SS-Ch1

SS-Hl1
SS-Hl2

1.5%

SS-Kc2

SS-Nr1

2.0%

0.3%

SS-Kc1

SS-Fr2

SS-Ch2

SS-Nr1

SS-Nr2

3.0%

0.5%

0.0%

مذل اًالی لزسٌای

(الف) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز

(ة) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :13مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ طجقبت ثزای اًالیَب در سبسٌ چُبر طجقٍ

SS-Nr1
SS-Nr2
0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

δmax
(الف) :مذل اًالی وًر زیح

0

طجقٍ سبسٌ

3

3

2

SS-Kc1
SS-Kc2

1

0.03

ضکل  :14اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز max ،
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0.025

0.02

0.015

δmax

0.01

0.005

0

طجقٍ سبسٌ

4

4

2

0.1%

1

(ة) :مذل اًالی ادب ی
 ،ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقٍ
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2

SS-Nr1
SS-Nr2
0.005

0.004

0.003

0.002

δres

0.001

(الف) :مذل اًالی وًر زیح

0

1

طجقٍ سبسٌ

3

3

2

SS-Kc1
SS-Kc2
0.005

0.004

0.003

0.002

δres

0.001

0

طجقٍ سبسٌ

4

4

1

(ة) :مذل اًالی ادب ی

ضکل  :15اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ ،  res ،ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقٍ

زض شبة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک  16مكابَسٌ قاسٌ کاٍ ظلعلاٍَابی ساًظٌ زيض ًَلیؿاتط ي چایچای ي امپطیابگيالای
وؿجی ثٍ تًالیَابی زیگاط ،يراعیی ثحطاوای زاقاتٍ ي تخییطمکابن وؿاجی ظیابزی ضا زض ؾابظٌ ایوابز مایکىىاسن زض تاًالیَابی
لااطظٌای  SS-Ch2 ،SS-Hl2ي  SS-Iv2م اابزیط   maxثااٍ تطتیاات ثطاثااط ثااب  %2/42، %2/44ي  %2/17ثااًزٌ کااٍ م اابزیط  res
ثااٍ تطتیاات ثطاثااط ثااب  %1/23 ،%1/31ي  %1/19محبؾااجٍ قااسٌ اؾااین ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک  17ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد
مكبَسٌ قسٌ کٍ زض تمبمی تًالیَب ثب اهاعایف قاسز پاؽ لاطظٌ ،تخییطمکابن وؿاجی ساساکثط بج اٍ اهاعایف ماییبثاس کاٍ ایاه
م ساض اهعایف  ،  maxزض بج بز َلتم ي َكاتم ثیكاتط اظ بج ابز زیگاط محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ
کٍ   maxثطای قف بج اٍ ايگ کمتاط اظ  % 1ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ يلای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ
قااسز اهااعایف یبهتااٍاؾااین زلیا ایااه امااط نؾاایتپااصیطی بج اابز هًشاابوی ؾاابظٌ زض ظلعلااٍَاابی سااًظٌ زيض اؾااین َمحىاایه
میتًان ثٍ ایه وتیواٍ ضؾایس کاٍ زض زي سبلای  Sي تاًالی  SSثاب راطیت تطکیات  1بتکاطاض ظلعلاٍ  ،وتابین   maxمبوىاس سبلای
شج مكبثٍ اؾین ثب تًهٍ ثاٍ قاک -16ة ي قاک  18کاٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا   resثاطای سابالز ثحطاوای شابة َكای بج اٍ
ثًزٌ ،مكبَسٌ قسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالیَاب   resبج اٍ زض سبلای تکاطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ تطکیات ثاب راطیت  1/5ثاًزٌ
ي َمحىیه م ساض متىبرط ثب ایه زي تطکیات ثیكاتط اظ سبلای مىلاطز اؾاین ایاه پسیاسٌ وكابنزَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽلاطظٌ
زض یم تًالی لطظٌای ثًزٌ چاًن ثاب اهاعایف قاسز پاؽلاطظٌ  res ،بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال
ثیكااتط اظ بج اابز تحتاابوی اؾااین زض تااًالی ظلعلااٍ هطیااًلی ضهتاابض متلاابيتی اظ ورااط ماابکعیمم م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی
ثبشیمبوسٌ ثطای ؾبظٌ َكای بج اٍ مكابَسٌ مایقاًز ،عیای ایاه اماط ياثؿاتگی الگاًی ذؿابضز ي تحطیام ماًزی ؾابظٌ ثاٍ
ؾه اوطغی ياضزٌ اظ ؾامی ظلعلاٍ ثاًزٌ کاٍ ثاطای قاسزَابی پاؽلاطظٌ کمتاط اظ راطیت م یابؼ  1/5ایاه الگاً ثاٍ ناًضز
متمطکااع ي زض یاام بج ااٍ ذاابل اؾااین يلاای َمگاابه ثااب هطاتااط ضهااته قااسز پااؽلااطظٌ اظ م ااساض شکااط قااسٌ ،مًزَاابی ثابالتط
اضتعبقی هعبگ قاسٌ ي لاصا ذؿابضز زض بج ابز موابيض گؿاتطـ ماییبثاسن لاصا مای تاًان اوترابض زاقای کاٍ ثاب تخییاط الگاًی
ذؿابضز ثااٍ اظای تخییااط هعئاای زض قااسز پااؽلاطظٌ اظ قااسز ذؿاابضز ثااٍ م ااساض هعئاای کبؾاتٍ قااًزن ثااب تًهااٍ ثااٍ تطکیاات
وتبین مایتاًان زضیبهای کاٍ زض تمابمی تاًالیَاب  max ،ي   resزض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز
تحتبوی زاقتٍ کٍ وكبنزَىسٌ سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌای ثسين تًهٍ ثٍ وًل لطظٌ اؾین
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3.5%

0.5%

SS-Nr1

SS-Kc1

SS-Ln1

SS-Nr2

SS-Ln2

SS-Kc2

SS-Kb2
SS-Kb1

SS-Iv1

SS-Fr1

SS-Hl1

SS-Fr2

SS-Iv2

SS-Hl2

SS-Ch2
SS-Ch1

SS-Nr1
SS-Nr2

SS-Ln1
SS-Ln2

SS-Kc1
SS-Kc2

0.2%

0.0%

مذل اًالی لزسٌای

(الف) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز

0.3%

0.1%

0.0%

مذل اًالی لزسٌای

SS-Kb1
SS-Kb2

0.5%

SS-Fr1
SS-Fr2

1.0%

SS-Ch1

1.5%

SS-Iv1
SS-Iv2

2.0%

SS-Ch2

2.5%

SS-Hl1
SS-Hl2

3.0%

0.4%

(ة) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :16مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ طجقبت ثزای اًالیَب در سبسٌ َطب طجقٍ

طجقٍ سبسٌ

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

δmax

0

طجقٍ سبسٌ

SS-Hl1
SS-Hl2

SS-Ch1
SS-Ch2

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

δmax

(الف) :مذل اًالی ًَلیستز

0

طجقٍ سبسٌ

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

SS-Iv1
SS-Iv2
0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

δmax

(ة) :مذل اًالی چیچی

0

(ج) :مذل اًالی امپزیبليالی

ضکل  :17اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ َطب طجقٍ

طجقٍ سبسٌ

δres

بالک  :مسگ تًالی ًَلیؿتط

طجقٍ سبسٌ

0.005

0.003

0.002

0.001

0

SS-Ch1
SS-Ch2

0.005

0.004

0.003

0.002

δres

0.001

بة  :مسگ تًالی چیچی

0

طجقٍ سبسٌ

SS-Hl1
SS-Hl2
0.004

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

SS-Iv1
SS-Iv2
0.005

8
7
6
5
4
3
2
1

0.004

0.003

0.002

δres

0.001

0

بم  :مسگ تًالی امپطیبگيالی

ضکل  :18اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ َطب طجقٍ

ثب تًهٍ ثٍ ومًزاضَبی هاًق ،مكابَسٌ قاسٌ کاٍ زض شابة چُابض بج اٍ تاًالیَابی واًضپطین ي کوابئیی ي زض شابة َكای بج اٍ
تًالیَبی چی چی ي ًَلیؿاتط ثحطاوای َؿاتىس؛ لاصا زض ایاه شؿامی ثاٍ ثطضؾای ثیكاتط ایاه تاًالیَاب پطزاذتاٍ مایقاًزن ثاب
تًهااٍ ثااٍ قااک  19کااٍ مطثااًط ثااٍ ثیكااتطیه م ااساض   maxزض بج اابز شاابة چُاابض ي َكاای بج ااٍ تحاای اپااط چُاابض تااًالی
ثحطاوای اؾای ،مكابَسٌ مایقاًز کاٍ ثاب اهاعایف قاسز پاؽلاطظٌ اظ  1/2تاب  1/1ثطاثاط قاسز ظلعلاٍ انایی ،م اساض   maxثاب
ضيوس ذهی اهاعایف ماییبثاسن ظمابویکاٍ قاسز ظلعلاٍ انایی ي پاؽلاطظٌ ثطاثاط ثاًزٌ ،م ابزیط   maxاذاتال هعئای زاضزن الظه
ثٍ شکط اؾی کٍ تًالی  SSثاب راطیت تطکیات  ،1م اساض   maxوبقای اظ پاؽلاطظٌ زض تمابمی سبلایَاب ثیكاتط اظ  %2اؾای کاٍ
ایه م ساض ؾبظٌ ضا اظ سس ایمىی هبوی هطاتاط مایثاطزن ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک  21کاٍ مطثاًط ثاٍ ثیكاتطیه م اساض   resزض بج ابز
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شبة چُابض ي َكای بج اٍ تحای اپاط چُابض تاًالی ثحطاوای اؾای ،مكابَسٌ مای قاًز کاٍ م اساض   resوبقای اظ پاؽلاطظٌ ،زض
تمبمی قسزَب ثیكاتط اظ ظلعلاٍ انایی اؾاین َمحىایه ایاه وتیواٍ ثسؾای ماینیاس کاٍ ثاب اهاعایف قاسز پاؽلاطظٌ ،م اساض
  resالعامب اهعایف ورًاَس یبهین ایاه پسیاسٌ زض قاسزَابی  1/5تاب  1/8ثطاثاط قاسز ظلعلاٍ انایی ثاٍ يراً) زیاسٌ مایقاًز
زلی ایه امط توبيظ م بيمی ؾابظٌ اظ ساس م بيمای وُابیی ذاًز ي اهای قاسیس ؾارتی ؾابظٌ ثاًزٌ کاٍ سؿبؾایی ؾابظٌ ضا ثاٍ
اهااعایف قااسز پااؽلااطظٌ اظ ثاایه ماایثااطزن لااصا ثطاؾاابؼ زازٌَاابی سبرااط العام ابر تخییطمکاابن وؿااجی ثاابشیمبوااسٌ اهااعایف
یکىًاذتی ثب اهعایف قسز پؽلطظٌ وساضزن
ثب ثطضؾی َبی اووبه قاسٌ مای تاًان ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ يشتای قاسز ظلعلاٍ انایی ي پاؽ لاطظٌ زض یام تاًالی لاطظٌ ای
یکؿاابن ثبقااس  max ،اذااتال چىااساوی وساقااتٍ يلاای زض م بث ا م ااساض   resوبقاای اظ پااؽلااطظٌ ثیكااتط اظ م ااساض متىاابرط زض
ظلعلٍ انایی اؾاین لاصا ثحا تاًالی لاطظٌ ای اَمیای ذاًز ضا زض قابذم   resکاٍ وكابنزَىاسٌ يهاًز ذؿابضز مبواسگبض زض
ؾاابظٌ ثااًزٌ ثااٍ يرااً) وكاابن ماایزَااسن َمحىاایه ثااب اهااعایف قااسز پااؽلااطظٌ ،م ااساض   maxي  ،  resزض بج اابز اوتُاابیی
شبة َبی چُبض ي َكی بج ٍ ثاٍ باًض چكام گیاطی وؿاجی ثاٍ بج ابز پابییه تاط اهاعایف مای یبثاس؛ ثىابثطایه امکابن ذؿابضز
ؾبظٌ تحی اپط پؽلطظٌ ،اظ بج بز اوتُبیی ؾبظٌ ذییی ثیكتط اؾی ي ثبیس مًضز تًهٍ شطاض گیطزن
3.0%
2.5%
2.0%
1.0%

δmax

1.5%
0.5%
1.2

1.2

1

0.8

1.2

1

ضذت پ

0.2

لزسٌ

ضذت پ

(الف) :وًر زیح

لزسٌ

(ة) :ادب ی
2.5%

2.5%

2.0%

2.0%

1.5%
1.0%

δmax

3.0%

3.0%

1.5%
1.0%

0.5%
0.6

ضذت پ

0.4

0.2

لزسٌ

0

δmax

1

0.8

0.6

0.4

0

0.0%

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

δmax

3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

0.5%

0.0%

1.2

1

0.8

0.6

ضذت پ

(ج) :چیچی

0.4

لزسٌ

0.2

0

0.0%

(د)ًَ :لیستز

ضکل  :19ثیطتزیه مقذار   maxثزای اًالیَبی ثحزاوی احب ضذتَبی مخت ف پ لزسٌ

(الف) :وًر زیح

δres

ضذت پ

لزسٌ

1.2

1

0.8

0.6

ضذت پ

0.4

لزسٌ

0.2

0

δres

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%

0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%

(ة) :ادب ی
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δres

ضذت پ

لزسٌ

0.2

1.2

0.8

1

0.4

0.6

ضذت پ

(ج) :چیچی

لزسٌ

0.2

0

δres

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0

0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%

0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%

(د)ًَ :لیستز

ضکل  :20ثیطتزیه مقذار   resثزای اًالیَبی ثحزاوی احب ضذتَبی مخت ف پ لزسٌ

وتبین قک  19وكابوگط تخییاطاز قاجٍ ذهای م ابزیط تخییطمکابن ساساکثط وؿاجی ثاٍ راطیت م یابؼ پاؽلاطظٌ اؾاین وکتاٍ
قاابیبن شکااط تىُااب ياثؿااتگی ذهاای تخییطمکاابن سااساکثط ثااٍ م یاابؼ پااؽلااطظٌ ثااًزٌ ي ثااٍ زلیا تلاابيز زض الگااًی ذؿاابضز
ؾبظٌَب ومیتًان ضاثهاٍ هابمعی ثاطای تخییطمکابن ثابشیمبواسٌ اضائاٍ زازن ضاثهاٍ زضينیابثی قاسٌ ثاطای چُابض ظلعلاٍ مىاسضم زض
قک  19ثٍ نًضز شی اضائٍ میقًز:
ب1-5

 max  0.0243SF  0.0034

زض ایه ضاثهٍ  SFرطیت م یبؼ قسز پاؽلاطظٌ ي   maxتخییطمکابن وؿاجی ساساکثط ؾابظٌ اؾاین زشای قاًز کاٍ ایاه ضاثهاٍ
ثٍ اظای ظلعلٍَبی ثحطاوی اوتربثی ثًزٌ ي ثطای ؾبیط ظلعلٍَبی مسورط ثبیؿتی تحیی َبی هبم تطی نًضز پصیطزن
 -3-5حبلب اًالی وبَموًن اس لزسٌ حًسٌ دير ي پ

لزسٌ حًسٌ وشدیک FN

تًالی می تًاوس ثٍ نًضز وبَمؿبن اظ واًل لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ زيض ي پاؽ لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ وعزیام مهاط) قاًز کاٍ زض ایاه
ثرااف ثااٍ تحیی ا پبؾااد ؾاابظٌَااب زض ایااه سبلاای پطزاذتااٍ ماایقااًزن ظلعلااٍَاابی سااًظٌ وعزیاام اریاات زاضای رااطثبتی زض
تبضیرحٍ ظمبوی ؾطعی ثًزٌ کٍ ثٍ قاط) شیا نيضزٌ قاسٌ اؾاینزض ایاه سبلای ،ثاب تًهاٍ ثاٍ وماًزاض ؾاطعی-ظمابن زازٌَابی
ظلعلاٍ کااٍ زض قااک  21ي ثااطای ثیؿاای پبویااٍ ايگ ضؾاام قااسٌ ،ظلعلااٍَاابی امپطیاابگيالاای ي ًَلیؿااتط ضا ثااٍ عىااًان ظلعلااٍَاابی
سااًظٌ زيض بهبشااس قااًا ؾااطعی ي ظلعلااٍَاابی وااًضپطین ي کواابئیی ضا ثااٍ عىااًان ظلعلااٍَاابی سااًظٌ وعزیاام بزاضای قااًا
ؾطعی اوتربة میقًزن
Kocaeli

Northridge

60
40
20
0
-20

-40

دارای ضً
20

15

10

سمبن ( بویٍ)

-60

وبگُبوی

5

0

سزػب (سبوتیمتز ثز بویٍ)

Imperial

Hollister

80

-80

ضکل  :21ومًدار سزػب-سمبن دادٌَبی سلشلٍ
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ثطای اعمابگ تاًالی لاطظٌ ای ثاٍ شابة َابی چُابض ي َكای بج اٍ ،ظلعلاٍَابی ساًظٌ زيض ثاٍ عىاًان ظلعلاٍ انایی ي ظلعلاٍَابی
سًظٌ وعزیم ثٍ عىًان پؽ لاطظٌ هاطو مایقاًزن الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ هبنایٍ ظمابوی  11پبویاٍ هُای ثاٍ ؾاکًن ضؾایسن
ؾبظٌ لحابظ مایقاًزن وتابین   maxي   resثاطای شابةَابی چُابض ي َكای بج اٍ ،ثاٍ تلکیام َاط تاًالی زض ظیاط نيضزٌ قاسٌ
اؾین زض شبة چُبض بج ٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک  22مكابَسٌ قاسٌ کاٍ   maxوبقای اظ پاؽلاطظٌ ثیكاتط اظ ظلعلاٍ انایی اؾای ي
زض ماسگ  FN-Iv-Kcایااه اذااتال زض بج ااٍ ؾااًه ثااٍ م ااساض  2ثطاثااط مایضؾااسن ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک  23ایااه وتیوااٍ سبنا
میقًز کاٍ زض تمابمی تاًالیَاب  res ،ضي ثاٍ اهاعایف ثاًزٌ ي زض بج ابز هًشابوی ایاه واطخ ضقاس هابسف اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ
قااک  24ایااه وتیوااٍ ثسؾاای مااینیااس کااٍ تااًالی  FN-Hl-Kcثیكااتطیه تكااسیس   maxي   resضا زاضز بثااٍ تطتیاات  2ثطاثااط ي
 12/5ثطاثااط تكااسیس ي تااًالی  FN-Iv-Kcثیكااتطیه م ااساض   maxي   resضا زض شاابة چُاابض بج ااٍ ایواابز ماایکىااس بثااٍ تطتیاات
 %2/54ي  %1/26ن َمبوهًض کٍ مكبَسٌ میقاًز ،ؾابظٌَابی کًتابٌمطتجاٍ سؿبؾایی ظیابزی ثاٍ پاؽلاطظٌَابی ساًظٌ وعزیام
زاضواسن َمحىاایه ظماابویکااٍ اظ ظلعلاٍ کواابئیی ثااٍ عىااًان پاؽلااطظٌ اؾااتلبزٌ قااسٌ اؾای ،م اابزیط   maxي   resثااٍ تطتیاات ثااٍ
ثاایف اظ  %2ي  %1/2ضؾاایسٌ ي ایااه زضساابلی اؾاای کااٍ زض پااؽلااطظٌ وااًضپطین ایااه م اابزیط کمتااط اظ سااس ثیاابن قااسٌ اؾااین
ثىاابثطایه زض ساابالز پااؽلااطظٌَاابی سااًظٌ وعزیاام ،ضقااس ذؿاابضز زض ؾاابظٌَاابی کًتاابٌمطتجااٍ ثؿاایبض ثیكااتط اظ ؾاابیط ساابالز
اؾین

طجقٍ سبسٌ

سلشلٍ ا ی
پ لزسٌ
0.03

0.01

0.02

0

1

سلشلٍ ا ی
0.03

δmax

δmax

0.01

0

1

پ لزسٌ

0.03

0.01

0.02

0

1

0.03

δmax

(ج) :مذل اًالی FN-Iv-Kc

4

4

4

3

3

3

ضکل  :22اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالیَب در سبسٌ چُبر طجقٍ

طجقٍ سبسٌ

δres

(الف) :مذل اًالی FN-Hl-Kc

طجقٍ سبسٌ

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

0

1

سلشلٍ ا ی

0.02

δmax
(د) :مذل اًالی FN-Iv-Nr
4
3

طجقٍ سبسٌ

سلشلٍ ا ی
پ لزسٌ

2

0.01

0

1

2

2
سلشلٍ ا ی

پ لزسٌ

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

δres

0

1

(ة) :مذل اًالی FN-Hl-Nr

پ لزسٌ

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

δres

0

(ج) :مذل اًالی FN-Iv-Kc

1

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

0

1

δres

(د) :مذل اًالی FN-Iv-Nr

ضکل  :23اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ ثزای اًالیَب در سبسٌ چُبر طجقٍ
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طجقٍ سبسٌ

(الف) :مذل اًالی FN-Hl-Kc

(ة) :مذل اًالی FN-Hl-Nr

2

2

سلشلٍ ا ی

پ لزسٌ
0.02

طجقٍ سبسٌ

2

2

2

طجقٍ سبسٌ

3

3

3

3

طجقٍ سبسٌ

4

4

4

4

3.0%

سلشلٍ ا ی
پ

سلشلٍ ا ی

2.5%

لزسٌ

0.30%

پ

0.25%

لزسٌ

2.0%

FN-Iv-Kc

مذل اًالی لزسٌای

δmax

FN-Iv-Nr

FN-Hl-Nr

FN-Hl-Kc

δres

1.5%

0.20%
0.15%

1.0%

0.10%

0.5%

0.05%

0.0%

FN-Iv-Nr

(الف) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز

FN-Hl-Nr

FN-Iv-Kc

مذل اًالی لزسٌای

FN-Hl-Kc

0.00%

(ة) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :24مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ طجقبت ثزای اًالیَب در سبسٌ چُبر طجقٍ

زض شاابة َكاای بج ااٍ ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک  25مكاابَسٌ ماایقااًز کااٍ زض تماابمی تااًالیَااب  max ،وبقاای اظ ظلعلااٍ اناایی ي
پااؽلااطظٌ زض بج اابز هًشاابوی ثااٍ ثیكااتطیه م ااساض ذااًز ماایضؾااىسن زض تااًالیَاابی  FN-Hl-Kcي  FN-Iv-Kcثااٍ زلیاا
تالشای م اامًن هطکبوؿاای پااؽلااطظٌ ثااب مااًز زيه اضتعبقاای ؾاابظٌ  max ،زض بج اابز تحتاابوی ضقااس چكاامگیطی زاقااتٍ اؾااین
َمبوهًض کٍ مكبَسٌ میقًز ،ؾبظٌَابی ثیىاس مطتجاٍ سؿبؾایی کمتاطی ثاٍ پاؽلاطظٌَابی ساًظٌ وعزیام زاضواسن تاًالی FN-
 Iv-Kcضقس   maxضا زض شابة َكای بج اٍ ثاٍ م اساض  % 2/25مایضؾابوسن ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک  26وتیواٍ مكابثٍ ؾابظٌَابی
کًتاابٌمطتجااٍ سبنا ماایقااًزن زض تااًالیَاابیی کااٍ م اامًن هطکبوؿاای ظلعلااٍ ثااط ضيی مًزَاابی ثاابالتط اضتعبقاای شااطاض گطهتااٍ،
  resزچبض تكسیس قسٌ ي وؿجی ثٍ ؾبیط تًالیَب اپطاز مرطثی زاضوسن

4
3

سلشلٍ ا ی

0.03

4

δmax

0.01

0

1

3

سلشلٍ ا ی
پ لزسٌ

2

پ لزسٌ

0.02

طجقٍ سبسٌ

5

5

0.03

(الف) :مذل اًالی FN-Hl-Kc

0.02

طجقٍ سبسٌ

6

6

6

6

5
4
سلشلٍ ا ی

2

δmax

0.01

0

3

1

0.01

0.02

0

1

(ج) :مذل اًالی FN-Iv-Kc

(الف) :مذل اًالی FN-Hl-Kc

طجقٍ سبسٌ

1

طجقٍ سبسٌ

6

6

6

6

5

5

4
3

سلشلٍ ا ی
پ لزسٌ

2

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

δres

0

1

(ة) :مذل اًالی FN-Hl-Nr

4
3

سلشلٍ ا ی

طجقٍ سبسٌ

7

7

5
4
سلشلٍ ا ی

2

پ لزسٌ

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

δres

0

(ج) :مذل اًالی FN-Iv-Kc

1

2

پ لزسٌ

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

0

δres
(د) :مذل اًالی FN-Iv-Nr

ضکل  :26اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ ثزای اًالیَب در سبسٌ َطب طجقٍ
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1

طجقٍ سبسٌ

8

8

7

2

δres

δmax
(د) :مذل اًالی FN-Iv-Nr

8

3

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

0.02

0.01

0

1

7

4

0

2

8

5

سلشلٍ ا ی

3

سلشلٍ ا ی

0.03

ضکل  :25اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالیَب در سبسٌ َطب طجقٍ

پ لزسٌ

4
پ لزسٌ

δmax

(ة) :مذل اًالی FN-Hl-Nr

5

2

پ لزسٌ

0.03

طجقٍ سبسٌ

7

7

7

7

طجقٍ سبسٌ

8

8

8

8

2.5%

سلشلٍ ا ی
پ

لزسٌ

سلشلٍ ا ی
پ

2.0%

δmax

1.0%
0.5%

FN-Iv-Kc

FN-Iv-Nr

FN-Hl-Nr

مذل اًالی لزسٌای

FN-Hl-Kc

(الف) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز

0.0%

FN-Iv-Nr

FN-Iv-Kc

FN-Hl-Nr

مذل اًالی لزسٌای

FN-Hl-Kc

δres

1.5%

لزسٌ

0.50%
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0.40%
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(ة) :مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی ثبقیمبوذٌ

ضکل  :27مباشیمم مقذار اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقیمبوذٌ طجقبت ثزای اًالیَب در سبسٌ َطب طجقٍ

زض شبة َكی بج ٍ ثب ضؾم تًظیا قاتبة بج ابز ثاطای ظلعلاٍ َابی مرتیاک ایاه وتیواٍ سبنا قاسٌ کاٍ تًظیا قاتبة تاب
بج اابز تحتاابوی ي میاابوی ؾاابظٌ ثااٍ نااًضز ذهاای ثااًزٌ کااٍ زض بج اابز ثاابالتط ایااه تخییااطاز قااتبة ثااٍ نااًضز ریطذهاای
تجااسی ماایقااًزن ثااٍ عىااًان مثاابگ تخییااطاز قااتبة زض ظلعلااٍ امپطیاابگيالاای ثااطای  5بج ااٍ ايگ ؾاابظٌ َكاای بج ااٍ ثطاثااط ثااب
 1/351قتبة پ ثًزٌ کٍ ثطای ؾاٍ بج اٍ نذاط ثطاثاط ثاب  1/157قاتبة پ ا ثاًزٌ کاٍ ثیابوگط اپاط قاالشی ظلعلاٍ اؾاین ثاٍ
عجاابضز زیگااط تخییااطاز قااتبة زض بج اابز اوتُاابیی اظ سبلاای مثیثاای ذاابضم قااسٌ کااٍ ثااٍ عىااًان اپااط ویااطيی قااالشی ياضزٌ اظ
ظلعلٍ وبه ثطزٌ میقًزن
-6وتیدٍگیزی

مهبلعٍ سبراط ،تحییا ضهتابض ریطذهای لاطظٌ ای شابة َابی ثاته مؿای ضا تحای سابالز مرتیاک تاًالی ظلعلاٍ ماًضز ثطضؾای
شااطاض زازٌ اؾااین ثااطای ایااه مىرااًض ،اثتااسا ضيوااس مسلؿاابظی ریطذهاای زیىاابمیکی ثطاؾاابؼ وتاابین نظمبیكااگبَی مًهااًز
نحیؾىوی قسٌ ي ؾپؽ ثطای تحییا ؾابظٌ َابی ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ کابض گطهتاٍ قاسٌ اؾاین زض تحییا پبضامتطیام ،زي
زؾتٍ شبة ثته مؿی چُابض ي َكای بج اٍ تًؾاز واطهاهاعاض تحییا ریطذهای ،مسلؿابظی قاسٌ ي تحای تاًالیَابی لاطظٌای
مىلطزَ ،مؿابن ي ریطَمؿابن اظ اواًال ساًظٌ وعزیام ي ساًظٌ زيض تحییا قاسٌاواسن وتابین ظیاط اظ تحییا تاًالی لاطظٌای ایاه
شبةَب ثسؾی نمسٌ اؾی:
*زض سبلاای اعماابگ ظلعلااٍ مىلااطز ،م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ثااطای شاابة چُاابض بج ااٍ ،زض ساابالز ظلعلااٍَاابی سااًظٌ
وعزیم ثیكتط اظ سس نؾتبوٍ ایمىی هابوجی ب % 2/1ثسؾای نماسٌ کاٍ وؿاجی ثاٍ ؾابیط سابالز ثحطاوای اؾاین زض شابة َكای
بج اٍ ،ایااه م ااساض ثااطای قااف بج اٍ ايگ کمتااط اظ  %1ثااًزٌ امااب زض زي بج ااٍ اوتُابیی ،م اابزیط تخییااط مکاابن وؿااجی 2 ،ثطاثااط
اهعایف ضا وؿجی ثاٍ بج ابز پابییهتاط توطثاٍ مایکىىاسن لاصا مایتاًان ثاٍ ایاه ناًضز تلؿایط کاطز کاٍ زض ؾابظٌَابی ثیىاس
مطتجٍ بج بز تحتبوی سؿبؾیی کمتطی وؿاجی ثاٍ تخییطمکابن وؿاجی زاضواس اماب بج ابز اوتُابیی ثاٍ قاسز ثاٍ ثحا تاًالی
ظلعلٍ ي پؽلاطظٌ سؿابؼ ثاًزٌ ي امکابن ذؿابضز ي هطيضیاعـ ؾابظٌ اظ ایاه بج ابز محتما تاط اؾاین ظلعلاٍَابی ساًظٌ زيض
مىوااط ثااٍ اهااعایف چكاامگیطی زض م اابزیط م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ماایقااًوسن ایااه مهیاات وبقاای اظ سؿبؾاایی
ؾبظٌَبی ثیىسمطتجٍ ثٍ ظلعلٍَبی سًظٌ زيض میثبقسن
*زض سبلی تًالی لطظٌای یکؿبن ،می تاًان ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ َام زض شابة چُابض بج اٍ ي َام زض شابة َكای بج اٍ،
زض تماابمی تااًالیَااب ،ثااب اهااعایف قااسز پااؽلااطظٌ ،م اابزیط   maxي   resبج ااٍ اهااعایف مااییبثىااس ي ایااه اهااعایف زض بج اابز
هًشبوی ثیكتطیه م بزیط ضا زاضوس کٍ وكبنزَىسٌ سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ پؽلطظٌ اؾین
*زض قسزَبی یکؿبن ثطای تًالیَبی َمؿبن ،ومًزاضَبی   maxثطای ظلعلٍ انیی ي پؽلطظٌ اذتال وبچیعی زاضوسن
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*زض تاًالیَاابی َمؿاابن ،شابةَاابی کًتاابٌمطتجاٍ ي ثیىااسمطتجااٍ ثاٍ تطتیاات سؿبؾاایی ثیكاتطی ثااٍ تااًالیَابی اظ وااًل سااًظٌ
وعزیم ي سًظٌ زيض زاضوسن
*زض قسز َبی مرتیاک اعمابگ پاؽ لاطظٌ ،ثاب اهاعایف قاسز پاؽ لاطظٌ ،م اساض   maxاهاعایف ذهای زاضزن م اساض   resبج اٍ
العاماب اهااعایف وساقااتٍ ي ياثؿاتٍ ثااٍ تالشاای م امًن هطکبوؿاای ي مًزَاابی اضتعبقای ؾاابظٌ اؾااین زض تمابمی قااسزَااب م ااساض
  resوبقی اظ پؽلطظٌ ثیكتط اظ ظلعلٍ انیی اؾین
*زض سبلاای تااًالی لااطظٌای وبَمؿاابن ،میااعان تكااسیس   maxي   resبج ااٍ زض شاابة کًتاابٌمطتجااٍ وؿااجی ثااٍ شاابة ثیىااسمطتجااٍ
ثیكتط اؾین
*ثب تًهٍ ثٍ وتیوٍ هًق ،می تًان ثٍ ایه وتیواٍ ضؾایس کاٍ ؾابظٌَابی کًتابٌمطتجاٍ ،وؿاجی ثاٍ ؾابظٌَابی ثیىاسمطتجاٍ ،اظ وراط
  maxبج ٍ ،سؿبؾیی ثیكتطی ثٍ پؽلطظٌ زاضوسن
*زض َااط ؾااٍ سبلاای تااًالی لااطظٌای ،بج اابز هًشاابوی ثیكااتطیه م ااساض   maxي   resضا متحماا قااسٌ کااٍ وكاابنزَىااسٌ
سؿبؾاایی ایااه بج اابز ثااٍ ثحا پااؽلااطظٌ ي تااًالی لااطظٌای اؾاای؛ ثىاابثطایه امکاابن ذؿاابضز ؾاابظٌ تحاای اپااط پااؽلااطظٌ اظ
بج بز هًشبوی ثبال ثًزٌ کٍ ثبیؿتی زض بطاسیَبی لطظٌای مًضز تًهٍ شطاض گیطزن
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Abstract
Sequential quakes as shock-aftershocks result in nonlinear response of buildings and in many
cases lead to severe destructions such as accumulative structural damages in compare to
single shock quakes. In current study, the shock-aftershock sequence effect on the nonlinear
seismic performance of reinforced concrete (RC) moment frames is studied in detail. In this
way, nonlinear numerical method is selected as the study approach and preliminary models
are calibrated based on existing shake-table experiments. In advance, four-story and eightstory frames are modeled using flexibility-based SeismoStruct® finite element code and are
subjected to quake sequences. Three types of seismic sequences are assumed for study: (1)
single shock quakes; (2) similar shock-aftershock quakes; (3) dissimilar far field-near fault
shock-aftershock quakes. Discussions are based on the maximum and residual inter-story drift
ratios. Results reveal that the residual drifts are increased in seismic sequences. In addition,
four-story frames experience higher maximum drift ratio than the eight-story frames during the
aftershocks. The increase of residual drift ratio in more apparent for four-story frames than
eight-story frames in the case of dissimilar seismic sequences. For all the assumed cases, top
stories experience the highest values of maximum and residual drift ratios which show the
sensitivity of top stories to the seismic sequence. Thus, the collapse probability of top stories is
high during shock-aftershock sequences and needs to be considered in further seismic design.
Keywords: Eismic Sequence, RC Moment Frame, Nonlinear Performance, Lateral Drift,
Damage.
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چکیذٌ:

