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چکـیده
در این مقاله ،ما اصالح یک الگوریتم الهام گرفته ا بر اساس رفتار زنبور عسل ( ،BCOبهینه سازی کلونی زنبور عسل)
برای بهینه سازی کنترلکنندههای فازی ارائه میکنیم BCO .یک تکنیک فوق ابتکاری با الهام از رفتار زنبور عسل در
طبیعت است ،که می تواند برای حل مسائل بهینه سازی استفاده شود .ابتدا BCO ،کالسیک با بهینه سازی
کنترلکنندههای فازی آزمایش شده است .سپس با اصالح روش اصلی و گنجاندن منطق فازی به منظور تغییر پویای
مقادیر پارامتر اصلی ،الگوریتم حین اجرا ارائه شده است .در انتها اصالح پیشنهادی الگوریتم  BCOبا رویکرد فازی برای
بهینه سازی مسائل معیار کنترل استفاده شده است .مقایسه نتایج نشان دهنده آن است که روش  BCOفازی پیشنهادی،
بهتر از  BCOسنتی در طراحی بهینه کنترلکنندههای فازی عمل میکند.

واژگـان کلـیدی :منطق فازی ،کنترل کننده فازی ، BCO ،تنظیم پارامتر پویا
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در مسائل بهینه سازی ،هدف اصلی این است که بهترین جایگزین در میان مجموعهای از راهحلهای ممکن را یافت .در برخی
از موارد ،فضای راهحل برای مشکالت بیش از حد بزرگ است و میتواند باعث شود که زمان یافتن بهترین راهحل ،بسیار زیاد باشد.
از سوی دیگر ،حوزه های مختلف هوش محاسباتی وجود دارد که مجموعه روش هایی را برای حل مسائل جستجو و بهینه سازی
ارائه می کند]1و [0این روش ها می تواند نتایج بسیار رقابتی تولید کند ،عالوه بر این ،الگوریتمهای ابتکاری مبتنی بر جمعیت،
یافتن بهترین راهحل را تضمین نمیکند ،هرچند آنها می توانند یک راهحل خوب را در مدت زمان معقولی پیدا کنند .این الگوریتم
ها اخیرا به موضوع تحقیقی مورد عالقه [3و ]1بسیاری از دانشمندان در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شده است .هوش جمعی
میتواند اینطور تعریف شود :مجموعهای از تکنیک های فراابتکاری هوش مصنوعی بر اساس مطالعه سیستمهای رفتار جمعی
حاضر در طبیعت که معموال به شکل غیرمتمرکز و خودسازماندهی می باشد [ .]5مطالعات بسیاری دربارۀ الگوریتمهای جستجو و
بهینه سازی وجود دارد که به مسائل فراوانی اعمال شده اند .برای مثال :در [ ]0یک الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی برای
بهینه سازی قانون پایه مطلوب یک پایدارکننده سیستم قدرت فازی ارائه شده است ،که به نوسان فرکانس پایین میرایی پس از
اختالل سیستمهای قدرت منجر می شود .در [ ]2بهینه سازی طراحی کنترل کننده فازی نوع  1و نوع  0برای مخزن آب با استفاده
از روش بهینه سازی کلونی زنبور عسل ارائه شده است .در [ ]9طراحی یک کنترل کننده  PIDمنطق فازی بهینه با استفاده از
بهینه سازی کلونی زنبور عسل برای کنترل فرکانس در یک سیستم دیزل باد جداشده ارائه شده است .در [ ]8طراحی کنترل PID
مبتنی بر منطق فازی بهینه سازی کلونی زنبور عسل ابرای پایداری ریزشبکه ارائه شده است .در [ ]16یک کنترل کننده فرکانس
بار فازی بهینه با توابع عضویت خودکار تنظیم شده همزمان و قواعد کنترل فازی ارائه شده است .در [ ]11بهینه سازی طراحی
کنترلکنندههای فازی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل ارائه شده و الگوریتم  BCOبرای بهینه سازی پارامترهای توابع
عضویت یک کنترل کننده منطق فازی استفاده شده است.دستاورد اصلی این مقاله ،اصالح الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل
( ،)BCOبا اضافه کردن روش فازی به منظور تغییر پویای پارامترهای آن است .در منابع ،مطالعات مشابهی با استفاده از الگوریتم
کلونی زنبور عسل برای حل مسائل مختلف وجود دارد ،برای مثال [ ،]10که در آن تفاوت اصلی با توجه به پیشنهاد ما ،الگوریتمی
است که استفاده شد .ما از بهینه سازی کلونی زنبور عسل ( BCOکه توسط تئودورویک در سال  0660ایجاد شده) [13و]11
استفاده می کنیم؛ بر خالف الگوریتم مورد استفاده در [ ،]15که کلونی زنبور عسل مصنوعی (که توسط کارابوگا ایجاد شده [،)]10
هر دو الگوریتم الهام گرفته از زیست شناسی بر اساس رفتار زنبور عسل هستند ،اما ویژگیهای مختلفی نیز دارند که در زیر توضیح
داده میشوند .الگوریتم  ABCدارای :زنبور عسلهای پیرو ،زنبور عسل پیشرو و زنبور عسل کارگر ،و سنجش انتخاب متفاوت
است .الگوریتم  BCOدارای :زنبور عسل پیرو ،زنبور عسل پیشرو و فرایند الگوریتم متفاوت است .در این مورد ،زنبورها از یک گام
به جلو و یک گام به عقب استفاده میکنند ،در گام به جلو ،زنبور عسل راهحلهای جدید را جستجو کرده و در گام به عقب ،زنبور
عسل اطالعات راهحلهای جدید را با زنبور عسلهای کندو به اشتراک می گذارد ،و این مورد نقش زنبور عسل های پیرو و همکار
را تعریف می کند ،بنابراین اینها الگوریتمهای مختلفی هستند.
مقاله بهصورت زیر مرتب شده است .روششناسی در بخش  ،3نظریه و عملیات الگوریتم در بخش  ،0موارد مورد استفاده در
این کار در بخش  1و نتایج تجربی با استفاده از روش سنتی و با تطابق پویای پارامتر با استفاده از منطق فازی و مقایسه آماری بین
دو الگوریتم در بخش  5شرح داده شده است .در نهایت ،در بخش  0نتیجهگیری ارائه شده است.

 -2بهینهسازی کلونی زنبور عسل ()BCO
الگوریتم پیشنهادی شده بر اساس کلونی زنبور عسل مصنوعی ( ،BCOبهینه سازی کلونی زنبور عسل) است ،که یکی از
الگوریتمهای اخیرا پیشنهاد شده در زمینه هوش جمعی میباشد .در این مقاله بر روی مدل پیشنهادی لوسیک و تئودورویک در
سال  0661تمرکز دارد ،و انگیزه آن ،مشاهده رفتار هوشمند ازدحامهای زنبور عسل است [12و ]19استفاده شده است .بهینه سازی
کلونی زنبور عسل ( )BCOیک الگوریتم فراابتکاری است [ ]18که در دسته الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت است قرار دارد.
فرآیندهای بیولوژیکی و طبیعی مختلف الهامبخش این الگوریتم بوده اند .سیستمهای طبیعی به منبع مهمی از ایدهها و مدلها
برای توسعه بسیاری از سیستمهای مصنوعی تبدیل شدهاند [ .]06ایده اصلی پشت  ،BCOساخت سیستم چندعامله (کلونی زنبور
عسل مصنوعی) [ ]01است که به طور کارآمدی می تواند مسائل ترکیبی دشوار بهینه سازی را حل کند [.]06،03
 -1-2اجزا و رفتار BCO
این مدل به صورت زیر سه جزء اصلی را تعریف می کند :
 )1منبع غذایی :ارزش یک منبع غذایی به عوامل بسیاری بستگی دارد ،از جمله نزدیکی آن به کندو ،تمرکز منابع یا غذا و
سهولت استخراج مواد غذایی.
2

 )0زنبور عسل کارگر :آنها با یک منبع غذایی فعلی و یا استفاده شده مرتبط هستند .آنها با خود اطالعاتی را دربارۀ این منبع
خاص ،فاصله ،محل و بازگشت به سهم خود با احتمال معینی حمل میکنند.
 )3زنبورهای پیشرو :آنها در جستجوی مداوم یک منبع غذایی هستند.

 -1-1-2ساخت مسیر توسط زنبور عسل مصنوعی
در این مدل ،یک زنبور عسل مجاز است هنگام خروج از کندو به کاوش و یافتن مسیری کامل بپردازد .زنبورهای عسل رقص
تصادفی انجام شده توسط دیگر زنبورهای عسل را مشاهده میکنند .سپس این زنبورها با آرایهای از حرکات رقص مشاهده شده
مجهز می شوند.این مجموعه حرکات ،به صورت  θاشاره میشود ،و بهعنوان راهنمایی در روند جستجوی غذا عمل میکندθ .
شامل مسیر کاملی است که قبال توسط شریک او طی شده بود و زنبور عسل به مقصد هدایت خواهد شد .در طول جستجوی غذا،
یک زنبور عسل از یک گره به گره دیگری میرود تا به مقصد برسد .در این مدل ،یک قاعده ابتکاری برای کمک به انتقال زنبور
عسل در تصمیمگیری خود دربارۀ اینکه به کدام گره بعدی برود ،استفاده می شود .این قاعده از دو عامل تشکیل شده است :برازش
قوسی و ابتکار فاصله .برازش قوسی با معادله ( )1برای همه مسیرهای ممکن محاسبه میشود که میتواند توسط یک زنبور عسل
بر روی یک گره خاص در یک لحظه خاص بازدید شود .قاعده انتقال در تصمیم گیری انتخاب گره بعدی به زنبور عسل کمک می
کند ،همانطور که در معادله  1نشان داده شده است .احتمال انتقال حالت ،Pij,n ،احتمال حرکت از گره  iبه گره  jبعد از  Nانتقال
است .این امر طبق قرارداد در معادله ( )1تعریف شده است [.]01
1
()1
𝛼
𝛽

]

𝑗𝑖𝑑

[ [𝑝𝑖𝑗,𝑛 ] .

که در آن 𝑛 ،𝑝𝑖𝑗,برازش قوسی از گره  iبه گره  jبعد از  nانتقال است و  dijفاصله بین گره  iو گره  jرا نشان می دهد .توجه
داشته باشید که 𝑛 ،𝑝𝑖𝑗,با فاصله گره تناسب معکوسی دارد .به عبارت دیگر ،هرچه فاصله کوتاهتر باشد ،احتمال انتخاب آن گره
بیشتر خواهد بود α .متغیر دودویی است که سبب تاثیر یا عدم تاثیر برازش قوسی در مدل میشود .اگر آلفا تهی باشد ،زنبور عسل
تصمیم می گیرد از فاصله ابتکاری استفاده کند که گرههای مجاور را ارزیابی و بسته به مقدار برازش ،گره بعدی را تعیین می کند
 βکنترل سطح معناداری فاصله ابتکاری استفاده می شود [.]32مراجع اصلی در منابع مطالعه برای پارامترهای آلفا و بتا مقادیری را
ارائه نمیکنند ،و مادر این مقاله  ،بتا را در محدوده  0تا  ،2و آلفا را بین  6و  1در نظر میگیریم .برازش قوسی ، 𝑝𝑖𝑗,𝑛 ،مانند معادله
 0تعریف شده است ،اگر | 𝑛 1 ،|𝐴𝑖,𝑛 ∩ 𝐹𝑖,باشد ،نمونه مشترکی در هر دو 𝑛𝐴𝑖,و 𝑛𝐹𝑖,وجود دارد و بالعکس𝐴𝑖,𝑛 − 𝐹𝑖,𝑛 .
نشان دهنده تفاوت بین مجموعههای 𝑛 𝐴𝑖,و 𝑛𝐹𝑖,است اگر تنها یک گره در 𝑛𝐴𝑖,مانده باشد،مقدار 𝑛 𝑝𝑖𝑗,برابر یک می شود تا
نشان دهد که گره تنها راه باقیمانده است .این امر در آخرین انتقال قبل از اینکه زنبور عسل گره شروع را به منظور تکمیل سفر
خود بازبینی کند ،اتفاق میافتد
()0
λ,
jϵ𝐹𝑖,𝑛 , |𝐴𝑖,𝑛 | > 1

𝜆 ≤ ∀𝑗 ∈ 𝐴𝑖,𝑛 ; 0

j ∉ 𝐹𝑖,𝑛 , |𝐴𝑖,𝑛 | > 1
|𝐴𝑖,𝑛 | = 1
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𝛽 1
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 -3الگوریتم با تنظیم پویا با استفاده از منطق فازی
در این بخش ،اصالح الگوریتم  BCOبا روش منطق فازی برای تنظیم پویای مقادیر پارامترهای آلفا و بتا ارائه شده است.
روش پیشنهادی در زیر توصیف شده است [05و .]00هدف خاص در انتخاب الگوریتم  BCOاین است که از آنجا که چند کار
اندک تحقیقاتی منتشر شده از این الگوریتم وجود دارد ،اگر نتایج خوبی را بتوان هنگام مقایسه با توجه به الگوریتمهای دیگر به
دست آورد ،میتوان از این الگوریتم پیشنهادی در بهینه سازی بهره برد.

 -1-3روش تطابق پارامترها
در این مقاله از معماری کنترل فازی زیر برای تغییر پویای پارامترها در زمان اجرا استفاده می شود .همانطور که در شکل 1
نشان داده شده است کنترل کننده منطق فازی مورد استفاده برای تنظیم پویای پارامترهای الگوریتم از نوع ممدانی با  0ورودی0 ،
خروجی و  8قاعده هستند که با دانش قبلی مسئله کاوش و بهرهبرداری در فضاهای جستجو انتخاب شده است .بهعنوان ورودی از
0

متغیر تکرار الگوریتم برای سنجش حالت تکرارها استفاده می کنیم ،زمانی که الگوریتم شروع میشود ،مقدار تکرارها را ابتدا کوچک
در نظر میگیریم پس از آن رفته رفته مقدار تکرار ها بیشتر و نزدیک به  ٪166در نظر گرفته میشود .برای نشان دادن این ایده،
از فرمول ( )3استفاده می کنیم [ ،]02متغیر ورودی ،تعداد تکرارهای الگوریتم را در نظر می گیرد.

شکل  -1ساختار سیستم فازی برای تنظیم پویای پارامترها
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شکل  -2متغیر ورودی تکرار

متغیر ورودی دوم ،تنوع تعریف شده توسط فرمول ( )1است که میزان پراکندگی زنبورهای عسل را اندازه گیری میکند ،در
زمانی که زنبورها به هم نزدیکتر هستند ،تنوع کمتر و هنگامی که زنبورها جدا هستند ،تنوع باالست .معادله تنوع میتواند بهعنوان
متوسط فاصله اقلیدسی بین هر زنبور عسل و بهترین زنبور عسل مشاهده شود ،متغیر ورودی تنوع ،مقدار پراکندگی زنبورها را در
نظر می گیرد و مقادیر در هر تکرار الگوریتم در حال تغییر هستند .با استفاده از فرمول ( )1تعریف می شود ،که توابع عضویت متغیر
ورودی تنوع را نشان می دهد در این مورد xij ،نشان دهنده راهحل فعلی و  zjنشان دهنده بهترین راهحل جهانی است.
()3
تکرار کنونی
= تکرار
حداکثر تکرار ها
()1
1
𝑥𝑛
𝐷 = ∑𝑛𝑖=1 √∑𝑗=1
(𝑥𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑧𝑗 (𝑡))2
𝑠𝑛

خروجی بتا به صورت پنج تابع عضویت مثلثی و متغیر خروجی دوم آلفا به چهار تابع عضویت گاوسی دسته بندی می شود ،پس
از تعریف متغیرهای ورودی و خروجی ممکن ،آنها را برای تولید مقادیر خروجی مختلف  αو  βترکیب کنیم.

4

شکل  -3متغیر ورودی تنوع
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شکل  -1متغیر خروجی بتا

شکل  -5متغیر خروجی آلفا
در زیر مجموعه قواعد فازی تعریف شده در روش پیشنهادی نشان داده می شود:
 .1اگر (تکرار پایین) و (تنوع پایین باشد)( ،بتا متوسط است) (آلفا عادی است)
 .0اگر (تکرار پایین) و (تنوع متوسط باشد)( ،بتا باال است) (آلفا باال است)
 .3اگر (تکرار پایین) و (تنوع باال باشد)( ،بتا متوسط-پایین است) (آلفا پایین است)
 .1اگر (تکرار متوسط ) و (تنوع باال باشد)( ،بتا متوسط-باال است) (آلفا عادی است)
 .5اگر (تکرار متوسط) و (تنوع متوسط باشد)( ،بتا متوسط است) (آلفا باال است)
 .0اگر (تکرار متوسط ) و (تنوع پایین باشد)( ،بتا متوسط-باال است) (آلفا کم است)
 .2اگر (تکرار باال) و (تنوع پایین باشد)( ،بتا پایین است) (آلفا باال است)
 .9اگر (تکرار باال) و (تنوع متوسط باشد)( ،بتا باال است) (آلفا عادی است)
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 .8اگر (تکرار باال) و (تنوع باال باشد)( ،بتا متوسط-باال است) (آلفا عادی است)
برای این مشکل ،مجموعهای از  8قاعده برای تعریف تطابق پارامترها استفاده می شود ،قواعد با کمک دانش قبلی بر اساس
آزمایشهای انجام شده طراحی می شود  ،که در آن مشاهده گردید زمانی که این ترکیب قواعد استفاده شود ،نتایج بهتری به دست
می آید .مسئله اصلی دستیابی به ترکیب درست قواعد برای به دست آوردن کنترل مناسب مقادیر پارامتر در  BCOاست.
در فلوچارت  1سلسله مراحل الگوریتم پیشنهادی نشان داده شده است:
شبه کد الگوریتم پیشنهادی نیز به شرح زیر ارائه شده است:
مرحله  :1تولید تصادفی جمعیت اولیه  nزنبور عسل پیشرو برای پارامترهای .MF
برای شروع الگوریتم ،مجموعهای از غذاهای منبع تصادفی تولید شده است ،که در آن هر بردار نشان دهنده یک زنبور عسل
بوده و زنبور عسل یک مسیر را به یاد دارد و این مسیر یک راهحل ممکن برای این مشکل است ،که در این مورد ،نشان دهنده
مقادیر پارامترهای تابع عضویت کنترل کننده فازی است .این جمعیت اولیه باید راهحلهای احتمالی را داشته باشد که محدودیتها
را برآورده سازد NC = 0 .را تنظیم کرده ،و مقدار برازش جمعیتهای اولیه را با ( )0ارزیابی کنید.
مرحله  :0انتخاب  mمحل برتر برای جستجوی مجاورت.
حافظه انتخابی زنبور عسل شامل بهترین مسیر یافت شده تابهحال است ،و برای تعریف برازش هر زنبور عسل ،معادله میانگین
مربع خطا استفاده شده است ،که معادله ( )8است.
مرحله  :3زنبور عسلهای همکار برای محلهای انتخاب شده استفاده می شود (بیشتر زنبورها برای بهترین محلها).
مرحله  :1نشان دهنده مقدار جدیدی از  MFاز هر زنبور عسل کارگر است.
مرحله  :5زنبورهای عسل با باالترین برازش را از هر مسیر انتخاب کنید.
مرحله  :0معیار توقف را بررسی کنید .اگر برآورده شود ،جستجو را خاتمه داده ،اگر  NC = N C + 1باشد ،بهترین مقادیر پیدا
شده را نشان دهید و ذخیره کنید و به ارزیابی راهحلهای جدید برگردید.

