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چکيده
در سالهای اخير مطالعات زیادی بر روی اثر محصورشدگی در بتن های پرمقاومت انجام شده است .یکی از کاربردهای مهم این نوع
بتنها در ستونهای ساختمانهای بلند مرتبه میباشد که مقاومت و شکلپذیری آنها در اثر پدیده محصور شدگی به نحو چشمگيری
افزایش مییابد .برای تخمين این افزایش و همچنين شبيه سازی رفتار این ستونها ارائه یک مدل تنش-کرنش فشاری بتن با منظور کردن
پدیده محصورشدگی ضروری می باشد .در این مقاله تعدادی از مدلهای تنش-کرنش شناخته شده و پرکاربرد با استفاده از دادههای
تجربی بدست آمده توسط محققان مختلف بر روی پدیده محصورشدگی مورد ارزیابی قرار میگيرند .مقاومت مشخصه بتن ،مدول
االستيسيته ،کرنش متناظر تنش حداکثر و فشار محصور شدگی به عنوان پارامترهای موثر در رفتار بتنهای محصورشده در نظر گرفته
می شوند .بر اساس این بررسی ،یک مدل مشخصه توسعه یافته با در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی برای بتنهای با مقاومت معمولی و
پرمقاوم ت پيشنهاد شده است .مدل پيشنهادی تنها تابعی از مقاومت مشخصه و فشار محصورشدگی میباشد .مقایسه نتایج پيشبينی شده
توسط این مدل با نتایج تجربی ارائه شده برای دامنه وسيعی از مقاومتهای مشخصه از  02تا  002مگاپاسکال و سطحهای مختلف محصور
شدگی تطابق مناسبی را نشان میدهد.
واژههای کليدی :اثر محصور شدگی،بتن پرمقاومت ،رابطه تنش-کرنش ،ستون بتنی.
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 -0مقدمه

نظر گرفتند .مندیس و همکاران] [18رابطه پیشنهادی اسکات و

برای شناخت رفتار المانهای سازهای بتن مسلح مدلهای تنش -همکاران] [11را تکمیل نمودند .محققان زیادی بر روی رفتار
کرنش فشاری کامل در حاالت محصور شده و محصور نشده مورد ستونهای مسلح شده توسط آرماتور تمرکز نمودند و مدلهایی را
نیاز میباشد .اثرات محصور شدگی با استفاده از آرماتورهای مسلح در حالت فشاری محصور شده نمودند .پارامترهای موثر در
کننده به صورت خاموت یا مارپیچی به وجود میآید .تعدادی از مدلهای مذکور عمدتا فاصله خاموتها و آرماتورهای طولی،
آزمایشات انجام شده بر روی اثرات محصور شدگی با استفاده از شکل ستون و مقاومت مشخصه میباشد .کاریرا و چو]،[19
اعمال فشار هیدرواستاتیک ناشی از مایعات بر روی نمونهها انجام کوسون و پالتر] ،[13هوشیکوما و همکاران] ،[14شو و شو]،[19
گردیده است .معموال فشار هیدرواستاتیک بر روی نمونه اعمال مندر و همکاران] ،[19وی و همکاران] [19تعدادی از نویسندگان
گردیده و تا انتهای آزمایش ثابت میباشد .لزوم استفاده از مدل مذکور میباشند.
تنش-کرنش در حالت محصور شده برای شناخت هرچه بیشتر آتارد و ستونگ] [10توانستند مدلی را برای تنش کرنش در حالت
رفتار المانها ،میزان شکلپذیری آنها و همچنین تحلیلهای سه محوره ارائه نمایند .مدل پیشنهادی برای بتنهای با مقاومت
غیرخطی و طراحی اعضای سازهای است .انتخاب نادرست مدل مشخصه حدفاصل  98تا 138مگاپاسکال و فشار جانبی  1تا 98
تنش-کرنش در تحلیل اجزاء محدود باعث عدم درک صحیح از مگاپاسکال میباشد .مدل مذکور بر مبنای مدل سارگین] [4به
رفتار المانها و سازههای بتنی و به تبع آن خطاهای غیر قابل جبرانی صورت کسر چند جملهای میباشد .دو سری ضرایب برای
در طراحی میشود.