یکي اص ػًامل کبَص ػمش مفیذ سبصٌَبي ثته مسلح کٍ دس مؼشض ضشایظ رضس ي مذي ي پبضطي سًاحل دسیبَاب لاشاس داسواذ،

يسيد کلشایذ ثیطتش دس سغح ثته ثٍ دلیل چشخٍ َبي تش ي خطک ضذن متًالي ي افضایص آن دس مزبيست میلگشدَبي ماذفًن ي

دس وتیزٍ صوگ صدگي آوُب ي تخشیت ثته است .اص ایىشي دس ایه ممبلٍ سؼي ضذٌ است تب تأحیش تؼذاد چشخٍَبي تش ي خطک ضذن

سيصاوٍ ،ثش سيوذ وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب استفبدٌ اص مغبلؼبت ػذدي ثش اسبس سيش ارضاء محذيد ثشسساي ضاًد .وتابیذ ایاه

مغبلؼٍ ،وطبن داد کٍ میضان وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب عشحَبي اختالط مختلف ثب صیبد ضذن تؼذاد چشخٍَابي تاش ي خطاک

ضذن سيصاوٍ افضایص ميیبثذ؛ ثغًسیکٍ غلظت کلشایذ وفًر کشدٌ دس ػمك  50mmي غلظت کلشایذ حذاکخش دس ثتىي کٍ  10سبل دس
مؼشض دي چشخٍ تش ي خطک ضذن سيصاوٍ لشاس گشفتٍ وسجت ثٍ ثتىي کٍ دس ضشایظ مستغشق يالغ گشدیذٌ است ،ثٍ عًس متًسظ

ي ثٍ تشتیت  2/4ي  2/0ثشاثش ضذٌ است .ایه وسجتَب ثب افضایص تؼذاد چشخٍَبي سيصاوٍ تب  24چشخٍ ،ثٍ تشتیات ثاٍ  4/2ي 3/7

ثشاثش افضایص یبفتٍ استَ .مچىیه وتبیذ وطبن داد کٍ ثب افضایص تؼذاد چشخٍَبي تش ي خطک ضذن سيصاوٍ تب  100چشخٍ (مطبثٍ

ضشایظ پبضطي) ،ممذاس کلشایذ حذاکخش ي َمچىیه ممذاس کلشایذ دس ػمك  50mmثته تغییشات لبثل تًرُي وذاضتٍ است.
ياطٌَبي کلیذي :ثته اضجبع وطذٌ ،یًن کلشایذ ،چشخٍَبي تش ي خطک ضذن ،ضشایظ پبضطي ،مذلسبصي ػذدي
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 -1ممذمٍ

مزاابيست ثااته ثااب یااًنَاابی مُاابرک ،یکاای اص عًاماال ا االی آػاایتدیااذگی ػاابصٌَاابی ثااته مؼاال ماایثبؿااذی یکاای اص ایااه
یاًنَاابی مُاابرک ،یاًن کلشایااذ اػاات کاٍ دس آة دسیبَااب ثااٍ مقاذاس صیاابدی مًرااًد ثاًدٌ ي زااغ اص و ااًر دس ثاته ػاابصٌَاابی
دسیبیی ،ثبعج خًسدگی میلگشدَبی مذفًن دس آن ي تخشیت ػبصٌَب میؿًد ][6-1ی
یکاای اص عًاماال مُماای کااٍ دس اوتقااب یااًن کلشایااذ دس ثااته مااتحش اػاات ،ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن متااًالی ثااته ي ت ااذاد
چشخٍَبی تاش ي خـام ؿاذن مای ثبؿاذی مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ ،وـابن داد کاٍ تاش ي خـام ؿاذن ،ػاُک قبثال تاًرُی دس
افضایؾ اوتقب یًن کلشایذ دس ثته داسد ][11-7ی
ػاابصٌَاابی ثتىاای دس ؿااشایظ رااضس ي مااذی ،م مااًز دي چشخااٍ سيصاوااٍ رااضس ي مااذ سا تزشثااٍ ماایومبیىااذ ،لکااه دس ؿااشایظ
زبؿـی ،ت اذاد ایاه چشخاٍ َاب وبمـاخا اػات ي ثؼاتٍ ثاٍ تاشاص قشاسگیاشی ػابصٌ اص ػاغ آة ،ػاشعت ثابد ي است اب اماًاد،
دمب ي سعًثت محیظ ،تغییش میومبیذی اص عشفی َىگابمی کاٍ چشخاٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ ،صیابد مایؿاًد ،مایتاًان
گ ت کاٍ دیگاش تىُاب محاذيد ثاٍ ػابصٌ َابی دسیابیی ویؼات ي واًاحی قبثال وًػابن دس مخابصن آة یاب فبیاالة سا ویاض دس ثاش
میگیشد ][11ی ثىبثشایه ثٍ مىظاًس عشاحای ػابصٌ َابی ثتىای ،زصد اػات زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته دس م اشق ت اذاد قبثال
تًرٍ چشخٍَبی تش ي خـم ؿذن ،تخمیه صدٌ ؿًدی
محمااًدی ي َمکاابساوؾ = <11ثااب ؿااجیٍػاابصی فیضیکاای محاایظ دسیااب ي ؿااشایظ وگُااذاسی ومًوااٍَااب دس آصمبیـااگبٌ ،تاابحیش
ؿشایظ محیغی ثش مقبيمات فـابسی ،میاضان و اًر یاًن کلشایاذ ي ؿاذت خاًسدگی آسمابتًس دس ػاىیه مختلار ثاته سا ثشسػای
کشدوااذ ي دسیبفتىااذ کااٍ ومًوااٍَاابی قااشاس گشفتااٍ دس مىغقااٍ زبؿـاای ،داسای ثیـااتشیه افاات مقاابيمتی َؼااتىذ ي َم ىاایه
وبحیٍ زبؿـی داسای ثیـاتشیه مقاذاس و اًر یاًن کلشایاذ دس داخال مىبفاز ثاته مای ثبؿاذ کاٍ ایاه اماش ثبعاج کابَؾ ثیـاتش
مقبيماات الکتشیکاای ثااته ي افااضایؾ ؿااذت خااًسدگی آسماابتًس ؿااذٌ اػااتی یکاای اص م ااذيد مذلؼاابصیَاابی اوزاابد ؿااذٌ ثااشای
ثشسػاای وبحیااٍ زبؿـاای ي تاابحیش آن ثااش و ااًر یااًن کلشایااذ دس ثااته ،مااذ زشاکاابؽ = <11ماایثبؿااذ کااٍ ثااب اػاات بدٌ اص سيؽ
ت بیل محذيد ،عمش م یذ ػبصٌ َابی ثتىای دس م اشق و اًر یاًن کلشایاذ سا زایؾثیىای کاشدٌ اػاتی يی ثاب اػات بدٌ اص وتابیذ
ثذػاات آمااذٌ ،دسیبفاات کااٍ عمااش م یااذ ػاابصٌَاابی مًرااًد دس وااًاحی اتمؼ ا شی ،رااضس ي مااذی ي زبؿـاای ثااٍ ااًست صیااش
میثبؿذ:
وبحیٍ پبضطي< وبحیٍ رضس ي مذي< وبحیٍ اتمسفشي

مغبل ٍ تحقیقبت گزؿتٍ وـبن می دَاذ کاٍ مغبل ابت عاذدی قبثال تًراٍ ثاشای ثتىای کاٍ دس م اشق چشخاٍَابی صیابد تاش ي
خـم ؿذن مبوىاذ ؿاشایظ زبؿـای قاشاس مای گیشواذ ،اوزابد وـاذٌ اػاتی اص ایىاشي دس ایاه مقبلاٍ ػا ی ؿاذٌ اػات تاب ثاب دس
وظش گشفته احش تغییاشات دماب ي سعًثات دس فشایىاذ و اًر یاًن کلشایاذ دس ثاتهَ ،م ىایه چشخاٍَابی تاش ي خـام ؿاذن تاب
حذيد یکصذ ثبس دس ؿجبوٍ سيص ،زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته زایؾثیىای ؿاًد ي احاش افاضایؾ چشخاٍَابی تاش ي خـام ؿاذن
دس و ًر یًن کلشایاذ ثشسػای ؿاًدی ثاذیه مىظاًس یام ماذ عاذدی ثاب اػات بدٌ اص واشدافاضاس  MATLABتُیاٍ ؿاذٌ ي وتابیذ
حب ل اص مذ  ،مًسد تزضیٍ ي تحلیل قشاس گشفتی

 -2مکبویسم اوتمبل یًن کلشایذ

دس ػاابصٌَاابی دسیاابیی کااٍ دس م ااشق تااش ي خـاامؿااذن قااشاس داسوااذ ،اوتـاابس ي مکااؾ مًيیىااٍ ،مکبویؼااک عمااذٌ يسيد یااًن
کلشایااذ دس ثااته اػاات =<11ی مکبویؼااک لبلاات يسيد یااًنَااب دس ديسٌَاابی کًتاابٌ سيیاابسيیی (چىااذ ػاابعت) ،ثااٍ يیااظٌ وضدیاام
ػاغً لیاش اؿااجب یاب اؿااجب رضيای ،زذیااذٌ مکاؾ مًییىااٍ ثاًدٌ کاٍ ثااٍ عىاًان راازة آة تًػاظ مىبفااز مًییىاٍ ي اوتقااب
سعًثت ثًػیلٍ کـؾ مًییىٍ دس ثته ت شیر میؿًد =<11ی
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و متاای ي َمکاابساوؾ = <11ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاابت ماابستیه زااشص = ،<16م اابدزت دی شاوؼاایل حاابکک ثااش فشایىااذ اوتقااب
سعًثاات ي کلشایااذ ( ) دس ؿااشایظ رااضس يمااذی سا ثااب تًرااٍ ثااٍ ساثغااٍ ( ،)1عجااج رااذي  1ي ؿااشایظ مااشصی عجااج رااذي 1
دػتٍثىذی ومًدوذی
() 1
رذيل  -1استجبط ثیه ساثغٍ ( )1ي مؼبدالت دیفشاوسیل حبکم
فیضیک مسألٍ
اوتمبل سعًثت

w

-

1

اوتمبل یًن کلشایذ
رذيل  -2ضشایظ مشصي حبکم ثش فشایىذ اوتمبل

فیضیک مسألٍ
اوتمبل سعًثت

اوتمبل یًن کلشایذ

ws

wenv
Cenv

کٍ مشثًط ثٍ عجبست اوتـبس ي
 :wدسرٍ اؿجب مىبفز ثته
 :weآة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته
 :کل آة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته
 :wsآة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف (مشص)
 :wenvآة قبثل تجخیش م بد دس محیظ اعشاف ثته
 :Cfکلشایذ آصاد دس محلً مى زی
 :Cbکلشایذ مقیذ دس ثته
 :کلشایذ آصاد دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف (مشص)
 :Cenvکلشایذ آصاد دس محیظ اعشاف ثته

)

)

(

(

مشثًط ثٍ عجبست َمشفت اػتی دس رذاي  1ي  ،1متغیشَب عجبستىذ اص:

0
)

(

 :ایضيتشد تقیذ کلشایذ
 :Dwیشیت اوتقب سعًثت ()m2/s
 :Dcیشیت اوتـبس کلشایذ آصاد ()m2/s
میثبؿذ =<17ی
 :Bwیشیت ؿبس ػغحی اوتقب سعًثت اػت ي ثشاثش
-7
 :Bcیشیت ؿبس ػغحی اوتـبس یًن کلشایذ اػت کٍ دس محذيد  1/11تب  1/17×11 m/sمیثبؿذ =<18ی
یااشیت اوتقااب سعًثاات دس فشآیىااذ تااش ؿااذن ي خـاام ؿااذن عجااج سياثااظ ( )1ي ( )1ي یااشایت آن ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاابت
و متی ي َمکبساوؾ = <19دس تحقیج حبیش دس وظش گشفتٍ ؿذی
() 1
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() 1

]

)

[

(

ثااٍ تشتیاات ،یااشیت اوتقااب سعًثاات خـاام دس حبلاات تااش ؿااذگی ي یااشیت اوتقااب سعًثاات
ي
کااٍ دس سياثااظ فااً ،
اؿجب دس حبلات خـامؿاذگی اػاتی  ،βیاشیت حؼبػایت اػات کاٍ ؿاذت کابَؾ  Dwسا ثاب تًراٍ ثاٍ افاضایؾ  wوـابن
میدَذی
صمبویکٍ ػغ ثته دس م شق تشؿاذگی قاشاس مایگیاشد wenv ،ثشاثاش یام ي صمبویکاٍ دس م اشق خـامؿاذگی قاشاس مایگیاشد،
ثشاثش م بد سعًثت وؼجی محیظ ثب تًراٍ ثاٍ ساثغاٍ ایضيتاشد يارازة مای ثبؿاذی ساثغاٍ ثایه سعًثات وؼاجی ي مقاذاس سعًثات
دس مىبفز ثته زی یذٌ ي لیش خغی اػت ي میتًاوذ عجج ساثغٍ ( )1وًؿتٍ ؿًد ]:[11-11
() 1

] )

)

]

زبسامتشَبی ساثغٍ ( ،)1عجج سياثظ ( )1تب ( )7محبػجٍ میؿًوذ:

()1

(

(

[)

)

() 6

(

[)

(

()

(
)

(

() 7
کٍ دس آوُب T ،henv ،ي  ،teثٍ تشتیت سعًثت وؼجی محیظ ،دمبی ثته ( )ºCي ػه َیذساتبػیًن م بد (سيص) میثبؿذی
دس رذي  ،1ساثغٍ کلشایذ آصاد ي کلشایذ مقیذ ثب اػت بدٌ اص ایضيتشد زوگمیش 1ي عجج ساثغٍ ( )8ثیبن میؿًد ]:[11
() 8

مااًلی ثااب w/c; 1/1

ػااشری ي َمکاابساوؾ ] [11مقاابدیش  ي  سا ثااٍ تشتیاات  1/67ي  1/18ثااشای خمیااش ػاایمبن زشتلىااذ م
ثذػاات آيسدوااذ ( Cfي Cbثشحؼاات mol/Lي  mmol/gػاایمبن ثیاابن ماایؿااًوذ)ی َم ىاایه یااشیت اوتـاابس یااًن کلشایااذ آصاد
ثشای ثته  18سيصٌ میتًاوذ ثب تًرٍ ثٍ مغبل بت و متی ] [11ي ثب اػت بدٌ اص ساثغٍ ( )9ثذػت آیذ:
() 9
ثب تًراٍ ثاٍ مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ اخیاش ي عًامال تبحیشگازاس سيی یاشیت اوتـابس یاًن کلشایاذ ،مایتاًان ساثغاٍ صیاش سا ثاشای
ا ال یشیت اوتـبس کلشایذ اسايٍ ومًد =:<11-11
)

(

()11
کٍ دس آن ،یشیت  Drefثٍ عىًان یاشیت مشراا اوتـابس کلشایاذ ت شیار مایؿاًد کاٍ احاش وؼاجت  w/cي صمابن عمالآيسی ثاته
( )te;18سا محبػجٍ میومبیذی ػبیش یشایت ا الحی ویض ثٍ ؿش صیش میثبؿذ:
) (

)

(

) (

) (

(

)

()11
()11
()11

()11

] )

] ) (
])

(

) (
[

[

( [

) (

) (

)

(

) (

کااٍ ) (  ( ) ، ( ) ،ي ) ( ثااٍ تشتیاات یااشایت ا ااالحی مشثااًط ثااٍ ػااه ثااته ،دس ااذ اؿااجب مىبفااز ثااته،
للظاات کلشایااذ دس محلااً مى اازی ثااته ي دماابی ثااته ماایثبؿااذی َم ىاایه  ،nفاابکتًس ػااه ثااًدٌ ي مقااذاس آن ثااشای ثااته ثااب
ػیمبن زشتلىاذ م ماًلی 1/1 ،اػات ][17-16ی  ،wدسراٍ اؿاجب مىبفاز ي ، wcدسراٍ اؿاجبعی اػات کاٍ یاشیت اوتـابس کلشایاذ
دس آن ،وصاار یااشیت اوتـاابس دس ؿااشایظ اؿااجب ماایثبؿااذ ([11] )wc;1/71ی یاامىبث حبثااتَاابی  kionي  mتًػااظ صی ][18

Langmuir
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1

کبلیجشٌ ؿاذٌ ي مقابدیش آوُاب ثاٍ تشتیات  8/111ي  1/1زیـاىُبد ؿاذٌ اػات ،صمبویکاٍ  Cfوؼاجت ثاٍ يصن ثاته ثیابن ؿاًدی ،U
محبػااجٍ ؿااذٌ اػاات
 ،دماابی مشر اای کااٍ دس آن
اوااشطی ف ااب ؿااذگی فشآیىااذ اوتـاابس کلشایااذ ،R ،حبثاات گبصَااب،
(ثشحؼت کلًیه) ي ،Tدمبی ثته (کلًیه) میثبؿذ=<11ی
و متی ي َمکابساوؾ = ، <11احت ماذ اساياٍ ؿاذٌ سا دس تحقیقبتـابن ثاب اػات بدٌ اص مقبیؼاٍ وتابیذ ثذػات آماذٌ دس ػابیت
تحقیقبتی داوـگبٌ تُشان دس رضیشٌ قـک ثب خشيری مذ  ،ثشسػی ومًدوذ ي عملکشد مىبػت ایه مذ سا وـبن دادوذی
 -3تؼشیف فضبي آوبلیض
 -1-3مطخصبت ثته

دس ایااه تحقیااج ،ػااٍ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن  1/11 ،1/11ي  1/11ثااب مقااذاس ػاایمبن  111کیلااًگشد دس متااش مک اات مااًسد
ثشسػای قااشاس گشفتاٍ اػااتی مـخصابت ثااتهَااب دس راذي  1اسايااٍ ؿاذٌ اػااتی َم ىاایه فاشق ؿااذٌ اػات مقااذاس آة قبثاال
تجخیااش دس ثااته مزمااً مقااذاس آة قبثاال تجخیااش دس خمیااش ػاایمبن ي راازة آة ػااىگذاوٍَااب ماایثبؿااذی َشچىااذ ثااته ثااب
مـخصبت دیگش ویض میتًاوذ ثشای آوبلیض مًسد اػت بدٌ قشاس گیشدی
ؿمبسٌ ومًوٍ

رذيل  -3مطخصبت ومًوٍَبي ثته دس مؼشض کلشایذ

وؼجت آة ثٍ ػیمبن
)(kg/m3عیبس ػیمبن
( %يصن ػیمبن)
)(kg/m3آة قبثل تجخیش ثته
کلشایذ ايلیٍ ( %يصن ثته)
)×10-8 (m2/s
)×10-10 (m2/s

N
-6

Bw ×10 (m/s
)DC×10-11 (m2/s
)BC×10-8 (m/s

1

1

1/11
111
6/6
111
1
1/8
1/8
1/1
1/11
1/791
6

1/11
111
6/6
111
1
1/6
1/1
1/6
1/11
1/791
6

1/11
1/1

1/81
1/1

-3

Dw ×10 /0.75

1

1/11
111
6/6
111
1
1/1
1/1
1/8
1/11
1/791
6
1/71
1/1

 -2-3ضشایظ سيیبسيیي

دس ایه مغبل اٍ فاشق ؿاذ ثاته ،دس م اشق آة حابيی یاًن کلشایاذ ثاب للظات  1/11دس اذ يصوای ي ثاٍ ماذت  1ي 11ػاب
قااشاس گشفتااٍ اػااتی ؿااشایظ سيیاابسيیی دس دي حبلاات مؼااتغش ي چشخااٍَاابی تااش ي خـاامؿااذن ثااب ،11 ،11 ،6 ،1 ،1 ،1 ،1
 78 ،66 ،11 ،18 ،11 ،16 ،11ي  111چشخااٍ کبماال تااش ي خـاامؿااذن دس ؿااجبوٍسيص ،مااذ ؿااذی دس َااش چشخااٍ ،ؿااؾ ثاابصٌ
صمبوی ثشای اوزابد آوابلیض دس حبلات تاش ؿاذن ي ؿاؾ ثابصٌ صمابوی ثاشای آوابلیض دس حبلات خـام ؿاذن دس وظاش گشفتاٍ ؿاذٌ
اػت؛ ثغًسیکٍ عً ثبصٌ صمبوی آوابلیض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخاٍَابی تاش ي خـام ؿاذن کابَؾ ماییبثاذی َم ىایه زصد ثاٍ
رکااش اػاات کااٍ دماابی محاایظ سيیاابسيیی (آة حاابيی یااًن کلشایااذ ي َااًای زیشامااًن) ي سعًثاات وؼااجی محاایظ سيیاابسيیی
(ًَای زیشامًن) ،ثب تًرٍ ثٍ ؿشایظ آة ي ًَایی ؿُش ثىذسعجبع دس مذ ػبختٍ ؿذٌ ،مىظًس ؿذ (رذي <11= )1ی
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 -3-3پبسامتشَبي مذل
دس ایه مقبلٍ آوبلیضَبی عاذدی ،سيی یام ومًواٍ یام ث اذی ثغاً  111میلایمتاش اًست گشفات کاٍ عاً المابنَابی آن
دس وضدیکاای ػااغ مـااتشب ثاایه ثااته ي آة دسیااب ،کًچاام ثااًدٌ ي َااش چااٍ اص ػااغ سيیاابسيیی ثااٍ ػاامت عمااج ثااته زاایؾ
میسيیک ،عً المبنَب ثضسگتش مایؿاًوذی کًچام اختیابس کاشدن عاً المابن َاب دس وضدیکای ػاغ سيیابسيیی ،ثاٍ ایاه دلیال
اػاات کااٍ تغییااشات َمضماابن سعًثاات ي کلشایااذ دس ایااه وبحیااٍ ثااب دقاات ثُتااشی محبػااجٍ ؿااًوذی دس رااذي  ،1زبسامتشَاابیی
يسيدی مااذ  ،وـاابن دادٌ ؿااذٌ اػااتی زصد ثااٍ رکااش اػاات کااٍ ایااه زبسامتشَااب ثااب تًرااٍ ثااٍ سياثااظ اسايااٍ ؿااذٌ دس ثخااؾ ديد
تحقیج حبیش ي وتبیذ تحقیقبت و متی = <11اوتخبة ؿذٌ اػتی
رذيل  -4ضشایظ محیغي
ؿش

متًػظ دمب (℃)
متًػظ سعًثت وؼجی ()%

ثىذسعجبع
17
61

رذي  -1مـخصبت َىذػی مذ عذدی

ت ذاد گشٌ
ت ذاد المبن
وؼجت عً المبن ثضسگتش ثٍ المبن کًچکتش
عً کل ومًوٍ ()mm

11
11
1
111

 -4وتبیذ ي ثحج
زشيفیل یًن کلشایذ ثشای ثته ثب وؼجتَبی آة ثٍ ػیمبن  ،1/11 ،1/11ي  1/11کٍ دس ؿاشایظ مؼاتغش  ،دي چشخاٍ سيصاواٍ تاش ي
خـم ؿذن ي یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن ،قشاس داسد ،دس ؿکل  1وـبن دادٌ ؿذٌ اػاتی زشيفیالَابی ؿاکل  1وـابن
میدَذ کٍ ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن ،مقذاس کلشایذ حذاکخش (مقذاس ثیـیىٍ کلشایذ) ي مقذاس کلشایذ آصاد دس عمجَابی ثیـاتش،
افضایؾ مییبثذی
َم ىیه دس ؿشایظ یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن ،مقذاس کلشایذ ثیـتشی وؼجت ثٍ ؿشایظ رضس ي مذی (دي چشخٍ سيصاواٍ
تش ي خـم ؿذن) ي ؿشایظ مؼتغش دس ثته و ًر کشدٌ اػتی وکتٍ مُک دس زذیذٌ َمشفت ،ایه اػت کٍ اثتذا ثبیذ مىبفاز ثاته دس
ديسٌ خـم ؿذن ،خبلی اص سعًثت ؿذٌ تب امکبن يسيد سعًثت حبيی یًن کلشایذ دس ديسٌ تش ؿذن ث اذی فاشاَک ثبؿاذی َاش چاٍ
ت ذاد ديسٌَبی خـم ؿذن ،ثیـتش ثبؿذ ،امکبن يسيد کلشایذ ثیـتشی دس ديسٌ تش ؿاذن ث اذی فاشاَک مایآیاذ][9ی َم ىایه ثاب
افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص زىذ ػب ثٍ دٌ ػب  ،کلشایذ ثیـتشی دس کلیٍ ؿشایظ دس ثته و ًر کشدٌ اػتی
ومًداسَبی ؿکل  ،1احش ت ذاد چشخٍَبی تش ي خـم ؿذن سا ثش مقذاس کلشایذ دس عمج  11میلیمتش ،کلشایذ حذاکخش ي عمقی کٍ دس
آن ،مقذاس کلشایذ ثٍ مقذاس ثیـیىٍ خًد میسػذ ،وـبن میدَذی
عمقاای کااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس آن ات ااب ماایافتااذ ،ثااب افااضایؾ ت ااذاد چشخااٍَاابی تااش ي خـاام ؿااذن ،اص حااذيد
 11 mmثٍ  1 mmکبَؾ مییبثذ (ؿکلَبی -1الر ي -1ة)ی دلیل کبَؾ عمج کلشایذ حذاکخش ،ایه اػت کاٍ ثاب افاضایؾ ت اذاد
چشخٍ َبی تش ي خـم ؿذن سيصاوٍ ،مذت صمبوی کٍ ػغ ثته دس م شق یم ديسٌ خـم ؿذن ،قشاس میگیشد ،کابَؾ ماییبثاذی
ثىبثشایه عمج َمشفتی ثته ویض کک ؿذٌ ي دس وتیزٍ عمج کلشایذ حذاکخش ،کبَؾ مییبثذی افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن ،ویاض ثبعاج
افضایؾ عمج کلشایذ حذاکخش میؿًد ،صیشا ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػایمبن اص  1/11ثاٍ  ،1/11یاشیت اوتقاب سعًثات دس حبلات
خـمؿذن ،حذيد  17دس ذ صیبد ؿذٌ ي دس وتیزٍ متًػظ عمج َمشفتی ثته تب  11دس ذ افضایؾ مییبثذی گزؿت صمابن ،تابحیش
قبثل مالحظٍ ای سيی عمج کلشایذ حذاکخش وذاؿتٍ اػت؛ عًسیکٍ ثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص  1ػب ثٍ  11ػاب  ،متًػاظ عماج
َمشفتی دس ت ذاد چشخٍَبی مختلر تش ي خـم ؿذن ،حذيد  1دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی دلیل ایه امش ،ياثؼتگی ثیـاتش عماج
َمشفتی ثته ثٍ یشایت اوتقب سعًثت ي ت ذاد چشخٍ َبی سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن اػتی دس ػىیه ثیـتش ،عمج َمشفتی ثاته ثاٍ
مقذاس تقشیجبث حبثتی سػیذٌ اػتی
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ضکل  -1پشيفیل یًن کلشایذ آصاد ثؼذ اص پىذ ي دٌ سبل لشاسگیشي دس مؼشض ضشایظ مستغشق ،دي چشخٍ ي صذ چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ ثشاي
ثته ثب وسجت َبي مختلف آة ثٍ سیمبن
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ضکل  -2ثشسسي احش تؼذاد چشخٍَبي تش ي خطک ضذن سيصاوٍ سيي اوتمبل یًن کلشایذ
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ثب افضایؾ ت ذاد چشخاٍَابی تاش ي خـامؿاذن  ،مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش ،صیابد ؿاذٌ ي دس ت اذاد چشخاٍَابی ثابزتش ،ثاٍ یام
مقااذاس تقشیجابث حبثاات سػاایذٌ اػاات (ؿااکل -1ح)ی مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ رااضس ي مااذ عاابدی ي ؿااشایظ  11چشخااٍ
سيصاوااٍ تااش ي خـاام ؿااذن ،ثااٍ تشتیاات حااذيد  1/1ي  1/7ثشاثااش مقااذاس یااًن کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش اػااتی
علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد چشخااٍَاابی سيصاوااٍ اص  11تااب  111چشخااٍ ،مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش تىُااب  1/1ثشاثااش مقااذاس کلشایااذ
حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش  ،افااضایؾ یبفتااٍ اػاات (رااذي )6ی دلیاال ایااه امااش ،کًتاابٌ ؿااذن مااذت صماابن َااش ديسٌ خـاام
ؿااذن اػاات؛ صیااشا علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد ديسٌَاابی خـاام ؿااذن ،دس وُبیاات مقااذاس کاال سعًثاات تجخیااش ؿااذٌ دس عااً
ؿااجبوٍسيص ،وقااؾ ا االی دس يسيد سعًثاات حاابيی کلشایااذ دس ديسٌَاابی تااش ؿااذن ث ااذی سا داسد؛ ثغًسیکااٍ افااضایؾ ت ااذاد
چشخااٍَاابی تااش ي خـاام ؿااذن ،ث ااذ اص  11چشخااٍ دس ؿااجبوٍسيص ،تغییااش محؼًػاای دس مقااذاس کلشایااذ راازة ؿااذٌ دس احااش
زذیااذٌ َمشفاات ي دس وتیزااٍ افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش سا وااذاسدی الجتااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ثااب افااضایؾ صماابن
سيیاابسيیی ،ویااض تغییااش محؼًػاای وکااشدٌ اػاات (ؿااکل -1ت)ی لکااه افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن ،ثبعااج افااضایؾ مقااذاس
کلشایذ حذاکخش دس َمٍ ػاىیه ؿاذٌ اػات؛ صیاشا افاضایؾ یاشیت اوتقاب سعًثات دس عاً ديسٌ خـام ؿاذن ،ثبعاج خاشيد
سعًثاات ثیـااتش اص ػااغ ثااته ي ایزاابد امکاابن ثااشای يسيد سعًثاات حاابيی کلشای اذ دس ديسٌَاابی ث ااذی تااش ؿااذن ماایگااشددی
افضایؾ وؼجت آة ثاٍ ػایمبن اص  1/11تاب  ،1/11مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش سا دس ؿاشایظ  111چشخاٍ راضس ي ماذ تاب حاذيد 11
دس ذ افضایؾ دادٌ اػتی
رذيل  -6ممبیسٍ ممذاس کلشایذ دس چشخٍَبي تش ي خطکضذن