شکل  -6رویهای برای تنظیم پارامترها در الگوریتم BCO

 -4مسائل معیار
 -1-4کنترل کننده فازی برای مساله معیار تنظیم مخزن
در این مسائل برای تست عملکرد کنترل کننده ها ،از یک مدل ریاضی استفاده می شود [ ]09مساله اول ،کنترل کننده مخزن
آب نام دارد ،که به این شرح است :هدف کنترل کننده در سطح آب خاص در مخزن است ،بنابراین ،باید سطح آب واقعی در مخزن
را بدانیم و سپس قادر به تنظیم شیر باشیم .شکل ( )0به طور تصویری روش بازشدن دریچه و از این رو ،روند پرشدن مخزن را
نشان می دهد .متغیر سطح آب بهعنوان ورودی و متغیر سرعت بازشدن شیر مخزن پرکننده بهعنوان خروجی است [. ]08هدف
اصلی در این مورد ،طراحی کنترل کننده فازی برای حفظ سطح آب در مخزن است.
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شکل  -7ارائه تصویری از مساله تنظیم مخزن

 -1-1-4ویژگیهای کنترل کننده فازی
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اکنون ویژگیهای کنترل کننده فازی که مورد استفاده قرار گرفتند را ارائه می کنیم .کنترل کننده دارای دو ورودی به سیستم
فازی است :اول ،سطح آب است که سه تابع عضویت با مقادیر کالمی «باال»« ،خوب» و «پایین» دارد ،همانطور که در شکل 9
نشان داده شده است .متغیر ورودی دوم ،نرخ سه تابع عضویت با مقادیر زبانی «منفی»« ،خوب» و «مثبت» نام دارد و در شکل 9
نشان داده شده است .نام برچسبهای کالمی بر اساس فرایند تجربی رفتار پرشدن یک مخزن آب اختصاص داده شده است.
سیستم استنتاج فازی ،یک متغیر خروجی به نام «شیر» دارد که پنج تابع «عضویت مثلثی» با مقادیر کالمی ذیل دارد« :بسته-
سریع»« ،بسته-کند»« ،بدون تغییر»« ،باز-کند» و «باز-سریع».

شکل  -8ساختار کلی سیستم فازی با متغیرهای ورودی و خروجی

قواعد فازی کنترل کننده عبارتاند از:
اگر (سطح خوب باشد)( ،شیر بدون تغییر است).
اگر (سطح پایین باشد)( ،دریچه باز-سریع است).
اگر (در سطح باال باشد)( ،شیر بسته-سریع است).
اگر (سطح خوب) و (نرخ مثبت است)( ،شیر بسته-کند است).
اگر (سطح خوب) و (نرخ منفی است)( ،شیر باز-کند است).
ترکیب قواعد به صورت تجربی با توجه به نظریه چگونگی اجرای فرایند پرکردن مخزن آب مشخص شد .ما این  5قاعده را
برای نمایش رفتار کنترل کننده فازی در نظر میگیریم [.]36
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 -2-4مساله کنترل دما
در این بخش ،مساله معیار کنترل دما ،که برای آزمایش روش پیشنهادی نیز استفاده شد ،به صورت دقیق توصیف شده است.
مشکل اصلی در این مطالعه موردی ،کنترل دما در جریان آب است [.]31

شکل  -9ترکیبی از قواعد فازی استفاده شده برای کنترل
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شکل ( -11الف) جریان( ،ب) دما( ،ج) گرم( ،د) سرد

 -1-2-4ویژگیهای کنترل کننده فازی استفاده شده
در زیر ،ویژگیهای کنترل کننده فازی استفاده شده در این کار ارائه شده است .کنترل کننده از نوع ممدانی بوده ،و پارامترهای
ورودی و خروجی توسط متغیرهای کالمی ارائه شدهاند .مقادیر کالمی دو متغیر ورودی و خروجی «دما»« ،جریان» برای ورودی و
«سرد» و «گرم» برای خروجی است ،که در شکل  16نشان داده شده است .توابع عضویت برای ورودیها نوع ذوزنقهای و مثلثی
هستند و متغیرهای خروجی از شکل مثلثی هستند ،همانطور که در شکل  8نشان داده شده است .تصمیم می گیریم که از  8قاعده
فازی استفاده کنیم که معموال در کنترل این مسئله در نظر گرفته میشوند.

 -3-4مسئله کنترل پاندول معکوس
مسئله کنترل پاندول معکوس ،کاربرد آزمایش استانداردی برای روشهای کنترل پیچیده است ،و پیچیدگی آن از ماهیت
غیرخطی مسئله نشات گرفته است [ .]30مسئله پاندول معکوس نمونه محبوبی از استفاده از کنترل بازخورد برای پایدارسازی یک
سیستم ناپایدار حلقه باز با ورودیهای کنترل کمتر از درجه آزادی است .همانطور که در شکل  10نشان داده شده است .میله تنها
8

در سطح عمودی  ،چرخشی ندارد .و اگر هیچ نیروی جانبی به جسم چرخدار وارد نگردد متعادل باقی میماند .هدف کنترلر ،اعمال
دنبالهای از نیروهای چپ یا راست با بزرگی ثابت به جسم چرخدار چرخدار است ،به طوری که ؛ زمانی که به نقطه تعادل قائم برسد
آونگ را پایدار میکند.

 -1-4-4ویژگیهای کنترل کننده فازی مورد استفاده
در زیر ،ویژگی های کنترل کننده فازی استفاده شده در این کار ارائه شده است .کنترل کننده می تواند از نوع تاکاگی سوگنو
باشد .در این مطالعه موردی ،از کنترلکنندههای نوع سوگنو استفاده کرده و عملکرد را مقایسه خواهیم نمود تا ببینیم آیا این روش
برای این مشکل خوب است یا خیر .طرح کلی در شکل  13نشان داده شده است .کنترل کننده مورد استفاده در این مطالعه موردی
از نوع سوگنو است ،و بهعنوان ورودی ،چهار متغیر با توابع عضویت از نوع زنگوله ای تعمیم یافته را در نظر گرفته و خروجی توسط
توابع ریاضی تعریف میشود .خروجی کنترل کننده تابع ،نشان دهنده نیرویی است که باید جسم چرخدار را برای حفظ تعادل در
آونگ هل دهد [.]33
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شکل  -11ترکیبی از قواعد استفاده شده در کنترل کننده

شکل  -12سیستم پاندول معکوس
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شکل  -11ساختار کلی کنترل کننده فازی

 -5نتایج شبیهسازی
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :تابستان 1011

در این بخش ،نتایج به دست آمده از بهینه سازی پارامترهای توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی برای کنترلکنندههای
فازی ارائه شده است و آزمایشها با تغییر پویای پارامترهای الفا و بتا انجام می شود.
مقادیر ارائه شده ،نتایج  36آزمایش هستند که مقادیر مختلف پارامترهای الفا و بتا دارند .در این مورد ،معادله برای محاسبه
مقدار برازش هر زنبور عسل( ،معادله  )0توسط معادله میانگین مربعات خطا (( )MSEمعادله  )8جایگزین شده است ،بنابراین
عملکرد کنترل کننده فازی طراحی شده توسط کلونی زنبور عسل الگوریتم  BCOبا این تابع را میسنجیم.
2
()8
1 N

  x(k)  y(k)

N K 1

MSE 

در معادله ( X(K) ،)8نشان دهنده مقدار مرجع در زمان  Y(K) ،Kنشان دهنده مقدار تولید شده توسط سیستم در زمان  Kو
 Nنشان دهنده تعداد کل نمونههای در نظر گرفته شده است .جهت مقایسه ،الگوریتم پیشنهادی به مسائل مختلف معیار ذکر شده
در بخش  1اعمال گردید.

 BCO -1-5و  FBCOاعمال شده به مسئله کنترل دما
در این بخش ،نتایج به دست آمده از اعمال روش پیشنهادی برای مسئله کنترل دما ارائه شده است .در جدول  ،1مهمترین
دادههای  36آزمایش ارائه شده است .آزمایشها با پارامترهای پیکربندی یکسانی انجام شدند ،بر خالف روش فازی که در آن،
پارامترهای الفا و بتا به صورت پویا در زمان اجرا تغییر یافتند .در این مطالعه موردی ،پیشنهاد ما بیش از انتظارات الگوریتم
کلونیهای زنبور عسل سنتی پیش رفت .در شکل  ،11بهترین معماری کنترلکننده فازی یافت شده توسط الگوریتم ارائه شده
است .میتوانیم عملکرد بهتر کنترل کننده فازی ساخته شده توسط روش پیشنهادی ( )FBCOرا مشاهده کنیم ،که در آن ،خط
سیاه نشان دهنده مرجع و خط خاکستری نشان دهنده عملکرد کنترل کننده ساخته شده برای پیروی از مرجع است.
جدول  -1پارامترهای پیکربندی و نتایج  BCOو FBCO
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متوسط نتیجه
4.89E-04

نتایج
بهترین نتیجه متوسط زمان
3.4E-06
0552

2.41E04

1.7E-06

0558

σ
4.23E-0.5

β
1

2.83E-0.5

دینامیک

پارامترهای پیکره بندی
تکرار
α
56
658
دینامیک

56

روش
BCO
FBCO

شکل  )a( -11جریان )b( ،دما )c( ،سرد )d( ،شبیه سازی

الگوریتمها ( BCOو  )FBCOبرای مشکل کنترل مخزن آب نیز اعمال شدند .این مشکل به طور گسترده بهعنوان یک
مسئله معیار برای آزمایش روشهای کنترل استفاده میشود .در جدول  ،0نتایج و پارامترهای پیکربندی ارائه شده است .در شکل
 ،15نمودار کلی توزیع توابع عضویت بهترین کنترل کننده فازی برای این مطالعه موردی ارائه شده است .در شکل  ،)e(15عملکرد
بهتر کنترل کننده فازی ساخته شده توسط روش پیشنهادی ( )FBCOرا مشاهده می کنیم ،که در آن خط آبی نشان دهنده مرجع
و خط سبز نشان دهنده مسیر کنترل کننده ساخته شده برای دنبال کردن مرجع است .بسیاری از نتایج نویسندگان دیگر با
روشهای مختلف منتشر شده است ،و در این مورد ،برخی از آنها نتایج بهتری ازالگوریتم پیشنهادی ما بوده است.

متوسط نتیجه
6.32E-02

جدول  -2پارامترهای پیکربندی و نتایج  BCOو .FBCO
پارامترهای پیکره بندی
نتایج
روش
تکرار
زمان
متوسط
بهترین نتیجه
α
β
σ
BCO
6.4E-02
56
653
0
6511160
3652

3.18E02

FBCO

1.06E-02

0558

6560500

دینامیک

دینامیک

56
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 BCO -2-5و  FBCOاعمال شده به کنترل سطح آب در یک مخزن

شکل - (a) 11سطح(b) ،نرخ(c) ،شیر(d) ،نتایج شبیه سازی
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 BCO -3-5و  FBCOاعمال شده به مشکل پاندول معکوس
الگوریتم های فوق در مساله پاندول معکوس نیز استفاده شده است .در این مورد ،کنترل کننده فازی که استفاده می شود ،از
نوع سوگنو است ایده ،آزمایش عملکرد الگوریتم برای مسائل مختلف کنترل فازی است .در این بخش ،نتایج آزمایشها در جدول 3
ارائه شده است.

متوسط نتیجه
15151
15015

جدول  -1پارامترهای پیکربندی و نتایج  BCOو .FBCO
پارامترهای پیکره بندی
نتایج
روش
تکرار
زمان
متوسط
بهترین نتیجه
α
β
σ
BCO
56
651
3
6511160
3652
151010
151116

0558

6560500

دینامیک

دینامیک

56

FBCO
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شکل  )a( -16زاویه )b( ،سرعت  )c( ،wموقعیت )d( ،سرعت )e( ،خارج )f( ،نتایج شبیهسازی

در شکل  ،10نمودار کلی معماری ساخته شده توسط الگوریتم ارائه شده است ،و برخالف کنترلکنندههای ذکرشده در باال ،در
این مورد ،محاسبه مقادیر خروجی با توابع ریاضی انجام شده است .در نتایج شبیهسازی ،میتوانیم تشخیص دهیم که الگوریتم
هنگام مقایسه با دیگر مشکالت کنترل ،همانقدر خوب نیست .در جدول  ،1میتوانیم اشاره کنیم که پیشنهاد ما در الگوریتم BCO
ساده برای این مطالعه موردی بهبودی نداشت .در واقع ،باید بگوییم که هر دو الگوریتم در رسیدن به هدف مشکل داشتند ،و
میتوانیم تشخیص دهیم که در اعمال الگوریتم پیشنهادی با رویکرد فازی برای این نوع کنترل کنندههای فازی هیچ نفعی وجود
ندارد و هزینه محاسباتی نیز باالست.

نتیجهگیری
در این مقاله ،از الگوریتم کلونی زنبور عسل ( ،)BCOبرای حل مسائل بهینه سازی امعیار استفاده می کنیم .مشاهده می شود
تنظیم پویای پارامترها میتواند کیفیت نتایج را بهبود بخشد و تنوع راهحلهای مشکل را افزایش دهد و .دستاورد اصلی این بود که
در حال حاضر یک روش فازی را به الگوریتم کلونی زنبور عسل با استفاده از منطق فازی اضافه می کنیم تا پارامترهای آلفا و بتا را
به صورت پویا در زمان اجرا به حرکت درآورد افزودن تنظیم پویای پارامتر ،میتوانیم تعادل بهتر بین کاوش و بهرهبرداری را حفظ
کرده و با این کار ،از همگرایی زودرس جلوگیری می کند .با توجه به موارد فوق ،میتوان نتیجه گرفت که  FBCOمیتواند مسائل
بهینهسازی دشوار را با کمک منطق فازی به منظور بهبود عملکرد حل کند.
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مبانی مرمت بافتهای تاریخی شهری
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چکـیده
مرمت بافتهای شهرهاى تاریخى در سیر زمانی در دورههاى مختلف باتوجه به عملکرد متنوع توأمان با محوریتهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی با اهداف گوناگونى در جهت گسترش تغییرات یکپارچه در کالبد محدودهها
اعمال ،صورت گردیده شدهاند .مرمت بافت تاریخی شهرى را میتوان نوعی نگرشی استادانه با رویکردهای توسعۀ پایدار و
حفاظتهای میراث ملی در اکثر کشورهاى درحال توسعه با زوایاهای موضوعی مرمتی بیان نمود همچنین در ایران این
موضوع یکی از علتها ،مشکالت و کمبودها قابلتوجه مواجه میباشد .بافتهای تاریخی در شهرهای با اصالت تاریخی با
قابلیت میراثی ارزشمند میتواند نقش تعیینکنندۀ هویتی ،هویت از گذشته را شامل گردد و آن را به یک سمبل جاودانه در
جهان هستی بهتحقق یابد طوریکه بافتهای تاریخی در مقابل عوامل طبیعی و انسانی دچار آسیب و نابودی قرار
میگیرند که میتوان برای جلوگیری از شدت عوامل در اجرا و تدوین برنامههای مدیریتی شهرهای تاریخی طرحهای
مرمت شهری را در محدودههای بافتهای تاریخی امری ضروری دانست .چراکه با تبیین استراتژی تغییر سازگار با نیاز
امروزی و تعیین برنامۀ اصالت موضوعی میتوان عالوهبر حفاظت بافتی در محدودههای شهری رویکرد مؤثر در جهت
مقابله از بینرفت مورد اتخاذ قرار گرفت .روش تحقیق در پژوهش حاضر براساس نوع روش تحقیقی از نوع توصیفی –
تحلیلی بهره گرفته شده است همچنین در جهت تبیین و استقرار اهداف تحقیق با تجزیهوتحلیل موارد ارزیابی مبانی
مرمت بااستفاده از روش استنادی و مطالعۀ متون کتابخانهای مکتوب در گردآوری اطالعات دادهها استخراج گردیده را
برخوردار میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت اصول بهکار گرفته شده در پژوهش حاضر یک نوع راهنمایی برای
محدودههای مرمت شهری با زمینههای تاریخی بر مبنای تأثیرگذاری انجام گرفته شده است.
واژگـان کلـیدی :مرمت ،بافت تاریخی ،مبانی مرمت ،هویت ،مرمت شهری
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( -2مسئول مکاتبات) ،کارشناسی ارشد معماری داخلی ،پژوهشگر /تحلیلگر و نظریه پرداز فعال مسائل حوزۀ تخصصی معماری/
معماری داخلی
mohammaddabdabeh@yahoo.com