قسمتهای صعودی و نزولی در نظر گرفته شده است .مدل ارائه

اولین بررسی انجام شده بر روی منحنی تنش-کرنش فشاری در شده برای بتنهای حد فاصل  98تا  138مگاپاسکال قابل استفاده
حاالت محصور شده و محصور نشده توسط ریچارد در سال میباشد .کاربرد اصلی مدل تنش-کرنش فشاری در حالت محصور
 [1]1790انجام گردید .پس از آن مدلهای متعددی برپایه نتایج شده ،بدست آوردن منحنی نیرو-جابجایی و تعیین شکلپذیری
بدست آمده از آزمایشات انجام شده بر روی نمونههای بتنی و ستونهای بتن مسلح می باشد .مدل آتارد و ستونگ] [10با
ستونهای بتن مسلح ارائه گردید .یکی از قدیمی ترین مدلهای محدودیتهایی مواجه می باشد که از آن جمله می توان به موارد
ارائه شده ،مدل هاگنستاد] [9بود که در سال  1791ارائه شد ،ذیل اشاره نمود:
منحنیهای بدست آمده از مدل مذکور به صورت سهمی شکل و  -1پارامترهای موثر برای فشارهای جانبی کم کالیبره گردیده
قابل استفاده برای بتنهای با مقاومت معمولی میباشند .است.
پوپوویچ] ،[3سارگین] [4مدلهایی را به صورت کسرهای ریاضی  -9اثرات اندازه در نظر گرفته نشده است.
ارائه نمودند .وانگ] [9مدل ارائه شده توسط سارگین را با پیشنهاد -3تنش پسماند در نظر گرفته شده به درستی نشانگر اثرات محدود
ضرایبی برای قسمتهای صعودی و نزولی منحنی اصالح نمود .شوندگی نمیباشد.
کنت و پارک] [9رابطهای را ارائه نمودند که برای قسمت صعودی دسته دیگر از مدلهای تنش-کرنش در قسمت نزولی به صورت
منحنی به صورت کسر ریاضی و سپس به صورت ثابت در نظر نمایی میباشند .از آن جمله می توان به مدلهای شاه و
گرفته میشود .پارک و همکاران] [9در سال  1709با در نظر همکاران] ،[17کوسون و همکاران] [98و بینیچی] [91اشاره
گرفتن اثرات آرماتورهای مسلح کننده بر روی رفتار ستونها مدلی نمود .بینیچی] [91رابطه تنش-کرنش خود را با این فرض که
ارائه نمودند .شیخ و اوزومری] [0اثرات آرماتورهای مسلحکننده انرژی شکست بعد از نقطه حداکثر تنش در واحد سطح در حالت
طولی و جانبی از جمله سطح مقطع و فاصله را بر روی رفتار ستونها محصور شده برابر با حالت محصور نشده می باشد ارائه نمود .نتایج
مورد بررسی قرار دادند .ساتکی اوغلو و رازوی] [7قسمت مشاهدات تجربی نشان میدهد انرژی کرنشی با افزایش اثرات
صعودی منحنی را به صورت سهمی درجه دو  ،قسمت نزولی را محصور کننده تا حد مشخصی افزایش مییابد از آن حد به بعد
خطی و تنش پسماند ثابتی معادل  98درصد تنش حداکثر را در میزان انرژی کاهش مییابد تا به صفر برسد .بر مبنای نتایج تجربی
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منتشر شده به ازای تغییرات اثرات محصور کننده ،انرژی کرنشی
شکست تغییرات زیادی دارد که این خود مدل پیشنهادی
بینیچی][91را زیر سوال خواهد برد.