ت ذاد چشخٍَبی
تش ي خـم ؿذن
1
1
11
18
111

میبوگیه وؼجت کلشایذ دس ؿشایظ تش ي
خـم ؿذن وؼجت ثٍ حبلت مؼتغش
عمج  11میلیمتش
1/1
1/9
1/1
1/1
1/7

حذاکخش
1/1
1/1
1/7
1/1
1/1

َم ًن مقذاس کلشایذ حاذاکخش ،مقاذاس کلشایاذ دس عماج  11mmویاض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخاٍَابی تاش ي خـام ؿاذن ،صیابد
مایؿاًد تااب ربییکاٍ مقاذاس کلشایااذ آصاد دس ت اذاد چشخااٍَابی ثابزتش ،ثااٍ یام مقااذاس تقشیجابث حبثات ماایسػاذ (ؿااکل -1ث ي
-1د)ی يلاای ثااش خااالف مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ،افااضایؾ صماابن سيیاابسيیی ،ثبعااج افااضایؾ للظاات کلشایااذ دس عمااج 11mm
ماایگااشددی َم ىاایه ثااب افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن اص  ،1/11تااب  ،1/11مقااذاس کلشایااذ دس عمااج  11mmتااب ثاایؾ اص 71
دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی
دس رااذي  ،6میاابوگیه وؼااجت کلشایااذ دس عمااج  11mmي مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش اسايااٍ ؿااذٌ اػااتی ثااب افااضایؾ ت ااذاد
چشخااٍَاابی سيصاوااٍ تااب حااذيد  11چشخااٍ ،مقااذاس کلشایااذ دس عمااج  11mmثااٍ ؿااذت افااضایؾ یبفتااٍ اػااتی لکااه دس ت ااذاد
چشخٍ َبی سيصاوٍ ثیـتش ،ثاٍ دلیال عاذد تغییاش قبثال مالحظاٍ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش ،تغییاش محؼًػای دس مقاذاس کلشایاذ دس
عمج  11mmویض دیاذٌ ومایؿاًدی دس حقیقات ،مقاذاس کلشایاذ دس عماج  11میلیمتاش ،تابث ی اص یاشیت اوتـابس کلشایاذ ،مقاذاس
کلشایذ حاذاکخش ي عماج آن ي َم ىایه صمابن سيیابسيیی اػات؛ ثغًسیکاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج  11mmیام ومًواٍ ثاته ثاب
افضایؾ مقذاس کلشایذ حذاکخش ي صمبن سيیبسيیی ،صیبد میؿًدی
چىبو ااٍ ؿااشایظ زبؿـاای تااب حااذيدی مـاابثٍ ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن ثااب ت ااذاد چشخااٍَاابی صیاابد سيصاوااٍ (ثاایؾ اص 11
چشخٍ) دس وظش گشفتٍ ؿًد ،مایتاًان گ ات کاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج  ،11mmدس ؿاشایظ زبؿـای وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس
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ي مذی ،ثایؾ اص  1ثشاثاش ثاًدٌ اػاتی َم ىایه مقاذاس کلشایاذ دس عماج  ،11mmدس ؿاشایظ راضس ي ماذی وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ
مؼتغش  ،ویض حاذيد  1ثشاثاش ثاًدی ایاه وتیزاٍ ثیابوگش اَمیات زذیاذٌ َمشفتای دس يسيد یاًن کلشایاذ دس ثاته مایثبؿاذی الجتاٍ
ثب تًرٍ ثٍ عذد قغ یت ت اذاد ي ماذت چشخاٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ دس ؿاشایظ زبؿـای ،زایؾثیىای دقیاج مقاذاس
و ًر کلشایذ ،ثیؼبس دؿًاس ي ؿبیذ لیش ممکه ثبؿذی

 -5وتیزٍگیشي

دس ایه تحقیج ،احش ت ذاد چشخاٍَابی تاش ي خـام ؿاذن ،و ؼاجت آة ثاٍ ػایمبن ي صمابن سيیابسيیی سيی اوتقاب یاًن کلشایاذ
دس ثته مغبل ٍ ؿذی وتبیذ کؼت ؿذٌ ثٍ ؿش صیش قبثل ثیبن میثبؿذ:
 افضایؾ ت ذاد چشخٍَابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ ثاٍ  1ي  11چشخاٍ ،ثبعاج افاضایؾ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش ثاٍ تشتیاتثااٍ میااضان  1/1ي  1/7ثشاثااش حبلاات مؼااتغش ي افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج  11mmثااٍ میااضان  1/1ي  1/1ثشاثااش حبلاات
مؼتغش ؿذٌ اػتی لیکه دس ت ذاد چشخٍَبی ثیـتش اص  11مًسد ،ایه افضایؾ قبثل تًرٍ وجًدٌ اػتی
 افضایؾ ص مابن سيیابسيیی ،تغییاش محؼًػای دس میاضان کلشایاذ حاذاکخش ي عماج آن وذاؿاتٍ اػاتی َشچىاذ مقاذاس کلشایاذ دسعمج  ،11mmثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص  1ػب ثٍ  11ػب  ،ثغًس متًػظ ثیؾ اص  11دس ذ صیبد ؿذٌ اػتی
 افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن ،ثبعااج افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ي عمااج آن ي دس وتیزااٍ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج 11mmتب  71دس ذ ؿذٌ اػتی
 مقذاس یًن کلشایذ ثیـتشی دس ؿاشایظ زبؿـای (ثاب چشخاٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ صیابد) وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس يمذی ي مؼتغش دس عً صمبن دس ثاته و اًر کاشدٌ اػاتی َشچىاذ وؼاجت مقاذاس و اًر کلشایاذ دس ؿاشایظ زبؿـای ،ثاب تًراٍ
ثٍ متغیش ثًدن ؿشایظ ي ت ذاد چشخٍَبی تش ي خـم ؿذن ،قبثل زیؾثیىی دقیج ومیثبؿذی
-6تطکش ي لذسداوي:

ثذیه يػیلٍ اص صحمبت َمکبسان دس ثخؾ فىبيسی ثته مشکض تحقیقبت ساٌ ،مؼکه ي ؿُشػبصی ثب ثت حمبیت اص ایه زظيَؾ تـکش
ي قذسداوی میگشددی
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Abstract
The chloride ingress into concrete and corrosion of steel reinforcement due to wetting/drying
(WD) cycles is a main issue caused to reduce the service life of reinforced concrete structures.
In this paper, the effects of WD cycles on chloride penetration in concrete were studied using a
finite element based numerical model. The results showed that the chloride ingress into
concrete increased with increasing in daily WD cycles. The chloride concentration after 10
years at depth of 50 mm and the maximum chloride concentration of the submerged specimen
were 2.4 and 2.0 times lower than the specimen exposed to 2 and 24 WD cycles, respectively.
These ratios increased up to 4.2 and 3.7 when the WD cycle increased to 24 cycles. The
numerical model outputs also indicated that the chloride concentration at depth of 50 mm and
the maximum chloride closely tended up to a constant amount by increasing the number of WD
cycle up to 100 cycles (similar to splash condition).
Keywords: Unsaturated concrete, Chloride ion, Wetting and drying cycles, Splash zone, Numerical
modeling
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چکیذه:

يک روش موثر جهت مقبومکردن و ببزسابز تیرهاب بات مسا د در برابار خااص اساتفبده از ور اههاب پ یاار بار

رو سطد تیر میببضذ .مساياب زيابد اساتفبده از ايا هوناه ور هاب جهات مقابومکاردن سابزههاب ببعا

هردياذه کاه

مطبلعبت مخت ف و متعذد در اي زمینه انجبم ضود .يکی از مساياب مقابومکاردن سابزههاب بات مسا د باب اساتفبده از

الیبف پ یار عذم افسايص چطاگیر وزن سبزه میببضاذ ضاانب" اساتفبده از الیابف موانوعی بارا مقابومکاردن سابزه

هب بتنی به سبدهی انجبم میهیرد .جهت محبسبه خیاس در ايا هوناه تیرهاب مطبلعابت محاذود انجابم هرفتاه اسات و
در اي مطبلعبت اکثرا" جهت باروورد خیاس از روش اجاسام محاذود اساتفبده ضاذه اسات .در ايا تحقیاف باب اساتفبده از
معبدالت تعبدل نیروهب سبزهبر کرنصهب و فرضیبت منبسا

روضای جهات ونابلیس تیرهاب بات مسا د مقابوم ضاذه باب

الیبف پ یار ارائه هرديذه اسات .در ايا تحقیاف باب اساتفبده از فرمولبناذ مرجا]  [11ولای تغییار در روابا تانص-

کرنص می گرد و بت ضرائ

عاذد متفابوت جهات محبسابه نیارو فطابر بات و لنگار نیارو فطابر بات حاول

محااور خنثای اسااتخراش ضااذ .مقبيسااه نتاابيز حبدااث از چنااذ مثاابل عااذد حااث ضااذه بااب روش ارائااه ضااذه و نتاابيز

وزمبيطگبهی نابيابنگر د ات و کابرايی بباث باول ون مایببضاذ .نتابيز حبداث از فرمولبناذ ايا تحقیاف در حبلات

نهبيی (لنگر و خیس نهبيی) هابهنگی و انطبب بسیبر خاوبی باب نتابيز وزمبيطاگبهی نسابت باه حبلات تسا یال فوالدهاب

کططی دارد و از ون جب که نتبيز حبلت نهبيی بسیبر مهال و مورد اساتفبده مای ببضانذ لا ا نتابيز ايا تحقیاف مای تواناذ

به دورت محبفظهکبراناه جهات باروورد مقبومات و خیاس اعمابم خاطای بتنای مقابوم ضاذه باب الیابف پ یاار ماورد
استفبده رار هیرد.

ک ابت ک یذ  :عمو خاطی مقبومسبز

الیبف پ یار

معبدالت تعبدل نیروهب منحنی تنص – کرنص خیس
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 -1مقذمه

امريزٌ ريشَاا گًوااگًوی تُاق ممااي کاردن ساازٌَاا عاصیف یاا سسایةدیادٌ اراهاٍ ضادٌ اساقی یکای از ایاه ريشَاا،
چسثاودن يرقٍ َا پلیمر تاا واًاظ مکااویکی مصایه تار ساه ساازٌ مایتاضاد کاٍ اویارا" كًسا مقممایه ماًرد كًتاٍ
قرار گرفلٍ اسقی مسایا زیااد اسالدادٌ از ایاه گًواٍ ير َاا تُاق ممااي کاردن ساازٌَاا بتصػاًظ ساازٌَاا تاله مسال
تاشا گردیاادٌ کااٍ مهالصاااف مصللااف ي ملصاادد در ایااه زمیىااٍ اوجااا ضااًدی یکاای از مسایااا مماااي کااردن سااازٌَااا تااله
مسل تاا اسالدادٌ از الیاال پلیمار شاد افاسایص چطامگیر يزن ساازٌ مایتاضاد ،عامىا" اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی تارا
مماي کردن ساازٌَاا تلىای تاٍ ساادگی اوجاا مایگیاردی مهالصااف ا وجاا ضادٌ وطاان دادٌ اساق کاٍ تاا كًتاٍ تاٍ شًاما
مصللدی از تملٍ میاسان فاً د کططای ،ممايماق فطاار تاله ،وساثق الیاال تکاررفلاٍ ،واًاظ مکااویکی الیاال ي چگاًوگی
كصریة سازٌ می كاًان میاسان ممايماق ومطای كیار را تاا اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی كاا  3تراتار افاسایص دادی تُاق تررسای
میاسان افااسایص ممايمااق ي كيییار در رفلااار سااازٌ مهالصااف سزمایطااگاَی ي ك ااًر زیااد تاار ري سااازٌَاا مماااي ضاادٌ تااا
ایه گًوٍ الیال اوجا ضدٌ اسق ][1-7ی
ل ا ا ایااه ولااای مىجاار تااٍ ایجاااد ريشَااا ك ااًر سااادٌ ضاادٌ تُااق مقاسااثٍ ممايمااق ومطاای وُااایی ضااد ،امااا تُااق
مقاسااثٍ ویااس در ااا ف مصللااف تارگا ار بمر لااٍَااا كاارر وااًردگی ،كساالیه میلگردَااا کططاای ي وُااایی مهالصاااف
مقااديد اوجااا گرفلااٍ اسااقی در سیاایه وامااٍ ) [8] ACI (318-05تُااق کىلاارز ویااس در اششااا ومطاای تااله مساال ،
عااًات ااداق عااصامق ششااً ومطاای اراهااٍ ضاادٌ اسااقی در غااًركی کااٍ عااصامق ششااً ومطاای از ااداق عااصامق
پیطىُاد ضدٌ در سییه وامٍ کملر ضاًد سوگااٌ مای تایساق ویاس مااکسیمه مقاساثٍ ي تاا مماادیر ویاس مجااز ممایساٍ گارددی در
طااًز ششااً ومطاای ،الااق ممهااس از یاات ممهااس کااامک كاارر وااًردٌ كااا یاات ممهااس كاارر وصااًردٌ مليیاار ماایتاضااد ،تااٍ
شثاااركی ممااان ایىرساای ویااس تااٍ كركیااة از یاات مماادار میىاایمه ب ، Icrكااا یاات مماادار ماااکسیمه ب Igمليیاار ماایتاضاادی تُااق
مقاسثٍ ویس ،سییه واماٍ  [8] ACIیات مماان ایىرسای ماً ر ب ، Ieتاٍ وقاً کاٍ كيییاراف ساصلی ممااطس را در طاًز ساازٌ
تااٍ دلیا كاارر وااًردگی تااٍ غااًركی مىرااًر ومایااد مصرفاای ومااًدٌ اسااقی در ایااه مصادلااٍ ا ااراف الیااال در مقاسااثٍ ممااان
ایىرسی مً ر در ورر گرفلاٍ وطادٌ اساقی مماان ایىرسای ماً ر ب Ieتاٍ لىگار كارر واًردگی ششاً ب ، Mcrلىگار مااکسیمه در
ششااً واضاای از تارگا ار مااًرد وراار ب ، Maممااان ایىرساای ممهااس كاارر وصااًردٌ ب Igي ممااان ایىرساای ممهااس كاارر وااًردٌ
ب Icrياتسلٍ اسقی
مرتس ] [9تاا در ورار گارفله مىقىای لىگار-اوقىاا تاٍ غاًرف دي وهای ي ومااط کلیاد  ،كسالیه میلگردَاا کططای بMy
ي φyي وُااایی ب Muي ، φuممااان ایىرساای مااً ر ب Ieرا قث ا يتصااد از مر لااٍ كساالیه میلگردَااا کططاای ملدااايف مقاسااثٍ
ي در كصیاایه ویااس كیاار ا ااراف سااصلی الیااال را مىرااًر ومااًدٌ اسااقی در مرتااس ] [11تااا كکمیاا كقمیماااف مرتااس ] [9ي
اسلدادٌ از مىقىی سٍ وهای لىگار -اوقىاا تاا كًتاٍ كيییاراف لىگار واضای از تارَاا ياردٌ در طاًز كیار ولاای دقیا كار
اراهٍ ضدٌ اسقی مرتس ] [11تا فارؼ مىقىای ساٍ وهای لىگار -ویاس ي اسالدادٌ از راتهاٍ كاىص-کاروص تاٍ غاًرف مىقىای
درتااٍ دي ي غاارفىرر ومااًدن از ا ااراف میلگردَااا کططاای در سااصلی ومطاای در مر لااٍ وُااایی تاًاب َااا دقیا كاار
اغ ضدٌ اسقی
در ایااه كقمیا تااا اساالدادٌ از فرمًلثىااد مرتااس ] [11يلاای كيییاار در رياتا كااىص-کااروص میلگاارد ي تااله عااراهة شاادد
ملدايف تُق مقاسثٍ ویري فطاار تاله ي لىگار ویاري فطاار تاله اًز مقاًر وىتای اسالصرا ضادی عامىا تاا كًتاٍ
تٍ فرعایاف مىاساة ي در ورار گارفله مىقىای كاىص -کاروص فاً د کططای تاا یات فارؼ مصماًز َمااوهًر کاٍ در ضاک
ب 4وطان دادٌ ضدٌ اساق در الاق وُاایی وػاف ساصلی ومطای فً دَاا طاًلی کططای در ورار گرفلاٍ ضادٌ اساقی در
ایه كقمیا تاا ا دقیا مصااد ف َمسماان شما مقاًر وىتای در دي مر لاٍ كسالیه میلگردَاا کططای ي وُاایی قاتا
اسلصرا می تاضاد سوگااٌ تاا فارؼ مماان ایىرسای مىاساة در دي مر لاٍ فاً الا کر ویاس ویاس در دي مر لاٍ قاتا مقاساثٍ
میتاضدی در مر لٍ كرر وًردگی تا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ ممهاس َایه گًواٍ كاررواًردگی وادارد مقاساثٍ شما مقاًر وىتای ي
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ممااان ایىرساای تاارا ممهااس كاارر وصااًردٌ سااادٌ ماایتاضاادی سااصی گردیاادٌ ريضاای سااادٌ ي مىاسااة تُااق مقاسااثٍ ویااس ي
ممايمااق ملىاااار باششااا ومطاای کااٍ الیااال پلیماار تاار سااه وااارتی کططاای سوُااا ملػ ا ضاادٌ اسااق تااا اساالدادٌ از
ريشَااا ك ااًر اوجااا گیااردی عاامىا" تُااق تاارسيرد دقااق ایااه ريش ولااای اغا ضاادٌ تااا ممااادیر اغاالٍ از مهالصاااف
سزمایطگاَی اوجا ضدٌ در سایر مراتس ممایسٍ گردیدٌ اسقی

 -2منحنی لنگر -خیس تیر

در ایىجااا مىقىاای لىگاار  -ویااس یاات ششااً ومطاای تااٍ غااًرف سااٍ وهاای كصماایه زدٌ ضاادٌ اسااق ي در ایااه الااق وماااط
کلیااد ب Mcrي ، Δcrب Myي Δyي ب Muي Δuماای تاضااىد ][11ی در غااًركی کااٍ ایااه سااٍ ومهااٍ مطااصع گردوااد تااا اساالدادٌ
از مىقىی كصمیه زدٌ ضدٌ ویس در َر مر لٍ از تارگ ار قات كصییه اسقی

 -3استخراش رواب لنگر -خیس

ضکث  -1منحنی ضابتیک لنگر  -خیس ][11

ضکث  -2متغییرهب بکبر رفته در تیر و سطد مقط] ][11

 -1-3رفتبر تیر تب بث از ترک خوردهی (مرح ه )I

تا كًتٍ تٍ ضک  1زماوی کٍ لىگار اداکتر در ششاً ومطای از غادر كاا لىگار كاررواًردگی افاسایص ماییاتاد ،ویاس ویاس از
غدر كا  Δcrافسایص می یاتدی تا كًتاٍ تاٍ اغاًز ايلیاٍ ممايماق مػاال در ایاه مر لاٍ رفلاار كیار وهای اساق ي لىگار ي ویاس
از ريات زیر پیري میکىىد]:[11
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f I
r g

ب1

t

 3L2 -4a 2 



ب2

y



cr

M

M
cr
= Δ
cr 24E I
c g

در ريات فً :
 : frممايمق کططی واضی از ومص کٍ ممدار سن طث سی ه وامٍ امریکا ب [8] ACIتػًرف زیر پیطىُاد ضدٌ اسق،
)(MPa

ب3

f  0.7 f 
r
c

 : ytفاغلٍ مقًر وىتی كاا ديركاریه كاار کططای اساق کاٍ تاا غارفىررکردن از ا اراف میلگردَاا تػاًرف زیار قاتا مقاساثٍ
اسق،
h
y 
t 2

ب4
 :Ecعریة کطساوی تله تر اساس سییه وامٍ ب ACIتػًرف زیر قات كصمیه اسق:
ب5

)(MPa

 :I gممان ایىرسی ممهس كرر وصًردٌ،

E  4730 f 
c
c
3

ب6
ي  f cممايمق فطار تله می تاضدی

bh

12



g

I

 -2-3رفتبر تیر ترک خورده تب لحظه جبر ضذن می گردهب کططی (مرح ه )Π

کططاای بMy

زماااوی کااٍ لىگاار ماااکسیمه در ششااً ومطاای از لىگاار كاارروااًردگی ب Mcrكااا لىگاار كساالیه میلگردَااا
افسایص مییاتاد ،ویاس يسا كیار ویاس از  Δcrكاا  Δyافاسایص ماییاتادی تُاق فرماًزتىاد از مىقىای كاىص-کاروص فطاار
تله اراهٍ ضدٌ در مرتس ] [12کٍ یت مادز مىاساة تارا اششاا ومطای كسالی کاه مایتاضاد اسالدادٌ ضادٌ اساق بضاک
 3ی در ایه تا فرؼ می گاردد کاٍ دیااگرا کاروص در شما كیار تاٍ غاًرف وهای كيییار کاردٌ ي از كاىص کططای تاله در
قسمق پاییه مقًر وىتی غرفىرر میگرددی رفلار فً د کططی ویس مهات ضک  4در ورر گرفلٍ میضًدی

ضکث : 3منحنی تنص-کرنص فطبر بت ][12

80

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

ضکث : 4ناودار تنص-کرنص فوالد

ضکث : 5تنص هب و نیروهب وارد ضذه بر مقط] ][11

در ضک  5يعاصیق كاىصَاا ي ترایىاد ویريَاا در ممهاس كاررواًردٌ یات كیار تاله مسال كمًیاق ضادٌ تاا  FRPمطااَدٌ
میگرددی تا كًتٍ تٍ ضک  ،5ویري فطار تله ممهس تٍ غًرف زیر مقاسثٍ میگردد:
     bc d
Fc  0 c
c

ب7
 :εcکروص تله در ديركریه كار فطار
 :cشم مقًر وىتی
اگر ویري فطار تله تٍ غًرف زیر در ورر گرفلٍ ضًد:
ب8
سوگاٌ
ب9

Fc  k1 fc bc

)  c (
d
c

c



0

1
fc

k1 
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َمچىیه لىگر ومطی مىل از ویري فطار تله را ًز مقًر وىتی تا كًتٍ تٍ راتهٍ زیر كصییه میگردد:

 c ( )bc 2
d
 c2

c

Mc  

0

ب11
ي در غًركی کٍ لىگر ومطی اغلٍ تٍ غًرف زیر در ورر گرفلٍ ضًد:

ب11
سوگاٌ

M c  k1k2 f cbc 2
 d

  
 c2



0 c

1
k1 fc

k2 

ب12
تا كًتٍ تٍ ایىکٍ راتهٍ كىص-کروص تله مهات مرتس ] [12تٍ غًرف زیر در ورر گرفلٍ ضدٌ اسق:

ب13
 k1ي  k2تٍ غًرف زیر مقاسثٍ می گردود:

ب14

ب15
تهًر کٍ:


 
 1.8   

 c  
 c     f c 
2 
 1    
   
  c 

2
 0    c  

k1 0.9   ln 1    
  c     0  

  c 

1   c 
    tag   
    0 
 0  
k2  2  0  
   2 
 c 
ln 1   c  
  0  



ب16
 -1-2-3معبدالت سبزهبر کرنص هب

f c
Ec

 0  1.71

کااروص در ديركااریه كااار فطااار تااله ب ، εcفً دَااا فطااار ب' ، εsي الیااال پلیماار ب ، εfدر مر لااٍ كساالیه میلگردَااا
کططی را میكًان تٍ غًرف زیر اسلصرا ومًد ]:[11
c
= εc
ε ≤ 0.003
d -c y
ب17

ب18
ب19
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c - d′
ε
d -c y

ε′
= c

h-c
ε
d -c y

= εf
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تهًر کٍ کروص در لقرٍ تار ضدن میلگردَا کططی تػًرف زیر كصییه میگردد:

fy

ب21

Es

 -2-2-3معبدله تعبدل نیروهب

y 

مصادلٍ كصادز ویريَا در ممهس را میكًان تٍ غًرف زیر مصیه ومًد ]:[11

0

 F 0  F  F   F  F

ب21
َمانطًر کٍ از ضک  5مطصع اسق،
 : Fcترایىد ویريَا فطار تله ممهس
 : F′sترایىد ویريَا فً دَا فطار ممهس
 : Fsترایىد ویريَا فً دَا کططی ممهس
 : Ffترایىد ویريَا الیال کططی ممهس
می كًان مصادلٍ ب 21را تػًرف سادٌ ضدٌ زیر تازوًیسی کرد:
ب22

ب23
ب24

ب25

f

s

s

c

Ac 2  Bc  C  0
A  k1 f cb

] B   c [ As Es  Af E f
]C  - c [ As Es d   Af E f h

تا ا َمسماان مصااد ف فاً ي مصااد ف ساازگار کاروصَاا ممادار  k1 ، εc ،cي  k2قاتا مقاساثٍ اساقی ااز مطصػااف
ومهٍ ب Myي Δyتػًرف زیر كصییه می گردد:
ب26
ب27

M y = k1k 2 f c′
bc 2 + As′Es ε′
)+
s (c - d ′
)As f y (d - c) + A E ε (h - c
f f f

] [ 3 L2 - 4a 2

M y - M cr
24 Ec I cr

= Δy - Δcr

 : Icrممان ایىرسی ممهس كرروًردٌ میتاضد کٍ میكًان سن را تٍ غًرف زیر مقاسثٍ ومًد:

ب28

bc 3 Es
= I cr
+
As′
( c - d′
)2 +
3
Ec
Ef
Es
As ( d - c)2 +
A ( h - c)2
Ec
Ec f

 -3-3رفتبر تیر پس از جبر ضذن می گردهب کططی (مرح ه )Ш

زماوی کاٍ لىگار مااکسیمه در ششاً ومطای از لىگار مر لاٍ كسالیه میلگردَاا کططای ب Myكاا لىگار وُاایی ب Muافاسایص
مییاتد ،ویاس يسا كیار ویاس از  Δyكاا  Δuافاسایص مای یاتادی تاا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ در مر لاٍ وُاایی ،كصریاة در كیرَاا تاله
مسل مماي ضدٌ تا الیال مػاىًشی پلیمار ملػا ضادٌ تار يتاٍ کططای تاٍ دي ضاک اكداا مایافلاد لا ا دي الاق زیار
مًرد تررسی قرار میگیرد:

حبلت اول :در ایاه الاق كصریاة كیار تػاًرف پاارٌضادن الیاال کططای غاًرف مایگیارد ،کاٍ در ایاه الاق کاروص در
ديركریه كار فطار تله تػًرف زیر میتاضد ]:[11
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c
= εc
ε ≤ 0.003
h - c ff

ب29

ε ff = ε fu

ب31
 :εfuکروص کططی وُایی الیال

حبلات دوم :درغاًركی کاٍ كصریاة واضای از تادا ضادن الیاال از ساه

 ]13[ 440کروص  εffتػًرف زیر كصییه میگردد ]:[11
ب31

تاله تاضاد ،سوگااٌ تاا كًتاٍ تاٍ سیایه واماٍ ب ACI

 ff  km fu
کٍ عریة کاَص  kmاز ريات زیر قات مقاسثٍ اسق ]:[11
nE f t f
1
km 
 [1] ≤ 0.9 ,
60 fu
360000
nE f t f  180000
1 90000
[
] ≤ 0.9 ,
60 fu nE f t f

km 

nE f t f  180000

ب32
: nكصداد يرقُا الیال FRP
: tfعصامق َر یٍ ير FRP
 : Efعریة کطساوی الیال
تا كًتٍ تٍ دي الاق مقلما كصریاة ي تاا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ  εfuاز واًاظ مکااویکی الیاال پلیمار مایتاضاد ،تاا اسالدادٌ از
مصاد ف اسلصرا ضدٌ قسمق قث  k1 ، εc ،cي  k2در الق وُایی ویس قات مقاسثٍ وًاَىد تًد.
ي از سن تا لىگر وُایی ممهس تػًرف زیر قات مقاسثٍ اسق ]:[11
)(33

ي:

M u  k1k 2 f cbc 2  As Es  s (c - d ) 
)As f y (d - c)  A f E f  ff (h - c
Mu - M y

] [3L2 - 4a 2
ب34
24 Ec I cru
تااا كًتااٍ تااٍ ایااه مًعااًز کااٍ تااا افااسایص کااروص میلگردَااا کططاای از ااد  ،εyسااصلی ومطاای سن تااٍ ضاادف کاااَص
مییاتد ،از وػف سصلی فً دَا کططی در مر لٍ وُایی مهات ضک  4غرفىرر ضدٌ ي:
E
bc 3 Es
I cru 

As (c - d )2  f A f (h - c)2 
3
Ec
Ec
ب35
Es
2
) )As (d - c
(1/2
Ec
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u -  y 
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جذول ( -)1مطخوبت تیرهب مورد مطبلعه مراج] [11 13و[14
 CFRPمشخصات
A f (mm2)=n×tf ×bf
052×1/170×2

خواص بتن

مشخصات آرماتور طولی کششی

Beam
No.