 -0کارشناسی مهندسی معماری
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براساس مطالعات انجام گرفته شده در طی یک قرن اخیر ،گرایشهای موجود برای حفظ و حفاظت از بناهای تاریخی شاهد
تغییرات بسیاری مدنظر گرفته شده است .در این زمینه اصول و دستورالعملهای مدونی تهیه شد تا بدین ترتیب آثار تاریخی جوامع
مختلف بشری مورد حفاظت و نگهداری قرار بگیرند .از قرن بیستم بود که قطعنامهها ،منشورها و مصوبات مهمی در مورد مرمت
شهری 1تدوین شدند .البته الزم به ذکر است برخی از این قطعنامهها ،ممکن است امروزه مورد انتقاد قرار گیرند و اشکاالتی به آنها
وارد شود ،اما نکتۀ مهم در موردشان این است که این قطعنامهها روندی تکاملی داشتهاند و به تدریج به جنبههای بیشتری از
مسائل مرمت و باززندهسازی مرمت شهری توجه کرده و کاملتر شدهاند .حفاظت از آثار تاریخی و تأکید بر اهمیت حفاظت نسبت
به بازسازی 5از موارد مهم و موردتوجه میباشد از موضوعات بسیار مهم در امر حفاظت از بناهایی تاریخی ،طراحی داخلی متناسب با
عملکرد نُو است که در طرح باززندهسازی 0به آن تخصیص کاربری داده میشود.
از آنجا که توزیع فعالیتها به منظور بهرهبرداری متفاوت از بنای تاریخی مستلزم دخالت و معماری تغییر 4در آن میباشد،
متخصصان امر حفاظت از بناهای تاریخی ،اصل بازگشتپذیری را برای طراحی در بناهای تاریخی ارزشمند درنظر گرفتهاند.
براساس آن ،دخالت در بنای تاریخی تا بدانجا مجاز میباشد که امکان بازگرداندن آن به وضعیت اولیه با کمترین آسیب میسر
باشد .مسیر رسیدن به برنامه و طراحی مناسب برای باززندهسازی یک بنای تاریخی از شناخت آن آغاز میشود .شناختی جامع و
کامل در رابطه با بنا و نحوۀ ارتباط آن با بافت و محیط اطراف که دربرگیرنده پیشینۀ دگرگونیها تا رسیدن به وضع موجود بوده
است (ضیاء شهابی ،آذرنوش ،1086 ،ص  .)90-98طوریکه شناخت ،آسیبهای وارد آمده به اثر تاریخی ،کمبودها و نیازها و
راهکارهای برطرف ساختن آنها مورد بررسی قرار میگیرد .درنتیجه مطالعات انجام شده طرح مرمت شهری بنا تهیه میشود که به
کمک آن و پس از طی مراحل شناخت ،معمار و گروه همکار و مرمتگر 0میتوانند نسبت به ارائه طرح باززندهسازی و تخصیص
عملکرد متناسب با اصالت 0بنا و روح اثر تاریخی ،اقدام نمایند .ادامۀ مسیر ،در پیشبرد برنامهای جهت تهیه طرح باززندهسازی
مناسب برای یک بنای تاریخی /بافت شهری ،بررسی و شناخت نمونههای مشابهی است که در مواجهه با بناهای تاریخی انجام
گرفته است .نکتۀ حائز اهمیت در بررسی نمونهها این است که معرفی آنها صرفاً بهصورت یک گزارش که تقلید را بهدنبال دارد،
نباشد بلکه هدف از آن رسیدن به شناخت و فهم بنیانها و معیارهای طراحی داخلی در بناهای تاریخی میباشد.
میتوان بیان نمود با باززندهسازی و مرمت شهری که یکی از برنامههای بازآفرینی آفرینش شهریهای تاریخی بهحساب
میآید از لحاظ ظرفیتها و دسترسیها با حفظ سیاستگذاری اصولی در طراحی و رشد توسعۀ مرمت شهری در موردهای
زیباییشناسی ،هویتی ،هویت 9و غیره مطرح گردد چراکه بازآفرینی مرمتی شهری را میتوان یکی از تأثیرگذارترین رویکردهای
معاصر در حوزههای مرمت شهری با رویکردهای حفاظت در محدودههای بافتی تاریخی بهشمار آورد .همچنین یکی از اصلیترین و
بارزترین عناصر این رویکرد نگرش گسترده به واقعیت ابعاد متنوع شهری بهطور سیستمی با درنظر گرفتن اجزاء با ساختارهای
کالبدی و طبقهبندی کارآمد و اجرایی کردن راهبردهای بازآفرینی مرمت شهری در دستور کار برخوردار میگردد .مرمت شهری را
میتوان دارای اهمیت و تأکید روزافزون بر شخصیتهای هر شهر ،منطقه و جامعه با عملکردهای برنامهریزی شده با ارزشهای
معماری در حفظ میراث ملی مدنظر قرار گرفت (لطفی .)180-516 :1099 ،همچنین تئوری مرمت معاصر حول روایتهای جاری و
دموکراتیک ،در دو قرن اخیر توسعه یافته و امروزه به ابزار مفهومی معاصر دیگری بهنام پایداری متوسل گردیده است طوریکه در
استفادههای عمومی پایداری ،انعکاس اقتصادی و اکولوژیک درنظر گرفته میشود و در مرمت نیز فوائد آن شناخته شده و پایداری
اقتصادی مرمت توسط نویسندگان متعددی گوشزد گردیده شده است .اگرچه این نوع پایداری فقط در مورد آثار با جاذبۀ عمومی
قوی امکانپذیر است و نمیتوان آن را در مورد اغلب آثار مرمتی بهکار برد .در همین رابطه میتوان اصول و ارتباط مرمتی را
اینگونه خالصه کرد یکی از راه حلهای آینده و نهتنها در مرمت« ،پایداری» ،بوده است .توسعۀ پایدار با تأکید بر اهمیت بخشیدن
بیشتر به نسلهای آینده به شکلی بسیار جالب از پایداری اشاره دارد .در همین راستاء مبانی نظری مرمت معاصر عاملی را درنظر
میگیرد که در غیر این صورت ممکن بود از آن چشمپوشی گردد حال آنکه این نکته (یعنی درنظر داشتن) ،کاربران آینده بسیار
مهم است هرگاه اثری اصالح میگردد ،برخی از مفاهیم آن تقویت و برخی دیگر برای همیشه محدود میگردند اصول پایداری در
مرمت حکم میکند که در تصمیمگیریها ،کاربران آینده ،موردنظر قرار گیرند .میتوان بیان نمود بهصورت گستردهتر هر اثر منبعی
از مفاهیم است که در سطوح مختلف از آن بهرهبرداری میگردد ،حال اگر در مرمت تنها کاربران امروزی درنظر گرفته شوند تبدیل
آثار بهطور دلخواه امری طبیعی خواهد بود .همانطورکه بدون مفهوم پایداری ،مبانی نظری معاصر مرمت نوعی درونگرایی ملی
تندرو خواهد بود و بر همین اساس هرچیزی تا زمانی که دموکراتیک باشد قابل قبول است .بنابراین هر چیزی میتواند بارها و بارها
بازسازی و احیاء و مصرف شود تا زمانی که فقط یک ذره از آن باقی بماند .اگر چنین تغییر تندرویی در روشی که تا به امروز در
مرمت انجام میشود صورت گیرد ،به یک عملیات مرمتی غیرپایدار عادی شده تبدیل میگردد و مفید بودنش را برای آیندگان
بهطور فاجعه آمیزی کاهش میدهد درحالیکه آیندگان ممکن است مفاهیم کاربردی دیگری را ترجیح دهند .مرمت غیرپایدار تا
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قرن نوزدهم امری عادی بوده مثالً میشد کلیساها را به مساجد و مساجد را به کلیسا تبدیل کرد .حال اگر به این موضوع توجه
کنیم یا نکنیم ما از چنین مسیری چندان دور نیستیم ،اصول پایداری اخطاری برای مرمتگران ،تصمیمگیران و کاربران است و از
آنها میخواهد که از چیزی سوءاستفاده نکرده و کاربران آینده را از قابلیت عملکرد نمادین آن محروم نکنند.
آثار معماری با دارا بودن کلیه ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی آنها جهت استفادههای موردنیاز خلق شده در گذشته
مورداستفاده قرار گرفتهاند و اکنون بهسبب تغییر سریع الگوی زندگی در نحوۀ انجام فعالیتهای مربوط به آن بدون استفاده مانده و
عمر مفید کاربری پیشین خود را سپری کردهاند .حال آنکه با دو کارکرد متعارض غنی حفاظت و استفاده روبهرو هستند .از یک
طرف بازدید و استفاده از این آثار ،بهعنوان ارزشهای فکری ،هنری و هویتی موردنیاز و عالقه شدید اکثر مردم بومی و غیربومی
است از طرف دیگر ،استفاده بیرویه و بیبرنامه از آنها موجب فرسایش و نابودی آنها خواهد شد .از این نظر چگونگی بهرهبرداری
و حفاظت از آنها به یک مسئلۀ اساسی تبدیل شده است .با نظر به آنکه بسیاری از این بناها قابلیتهای معماری فراوانی بهسبب
وجوه تاریخی /فرهنگی و هنر بهکار رفته در خود دارند ،ضروری است روشی مناسب جهت حفاظت و جلوگیری از روند تخریب این
ابنیه اتخاذ گردد .تا همچنان به حیات فرهنگی خود ادامه دهند در این میان یکی از مهمترین راههایی که میتواند نسل حاضر را به
این هدف نزدیک کرده و نسلهای آینده را از وجود این ابنیه محروم نگرداند ،استفادۀمجدد در قالب انطباقکاربری سازگار با انسان
امروزی در جوامع میباشد.

 -2پرسشهای تحقیق

 -3فرضیههای تحقیق
 .1بافتهای تاریخی یکی از میراث هویتی برای هر جامعه با هر نوع فرهنگی با هر کاربری بوده است چراکه با ایجاد محیطی
عملکردی در مرمت شهری این عملکرد جهانی جهت رسیدن جوامع به تحقق اهداف میتواند مؤثر باشد.
 .5بااستفاده از مرمتهای شهری همسو با نیاز امروزی جامعه با حفظ فرهنگ تاریخی گذشته که باعث حفظ آن در ارتباط با
مرمت تاریخی گذشته در شهرهای تاریخی جهت حفظ آرامش میتوان آن را براساس اصول رعایت تجربه با حس گذشته کرد.
 .0استفاده از متریالهای بومی و اصیل گذشته خود آن منطقه میتوان در مرمت شهری متناسب با محدودههای بافتی نوعی
بوطیقای فضایی را منحصربهفرد کند.
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 -1مرمت شهری و احیاء چهمقدار میتواند نیاز هویتی بافتهای تاریخی را تأمین کند؟
 -5با مرمت شهری و پروتکلهای مؤثر در اصول احیاء آیا میتوان آن را با نیاز انسان امروزی در ارتباط گذاشت؟
 -0مرمت شهری تا چه اندازه میتواند پاسخگوی ابنیههای تاریخی مفید واقع شود؟
 -4عوامل ماندگار در ارائۀ هویتی مرمت شهری با انسان چه عواملی بوده است؟
 -0عملکردهای تأثیرگذار در جهت امر پژوهش حاضر میتواند برای رسیدن به طرحی سازگار برای تحقق اهداف برای
مرمتهای شهری مغید واقع شود؟

 -4اهداف تحقیق
 .1با مرمت شهری و تغییر در کالبد بناها در معماری آنها با رعایت اصالت ابنیهها و حفظ هویت اصلی آنها میتوان در جهت
آفرینش هرچه بیشتر میراث با گذشته و امروز به آرمانهای شهری با رویکرد سازگار نمود پیدا کنیم.
 .5اهداف به تحقق رسیده در مرمت شهری می تواند با نوع طراحی یک تجربۀ را برای جوامع با گذشته فراهم آورد که باعث
ایجاد توسعۀ پایداری ،گردشگردی و هویتی با فرهنگ تأمین گردد.
 .0با مرمت شهری و احیاء دوباره میتوان عالوهبر حفظ تاریخ گذشته نیازهای انسانی را با هدف نظاممند حفظ کرد.

 -5پیشینۀ پژوهش
مطالعات در باب مرمت شهری طبق خاستگاه روند پژوهش موردمطالعه با بررسی مستندات مکتوب در جهت تحقق اهداف
مقالۀ حاظر براساس (جدول  ،)1مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته همچنین در جهت رسیدن به اهداف پژوهش میتوان با استناد بر
موضوعات و مرمتهای شهری صورت گرفته شده گامی مؤثر در رسیدن به آرمانهای مرمتی در جوامع به یک ایدوئولوژی سازگار
نمود پیدا کرد.
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جدول  -1مستندات انجام گرفته شده براساس موضوع پژوهش حاضر (مأخذ :جمعآوری توسط نگارندگان)
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1085

تحلیل فضاهای شهری

1080

1080
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دوازده درس مرمّت

مرمت شهری:
تعاریف ،نظریهها ،تجارب ،منشورها و قطعنامههای
جهانی ،روشها و اقدامات شهری،

لنگ19

جان
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علیرضا
عینیفر19
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آفرینش نظریۀ معماری:
نقش علوم رفتاری در طراحی محیط
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اسکات18

فرد
ترجمۀ:
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احسان مسعود56
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فکوهی55

محمود
احمد

ارژمند50

امینپور54
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معماری تغییر:
تمهیدات تغییر در معماری موجود

پارههای هنر ،معماری و شهرسازی
(جلد  1و )5

نقش مرمتگر در مرمت ابنیۀ حوزۀ فرهنگ و تمدن-
اسالمی؛ تأملی بر مبنای رویکردهای مرمتی در دانش
مرمت براساس عامل انسانی مرمت

توضیحات استنتاجی
 بررسی اندیشههای نظری مرمت مفهوم مرمت جنبههای مرمت و زیباییشناختی درمرمت (براندی.)1-96 :1080 ،
 بررسی ساماندهی و گسترش شهری مفهوم بافتهای فرسودۀ محدودۀ شهری زیبایی در مفهوم شهر سازماندهی فضاهای شهری (رزقی،رزقی.)16-140 :1085 ،
 بررسی و مطالعۀ کلی شناخت بناها اصول بهکارگیری و روشهای مرمت تحلیل ریز فضاها در مرمت آسیب و درمان در مرمت (محمدمرادیمحبعلی ،امیرکبیریان.)88-198 ،1080 ،
 بررسی عوامل بر محیط شهری وتأثیرگذاری آن بر فضای شهری
 ویژگیهای کلی در مرمت شهری دربوطیقای فضای شهری (حبیبی ،مقصودی،
.)8-10 :1080
 بررسی مبانی نظریۀ عملکردهای جدیددر حوزۀ طراحی محیط
 دیدگاههای نظری در ارتباط با آفرینشمعماری با طرح دیدگاهها (لنگ:1080 ،
.)595-595
 بررسی تئوریهای مداخلهای در تغییر ایجاد شاخصهای هنر مداخله در تغییر نقش حفاظت ،نگهداری و مرمت عملکردهای تمهیدات تغییرات درپروژهای معماری تغییر (اسکات:1089 ،
.)15-500
 بررسی حوزههای نظری هنر با پهنهای ازهنرهای تجسمی ،معماری و شهرسازی
 دیدگاههای افراد و نگرشهای آنان هویت محوری اندیشهها و دانشهای نقد کنندهگانحوزۀ هنری ،معماری و شهرسازی (فکوهی،
.)0-0 :1089-1089
 بررسی عنصرهای مرمت (طرح ،انسان) راهبردها و رهنمودهای مداخالت در آثارتاریخی برای مرمتگران
 ویژگیهای مرمت برای مرمتگر مقایسه فرهنگ و تمدن اسالمی (ارژمند،امینپور.)89-160 :1084 ،

 -6روش تحقیق
پژوهش مورد مطالعه به لحاظ نوع روش تحقیق ،از نوع توصیفی – تحلیلی برخوردار بوده میباشد همچنین برای گردآوری
اطالعات دادهها از روش کتابخانهای بهره گرفته شده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مرمت بافتهای تاریخی شهری نوعی
ویژگی خارقالعاده توأمان با هویت ملی و پاسخی برای انسان در سیطرۀ تاریخ میباشد که با مرمت میتوان به استدالل بوطیقای
فضایی در هر شرایط به تحقق دست یافت.

 -7مبانی مرمت بافتهای تاریخی شهری
 -1-7بافت

تاریخی25

 -2-7فضای

شهری26

اگر بخواهیم فضاى شهرى را تعریف نمائیم و تحمیل معیارهاى زیباییشناختى و رفتارشناسى درنظر نگیریم ناچار خواهیم بود
فضاى مابین ساختمانها ،تودههای شهری را در فضاى شهرى مدنظر قرار داد .فضاهای شهری از دیدگاههای هندسى و کالبدى با
بدنههاى گوناگون شهرى محصور مىگردند (کریر .)00-146 :1090 ،پس کیفیت فضاى شهرى بهعنوان یک فضاى محصور در
ارتباط با کیفیت ،تعریف بدنههاى محصورکنندۀ آن سنجیده مىشود .همچنین میتوان گفت از دیدگاه علوم رفتارى تنها ویژگىهاى
کالبدى و هندسى فضاى شهرى نمىتواند اجازه دهد تا آگاهانه فضاى باز بیرونى را در عرصۀ شهر یک فضاى شهرى مدنظر قرار
دهیم ،بلکه حضور انسان و تعامل اجتماعى که در عرصۀ شهر صورت مىپذیرد نقشى غیرقابلانکار در تداعى و تداوم معناى فضاى
شهرى در ذهن مخاطب ایفاء میکند .بدون شک کیفیت بهرهبردارى از فضاى عمومى شهر و رفتار اجتماعى ارتباط مستقیمى
باکیفیت شکلگیرى تصویر ذهنى فرد از شهر و فضاى شهرى خواهد داشت .بنابراین تعریف فضای شهری زمانى مىتوان فضاى
مابین ساختمانهاى شهر را فضاى شهرى مدنظر قلمداد نمود که شکلگیرى و تکامل گونههاى مختلف و متنوعى از عملکرد و
رفتار اجتماعى در آن عرصه در ذهن مخاطب درك شود .و یا به بیان دیگر فضاى شهرى بستر شکلگیرى فعالیت ،رفتار و تعامل
اجتماعى شهروندان در عرصۀ عملکردی شهر خواهد بود .سیماى شهر ،به کالبد شهر درنظر قرار نمیگیرد بلکه بهتصویر شکل
گرفته از شهر در ذهن انسان اطالق مىگردد ( لینچ .)598-056 :1091 ،تصویر ذهنى یا سیماى شهر ،کلیۀ برداشتها ،دانستهها،
باورها ،حدسها و انتظاراتى است که فرد از محیط پیرامون خود داشته و ارزشها ،کیفیات ،عملکردها و اولویتهاى متفاوت را در
ذهن وى ایجاد مینماید که این ذهنیات تابعى از کلیه اطالعاتى است که فرد تا آن برهه از زمان دریافت و در ذهن خود انباشته
است (بحرینى .)50-546 :1094 ،در فرایند مرمت شهری انسان اطالعات دریافتى از محیط را در ذهن منظم کرده و عالوهبر
اجزاى محیط ،نظم یا رابطۀ حاکم میان آنان را نیز در ذهن خود بهتصویر کشیده و به آن معنا مىبخشد این نوع از تصویر پایه و
اساس هرگونه کنش و واکنش فرد با محیط مىگردد انسان در هر مقطع زمانى تنها بخشى از اطالعات محیط خود را در ذهن ثبت
مینمایید .آنچه از شهر و فضاى شهرى در ذهن مخاطب شکل مىبندد ،همان سیماى شهر است که به شکل یک جریان پویا و
زنده درحال تکامل و تصحیح خویش مىباشد و تصور فرد از فضاى شهرى را به سان یک نقش مایه سیال و پویا شکل مىدهد.
درنتیجه تصویر ذهنى براى فرد فقط مربوط به زمان حال نبوده بلکه با تصورات ذهنى وى از گذشته و آینده ترکیب شده و ایجاد
خاطراتى از گذشته و توقعاتى از آینده با هویتساختاری برخوردار میگردد.