f
Ec

()9

= f = f P1 , ε

که  Eitمدول االستیسیته اولیه و  ECمدول االستیسیته متناظر نقطه

مدل پیشنهادی جدید برای رفتار بتن در حالت فشاری محصور شده  49درصد تنش حداکثر میباشد .همچنین روابطی برای تعیین
ارائه میگردد که نقایص مدلهای آتارد و ستونگ] [10و مدول االستیسیته برای بتن ساخته شده از مصالح با دانههای
بینیچی] [91را برطرف نماید .مدل ارائه شده به خوبی نشان دهنده مستحکم و دانههای ضعیفتر مطابق معادالت  3و  4در نظر گرفته
رفتار تک محوره و سه محوره بتنهای با مقاومت معمولی و شد.
Ec = 0 / 043ρ1/ 5 fc

()9

پرمقاومت برای سطوح مختلف محصور شدگی میباشد.

ρ 1/ 5
)
2320

()9
-0ارزیابی مدل های تنش-کرنش موجود
آتارد و ستونگ] [10در سال  1779آزمایشاتی را بر روی  9سری
نمونه بتنی در حالت فشاری سه محوره انجام دادند .مقاومت
مشخصه نمونههای بتنی پر مقاومت  78تا  118مگاپاسکال و
مقاومت مشخصه نمونههای با مقاومت معمولی  49مگاپاسکال
میباشد .نمونههای مورد استفاده از نوع استوانهای به ابعاد
188×988میلیمتر میباشند .برای اعمال فشار جانبی  1تا 98
مگاپاسکال ابتدا بار  188کیلونیوتن به نمونه اعمال شده سپس فشار
جانبی وارد میآید .رابطه ارائه شده به صورت کسر چند جملهای
و قابل استفاده برای بتنهای با مقاومت معمولی و پر مقاومت مطابق
معادله ذیل ارائه گردید:
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که  ρبرابر وزن واحد حجم بتن بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
و  f’cمقاومت مشخصه بتن در حالت فشاری تک محوره بر حسب
مگاپاسکال میباشد .ضرایب  C ,B ,Aو  Dبرای قسمت صعودی
منحنی به صورت ذیل میباشند:
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C = A-2
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D = B +1

که در آن  αt=Eit/Ecو اگر فرض شود  Eit=Ecو fpl=8/49f8

Ax + Bx

=y

1 + Cx + Dx

که  fنشان دهنده تنش در هر نقطه f0 ،تنش حداکثر ε ،کرنش

خواهیم داشت:
(A-1)2
=B
-1
0/55

()19

Eε
A= c 0
f0

در هر نقطه ε8 ،کرنش معادل تنش حداکثر C ,B ,A ،و  Dضرایب برای شاخه نزولی شرایط مرزی وابسته به محصور شدگی می باشد .سه
ثابتی هستند که برای قسمتهای صعودی و نزولی منحنی در شرط مرزی به صورت ذیل تعریف میگردد:

حالتهای محصور شده و نشده ارائه گردید .ضرایب بر مبنای
شرایط مرزی منحنیهای تنش-کرنش تعیین میگردد .شرایط
مرزی در نظر گرفته شده برای قسمت صعودی منحنی به صورت
ذیل میباشد:
()9
()3
()4

df
= E it
dε
df
f = f0 ,
=0
dε

f = 0,

f = f0, ε = ε0

()13

f = fi , ε = εi

f = f0, ε = ε0

df
=0
dε

f = f0,

برای حالت تک محوره بدون اثرات محصورشدگی ،تنش پسماند به
سمت صفر متمایل میگردد در صورتی که در حالت محصور شده تنش
پسماند به یک حد مشخصی میل می نماید .ضرایب  C ,B ,Aو  Dبرای
قسمت نزولی در حالت محصور نشده به صورت ذیل می باشند:
()14

B = 0 C = A-2 D = 1

) fic ε0 (ε ic -ε c
ε c ε ic f c -f ic

=A
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که  εcکرنش متناظر تنش  f’cمیباشد همچنین  εicو، ficتنش و کرنش با مقاومت مشخصه  198مگاپاسکال نشان میدهد .همانگونه که قبال اشاره
معادل نقطه تغییر جهت تحدب منحنی در شاخه نزولی میباشند که با شد مدل آتارد و ستونگ برای حاالت محصور شدگی باال کالیبره نشده
و فقط انتظار میرود در حالت محصور شدگی پایین کاربرد داشته باشد.