ابعاد تير)(mm

Ec
f'c
Es
fy
As
A's
Ef
εfu
)(GPa) (MPa) (GPa) (MPa) (mm2) (mm2) (GPa) (%
0111 32/5
47/3
211
447
258
1
211 1/6

L

d

h

b

3111

251

311

211

IS1

47/3

0111 32/5

3111

251

311

211

IS2

a

052×1/170×2

1/6

211

1

258

052×1/170×2

1/6

211

56

1

042

427

211

47/3
49

0111 32/5

3111

032

251

058

018

3L

012×1/065×4

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

4L-1

012×1/065×4

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

4L-2

012×1/065×5

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

5L-1

012×1/065×5

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

5L-2

012×1/065×6

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

6L-1

012×1/065×3

1/7

001

258

447
447

211
211

561 33/00

0526

311

211

IS3

012×1/065×6

1/7

001

56

042

427

211

49

561 33/00

0526

032

058

018

6L-2

051×1/2×2

0/2

027

010

412

421

201

49/2

751 33/2

2011

021

051

211

C3

051×1/2×2

0/2

027

010

412

421

201

49/2

751 33/2

2011

021

051

211

C4

051×1/2×6

0/2

027

010

412

421

201

49/2

751 33/2

2011

021

051

211

C5

051×1/2×6

0/2

027

010

412

421

201

49/2

751 33/2

2011

021

051

211

C6

 -4مقبيسه روش پیطنهبد بب نتبيز وزمبيطگبهی

كقمیماااف تساایار تُااق تررساای رفلااار كیرَااا تااله مساال در ومااص اوجااا ضاادٌ اسااقی در مرتااس [ ]14تااا اوجااا
سزمایص تر ري ساٍ كیار ي كيییار كصاداد یاٍ َاا  FRPتاٍ تررسای افاسایص كصاداد یاٍ َاا تار ري رفلاار سوُاا پرداولاٍ
اسااقی در ایااه سزمایطاااف در ومًوااٍ َااا  IS2 ،IS3ي  IS1تااٍ كركیااة دي ،سااٍ ي پااى یااٍ اساالدادٌ ضاادٌ اسااقی كقمیماااف
اوجا ضدٌ در مرتس [ ] 11ویس کٍ تا افسایص كصاداد یاٍ َاا الیاال تاٍ شىاًان مليیار اوجاا گرفلاٍ ي ومااد گا ار ومًواٍَاا
 3Lكا  6Lاوجا ضدٌ کٍ تٍ كركیة وطان دَىدٌ افسایص یٍ َا کرته از  3كا  6می تاضىدی
مرتااس [ ]15ویااس تااٍ تررساای ي ممایسااٍ كااا یر يرقُااا  CFRPي  GFRPبالیااال کاارته ي ضیطااٍ را تُااق مماااي کااردن
سازٌ پرداولٍ اسق ،ومًوٍ َاا  C3كاا  C6اوجاا ضادٌ کاٍ تاٍ كركیاة  3كاا  6یاٍ دارواد ي  C7ي  C8شاکيٌ تار كصاداد یاٍ
َااا وااًز سوُااا ویااس ملدااايف ماای تاضاادی مطصػاااف كیرَااا سزمااایص ضاادٌ در مرات اس [11،14ي ]15در تااديز  1سيردٌ ضاادٌ
اسقی ولای ممایسٍ ريش فاً الا کر تاا كقمیمااف اوجاا ضادٌ در تادايز  2-5وطاان دادٌ ضادٌ اساقی ولاای تیااوگر سوساق
کٍ اشداد فً کاٍ تار اسااس فرمًلثىاد مرتاس ] [11ي تاا كيییار پاراملرَاا كاىص – کاروص فاً د ي تاله اسالصرا ضادٌ
اود ،وساثق تاٍ ولاای مرتاس ] [11در ویاس كسالیه ي وُاایی ولاای دقیا كار اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا
كسلیه ي وُایی دقق کملر مطاَدٌ ضدی
جذول :2مقبيسه لنگر تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی

لىگر ملىاار تا كسلیه میلگرد کططی
مهالصٍ اعر
)(kN.m
31/46
32/18
37/12
9/28
9/99
9/99
11/69
11/69
11/39
11/39

لىگر ملىاار تا كسلیه میلگرد کططی
سزمایطگاٌ
)11[ (kN.mي]14
36/7
37/8
42/3
11/4
13/2
12/2
13/7
14/3
14/4
14/9

Beam No.
IS1
IS2
IS3
3L
4L-1
4L-2
5L-1
5L-2
6L-1
6L-2
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جذول :3مقبيسه لنگر نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی
لىگر وُایی مهالصٍ اعر
)(kN.m
35/16
38/64
45/75
12/87
14/63
14/63
16/37
16/37
18/19
18/19
29/75
29/75
41/46
41/46

لىگر وُایی سزمایطگاٌ
)11،14[(kN.mي]15
41/2
46
55
14/8
15/6
15/4
17/6
17/3
17/8
17/6
28/1
29
38/7
38

Beam
IS1
IS2
IS3
3L
4L-1
4L-2
5L-1
5L-2
6L-1
6L-2
C3
C4
C5
C6

جذول :4مقبيسه خیس تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی
ویس ملىاار تا كسلیه
ویس ملىاار تا كسلیه
میلگرد کططی مهالصٍ اعر میلگرد کططی سزمایطگاٌ
)11[ (mmي]14
)(mm
13
11/91
12/9
12/36
14
12/51
7/1
5/58
7/2
5/65
6/8
5/65
6/5
5/71
7
5/71
7/1
5/78
7/3
5/78

Beam
IS1
IS2
IS3
3L
4L-1
4L-2
5L-1
5L-2
6L-1
6L-2

جذول :5مقبيسه خیس نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی

 -5نتیجه هیر

ویس وُایی مهالصٍ
اعر)(mm
23/78
22/19
24/12
11/37
11/71
11/71
11/97
11/97
12/19
12/19
26/61
29/61
28/56
28/56

ویس وُایی سزمایطگاٌ
)11،14[ (mmي]15
21/1
23/3
24/1
12/4
12/6
13/5
12/8
13/5
12/1
12/1
25/5
31/8
32/4
31/4

Beam
IS1
IS2
IS3
3L
4L-1
4L-2
5L-1
5L-2
6L-1
6L-2
C3
C4
C5
C6

ممادیر ویس ي لىگر اغلٍ از سزماایص تار ري  14شادد كیار تاله مسال ممااي ضادٌ تاا الیاال پلیمار کاٍ كقاق تارگا ار
دي ومهااٍ ا قاارار گرفلااٍ اوااد ي در مراتااس [11ي13ي ]14اراهااٍ ضاادٌ اوااد تااا ريش اراهااٍ ضاادٌ در ایااه كقمیا مااًرد ممایسااٍ
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 ولاای اغا از فرمًلثىاد ایاه كقمیا در الاق وُاایی بلىگار ي،قرار گرفلاٍ اوادی َمااوهًر کاٍ از تادايز مطاًُد اسا ق
ویس وُاایی َمااَىگی ي اوهثاا تسایار واًتی تاا ولاای سزمایطاگاَی وساثق تاٍ الاق كسالیه فً دَاا کططای دارد ي از
ٍسن تا کٍ ولای الق وُایی تسیار مُاه ي ماًرد اسالدادٌ مای تاضاىد لا ا ولاای ایاه كقمیا مای كًاواد تاٍ غاًرف مقافرا
 کاٍ از ولاای سزمایطاگاَی کاًچکلر مای تاضاد تُاق تارسيرد ممايماق ي ویاس اششاا،کاراوٍ بتا كًتٍ تٍ اوالکل تسایار کاه
ومطی تلىی مماي ضادٌ تاا الیاال پلیمار ماًرد اسالدادٌ قارار گیاردی ولاای تیااوگر سوساق کاٍ اشاداد فاً کاٍ تار اسااس
 وساثق تاٍ ولاای مرتاس،[ ي تاا كيییار پاراملرَاا كاىص – کاروص فاً د ي تاله اسالصرا ضادٌ اواد11] فرمًلثىد مرتاس
[ در ویس كسلیه ي وُایی ولاای دقیا كار اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا كسالیه ي وُاایی دقاق کملار11]
مطاَدٌ ضدی

] مراج-6
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Abstract
The rehabilitation of existing reinforced concrete structures and infrastructures becomes
necessary due to ageing, corrosion of steel reinforcement, defects in construction/design,
demand in the increased service loads, and damage in case of seismic events and improvement
in the design guidelines. Fiber-reinforced polymers (FRP) have emerged as promising
material for rehabilitation of existing reinforced concrete structures. The use of externally
bonded Fiber Reinforced Polymer (FRP) sheets is an effective technique for strengthening and
retrofitting of reinforced concrete beams especially under flexural loads. The use of FRP has
been on the rise, mainly due to composite materials’ high strength and stiffness, non-corrosive
nature and ease of installation. The purpose of retrofitting is to structurally treat the member
with an aim to restore the structure to its original strength. Few investigations have performed
to investigate the characteristics of retrofitted reinforced concrete flexural members. In the
present study, a method for analyzing of the reinforced concrete beams retrofitted by FRP is
proposed. The equilibrium equations and associated strain boundary conditions are used to
determine the deflection and moment at each point along beam. As it is demonstrate in the
numerical example, the proposed procedure can yield in efficient way, accurate result for FRP
concrete beams ی
Keywords: Reinforced Concrete Beams Flexural Member Retrofitting Fiber Polymer FRP All
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چکیذٌ

ثلًکَبی ثته سجک  AACدر دیًار سبختمبنَب ،لشيم ثُزٌثزداری مىبست ي جلًگیزی اس عذم

ثب تًجٍ ثٍ کبرثزد اججبری

اتالف مصبلح ثٍ لحبظ ديثبرٌکبری در اصالح ي مزمت تزکخًردگی در ایه مصبلح ي َمچىیه استفبدٌ ثُیىٍ ثب عملکزد ثبال اس

چست در ایه پژيَص مذ وظز قزار گزفت .اثتذا مقبيمت فطبری ثلًک تًسط آسمبیص ومًوٍَبی مکعجی ثب اثعبد  200میلیمتز
اوذاسٌگیزی ضذ .وتبیج مجیه مقذار مقبيمت فطبری حذاقل ي حذاکثز  2/4ي  3/1ثب میبوگیه  2/7مگبپبسکبل ثًدوذ .جُت تعییه

ضزیت کطسبوی ،ومًوٍ َبی مکعجی ثٍ اثعبد  100میلیمتز ویش تحت ثبرگذاری فطبری َمزاٌ ثب اوذاسٌگیزی تغییز ضکل محًری
ومًوٍ قزار گزفت .ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک ثب آسمبیص  28ومًوٍ مىطًری ثٍ اثعبد  200×100×100میلیمتز کٍ دي ثٍ دي

تًسط چست ثلًک ثٍ یکذیگز چسجبوذٌ ضذٌ ثًدوذ ،در سمبنَبی مطخص اس  8سبعت تب  35ريس تحت آسمبیص خمص سٍ

وقطٍای قزار گزفت .سپس وتبیج ثب وتیجٍ ومًوٍ َبی مجىب ثٍ اثعبد  400×100×100میلیمتز مقبیسٍ گزدیذ .وتبیج وطبن داد کٍ پس

اس گذضت سمبن  48سبعت مقبيمت چسجىذگی چست اس مقبيمت گسیختگی ثلًک فزاتز میريد.

کلمبت کلیذی :ثلًک  ،AACمقبيمت چسجىذگی ،ظزفیت خمطی ،چست اتصبلدَىذٌ ثلًک.
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-1مقذمٍ

ًیاز گعتتردُ ٍ رٍز افتسٍى جاهعتِ بتِ ظتاتتواى ٍ هعتکي ،ضترٍر اظتتاادُ از رٍغ ّتا ٍ هفتاح جذیتذ بتِ هٌظتَر افتسایػ
ظتترع ظتتات  ،ظ ت ظتتازی ،عتتای ظتتازی ٍ ًیتتس طراحتتی بْیٌتتِ ظتتاتتواى در برابتتر زحسحتتِ را بتتیػ از پتتیػ هطتتر کتتردُ
اظ ت .ح ت هؽتتکی ی ًظیتتر زهتتاى طتتَیًی اجتترا ،عوتتر هایتتذ کتتن ٍ یتتا ّسیٌتتِ زیتتاد اجتترای ظتتاتتواىّتتا ًیازهٌتتذ ارائتتِ
راّکارّتتایی بتتِ هٌظتتَر اظتتتاادُ عولتتی از رٍغّتتای ًتتَیي ٍ هفتتاح ظتتاتتواًی جذیتتذ جْ ت کتتاّػ ٍزى ٍ کتتاّػ زهتتاى
ظات  ،دٍام بیؽتر ٍ ًْایتا کتاّػ ّسیٌتِ اجترا اظت  .ظت ظتازی یکتی از ه احت ًتَیي در علتن ظتاتتواى اظت کتِ رٍز
بتتِ رٍز در حتتا گعتتترغ ٍ پیؽتترف هتتیباؼتتذ .ایتتي فتتيآٍری ع تتار از کتتاّػ ٍزى وتتام ؼتتذُ ظتتاتتواى بتتا اظتتتاادُ از
کٌی ت ّتتای ًتتَیي ظتتات هفتتاح جذیتتذ ٍ بْیٌتتِ ظتتازی رٍغّتتای اجتترا هتتیباؼتتذ .کتتاّػ ٍزى ظتتاتتواى عتتیٍُ بتتر
ـرفِ جتَیی در ّسیٌتِ ،زهتاى ٍ اًترشی ،زیتاىّتای ًاؼتی از حتَاد ط یعتی هاًٌتذ زحسحتِ را کتاّػ دادُ ٍ ـتذها ًاؼتی از
ٍزى زیاد ظاتتواى را بِ حذاق هیرظاًذ.
در دًیای پیؽرفتِ اهرٍزی ٍ با َجِ بتِ پیؽترف ّتای ـتَر گرفتتِ در زهیٌتِّتای هختلت علوتی ـتٌع بتتي ًیتس دچتار
حتتَ گردیتتذُ کتتِ َحیتتذ بتتتي ظ ت ًیتتس حاـ ت ّوتتیي پیؽتترف ّتتا هتتیباؼتتذ .بتٌتتی کتتِ عتتیٍُ بتتر کتتاّػ بتتار هتتردُ
ظاتتواى از ًیرٍی ٍارد بتِ ظتازُ در اثتر ؼتتا زحسحتِ هتیکاّتذ ٍ در ـتَر خریت ٍزى آٍار حاـت ًیتس کتاّػ هتییابتذ
ٍ اهتترٍزُ آى را بتتِ عٌتتَاى بتتتي قتترى هتتیًاهٌتتذ .بتتتي ظت بتتا َجتتِ بتتِ ٍیصگتتیّتتایی کتتِ دارد دارای کاربردّتتای هختلاتتی
اظ کِ برحع ٍزى هخفَؾ ٍ هقاٍه فؽاری آى اکی هیگردد [.]1
بتتتي ظتت ا َکیٍؼتتذُ بتتا عیهتت اتتفتتاری ) AAC (Autoclaved Aerated Concreteدر ظتتا  1924هتتییدی َظتت یتت
هٌْتذض آرؼتیتک ظتَئذی اتتترا ٍ بتتِ جاهعتِ هٌْذظتی هعرفتی گردیتذَ .حیتتذ بلتَ ظت  AACدر ـتٌع ظتتاتتواى
ایراى در ظا  1367ؼرٍ ؼتذُ اظت  .ایتي هحفتَ اهتیتازا ٍیتصُ ای ًیتس ًعت بتِ دیگتر هفتاح دارد از جولتِ ایتي کتِ
عای هٌاظ حرار ی ٍ ـذا هیباؼذ ،در برابر فؽتار هقتاٍم اظت  ،بتا ابتسار هعوتَحی بتِ آظتاًی بریتذُ هتیؼتَد ٍ هتی تَاى آى
را بتتِ ّتتر ؼتتک راؼتتیذ ،ظتتَرا کتترد ٍ یتتا غییتتر ؼتتک داد .در هَقعی ت کٌتتًَی بتتتي ظت بْتتتریي هتتادُ بتترای ظتتات
ظاتتواىّای کَچ ٍ بسرگ هعکًَی ،تذها ی ،ـٌعتی ٍ کؽاٍرزی بِ ٍیصُ در هٌاط زحسحِ تیس هیباؼذ [.]2
از هعتتائ ٍ دغذغتتِ ّتتای هْتتن هٌْذظتتاى عوتتراى در اهتتر طراحتتی ،هحاظ ت ِ ٍ ظتتات پتترٍشُّتتای عوراًتتی ٍزى ظتتازُ بتتِ
هٌظَر طراحی بْیٌِ در برابر ًیترٍی زحسحتِ اظت  .از آًجتایی کتِ اهترٍزُ وتاهی ظتاتتواى ّتا بتِ ـتَر اظتکل فلتسی ٍ یتا
بتٌتی اجترا هتتیؼتًَذ ،پار یؽتتيّتا ٍ دیَارّتای داتلتتی فقت ًقتتػ جذاکٌٌتذُ فضتا را برعْتتذُ دارًتذ ٍ ّرچتتِ هفتاح بکتتار
تر باؼتذ تاثیر هعتتقیوی در کتاّػ ٍزى ظتازُ دارد .از ایتي رٍ جتایگسیٌی بلتَ ّتای AAC
رفتِ ؼذُ در ایتي اجتسا ظت
بِ جای آجرّای هعوَحی ٍ ظتاا بعتیار اثیرگتاار هتی باؼتذ[ .]4در دًیتای پیؽترفتِ اهترٍزی ٍ بتا َجتِ بتِ پیؽترف ّتای
ـتَر گرفتتِ در زهیٌتِّتای هختلت علوتی ،ـتٌع بتتي دچتار حتَ گردیتذُ اظت َ ،حیتذ بلتَ ظت  AACحاـت
ّویي پیؽرف ّا هیباؼذ [.]5
طراحاى ٍ ظازًذگاى از دیربتاز ،بتِ دحیت حااظت از جٌگلْتا ٍ ّوچٌتیي قیوت بتایی چتَ  ،بتِ دً تا هفتاح ظتاتتواًی
بَدًتذ کتِ بتتَاى آى را جتایگسیي چتَ ًوتتَد .هحفتَحی کتِ بتِ ّوتاى اًتذازُ عتتای ٍ ؼتک پتایر بتَدُ ٍ در عتیي حتتا در
برابر هَریاًِ ،آ ػ ظتَزی ٍ پَظتیذگی هقاٍهت بیؽتتری از تتَد ًؽتاى دّتذ .در ایتي ظتاتتار هتخلخت  ،هیلیتَى ّتا ح تا
َّا ٍجَد داؼتتِ کتِ در کٌتار ظتاتتار تَپر یت کلعتین ّیذرٍظتیلیکا  ،بتتي ّتَادار ا تَکیٍ ؼتذُ را بتِ ٍجتَد آٍردُ اًتذ.
عتتای حرار تتی ،ـتتَ ی ،ظ ت کی ،هقاٍه ت در برابتتر حری ت ٍ هقاٍهت در هقابت پَظتتیذگی ،از تتتَاؾ هٌحفتتر بتتِ فتترد بتتتي
َّادار ا َکیٍ ؼذُ بِ حعتا هتی آیتذ .ایتي بتتي بتا دارا بتَدى تتَاؾ هتاکَر َاًعت بتِ ظتادگی جتایگسیي چتَ ؼتذُ ٍ
بِ دحیت ط یعتی بتَدى هتَاد ؽتکی دٌّتذُ آى ًظیتر ظتیلیط ،گت ٍ آّت بتِ ظترع گعتترغ پیتذا کٌتذ .در کارّتای
ظتتاتتواًی بتٌتتیٍ ،زى تتتَد بتتتي قعتتو عوتتذُای از ک ت بتتار ٍاردُ بتتر ظتتازُ را ؽتتکی هتتیدّتتذ ٍ حتتاا اهتیازّتتای قاب ت
تتَجْی در کتتاّػ ٍزى آى ٍجتتَد تَاّتتذ داؼتت  .هْوتتتریي ایتتي اهتیازّتتا اهکتتاى اظتتتاادُ از هقتتاط کتتَچکتر ٍ کتتاّػ
هربَطِ در اًذازُ پی ّا اظت  .بعتیٍُ در بتتي ظت قاحت ّتا فؽتار کوتتری را از حاحت بتتي هعوتَحی بایتذ حوت ًوایٌتذ ٍ
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ّوچٌیي کت ٍزى هفتاححی کتِ بایتذ جابجتا گتردد کتاّػ هتی یابتذ کتِ ظت افتسایػ َحیتذ تَاّتذ ؼتذّ .وچٌتیي بتتي
قری تاً
ظت از ححتتا اًتقتتا حتترار عتتای بْتتتری از بتتتي هعوتتَحی اظت  .حتتذٍد عولتتی ٍزى هخفتتَؾّتتای بتتتي ظت
بیي  300ا  1850کیلَگرم بر هترهکع هیباؼذ [.]6
از آى جتتایی کتتِ پیَظتتتگی هعتتیری بتترای اًتقتتا ًیتترٍ هتتیباؼتتذ ،حتتاا کلیتتِ رٍغّتتای آهتتادُظتتازی ظتتطحی ،کیایتت
چع اًٌذُ ّا ٍ ًحَُ اجرا بِ جْت رظتیذى بتِ هقاٍهت پیَظتتگی هٌاظت جْت عولکترد هتَرد اًتظتار هقتاٍمظتازی تاهیي
گردد .اّویت پیَظتتگی از آى جْت اظت کتِ اگتر ا فتا بتیي بتتي ٍ هتَاد هرکت از بتیي بترٍد ،حتتی اگتر ایتي هفتاح
ظتتاحن بواًتتذ ،ظیعتتتن عولکتترد یکمارچتتِ ٍ هتتَرد اًتظتتار را ًخَاّتتذ داؼت  .هاًتتذگاری پیَظتتتگی از بحراًتتی تتریي هعتتای در
رابطِ با اظتاادُ از ایي هفاح اظ ٍ آهادُظازی ظط از اثیرگاار ریي عاه ّا در بررظی پیَظتگی هیباؼذ [.]3
-2ثزوبمٍ آسمبیطگبَی

 -1-2آمبدٌسبسی ثلًکَب ثزای تُیٍ ومًوٍَبی آسمبیص

هطاب ؼک ( ) 1قطعا ی بتِ عتذاد ٍ ابعتاد ًوتایػ دادُ ؼتذُ َظت بترغ بتا ارُ دظتتی بترای ظتات ًوًَتِّتای آزهتایػ
فتتراّن گردیتتذ .بتترای آزهتتایػّتتای هقاٍه ت فؽتتاری ًوًَتتِ ؼتتوارُ ( )1بتتِ عتتذاد  10عتتذد هکع ت  200هیلیوتتتری بریتتذُ
ؼذً .وًَِ ؼوارُ ( )2هکع ی بِ ابعتاد  100هیلیوتتر بتِ عتذاد  5عتذد ْیتِ گردیتذ تا بترای عیتیي ضتری کؽعتاًی هتَرد
آزهایػ قترار گیتردً .وًَتِ ؼتوارُ (ً )3یتس عتذاد  6عتذد بلتَ بترای عیتیي هتذٍ گعتیختگی هتذ ًظتر قترار گرفت کتِ
یکی از آزهًَِ ّا بِ هٌظَر کٌتتر ؼترای کیتِگتاّی ٍ ًحتَُ با رگتااری دظتتگاُ آزهتایػ در ًظتر گرفتتِ ؼتذُ بتَدً .وًَتِ
ؼتتوارُ ( )4بتتِ ابعتتاد  400×100×100هیلیوتتتر ْیتتِ ٍ بتتِ عٌتتَاى ًوًَتتِ کٌتتتر بتترای هقایعتتِ هتتذٍ گعتتیختگی ٍ رًٍتتذ
کعتت هقاٍهتت چعتت بلتتَ بتتا ًوًَتتِّتتای ؼتتوارُ ( )5هتتَرد هقایعتتِ قتترار گیتتردً .وًَتتِ ؼتتوارُ ( )5بتتِ ابعتتاد
 200×100×100هیلیوتتتر دٍ بتتِ دٍ بتتِ یکتتذیگر چع ت اًذُ ؼتتذ تتا رًٍتتذ کع ت هقاٍه ت چع ت بلتتَ هؽتتخؿ ؼتتَدً .تتام
ًوًَِ آزهتایػ ظتاتتِ ؼتذُ از ّتر قطعتِ در زیتر آى ًَؼتتِ ؼتذُ اظت ً .تام گتااری ًوًَتِّتا در بختػ  3-2آٍردُ ؼتذُ
اظ .

ضکل  -1تعذاد ي اثعبد قطعٍَبی مًرد استفبدٌ در تُیٍ ومًوٍَبی آسمبیص

 -2-2پبرامتزَبی مًرد ثزرسی

آزمااش هااش 5گااه ب ااه وه هاا هااشولاا
ق سشهی،م

گسیختگی،ح اقثهتغییهل

  )1ااهاسااشو اا

 )1اهجااشگگه اا قاا مفش ماا  ااش و،ضااه
 ه سیقها گه تن  .

هفط میشهی  ه سخ ل نچس م

جذيل  -1پبرامتزَبی مًرد ثزرسی در آسمبیصَب

ؼوارُ ًوًَِ
1
2
3

5ٍ4

آزهایػّای اًجام ؼذُ

هقاٍه فؽاری

غییرؼک

ضری کؽعاًی

رًٍذ ظخ ؼذى چع

هذٍ گعیختگی

√

_

_

_

_

√

√

√

_

_

_

_

_

_

√

_

_

_

√

√
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 -3-2چیذمبن آسمبیص
در آزهایػّتای پتیػرٍ ًوًَتِّتای  1تا  5هطتاب ؼتک ( )2حت آزهتایػّتای هقاٍهت فؽتاری ،توتػ ظتِ ًقطتِای
قرار گرفتٌذً .وًَِّتای ؼتوارُ ( )5بتِ عتذاد  14عتذد ّتر ًوًَتِ ؼتاه دٍ قعتو بتِ ابعتاد  200×100×100هیلیوتتر کتِ
بتِ یکتذیگر چعت یذُاًتذ ٍ ًوًَتِای بتِ طتَ  400هیلیوتتر را ؽتکی هتیدٌّتذ ،بتا ًوتاد 2P20-Hi-Xi
َظ چعت بلتَ
ًؽاى دادُ ؼذُاًذ Hi .هعرف هتذ زهتاى بعتذ از ا فتا َظت چعت تا زهتاى آزهتایػ ٍ بتر حعت ظتاع ٍ  Xiؼتوارًذُ
آى هی باؼذ .در ّر هذ زهتاى هتذ ًظتر دٍ آزهًَتِ هتَرد آزهتایػ قترار گرفت  .بتِ طتَر هاتا آزهتَى اٍ بتا هتذ زهتاى 8
ظاع بِ ـَر ً 2P20-8h-1وایػ دادُ ؼذُ اظ کِ در جذٍ ( )2آهذُاًذ.
ؼوارُ ًوًَِ
1
2

ًامگااری

جذيل  -2وبمگذاری پبرامتزی ومًوٍَبی آسمبیص

C20-Xi
C10-Xi

عذاد ًوًَِ
10
5

3

B-Xi

5

4

1P40-Xi

4

5

2P20-Hi-Xi

14

هؽخفا

هکع بِ بعذ  200هیلیوتر
هکع بعذ  100هیلیوتر
بلَ

AAC

ابعاد قطعِ (هیلیوتر هکع )
400×100×100
ابعاد قطعِ (هیلیوتر هکع )
400×100×100

پاراهترّا

 Xiؼوارُ ًوًَِ
 Xiؼوارُ ًوًَِ
 Xiؼوارُ ًوًَِ
 Xiؼوارُ ًوًَِ
 Hiهذ زهاى
 Xiؼوارُ ًوًَِ

در آزهایػ توػ ظتِ ًقطتِای در ؼتک (ٍ )9رق فَقتاًی  1290گترم ٍ هیلتِّتای هحت اعوتا ًیترٍ  470گترم هتیباؼتذ.
ٍزى ـتتاحِ فتتَیدی در ؼتتک ( )4در آزهتتایػ ًوًَتتِّتتای ؼتتوارُ ( 4850 )2گتترم اظتت  .بتتِ دحی ت کتتن بتتَدى هقاٍهتت
فؽتتاری ٍ هتتذٍ گعتتیختگی بلتتَ ً AACع ت بتتِ بتتتي هعوتتَحی ظتترع بارگتتااری در ًوًَتتِّتتای ؼتتوارُ ( )1کوتتتریي
هقتذار دظتتتگاُ آزهتتایػ بتتِ هقتتذار ً 2500یتتَ ي در دقیقتتِ اًتختتا گردیتتذ .ظتترع بارگتتااری بتترای ظتتایر ًوًَتتِّتتا کتتِ در
دظتگاُ دیگری آزهایػ ؼذُاًذ ًیس ایي هقذار در ًظر گرفتِ ؼذ.