 -3-7معماری

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :تابستان 5011

میتوان بهطور دقیق و واضح و رسا بیان نمود بافت تاریخی در هر شهر را میتوان بخشی از سرمایۀ اجتماعی /فرهنگی آن
جامعه برای آن شهر دانست که به تبیین ساختارهای معماری ،شهرسازی و کالبد محمدودۀ تاریخی باتوجه به شرایط محیطی ،فرم
و فضا با ویژگیهای هر شهر توأمان با شرایطی چون اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در هر شهر با گذر زمان در سیطرۀ
تاریخی تکوین یافتهاند .در ایران بافت تاریخی ،آن بخش از بافت شهرها را شامل میگردد که تا پیش از آغاز قرن حاضر ،یعنی
شروع شهرنشینی جدید در ایران ،شکل گرفته و در زمان حاضر در مرکز یا در محدودۀ بالفصل شهرها جایگاه ویژهای را بهخود
اختصاص دادهاند و سطح نسبتاً گسترده و عملکرد نیرومند آنها در مقیاس منطقهای و ملی بر اهمیت آنها افزوده است .با این
وجود ،بافتهای تاریخی شهرها به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی ،استحکام ،و خدمات و زیرساختهای
شهری ،بهرغم برخورداری از ارزشهای هویتی و میراثی ملی ،از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردار شده است.

شهری27

معماری شهری از عواملی چون درکی از ساختار عملکردی خیابانها ،گذرگاهها و ساختار کالبدی نیز بسیار تأثیرگذار در
معماری شهری بوده است .ترکیب ساختار واجد بار معنایی خاصی در طراحی میشود که میتوان آن را معماری شهری خواند.
طوریکه معماری شهری ،معماری است که به بستر و زمینۀ اطرافش پاسخ میدهد و همچنین به تعریف حوزۀ عمومی اطراف لذا
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درواقع خود کمک مؤثری میکند اینگونه معماری ،به معنای تعریف و نامگذاری کارکردهای کالبدی حد واسط بین معماری و
طراحی شهری است ).(Carmona et al., 2003: 149-160

 -4-7مرمت شهری
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مرمت شهری در اندیشۀ نوین به این واقعیت دست یافته که باززندهسازی و مرمت کالبدی ،پاسخگویی برای حل بحران
شهری نیست و بهطور توأمان بایستی مرمت فرهنگی و اجتماعی را نیز در دستور کار (مرمت شهری) ،قرار داد به بیان دیگر،
همانگونه که مرمت شهری از مداخله در ساخت کالبدی فضایی شهر و بافتهای تاریخی شهری آغاز شده است ،بایستی به
مداخله در ساخت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز منجر شود (حاجیپور .)10-50 :1090 ،مرمت شهری در سیرتاریخی ،تحوالت و
دگرگونی خود را در دوران معاصر و به ویژه از دهۀ  1806میالدی تا بهامروز ،دورهها و مراحل مختلفی را سپری کرده است .که در
هر دوره ابنیهها با شرایط زمانی خود دارای معنا و مفهومی روشن بوده و از خود بهجای گذاشتهاند که در طول چندیندهه ،مرمت
شهری از فرمپذیری تا طراحیهای ساده و گاهاً پیچیده باززندهسازی و آمیخته با هویت بافتهای تاریخی فرسوده شهری به مرمت
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و مرمت آرایش شهری متحول شدهاند .دهۀ  1806میالدی ،دههای که عمدتاً با باززندهسازی پس از
جنگ جهانی دوم چشمگیر شده است .در مفهوم اصلی میتوان مرمت شهری را به سه معنا عنوان کرد« :باززندهسازی موبهمو»،
«باززندهسازی نوگرایانه در قطع کامل با گذشته» و «باززندهسازی نوپردازانه با نگاه به گذشته و با تأکید بر آینده» بیان میشود را
لحاظ کرد .همچنین دهۀ  1806میالدی ،عمدتاً با بازخوانی اقدامات نوگرایانه و نوپردازانه دهۀ پیشین شکل میگرفت ،نبود و یا
کمبود حیات مدنی و اجتماعی در اقدامات باززندهسازی شهری (مرمت شهری) ،سبب متمرکز شدن و نگاهی دقیقتر به نوسازی
فرهنگی و اجتماعی بازگردانده شود .و میتوان دهۀ  1896میالدی ،را با شناخت موقعیتها و ارزشهای نهفته در بافتهای تاریخی
شهری ،با بهدست آوردن دوباره این بافتها از سوی مراکز سازمانی در دستور کار قرار داد.

 -5-7معاصرسازی - 28مرمت شهری
باززندهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری یکی از برنامههای بازآفرینی شهری از ظرفیتها و دسترسیها با حفظ
سیاستگذاری اصولی در طراحی و رشد توسعۀ شهری محسوب میشود .بازآفرینی شهری را میتوان یکی از تأثیرگذارترین
رویکردهای معاصر در حوزۀ مرمت شهری بهشمار آورد .لذا یکی از اصلیترین عناصر این رویکرد نگرش به واقعیت ابعاد متنوع
شهری بهطور سامانهای و سیستماتیک کردن اجزاء با ساختارهای کالبدی و طبقهبندی کارآمد و اجرایی کردن راهبردهای بازآفرینی
مرمت شهری در دستور کار قرار داد .رویکرد معاصر مرمت شهری را میتوان دارای اهمیت و تأکید روزافزون بر شخصیتهای هر
شهر و منطقه با عملکردهای برنامهریزی شده با ارزشهای معماری در حفظ میراث درنظر گرفت (لطفی.)189-561 :1099 ،

 -6-7سابقۀ مرمت شهرى
سابقۀ مرمت شهری  ،بهصورت تعمیر بنا با شکلگیرى خانه و سرپناه و لزوم تعمیر و نگهدارى توأمان با باززندهسازی آن بوده
است .حضور مرمت در فرهنگ معمارى گذشتۀ ایران از فناورى ساخت سنتى ابنیه و عناصر معمارى آن قابل تشخیص میباشد
استفاده گسترده از کاشى و آجر براى مصارف مختلف و از جمله پوشش سقفها ،بهطوریکه قابل تعویض و جایگزینى باشد یا
کاهگل نشان از نقش تعمیر و نگهدارى بوده است 6بازسازى ساختار مرمت شهر توسط حکومت در گذشته ،به عللى چون زلزله یا
جنگ را مىتوان جزوء سابقۀ مرمت شهرى محسوب نمود .تاریخچۀ مدون مرمت در غرب به تمدن روم باستان باز مىگردد که
عناصرى از فرهنگ یونان و مصر بهکار برده شدهاند .در دورۀ رنسانس نیز آثار بازمانده از تمدنهاى یونان و روم بهجا مانده اما
شکلگیرى مرمت علمى مربوط به بعد از انقالب صنعتى در اروپا میباشد.

 -8مفهوم مرمت (شهر ،باززندهسازی)( -از دیدگاهها نظریهپردازان داخلی و خارجی)
بیشک مسئلۀ مرمت نوعی مسئلۀ هویتی برای حضور انسان در سیطرۀ تاریخ میباشد آن زمان که انسان در نزد خود از
چیستی و کیستی در برابر اصالت خود نقش میبندد باید هویت خود را با پابرجا کردن گذشته در زمان آینده حفظ کند .درحقیقت
مفهوم مرمت شهری پاسخی به سؤاالت و شناسایی در جهت کشف حقایق هویتی برای انسان در محدودههای بافتهای تاریخی
ارزشمند میباشد .که در پژوهش حاضر دیدگاههای نظریهپردازان حوزۀ مرمتی براساس (جدول  ،)5در زیر پرداخته گردیده شده
است.
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جدول  -2دیدگاههای نظریهپردازان در حوزۀ مرمت (مآخذ :جمعآوری توسط نگارندگان)

نظریهپردازان

1

محمد

دبدبه58

5

شبنم

دبدبه06

0

مجید
رضوانپناه01

4

امیرحسین
فرحینیا05

0

امید شاطری
وایقان00

0

محمدمنصور
فالمکی04

9

اوژن ویوله
لودوك00

9

کامیلو

8

کامیلو

16

11

بوییتو00

سیت09

لودویکو
کوارونی09

گوستاو
جیووانی08

دیدگاه نظریهپرداز
وی معتقد است:
 با مرمت میتوان هویت گذشته انسان را حفظ و با احیاء و دادن جان تازه ،باانطباقکاربری به مجموعههای بناهای ارزشمند میراث ملی را در زمان متجلی نمود.
وی معتقد است:
 از نظر حوزۀ هنری مرمت یک نوع پتانسیل کارگردانی بوده که با احیاء آن رابهنمایش عموم میتوان مدنظر قرار گرفت.
وی معتقد است:
 مرمت نوعی باززندهسازی هویتی در اصالت گذشتۀ انسان با آیندۀ آن بوده استکه منجر به هویت انسان در هر زمان توأمان با فضا و بوطیقای آن بوده است.
وی معتقد است:
 مرمت روح تازۀ بناهای معماری با اصول ساخت و عملکرد گذشته میتواند موردیتأثیرپذیر در حفظ آن قرار گیرد.
وی معتقد است:
 مرمت و احیاء و جان دادن به بناها میتواند یک نوع استراتژی عملکردی درنگرش احیاء قرار گیرد.
وی معتقد است:
 مرمت بافتهای تاریخی شهری هویت میراث ملی آن جامعه بوده چراکه اینهویت میتواند نوع فرهنگ را تعیین کند.
وی معتقد است:
 در مرمت شهری باید بناهای تاریخی از بناهای اطراف پاك و رها شوند تا بتوانبه آنها اهمیت و احترام بیشتری قائل شد.
وی معتقد است:
 مرمت شهری از دیدگاه او دارای مفاهیم معماری بهجای ویژگیهای شکلی وسبکی بوده و همچنین مرمت فراتر از زمان بودن بناها و مجموعههای تاریخی
میتوان درنظر گرفت.
وی معتقد است:
 در مرمت شهری باید توجه به نکات الفبای شهرسازی کهن به منظور کاربست درشهرسازی جدید توجه شود ،ارزش بناهای تاریخی در ارتباط و هماهنگی فضای
موجود بین بنا و محیط اطراف تلقی گردد ،دارای تداوم و هویت نیز منجر گردد.
وی معتقد است:
 مرمت شهری امری چندوجهی با وجوه اقتصادی ،کالبدی و غیره بوده است.همچنین احیاء بافتهای تاریخی از وجوه مختلف نظیر هماهنگی و پویایی مدنظر
بوده است.
وی معتقد است:
 -در مرمت شهری توجه به تفتیک شهری و فضایی لحاظ شود.

استنتاج
نویسندگان
هویت گذشته
درك هویت
احیاء

اصالت
اصول
عملکردی در
ساخت
احیاء

هویت

اهمیت

درك مفاهیم
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مجموعۀ بافت تاریخی در رابطه با مرمت – (شهر ،احیاء ،باززندهسازی ،بازسازی ،بهسازی ،نوسازی)

حوزه

ردیف

دیدگاههای مرمت در مجموعههای مرمتی

الفبای
شهرسازی
تداوم
هویت
چندوجهی
هماهنگی
پویایی
بهبود عملکرد

 -9انواع مداخله در مرمت بافتهای تاریخی شهری
در مداخالت مرمتی جهت بهسازی بافتهای تاریخی شهری اصل هدف بر وفاداری به تاریخ گذشته و حفظ آثار میراث ملی
هویتی در محدودههای بافتهای تاریخی ارزشمند بوده است .تالش در بهسازی باید با هدف استفاده از نوع امکانات بالقوه و بالفعل
موجود و نیز تقویت جنبههای مثبت با ایجاد هدف سازگار و تضعیف جنبههای منفی با ایجاد عدم ناسازگاری برخوردار گردد .مداخلۀ
بهسازی با ایجاد زمینۀ نوسازی میزان عملکرد با انعطافپذیری سازگار با نیاز امروزی و تلقیق آن با گذشته براساس نوع نیاز انسان
شامل میشود .تالش نوسازی باید با هدف افزایش ،رونق رشد کارایی ،بهرهوری /بهرهبرداری و بازگرداندن حیات شهری به
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مجموعههای بافتی تاریخی ارزشمند است .امر مداخالت در بازسازی /بهسازی /نوسازی امری الزامی برای حفظ گذشته بوده به
بیان دیگر حفظ شرایط فضایی (کالنتری خلیلآباد ،پوراحمد .)554 :1094 ،همچنین میتوان برای بهتحقق رسیدن امر پژوهش در
امر مداخله ،مداخالت شهری را به چهار دسته تقسیم نمود که براساس (جدول  ،)0میتوان به درك کامل موضوع و شفافسازی در
حیطۀ مرمت شهری به تبیینی سازگار برخوردار شد.
جدول  –3مداخالت در مرمت شهری (مأخذ :جمعآوری توسط نگارندگان)
انواع مداخله در مرمت شهری
مداخلۀ نوگرایانه
میتوان گفت این نوع از مداخله متأثر از نظریههای صاحبنظران شهرسازان قرن نوزدهم میالدی نظیر آوئن ،فوریه ،ریچاردسون ،کابه و پرودون
بوده است هدف از این نوع مداخله ،میتوان گفت ارتقای سطح بهداشت و سالمت ،افزایش کارایی و باال بردن زیبایی در سطح شهر برخوردار
میباشد .مداخالت نوگرایانه برای حل مسائل و مشکالت و مواجهه با آن ،انقطاع فرهنگی را مطرح مینماید و نگاهی به آینده و فعالیتهای
انسانی در شهری مطرح میگردد همچنین با چهار عملکرد مهم در منطقهبندی فعالیتها نظیر کاربریهای اصلی ،سکونت ،رفت و آمد
همهوهمه بهدنبال نظام در نظاممندی به شهر میباشد.
مداخلۀ فرهنگگرایانه
میتوان گفت این نوع از مداخله متأثر از نظریههای صاحبنظران پیششهرسازان قرن نوزدهم میالدی چون راسکین ،موریس ،سیت و ریمون
آنون بوده است .هدف از این نوع مداخله ،یعنی زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته در شهر ،تکیه بر رشد شهر براساس اشکال هویتی کهن،
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توجه به ارزشهای زیباییشناسی /زیباییشناختی شهرهای کهن دارای هویت ،به حداقل رسیدن دخلوتصرف در بافتهای باارزش تاریخی ،و
باال بردن آرامش و جذابیت شهری میتوان مدنظر قرار گرفت.
مداخلۀ فرانوگرایانه
میتوان گفت این نوع از مداخله متأثر از نظریههای صاحبنظران شهرسازی دهۀ شصت قرنبیستم میالدی به بعد بوده است .همچنین مداخلۀ
فرانوگرایانه میتواند تلفیقی از مداخلۀ نوگرایانه و مداخلۀ فرهنگگرایانه باشد که از افراط و تفریط دو نوع مداخله فوق بکاهد .طوریکه محور
اصلی این مداخله ،حفظ تاروپود بافت محدودۀ کهن در کنار دگرگونیهای کالبدی فضایی شهر است.
مداخلۀ مردمگرایانه
میتوان گفت این نوع از مداخله متأثر از نظریههای صاحبنظران شهرسازی مشارکتی دهههای آخر قرنبیستم میالدی است که هدف آن باال
بردن میزان مشارکت مردم در تغییرات سازمان فضایی شهر میباشد.