استفاده از روابط ذیل بدست می آیند:

ε ic
)= 2/5-0/3ln(f c
εc
fic
)= 1/41-0/17ln(f c
fc

()19
()19

مالحظه میشود با باال رفتن فشار محصور شدگی اختالف منحنیهای
بدست آمده از مدل پیشنهادی با نتایج تجربی خصوصا در شاخه نزولی
بیشتر میشوند.

برای شاخه نزولی در حالت محصورشده ضرایب به صورت ذیل بدست
میآیند:
()19

) ε2i -ε i ε 2i E i 4ε i E2i f ic ε0 (ε ic -ε c
()
)
ε0
f0 -f i f0 -f2i ε c ε ic f c -f ic

E i 4E 2i
)
f0 - f i f0 -f2i

()10

(=A

() B = (ε i -ε2i

()17

C = A-2

()98

D = B +1

f2i
f
که در آن ، E i = i
ε 2i
εi
برای بدست آوردن پارامترهای مورد نیاز آتارد و ستونگ] [10از نتایج
=  E2iمیباشند.

آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه در حالت سه بعدی استفاده نمودند.
مقدار مقاومت نهایی را در حالت محصور شده با استفاده از رابطه ذیل
پیشنهاد نمودند:
()91

f
) k = 1/25(f c) -0/21 (1 + 0/062 r
f c

شکل  -1مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی آتارد و
ستونگ] [10در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با
مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی  10مگاپاسکال

f0
f
= ( r + 1) k
f c
ft

که در آن  ftمقاومت کششی بتن میباشد .همچنین کرنش معادل تنش
حداکثر با استفاده از رابطه ذیل بدست میآید:

0
f
) = 1 + (17-0/06f c)( r
c
f c

()99

که  frمقاومت محصور شدگی میباشد .تنش و کرنش نقطه تغییر جهت
انحنا در شاخه نزولی fiو  εiبا استفاده از روابط ذیل محاسبه میگردد:

()93

ic
-2
c
i
=
+2
0 1/12( f r )0/26 + 1
f c

fic
-1
f c
fi
=
+1
f0 5/06( f r )0/57 + 1
f c

شکل  -9مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

شکلهای  1تا  3منحنیهای تنش-کرنش بدست آمده از مدل آتارد و

آتارد و ستونگ] [10در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

ستونگ ] [10را در مقایسه با نتایج تجربی سی و همکاران ] [99برای بتن

مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 38مگاپاسکال
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که در آن  εcکرنش متناظر تنش حداکثر در حالت فشاری تک
محوره میباشد که بر مبنای رابطه پیشنهادی تاسدمیر و
همکاران] [99برابر است با:
ε c = (-0/067f c2 + 29/9f c + 1053)10-6

()90

پارامترهای  f0 ، f1eو f residual

بر مبنای رویه تسلیم پیشنهادی

پرامونو و ویلیام ] [93به صورت زیر بدست می آید:
()97

f c - f t
f cf t

=m

fr
f
f
) -(1-k)( r )2 + r
f c
f c
f c

f = f c(k c + m

پارامتر  kپارامتر سخت شوندگی میباشد برابر  8/1در حد
االستیک  1 ،در تنش حداکثر و صفر در ناحیه نرم شوندگی
شکل  -3مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

میباشد C .پارامتر نرم شوندگی می باشد که برابر  1در ناحیه

آتارد و ستونگ] [10در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

سخت شوندگی و صفر در حد پسماند میباشد.

مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی  98مگاپاسکال

در مدل بینیچی] [91برای حالت محصور شده به منظور لحاظ

بینیچی] [91در سال  9889رابطه پیشنهادی خود را ارائه نمود .مدل نمودن اثرات اندازه ،انرژی کرنشی شکست در ناحیه نزولی به
پیشنهادی شامل یک ناحیه خطی ،یک قسمت سخت شوندگی در صورت ثابت و مستقل از اثرات محصور شدگی در نظر گرفته
ناحیه صعودی و در نهایت شاخه نرم شوندگی میباشد .ناحیه میشوند .به عبارت دیگر انرژی کرنشی شکست در حالت محصور
سخت شوندگی مشابه مدل پیشنهادی مندر و همکاران] [19شده به همان مقدار در حالت تک محوره میباشد .در صورتی که
مطابق نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از کارهای سایر محققان
میباشد .مدل ارائه شده به صورت ذیل میباشد:
ε  ε1e

()94

f = Ecε
ε-ε
) r( 1e
ε1 -ε1e
) f = f1e + (f0 - f1e
ε-ε
r -1 + ( 1e )r
ε1 -ε1e
ε-ε
) f = f residual + (f0 -f residual )exp(-( 0 )2
α

ε1e  ε  ε0
ε0  ε

که در آن

مشخص شده که انرژی کرنشی شکست برای محصور شدگیهای
متفاوت تغییر مینماید .بنابراین فرض بینیچی] [91را که انرژی
کرنشی شکست را ثابت و مستقل از محصور شدگی در نظر گرفته
بود ،نقض میگردد.
برای ترسیم منحنی تنش-کرنش عالوه بر مقاومت مشخصه ،انرژی

 εو  fنشان دهنده کرنش و تنش حد خطی E ،برابر مدول کرنشی شکست نیز مورد نیاز میباشد .که در مدل بینیچی] [91به
c
1e
1e
صورت صریح اشارهای به نحوه بدست آوردن انرژی کرنشی
االستیسیته بتن همچنین پارامتر  rاز رابطه زیر بدست می آید:
()99

f0 -f1e
ε0 -ε1e

= Es

Ec
E c -Es

=r

شکست در بتنهای با مقاومت مشخصههای مختلف نشده است.که
با استفاده از انتگرال عددی از نتایج مقاومت فشاری بدست آمده

پارامتر  αبر مبنای انرژی شکست پس از ناحیه تنش حداکثر کالیبره از نتایج تجربی سی و همکاران ]، [99انرژی کرنشی شکست را
میگردد.برای محاسبه پارامتر مذکور رابطه ذیل پیشنهاد گردید.
تعیین کردند .شکلهای  4تا  9منحنیهای تنش-کرنش بدست
()99

2G
(f -f
)2
1
) ( fcu - 0 residual
Ec
π(f0 -f residual ) lc

=α

کرنش متناظر تنش حداکثر در حالت محصور شدگی با استفاده از
رابطه ذیل بدست می آید:
()99

f0
)-0/8
f c

( ε0 = 5ε c

آمده از مدل بینیچی] [91در مقایسه با نتایج تجربی سی و
همکاران] [99برای بتن با مقاومت مشخصه  198مگاپاسکال
را نشان می دهد .مشاهده می شود انطباق مناسبی بین
منحنی های بدست آمده از مدل پیشنهادی با نتایج تجربی در
هیچ کدام از شاخه های صعودی و نزولی وجود ندارد.

تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ اول 181 /
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سامانی و آتارد] [94مدل خود را بتنهای با مقاومت معمولی و
پرمقاومت پیشنهاد کردند .مدل مذکور در قسمت صعودی بر مبنای
رابطه پیشنهادی آتارد و ستونگ][10و به صورت زیر میباشد:
()38

, 0    0


0

2

=, x

2

Ax + Bx

1 + (A -1)x + (B  2)x

=

f
f0

 fتنش در هر نقطه f0 ،تنش حداکثر ε ،کرنش در هر نقطهε8 ،
کرنش معادل تنش حداکثر A ،و  Bضرایب ثابتی هستند .رابطه
پیشنهادی در قسمت نزولی نیز بر مبنای رابطه پیشنهادی
شکل  -4مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی
بینیچی ] [91در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با
مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 10مگاپاسکال