-3ثحث وتبیج

ضکل  -2اثعبد ومًوٍَبی آسمبیص ي وحًٌ قزارگیزی در دستگبٌ ي وحًٌ وبمگذاری

 -1-3آسمبیصَبی مقبيمت فطبری

 1-1-3آسمبیص تعییه مقبيمت فطبری ثلًکَبی AAC

از جولِ آزهایػ ّای هتَثر ٍ پتر کتاربرد در کٌتتر کیاتی بتتي ظت  ،آزهتایػ عیتیي هقاٍهت فؽتاری بتتي هتیباؼتذ.ایي
آزهایػ بر اظاض اظتاًذارد هلتی ایتراى بتِ ؼتوارُ  8596اًجتام هتی گتردد کتِ ایتي اظتتاًذارد رٍغ عیتیي هقاٍهت فؽتاری
آزهًَتتِّتتای ْیتتِ ؼتتذُ از بتتتي ّتتَادار ا تتَکیٍ ؼتتذُ را بتتر اظتتاض ًع ت ًیتترٍی گعتتیختگی در فؽتتار هحتتَری بتتر ظتتط
هقطت عرضتتی آزهًَتتِای کتتِ بفتتَر عوتتَدی در جْت اعوتتا بتار قتترار گرفتتتِ اظت را یتتیي هتتیکٌتتذ .آزهتتایػ عیتتیي
هقاٍه فؽاری ًوًَِّای اظتتَاًِ ای هعوتَ ًی ًیتاز بتِ کیّت گتااری (پَؼتػ ظتطَ اًتْتایی یتا کمیٌتي) احعتاض هتی-
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گتتااری ّوتتراُ بتتا هؽتتکی ی اظ ت کتتِ آزهایؽتتگراى

ؼتتَد ٍ بتترای آى دظتتتَراحعو جذاگاًتتِای ٍجتتَد دارد .عو ت کیّ ت
رجی هیدٌّذ بِ ظراغ آزهًَِّای هکع ی برًٍذ.
در اظتاًذارد هلی ایراى حتذاق عتذاد ًوًَتِ بترای بتِ دظت آٍردى هقاٍهت فؽتاری بایتذ ً 3وًَتِ باؼتذّ ،وچٌتیي ًوًَتِ-
ّا بایذ هکع ی ٍ بتِ ابعتاد  100هیلیوتتر یتا اًتذازُ ّتای دیگتر بتِ ؼترطی کتِ بتتَاى بتیي هقاٍهت فؽتاری عیتیي ؼتذُ بتا
هقاٍه فؽاری ًوًَِّای هکع ی  100هیلیوتری رابطِ هعتقین ایجاد کرد ،اًتخا ؼًَذ.
در ایتتي پتتصٍّػ جْ ت عیتتیي هقاٍه ت فؽتتاری بلتتَ ّتتای  AACعتتذاد  10عتتذد ًوًَتتِ هکع تتی بتتِ بعتتذ  200هیلیوتتتر
بریذُ ؼذُ اظ ٍ چٌاًچِ در ؼتک ( )3هؽتاّذُ هتیگتردد ایتي ًوًَتِ ّتا را حت بارگتااری دظتتگاُ آزهتایػ قترار دادیتن.
ّوچٌیي دظتگاُ آزهایػ هقاٍه فؽاری هٌط با اظتاًذارد  EN 12390-4کاحی رُ ؼذُ اظ .
جک هیدرولیکی
فک تاالیی

نمونه آزمایش

جک هیدرولیکی
فک پایینی

(ب)

(الف)

ضکل  -3تعییه مقبيمت فطبری ثلًک ( AACالف) قجل اس ضکست (ة) ثعذ اس ضکست

آزهتتایػ هقاٍه ت فؽتتاری بتتر رٍی  10عتتذد بلتتَ  AACکتتِ ابتتتذا بتتا ارُ دظتتتی بتترغ دادُ ؼتتذُاًتتذ ٍ ظتتمط ظتتطحی از
ًوًَِ ّا کتِ بتر رٍی فت بتاییی ٍ پتاییٌی دظتتگاُ قترار هتی گرفتٌتذ بتا ظتو ادُ ـتاف ٍ یکذظت گردیذًتذ کتِ بتر اظتاض
ابعاد ًوًَتِّتا کتِ ثابت هتی باؼتٌذ ٍ حتذاکار ًیترٍی فؽتاری بتر حعت ًیتَ ي کتِ باعت گعتیختگی ًوًَتِّتا هتیؼتَد
اًتتذازُگیتتری هتتیؼتتَد .حتتذاق ٍ حتتذاکار هقاٍه ت فؽتتاری بتتِ ر ی ت  3/1 ٍ 2/4هگاپاظتتکا  ،هیتتاًگیي هقاٍه ت فؽتتاری
 2/7هگاپاظکا هیباؼذ ٍ بیؽیٌِ ًیرٍیی کِ ی ًوًَِ َاًعتِ حو کٌذ ً 1144یَ ي اظ .
ًتایج بِ دظت آهتذُ از ایتي ً 10وًَتِ بتر اظتاض ًتام گتااری ًوًَتِ ّتا کتِ در بختػ ق لتی بتِ آى پرداتتتِ ؼتذُ اظت ٍ
ّوچٌیي ٍزى ّر ًوًَِ کِ با رازٍیی دیجیتا با دق  0/1گرم اًذازُ گیری ؼذ ٍ در جذٍ ( )3آهذُ اظ .
ردی

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

ًام ًوًَِ
C10-1
C10-2
C10-3
C10-4
C10-5
C10-6
C10-7
C10-8
C10-9

جذيل  -3وتبیج مقبيمت فطبری ثلًک AAC

ٍزى ًوًَِ (گرم)
4580
4390
4570
4670

4440
4680

4570
4760

4590

C10-10

4870

هیاًگیي هقادیر

4612

اًحراف هعیار

142

ًیرٍ (ًیَ ي)
986

1144
1065
967

1026

1243
1105
1184
967

هقاٍه فؽاری (هگاپاظکا )
2/5
2/9
2/7
2/4
2/6

3/1
2/8
3/0
2/4

1026

2/6

1071

2/7

95

0/2
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 2-1-3آسمبیص تعییه ضزیت کطسبوی ثلًکَبی AAC

در ایي هرحلِ ًوًَِّایی هکع ی بِ بعذ  100هیلیوتر از بلَ ّا َظ ارُ دظتی بریذُ ؼذ ٍ بِ عذاد ً 5وًَِ هطاب ؼتک ()4
ٍ با َجِ بِ دظتَر احعو اظتاًذارد هلی ایراى بِ ؼوارُ  8596ح آزهایػ فؽاری قرار گرف  .در ایتي آزهتایػ از ـتاحِ ای
فَیدی جْ َزی ًیرٍی ٍاردُ از ًیرٍظٌج ٍ اًتقا آى بِ ًوًَِ بیي ًوًَِ ٍ ًیرٍظٌج اظتاادُ ؼذً .یرٍظٌج هَرد اظتاادُ ی
ًیرٍظٌج با َاًایی اعوا حذاکار ًیرٍی 50کیلیًَیَ ي بَد کِ دقی ریي ًیرٍظٌج هَجَد در آزهایؽگاُ بَد ٍ با َجِ بِ ظت
بَدى ًوًَِّا دظتگاُ با کوتریي ظرع هوکي برای اعوا بارگااری بر رٍی ًوًَِ ٌظین گردیذ.
ضری کؽعاًی قطعا بتٌی ،بِ ًع ضری کؽعاًی رکی ا ٍ درـذ آىّا در حجتن بتتي ٍابعتتِ اظت  .ضتری کؽعتاًی
هعوَیً با غییر ٍ افسایػ هقاٍه  ،افسایػ پیذا هیکٌذ .ایي اهر را هی َاى با باف هتراکن بتي ٍ ایجاد پیًَتذّای هَحکتَحی بْتتر
َجیِ کرد .در ایي پصٍّػ ضری کؽعاًی از هحاظ ِ ؼی ت ٍاـ از ٌػ ـار ا ٌػ  0/45×fcبِ دظ آهذُ اظ [.]7
جک هیدرولیکی
جاتجاییسنج

()LVDT

نیروسنج  50کیلونیوتن
صفحه توزیع کننده
نمونه آزمایش
نمونه آزمایش شکسته شده

(الف)

(ة)

ضکل  -4آسمًوٍ  C10-Xiتحت فطبر ثب اوذاسٌگیزی تغییزمکبن (الف) قجل اس ضکست (ة) ثعذ اس ضکست

ضری کؽعاًی بتي ظ در ًسدیکی حذ پاییي آییي ًاهِ  CEBقرار گرفتِ اظ  .اح تِ عل ایتي هَضتَ را هتی تَاى در حجتن
کوتر ظٌيداًِّای درؼ ٍ حجن بیؽتر هفاح پَدری در بتيّای ظ جعتجَ کردً .تتایج گتسارغ ؼتذُ در زهیٌتِ ضتری
َظ هحققیي تارجی با حذ پیؽٌْادی آییيًاهة ً EC2یس ًؽاى دادُ اظ کِ ضتری کؽعتاًی در
کؽعاًی در بتيّای ظ
بتيّای ظ در حذٍد  40درـذ کوتر از ضری کؽعاًی بتيّای هعوَحی اظ  .اح تِ ایي هقذار در هقاٍه ّای پاییي گسارغ
ؼذُ ٍ در بتيّای با هقاٍه بای ایي هقذار بِ  5درـذ کاّػ هییابذ.
ّوسهاى با اعوا ًیرٍی فؽاری َظ ج  ،ی عذد جابجایی ظٌج در بایی ـاحِ َزی کٌٌذُ ًیرٍ قترار دادُ ؼتذ تا غییتر
هکاى ًوَّا ًیس هَرد ارزیابی قرار بگیرد ٍ ًتایج بِ دظ آهذُ از عذاد  5عذد ًوًَِ هطاب جذٍ (ً )4ؽاى هیدّذ کِ هقاٍهت
فؽاری ٍ ضری کؽعاًی بِ ر ی  2/77هگاپاظکا ٍ  83هگاپاظکا هیباؼذ.
ؼوارُ
ًوًَِ
1
2
3
4
5

جذيل  -4ومًوٍَبی  C10-Xiتحت فطبر َمزاٌ ثب اوذاسٌگیزی تغییزمکبن

ًام ًوًَِ
C10-1
C10-2
C10-3
C10-4
C10-5

هیاًگیي

اًحراف هعیار

94

ًیرٍ
(کیلًَیَ ي)
27/1
29/0
21/9
29/4
28/3
27/1
3/1

ٌػ
(هگاپاظکا )
2/77
2/96

2/23
3/00
2/89
2/77
0/3

ضری کؽعاًی
(هگاپاظکا )
حاف گردیذ
68

95
90
79
83
12
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رابطِی هیاى ٌػ ٍ کرًػ کِ بترای ّتر هتادُ ی تتاؾ ،هٌحفتر بتِ فترد اظت ٍ از طریت ًوتَداری بتا ًتام ًوتَدار تٌػ-
کرًػ قاب هؽاّذُ اظ .
ایي هٌحٌی بترای ّتر هتادُ هٌحفتر بتِ فترد بتَدُ ٍ از ث ت هقتذار غییتر طتَ (کترًػ) هتادُی هؽتخؿ بتِ ازای ًیترٍی
کؽؽی یا فؽاری ٍاردُ ( ٌػ) در فَاـ هؽخؿ بِ دظ هیآیذ.
ؼک (ً )5وَدار غییترا تٌػ-کترًػ را در ًوتًَتِّتای هتَرد آزهتایػ ًؽتاى هتیدّتذً .وتَدار ًوًَتِ  C10-1کتِ دارای
رفتاری تطی ا ححظِ ؼکع بَدُ ،حاف گردیذ.
No.4
تنش تر حسة مگاپاسکال

No.2
No.3

No.5

کرًػ بر حع درـذ
 -2-3آسمبیصَبی مقبيمت خمطی

ضکل  -5راثطٍ تىص-کزوص ومًوٍَبی C10-Xi

 1-2-3آسمبیص تعییه مذيل گسیختگی ثلًکَبی AAC

آزمااش

ش اای ااتی اماایت ا ان ااشاسااتزش بازآزمااش

س ا  ااش هفط ا او ) (ASTM C78ااشآزمااش

 ااش هفطا اومهقا و

)(ASTM C293اهجااشگ ا ق ا  ا اایشااا ه مااشاز ط ااش هفط ا اومهق ا واسااتزش بقااه با ا  .ش ا ت اا لاا قاا 

مف ا ا م ا

گساایختگی ا  س ا آم ا بازآزمااش

شلاان ،ما

گساایختگیق تااهش اها  ا  .ا شااد بما

آما بازآزمااش
ا یم

 ااش هفط ا اومهق ا و،ح ا

 15ص ا ازم ا

گساایختگی ا  س ا 

 ااشسا  ااش هفطا اوق ا چ تهاسا  .ا شااد بم ااشه اهه ااشن ا باها قا هاهچا ه ها هااشو تناای گتااه
گساایختگیحا

10تااش 15صا مفش ما  ااش و ااتیاسا .

تح تأثیههسب هشواشتدط،اه ازب مف ا سنگ اه و ل استزش بل ب هاوسشش ه ه قها  ا  .

ا اایآزمااش

ت ا ا 5ش ا  ل ا ب ا ا ااش 600×250×200میلی تااهم ا مطااش (ل ا

هفط اوقها گه تن .ه فت یییم

می شل  .
گسیختگی ل بهشو AAC

 )6تح ا آزمااش

ش ا س ا 

ضکل  -6اثعبد ومًوٍ ثلًک  AACجُت تعییه مذيل گسیختگی (ومًوٍ )B-Xi

ًوًَِّا را بر اظاض آییي ًاهِ هَجَد بذٍى ؼَ ٍ بِ ـَر پیَظتِ ا ًقطِی ؼکع با ًر ثاب بارگااری کردین.
ؼک ( )7آزهایػ هذٍ گعیختگی ًوًَِ  ،B-2ق از بارگااری ٍ بعذ از ؼکع ًؽاى هیدّذ کِ ًوًَِ از هحت اًتقتا ًیترٍی
اعواحی َظ غلت ؼکعتِ ؼذُ اظ .
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ة

الف

ضکل  -7آسمبیص مذيل گسیختگی ومًوٍ ( B-2الف) قجل اس ثبرگذاری (ة) ثعذ اس ضکست

ًتایج آزهایػ عذاد  5عتذد ًوًَتِ بتِ دظت آهتذُ در جتذٍ (ً )5ؽتاى هتیدّتذ کتِ حتذاق ٍ حتذاکار هتذٍ گعتیختگی
بلَ  690 ٍ 490کیلَپاظکا ٍ هیاًگیي آى  592کیلَپاظکا هیباؼذ.
جذيل  -5وتبیج ضکست ثلًک  AACي تعییه مذيل گسیختگی (ومًوٍ )B-Xi
ؼوارُ ًوًَِ

ٍزى ًوًَِ
(گرم)

ًیرٍ ًْایی
(ًیَ ي)

هذٍ گعیختگی
(کیلَپاظکا )

2

17870

10020

600

11520

690

9900

592

1

17310

3

17220

4
5

17510
17910

هیاًگیي

اًحراف هعیار

 2-2-3ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک AAC

8570

510
490

8170

670

11220
1512

چس  ل بمدهش کآمش باواس ق  هشش سی شنتیپ 2ا

91

هیهش یششص  ه  هب ش اصچسبن گی،قاش ا ی

 ذبآب ش گته یاه ازبسنگ اه 1/2میلی ته  هگسزی  ششقستهو قیس هشو25قیل گهمی  شزا شهض میگه .

مف ا آبم

هیشزطب(ت صی سشزه ب یی7/5تش8/5لیته هاو کقیس 25قیل گهمیاس  .ا یآزمش هشمف ا آبما

هیشز ه سشش مدهمف ا میشهگییت صی ل ب نی8لیته ازاو25قیل گهگ هظهگه ت ل بلذاهسب  زهیآب ا شا

ش کچس  0/32هاوت شمیآزمش هشثش ش اه   .

مطش (ل

 -)8بت ا 4ش ه ه  ا ش 400×100×100میلی تهم

،)Xiمبنشومفش س  شه ه هشو2P20-Hi-Xiقها گه تن  .

(الف)

از ل بهش ه بل ه   شن انه ه قنته 

(ة)

ضکل  -8قطعٍ مًرد آسمبیص (الف) ومًوٍ ( 2P20-Hi-Xiة) ومًوٍ 1P40-Xi

96
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1P40-




هطتتاب ؼتتک (ً )9وًَتتِّتتا ح ت آزهتتایػ توتتػ ظتتِ ًقطتتِای قتترار گرفتٌتتذ ٍ ج ت بارگتتااری را بتتا ًتتر ثاب ت بتتر رٍی
ًوًَِّا اعوا هیکردً .تایج ایي آزهایػ در هقایعِ با ًوًَِّای  2P20-Hi-Xiهَرد هیحظِ قرار گرف .

(الف)

(ة)

ضکل  -9آسمبیص خمص سٍ وقطٍای (الف) ومًوٍ ( 1P40-1ة) ضکست ومًوٍ 1P40-2

در ایي آزهایػ ّوِ ًوًَتِّتا هطتاب ؼتک ( ) 10از ٍظت دچتار گعتیختگی ؼتذًذ کتِ بتا َجتِ بتِ هقاٍهت فؽتاری کتن
بلَکِّا ًع بِ بتي هعوَحی ٍ ًحَُ بارگااری قاب پیػ بیٌی بَد.

ضکل  -10سطح ضکست ومًوٍ  1P40-1تحت خمص سٍ وقطٍای

در اداهتتِ آزهتتایػ عیتتیي هتتذ زهتتاى رظتتیذى هقاٍه ت چع ت بلتتَ بتتِ هقتتذار بتتیػ از هتتذٍ گعتتیختگی بلتتَ  ،قتترار
تَاّتتذ گرف ت ً ،وًَتتِّتتایی بتتِ ابعتتاد  200×100×100هیلیوتتتر هکع ت از بلتتَ  AACبریتتذُ ؼتتذًذ .عتتذاد  28عتتذد قطعتتِ
بِ دظت آهتذُ را دٍ بتِ دٍ از هقطت  100×100هیلتیهترهربت بتِ یکتذیگر هتیچعت اًین .عتذاد  14عتذد ًوًَتِ بتِ دظت
هتتیآیتتذ کتتِ بتترای آزهتتایػ در زهتتاىّتتای  8ظتتاع  ،ی ت رٍز 2 ،رٍز 3 ،رٍز 7 ،رٍز 14 ،رٍز ٍ  35رٍزُ ّتتر کتتذام دٍ آزهًَتتِ
در ًظر گرفتِ ؼذ .در ًْای ًوًَِّا را ح آزهایػ توػ ظِ ًقطِای هطاب ؼک ( )11قرار هیدّین.



ضکل  -11ومًوٍ آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک تحت خمص سٍ وقطٍای ()2P20-72h-1
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در ؼتتک ( )12هَقعی ت ؼکع ت ًوًَتتِّتتا از هح ت ا فتتا  ٍ ،از ًسدی ت هح ت ا فتتا ارائتتِ ؼتتذُ اظ ت  .در  50درـتتذ
ًوًَتتِّتتا ؼکع ت از هحت ا فتتا ر ًتتذاد ٍ در ـتتَر ؼکعت از هحت ا فتتا هتتی در دٍ هقطت بتتاقی هاًتتذ .هقاٍه ت
توؽی چع ٍ بلَکِ با َجِ بِ اعیم ؼرک ظازًذُ قری ا برابر یکذیگر اظ .

(الف)



(ة)

ضکل  -12آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک (الف) ومًوٍ ( 2P20-72h-2ة) ومًوٍ 2P20-336h-2

در اداهِ ًتایج رًٍذ کع هقاٍه چع بلَ

برای وام ًوًَِّای هَرد آزهایػ قرار گرفتِ ؼذُ در جذٍ ( )6آهذُ اظ .

جذيل  -6وتبیج آسمبیص تعییه ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک

ردی

ًام ًوًَِ

ٍزى ًوًَِ
(گرم)

هذٍ گعیختگی
(کیلَپاظکا )

1

1P40-1

2190

563

2

1P40-2

2210

720

3

1P40-3

2210

711

4

1P40-4

هیاًگیي
هذٍ گعیختگی
(کیلَپاظکا )
664

بِ دحی ؼکع زٍدٌّگام حاف گردیذ

5

2P20-8h-1

2190

554

6

2P20-8h-2

2200

594

7

2P20-24h-1

2240

581

8

2P20-24h-2

2410

504

9

2P20-48h-1

2420

653

10

2P20-48h-2

2460

680

11

2P20-72h-1

2320

806

12

2P20-72h-2

2380

774

13

2P20-336h-1

2260

747

14

2P20-336h-2

2260

819

15

2P20-840h-1

2270

594

16

2P20-840h-2

2220

851

574
542
666
790
783
722

ًوتتَدار رًٍتتذ کع ت هقاٍهت چع ت بلتتَ در آزهتتایػ هتتذٍ گعتتیختگی ّواًٌتتذ ؼتتک ( )13هتتیباؼتتذ کتتِ در آى زهتتاى
هحاظ ِ ؼذُ بر حع ظاع هیباؼذ ٍ ٌػ گعیختگی ًوًَِّا بر حع کیلَ پاظکا ارائِ ؼذُ اظ
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تىص گسیختگی ثز حست کیلًپبسکبل

سمبن ثز حست سبعت
ضکل  -13ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک در آسمبیص مذيل گسیختگی

وتیجٍ گیزی:

ا اای ه ساایآزمااش هااشو مفش ماا  ااش و،ت یااییضااه

ق سااشهی،ت یااییماا

گسایختگی  ها سااخ لا نچسا  اه و لا بهااشوAACما

ل بمیت انهتش جز ه اگه

:

 -1ه ا قس ا مفش م ا چس ا  ل ا بطاای  زا ص ا

ا ز ااش یقااها گه تا اسا  طباا( ه سایهااشواهجااشگ

و ا ب ازمفش م ا گساایختگی ل ا ب هاتااهماای

گساایختگیه ه ا  3 2زب ا تهتی ا  790 670قیل ششس ا ش  ا ب هسااب  ا م ا

660قیل ششس ش  19/7 1/5ص  ل  اه شنمی ه .

گساایختگی،تغییااهلاا

،ماا



.م ا



گساایختگیه ه ا قنتااه  ا مف ا ا 

 -2با َجِ بِ ًوَدار رًٍتذ کعت هقاٍهت چعت بلتَ
از چع اًذى آىّا بِ یکذیگر هیباؼذ.
-3حتتذاق ٍ حتتذاکار هقاٍهتت فؽتتاری بتتِ ر یتت  3/1 ٍ 2/4هگاپاظتتکا  ،هیتتاًگیي هقاٍهتت فؽتتاری  2/7هگاپاظتتکا
هیباؼذ.
ّ -4وسهاى با اعوا فؽار ،غییر هکتاى ًیتس هتَرد ارزیتابی قترار گرفت ٍ ًتتایج بتِ دظت آهتذُ ًؽتاى هتیدّتذ کتِ تٌػ ٍ
ضری کؽعاًی بِ ر ی  2/77هگاپاظکا ٍ  83هگاپاظکا هیباؼذ.
تطکز ي قذرداوی:

بْتتریي زهتاى بترای زیتر بتار قترار دادى بلَکتِ ّتا  72ظتاع پتط

بمهن ساای  اه ااگشب ه ساایم ااه  ا 

ه ساان گشنا اایمفشل ا مهات ا ق ا

اهیش ا  اازگااه بمهن ساایش ااهان ،اه ا

اهجااشگا اایشااا ه لش ساات قاا

اهی ااابماای شلاا  .اا هیاساا قاا ا اایمهاا  اا نه ااش ومساا

شاشطهح ش ا ماش و م نا وآههااشا اهازماای ا ها .ا ا ن ااها ای،ح ش ا هااشو اای ا لااهق شااه ی اتیاما  طا 
آزمش گشبسشزب ث هه ی سی  .

 قش لنشسااشن
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Abstract
Considering the mandatory application of lightweight concrete AAC blocks in separating walls of
buildings, the need for proper selection and installation of such materials for suitable operation and
prevention of material losses and additional costs related to future restoration should be considered. In
this study, first, the compressive strength of blocks was determined by testing of cubic samples with
dimensions of 200 mm. The results show that minimum and maximum compressive strengths was 2.4
and 3.1 with an average value of 2.7 MPa. To determine the modulus of elasticity of the blocks, cubes of
100 mm dimensions were also tested under compressive loading while both applied load and
corresponding deformation were acquired. The process of determining cement-based block adhesive
strength was done by testing 28 block prisms with dimensions of 100 x 100 x 200 mm, which were glued
together with adhesive, under three-point bending set up at specified times from 8 hours to 35 days. The
results were compared with control samples with dimensions of 100 × 100 × 400 mm. The results
showed that, after 48 hours, adhesive adhesion strength exceeded the resistance of the block.
Key words: AAC Block, Adhesion Strength, Flexural Capacity, Block Adhesive
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چکیذٌ;

مذلسبزی ي ارزیبثی عملکرد لرزٌ ای قابة َابی ثانه مسالد دارای میبوقابة ثىابیی ثاٍ علاو يداًد ابرامنرَابی منعاذد

وظیر مطخصبت آدر ،خصًصیبت مالت ،اوذرکىص ثیه آدر ي ماالت ي ویاس يداًد عاذق ق عیاو َابی زیابد در ماًرد ایاه

ابرامنرَب یکی از چبلص َبی اصلی مُىذسبن طراح مای ثبضاذ دُاو اایص ثیىای رفنابر لارزٌ ای ایاه عىبصار سابزٌ ای
ثبیذ مذل تحلیلی ،دابم ي کابرا ثبضاذ ثاٍ وحاًی کاٍ ثنًاواذ رفنابر ياقعای سابزٌ را وطابن دَاذ در دَاٍ َابی اخیار

مذلسبزی رفنبر قبة ثنه مسالد دارای میبوقابة ثىابیی تحاو ثبرذاراری درين صاححٍ تًداٍ ثسایبری از محققایه را ثاٍ
خًد مع ًف کردٌ اسو َذف اصلی در ایاه مقبلاٍ ثررسای ي مقبیساٍ ريش َابی مخنلا

مذلسابزی قابة ثانه مسالد

دارای میبوقبة ثىبیی ثب ونابیج آزمبیطاابَی ي اونخابة ريش ثرتار مای ثبضاذ ثارای دساو یابثی ثاٍ ایاه َاذف ااا از

تًضید زمیىٍ َبی کبرثرد َر یک از ایه ريش َاب ،ومًواٍ سابخنٍ ضاذٌ در آزمبیطاابٌ ثاٍ ساٍ ريش مخنلا
ضذٌ اسو مذل ايل ثب ريش کًچک مقیابس ) (microسابدٌ سابزی ضاذٌ ي ماذل ديق ثاب ريش ثاس

مذلسابزی

مقیابس )(macro

در واارق افااسار Abaqusمااذل ساابزی ضااذٌ اوااذ مااذل سااًق وی اس ثااب اساانحبدٌ از ای اذٌ میلااٍ معاابدل فطاابری در واارق

افسار  Openseesماذل سابزی ضاذٌ اساو ثررسای ونابیج حبصال از مذلسابزی ي مقبیساٍ آن ثاب ونابیج آزمبیطاابَی

وطبن دَىذٌی آن اساو کاٍ مذلسابزی ثاٍ ريش ريش ثاس

مقیابس ) (macroثاب  3/76درصاذ خ اب در ثابر وُابیی ي

ومبیص ثُنر محاذيدٌ تارخ خاًردذی ،کام خ ابتریه ريش مذلسابزی اساو َمنىایه ویابز ثاٍ ابرامنرَابی مخنلا

ي

اینیاذٌ ي در دساانرس وجااًدن آوُااب ي عااذق ق عیاو در مااًرد رفناابر میبوقاابةَااب مًداات خ اابی  21/23درصااذی ريش
مذلسبزی کًچک مقیبس ) (microسبدٌ سبزی ضذٌ اسو مذلسابزی ثاب اسانحبدٌ از ایاذٌ میلاٍ معابدل ثاب خ ابی :/39

درصذ می تًاوذ سًُلو زیبدی در مذلسبزی سبخنمبن َب ثًیژٌ سبخنمبن َبی ثلىذ مرتجٍ ایجبد کىذ.

کلمبت کلیذی :میبوقابة ثىابیی ،قابة ثانه مسالد ،مذلسابزی کًچاک مقیابس ) (microسابدٌ ضاذٌ ،مذلسابزی ثاس
مقیبس ) ، (macroريش میلٍ معبدل فطبری
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 -2مقذمٍ
در طووَ زلزلووِ سوول ذ اّووا سووا  1396بسووراری از سووامتواىّووای دارای هراًقووا بٌووایی بووِ دلرووذ در ًظوول ًگوولفتي
هراًقووا ّووا در هلا ووذ طلا ووی آسوور خوودی هتحوووذ ضوودًد[ .]1هراًقووا ّووا ( لکٌٌوودُّووا) عووهٍُ بوول ایٌکووِ خداکٌٌوودُ
فضوواّای هعووواری ّسووتٌد هووی نَاًٌوود رفتووار بووا ّووا در بلابوول بارّووای خوواًیی را ندرروول دٌّوود ّوچٌووري بووِ عل و مووَاظ
هػالح هَرد اسوتاادُ در آًْوا ٍ اًودرکٌص بوا بوا رلاهوًَی ،لکٌٌودُّوای بٌوایی دارای رفتوار رچرودُای هوی باضوٌد غالیوا
هٌْدساى طولا از اثولا هراًقوا ّوا چطون َضوی کولدُ ٍ آًولا در خْو اطورٌواى فولؼ هوی کٌٌود ،در والی کوِ ٍخوَد
هراًقا در با ّا باعث افوزایص سوتتی سوازُ ضودُ کوِ ًتردوِ آى نطودید اثولا زلزلوِ در سوازُ هوی باضود عوهٍُ بول ایوي
ٍخَد هراًقا ّا هی نَاًد باعث ایداد ستَى کَناُ ،رچص سازُ ٍ نطکرذ طیقِ ًلم ضَد[]2
بِ دلرذ ایٌکِ غالیاً بلای هطالعوِ رفتوار هراًقوا ّوا اهکاًوا آزهایطوگاّی هحودٍد اسو  ،لواا اًدوام هود سوازی عوددی کوِ
هطالعا را با دب ٍ سلع باال ٍ ّزیٌِ کن بوِ ورص بیولد ،یو ضولٍر هْون نلقوی هوی گولدد هدلسوازی بوا ّوای بوتي
هسلح دارای هراًقوا بٌوایی بوِ علو ٍخوَد اراهتلّوای هتعودد ًظرول هطتػوا آخول ،مػَغورا هوه  ،اًودرکٌص بوري
آخوول ٍ هووه ٍ ًرووز بووِ عل و ٍخووَد عوودم بطعر و ّووای زیوواد در هووَرد ایووي اراهتلّووا یکووی از چووالصّووای اغوولی بوولای
هٌْدساى طلا هی باضد بلای بلرسی رفتوار هراًقوا ّوا ًرواز بوِ هود ّوای نحلرلوی خواه ٍ کوارا هوی باضود کوِ بتَاًود نوا
د هوکي رفتار ٍابعوی سوازُ را ًطواى دٌّود ایوي هود ّوای نحلرلوی بایسوتی بابلرو ٍارد کولدى عَاهوذ هوثثل ٍ هطتػوِ
ّووای اغوولی دیووَار را داضووتِ باضووٌد ّوچٌووري هوود ّووای هوواکَر ،بایسووتی نَاًووایی ضوویرِ سووازی رفتووار هراًقووا را داضووتِ
باضٌد رٍشّای هدلسوازی گًَواگًَی بولای ارزیوابی عولکولد هراًقوا ّوا نَسو ژٍّطوگلاى بوِ کوار گلفتوِ ضودُ اسو از
ًقطِ ًظول اغوَ هدلسوازی ،آًْوا را هوی نوَاى بوِ دٍ دسوتِ هود ّوای کَچو ٍ بوزرم هقروا نقسورن کولد رٍش بوزرم
هقرووا رفتووار کلووی سووازُ بوودٍى در ًظوول گروولی هطتػووا ریووز آسوور دیوودگی را ًطوواى هووی دّوود در الرکووِ در رٍش
کَچ هقرا خزئرا دبرو نو لی از رفتوار سوازُ ٍ آسور دیودگی نودریدی هػوالح بٌوایی هطواّدُ هویضوَد[ ]3اًتتوا
ّل ی از ایي رٍشّا بِ ابعاد هد ٍ اراهتلّای هَرد هطالعِ بستگی دارد
در ایووي هقالووِ ابتوودا بووِ بلرسووی اًووَا رٍشّووای هدلسووازی لدامتووِ ضوودُ ٍ بعوود از نَضوورح کاهووذ ًوًَووِ آزهایطووگاّی ،آى
ًوًَِ بوا سوِ رٍش هتتلو عوددی نحو بارگوااری یو خْتوِ هدلسوازی هوی گولدد هود اٍ بوا رٍش کَچو هقروا
سادُ ضودُ ٍ هود دٍم بوا رٍش بوزرم هقروا ّول دٍ در ًولم افوزار  Abaqusضویرِ سوازی هوی ضوَد هود سوَم ًروز بوا
استاادُ از ایدُ هرلوِ هعواد فطواری در ًولم افوزار  OpenSeesضویرِ سوازی ضودُ ٍ اراهتلّوای هوَرد ًرواز بولای ّول رٍش
ضوویرِ سووازی ضوول دادُ هووی ضووًَد در ایوواى بووا بکووارگروولی ًوووَدار ًروولٍ-ندرروولهکوواى ٍ ًوووایص هحوودٍدُ نوول ،مووَردگی،
ًتایح اغذ از ّل سِ رٍش هد سازی با ًتایح آزهایطگاّی هقایسِ هی ضَد
مريری ثر ريش َبی مخنل