 -1-9روششناسی مداخله 44در مرمت بافتهای تاریخی شهری
میتوان بیان نمود روششناسی مداخلهای در مداخلۀ مرمت شهری به پنج دستۀ کلی تقسیم میگردند که در زیر به آنها اشاره
گردیده شده و برای بهتحقق رسیدن اهمیت هرچه بیشتر موضوع براساس (جدول  ،)4نگاهی کلی به آنها انجام گردیده شده است.
 -1روش حفاظتی /بهداشتی
 -5روش حفاظتی /تزئینی
 -0روش بازسازی شهری
 -4روش مداخلۀ موضعی /موضوعی
 -0روش جامع مرمت شهری
جدول  –4روششناسی مداخله در مرمت شهری /بافت تاریخی (مأخذ :جمعآوری توسط نگارندگان)
روشهای مداخله در مرمت شهری /بافت تاریخی
روش حفاظتی /بهداشتی
میتوان گفت روش حفاظتی /بهداشتی دربرگیرندۀ مجموعه اقدامات برای ارتقای شرایط کمی یا کیفی در محیط بوده است .این اقدامات
علیاالصول درپی تبدیل ناپایداریهای شهری به مجموعه اقداماتی که شهرداریهای شهرهای بزرگ شهرهایی که به پایداری صورت میپذیرد
بهرهمند میباشند .بنابراین دالیل اقتصادی ،جهانگردی ،مذهبی و غیره بیشتر به رفع معضالت برای حصول به بهبودهای نوع طرح مرمت
شهری بهحساب میآید .عامل اصلی در استفاده از این روش ،عدم انطباق میان بافت کهن با شرایط نو و معاصر زندگی شهری است ،که در آن
تحوالت اجتماعی ،اقتصادی باعث تغییر و افزایش خواستۀ عموم شده است .بنابراین این روش ،بااستفاده از امکانات و دستاوردهای جدید و برای
پاسخگویی به نیازهای معاصر مورداستفاده قرار میگیرد .بهطور مثال اقدامات هوسمان در پاریس ،اقدامات مرمت شهری موردنظر نوگرایان و
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اقدامات مرمت شهری صورت گرفته در کشورهای جنوب جهان درحال توسعه و اروپای شرقی ،نمونههای بارزی از روش حفاظتی /بهداشتی
میباشند.
روش حفاظتی /تزئینی
میتوان گفت روش حفاظتی /تزئینی دربرگیرندۀ مجموعه اقداماتی برای حفظ ،نگهداری و یا ارتقای زیباییشناسی /زیباییشناختی فضایی در
پیکرهها ،سیماها ،و چهرۀ معماری شهری بافت بناهای تاریخی میباشد طوریکه گسستن از آنها پیوندهای کالبدی با بافتهای مسکونی
اطراف ،از بین بردن محلههای غیربهداشتی و فقیرنشین داخل شهر ،احداث فضاهای باز در شهرها و محالت قدیمی به پیروی از معیارهای نو
مربوط به روحیهای هماهنگ و مشابه با شهرهای مدرن طرحهای نوسازی شهری و بهوجود آوردن چهرههای بزرگ جهانی مترداف با هدف
زیباسازی در این روش برخوردار بوده است .بنابراین روش حفاظتی /تزئینی ،نوعی تفکر فرهنگگرا قرار گرفته است .از این ره ،اقدامات مربوط به
این روش عمدتاً با احیاء ،ابقاء و نه تخریب مواجه است .پایههای نظری این روش را میتوان به صاحبنظران چون راسکین ،موریس و سیت در
قرن نوزدهم منسوب کرد .اگرچه نکات پایهای آن ،سر در عصر رنسانس نیز دارد در قرن بیستم و بهخصوص در دهههای آخر قرن ،روش
حفاظتی /تزئینی ،پژواکی شدید ،تحت عنوان آیندهای برای گذشته و یا گذشتهای بر آینده ،در مرمت شهری یافته است.
روش بازسازی شهری
میتوان گفت روش بازسازی شهری ابتدا پس از جنگ جهانی دوم ،بهدنبال تخریبهای وسیع گستردۀ شهری موردتوجه قرار گفت طوریکه
برای مناطق آسیبدیده از جنگ مطرح شد و سپس بهمنظور نمایان ساختن غرور ملی دامنۀ آن به سایر مناطق شهری نیز صورت گرفت .هدف
از این روش ،بازگردانیدن فعالیت به فضا ،برگشت به حالت عادی ،زنده کردن حیات شهری و در یک کالم ،باززندهسازی فضای شهری است.
همچنین روش بازسازی شهری دربرگیرندۀ دو وجه اساسی در مرمت شهری بوده است:
ب :بازسازی در انقطالع با گذشته :چهره و تصویر جدیدی از شهر عرضه میشود ،بهطوریکه چهرۀ گذشته بافت پاك شده و چهرۀ جدیدی
جایگزین آن برخوردار میگردد.
روش مداخلۀ موضعی /موضوعی
میتوان گفت روش مداخلۀ موضعی /موضوعی را نوعی رابطۀ مستقیم با مسئوالن شهر و شهرسازی مایۀ اصلی مرمت شهری میتوان مدنظر
قرار داد برخوردار میگردد .تفکر غالب در این روش ،تفکر معماری شهری بوده است به بیان دیگر در تفکر معماری شهری ،به دخالتهای
موضعی ،بهبود شرایط محیطی ارتقای فضای معماری و سلطۀ معماری با یک محدودۀ منحصربهفرد موردتوجه میشود .بنابراین این تفکر ،به
ایجاد فضاهایی که برخوردهای اجتماعی را تسهیل کند توجه داشته و سعی در ایجاد هماهنگی میان شکل با فعالیت و فضا بهصورت موضعی و
کامالً اجرایی دارد .این تفکر ،بر آن است که از بافتهای باارزش ،حداکثر استفاده صورت پذیرد و مورداستفاده قرار گیرند.
روش جامع مرمت شهری
میتوان گفت روش جامع مرمت شهری نوعی هدفی موردتوجه به مسائل بافتهاب کهن باتوجه به مسائل کل شهر در قالب ارائه و تدوین روش
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الف :بازسازی موبهمو :بازسازی مطابق با وضعیت گذشتۀ بافت.

جامع نوسازی برای کل شهر میباشد .بنابراین در این روش ،اعتقاد بر آن است که با برخوردها و مداخالت موضعی نمیتوان به باززندهسازی
بافتهای کهن شهر پرداخت.

با درنظر گرفتن چنین روشهای در مداخلۀ مرمت شهری میتوان عالوهبر آشنایی با روشها ،تأثیر مؤثری بر باززندهسازی
ابنیههای بافتهای محدودۀ تاریخی مدنظر قرار گرفت همچنین با چنین عملکردی در حفظ روند اهداف پژوهش نوعی ساماندهی
در محیط شهری با بهبود کیفیات میتوان به تحقق اهداف در رونق هویتمندی ابنیههای بافتی و گردشگری به تحقق معنوی و
مادی رسید.

نتیجهگیری
مرمت بافتهای تاریخی شهری و باززندهسازی مرمت شهری در محدودههای بافتهای تاریخی ارزشمند نوعی تبیین هویتی
برای جوامع می باشد که مرمتگر آن یعنی انسان امر تحققی آن بوده است به بیان دیگر مرمتگر احیاء کنندۀ دوبارۀ باززندهسازی
عوامر و عامل هویتی و شناسنامۀ برای جوامع بهحساب میآید .میتوان گفت مرمت شهری یک امری عملکردی برای انسان از
گذش ته به آینده بوده که هم باعث اصالت او در سیطرۀ تاریخ برخوردار میگردد هم باعث رشد رونق صنعت گردشگردی میشود.
احیاء و مرمت میتواند یک نظام هویت شهری با رویکردهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را دربر گیرد و ارزشهای
زیباییشناسی /زیباییشناختی را به تحقق رساند و نوعی خاطرۀ زیبایی در تاریخ جهان هستی شامل گردد .بنابراین مرمت بافتهای
تاریخی شهری عالوهبر حفظ تاریخ ،هویت انسان نوعی پیوستگی گسترده در آفرینش مرمتگر برای مرمت در بازآفرینی شهری
بهوجود میآورد که تنها با معنا میتوان آن را احساس نمود .کالم آخر در این پژوهش این است که میتوان با درنظر گرفتن مبانی
20

مرمت با ویژگیها و خصوصیات منحصربهفرد از گذشته به آینده با حفظ هویت گذشته میتوان نیاز امروزی و پاسخ انسان امروزی
را با باززندهسازی ،احیاء ،انطباق سازگار با محوریت عدم ناسازگاری و غیره با مرمت شهری بهصورت جامع میتوان به تداعی و
متجلی کردن امر تحقق اهداف به سرانجام رسید و اختصاری خارقالعاده برای آدمی پدید گردید.
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مطالعات بتن الیافی در سازههای شهری مورد مطالعه طول به قطر
الیاف فوالدی بر ويژگیهای فیزيكی و مكانیكی بتن الیافی

کبری الهیاری ،1رضا الهیاری ،2زهرا

کارگر3

تاریخ دریافت89/11/60 :
تاریخ پذیرش88/60/11 :
کد مقاله88169 :

چکـیده
مقاله حاضر برگرفته از تحقيقات آزمایشگاهي دیگر پژوهشگران ميباشد که اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فوالدي
بر ویژگيهاي فيزیكي و مكانيكي بتن اليافي را مورد تجزیه و تحليل قرار ميدهد .ویژگيهایي که مورد بررسي قرار
گرفتهاند؛ عبارتند از :طاقت و ضریب طاقت بتن اليافي ،مقاومت خمشي ،مقاومت کششي ،مقاومت برشي ،مقاومت فشاري،
مقاومت دیناميكي ،مقاومت خستگي ،مقاومت پيچشي ،مقاومت ترك خوردگي ،خزش ،پوسيدگي و زنگ زدگي الياف،
قابليت هدایت حرارتي ،مقاومت سائيدگي و مقاومت اصطكاکي و لغزشي.

واژگـان کلـیدی :بتن اليافي ،الياف فوالدي ،ویژگي هاي فيزیكي و مكانيكي بتن ،نسبت طول به قطر الياف

 -9کارشناسی ارشد مدیریت منابع طبیعی
 -5کارشناسی ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی
 -0کارشناسی ارشد مهندسی عمران
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در اجراي یك پروژه بهکارگيري مصالح مناسب مقاوم و ارزان از مهمترین برگ خریدها بهحساب ميآید .یكي از مهمترین و
ارزانترین مصالح موجود که در دنيا کاربرد وسيعي دارد بتن است .از عمدهترین مزایاي بتن امكان استفاده در اغلب مناطق
جغرافيایي ،بهکارگيري مصالح طبيعي و ارزان در ساخت آن ،هزینه کم در مقایسه با حجم زیاد عمليات ،شكلپذیري آن با توجه به
اشكال هندسي طرح ،امكان مكانيزه کردن عمليات ،عدم نياز به نگهداري پرخرج بنا در طول عمر بهرهبرداري است ]1[ .بهکارگيري
بتن غيرمسلح به علت تردي آن بهغيراز سازههاي وزني عمالً کاربرد چنداني ندارد ]0[ .این عيب عمده بتن در عمل با مسلح کردن
آن بهوسيله ميلههاي فوالدي با آرماتور برطرف ميگردد .اما ازآنجایيکه آرماتور منحصراً بخش کوچكي از مقطع را تشكيل ميدهد
تصور اینكه مقطع بتن یك مقطع ایزوتوپ و همژن است چندان صحيح نخواهد بود بهمنظور ایجاد شرایط ایزوتوپي و نيز کاهش
ضعف شكنندگي و تردي جسم بتن تا حد ممكن در چند دهه اخير از رشتههاي نازك و نسبتاً درازي که در تمام حجم بتن بهطور
همگن و درهم پراکنده ميگردد استفاده ميشود ]3[ .تا این مشكل بتن که یك ماده ترد با مقاومت کششي پایين است را حل کرده
و باعث کنترل تركخوردگي بتن شود ]1[ .در ساليان اخير نسل جدیدي از بتنهاي اليافي شكلپذیر تحت عنوان " مواد مرکب
مهندسي بر پایه مصالح سيماني توسط آقاي  Liابداعشده است ]5[ .
بتن اليافي نوعي بتن است که ساخت آن از الياف استفاده ميکنند و سيمان ،آب ،سنگدانه و مواد افزودني را همراه با الياف
مخلوط ميکنند ،الياف باعث افزایش پيوستگي ،مقاومت کششي ،کاهش تركهاي بتن و افزایش نرمي بتن ميگردد ]0[ .ميتوان
در بتن اليافي از ژل سيليكافيوم که یك ژل الياف دار بتن است ،استفاده ميشود بهعبارتدیگر براي ایجاد الياف پلي پروپيلن از این
ژل در بتن استفاده ميگردد]7[ .
اولين تالش اصلي براي مسلح کردن بتن بهوسيله جاگذاري اليافهاي فوالدي توسط  Ramualdiو Bastonدر کشور
آمریكا صورت گرفت .بعدازآن ،تحقيقات و کاربردهاي صنعتي بسيار زیادي درباره بتن مسلح با الياف فوالدي انجامگرفته است]9[ .
استفاده از بتن مسلح به الياف از چهار دهه پيش آغاز گردیده است .الياف در بتن سبب کاهش شكنندگي بتن و تأمين رفتار
شكلپذیر آن ميشوند ]8[ .الياف ممكن است از جنسهاي گياهي ،مصنوعي و فلزي باشند که خواص مكانيكي بتن ،تحت بارهاي
فشاري ،کششي ،خمشي ،برشي ،دیناميكي و ضربهاي ،همچنين خزش ،مقاومت در برابر یخ زدن ،سایش ،و فرسایش را بهبود
بخشيده و ماده یكپارچهاي به وجود ميآورند]1[ .
در زمانهاي گذشته ،از الياف جهت تقویت مالت هاي ترد و شكننده استفاده ميشد که مشهورترین و پرطرفدارترین آنکه به
علت ارزاني و در دسترس بودن کاه ميباشد که براي تقویت آجرهاي خشتي و مالت کاهگل در اندودها در قبال تركخوردگي که
بعد از خشك شدن به وجود ميآید ،بكار رفته و در حال حاضر نيز ارزانترین نوع مالت در مناطق روستایي کشور است]11[ .
استفاده از کاه و مخصوصاً موي دماسب و یا بز در بناهاي قدیمي ایران بخصوص گنبدها سابقه طوالني و تاریخي دارد که بصيرت
و اطالع صاحبان فن را در مورد خواص الياف نشان ميدهد ]10[ .و در حال حاضر از رشتههاي پنبه کوهي (آزبست) براي تقویت
سيمان پرتلند استفاده ميشود]11[ .
 Joseph Lambotدر سال  1917پيشنهاد کرد که با اضافه کردن الياف پيوسته به شكل سيم به بتن یك ماده ساختماني
جدیدي ميتوان توليد کرد ]13[ .در سال ]181یك سري آزمایشها براي مقاومت بتن بهوسيله اليافهاي کوتاه توسط Porter
انجام شد .او با اضافه کردن گلميخ به بتن ،افزایش مقاومت کششي و خردشدگي بتن را به دست آورد L A Qureshi ]11[ .و
همكاران خواص بتن با مقاومت باال را با افزودن الياف فوالدي بررسي کردند .نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش الياف فوالدي،
مقاومت کششي بهصورت خطي افزایش ميیابد و سرعت افزایش در  7روز اول بيشتر ميباشد M N Hadi ]15[ .آزمایشي را
جهت مقایسه رفتار دال بتني مسلح با استفاده از الياف فوالدي و پلي پروپيلن انجام داد .نتایج آزمایش نشان ميدهد که افزایش %1
حجمي الياف فوالدي بهترین تأثير را در شكلپذیري دالها دارد ]10[ .امير پور مقدم و همكارانش در مقالهاي پخش و جهتگيري
الياف فلزي در بتن مسلح اليافي را مورد برسي قراردادند[ ]17نيما وظيفه خواه و همكارانش در مقالهاي مقاومت کششي بتن با الياف
فوالدي را مورد برسي قراردادند Sandesh D. Deshmukh]19[ .و همكارانش مطالعه تجربي بر روي خواص بتن با الياف
مصنوعي با خاکستر پوسته برنج و الياف فوالدي انجام دادند که نتایج ،بهبود بيشتر خواص بتن را گزارش کردند]18[ .
کاربرد الياف فوالدي از اواسط قرن اخير آغاز گردیده و تاریخ دقيقي در مورداستفاده از این روش در دسترس نيست و لكن افراد
مختلف با استفاده از روشهاي متفاوتي نظير کاربرد تكههاي سيم یا بریدههاي فلز در داخل بتن ،امتياز این نوع روش را به نام خود
به ثبت رساندهاند ]10[ .کاربرد گسترده بتن با الياف فوالدي از اواسط سال  1806براي روسازي جادهها ،کف سالنهاي صنعتي،
جداره کورهها و ...انجامگرفته است ]0[ .ازجمله تجربيات بهدستآمده از بتن اليافي ،با استفاده از الياف فوالدي با مصالح سنگي
معمولي و سيمان پرتلند ،عمدتا در ایاالت متحده بوده است .تنها مورد کاربرد بتن اليافي در ایران در سر ریز سد امير کبير است که
آنهم توسط شرکتهاي خارجي در حد محدودي اجرا شده است]01[ .
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نوع الياف
آزبست
شيشه
پلي اتيلن
فوالد

جدول :1مشخصات الیاف مورداستفاده در بتن الیافي[]72
حداکثر تغيير طول وزن مخصوص
مدول یانگ
مقاومت کششي
80-140 Ksi

12-20×10-3 ksi

% ~ 0.6

3.2 gr/cm3
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بتن معمولي یك ماده نسبتاً ترد و شكننده است ،درحاليکه بتن اليافي چون داراي مقاومت زیادتر و خاصيت جلوگيري از
تركخوردگي را داراست ،لذا نسبت به بتن معمولي برتریت دارد ]8[ .اثرات مثبت کاربرد الياف فوالدي در بتن شامل :افزایش
مقاومت خمشي ،افزایش مقاومت برشي ،افزایش مقاومت کششي ،افزایش مقاومت در برابر بارهاي دیناميكي بهویژه بارهاي
ضربهاي ،افزایش مقاومت مقطع در قبال تركخوردگي ،افزایش در ميزان جذب انرژي ،کاهش در ميزان انقباض ،خزش و سایش
سطحي ميباشد]00[ .
استفاده از الياف طبيعي نيز باعث بهتر شدن خواص مكانيكي بتن ميشود ]03[ .اگرچه بتن اليافي داراي مزایاي متعددي است
ولي داراي نگرانيهاي خاصي هستند که هنوز بهطور کامل حلوفصل نشده است ]01[ .وجود الياف فوالدي بر نفوذپذیري بتن نيز
تأثير دارد که در تحقيقات انجامشده وجود الياف نفوذپذیري بتن را کاهش ميدهد]05[ .
با الياف مصنوعي ميتوان تركخوردگي بتن را کنترل و دوام طوالنيمدت را براي بتن داشته باشيم .استفاده از الياف نقش
مهمي را در طراحي و ساخت بسياري از انواع مختلف از پروژهها ،ازجمله فرودگاهها ،زمين تنيس ،استخر شنا ،انبارها و مدارس
دولتي ایفا کرده است]00[ .
نتایج بررسيها و تحقيقات آزمایشگاهي که در دانشكده فني دانشگاه تبریز در بررسي مقاومتهاي خمشي ،فشاري ،کششي،
برشي و شكافتگي در طول مدت بيش از یك سال انجام گرفت ،نشان ميدهد که تأثير این نوع الياف فوالدي در باال بردن مقاومت
بتن بسيار چشمگير و شایان توجه است .بهکارگيري ضایعات و تراشههاي فوالدي بهعنوان الياف فوالدي نهتنها از بعد افزایش
خواص بتن خالص حائز اهميت است بلكه از بعد اقتصادي و کاهش آلودگي محيطزیست نيز اثرات بسيار مثبت و رضایت بخشي را
در بر خواهد داشت .طبق آمار ارائهشده توسط یكي از کارشناسان کارخانه ماشينسازي تبریز ،تنها در ظرف  0-7سال زميني به
مساحت  566×166مترمربع و عمق  1متر توسط اینگونه تراشههاي فوالدي پرشده است]07[ .
مصالح اصلي بتن مسلح با الياف فوالدي (بتن اليافي) همانند بتن معمولي است .مصالحي که کيفيت آنها باالست در بتن
اليافي نيز قابلاستفاده است و خواص بتن سخت شده تابعي از روشهاي بتنریزي و متراکم کردن خمير بتن خواهد بود.
بتن اليافي (الياف فوالدي) ترکيبي است که شامل یك کالبد بتني مرکب از سيمان ،مصالح سنگي و آب و همچنين درصدي از
الياف فوالدي کوتاه که بهطور درهم و کامالً اتفاقي و در جهات مختلف در مخلوط پراکندهشده که وجود الياف فوالدي مشخصات
بتن را نسبت به حالت خاص بهبود ميبخشد ]0[ .قابليت انعطافي که بتن اليافي دارد ،همانند خواص مواد پالستيكي باعث ميشود
که بتن اليافي گسيختگي ناگهاني نداشته باشد .ازآنجاکه الياف فوالدي در جسم بتن بهطور سهبعدي و به بياني بهتر چندبعدي
پراکنده ميشود ،در صورت تشكيل یك ترك که معموالً انتظار تغيير شكل ميرود ،در جهات مختلف ،الياف اتصاالتي را به وجود
آورده و از گسترش ترك جلوگيري مينماید .بنابراین رشتههاي الياف بهطور فعال در محدود کردن عرض تركها وارد عمل شده و
با تشكيل ریزتركهاي زیاد همكاري مينماید و درنتيجه قابليت بهرهبرداري بتن افزایش ميیابد[ .]09از انواع الياف که در بتن
مورداستفاده قرار ميگيرد ميتوان الياف پالستيكي ،شيشهاي ،طبيعي ،پلياتيلن ،آزبست ،نایلوني و فوالدي را نام برد که در اشكال و
اندازههاي مختلف توليد ميشود ]08[ .در جدول  1مشخصات برخي از الياف آورده شده است.