بینیچی] [91و با اعمال تغییراتی میباشد:
2

()31

ε -ε

f
)f ( 0
f f residual
=
+ (1- residual )( ic' ) εi -ε0 , ε0  ε
f0
f0
f0
fc

شکل های  9تا  7منحنی های تنش -کرنش بدست آمده ازمدل
پیشنهادی سامانی و آتارد] [94در مقایسه با نتایج تجربی سی
و همکاران] [99برای بتن با مقاومت مشخصه  198مگاپاسکال
را نشان می دهد .علی رغم انطباق مناسب در شاخه صعودی،
در شاخه نزولی اختالفاتی مشاهده می شود.
 -3مدل تنش-کرنش پيشنهادی
 -0-3فرم کلی مدل پيشنهادی
به منظور بهبود بخشیدن به پیش بینی منحنی تنش-کرنش یک مدل
شکل  -9مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

جدید ارائه میگردد .مدل پیشنهادی در شاخه صعودی بر مبنای

بینیچی] [91در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

رابطه ارائه شده توسط پوپوویچ] [3میباشد .در شاخه نزولی و به

مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 38مگاپاسکال

منظور تطابق بیشتر با نتایج تجربی اصالحاتی صورت گرفته است.

شکل  -9مقایسه منحنیتنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

شکل  -9مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

بینیچی ] [91در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

سامانی و آتارد ] [94در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 98مگاپاسکال
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توسعه رابطه تنش-کرنش پوپوویچ...

صورت همزمان دربرگیرنده مالت و سنگدانه بوده و صافتر
میباشد .دلیل افت سریع منحنی تنش-کرنش در شاخه نزولی،
عبور سطح ترک از سنگدانهها بوده که به صورت یک شکست
ترد است.
پارامتر موثر دیگری که در تعیین رفتار بتن موثر بوده مدول
االستیسیته میباشد .که متاثر از جنس و سختی سنگدانهها است .با
توجه به بررسی صورت گرفته در تحقیقات قبلی ] [94رابطه ارائه
شده در آییننامه  [99] ACI 310-14انطباق خوبی با رفتار واقعی
شکل -0مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی
سامانی و آتارد] [94در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با
مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 38مگاپاسکال

بتن دارد .رابطه ارائه شده به صورت ذیل میباشد:
Ec  4700 fc

()39

مدول االستیسیته و مقاومت مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال
میباشند.
با توجه به متفاوت بودن شاخه صعودی و نزولی منحنی تنش-
کرنش ،تعیین دقیق کرنش معادل تنش حداکثر از اهمیت به سزایی
در ارائه مدل رفتاری بتن برخوردار میباشد .با توجه به بررسی
صورت گرفته بر روی رفتار بتن های با مقاومت معمولی و پر
مقاومت در حالت تک محوره بدون اثرات محصور شدگی
رابطهای به صورت ذیل ارائه گردید]:[99

ε cp = 1200  15f c  106

()33

پارامتر دیگری که در رفتار بتنهای محصورشده موثر میباشد فشار
شکل -7مقایسه منحنیتنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

محصور شدگی بوده که با توجه به نتایج تجربی مالحظه میشود با

سامانی و آتارد] [94در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با

افزایش آن ،مقاومت نمونهها باال رفته و همچنین کرنش متناظر

مقاومت198مگاپاسکال و فشار محصورشدگی 98مگاپاسکال

تنش حداکثر افزایش مییابد .به عبارت دیگر با افزایش اثرات
محصور شدگی ،مقاومت و شکل پذیری افزایش مییابد.