مذلسبزی میبوقبة َب

نٌووَ در رفتووار هراًقووا ّووا هوواً از وورص برٌووی رفتووار غووحرح آًْووا ضوودُ ٍ باعووث هووی ضووَد کووِ اثوولا هثی و ٍ هٌاووی
هراًقووا ّووا ًادیوودُ گلفتووِ ضووَد در دّووِّووای امروول بووا ّوود هعلفووی رٍشّووای هحاسوویانی دبر و  ،ژٍّطووگلاى زیووادی
هطالعووا آزهایطووگاّی ٍ عووددی هتتلاووی بوول رٍی سووازُ ّووای دارای هراًقووا اًدووام دادُاًوود غالیوواً چْووار رٍش بوولای
هدلسوازی سوازُّوای دارای هراًقوا هوَرد اسوتاادُ بولار هوی گرولد کوِ عیارنٌود از :هدلسوازی بوِ رٍش کَچو هقروا بوا
خزئرووا دبر و  ،هدلسووازی بووِ رٍش کَچو هقر وا سووادُ ضوودُ ،هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا ٍ هدلسووازی بووِ رٍش
هرلِ هعاد فطاری
مذل کًچک مقیبس( )microثب دسئیبت دقیق

هراًقووا ّووا از ٍا وودّای بٌووایی ٍ هووه نطووکرذ ضوودُاًوود در ایووي رٍش نووواهی اخووزا هراًقووا ضوواهذ آخوول ٍ هووه ٍ
ّوچٌري سطح نوا بوري آخول ٍ هوه بوِ غوَر خداگاًوِ هدلسوازی هوی گلدًود (ضوکذ )1بٌوابلایي داضوتي هطتػوا
هکاًرکی هَاد هاکَر کِ بوِ غوَر هدوزا ٍ از طلیو آزهوایص بول رٍی هوَاد نعروري هوی گولدد ،ضولٍری هوی باضود از ایوي
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ًووَ هدلسووازی بوولای نعرووري ٍیژگوویّووایی هاًٌوود سووتتی ٍ هقاٍه و ًْووایی بووا دارای هراًقووا  ،وواال ضکس و بلضووی
هراًقا ّا در اثل ضوع درزّوای ههنوی ،واال ضکسو ٍ ملابوی هراًقوا نحو بارّوای یو خْتوِ ٍ چلموِ ایً ،حوَُ
ضووکذ گروولی نوولّ ،ووای هوولزی ٍ بلضووی ٍ ّوچٌووري ملابوویّووای کووٌح ،رٍش ّووای نوولهرن ٍ بْیووَد عولکوولد بابْووای دارای
هراًقا بٌوایی هاًٌود اسوتاادُ از انػواال بلضوی بوِ کوار هوی رٍد[ .]4،5،6دبو ًتوایح هدلسوازی بوا رٍش کَچو هقروا
بسوورار بوواالنل مَاّوود بووَدج اهووا اًدووام آى ًروواز بووِ دوون هحاسوویا بسوورار برطووتل ٍ داضووتي اطهعووا کوواهلی از مػَغوورا
اخزا سازًدُ ٍ اًدرکٌص هراى آًْا هی باضد []6،7،8

ضکل  ; 2مذلسبزی ثٍ ريش کًچک مقیبس

خْ بلرسی ٍ نعرري رفتوار هراًقوا ّوا بوِ رٍش کَچو هقروا  ،هود ّوای گًَواگًَی نَسو هحققوري بوِ کوار گلفتوِ
ضودُ اسو آسوتلی [ً )2008( ]9وًَوِ ّوایی از بوا یو دّاًوِ-یو طیقوِ دارای هراًقوا را بوِ رٍش کَچو هقروا
هدلسازی ًووَد ّووِ ًوًَوِّوا در ًولم افوزار  Fortranهدلسوازی ضودُ اًود ّود از وژٍّص آسوتلی ارائوِ هعرواری بولای
خوودایص هراًقووا از بووا در هدلسووازی بووَد بوولای دسو یووابی بووِ ایووي ّوود و از هدلسووازی ٍ نحلرووذ ًتووایح آى ،طووَ
نوووا بووا بووا دیووَار ٍ ّوچٌووري نَزیوو نووٌص نواسووی بووري بووا ٍ دیووَار را هووَرد هطالعووِ بوولار داد کَنلهوواًَ ،
اسوووتاٍرید  ،ضووورٌل ٍ ٍیلروووام[ )2011( ]10هووود آزهایطوووگاّی بوووا دارای هراًقوووا را بوووا رٍش هدلسوووازی کَچوو
هقرا هقایسوِ کلدًود هود آزهایطوگاّی بوِ غوَر نووام هقروا ٍ نحو بارگوااری چلموِای بولار داضو اسور لولزُ
ای ٍ الگَی نل ،مَردگی هدلسازی کَچ هقرا اًطیاق مَبی با ًوًَِ آزهایطگاّی داض
مذل کًچک مقیبس سبدٌ ضذٌ

خْ کاّص دون هحاسویا در هدلسوازی کَچو هقروا  ،هوی نوَاى الوواى هوه را در ًظول ًگلفو ٍلوی موَاظ آًولا
اعوووا کولد در ایووي غووَر ضووتاه هووه در ضووتاه الووواى ّووای آخوول در ًظوول گلفتووِ هووی ضووَد (ضووکذ  )2اهووا بوولای
مطووای کوتوول بایسووتی الووواى دفاغووذ را بووِ طووَر کاهووذ ضٌاسووایی کوولد ٍ هطتػووا فطوواری ،بلضووی ٍ کططووی آًوولا در
هد سازی در ًظل گلف هطتػوا در ًظول گلفتوِ ضودُ ،بایود نَاًوایی هدلسوازی رفتوار هوه ٍ رفتوار سوطح نووا بوري
آخل ٍ هه را بوِ طوَر دبرو داضوتِ باضود بٌوابلایي در ایوي رٍش موَاظ کططوی ،فطواری ٍ بلضوی هوه ٍ انػوا آى بوا
آخوول دارای اّورو اسو بوودیْی اسو رفتووار کططووی ٍ بلضووی هووه نعرووري کٌٌوودُ اسو ٍ رفتووار فطوواری آى در نحلرووذ
ناثرل بابذ هه ظِ ای ًدارد][11
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مذل ثسر

مقیبس ()macro

ضکل  ; 3وحًٌ مذل سبزی ثٍ ريش کًچک مقیبس سبدٌ ضذٌ[]22

در ایووي رٍش هػووالح بٌووایی بووِ عٌووَاى یو هووادُ ّوگووي در ًظوول گلفتووِ ضوودُ ٍ خووایگزیي آخوول ٍ هووه هووی گوولدد الیتووِ
هطتػووا هکوواًرکی هووادُ خووایگزیي بووا هطتػووا خداگاًووِ ّوول یو از هووَاد آخوول ٍ هووه هتاوواٍ هووی باضوود(،ضووکذ )3
ایووي رٍش یوو رٍش سووادُ ٍ سوولی اسوو ٍ بووِ اطهعووا ٍرٍدی کوووی ًروواز دارد کوواربلد اغوولی ایووي ًووَ هدلسووازی در
بلرسی نأثرل هراًقا ّا بول رفتوار کوذ سوامتواى بوِ مػوَظ نوأثرل هراًقوا ّوا بول عولکولد لولزُای سوامتواى هویباضود در
ایي ًوَ هدلسوازیٍ ،یژگویّوایی هاًٌود نواثرل هراًقوا ّوا بول اسور سوامتواى بوِ ضوتا ًاضوی از زلزلوِّوای هتتلو  ،اثول
هراًقا ّوا بول ٍیژگوی ّوای دیٌواهرکی سوازُ از خولوِ لیَدّوای ارنعاضوی سوامتواى ٍ ضوکذ هَدّوای ارنعاضوی سوامتواى،
بابذ بلرسی هیباضد[]6

ضکل  ; 4مذلسبزی ثٍ ريش ثسر

مقیبس

ًٍتووَرا ٍ ّوکوواراى[ )2003( ]12خْوو هطالعووِ ٍیژگوویّووای دیٌوواهرکی سووامتواى ّووای دارای هراًقووا بٌووایی از رٍش
بزرم هقرا بولای هدلسوازی اسوتاادُ کلدًود در ایوي هطالعوِ خْو هحاسویِ فلکواً ّوای طیرعوی ،ضوکذّوای هوَدی ٍ
ًسووی هرلایووی در هرووزاى ووایرٌی از سووطح ارنعاضووا ٍ نحلیکووا یوو سووامتواى ٍابوو در ناکاهاسووَى ژا ووي از آزهووایص
ارنعاش هحرطی استاادُ ضدُ اسو هود اخوزا هحودٍد در ًظول گلفتوِ ضودُ بوِ ٍسورلِ ًتوایح اغوذ از آزهوایص ارنعواش
هحرطووی غووَر گلفتووِ کووالریلُ ضوودُ اس و اهروود رضوواییفوول ٍ ّوکوواراى] )2008([13بووا بکووارگرلی رٍش بووزرم هقر وا
ٍیژگیّای دیٌاهرکی ٍ عولکولد لولزُای یو سوازُ سوِ بعودی یو دّاًوِ-یو طیقوِ را نحو بارگوااری دیٌواهرکی هوَرد
هطالعووِ بوولار دادًوود از خولووِ اراهتلّووای بلرسووی ضوودٍُ ،یژگووی ّووای مطووی ٍ غروول مطووی سووازُ ،بابلر و ضووکذ ووایلی،
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کاّص ستتی ٍ هکاًرسن ضکسو هوی باضود در ایوي نحقرو خْو بلرسوی غوح ًتوایح هدلسوازی عوددی ،از ًتوایح یو
نحقر آزهایطگاّی با هقرا ٍابعی استاادُ ضدُ اس ضکذ  4رٍش هدلسازی اهرد رضاییفل را ًطاى هی دّد

ضکل  ; 5مذلسبزی ثٍ ريش ثسر

مقیبس تًسط امیذ رضبییفر ي َمکبران ][24

ًوواٍ ٍ ّوکوواراى[ )2015( ]14هوودلی را کووِ آسووتلی در سووا  2008بووا رٍش کَچ و هقرووا هدلسووازی ًوووَد دٍبووارُ
بووا رٍش بووزرم هقرووا هدلسووازی کوولدُ ٍ رفتووار لوولزُای بووا بووتي هسوولح دارای هراًقووا را هووَرد هطالعووِ بوولار دادًوود
(ضکذً )5تایح هدلسازی با ًتایح هد آستلی اًطیاق مَبی داض

مذل میلٍ معبدل فطبری

ضکل  ; 6مذلسبزی وبيل ي َمکبران (]25[ )3126

در ایي رٍش هراًقا با ی یا دٍ ٍ یا سوِ هرلوِ فطواری کوِ بوِ غوَر هاػولی بوِ انػوا نرول ٍ سوتَى ٍغوذ ضودُ اسو ،
هعواد هووی گوولدد(ضووکذ )6ایووي رٍش بووِ دلرووذ سوادگی ٍ دوون هحاسوویا کوتوول ،در نحلرووذّووای اسووتانرکی ٍ دیٌوواهرکی
بسوورار هتووداٍ اس و ّوچٌووري بسووراری از آیووري ًاهووِّووا اسووتاادُ از ایووي هوود را بوولای ارزیووابی رفتووار سووازُّووای دارای
هراًقا نَغرِ کلدُاًد

ضکل  ; 7مذلسبزی ثٍ ريش میلٍ معبدل
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ّووَلوز[ )1961( ]15از اٍلووري کسوواًی بووَد کووِ رطووٌْاد داد هراًقووا ّووا ،بووا هرلووِّووای هعوواد فطوواری ٍ هػووالح هطووابِ بووا
علضوی بلابول بوا یو سوَم بطوول ول کٌٌودُ خوایگزیي ضوَد غواًعیًووژاد ٍ ّوَبز[ )1995( ]16رٍضوی بول ایوِ هرلوِ هعوواد
فطوواری بوولای نحلرووذ ٍ طلا ووی بووا ّووای بووتي هسوولح ٍ فووَالدی بووا هراًقووا ّووای بٌووایی یووا بتٌووی ،در هعوولؼ ًرلٍّووای
غاحِای ابدا ًوَدًد ایوي رٍش رفتوار کطسواًی-مورولی بوا ّوای لضوًَدُ را بلرسوی هویًوایود عَاهوذ هتتلاوی ًظرول
ًسی ابعادی هراًقوا  ،نوٌص بلضوی در فػوذ هطوتل ،هراًقوا – بوا ٍ هقاٍهو ّوای ًسویی نرول ٍ سوتَى ،در ایوي رٍش
بابذ ارزیابی هیباضد
مذل آزمبیطابَی

در نحقر و آزهایطووگاّی کووِ نَس و لووره عیوودالحاف ٍ ّوکوواراى] [17در سووا  2014بووِ هٌظووَر هطالعووِ رفتووار هراًقووا
ّای نقَی ضدُ غوَر گلفتوِ از ّاو ًوًَوِ بوا یو دّاًوِ-یو طیقوِ بوا هقروا  1:2اسوتاادُ ضودُ اسو ٌّدسوِ
نوام ًوًَِ ّا یکساى بَدُ کِ هطتػا آى در ضکذ ً 7طاى دادُ ضدُ اس

ضکل  ; 8دسئیبت آرمبتًرذراری ومًوٍَبی آزمبیص ضذٌ][28

هطاب ضکذ  7ابعاد هقطو بولای نرول ٍ سوتَىّوا  200×120هرلروتول هوی باضود مواهَ ّوا از هرلگولد بوا بطول  8هرلروتول
ٍ فَاغووذ  15سوواًتروتل ٍ آرهانَرّووای طووَلی بووا بطوول  12هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اس و هروواًگري هقاٍه و فطوواری
بتي بلای ًوًَِّا بول اسوا ًوًَوِ هکعیوی  350کرلوَ گولم بول سواًتروتل هلبو هوی باضود ّوچٌوري هقاٍهو فطواری آخول
کووِ از خووٌ سوورل هووی باضوود 75 ،کرلووَگلم بوول سوواًتروتل هلب و هووی باضوود در خوودٍ  1هطتػووا هکوواًرکی آرهانَرّووا
ًطاى دادُ ضودُ اسو بارگوااری افقوی بوا اسوتاادُ از یو خو ّرودرٍلرکی  50نٌوی ٍ بوِ غوَر بوار کٌتول اعووا هوی
ضَد آزهایص با بارگااری ی خْتوِ بوا گوام ّوای  300کرلوَگلم اًدوام ضودُ اسو ّوچٌوري بارگوااری نوا ضکسو کاهوذ
ًوًَِ ّا اداهِ یافتِ ٍ در ًْای ًوَدار ًرلٍ -ندررلهکاى ًوًَِّا استتلاج ضدُ اس
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دذيل  ; 2مطخصبت مکبویکی آرمبتًرَب ][28

ق ر آرمبتًر)(mm

مذلسبزی

هقاٍه نسلرن
( ) Kg/cm2
هقاٍه ًْایی
( ) Kg/cm2
ندررل طَ در لحظِ
ضکس ( درغد )
ضلی کطساًی
( ) Kg/cm2

9

23

2720

5150

4500

7475

%26

%23

2060000

2060000

در بتص ّوای بیوذ رٍشّوای هتتلو هدلسوازی بوا ّوای دارای هراًقوا بٌوایی برواى ٍ خزئروا هود آزهایطوگاّی ًروز
بووِ غووَر مهغووِ ارائووِ ضوود در ایووي بتووص بووا هقایسووِ ًتووایح ًوًَووِ آزهایطووگاّی ٍ عووددی بووِ ارزیووابی دبو رٍشّووای
هدلسوازی لدامتوِ هوویضوَد ًوًَوِای کووِ از وژٍّص آزهایطوگاّی لووره عیودالحاف ٍ ّوکواراًص بوولای هدلسوازی اًتتووا
ضدُ ،یو بوا بوتي هسولح بوا هراًقوا بٌوایی هعووَلی اسو کوِ در آى ّرچگًَوِ بازضوَیی ٍخوَد ًودارد در اداهوِ ًوًَوِ
آزهایطگاّی هَرد ًظول بوِ سوِ ضورَُ هتاواٍ هدلسوازی ضودُاًود هود اٍ بوِ رٍش کَچو هقروا سوادُ ضودُ ٍ هود
دٍم بِ رٍش بزرم هقروا کوِ ّول دٍ در ًولم افوزار  Abaqusضویرِ سوازی هوی ضوًَد هود سوَم ًروز بوا اسوتاادُ از ایودُ
هرلِ هعاد فطاری در ًلم افزار  OpenSeesضیرِ سازی هیضَد
مذلسبزی ثٍ ريش کًچک مقیبس ( )microسبدٌ ضذٌ

در ایي بتص رفتار بوا بوتي هسولح دارای هراًقوا بٌوایی بوِ رٍش کَچو هقروا سوادُ ضودُ بوا کوو ًولم افوزار اخوزا
هحوودٍد  Abaqusضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هوویگوولدد هوود عووددی ًوًَووِ آزهایطووگاّی اًتتووا ضوودُ ،ابتوودا در هحوور دٍ
بعدی رسن ضدُ ٍ سوس بوِ هحور سوِ بعودی اًتقوا دادُ هوی ضوَد هقواط آخول ٍ بوتي بوِ غوَر خسون نوَ ل هعلفوی
ضدُ ٍ ندررل ضکذ وایل هوی باضوٌد در ایوي رٍش ًروازی بوِ هدلسوازی هوه بوِ غوَر وار ّوای هدوزا ًووی باضود بوِ
ّوري دلرذ الزم اسو بوِ علو ٍخوَد هوه در درزّوای افقوی ٍ بوائن ،بوِ ارناوا ٍ طوَ آخول بوِ اًودازُ ًػو ضوتاه
هه در ّول طول افوزٍدُ گولدد ضوتاه هوه در درزّوای افقوی ٍ بوائن  10هرلروتول فولؼ ضودُ اسو بٌوابلایي ابعواد
ٍابعی آخول کاهوذ  100×60×100هرلروتول ٍ آخول ًرووِ  50×60×100هرلروتول هوی باضود ٍلوی در بسوو وار ابعواد آخول
کاهووذ  110×70×100هرلروتوول ٍ آخوول ًروووِ  55×70×100هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اس و ضووکذ ٌّ 8دسووِ هوود را
ًطاى هی دّد

ضکل َ ; 9ىذسٍ مذل
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خْو نعلیو هػووالح بوتي ٍ آخوول از گزیٌووِ بوتي آسوور دیوودُ موروولی اسوتاادُ ضوودُ اسو ایوي رٍش یو هوود آسوور
دیدُ رَستِ کِ بابوذ اسوتاادُ بولای بوتي ٍ سوایل هوَاد نولد ٍ ضوکٌٌدُ نحو نواثرل بارگوااری یو خْتوِ ٍ چلموِای هوی
باضد ،کِ با نَخوِ بوِ ضولای بارگوااری در ایوي نتقرو گزیٌوِ هٌاسویی هوی باضود[ ]18در هود هواکَر فولؼ هوی گولدد
کِ اسر بِ کطص ٍ فطوار نو هحوَرُ بوِ ٍسورلِ هعروار ملابوی مورولی کٌتول هوی ضوَد (ضوکذ  )9در اثول کطوص نو
هحووَرُ هٌحٌووی نووٌص-کطووص نووا ًقطووِ نووٌص ملابووی

to

f

بووِ غووَر مطووی ندرروول هوویکٌوود کووِ ایووي نووٌص بووا ضوولٍ ٍ

گستلش نلّ ،ای ریز در بتي ّون زهواى هوی باضود و از عیوَر از ًقطوِ هواکَر ،ملابوی ّوا بوِ غوَر نولّ ،وای بابوذ
هطاّدُ در هی آیٌد کِ بوِ غوَر هٌحٌوی ًولم ضودگی در فضوای نوٌص -کولًص ًووایص دادُ هوی ضوًَد نحو فطوار نو
هحَرُ اسر نا لحظوِ رسوردى بوِ ًقطوِ خواری ضودگی

co

f

بوِ غوَر کطسواًی مَاّود بوَد ٍ در ًا روِ مورولی رفتوار

عوَه ًا بِ ٍسرلِ هٌحٌی سوت ضودگی برواى هوی ضوَد کوِ در ًْایو بوا رسوردى بوِ ًقطوِ نوٌص ًْوایی
بِ غَر هٌحٌی ًلم ضدگی در هی آیٌد[]19

cm

f

هٌحٌوی ّوا

ضکذ : 9
در ایووي هقالووِ از هوود ّسووَ ٍ ّوکوواراى[ )1994( ]20بوولای ًطوواى دادى رفتووار فطوواری بووتي ٍ آخوول اسووتاادُ ضوودُ
اس (ضکذ  )10رابطِ نٌص-کلًص فطاری بتي در ایي هد بِ غَر زیل بِ دس هی آید
ابسخ ثنه ثرای ثبرذراری تک محًرٌ ال ; کطص

() 1

)



c
)
0

 c 

 0 

ة; فطبر []2:

(
( c 

  1  

کِ در ایي رابطِ:
()2

 0  8.9  10 5  cu  2.114  10 3
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() 3

1




هقدار ضلی کطساًی اٍلرِ را هی نَاى از رابطِ زیل بِ دس آٍرد
() 4

3

 
1   cu
  0 E0

 

E0  1.2431 10  cu  3.28312  10
2

در رابطوِ (  c ٍ  c )1بتلنرو نوٌص ٍ کولًص فطواری بوتي را ًطواى هوی دٌّود ضووٌا در رٍابو بواال  ٍ  ، E
بل س  kip/in2هی باضد

( ضلی نیدیذ ) 1 MPa=0.145037743 kip/in2

O

c

ضکل  ; 21مىحىی تىص-کروص فطبری ثنه َسً ي َمکبران (]31[ )2::5

cu

بِ عل رچردُ ٍ زهاًیل بوَدى نحلروذ دیٌواهرکی در ورصبرٌوی رفتوار سوازُ ّوا ،غالیوا بوا نقلیو موَ از نحلروذ اسوتانرکی
غرلمطی بِ خای آى استاادُ هیضَد []21
وو از آًکووِ هلا ووذ هدلسووازی ضوواهذ نعلیوو ٌّدسووِ هوود  ،امتػوواظ هووَاد ،هًَتوواژ ،نعلیوو ًووَ نحلرووذ ،نعلیوو
بارگااری ٍ ضلای هولزی بوِ ایواى رسورد ،الزم اسو اًودرکٌص بوري سوطَ را نعروري کٌورن بولای نعروري اًودرکٌص بوري
سطَ  ،ابتدا باید رفتوار نواسوی بوري سوطَ را نعلیو کٌورن در ٌّگوام بلموَرد آخول بوا آخول ّوچٌوري آخول بوا بوا بوتي
هسوولح ًروولٍی در خْ و عوووَد بوول سووطح نوووا ٍارد هووی ضووَد ّوچٌووري بووري سووطَ اغووطکاٍ ،خووَد دارد کووِ باعووث
نطووکرذ ًیوولٍی بلضووی هووی ضووَد بٌووابلایي رفتووار نواسووی دارای دٍ ماغوور هْوون اغووطکاکی ٍ عوووَدی هووی باضوود و از
نعلی سطح نوا هوی بایسو آًولا بوِ سوطَ ی کوِ بوا ّون در نووا اًود ٍ بویه اًْوا را نعلیو کولدُ ایون ،اعووا کٌورن
الزم بِ اکول اسو کوِ سوطَ نواسوی ودابذ دارای یو سوطح هیٌوا ٍ یو سوطح رولٍ هوی باضوٌد بوا نَخوِ بوِ ایٌکوِ
ضلی کطساًی با بتي هسلح از آخلّوا برطوتل اسو  ،لواا سوطح آخلّوا بوِ عٌوَاى سوطح رولٍ ٍ 1سوطح بوا بوِ عٌوَاى
سطح ایِ 2اًتتا هی ضًَد بلای اًدرکٌص بري هرلگلد ٍ بتي از برد ًا رِ هدفَى ضدُ 3استاادُ هی ضَد
بوولای هدلسووازی ّوول سرسووتن ،هطوواب اخووزا نطووکرذ دٌّوودُ آى ،هووی نووَاى از الووواى ّووای هتتلاووی اسووتاادُ کوولد بوودیي
هٌظَر در نعلیو بوتي ٍ آخول از الوواى رَسوتِ ّطو گلّوی سوِ بعودی بوا اًتگولا کواّص یافتوِ ( ٍ )C3D8Rدر نعلیو
هرلگلدّووای فووَالدی الووواى نروول هلنیووِ اٍ سووِ بعوودی ( )B31بکووار هووی رٍد ابعوواد هووص بوولای اخووزا هوود طووَری اًتتووا
ضدُ اس کِ با ّون اًطیواق داضوتِ باضوٌد بوِ ّووري دلروذ ابعواد هوص بولای بوتي ٍ آخول  100هرلروتول ٍ بولای هرلگلدّوا
 50هرلروتل اًتتا ضدُ اس
در ضکذ ً ،11وَدار بار-ندررلهکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هدلسازی عددی آى با ّن هقایسِ ضدُ اًد
1

slave
master
3
Embedded Region
2
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ضکل  ; 22مقبیسٍ ومًدار ثبر-تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن

مقیبس

 -2-2مذلسبزی ثٍ ريش ثسر

در ایووي بتووص رفتووار بووا بووتي هسوولح دارای هراًقووا بٌووایی بووِ رٍش بووزرم هقر وا بووا کو و ًوولم افووزار اخووزا هحوودٍد
 Abaqusضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هووی گوولدد در رٍش بووزرم هقرووا هووه ٍ آخلّووا بووِ غووَر یوو خسوون ّوگووي
هدلسووازی هووی ضووَد( ضووکذ  )12در ایووي رٍش هدلسووازی از هوود ّسووَ ٍ ّوکوواراى[ ]20بوولای ًطوواى دادى رفتووار فطوواری
بووتي ٍ ّوچٌووري از هوود ّواً و ٍ ّوکوواراى[ ]22بوولای ًطوواى دادى رفتووار فطوواری هراًقووا بٌووایی اسووتاادُ ضوودُ اسوو
(ضکذ )13در ایي رابطِ نوٌص فطواری هراًقوا کوِ نواب هقاٍهو فطواری هوه ٍ آخول هوی باضود از رابطوِ زیول بوِ دسو
هی آید
fm


() 5
 (2  m' )  ( m' ) 2
'
fm
m
m
کِ در ایي رابطِ

m

f

ٍ

m



بتلنر نٌص ٍ کلًص فطاری هراًقا را ًطاى هی دٌّد ٍ ّوچٌري:

() 6

f m'  0.63 f b0.49 f j0.39

()7

'0.27 f m
f j0.25 Em0.7

 m' 

ّوچٌري هقدار ضلی کطساًی اٍلرِ را هی نَاى از رابطِ زیل بِ دس آٍرد
() 8
در رٍاب باال

b

f

هقاٍه فطاری آخل ٍ

'
m

j

f

Em  550  f

هقاٍه فطاری هه کِ ّل دٍ بل س هگا اسکا هی باضٌد
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ضکل  ; 24مذل فطبری دیًار طجق مذل َمبوو ي َمکبران[]33

نحلرذ هَرد استاادُ از ًَ استانرکی غرلمطی هیباضد ّوچٌري بارگااری از ًَ ندررل هکاى کٌتل هی باضد
در هل لِ بعد ،الزم اسو اًودرکٌص بوري سوطَ را نعروري کٌورن بٌوابلایي ابتودا بایود رفتوار نواسوی بوري سوطَ را نعلیو
کٌرن رفتوار نواسوی هراًقوا بوا بوا بوتي هسولح دارای دٍ ماغور هْون اغوطکاکی ٍ عووَدی هوی باضود و از نعلیو
سطح نوا هی بایس آًولا بوِ سوطَ ی کوِ بوا ّون در نووا اًود ٍ بویه اًْوا را نعلیو کولدُ ایون ،اعووا کٌورن الزم بوِ
اکول اسو کوِ سووطَ نواسوی وودابذ دارای یو سووطح هیٌوا ٍ یو سوطح روولٍ هوی باضووٌد بوا نَخووِ بوِ ایٌکووِ ضوولی
کطساًی با بتي هسلح از هراًقا برطتل اسو  ،لواا سوطح هراًقوا بوِ عٌوَاى سوطح رولٍ ٍ سوطح بوا بوِ عٌوَاى سوطح
ایِ اًتتا هی ضًَد بلای اًدرکٌص بري هرلگلد ٍ بتي از برد ًا رِ هدفَى ضدُ استاادُ هی ضَد
بلای هدلسازی ّول سرسوتن ،هطواب اخوزا نطوکرذ دٌّودُ آى ،هوی نوَاى از اخزاّوای هتتلاوی اسوتاادُ کولد بودیي هٌظوَر
در نعلی و بووتي نووَ ل از اخووزای رَسووتِ برس و گلّووی سووِ بعوودی ) ٍ (C3D20در نعلی و دیووَار از اخووزای رَسووتِ ّط و
گلّووی سووِ بعوودی ) ٍ (C3D8در نعلی و هرلگوولد از اخووزای نروول هلنیووِ اٍ سووِ بعوودی ( )B31اسووتاادُ هووی ضووَد ابعوواد
ضیکِ بلای اخزا هد طَری اًتتا ضدُ اسو کوِ بوا ّون اًطیواق داضوتِ باضوٌد بوِ ّووري دلروذ ابعواد ضویکِ بولای بوتي
ٍ دیَار  100هرلروتل ٍ بلای هرلگلدّا  50هرلروتل اًتتا ضدُ اس
در ضکذ ً 14وَدار بار– ندررل هکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هد عددی آى هقایسِ ضدُاًد

ضکل  ; 25مقبیسٍ ومًدار ثبر-تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن

مذلسبزی ثب اسنحبدٌ از ایذٌ میلٍ معبدل فطبری

در ایي بسوو رفتوار بوا دارای هراًقوا بٌوایی بوِ رٍش هرلوِ هعواد فطواری در ًولمافوزار  OpenSeesبلرسوی هویضوَد
در ایي رٍش هراًقا بٌایی را با ی هرلوِ هعواد فطواری هدلسوازی هویکٌورن ایوي هرلوِ فطواری بوِ غوَر بطولی ٍ گولُ
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بِ گلُ هی باضد کِ طَ آى بلابول بطول بوا در ًظول گلفتوِ هوی ضوَد عولؼ دسوت فطواری بلابول یو سوَم بطول بوا
اًتتووا ضوودُ ٍ ضووتاه آى ًرووز ّووواى ضووتاه هراًقووا اس و در ایووي رٍش از هوود ّسووَ ٍ ّوکوواراى ( )1994بوولای
ًطوواى دادى رفتووار فطوواری بووتي اسووتاادُ ضوودُ اس و [ّ ]20وچٌووري از هوود ّواً و ٍ ّوکوواراى بوولای ًطوواى دادى رفتووار
فطوواری هراًقووا بٌووایی اسووتاادُ ضوودُ اسوو [(،]22ضووکذ  )15بوولای بووتي بووا از هوود  ٍ Concrete 01هراًقووا از
 ٍ Concrete 02بلای آرهانَرّا از هد  Steel 02بْلُ گلفتِ ضدُ اس