نوع الياف
Asbestos

150-550 Ksi

10×10-3 ksi

% 1.5-3.5

2.5 gr/cm3

Glass

~ 100 Ksi

0.02-0.06×10-3 ksi

%0~ 1

].95 gr/cm3

Polyethylene

40-400 Ksi

29 ×10-3 ksi

%0.5-35

7.8 gr/cm3

Steel

الياف فوالدي با جنس هاي مختلف ،از لحاظ مقاومت کششي و همچنين بهصورت ساده و راست و یا با قالب انتهایي-
بهمنظور افزایش تنش چسبندگي با بتن – ساخته ميشود[ .]3الياف فوالدي داراي مدول االستيسيته و کرنش شكست باالیي بوده
که با توجه به قابليت شكلپذیري مناسب و مقاومت کششي باال از مناسب ترین و اقتصادي ترین نوع الياف بهحساب ميآید]31[ .
انوع الياف فوالدي در شكل  1مشاهده ميشود و در جدول  0مشخصات آن ها آورده شده است.
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ردیف
الف

نام
چسبي

جدول  :7انواع الیاف فوالدی[]23[ ]23[ ]22[ ]27
توضيحات
پس از اختالط چسب ها در آب حل شده و بهطور مساوي توزیع ميشود.

توصيه مقدار مصرف
3

15  20 kg m

15  20 kg m 3

ب

قالب دار تك

ج

چين چين موجدار

  dبيشتر باعث پدیده تراکم ميشود
داراي درجه باالیي از پراکندگي ميباشد و به آساني مخلوط ميگردد.

35  40 kg m 3

د-ح

شات فوالد

براي بتن شات قابل کاربرد است.

20  30 kg m 3

ه

مواج تسمه اي

براي آسفالت بتني عرشه پل استفاده ميشود.

30  40 kg m 3

و

مواج لوله اي

داراي استحكام کششي باال ميباشد.

20  25 kg m 3

ز

کبریتي

توليد آن مثل فوالد نورد سرد ميباشد.

20  25 kg m 3

از الياف حلقوي که تأثير بسياري در مقاومت بتن اليافي دارد و همچنين از الياف دم پهن ،موجدار درشت و ریز ،دندانه دار با
سطح مقاطع مستطيلي ،مثلثي و دایره اي نيز در بتن اليافي استفاده ميشود ]30[ .براي طراحي بهترین نوع الياف باید تعادلي بين
قطر ،طول ،مقاومت کششي و شكل آنها برقرار باشد چون این پارامترها در کارکرد الياف تأثير دارند ]07[ .پارامتر مناسبي که یك
رشته از الياف را تعریف مي کند ،نسبت ظاهري ميباشد که نسبت طول الياف به قطر معادل الياف است .مقدار نسبت هاي ظاهري
)  ( / dمعموال بين  36تا  ،156به طول هاي  6/0تا  7/5سانتي متر است]37[ .
بهطور کلي کيفيت بتن اليافي مي تواند به نسبت هاي مخلوط بتن ،مشخصات هندسي الياف فوالدي شامل نسبت طول به
قطر و مهار مكانيكي و زبري سطح الياف[ ،]39مشخصات فيزیكي و جنس الياف فوالدي بستگي دارد ]07[ .از دیگر عوامل موثر در
مقاومت بتن اليافي زاویه قرار گيري الياف ميباشد ]38[ .مدول االستيسيته الياف و ..نيز بر مقاومت بتن اليافي تأثير دارد]39[ .

ب:کاربرد بتن مسلح به الیاف فوالدی
کاربردهاي بتن اليافي به استعداد ،خالقيت و ابتكار طراح و مجري در استفاده از مزیت مقاومت هاي استاتيكي ،دیناميكي،
خاصيت جذب انرژي ،مقاومت خستگي و ...بستگي دارد .توزیع یكنواخت الياف در جسم بتن ،مقطع ایزوتراپي را به وجود مي آورد
که مشابه با بتن آرمه معمولي نيز نميباشد.
بتن مسلح ب ه الياف فوالدي را مي توان به تنهایي و یا به همراه بتن آرمه معمولي بكار برد .مواردي که مي توان بتن اليافي را
به تنهایي بكار گرفت ،عبارتند از:
 روسازي بتني بزرگراه ها ،جادهها و فرودگاه ها لوله هاي بتني گاراژهاي پيش ساخته فنداسيون ها52
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 دیواره و کف کانال ها قطعات پيش ساخته دریچه هاي بازدید و دیواره آنها در ساختمان تونل ها یا معابر معادن بصورت بتن پاشي تثبيت شيب ها و همچنين تثبيت ترانشه هاي سنگي و ریزشي با بتن پرتابي کف سالنهاي صنعتي[]1بهمنظور بهبود در معيارهاي تكنولوژیكي بتن ،الياف را مي توان با بتن آرمه معمولي و یا بتن پيش تنيده نيز بكار گرفت .این
موارد عبارتند از:
فنداسيون موتورها و ماشين آالت صنعتي بزرگ (توربين ها ،پرس هاي بزرگ ،ژنراتورهاي دیزلي و )... دیوارهاي حفاظتي ،پناهگاه ها و آشيان هواپيماها ساختمان راکتورهاي اتمي قطعات مربوط به تونل سازي و حفاري معادن تيرهاي پيش تنيده بتني شمع هاي ضربه گير قطعات نسوز با الياف فوالدي اعالءاز بتن اليافي جهت مقاوم سازي ساختمان هاي بتن آرمه نيز قابل استفاده است]11[ .
بهطوري کلي هدف از کاربرد الياف فوالدي در بتن را مي توان به شرح زیر بيان داشت:
الف -تسليح اضافي ،جهت افزایش مقاومت بتن مسلح یا بتن پيش تنيده بهمنظور کاهش تركخوردگي و افزایش قدرت جذب
انرژي تحت اثر :بارهاي ضربهاي ،موج هاي انفجاري ،وضعيت هاي پيچيده تنش
ب -جانشين شدن به جاي بتن آرمه معمولي بهمنظور :کاهش هزینه دستمزد قطعات پيش ساخته بتني ،تثبيت و پایدارسازي
شيب هاي سنگي و دیوارهاي ریزشي خاکبرداري ها در مناطق مهم
ج -تسليح منحصر به فرد و خاصيت یكنواخت و ایزوتروپ در نتيجه توزیع همگن الياف در جسم بتن.
همانطوري که سازه هاي بتن آرمه اي و فوالدي در اجراي طرح هاي مهم ،تحول بزرگي را به وجود آورده است ،استفاده از
بتن اليافي نيز مي تواند تحول چشمگيري در کم و کيف سازه هاي در دست اجرا یا طرح هاي آینده کشور داشته باشد .غفلت از
برتري هاي بتن اليافي و عدم کاربرد آن در طرح هاي عمراني کشور ،نه تنها صدمات جبران ناپذیري را به کيفيت و عمر مفيد سازه
ه اي ملي وارد خواهد آورد ،بلكه الياف فوالدي که از زائدات خط توليد کارخانجات مي تواند از این طریق مورداستفاده قرار گيرد ،بال
استفاده مانده و این تفاله هاي صنعتي دست و پا گير ،محيط زیست را روز به روز آلوده تر خواهد نمود.
نگاهي گذرا به محوطه هاي دفن زباله در قطب هاي صنعتي و جوار جادههاي کشور ،حجم زیاد این تراشه هاي فوالدي را
نشان ميدهد که چگونه این تراشه ها -که از بابت آنها ارز هنگفتي از کشور خارج شده است -در حال پوسيدگي و آلوده کردن
محيط زیست ميباشد و با توجه به حجم زیاد آنها زمين هاي مفيد بازي اشغال شده است.
الزم است نظر عالقمندان را به این نكته معطوف کنيم که تنها مشكل در کاربرد زائدات فوالدي به عنوان الياف ،نحوه تبدیل
آنها ميباشد که در این مورد نيز دستگاه خاصي توسط مؤلف در دست طراحي و ساخت ميباشد.

ج:برنامه آزمايشگاهي
شن و ماسه مصرفي در تهيه بتن اليافي با حداکثر قطر شن  8/5ميلي متر بوده است .شن و ماسه از نوع کنكا سوري و سيمان
مصرفي نيز از نوع پرتلند معمولي بوده است .مقدار مصالح سنگي ،سيمان و آب در تهيه نمونه هاي مختلف در جدول 3آورده شده
است .وزن مخصوص شن  1516و ماسه  1136کيلوگرم بر متر مكعب بود.
جدول  :2مقدار مصالح و آب در نمونه های بتني الیافي
نوع نمونه
خمشي
کششي
شكافتگي
فشاري

سيمان kg m 3
356
356
356
356

شن kg m 3
1657
860
1657
1657

ماسه kg m 3
090
959
715
715

نسبت آب به سيمان
6/1
6/1
6/1
6/1
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براي تهيه بتن نخست شن و ماسه و سيمان با توجه به نسبت هاي مربوطه توزین شده و سپس با هم مخلوط ميشد و آنگاه
الياف مورد نياز نيز با توجه به درصد مربوطه توزین و بر روي مخلوط مصالح سنگي و سيمان پاشيده ميشد .بعد از اختالط کامل و
مجدد مخلوط 4 5 ،آب مورد نياز به مخلوط اضافه شده و بعد از بهم زدن  1 5آب باقيمانده بر روي مخلوط پاشيده ميشد و دوباره
مخلوط بهم زده ميشد تا مخلوط از لحاظ رطوبت کامال یكنواخت باشد .روش اختالط در تمامي نمونه ها بصورت دستي است.
عمل ویبره بتن در کليه نمونه ها در روي ميز ویبره انجامگرفته و تنها نمونه هاي خمشي 15×15×15سانتي متر با ویبراتورهاي
ميله اي متراکم ميشدند .به موازات تهيه هر سري از نمونه هاي آزمایشگاهي 3 ،نمونه فشاري از بتن خالص در قالب هاي مكعبي
 15سانتي متري نمونه گيري ميشد تا مشخصات بتن با توجه به تغييرات درصد مصالح سنگي تعيين شود.
الياف فوالدي مورداستفاده در تحقيقات این مجموعه از تراشه هاي فوالدي زائد ميباشد که حداکثر قطر معادل این نوع الياف
 1/6ميليمتر ميباشد و طول الياف با توجه به نياز مي تواند تهيه شود .از آنجا که قطر این نوع الياف متفاوت و عمالً قابل تفكيك
نيست لذا بصورت در هم مورد تحقيق و آزمایش قرار گرفته است و لكن طول آن قابل تغيير و انتخاب است .در این بررسي شبكه
هاي آرماتور ،تورهاي بافته شده و یا آمارتورهاي نازك و دراز نمي تواند بعنوان الياف هاي پراکنده و منفرد در بتن تلقي گردد .نتایج
مقاومت نمونه هاي فشاري مكعبي بتن خالص در جدول  1آورده شده است.
جدول  :3نتایج مقاومت نمونه های فشاری مکعبي بتن خالص
مبناء نمونه
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خمشي
کششي
فشاري و شكافتگي

مقاومت فشاري kg cm 2
130/7و 151/7و 117/1
351/3و 311/3و 391/5
135/1و 106/0و 119/7
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مقاومت فشاري متوسط kg cm
155/3
301/6
131/9

بعد از  01ساعت بتن ریزي ،قالب نمونه هاي خمشي ،فشاري ،شكافتگي و بعد از  19ساعت قالب نمونه هاي کششي باز شده
و بعد تمام نمونه ها بجز نمونه هاي کششي که در داخل آب قرار گرفته است بقيه در در حمام بخار قرار گرفتند .نمونه هاي کششي
بالفاصله بعد از خارج کردن از آب ،تحت آزمایش قرار مي گرفت ،اما نمونه هاي خمشي ،فشاري و شكافتگي یك روز قبل از
آزمایش از حمام بخار خارج و بعد از  01ساعت قرار گرفتن در درجه حرارت محيط آزمایشگاه آزمایش ميشدند.
دستگاه آزمایش نمونه هاي کششي به ظرفيت نهائي  0تن بود .نمونه هاي فشاري و شكافتگي هم به ظرفيت نهایي  166هزار
پوند مورد آزمایش قرار گرفتند .دو گروه از نمونه هاي خمشي در دستگاه فشاري به ظرفيت نهایي  36تن و گروه سوم (35×15×5
سانتي متر) در دستگاه آزمایش  C.B.Rدر مكانيك خاك مورد آزمایش قرار گرفت.
در انجام آزمایشات ،فك هاي کششي ،تكيه گاه ها ،فك هاي برشي ،فك هاي بارگذاري1/3دهنه و وسط دهنه مخصوص
دستگاه  C.B.Rو صفحه نگهدارنده تكيه گاه در هر سه گروه از نمونه هاي خمشي ،در رابطه با این تحقيقات طراحي و ساخته
شده اند .همچنين قالب هاي فلزي چهار تایي ،مخصوص نمونه هاي خمشي با کيفيت باال نيز ،به تعداد  10عدد در رابطه با این
موضوع طراحي و ساخته شدند.
در آزمایشات خمشي بهمنظور محاسبه طاقت خمشي بتن از اندازه گيري هاي مكانيكي با دقت  60661اینچ براي این امر
استفاده شد .تغيير شكل نمونه هاي فشاري هم با استفاده از حلقه مخصوص و بر اساس استاندارد  ASTM,C-496اندازه گيري
شد که دقت وسيله اندازه گيري تغيير شكل نمونه استوانه اي ،برابر 606661اینچ بود.

د :تحقیقات و بررسي ها
د:1-منحني بار-تغيير شكل
منحني بار – تغيير شكل بتن اليافي که تحت خمش قرار گرفته در نمودار  1قابل مشاهده است .وقتي نمونه هاي بتن اليافي
تحت خمش قرار مي گيرند ،بهطور کلي دو رفتار متمایز در نمودار بار -تغيير شكل قابل مشاهده است .منحني بار -تغيير شكل را
مي توان تا نقطه  Aکم و بيش خطي تلقي کرد .بعد از نقطه  Aمنحني کامال غير خطي شده و به ماکزیمم مقدار خود در نقطه B
مي رسد .بار یا تنش نقطه  Aبعنوان مقاومت نخستين ترك ،حد االستيك یا حد جاري شدن است ،درحاليکه تنش نقطه  Bبعنوان
مقاومت نهائي بهحساب ميآید  .در مورد یك مخلوط مشخص ،مقدار الياف ،مشخصات هندسي الياف و توزیع الياف در خواص بتن
اليافي حائز اهميت است .پارامتره ایي که در مقاومت ،دوام و کارآئي بتن خالص (نسبت آب به سيمان ،مقدار هوا ،چگالي و)...
اهميت دارند ،بر خواص بتن اليافي نيز تأثير مهم دارد.
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دو مكانيزم براي پيش بيني مقاومت نخستين ترك حد جاري شدن بتن اليافي پيشنهاد شده است .مكانيزم اول مقاومت
نخستين ترك را به فواصل الياف تقویتي مرتبط مي داند ،درحاليکه مكانيزم دوم حد جاري شدن یا مقاومت نخستين ترك را به
حجم ،جهت و نسبت (  / dنسبت طول به قطر) الياف نسبت ميدهد.
مكانيزم فواصل الياف ،با توجه به عمل محدود کنندگي ترك توسط رشتههاي الياف ،همان روابط مكانيك گسيختگي
االستيك خطي ميباشد []10
بهطور کلي این نظریه وجود دارد که مقاومت نهائي بهطور نسبي به فواصل الياف ارتباطي نداشته و بهطور کلي به حجم ،نسبت
  / dو مشخصات چسبندگي الياف بستگي دارد.