 -0-3پارامترهای موثر در رفتار بتن
مقاومت مشخصه ،مدول االستیسیته ،کرنش متناظر تنش حداکثر و  -3-3مدل تنش-کرنش پيشنهادی برای بتن پرمقاومت
فشار محصور شدگی از جمله مهمترین پارامترهای اثر گذار جهت محصور شده
تعیین روابط تنش-کرنش در حالت فشاری تک محوره بدون

فرم کلی رابطه به صورت ذیل میباشد:

اثرات محصور شدگی میباشند.
با افزایش مقاومت مشخصه ،منحنی تنش-کرنش در شاخه صعودی
تمایل بیشتری به خطی شدن پیدا کرده و عالوه بر آن شاخه نزولی
منحنی با شیب بیشتری تمایل به سقوط دارد .در بتنهای با مقاومت
معمولی با توجه به مقاومت پایین مالت ،سطح شکست بیشتر

ε  εcpc

()34
()39

ε > εcpc

ε
εcpc
ε )n 3
( n2 -1+
εcpc
× n2

ε
× n1
εcpc
σc
=
f cc n -1+ ( ε )n1
1
εcpc
) σc = f residual +(f cc -f residual

دربرگیرنده مالت بوده و به صورت یک سطح ناصاف است .در که در آن  fccمقاومت بتن در حالت محصور شده بر حسب مگاپاسکال
بتنهای پرمقاومت و به دلیل مقاومت باالی مالت ،سطح ترک به میباشد که با استفاده از رابطه ذیل بدست میآید:
تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ اول 183 /
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fr
()39
) × fc
fc
که  fcمقاومت مشخصه در حالت فشاری تک محوره بدون اثر
× fcc = (1 + 5

محصورشدگی و  frفشار محصور شدگی بر حسب مگاپاسکال
میباشند .پارامتر  n1با استفاده از رابطه زیر بدست میآید:

fcc
()39
17 + 5/28 × f r
همچنین  εcpcکرنش متناظر تنش حداکثر در حالت محصور شده
n1 = 0/8 +

میباشد که برابر است با:
fr
fc

()30

εcpc = εcp + 0/035

که  εcpکرنش متناظر تنش حداکثر در حالت بدون اثرات محصور
شدگی میباشد fresidual .تنش پسماند بر حسب مگاپاسکال میباشد که

شکل -11مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در
مقایسه با نتایج تجربی] [90برای بتن با مقاومت34/9مگاپاسکال و
فشار محصورشدگی  8/9مگاپاسکال

از رابطه ذیل بدست می آید:
fr
fc

()37

f residual = 0/25 + 5/5

پارامترهای  n 2و  n 3با استفاده از روابط ذیل بدست می آیند:
()48

n2 = 1/388

fr
fc

()41

×n 3 = 2/27 + 4/71

 -4اعتبار سنجی
منحنیهای تنش-کرنش ترسیم شده بر اساس رابطه پیشنهادی در مقایسه
با تعدادی از نتایج تجربی در اشکال  18تا  91ترسیم گردیده است.

شکل -19مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در
مقایسه با نتایج تجربی] [90برای بتن با مقاومت  34/9مگاپاسکال
و فشار محصورشدگی 98/9مگاپاسکال

شکل -18مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در شکل -13مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در
مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت 98مگاپاسکال و مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  98مگاپاسکال و
فشار محصور شدگی  9/07مگاپاسکال
 / 184تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ اول

فشار محصور شدگی  9/3مگاپاسکال

توسعه رابطه تنش-کرنش پوپوویچ...