ضکل  ; 26رفنبر فطبری میبوقبة ثىبیی طجق مذل َمبوو ي َمکبران ثرای میلٍ معبدل فطبری][33

هقاط نرول ٍ سوتَى ٍ هرلوِ هعواد فطواری بوِ غوَر الروافی 4نعلیو ضودُ اًود بولای نرلّوا ٍ سوتَى ّوا از اخوزای نرول
ستَى غرل مطی ٍ 5بلای هرلِ هعاد فطاری از اخزای مل ایی با نیدیذ ٌّدسی ّوگلد 6استاادُ ضدُ اس
در ضکذ ً 16تایح ًوًَِ آزهایطگاّی با ًتایح هدلسازی عددی آى هقایسِ ضدُ اس

ضکل  ; 27مقبیسٍ ومًدار ثبر-تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن

مقبیسٍ ي تحسیر ونبیج مذلسبزی

اهلٍزُ رٍش ّای نحلرلی در وذ هسوائذ رچرودُ هٌْدسوی کوتول اسوتاادُ هوی ضوَد از ایوي رٍ وذ هسوائذ هٌْدسوی ّول
رٍز بوورص از وورص بووِ رٍشّووای عووددی ٍابسووتِ هووی ضووًَد ّوچٌووري سوولع ٍ دبو بوواالّ ،زیٌووِ ًوواچرز ٍ عوودم ًروواز بووِ

4

Fiber
Nonliner Beam Column element
6
Corotational Truss Element

5
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اهکاًووا آزهایطووگاّی سووی ضوودُ اس و کووِ در اکثوول وولٍژُّووای نحقرقووانی ،ژٍّطووگلاى از هدلسووازی عووددی بووِ عٌووَاى
ابزاری سَدهٌد در خْ رف ًرازّای مَد استاادُ کٌٌد
خْ رص برٌوی رفتوار سوازُّوا ،فقو آضوٌایی بوا هدلسوازی عوددی ٍ داضوتي داًوص اسوتاادُ از ًولم افوزار کوافی ًرسو ،
بلکووِ ناسوورل ملٍخووی هدلسووازی از اّور و زیووادی بلمووَردار اس و اغل و در ٌّگووام هدلسووازی الزم اس و و از اًتتووا
ًَ نحلروذ ،نعروري کٌورن کوِ چوِ ملٍخوی ّوایی از نحلروذ بولای هوا هوَرد ًرواز اسو نطوترع ملٍخویّوای هوَرد ًرواز
ناثرل زیادی رٍی زهاى نحلروذ دارد چولا کوِ ّلچقودر هروزاى ملٍخوی ّوای درمَاسوتی برطوتل باضود ،زهواى برطوتلی بولای
نحلرذ ًراز اس در ًلم افوزار  ،Abaqusایوي ملٍخوی ّوا بوِ دٍ گولٍُ ملٍخویّوای گلافرکوی بوِ غوَر کاًتَرّوای رًگوی
(نَزی رًول ّوا) ٍ ملٍخویّوای ًووَداری نقسورن هوی ضوًَد ٍلوی در ًولم افوزار  OpenSeesملٍخویّوا فقو بوِ غوَر
ًووَداری بابوذ ًووایص هوی باضوٌد چوَى ملٍخوی ّوای گلافرکووی ٍ ًووَداری ًوًَوِّوای عوددی دبرقوا هطواب بوا ًوًَووِ
آزهایطووگاّی ًرسو  ،و هووی نووَاى از آًْووا بوولای بلرسووی دبو هدلسووازی اسووتاادُ کوولد در ایووي هطالعووِ از هعرووار کوووی
هقاٍه ًْایی ٍ هعرار کرای نل ،مَردگی بلای یلرسی دب هدلسازی استاادُ ضدُ اس
هٌحٌووی ًروولٍ-ندررلهکوواى اغووذ از آزهووایص ٍ هٌحٌوویّووای بووِ دسو آهوودُ از هدلسووازیّووای عووددی نووا خابدووایی 0/225
هتل ،هطاب با ضلای بارگااری آزهایطگاّی در ضکذ ً 17طاى دادُ ضدُ اس
ًوولم افزارّووای اخووزا هحوودٍد ،ابووزار بس ورار سووَدهٌدی ّسووتٌد کووِ برطووتل هَابووم هٌْدس وري را در بلرس وی رفتووار سووازُ ّووا
یواری هوی دٌّود یکوی از هْوتوولیي هوَاردی کووِ ژٍّطووگلاى ٍ هٌْدسوري از آى در خْو رفو ًرواز ّووای موَد بْوولُ هوی
گرلًد ،کاًتَرّوای رًگوی هوی باضوٌد در ایوي نحقرو از کواًتَر آسور دیودگی کططوی اسوتاادُ ضودُ اسو بوا اسوتاادُ از
ایي کاًتَر بِ را تی هوی نوَاًرن هحودٍدُ اناواق افتوادى نول ،موَردگی را نحو ًرولٍی کططوی هطواّدُ کٌورن ّوچٌوري
با استاادُ از ایي کاًتَر هی نَاى ًَ ضکس در هراًقا را هطاّدُ کلد

ضکل  ; 28مقبیسٍ ومًدار ثبر-تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذلُبی عذدی
دذيل  ; 3درصذ خ بی ريشَبی مخنل مذلسبزی
بار ًْایی )(Kgr

درغد مطا

12111

0

سادُ ضدُ در Abaqus

13211/7

10/12

در Abaqus

11611/11

2/65

11111/1

9/25

ًوًَِ ازهایطگاّی
کَچ

هقرا

بزرم هقرا

هرلِ هعاد فطاری
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در ضکذ  18هحذ نطکرذ نلّ،ا در رٍش کَچ هقرا سادُ ضدُ ٍ رٍش بزرم هقرا با ًتایح آزهایطگاّی هقایسِ ضدُ
اس در ضکذ هاکَر رًل آبی م چري ًطاى دٌّدُ نلّ ،ای ریز ٍ رًل بلهز غترن ًطاى دٌّدُ نلّ ،ای عور هی
باضٌد با نَخِ بِ ضکذ هاکَر هی نَاى گا کِ هراًقا دچار ضکس نل ،بطلی ضدُ اس در رٍش کَچ هقرا سادُ
سازی ضدُ بِ دلرذ ایٌکِ بري آخلّا خدایرص انااق افتادُ اس هسرل نلّ ،ای بطلی بابذ نطترع ًرس ٍلی در رٍش هاکل
بِ دلرذ ایٌکِ هػالح بٌایی بِ عٌَاى ی هادُ ّوگي در ًظل گلفتِ ضدُ ،هسرل نلّ ،ای بطلی بتَبی بابذ نطترع اس

ضکل  ; 29مقبیسٍ محل تطکیل ترخ ال ; مذل کًچک مقیبس  ،ة;مذل ثسر

مقیبس ي ج; ومًوٍ آزمبیطابَی
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ونیجٍ ذیری

در ایووي نحقر و  ،سووِ رٍش هتتل و ضوواهذ رٍش کَچ و هقرووا سووادُ ضوودُ ٍ رٍش بووزرم هقرووا ّوول دٍ در ًوولم افووزار
 ٍ Abaqusهوود سووَم بووا اسووتاادُ از ایوودُ هرلووِ هعوواد فطوواری در ًوولم افووزار  OpenSeesدر هدلسووازی بووا ّووای بووتي
هسلح دارای هراًقا بٌوایی هوَرد بلرسوی بولار گلفو بولای ایوي هٌظوَر یو هود آزهایطوگاّی اًتتوا ٍ سوس بوِ سوِ
رٍش فَق هدلسازی ضد ًتایح اغلی هطاب زیل اس :
-1هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا در  Abaqusبرطووتلیي دبوو ٍ هدلسووازی بووِ رٍش کَچوو هقرووا سووادُ ضوودُ
کوت ولیي دب و را دارد ًروواز بووِ اراهتلّووای هتتل و ٍ رچروودُ ٍ در دسووتل ًیووَدى آًْووا ٍ عوودم بطعر و در هووَرد رفتووار
هراًقووا ّووا هَخ و دب و ووایري رٍش هدلسووازی بووِ رٍش کَچ و هقرووا سووادُ ضوودُ ،گلدیوود هرووزاى مطووای بووِ دس و
آهوودُ ًسووی بووِ ًتووایح هوود آزهایطووگاّی ،در هدلسووازی بووزرم هقرووا  ، % 2/65هدلسووازی هرلووِ هعوواد فطوواری % 9/25
ٍ هدلسازی کَچ هقرا سادُ ضدُ  % 10/12هی باضد
در ًولم افوزار  Abaqusدر ًووایص هحوذ

ً-2توایح بوِ دسو آهودُ ًطواى هوی دّود کوِ هدلسوازی بوِ رٍش بوزرم هقروا
نطکرذ نلّ ،ا عولکلد بْتلی داضتِ اس
-3علوویرغوون مطووای ًسوویتاً زیوواد رٍش هرلووِ هعوواد فط واری ًسووی بووِ رٍش بووزرم هقرووا  ،بووِ دلرووذ ایدوواد سووَْل ٍ
سلع زیاد ایوي رٍش ،بسوراری از آیوري ًاهوِ ّوا ًظرول ًطولیِ 360سوازهاى بلًاهوِ ٍ بَدخوِ کطوَر ،اسوتاادُ از هود هرلوِ
هعاد فطاری را بلای ارزیابی للزُای سامتواى ّای دارای هراًقا  ،نَغرِ کلدُ اًد
ً-4کتوِی ووائز اّورو در ایوي هطالعووِ ایووي اسو کوِ ّوول دٍ ًوولم افووزار  Opensees ٍ Abaqusنَاًووایی بوواالیی در نحلرووذ
هسائذ هتتل دارًد بِ عیار دیگول چٌاًچوِ یو هسوتلِ نَسو دٍ ا لانوَر هواّل ًولم افزارّوای هواکَر ،وذ ضوَد خوَا
ّوول دٍ یکسوواى مَاّوود ضوود الیتووِ امووته اًوودکی در دب و خووَا ایووي دٍ ًوولم افووزار ٍخ وَد دارد کووِ آى ّوون بووِ دلرووذ
الگَریتن ٍ رٍش ذ هتااٍ آًْا هی باضد ّوچٌري در ّل کدام بلمی بابلر ّا ٍخَد دارد کِ در دیگلی ًرس
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Abstract
Due to the influences of several parameters such as brick and mortar properties, interaction
between brick and mortar and etc., engineers encounter challenges in modeling and evaluating
procedure of the seismic behavior of masonry-infilled reinforced concrete (RC) frames. To
predict the seismic behavior of these structural elements, the analytical model must be
comprehensive and efficient in such a way that it can show the actual behavior of the structure.
Modeling the behavior of masonry infilled reinforced concrete frames under in-plan load, has
received much attention over the last decade. The main aim of this paper compares different
methods of modeling infilled frame with experimental results in order to choose the
appropriate method for modelling of infilled RC frames. To achieve the purpose, after
describing the background to the application of each method, the specimen which was tested in
the laboratory was modeled in three different methods. The first model was realized by
simplified micro-modelling and, the second model was realized by macro-modelling procedure
via Abaqus software. The third model was further made by equivalent diagonal compressive
strut modelling in OpenSees software. The results showed that the macro-modeling method had
maximum and the simplified micro-modeling had minimum accuracy in Abaqus software. The
amount of observed differences between experimental results and macro-modeling approach,
between experimental results and simplified micro-modeling approach, and equivalent
diagonal compressive strut modeling were 2.65%, 9.25% and 10.12%, respectively. These
findings maintain that macro-modeling technique in Abaqus software could have an
appropriate performance in detecting cracks.
Keywords: Infilled Masonry, RC Frame, Simplified Micro-Modelling, Macro-Modelling, InPlan load
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چک٘ذُ:

استفبدُ اص هَاد جبٗگضٗي س٘وبىٗ ،کٖ اص ساّکبسّبٕ اسبسٖ دس صهٌ٘ٔ کبّص هػشف س٘وبى است کِ ثهِ ٍاسه ٔ ى اص ٗهک

سَ لَدگٖ صٗست هح٘ ٖ ًبضٖ اص تَل٘ذ س٘وبى کبّص ٗبفتِ ٍ اص سَٕ دٗگش غشفِجَٖٗ اقتػبدٕ هٌبسجٖ چِ اص ًظش کبّص
ّضٌِّٗبٕ تَل٘ذ ٍ چِ اص ًظش کبّص ّضٌِّٗبٕ اًشطٕ غٌؼت سبختوبى ٍ ثْجَد ضبخعّبٕ دٍام حبغل خَاّهذ ضهذد دس اٗهي

هقبلِ سؼٖ ضذُ است خَاظ هٌْذسٖ هخلَط ثٌِْ٘ ثشإ کبسثشد دٍ ًَع هبدٓ جبٗگضٗي س٘وبى ضبهل صئَل٘ت طج٘ؼهٖ ٍ دٍدُ
س٘ل٘س اسائِ گشددد اٗي ه بلؼِ دس دٍ هشحلِ ضبهل ثٌِْ٘سبصٕ طشح هخلَطّبٕ دٍ جضئٖ ٍ سِ جضئٖ حبٍٕ اٗي دٍ ًَع ههبدٓ

پَصٍالًٖ ٍ هشحلٔ ثشسسٖ خَاظ هٌْذسٖ اًجبم ضذُ استد ًتبٗج اٗي ه بلؼِ ًطبى هٖدّذ طشح هخلَط ثتيّبٕ سهِ جضئهٖ

حبٍٕ دٍدُ س٘ل٘س ًسجت ثِ طشح هخلَطّبٕ دٍ جضئٖ ًْب ثْجَد ًسجٖ داضتِ استد دس هَسد صئَل٘ت ،استفبدُ اص تشک٘ت سِ

جضئٖ ثبػث ثْجَد چطوگ٘شٕ دس ػولکشد هقبٍهتٖ ٍ دٍام داضتِ استد ًتبٗج ثذست هذُ اص صهَىّبٕ دٍام ًطهبى داد کهِ
ػوَهبً استفبدُ اص اٗي ًَع هَاد هٖتَاًذ ثْجَد چطوگ٘شٕ دس سفتبس دٍام ٍ پبٗبٖٗ ثتي داضتِ ثبضذ .

کلوبت کل٘ذٕ :ثتي ،هَاد جبٗگضٗي س٘وبى ،صئَل٘ت ،دٍدُ س٘ل٘س.
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 -1هقذهِ

مواد ظیماني مکمل را میيتیوا هید دو دظیکد كلیي قیدهنییی نمیودد دظیکد اوا ؼیامل تمیامي نیوزو هیای یییي و یا
مفیینوعي مییيؼییود كیید هیید دییییل نییا ین هییود مقیییار اكعیییی كلعییی  ،داـییی ظیییماني از دییود هییروز نمییيدهنییی ماننییی
نوزو های یییي نیییر نیوزو تیراضد دظیکد دود میوادی را ؼیامل میيؼیود كید عیهوه هیر داؼیکن داـیی نیوزو ني،
هد موقع تركیب هیا ب ،،ینیي در نیین یرب نیی هییراظییو  ،از دیود داـیی عی نیمي نؽیا میيدهیی كید دیییل نیین
ریکار نضور مقاد ر ز اد اكعیی كلعی در بنها اظی كید از لملید ا ین میواد ،میيتیوا هید داكعیکر هیادی كیهض  Fهیا هییػ
از  02درـی اكعیی كلعی در تركی ات ب اؼاره نمودد
توییی ظییما هید عنیوا کیي از میواد اـیلي تویییی هیکن ،یرب نییی اظی كید تیوند هیا مفیرز انیرشی هعییار ز یاد و تویییی
ب نیییههییای ز عیی محیسییي اظیی د اظییک اده از مییواد لییا س ن ظیییما  ،کییي از راهکارهییای اظاظییي در زمین ی كییاهػ
مفرز ظیما اظ كید هید واظیس ب از ی ظیوبیودمي ز عی محیسیي ناؼیي از تویییی ظییما كیاهػ ایکید و از ظیوی
د ر ـریدلو ي اقکفادی مناظی ي ید از نییر كیاهػ هس نیدهیای تویییی و ید از نییر كیاهػ هس نیدهیای انیرشی ـینی
ظادکما ناـل دواهی ؼید همچنیین مسایییات نؽیا داده اظی كید عیهوه هیر مسا یای ركیر ؼییه ،لیا س ني ظییما هیا
نییین مییوادی مولییب ایییسا ػ دواد هییکن و عمییر م یییی ظییازههییای هکنییي مییيؼییود كیید ا یین امییر در هلنییی میییت مسا ییای
اقکفادی ز ادی را عا ی كؽور كرده و كاهػ هس ندها را هد دن اا دواهی داؼ د
امییروزه مییواد ظیییماني مکمییل ،1هیید دو روغ در توییییی هییکن م یورد اظییک اده قییرار مییيمیرنییید در روغ نتع ی ا یین مییواد در
توییی ظیما بمیتکد 0اظیک اده میيؼیودد هیی ن ترتییب كید در هردیي از كاردانید هیای تویییی ظییما  ،ا ین میواد هید ـیورت
مضاز و بظیا ،ؼیه هیرای تویییی ظییما بمیتکید میورد اظیک اده قیرار میي مییرد كید ا ین محفیوا هییی يا هیرای تویییی هیکن
3
اظک اده ميؼیودد در نایی دود ،ا ین میواد را میي تیوا هید ـیورت لیامانید و هید عنیوا میواد لیا س ن هتؽیي از ظییما
در متلییو هییای هکنییي مییورد اظییک اده قییرار داد][1د لییا س ني هتؽییي از ظیییما نرتلنییی هییا مییواد ظیییماني مکمییل هماننییی
ظییرهاره كییوره بهن یییازی ،4داكعییکر هییادی ،5دوده ظیییلیط 6و انییواپ نییوزو هییای ییییي ماننییی نییوزو تییراض ،نییوزو
داغ ودد کي از مهمکر ن راهکارهای كاهػ مفرز ظیما در ـنی هکن محعو ،ميؼود][5-1د
در ظییاا  Oslakovic ،0229و همکییارا ] [6دواد ظیییما هییای بمیتکیید ظیید لساییي ؼییامل داكعییکرهییادی ،ظییرهاره و نییودر
ظنگ بهی در هراهیر ن یور یو هیای كلرا یی را میورد هررظیي قیرار دادنیید در ا ین تحقیی  ،ن یورنیي ری تعیر ع ؼییه یو
كلرا ی هکنهای ظادکد ؼییه از لیا س ني  35و  52درـیی هیا هیکن مرلیع میورد مقا عید قیرار مریی د نکیا و هه یود دیواؾ
هکنهای ميكور از نیر ن ورني ری در مقاهل و های كلرا ی ميهاؼید
در ظییاا  ،[7] Yazici ،0227تییاریر ؼییرا ل عمییلبوری را هییر مقاومیی یؽییاری متلییو هییای هکنییي نییاوی درـییی هییا ی
لیا س ني ظییما هیا میواد نیوزو ني ؼیامل ظیرهاره ،داكعییکر هیادی و دوده ظییلیط را میورد هررظیي قیرار دادد نکی ید ا یین
مسایید نؽا داد كد هیا اظیک اده از میواد ظییماني مکمیل هیا درـیی لیا س ني هیا  ،میيتیوا هید هیکنهیای هیا مقاومی هیا
دظ ای د
در ظییاا  Sinha ،0211و همکییارا ] ،[8نییوعي متلییو ظیید لساییي هکنییي هییا عملکییرد هییا ؼییامل ظیییما  ،داكعییکر هییادی و
ظرهاره كوره بهن ییازی هیا نییاكجر لیا س ني  32درـیی را توظیید دادنیید هیر اظیاض نکیا و ا ین تحقیی مؽیتؿ مرد یی
كد مقاوم یؽاری ،مقاوم كؽؽي دو نی ؼی و مقاوم دمؽي نموندهای نی لساي هه ود نییا كرده اظ د

-Supplementary cementitious materials
2-Blended cement
3- Partial replacement
4-Blast-furnace slag
5-Fly ash
)6- Micro silica (Silica fume
1

120

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

 Hootonو  [9] Titheringtonدر ظییاا  ،0224مقاومیی هییکنهییای ظییادکد ؼیییه از ظیییمانهییای بمیتکیید ظیید لساییي هییا
تركی ییي از ظیییما  ،دوده ظیییلیط و ظییرهاره كییوره بهن یییازی،در هراهییر ن ییور ییو هییای كلرا ییی را تح ی ؼییرا ل عمییلبوری
در دمیای  03و  62درلیید ظییانکيمیراد مییورد هررظییي قیرار دادنییید مقا عییات نؽیا داد كیید متلییو نیاوی دوده ظیییلیط هییا
لا س ني  7/5درـیی مناظیب تیر ن عملکیرد در هراهیر ن یور یو كلیر كید توظیل بزمیا ػهیای RCPTو نرویییل ن یور یو
كلرا ی ان اد ؼیه هود نؽا داده اظ د
در ظاا  Long ،0220و همکیارا ] [12نیوعي هیکن هیا عملکیرد هعییار هیا را هیا اظیک اده از نیودرهیای هعییار ر یس دو لسایي
و ظیید لساییي نییاوی داكعییکر هییادی ،ظییرهاره كییوره بهن یییازی و دوده ظیییلیط را نیؽیینهاد دادنییید در ا یین مسایییید هییرای
ییوا هیید قسییر اظییک اده مرد ییید هییا تولیید هیید نکییا و ا یین مسایییید
هه ییود ریکییار دمؽییي ،از اییییاز یییو دی هییا انییواپ نع ی
مؽتؿ مرد ی كید هیا ان یاد ههینید ظیازی هیر روی تركی یات میواد نیودری میيتیوا هید مقاومی  022م اناظیکاا هیا ریکیار
دمؽي مناظب دظ ای د
در ظییاا  Raj ،0213و همکییارا ] [11متلییو هییای هکنییي ظیید لساییي هییا اظییک اده از مکاكییااوین و ی یین قرمییس  redmudرا
هرای توییی هکن نرمقاوم مساییید كردنیید انیواپ بزمیو هیای تیییین مؽتفیات مکیانیکي هیر روی نمونیدهیای مرهو ید ان یاد
و نکی دمیری ؼی كد ا ن متلو ها قادر هد تامین ایسامات هکن نرمقاوم هودنید
در ظییاا  ،1395نییوروزی یییر و میییني ] [10دییواؾ مکییانیکي و دواد هییکن هییای ظ ی س نییاوی ظیییما ظیید لساییي هییا مییواد
نوزو ني و دوده ظیلیعي را میورد هررظیي قیرار دادنیید هیر اظیاض مسایییات ـیورت مریکید مؽیتؿ مرد یی هیا اییسا ػ ظین
تا  92روز علیي رمی بنکید در درـییهای هیا ی لیا س ني نیوزو ن ی مناییي قاهیل ن یور اییسا ػ ایکید اظی  ،نیوزو
ییي هید واظیسد هه یود ر سظیادکار ،تیقریر قاهیل تیولهي هیر ارتقیان دواد هیکن در هراهیر ن یور كلرا یی و ن یور مواینید داؼیکد
اظ .
ییییي نییومیط و دوده ظیلیعییي هییرای
در ظییاا  ،1392هییاقری و همکییارا ] [13هییکن توانمنییی ظیید لس ییي نییاوی نییوزو
ظاد ظازههای هنییری در ؼیرا ل محیسیي دلییو ییارض را میورد هررظیي و مساییید قیرار دادنیید هیر ا ین اظیاض مؽیتؿ
مرد ی كد هیا اظیک اده از تركییب مناظیب نیومیط و دوده ظیلیعیي دظی یاهي هید دیواؾ مناظیب مقاومی و دواد در ظین
 08روز و ارتقای هعیار قاهل تولد دواد دراز میت ،امکا ني ر مي هاؼید
در ظییاا  ،1392هییاقری و همکییارا ] [14دواد هییکن هییای توانمنییی ظیید لساییي نییاوی ظییرهاره دادلییي و دوده ظیلیعییي هییا
اظییک اده از بزمییا ػ هییای ن ییور ییو كلرا ییی را هررظییي كردنییید در ا یین مقاییید نکی یید میییری ؼییی كیید هییا ایییسود دوده
ظیلیعییي هیید هییکن نییاوی ظییرهاره رونییی كعییب دییواؾ هییکن هه ییود قاهییل مهنییید ای مییي اهییی هسور کیید در ظیین  08روزه
دواد هکن توانمنیی ظید لسایي نیاوی دوده ظیلعییي و ظیرهاره ههکیر از هیکن كنکیرا میي هاؼیید همچنیین در هلنیی مییت نییس
دواد هکن توانمنی ظد لساي ناوی ظرهاره و دوده ظیلیعي ههکر از هکن دولساي ناوی ظرهاره مي هاؼید
ها تولید هید مساییب ییوح مهنیید میيمیردد هیا ولیود ان یاد هردیي تحقیقیات هیر روی میواد لیا س ن ظییماني ،یییکن در
دادل كؽور تا هد نیاا تحقیقیات مکمركیس هیر روی لیا س ني ی و یا نییاكجر دو نیوپ میادم لیا س ن مسیر هیوده اظی
كد نکا و مساییات ناكي از هه یود نعی ي دیواؾ مکیانیکي و دواد هیکن هیا متلیو هیای دولسایي 1میيهاؼیید هیا ا ین ولیود،
اظک اده از متلو هیای ظیدلسایي 0و هیار لسایي ، 3ظیاهق ز یادی در ادهییات هیکن نییاردد هیا ا ین د ییماه ،در در ا ین مقایید
ییییي و دوده ظیییلیط اراایید
ظیییي ؼیییه اظی ییر متلییو ههینیید هییرای كییارهرد دو نییوپ مییادم نییوزو ني ؼییامل زاوییی
میرددد ا ین مساییید در دو مرنلید ؼیامل ههینیدظیازی یر متلیو هیای دو لسایي و ظید لسایي نیاوی ا ین دو نیوپ مییادم
نوزو ني و مرنل هررظي دواؾ مقاومکي و دواد ان اد دواهی ؼید

1

- Binary
- Ternary
3
- Quaternary
2
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 -2ثشًبهِ صهبٗطگبّٖ
 -1-2هَاد ٍ هػبلح
 1-1-2هَاد س٘وبًٖ

ظیییما مییورد اظییک اده در ا یین نییروشه ،ظیییما نرتلنییی نییوپ دو تهییید ؼیییه از كاردانیید ظیییما تهییرا مییيهاؼییید كیید در
لییواهییای  1،0و  3هیید ترتیییب مؽتفییات ؼیییمیا ي ،مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما در مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد
 389ا ییرا ارایید ؼیییه اظ ی د همییانسور كیید مؽییتؿ اظ ی كلییید مؽتفییات ؼیییمیا ي ،مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما
منس ها ملسومات اظکانیارد در دفوؾ ظیما نوپ دو اظ د
جذٍل ٍٗ -1ظگّٖبٕ ض٘و٘بٖٗ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد  389اٗشاى

بزمو های ؼیمیا ي

مرنلد اوا
%

مرنلد دود
%

SiO2

01/70

01/68

Al2O3

4/05

Fe2O3

4/22

نوپ ظیما
نیود تییین
ؼیه
نیاقل %

4/95

نوپ0
02/22

3/02

نیاكجر %

6/22

نیاكجر %

6/22

MgO

1/85

3/22

نیاكجر %

5/22

CaO

60/68

61/62

-

-

SO3
C3A<8%

1/95

C3A>8%
كعر وز در ارر ظرخ
ؼی
هاقیمانیه نامحلوا

0/11

نیاكجر %

3/22
-

1/63

1/78

نیاكجر %

3/22

2/70

2/75

نیاكجر %

2/75

نیاكجر %

-

نیاقل %

-

نیاكجر %

8/22

C3S

52/07

C2S

04/35

C3A

4/49

C4AF+2C3A
ا
C4AF+C2F

01/16

*Na2O+.658K2O

2/74

40/16
32/36
7/72
05/14
2/77

نیاكجر %

-

نیاكجر %

2/ 6

جذٍل  -2هطخػبت هکبً٘کٖ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد  389اٗشاى

مقاوم یؽاری نکا و بزما ػ-مرنلد اوا
 7روزه

 08روزه

122

06/5

41/7

MPa

نکا و بزما ػ-مرنلد دود
00/7
39/1

MPa

نوپ ظیما

نیود تییین ؼیه نوپ 0
نیاقل
نیاقل

17/5
31/5
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جذٍلٍٗ -3ظگّٖبٕ ف٘ضٗکٖ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد  389اٗشاى

نوپ بزما ػ
ظسح متفوؾ هلین

نکی د هیظ بمیه مرنلد
اوا

نکی د هیظ بمیه مرنلد
دود

محیود

cm2/gr

0812

0812

نیاقل

cm2/gr

0822

ان عا هد روغ اتوكهو درـی

2/11

2/78

نیاكجر درـی

2/82

زما میرغ هدوظیلد ظوز
و کات
اهکیا ي دقیقد
انکها ي

195

198

 4ظاع و 42دقیقد

 4ظاع و  12دقیقد

نیاقل دقیقد

45

نیاكجر ظاع

6

دوده ظیلیط میورد مساییید در ا ین تحقیی  ،محفیوا ؼیرك یروظییلیط ازنیا اظی د در لییوا  ،4و صمیيهیای ییس کیي و
ؼیمیا ي ا ین میاده در مقا عید هیا ملسومیات اظیکانیارد ملیي ا یرا هید ؼیماره  13078نؽیا داده ؼییه اظی د هیا تولید هید
ا ن لیوا ،مؽتفات دودهظیلیط هد كار ریکد در ا ن تحقی در محیوده م از اظکانیارد اظ د
جذٍل ٍٗ -4ظگّٖبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ض٘و٘بٖٗ دٍدُ س٘ل٘س اصًب دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد هلٖ 13278
بزمو ؼیمیا ي

ملسومات
اظکانیارد

نکا و
بزمو

SiO2
درـی

نیاقل 85/2

87/3

ر وه در دمای
 112ºCدرـی

نیاكجر 3/2

2/27

ای ظرخ ؼی در
752 ± 52oC
درـی

نیاكجر
6/2

1/89

بزمو ییس کي
انی طهییروییکي
درـی درـی

 7روزه

ملسومات
اظکانیارد

نکا و
بزمو

نیاقل
125

109

ظسح متفوؾ
m2/g

نیاقل
15

-

مانیه روی ای
 45میکرو %

نیاكجر
12

4/74

نیاكجر
5

2/0

-

327/5

ایسامات
کنوادکي مانیه روی ای  45میکرو
درـیتغییرات
ایي ان وهي
kg/m3

هد عهوه در ا ین تحقیی  ،از زاوییی مییی ایکیر ظیمنا محفیوا ؼیرك ایرنیی توظیکا اظیک اده ؼیید زاوییی نیوعي میاده
بیومینو ظیلیکات هییراتید هیا ظیادکار ؼی کد ای اظی كید هید یور وظیییي هید عنیوا نیوزو در متلیو هیای ظییماني و
هییکن در نقییا متکل ی دنیییا اظییک اده مییيؼییودد در لیییوا  ،5و صمییيهییای ییس کییي و ؼیییمیا ي زاویی ی مییورد مسایییید در
مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد  ASTM C618اراایید ؼیییه اظیی د همییانسور كیید در ا یین لیییوا مؽییتؿ اظیی  ،دییواؾ
ییس کي و ؼیمیا ي زاویی ایسامات اظکانیارد  ASTM C618را هربورده ميكنید
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جذٍل ٍٗ -5ظگّٖبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ض٘و٘بٖٗ صئَل٘ت سوٌبى دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد ASTM C618