نمودار  :1منحني بار – تغییر شکل بتن الیافي[]72

در این فرمول  Sفاصله بين مرکز رشتههاي الياف d ،قطر الياف و  درصد الياف در حجم ميباشد Mckee .معادله اي
براي فاصله الياف ارائه داده است که کامال با رابطه  1متفاوت است [ .]13فاصله الياف در معادله  Mckeeاز رابطه  0به دست

ميآید.که در آن  VFحجم یك رشته از الياف و  درصد حجمي الياف در مالت است.
رابطه()0

S  3 VF


وجود الياف در بتن باعث انحراف نمودار بار – تغيير شكل از حالت خطي خواهد شد ،لذا افزایش حجم الياف افزایش بار را به
دنبال خواهد داشت  .تأثير درصد الياف در مقدار مقاومت در نمودار  0نشان داده شده است .این نتایج در مورد تيرهاي 5×15×55
سانتي متر است که الياف مصرفي  6/13ميلي متر قطر و  39ميلي متر طول داشته است بهدستآمده است]08[ .
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 Romualdiو  Mandelنشان دادند که با اختالط مستقيم رشتههاي کوتاه الياف در داخل مالت مي توان به نتایج سيم
هایي با فواصل نزدیك دست یافت Lankard .و  Snyderرابطه  1را که تغييرات فواصل الياف با تغييرات قطر الياف را بيان
ميكند پيشنهاد دادند]31[ .
رابطه()1
S  13.8d 1


نمودار  :7درصد الیاف در مقدار مقاومت[ ]72و[نگارنده]
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معيار تقریبي تأثير الياف بر روي خواص االستيك مخلوط را مي توان با استفاده از رابطه  3به دست آورد [:]0
رابطه ()3
 E F V1  EC V2

ECF

 EC ، E F ، ECFبه ترتيب مدول االستيسيته مخلوط ،رشتههاي الياف و بتن است V2 .بخشي از حجم بتن و  V1بخشي از
حجم الياف است که بصورت کامال اتفاقي و در هم در مخلوط قرار گرفته اند )1( .الياف به خاطر آساني پخش باید بصورت خشك
وارد مخلوط شود ][ .اختالطاط و افزودن الياف به مخلوط تر بتن ،کارآئي بتن را کاهش ميدهد .وقتي مقدار الياف فوالدي افزایش
مي یابد ،نهایتا مخلوط در یك حد بحراني ،کاربردش خيلي مشكل ميشود[ ]15که این موضوع بستگي به مشخصات الياف (نسبت
 )  / dو درصد الياف مصرفي دارد .در شكل  0رابطه  VFو نسبت   / dالياف فوالدي بر کارآیي بتن نشان داده شده است.
[ ] 07تأثير الياف فوالدي در مقاومت خمشي بتن اليافي را مي توان طبق رابطه  1بيان نمود [ ]10که در آن  :  CFمقاومت
خمشي بتن اليي  :  C ،مقاومت مربوط به بتن :  ،ضریبي که به کيفيت فوالد و شكل الياف بستگي دارد
 :  ، 2.93    3.41درصد حجمي الياف فوالدي :  / d ،نسبت طول به قطر الياف فوالدي
رابطه ()1

 CF   C  
d
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با توجه به رابطه  1واضح است که با زیاد شدن نسبت   / dو با ثابت ماندن مقادیر   Cو  و  در مقاومت خمشي
افزایش چشمگيري به وجود خواهد آمد ،لكن با توجه به شكل  0زیاد شدن نسبت   / dالياف فوالدي کارآئي کمتري را در
مخلوط کردن بتن اليافي به همراه خواهد داشت .ت حت اثر حداکثر بار خمشي ،بخشي از سطح مقطع بتن ترك خورده و بعضي از
رشتههاي الياف ممكن است تا حدي از جسم بتن رها شوند .در نتيجه ،امكان پيش بيني قبلي مقاومت نهایي ،بهطور منطقي براي
بتن اليافي وجود ندارد.

شکل  :7رابطه حجم الیاف و کارآیي بتن []72

دو عامل بسيار مهم که در حداکثر بار مؤثر است ،درصد حجمي و نسبت   / dالياف ميباشد .عالوه بر این ،مشاهده شده
است که اگر از رها شدگي رشتههاي الياف جلوگيري شود ،افزایش درصد حجمي الياف )  ( کم و بيش مقاومت مقطع مرکب را
افزایش ميدهد .همچنين مشاهده شده است که ازدیاد نسبت   / dتا نسبت  ،  / d  150مقدار حداکثر بار را بهطور خطي
افزایش ميدهد [ .]17بر اساس این مشاهدات ،براي مقاومت نهایي مقطع مرکب رابطه زیر پيشنهاد شده است:

رابطه ()5
 CF   C (1   )  .
d



که در آن CF ،و  Cبه ترتيب تنش مقطع مرکب بتن اليافي و جسم بتن یا مالت است و  طول الياف و  dقطر الياف

ميباشد  .و  ضرایبي هستند که مي توان مقادیر آنها را ،با ترسيم مقاومت مقطع بتن اليافي نسبت به   / dو  در یك
مختصات متعامد به دست آورد.

تحقيقاتي در دانشگاه  Sheffieldانگلستان انجامگرفته است که مقدار ضرایب  و  براي مقاومت نهایي مقطع بتن اليافي
به ترتيب  6/87و  3/11ميباشد .این مقادیر با  6/913و  0/83براي مقاومت نخستين ترك بتن اليافي قابل مقایسه است []19
05

باید خاطر نشان کرد که اولين عبارت سمت راست رابطه  1بيانگر شرکت جسم بتن در حداکثر بار است ،حداکثر مقدار ضریب

 برابر یك است و ضریب  به مقاومت چسبندگي الياف و چگونگي توزیع الياف در داخل بتن بستگي دارد .مقاومت چسبندگي

زیاد الياف و در یك ردیف قرار گرفتن رشته ها (در امتداد بار) مقدار ضریب  را افزایش ميدهد .باید توجه داشت که واحد ضریب

 همان واحد   CFو  C

است .البته کاربرد این معادله زماني است که گسيختگي بتن اليافي ناشي از رها شدگي و جدا شدن

الياف باشد.
 Johnstonنيز در آزمایشاتي که انجام داده ،به وضوح نشان داده است که وقتي منحني ها در مختصات مقاومت و
 WF .  dترسيم مي شوند (  WFدرصد وزني الياف است) روابط بين تركخوردگي و مقاومت نهایي به ندرت غير خطي است
[.]18
تنظيم و در یك امتداد قرار دادن الياف فوالدي با استفاده از ميدان مغناطيس و یا لرزاندن نمونه ها موقعي که بتن هنوز شل
است ،امكان پذیر بوده و در این شرایط مقاومت خمشي از حالتي که رشتههاي الياف داراي امتدادهاي تصادفي و در هم هستند،
بيشتر خواهد بود.
در یك سري از تحقيقات مقاومت خمشي بتن با  1/0درصد حجمي الياف فوالدي خميده که در یك امتداد قرار گرفته بودند،
برابر  001/7کيلو گرم بر سانتي متر مربع بود ،درحاليکه همان مقدار الياف که بهطور در هم در بتن قرار گرفته بودند ،مقاومت
خمشي  81/3کيلو گرم بر سانتي متر مربع را براي بتن نشان داد .عمده ترین عوامل افزایش دهنده مقاومت بتن اليافي را مي توان
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الف) مقاومت کششي انواع الياف موجود بين 1666تا  kg cm 10666ميباشد.
ب) الياف فوالدي ساخته شده از سيم یا ورق را به آساني مي توان بدون هيچ مشكلي در مخلوط بتن بكار برد که بستگي به
نسبت   / dآنها دارد .با افزایش نسبت   / dو مقدار الياف ،تجمع الياف ،باعث گير کردن آنها در یكدیگر شده و در نتيجه
تحت این شرایط الياف در داخل جسم بتن بهطور همگن و یكنواخت توزیع نخواهد شد .براي حل این مشكل ،الزم است که مقدار
الياف کاهش یابد تا گلوله شدن و گير کردن آنها مرتفع گردد.


باالترین حد  dجهت کارآیي بهتر   / d  70پيشنهاد شده است که تا این مقدار ،الياف مي تواند عمالً ،بدون هيچ
مشكلي در جسم بتن توزیع گردد( .شكل )0
ج) استفاده از مصالح سنگي شكسته و مرغوب باعث افزایش مقاومت بتن ميشود .همچنين واضح است که الياف فوالدي با
سطح زبر بهطور قابل مالحظه اي ،ب يش از الياف با سطح صاف در افزایش تنش چسبندگي و در نتيجه افزایش مقاومت بتن اليافي
نقش دارد.
هدف اصلي در توليد رشتههاي الياف اینست که چسبندگي بيشتري را الياف با بتن داشته باشد تا گسيختگي بتن اليافي تحت
اثر نيروهاي کششي ،خمشي و ...به بریدن الياف باشد نه در رفتن و رها شدن آنها از بتن .از این رو نه تنها در توليد و ساخت الياف
سعي ميگردد که سطح الياف زبر باشد بلكه بعضي شرکت ها به ساخت و توليد الياف با انتهاي خميده اقدام کرده اند تا تنش
چسبندگي بين الياف و بتن تا حد امكان افزایش یابد .در واقع انتهاي خميده الياف تأثير بسزایي ،در چسبندگي الياف به بتن و
افزایش تنش چسبندگي دارد .با توجه به شكل  3تعادل نيروها در مرکز یك رشته الياف عبارت است از:
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به دالیل سختي و مقاومت زیاد الياف فوالدي ،نسبت مناسب   / dو کيفيت خوب مصالح و اجزاء تشكيل دهنده بتن اليافي بيان
داشت .در رابطه با هر کدام از موارد فوق مي توان گفت که در حال حاضر:


d 2
رابطه ()5
. m . .d 
F
2
4
که در این رابطه :  m :تنش متوسط چسبندگي الياف فوالدي :  F ،تنش کششي الياف فوالدي :  ،طول الياف فوالديd ،

 :قطر الياف فوالدي

شکل  :2نحوه تأثیر تنش های چسبندگي یك رشته از الیاف []72

00

پس داریم:

 F

d 2 m

رابطه (

با توجه به اینكه گسيختگي در بتن اليافي باید نسبت به الياف باشد ،الزم است با در نظر گرفتن رابطه  ،0نسبت   / dبا
توجه به مقدار تنش کششي و تنش چسبندگي الياف فوالدي تعيين شود که این نسبت   / dیك نسبت   / dبحراني است

که در حالت گسيختگي الياف ميباشد و لذا محاسبه آن نيز بر اساس   Fنهایي خواهد بود.
پروفسور  S.P.Shahاظهار مي دارد که نسبت هاي   / dبيشتر از  166به دليل تجمع و گلوله شدن الياف در قسمتي از

بتن حين مخلوط کردن و یا حمل مخلوط ،مفيد و مؤثر نميباشد [ .]5در نتيجه با توجه به خواص الياف گسيختگي نسبت به الياف
نبوده بلكه در نتيجه در رفتن و رها شدن الياف از بتن خواهد بود .بهطور کلي مد گسيختگي بتن اليافي در نتيجه از بين رفتن تنش
چسبندگي بين الياف و بتن است .در تحقيقاتي که انجامگرفته است در هيچ حالتي به گسيختگي ناشي از الياف (چه ساده و چه
خميده) اشاره اي نشده است [ .]0تنش ناشي از چسبندگي الياف به بتن خيلي کمتر از تنش کشش نهایي الياف فوالدي است.
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انتهاي خميده الياف ،به طریقه مكانيكي مقدار  mرا افزایش ميدهد.
بهمنظور اینكه از ظرفيت کششي الياف فوالدي تا حداکثر ممكن استفاده کنيم ،الزمست بيشترین مقدار تنش چسبندگي را
بدون اینكه به مقاومت کششي نهایي الياف برسيم ،داشته باشيم .بدین منظور مي توانيم تنش چسبندگي را به دو طریق افزایش
دهيم:

 -1با افزایش مقدار  m

که با شكل دادن به انتهاي الياف مي تواند عملي شود.

 -0با استفاده از نسبت هاي زیاد   / dکه با استفاده از الياف چسبي ميسر است.
تنش چسبندگي الياف فوالدي تحقيقات این مجموعه که از تراشه هاي فوالدي زائد ميباشد ،از طریق زبري یك طرف سطح
الياف تامين ميشود.

د :2-اندر کنش الیاف و مصالح سنگي
شكل  ، 1مقدار بحراني درصد حجمي الياف در مخلوط بتن با یك ترکيب مشخص که بستگي به نسبت   / dالياف دارد را
نشان ميدهد .زمان  VEBE-timeبراي کارآیي با حد باال  10/6ثانيه تشخيص داده شده است.
کاهش کارآی ي نسبت مستقيم با حجم مصالح سنگي دارد .تأثير مصالح سنگي درشت دانه در مقام مقایسه با مصالح سنگي ریز
دانه خيلي بيشتر است ] 05[ J.E.C.Moens .رابطه اي را ارائه داده است که بر اساس آن ،مشخصات الياف براي یك مخلوط بتن
اليافي با کارآیي مشخص باید از رابطه زیر تبعيت کند که در آن  Cضریب تأثير مقدار مصالح سنگي و دانه بندي است.
رابطه ()7

 4
( ) 3  C
d

با توجه به رابطه مقاومت خمشي بتن اليافي (رابطه   CF   C  .  d )1مزیت بارزي که با استفاده از عامل
  .  dبه دست ميآید  ،اینست که با استفاده از این عامل هم مقاومت و هم کارآیي مورد نظر تأمين ميشود .البته این مورد
براي نسبت هاي   / dاز  75تا  105امكان پذیر است .چرا که مي توان رابطه  7را بصورت رابطه  9نوشت.

رابطه ()9
  Cm
d
که در این رابطه  C mبه عنوان ضریب اندر کنش الياف و مصالح سنگي مخلوط بتن تعریف شده و از رابطه  8به دست ميآید
[ 15و  ]1که در آن  : Vijوزن حجمي بخشي از مصالح سنگي (اندازه  : C dij ،) d i  d jضریب تأثير بخشي از مصالح سنگي
(اندازه  ) d i  d jو مقدار  C dijاز رابطه  1محاسبه ميشود .الزم به توضيح است ،مقادیر  d i ، Vijو  d jاز آزمایش دانه بندي
مصالح سنگي به دست ميآید.
رابطه ()8

m

C m  Vij C dij
i d

03

1
3

رابطه ()16

) Cdij  1.72  Ln(d i  d j

شکل  :3انواع منحني بار – تغییر شکل بتن الیافي []72
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شکل  :3تأثیر نسبت ظاهری در اندازه مصالح سنگي بتن الیافي[]72

د :3-عوامل مؤثر در مقاومت نهايي خمشي
بر خالف بتن خالص ،بتن اليافي ترد و شكننده نبوده و تحت اثر حداکثر بار مشخص ،بهطور ناگهاني گسيخته نميشود .به
همين جهت نيز قبل از اینكه عالیم اساسي ضعف مصالح در بتن اليافي مشاهده شود ،منحني بار -تغيير شكل غير خطي شده و
تنها آزمایش ميكروسكوپي ميتواند که تركهاي ریز را آشكار سازد .تنش مربوط به مقاومت نخستين ترك در این مرحله قابل
تعيين است ،لكن مقدار تنش نخستين ترك ،به ميزان و دقت تكنيك مورداستفاده در کشف ترك ها بستگي دارد .با توجه به نوع،
تراکم و نسبت   / dالياف ،تنش مربوط به حداکثر بار ممكن است در یكي از سه حالت زیر قرار گيرد:
الف) تنش نهایي کمي بيشتر از مقاومت نخستين ترك باشد( .منحني  Aشكل .)5
ب) تنش نهایي بهطور قابل مالحظه اي بيشتر از مقاومت نخستين ترك است (.منحني  Bشكل .)5
ج) و یا از آنجا که الياف بهطور مؤثري از گسترش ترك ها جلوگيري مي کنند ممكن است بيش از یك اوج روي منحني ،قبل
از اینكه منحني به حداکثر مقدار برسد ،به وجود آید(.منحني C؛ شكل.)5
از نتایج آزمایشات چنين مشاهده شده است که رفتار ترك نهایي بتن اليافي بستگي به چندین پارامتر ازجمله پارامترهاي
تقویتي الياف دارد .این پارامترهاي تقویتي بهطور کلي پارامترهاي معلومي هستند و لذا حداکثر تنش ترك نهایي بر حسب ضریب

تقویتي اليافي )  ( .  dبرابر است با:
رابطه ()11

   . .. d

در این رابطه  مقاومت چسبندگي داخلي و  ضریب کيفي الياف منقطع و منفصل است که به امتداد و طول متوسط رها
شده الياف بعد از تركخوردگي بتن ،بستگي دارد ]07[ .الياف فوالدي که بهطور کامال در هم توزیع و پراکنده مي شوند ،تنش
02

مقاومي بيش از مقدار پيش بيني شده از تحليل مكانيكي ،در برابر رها شدگي دارند ]50[ .و[ ]53مقدار   .که از تحليل برگشتي
نتایج توسط  Naamanو  ]51[ Visalvanichبهدستآمده ،برابر است با:
رابطه ()10
 .  46.34 kg 2
cm
با استفاده از حداکثر تنش ترك نهایي )  (و نصف طول الياف ) ( / 2به عنوان ضریب نرماليزه به ترتيب براي محورهاي
تنش و تغيير مكان ،یك رابطه (رابطه  )13تحليلي که نمایش قانون    است ،به دست ميآید که  تنش ترك نهایي و
 تغيير مكان مربوطه است.
2
رابطه ()13

2

  2

 0.1( )  1 ( )  1


 


d

 . . . 

با توجه به قانون    بتن اليافي (معادله  )13انرژي بحراني گسيختگي ظاهري مربوطه (انرژي در واحد طول ترك در
مرحله رشد آهسته و ثابت ترك) را مي توان ار رابطه  11به دست آورد که در آن  Gcnانرژي گسيختگي حالت یكنواخت است که
از رابطه  15زیر به دست ميآید.
رابطه ()11
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 .c
 .c 2
 .c 3 
(Ga   . . . . .c n 1  1.9
()  1.067
()  0.2
)   Gcn
d





n

n

n

رابطه ()15

2
d

Gcn  0.171 . . .

د :4-کارآيي بتن الیافي
الياف فوالدي را مي توان با ایستگاه هاي ساخت بتن ،مخلوط آماده بتن یا اختالط دستي در مقدار کم در آزمایشگاه مخلوط
کرد .در تمامي روشهاي فوق الزم است که توزیع و پراکندگي الياف در مخلوط بهطور یكنواخت باشد و حين اختالط ،باید از تجمع
یا جدا شدگي الياف جلوگيري گردد [ .]0تجمع یا جدا شدگي الياف حين اختالط به یكسري عوامل مربوط ميشود .مهمترین عامل
نسبت ظاهري )  ( / dالياف ميباشد و عوامل دیگري که ممكن است در توزیع الياف تأثير داشته باشند عبارتند از :درصد حجمي
الياف ،اندازه دانه بندي و مقدار مصالح سنگي درشت دانه ،نسبت آب به سيمان و روش اختالط.