شکل -14مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در

شکل  -19مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  98مگاپاسکال و

در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  79مگاپاسکال

فشار محصور شدگی  0/3مگاپاسکال

و فشار محصورشدگی  0/3مگاپاسکال

شکل -19مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در شکل -10مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی در
مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  98مگاپاسکال و

مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  79مگاپاسکال و

فشار محصور شدگی 97/3مگاپاسکال

فشار محصورشدگی  44/9مگاپاسکال

شکل  -19مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

شکل  -17مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی

در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت  79مگاپاسکال

در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت 198

و فشار محصورشدگی  3/0مگاپاسکال

مگاپاسکال و فشار محصورشدگی  10مگاپاسکال
تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ اول 189 /
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با افزایش مقاومت مشخصه ،مدول االستیسیته افزایش یافته و شاخه
صعودی منحنی تنش-کرنش تمایل بیشتری به خطی شدن پیدا
میکند.همچنین شیب شاخه نزولی بیشتر شده و بتن در کرنش
پایینتری به شکست میرسد یعنی در واقع بتن رفتارشکنندهتری از
خود نشان میدهد .به این دلیل که با افزایش مقاومت مشخصه،
مقاومت مالت حدفاصل سنگدانهها باالتر رفته و سطح ترک
همزمان دربرگیرنده مالت و سنگدانه بوده که به صورت یک
شکست ترد است.
شکل  -98مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی
در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت 198
مگاپاسکال و فشار محصور شدگی  38مگاپاسکال

با توجه به اینکه رفتار بتن در شاخه صعودی و نزولی منحنی تنش-
کرنش متفاوت بوده تعیین مقدار کرنش نظیر تنش حداکثر که جدا
کننده این دو قسمت از منحنی میباشد از اهمیت ویژهای برخوردار
است .همچنین با باالتر رفتن فشار محصورشدگی مقاومت بتن
وکرنش نظیر تنش حداکثر افزایش مییابد.
طبق بررسیهای انجام شده رابطه تنش-کرنش پیشنهادی بر مبنای
رابطه ارائه شده توسط پوپوویچ] [3و با اعمال تغییراتی در شاخه
نزولی ارائه شد .رابطه پیشنهادی برای بتنهای با مقاومت مشخصه
 98تا  198مگاپاسکال و فشارهای محصور شدگی متفاوت قابل
استفاده میباشد.
طبق بررسیها و ارزیابیهای انجام شده ،این نتایج بهدست آمد:
 -1رابطه پیشنهادی به این صورت است که بتواند کمبودهای سایر

شکل  -91مقایسه منحنی تنش-کرنش براساس رابطه پیشنهادی
در مقایسه با نتایج تجربی] [99برای بتن با مقاومت 198
مگاپاسکال و فشار محصور شدگی  98مگاپاسکال

مدلهای ارائه شده را مرتفع نماید.
 -9منحنیهای تنش-کرنش تنها با معرفی مقاومت مشخصه و فشار
محصور شدگی قابل ترسیم میباشند.

مالحظه میشود با استفاده از رابطه پیشنهادی میتوان در هر دو شاخه  -3با توجّه به اصالحات انجام شده در مدل پیشنهادی نسبت به مدل
صعودی و نزولی تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی بدست آورد.

پایه میتوان از مدل مذکور برای نشان دادن هرچه بهتر رفتار
بتنهای با مقاومت مشخصه  98تا  198مگاپاسکال و فشارهای

 -5نتيجهگيری

محصور شدگی متفاوت استفاده کرد.

در این تحقیق مدل تنش-کرنش برای بتنهای با مقاومت معمولی  -4مقایسه منحنیهای بدست آمده از مدل پیشنهادی با نتایج تجربی
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Abstract
In recent years, the confinement effect in high strength concrete (HSC) has been studied by many
researchers. Confinement effect results in increasing the strength and ductility of concretes
columns considerably. To determine the amount of these increases and to simulate the behavior
of these columns a compressive stress-strain model containing the confinement effect is essential.
In this paper, a number of well-known stress-strain models are evaluated against experimental
data obtained by other researchers and their shortages are determined. Considering compressive
strength, the modulus of elasticity, the strain corresponding to maximum stress and confinement
stress are considered as main parameters, a new stress-strain model is developed such that it takes
into account the effects of confinement. Comparing the results predicted by the proposed model
with experimental results for a wide range of compressive strength from 20 to 120 MPa, show a
good agreement.
Keywords: confinement effect, high strength concrete, stress-strain model, concrete columns.
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