آصمون شيميايي

ملضومات

استاوذاسد

وتايج

آصمون

(SiO2+Al2O3+Fe2O3درصد( حداقل 70/0

87/8

حداکثر 4/0

0/00

حداکثر 3/0

2/74

حداکثر 10/0

4/67

( SO3درصد)
رطوبت در دماي 110ºC
(درصد)
افت سرخ شدن در± 50oC
( 750درصد)

آصمون فيضيکي
اندیس
هيدروليکي(درصد)
 7روزه
 28روزه
مانده روي الک 45
ميکرون (درصد)
انبساط اتوکالو
(درصد)

ملضومات

استاوذاسد

وتايج

آصمون

حداقل
75
75

75
99

حداکثر 34

29/87

حداکثر 0/8

0/06

 2-1-2هػبلح سٌگٖ

مفایح ظین ي هید كیار ریکید در ا ین مساییید هید ـیورت روددانید ای و ؼیامل ماظید ،ؼین نتیودی و ؼین هیادامي میيهاؼیید
ا ن مفایح ظن ي از میی میر ،اظیکا تهیرا تهیید ؼییه اظی د مییوا نرمیي ،یایي و لیي ،ب ،ماظید هید ترتییب هراهیر
هییا  0/6 ،3/5كیلییومرد در مکییر مکیییب و  0/9درـییی مییيهاؼییید همچنییین ،ؼیین نتییودی دارای ییایي و لییي ،ب ،هراهییر هییا
0/5كیلییومرد در مکییر مکیییب و  0/5درـییی و ؼیین هییادامي دارای ییایي و لییي ،ب ،هراهییر هییا  0/6میلییومرد در مکییر مکیییب
و 0/2درـی ميهاؼنید در ؼکل  1داند هنییی ماظید نؽیا داده ؼییه اظی د هیا تولید هید ا ین ؼیکل ،دانیدهنییی ماظید میورد
مفییرز در محیییوده م ییاز اظییکانیارد ملییي  4977مییيهاؼییید همچنییین در ؼییکل  0دانیید هنیییی ؼیینهییای نتییودی و هییادامي
نؽا داده ؼیه اظ د نع هیای ا ین دوؼین هیادامي 82 :و نتیودی 02 :هیدمونیدای انکتیا ،ؼیی كید دانید هنییی تركییب
ب دو ؼین در محییوده دانید هنییی اظیکانیارد اظیکانیارد ملیي  4977قیرار میرنیید همیانسور كید در ؼیکل  0مؽیتؿ اظی
داند هنیه ؼن تركی ي در محیوده اظکانیارد قرار مریکد اظ د
 3-1-2ة ٍ فَق سٍاى کٌٌذُ

در ا ن نیروشه هیرای ظیاد نمونیدهیا از ب ،ؼیر ،ؼیهر تهیرا اظیک اده ؼیید ییوح روا كننییه میورد مفیرز هیا نا ید نلیي
كرهوكعیهت ميهاؼید
 -2-2صهَىّب ٍ سٍشّب

هرای تیییین ییاییی نیوزو ني كلیید میواد لیا س ن ظییما میورد مساییید از روغ بزمیا ػ وز ظین ي نرارتیي  TGهیا
اظییک اده از دظییک اه  ،STA-449 Cاظییک اده ؼیییه اظیی د هییرای انیییازهمیییری مقاومیی یؽییاری ،لییي ،ب ،در  32دقیقیید و
 04ظییاع و مقاوم ی ایککر کییي هییکن از نمونییدهییای مکیییب معییکسیلي هیید اهیییاد  122میلییيمکییر اظییک اده ؼییید نمونییدهییای
هکني هرای بزما ػ ن ور ب ،نموندهای مکی ي ها اهیاد  15ظانکیمکر ميهاؼید
1

1

-Thermogravimetry
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ماسه

حذ باالي استاوذاسد ملي 4977

10.000

0.100

1.000

0.010

درصد عبوري تجمعی

حذ پاييه استاوذاسد ملي 4977

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

چشمه هاي الك )(mm

ضکل  1داًِ ثٌذٕ سٌگذاًِ سٗض
100.0
90.0

وخودي

80.0

حذ پائيه استاوذاسد ملي 4977

60.0

حذ باالي استاوذاسد ملي 4977

50.0
40.0

شه تشکيبي

30.0
20.0

بادامي

درصد تجمعی عبوري

70.0

10.0
10.0

100.0

1.0

0.0

چشمه هاي الك ()mm

ضکل  2داًِ ثٌذٕ سٌگذاًِ دسضت

 -3ه بلؼبت صهبٗطگبّٖ ،تحل٘ل ٍ تفس٘ش ًتبٗج

 1-3تحل٘ل ًتبٗج ٍاکٌص پزٗشٕ دٍدُ س٘ل٘س ٍ صئَل٘ت
همان ونیید كیید ركییر ؼییی ،هییرای انیییازهمیییری واكیینػنییي ری نییوزو هییای مفییریي از روغ بنییاییس ترمییومراو مکری TG
اظک اده مرد یید در ؼیکلهیای  3تیا  4هید ترتییب نمیودار  TGمرهیو هید دوده ظییلط و زاوییی ارااید ؼییه اظی د هیر ا ین
اظاض ،در لیوا  ، 6درـی ییاییی نیوزو ني ارااید ؼییه اظی د همیانسور كید در ا ین لییوا مؽیتؿ اظی  ،ترتییب مییسا
یییي هیا تر اظی د ا ین نکیا و ،هیا تولید هید نکیا و مؽتفیات ییس کیي،
واكنػني ری دوده ظیلیط هید مراتیب از زاوییی
ؼیمیا ي و مکانیکي ا ن مواد نوزو ني قاهل تولید اظ د
از لملیید مهمکییر ن عوامییل تییاریر مییيار هییر واكیینػنییي ری مییواد نییوزو ني مییيتییوا هیید ولییود مقییاد ر كییایي اكعییییهای
واكیینػ دهنیییه و نرمییي مناظییب بنهییا اؼییاره كییردد هیید ییور كلییي ،ولییود مقییاد ر كییایي  Al2O3 ،SiO2و  Fe2O3هییرای ان ییاد
واكنػ نیي ری نیوزو ني مناظیب زد اظی د هید همیین علی در اظیکانیارد  ،ASTM C618نییاقل م میوپ مقییار ا ین ظید
اكعیییی اـییلي هراهییر هییا  72درـییی هییرای نییوزو هییای ییییي و در اظییکانیارد  ،ASTM C1240نیییاقل مقیییار  SiO2در
دوده ظیلیط هراهر ها  85درـیی مؽیتؿ ؼییه اظی د ای کید ها یی در نییر داؼی كید ولیود نییاقل اكعیییهیای اـیلي هید
مینیي قسییی واكینػ نییي ری مناظیب نییوزو ني نیعی  ،هلکیید ها یی بزمییا ػهیای تکمیلییي د یری هییرای ارز یاهي واكیینػ
نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره دو ،شماره پیاپی ،6پاییز و زمستان 1397

125

ني ری نوزو ني ان اد میردد ز یرا هعییاری از میواد دفوـیاي میواد كر عیکایي ماننیی انیواپ رضهیا هیا بنکید ممکین اظی دارای
مقاد ر ز یادی از اكعیییهای اـیلي هاؼینی ،داـیی نیوزو ني نیا یسی دارنیید عمومیاي هتیػهیای كر عیکایي میواد نیوزو ني
هد عنوا نادایفي و هتیػهیای بمیورز و ؼیؽیدای هید عنیوا الیسای واكینػزای ا ین میواد ؼینادکد میيؼیونید عیهوه هیر
ا ن ،ررات میواد نیوزو ني ها یی هید انییازه كیایي ر یس هاؼینی تیا ظیرع واكینػ نیوزو ني در نیی مسلیو ،هاؼیید هید همیین
عل ی  ،در اظییکانیاردهای  ASTM C618 ،ASTM C1240و  ASTM C989هیید ترتیییب ،مقیارنیییاكجر هییرای مانیییه هییر روی
ای  45میکیرو هیرای دوده ظییلیط ،نیوزو هیای یییي زاوییی مؽیتؿ ؼییه اظی د نییاكجر مانییه م یاز هیر روی
ای  45میکرو هرای دوده ظیلیط ،هراهر ها  12درـی اظ د
هییا تولیید هیید نکییا و مؽتفییات ؼیییمیا ي مییواد ظیییماني ا یین مسایییید و مقا عیید مقییاد ر اكعییییهای اـییلي مییواد نییوزو ني
مییورد هررظییي ،مؽییتؿ مییيمییردد كیید دوده ظیییلیط دارای مقیییار ز ییادی  87/06 SiO2درـییی هیید عنییوا مهمکییر ن
اكعیییی در واكیینػ نییوزو ني و ر ستییر ن انیییازه ررات مانیییه هییرروی ای ی  45میکییرو هراهییر هییا  4/74درـییی مییيهاؼییید
همچنین از بن ا كد تقر ی يا تمیاد ظییلیط مولیود در دوده ظییلیط هید ـیورت هیيؼیکل اظی  ،هیؽیکر ن ییاییی نیوزو ني
در مقا عد ها مواد نوزو ني مورد هررظیي د یر مکیلی هید دوده ظییلیط میيهاؼیید واكینػنیي ری كمکیر زاوییی نعی هید
دوده ظیلیط را ميتوا ناؼي از ك هود م موپ اكعییهای اـلي دانع د

ضکل ً -3وَداس  TGثشإ ًوًَِ دٍدُ س٘ل٘س

ضکل ً -4وَداس  TGثشإ ًوًَِ صئَل٘ت سوٌبى

جذٍل ً -6تبٗج تؼ٘٘ي فؼبل٘ت پَصٍالًٖ ثِ سٍش ٍصى سٌجٖ حشاستٖ

ًَع هبدُ جبٗگضٗي س٘وبى
دوده ظیلیط
زاویی

فؼبل٘ت پَصٍالًٖ(دسغذ)
78/4
57/5

 -0-3ر متلو های هکني در مرنل اوا مسایی بزما ؽ اهي
هییرای هررظییي اویییید تییاریر انییواپ نییوزو و تییییین درـییی ههینیید در تركیییب نییی لساییي ،در مرنلیید اوا ان ییاد مسایییید ،در
م مییوپ  7ییر متلییو هکنییي نیییػهینییي ؼییید ییر هییای هییکن ؼییامل ی متلییو ی لساییي ؼییاهی نییاوی ظیییما
نرتلنییی  6 ،متلییو دولساییي ظیییما نرتلنیییلدوده ظیییلیط ییا روهییاره و  3متلییو ظیید لساییي ؼییامل ظیییما نرتلنییی ل
رانیي و ظیادکد ؼیید در كلیید ا ین یر هیای ادیکه  ،مقییار كیل میواد ظییماني هراهیر هیا 422
دوده ظیلیط ل زاویی
كیلومرد در مکر مکیب و نع ب ،هید میواد ظییماني هراهیر هیا  2/4در نییر مریکید ؼیید هیا تنییی مقییار ییوح روا كننییه،
میسا اظهمپ اویید كلید یر هیا در محییوده  182±02میلیمکیر تنییی ؼیید در لییوا  ،7میيتیوا هید یور كلیي ا هیار
نمود كید اظیک اده از دوده ظییلیط ظی ب نییاز هیؽیکر هید ییوح روا كننییه و اظیک اده از زاوییی نییاز كمکیر هید ییوح روا
كننیه نع هد ظیما نرتلنی هرای دظکیاهي هد رواني هراهر ميؼودد
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جذٍل  -7هطخػبت طشحّبٕ هخلَط ثتي دس هشحلِ اٍل ه بلؼِ

رد
1
0
3
4
5
6
7
8
9
12

مقیار یوح روا كننیه،
درـی وزني مواد
ظیماني

ماده لا س ن ظیما و مقیار لا س ني
درـی

كی ر
TC-R
TC-5M
TC-10M
TC-15M
TC-5Z
TC-10Z
TC-15Z
TC-5Z5M
TC-10Z10M
TC-15Z10M

دوده ظیلیط5 ،
دوده ظیلیط12 ،
دوده ظیلیط15 ،
زئوليت5 ،
زئوليت10 ،
زئوليت15 ،
زئوليت 5 ،و دودۀ سيليس5 ،
زئوليت 10 ،و دودۀ سيليس10 ،
زئوليت 15و دودۀ سيليس10 ،

اظهمپ

2/44
2/44
2/56
2/72
0/56
0/63
0/94
0/66
0/62
1/1

mm

182
162
022
162
180
180
160
190
200
180

ً -3-3تبٗج هشحلِ اٍل

در ؼکل  5نکا و مقاوم یؽاری كلیید یر متلیو هیا در مرنلی اوا مساییید ارااید ؼییه اظی د هیر اظیاض ا ین ؼیکل ،در
كلییید ظیینین مقاومیی یؽییاری متلییو هییای ظیید لساییي نییاوی زاویییی و دوده ظیییلیط مییاهین متلییو هییای دو لساییي
مکنییا ر هییوده اظ ی د تقر یاي در همیید مییوارد مقاوم ی یؽییاری متلییو ظیید لساییي نییاوی زاویی ی و دوده ظیییلیط كمکییر از
ر ؼاهی هوده اظی دهد یور كلیي میي تیوا نکی ید مریی كید مقاومی یؽیاری متلیو هیای ظید لسایي میاهین مقاومی
یؽاری متلو های دو لساي مکنا ر بنها اظ د
هقبٍهت  180سٍصُ

هقبٍهت  91سٍصُ

هقبٍهت  28سٍصُ

هقبٍهت  7سٍصُ

هقبٍهت  3سٍصُ

80
70
60
50

MPa

40
30
20
10

TC-15Z10M

TC-10Z10M

TC-5Z5M

TC-15M

TC-10M

TC-5M

TC-15Z

TC-10Z

TC-5Z

TC-R

0

ضکل ً -5تبٗج هقبٍهت فطبسٕ طشح هخلَطّب دس هشحلٔاٍل ه بلؼِ

 -4-3تحل٘ل ٍ ثٌِْ٘سبصٕ ًتبٗج هقبٍهت فطبسٕ هشحلٔ اٍل

نکا و هد دظ بمیه هر اظاض مکوظیل ظید بزمونید ارااید ؼییه اظی د در ادامید هیرای تحلییل ریکیار تركی یي انیواپ نیوزو هیا
در متلو های هکني ،از نمودارهیای هی تیراز مقیاومکي اظیک اده ؼییه اظی د هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي ،هیا تولید هید
راهس ز ر اظک اده ؼی:
نکا و هیظ بمیه میا نی لملدای مرت دود
1
در ا ن راهسد X ،و  Yنارامکر مکغییر ؼامل درـی نوزو مورد اظک اده ميهاؼید
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هر ا ن اظیاض ،منحنیي هی تیراز مقیاومکي هیرای متلیو هیای هیکن ظید لسایي نیاوی دوده ظییلیط و زاوییی در ظینین 3
روزه 7 ،روزه 08 ،روزه 91 ،روزه و  182روز در ؼکلهای  6ای تا ه نؽا داده ؼیه اظ د
ها تولد هد ا ن منحنيها ميتوا موارد ر ل را اظکنکاج نمود:
ظسح ههین لا س ني زاویی و دوده ظیلیط در محیودم  5درـی از هر كیاد از ا ن نوپ نوزو ها ميهاؼید
اررمياری تركیب مواد دوده ظیلیط و زاویی درمتلو ظد لساي ها ایسا ػ ظن نمود هیؽکری داردد
28

28
32

30

45

36

26

45.5

10

15

)Silica Fume (%

0

5

44.5

0

47
46

28

5
45

5

46

32

46

47

36

)Natural Zeolite(%

34

15

10

60

5

55

64

)Natural Zeolite(%

56

60

64
63

5
62

60

62

54
53
15

61

60

60

10

58

)Silica Fume (%

5

58

0

10

62

60

57

52

65

10

66

60

0

15

)Natural Zeolite(%

58

58

60

58

58

67
64

66

56

59

58

56

54

15

15
62

61

54

56

5

60

62

)Silica Fume (%

0

0

(ة)

(الف)
52

)Natural Zeolite(%

32

46.5

47

32

10

10

46

32

47
47

36

46

28

47.5
47

38

15

15

62

62

10

)Silica Fume (%

5

0

0

(د)

(ج)
60

66

64

62

67

15

66
64

65
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64
63
62

62
62

62

61
60

5

15

)Natural Zeolite(%

10

10

)Silica Fume (%

5

0

0

(ُ)

ضکل  -6هٌحٌٖ اًذسکٌص (الف) هقبٍهت  3سٍصُ( ،ة) هقبٍهت  7سٍصُ( ،ج) هقبٍهت  28سٍصُ )ُ( ،هقبٍهت  180سٍصُ ثشإ هخلَطّبٕ سِ
جضئٖ حبٍٕ صئَل٘ت طج٘ؼٖ ٍ دٍدُس٘ل٘س

 -5-3تحل٘ل ًتبٗج هقبٍهت الکتشٗکٖ دس هشحلٔ اٍل

نکییا و هیید دظیی بمیییه هییر اظییاض مکوظییل ظیید بزمونیید اراایید ؼیییه اظیی د در ادامیید هییرای تحلیییل ریکییار تركی ییي انییواپ
نوزو هادرمتلو هیای هکنیي ،ازنمودارهیای هی تیراز اظیک اده ؼییه اظی د هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي ،هیا تولید هید
نکا و هیظ بمیه میا نی لملدای مرت ی دود ی راهسی  1ز یر اظیک اده ؼیید هیر اظیاض ا ین راهسی منحنیي هی تیراز
مقیاومکي هیرای متلیو هیای هییکن ظید لسایي نیاوی دوده ظیییلیط و زاوییی در ظینین  08روز و  91روزه در ؼیکلهییای 7
ای تا  ،نؽا داده ؼیه اظ د
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ضکل  -7هٌحٌٖ اًذسکٌص هقبٍهت الکتشٗکٖ (الف) 28سٍصُ ٍ (ة)  90سٍصُ ثشإ هخلَطّبٕ سِجضئٖ حبٍٕ دٍدُس٘ل٘س ٍ صئَل٘ت طج٘ؼٖ

ها تولد هد نکیا و مرنلی اوا و هیا تولید هید مسایییات بزما ؽی اهي و مییاظیازیهیای ان یاد ؼییه ،هیرای مرنلی دود یر
متلو های هیا درـیی لیا س ني ههینید ؼیامل  15درـیی زاوییی و  12درـیی دوده ظییلیط هیرای یر هیای دو لسایي و
 5درـی دوده ظیلیط 5 ،درـی زاویی هرای ر های ظد لساي در نیر مریکد ميؼودد

 -4هشحلٔ دٍم ه بلؼبت صهبٗطگبّٖ

همان ونیید كیید ركییر ؼییی ،نییط از ارز ییاهي اویییید وهییر اظییاض مقا عی نکییا و مقاومی یؽییاری و همچنییین مقاومی ایککر کیي
ر متلو های دو لساي و ظید لسایي ،هیرای هررظیي نهیا ي انکتیا ،مرد یید لییوا  8لساییات یر متلیو هیای نهیا ي
و مؽتفات هکن در نایی تیازه را اراید میي دهیید قاهیل ركیر اظی همان ونید كید در ا ین لییوا مهنیید میيمیردد مقییار
مفییرز روا كننیییه در مرنل ی دود هییا مرنل ی اوا مک ییاوت اظ ی د عل ی ا یین ت ییاوت را مییيتییوا هیید تغییییر عییوق ؼییی
مؽتفات ظیما و همچنین ت اوت ن ظاد هکن در دو مرنلد نع دادد
جذٍل ً -8سجتّبٕ طشح هخلَط ٍ خَاظ ثتي دس حبلت تبصُ ثشإ طشح هخلَط ثتيّبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشحلٔدٍم

كی ر

SA-R
SA-15Z
SA-10M
SA-5Z-5M

 1-4هقبٍهت فطبسٕ

ماده لا س ن ظیما و مقیار
لا س ني درـی
هکن ؼاهی
زئوليت15 ،
دوده سيليس10 ،
زئوليت  ،5دوده سيليس 5

مقیار یوح
روا كننیه
درـی وزني
مواد
ظیماني
2/05
0/9
0/39
0/63

اظهمپ
mm

175
125
150
150

درـی هوا

وز متفوؾ

3/0
2/8
3/1
2/8

kg/m3

0347

2284
2314
2326

در ؼییکل  ،8نکییا و مقاوم ی یؽییاری ییر متلییو هییای مییورد مسایییید در مرنل ی دود در ظیینین  08 ،7و  92اراایید ؼیییه
اظ ی د ؼییا ا ركییر اظ ی عل ی ت ییاوت در نکییا و ا یین مرنلیید هییا مرنل ی اوا ،تغییییر در ظیییما مفییریي و همچنییین ن ی
ظاد هکن ميهاؼید
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م اوم

 7سوص

م اوم

 28سوص

م اوم

 90سوص
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ضکل  -8هقبٍهت فطبسٕ ثتيّبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشحلٔ دٍم
جذٍل  -9تغ٘٘شات هقبٍهت طشح هخلَط ثتيّبٕ تشک٘جٖ ًسجت ثِ ثتي هشجغ

تغييرات مقاومت  28روزه
نسبت به بتن مرجع (درصد)

کد طرح

4
22
21

SA-15Z
SA-10M
SA-5Z-5M

تغييرات مقاومت  90روزه
نسبت به بتن مرجع
(درصد)
4
5
10

هییر اظییاض ا یین ؼییکل و نکییا و لیییوا  ،9هیؽییکر ن ایییسا ػ مقاوم ی در ظیین  08روز نع ی هیید هییکن ؼییاهی مرهییو هیید
متلییو دو لساییي نییاوی  %12دوده ظیییلیط هیید میییسا  00درـییی و  5درـییی هیید ترتیییب در ظیینین  08و  92روز
ميهاؼیید و متلیو دو لسایي نیاوی  %15زاوییی در ظینین  08و  92روز ؼیاهی اییسا ػ مقیاومکي تیا  4درـیی نعی هید
هیکن مرلیع میيهاؼیید همچنیین متلیو ظید لسایي نیاوی  15درـیی زاوییی و  12درـیی دوده ظییلیط در ظین  08روز
ؼاهی ایسا ػ مقاومکي تا نیود  01درـی و در ظن  92روز ایسا ػ  12درـیی هوده اظ د
 2-4هقبٍهت الکتشٗکٖ

در ؼییکل  ،9مقاوم ی ایککر کییي ییر متلییو هییای هییکن در دو ظیین  08و  92روز نؽییا داده ؼیییه اظ ی د همان ونیید كیید
مهنییید مییيؼییود ،اظییک اده از مییواد نییوزو ني هاعییق ایییسا ػ مقاوم ی ایککر کییي هییکن ؼیییه اظ ی د مقاوم ی ایککر کییي هییا
تولد هد اییسا ػ ظین از  08روز تیا  92روز نییس اییسا ػ ایکید اظی د هیر ا ین اظیاض ،یر متلیو هیای نیاوی  12درـیی
دوده ظیلیط هیؽکر ن مقاوم ایککر کي را در هر دو ظن  08روز و  92روز ارااد نموده اظ د
45

سوص  28م اوم

ا کتشيکي

سوص  90م اوم

ا کتشيکي

40
35
30
25
20

kΩ.cm

15
10
5
0
SA-5Z-5M

SA-15Z

SA-10M

SA-R

ضکل  -9هقبٍهت الکتشٗکٖ طشح هخلَطّبٕ هَسد ه بلؼِ دس سٌ٘ي  90 ٍ 28سٍص
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 3-4جزة ة ً٘ن سبػتِ

در ؼکل  ،12لي ،ب ،هیکنهیای میورد مساییید در  32دقیقید ارااید ؼییه اظی د همان ونید كید در نکیا و مؽیاهیه میيؼیود،
ها ایسا ػ ظین ،لیي ،ب ،نمونیدهیا كیاهػ میي اهیید از ظیو ي مهنیید میيؼیود كید عمومیاي اظیک اده از میواد نیوزو ني در
تركیبهای دو لسایي و ظید لسایي مولیب كیاهػ درـیی لیي ،ب ،میيظیودد هیا مقا عی نکیا و مؽیاهیه میيؼیود لیي،
ب ،متلو های ظید لسایي هیین یر هیای دو لسایي و ی لسایي میيهاؼیید مؽیاهیه میيؼیود متلیو ؼیاهی هیؽیکر ن
لي ،ب ،را در ظنین  08و  92روز داؼکد اظ د
4

ز آ

 28سوص

ز آ

 90سوص

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

SA-5Z-5M

SA-10M

SA-15Z

SA-R

ضکل  -10جزة ة ً٘ن سبػتِ

 4-4جزة ة  24سبػتِ

ؼییکل  ،11نکییا و لییي ،ب ،ن مییي  04ظییاعکد ییر متلییو هییای مییورد مسایییید را در ظیینین متکل ی نؽییا داده ؼیییه
اظ ی د هیید ییور كلییي اظییک اده از مییواد نییوزو ني در تركیییبهییای دو و ظیید لساییي هاعییق كییاهػ درـییی لییي ،نهییا ي هییکن
میيؼیودد همان ونیید مهنیید میيؼییود ،یر متلییو ؼیاهی و هیکن دو لساییي نیاوی  15درـیی زاوییی هیؽیکر ن لییي،
ب ،را در هییر دو ظیین  08و  92روز داؼییکدانییید كمکییر ن درـییی لییي ،ب 04 ،ظییاعکد نیییس مؽییاهد هییا لییي ،ب ،نییی ظییاعکد
در مورد ر متلو ظد لساي ناوی  12درـی دوده ظیلیط ر ؼیه اظ د
8

ز آ

 28سوص

ز آ

 90سوص

7
6
5
4
3
2
1
0

SA-5Z-5M

ً 5-4فَر ة تحت فطبس

SA-15Z

SA-10M

SA-R

ضکل  -11جزة ة  24سبػتِ (ًْبٖٗ)

در ؼییکل  ،10مقییاد ر عمیی ن ییور ب ،در ظیینین  08و  92روز هییرای ییر هییای مییورد مسایییید نؽییا داده ؼیییه اظیی د
همان وند كید مهنیید میيؼیود اظیک اده از میواد نیوزو ني در تركییبهیای دو و ظید لسایي هاعیق كیاهػ ؽیم یر عمی
ن ور ب ،ؼیه اظ د
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35
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 سوص28

و ور آ

 سوص90

و ور آ

25

mm

20
15
10
5
0
SA-R

SA-10M

SA-15Z

SA-5Z-5M

 ًفَر ة تحت فطبس-12 ضکل

ًٕت٘جِگ٘ش-5

نط از تحلیل نکا و مؽتؿ ؼی كد اظک اده ازمواد نوزو ني در تركیب های نیی لسایي هیر نعیب نیوپ میادم نیوزو ني ریکیار
مک اوتي را نؽا مي دهید هر ا ن اظاض مؽتؿ ؼی اظک اده از نوزو هیای دوده ظییلیط و زاوییی هید علی واكینػنیي ری
مناظب ميتوانی تاریر مج کي هر هه ود ریکار مقاومکي هکن در تركیبهای دو و ا ظد لساي داؼکد هاؼید
هد ور كلي یر متلیو هیکن هیای ظید لسایي نیاوی دوده ظییلیط نعی هید یر متلیو هیای دو لسایي بنهیا هه یود
 اظیک اده از تركییب ظید لسایي هاعیق هه یود ؽیم یری در عملکیرد مقیاومکي و دواد، نع ي داؼیکد اظی د در میورد زاوییی
داؼییکد اظ ی د نکییا و هیظ ی بمیییه از بزمییو هییای دواد نؽییا داد كیید عموم یاي اظییک اده از ا یین نییوپ مییواد مییيتوانییی هه ییود
ؽم یری در ریکار دواد و نا ا ي هکن داؼکد هاؼید
 معکن و ؼهرظازی ـورت مریکد اظ د،مركس تحقیقات راه

تقذٗش ٍ تطکش

ا ن مقاید در راظکای نروشه تحقیقاتي و ها نما
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Properties of Binary and Ternary Mixtures
Containing Natural Zeolite and Silica
Fume
J. Sobahni*, A. Pourkhorshidi, B. Ahmadi , M. Chini
Faculty Member, Concrete Technology Department, Road, Housing and
Urban Development Research Center (BHRC), Tehran, Iran
Email: sobhani@bhrc.ac.ir

Abstract:
Production of cement as the main components of concrete is an energy consumption process
with environmental pollutions. Application of cementitious materials is one of the major
solutions for mitigation of subside the environmental problems and economics of concrete
production leading to more durable concrete structures. This paper tries to assess the
application of pozzolanic materials, namely micro silica and natural zeolite for this means. A
two-phase experimental study conducted which at the first stage, an optimization process
utilized to verify the proper blended binder system in binary and ternary terms. At the second
phase the mechanical and durability aspects of the blended system experimentally investigated
which propose the enhancements on the durability of concrete mixtures.
Keywords: Supplementary Cementitious Materials; Micro Silica; Natural Zeolite; Mechanical
Properties; Durability; Optimization
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لنووت اعوولرت شوور

شوو ر را وو نوولج انعیوو

لیووی ووا ا وورا

ییووراه موورج اکیی و ش وده ا طر وون نیوول ر انعی و ب ننوولنی
لیی ا ا را اراللل مرمل ید .طفل"

 1و مرج اشاراس را کلم

 6و کپی می

ووای

ار وون مرمل یوود اصوو مووی
وول

و

وور را وول

وول 360020699
ار وونن را وو

ا کار نیووت و د یرخلن و انعی و

خوانل رکنید کد ای ده رقیی خود را ایلً ذکر مرمل ید.

لنکی را ال مل در لم

نخ ای شیلره معل نند خود نگله دار د.

 3و در صورت اغییر ننلنیب امور منارکل را مطلع مرمل ید.

 4و وول او و وو ا نکوو ان وول وودج صووول معفاووی کوو صووورت الفلرشووی ارالوولل مووی شوووند قل وو
اال ب اوصی می شود ا خدملت

o

الفلرشی االافلده کنید.

اشاراس د د

اشتراک حقوقی
نلج الل مل
الی

ل شرک

 ...................................................:نلج مرد ماقلضی ................................................ :

...................................................................................................................................................... :

اشتراک حقیقی
نلج نلج خلنوادگی  ...................................................... :رشا

مقطع احصیلی .................................... :

الر خ او د ................................................................... :مح احصی .................................................... :
ننلنی ..................................................................................................................................................... :
کد

ای  ............................................. :الف ثل

 .................................. :الف ییراه.........................:

را لنلم ....................................................................................................................................................... :
ننلنی د یرخلن انعی

کد
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لیی ا ا را  :ا را ب ش ر راب خیل ل

رش م رب لوار غر یب فس  13ب ط ق ا ل

ای  1443043424 :الف 0 :و 00630303ملکس 00600039 :

ا کار نیت iciir@yahoo.com :

گله www.ici.ir :
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