شکل  :6تأثیر الیاف فوالدی در طاقت خمشي

افزایش در نسبت ظاهري )  ( / dو درصد حجمي الياف و اندازه و مقدار مصالح درشت دانه ،به تجمع و درگيري رشتههاي
الياف در یكدیگر کمك مي کند .بيشترین تجمع الياف در مرحله افزودن آنها به مخلوط به وجود ميآید و این مشكل را مي توان با
مراقبت الزم و با افزودن تدریجي رشتههاي الياف به مخلوط و یا با استفاده از الياف چسبي [ ]10برطرف نمود]8[Edgington .
رابطه اي را ارائه داده است که در این رابطه تأثير مصالح درشت دانه (دانه هاي بزرگتر از  5ميلي متر و نسبت   / dالياف در

کارایي بتن ،نشان داده شده است .به ازاء یك مقدار ثابت (  ،)  / d  100با افزایش درصد الياف و همچنين قطر دانه ها
02

افزایش زمان  ،Vebe- timeتأثير مصالح درشت دانه را در کارآیي بتن نشان ميدهد (شكل  .)0همچنين تأثير حجم مصالح
سنگي ،به ازاء یك مقدار ثابت   / dدر رابطه با درصد حجم الياف در شكل  7نشان داده شده است.

د:5-مقاومت خمشي
خاصيت مهم بتن اليافي در مقاومت خمشي زیاد و مقاومت در مقابل تركخوردگي است که این خاصيت راه حل مناسبي براي
کاهش خاصيت تردي و شكنندگي بتن خالص است .مقاومت خمشي بتن اليافي عمدتا به شكل ظاهري ،نسبت   / dو جنس
الياف بستگي دارد ،لذا با وجود ثابت بودن تمامي پارامترهاي دیگر ،مقاومت هاي خمشي متفاوتي به دست ميآید .مقاومت خمشي
تيرهاي بتن مسلح به الياف فوالدي ،که با استفاده از تراشه هاي فوالدي زائد کارخانجات صنعتي ایران ،به عنوان الياف ساخته شده
اند ،کال در سه گروه ميباشد که هر گروه و شامل  5سري و هر سري شامل  1نمونه بوده است .مقدار  %1الياف برابر با 05
کيلوگرم الياف در متر مكعب بتن ميباشد و در تمام نمونه ها از الياف فوالدي با نسبت   d  35استفاده شده است .ابعاد نمونه
ها عمدتا بر اساس استاندارد  ACIآمریكا و  JSCEژاپن بوده است.
گروه اول نمونه هاي خمشي با ابعاد  L  350mm, b  150mm, h  50mmتهيه شدند که بارگذاري در این گروه از
نمونه ها بصورت بار متمرکز و در وسط دهنه اعمال ميشد.
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شکل :2تأثیر حجم مصالح سنگي و درصد حجمي الیاف به ازاء نسبت ظاهری ]72[111

گروه دوم نمونه هاي خمشي با ابعاد  L  450mm, b  50mm, h  150mmتهيه شدند که بارگذاري در این گروه از
نمونه ها بهصورت دو بار متمرکز و در  /1/3دهنه تير و بهصورت متقارن بود.

گروه سوم نمونه هاي خمشي با ابعاد  L  450mm, b  150mm, h  150mmبر اساس استاندارد  JSCEژاپن تهيه
شدند که بارگذاري در این گروه از نمونه ها بهصورت دو بار متمرکز و در  1/3دهنه تير و بهصورت متقارن بود .در این گروه از نمونه
ها عالوه بر بررسي مقاومت خمشي نهائي ،طاقت و ضریب طاقت بتن اليافي نيز مورد بررسي بوده است.
در نمودار  3تا  5تغييرات مقدار الياف فوالدي بر حسب درصد در مقابل متوسط  1نمونه تنش خمشي نهایي بر حسب
2
 kg cmدر سه گروه یاد شده نشان داده شده است .در نمودار  0نسبت تغييرات مقاومت خمشي بتن اليافي به بتن خالص در
مقابل درصد حجمي الياف فوالدي نشان داده شده است.

02

نمودار :2تأثیر الیاف بر تنش خمشي در گروه اول نمونه ها[ ]72و[نگارنده]
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نمودار :3تأثیر الیاف بر تنش خمشي در گروه دوم نمونه ها[ ]72و[نگارنده]

نمودار :3تأثیر الیاف بر تنش خمشي در گروه سوم نمونه ها[ ]72و[نگارنده]

نمودار :6نسبت مقاومت خمشي بتن الیافي به بتن خالص در مقابل درصد حجمي الیاف فوالدی[ ]72و[نگارنده]

02

د:6-مقاومت کششي
یكي از مهمترین نقش هاي الياف فلزي در بتن افزایش مقاومت کششي بتن بوسيله کاهش ایجاد ریزترکهاي حاصله از بار
گذاري خارجي است ]55[ .و[ ]50مقاومت کششي بتن در صورت استفاده از الياف ،بعد از ترك خوردن افزایش ميابد اما این افزایش
نميتواند با افزایشي که آرماتور معمولي ميكند مقایسه شود]57[ .
دو روش براي تعيين مقاومت کششي بتن اليافي مورد آزمایش قرار گرفت .روش اول تعيين مقاومت کششي بتن اليافي به
طریقه مستقيم و با استفاده از نمونه هاي منشوري بود .در روش دوم مقاومت کششي بهطور غير مستقيم و با استفاده از نمونه هاي
استوانه اي (آزمایش شكافتگي ) انجامگرفته است.

د:1-6-آزمايش تعیین مقاومت کششي بتن الیافي بهطور مستقیم
در این آزمایش نمونه هاي سگدستي با مقطع  5×5سانتي متر مربع تحت کشش مستقيم قرار گرفت .درصد الياف براي بررسي
تغييرات مقاومت کششي بتن اليافي به ترتيب صفر 0 ،1 ،و  1درصد بود که مقدار  %1الياف برابر با  05کيلوگرم الياف در متر مكعب

در نمودار  7رشد متوسط کششي بتن بر حسب  kg cm 2در مقابل درصد الياف فوالدي در حجم بتن بر اساس آزمایش
تعيين مقاومت کششي بتن اليافي بهطور مستقيم مشاهده ميشود.
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بتن ميباشد .نسبت   d  35براي تمامي نمونه ها یكسان بوده است.
نحوه آزمایش نمونه ها بدین ترتيب بود که فك هاي خاصي طراحي و ساخته شد که نمونه هاي مورد نظر در داخل این دو
فك قرار گرفته ،سپس در دستگاه کشش به ظرفيت  0تن با دقت اندازه گيري  06کيلو گرم ،مورد آزمایش قرار مي گرفت .در
جریان آزمایش کشش به طریقه مستقيم ،نمونه هاي بتن خالص به محض تركخوردگي ،از محل ترك ،دو تكه ميشدند.
درحاليکه نمونه هاي الياف دار بعد از تركخوردگي ،عالوه بر عدم جدا شدگي نمونه از محل ترك ،مجددا توانایي جذب نيرو را
داشتند ،بطوري که قادر به تحمل  56الي  76درصد کل نيروي گسيختگي بعد از تركخوردگي بودند.

نمودار :2تنش کششي نهایي در مقابل درصد الیاف فوالدی[ ]72و[نگارنده]

د :2-6-آزمايش تعیین مقاومت کششي بتن الیاف به طريقه شکافتگي

در این روش ،نمونه هاي مورداستفاده استوانه هاي استاندارد  152  305mmبود .درصد الياف مورداستفاده در این
آزمایشات به ترتيب  %1 ،%0 ،%6و  %0و به تعداد سه نمونه از هر درصد در نظر گرفته شده بود .مقدار  %1الياف برابر با 05

کيلوگرم الياف در متر مكعب بتن ميباشد .نسبت   d  35براي تمامي نمونه ها یكسان بوده است .آزمایش نمونه هاي
 Splittingدر دستگاه آزمایش فشار بتن بود که بر اساس استاندارد  ASTM C-496است ،آزمایش شكافتگي جهت تعيين
مقاومت کششي بهطور غير مستقيم انجام مي گرفت .تنش کششي ناشي از شكافتگي بتن از رابطه  10محاسبه ميشود [ ]59که در

2

آن  : spتنش کششي ناشي از شكافتگي بتن برحسب  : P ، kg cmحداکثر نيروي گسيختگي برحسب  : L ، kgطول
نمونه استوانه اي بر حسب  :, cm Dقطر نمونه استوانه اي بر حسب  cmميباشد.

رابطه ()10

2P
 .L.D

 SP 

01

در نمودار  9رشد متوسط کششي بتن بر حسب  kg cm 2در مقابل درصد الياف فوالدي در حجم بتن بر اساس آزمایش
تعيين مقاومت کششي بتن الياف به طریقه شكافتگي مشاهده ميشود .و در نمودار  8نسبت مقاومت کششي بتن اليافي به بتن
خالص با هر دو روش آزمایش نشان داده شده است.

نمودار :8تنش کششي نهایي در مقابل درصد الیاف فوالدی[ ]72و[نگارنده]
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نمودار :9نسبت مقاومت کششي بتن الیافي به بتن خالص به دو روش آزمایش[ ]72و[نگارنده]

در نمودار  16نتایج آزمایشات  Splittingبتن اليافي  ]58[ Ghalibکه با استفاده از نمونه هاي  150  305mmآورده
2
شده است .در این نمودار نسبت ظاهري الياف   dدر مقابل مقاومت شكافتگي بر حسب  kg cmبراي دو مقدار  96و 106
3
 kg cmبتن مشاهده ميشود .در نمودار  11نسبت مقاومت شكافتگي بتن اليافي به بتن خالص بر اساس نتایج آزمایشها
 Splittingبتن اليافي  Ghalibبراي  96و  106کيلو گرم الياف در متر مكعب بتن در مقابل نسب ظاهري الياف   dآورده

شده است.

نمودار  :11نتایج آزمایشات  Splittingبتن الیافي  ]72[ Ghalibو[ ]39و[نگارنده]
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نمودار :11نسبت مقاومت شکافتگي بتن الیافي به بتن خالص بر اساس نتایج  ]72[Ghalibو[ ]39و[نگارنده]

نكته مهمي که در آزمایش شكافتگي شایان ذکر است ،ظرفيت شكلپذیري بعد از گسيختگي نمونه ميباشد .این خاصيت
شكلپذیري و نرمي بتن اليافي به علت وجود و تأثير الياف فوالدي در جسم بتن است ،بهطوري که نمونه بعد از گسيختگي نهایي
بدون دو نيم شدن استوانه آنچنان توان باربري دارد که سطح مقطع استوانه تحت اثر بار به شكل بيضي درميآید و لكن نمونه دو
نيم ميشود.

با توجه به نمودار  0چنانچه درصد بسيار کمي از الياف فوالدي در بتن بكار رود ،تأثير الياف در حد جاري شدن یا مقاومت
نخستين ترك بتن اليافي خيلي ناچيز خواهد بود و افزودن الياف به مقدار  1/0درصد حجم مخلوط ،حد االستيك را تنها از  01/0به
 71/1کيلو گرم بر سانتي متر مربع افزایش ميدهد و این در حاليست که حداکثر مقاومت بيش از دو برابر شده است.
همچنين مقاومت نخستين ترك تا  %1حجم الياف تحت اثر خمش ،کشش و فشار کم بوده و تغييرات آن خطي ميباشد.
با توجه به رابطه  1مهار مكانيكي بيشتر و نسبت زیاد   / dالياف مقاومت بيشتري را در بتن اليافي ایجاد کرده و در نتيجه از
لحاظ اقتصادي هر کدام نقش مؤثري را در بتن اليافي دارند که اثر هر کدام در سایر مشخصه ها به شرح ذیل است:
الف -نسبت زیاد   / dالياف ،صرفه جویي قابل توجهي در مقدار الياف مصنوعي با مقاومت مكانيكي مشخص خواهد
داشت.

 CF   C      
d
ب -مهار مكانيكي بيشتر الياف از لحاظ چسبندگي ،با یك مقدار مشخص الياف ،مقاومت بتن را افزایش ميدهد.

      C   CF 
d
بر اساس آزمایش انجامشده در شكل  13ثابت ميشود که یك مقاومت خمشي مشخص را مي توان با افزودن  96( %1کيلو
گرم در متر مكعب) الياف با انتهاي خميده در مقایسه با اختالط  106( % 1/5کيلو گرم در متر مكعب) ایالف ساده به دست آورد که
حدود  %56در مقدار الياف صرفه جوئي ميشود .به عالوه سطح زیر نمودار بار – تغيير شكل الياف با انتهاي خميده شده در مقایسه
با الياف ساده خيلي بيشتر ميباشد که نشانه جذب انرژي بيشتر است .بدین ترتيب مي توان نتيجه گرفت که نشانه جذب انرژي
بيشتر است.
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نتیجه گیری
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شکل :12تأثیر الیاف با انتهای خمیده و الیاف ساده در مقاومت خمشي و جذب انرژی[]72
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با توجه به شكل  13بهبود مشخصات هندسي و فيزیكي الياف فوالدي عالوه بر افزایش مقاومت باربري و جذب انرژي کاهش
چشمگيري را در مصرف الياف و سایر هزینه ها بدنبال خواهد داشت.
با توجه به شكل  7واضح است که براي کارآیي مشخص ،با افزایش مقدار مصالح سنگي درشت دانه ،الزم است درصد الياف
کاهش یابد .بطوري که در شكل  7مشاهده ميشود  ،یك رابطه خطي بين حداکثر مقدار الياف و حجم مصالج بستگي وجود دارد .با
توجه به این رابطه خطي ،مي توان مقدار بحراني الياف را که کاربرد بيش از آن مقدار ،گلوله شدگي در مخلوط را به همراه خواهد
داشت ،به دست آورد.
نتایج حاصله از آزمایشات انجامشده نشان ميدهد که تأثير این نوع الياف فوالدي در مقاومت خمشي و مقاومت نخستين ترك
بتن ،کامال مفيد و مؤثر ميباشد .بتن خالص با به وجود آمدن نخستين ترك در نمونه ،گسيخته شده و دو تكه ميشود .در حاليكه
نمونه هاي الياف دار بعد از نخستين ترك و حتي با چندین ميلي متر خيز بعدا از حد بار نهائي ،نه تنها گسيخته نمي شوند بلكه
همچنان قابليت جذب انرژي و تحمل بار را دارا هستند .این رفتار بتن اليافي نشانگر نقش الياف بعد از گسيختگي نمونه بتن است
که عالوه بر افزایش مقاومت خمشي بتن ،طاقت بتن را نيز افزایش ميدهد.
نت ایج حاصل از این تحقيقات در مورد مقامت خمشي بتن اليافي که در نمودار هاي  3تا  5بيان شد ،نشان ميدهد که الياف
فوالدي حاصل از تراشه هاي فوالدي نيز ،تأثير فزاینده اي در مقاومت خمشي بتن اليافي دارد .واضح است که با افزایش درصد
الياف ،مقاومت خمشي نيز افزایش مي یا بد ،لكن از لحاظ کارآیي و مشكالت تجمع الياف ،حداکثر درصد الياف مصرفي به %0
( )156 kg/m3محدود ميشود.
با توجه به نمودار هاي 10و 13مالحظه ميشود که الياف فوالدي مي تواند جایگزین تنگ ها (خاموت ها) در تيرهاي بتني
شود ،بدون اینكه در ظرفيت نهایي برشي ،کاهش به وجود آید .الياف فوالدي عالوه بر اینكه مقاومت برشي بتن را افزایش ميدهد،
تيرهاي تحت خمش بتن آرمه را در مقابل گسيختگي ناگهاني در ناحيه کششي تقویت مي کند .این مزیت عمده الياف فوالدي در
افزایش مقاومت برشي بتن است که باعث ميشود از کاربرد خاموت بعنوان آرماتوربرشي صرف نظر گردد .در نتيجه در اجراء اینگونه
تيرها به علت افزایش مقاومت برشي و عدم کاربرد خاموت از لحاظ دستمزد ،صرفه جویي زیادي را الياف فوالدي به بار مي آورد.
چنانچه بخواهيم از اصول آئين نامه هاي بتن مسلح در طراحي اینگونه تيرها استفاده کنيم ،مي توانيم بدون هيچ تغييري در
آئين نامه -مخصوصاً آئين نامه  ACIبا استفاده از الياف فوالدي به عنوان آرماتوربرشي ،تيرهاي بتن مسلح را طراحي کنيم.
باید توجه داشت که درصد حجمي کم الياف فوالدي تأثيري در سفتي برشي تيرهاي واقعي ندارد .لذا توصيه ميشود در
صورت کاربرد الياف فوالدي بهمنظور افزایش مقاومت برشي تيرها ،از درصدهاي باال (بيشتر از  75کيلو گرم در متر مكعب) استفاده
شود.
تحقيقات انجام یافته در 11نمونه تير مسلح به آرماتور و الياف فوالدي توسط]08[ ]06[ ]58[ Ghalib،Batson, Sharma
نشان ميدهد که نسبت تنش برشي نمونه هاي آزمایش شده به تنش برشي محاسبه شده از رابطه 17برابر  1/63و با انحراف معيار
متوسط  7/0درصد است ،لذا رابطه فوق را مي توان در محاسبه مقاومت برشي بتن اليافي با دقت کافي بكار گرفت.
نتایج بهدستآمده از آزمایش فشاري که در نمودار هاي  11تا  17همانطوري که مشهود است ،مقاومت فشاري بتن اليافي در
اثر وجود الياف نه تنها بهبود چنداني ندارد بلكه در مواردي کاهش مقاومت را نيز به همراه دارد .اگر چه مقاومت فشاري بتن اليافي
در بعضي منابع ] ]58به موازات ازدیاد درصد الياف ،افزایش نشان ميدهد ،لكن با توجه به نتایج آزمایشات انجامشده در دانشگاه
تبریز و مراجع [ ]09و [ ] 08با ازدیاد درصد الياف ،مقاومت فشاري بتن اليافي ممكن است با افزایش و یا کاهش مقاومت همراه
باشد ،لذا نمي توان بهطور یقين براي درصد بخصوصي از حجم الياف اظهار نظر کرد که به ازاء چه درصدي از الياف فوالدي،
افزایش مقاومت و به ازاء چه درصدي کاهش مقاومت به وجود خواهد آمد .تنها تأثير الياف فوالدي در نمونه هاي فشاري بتن
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اليافي ،مي تواند افزایش نسبي در مقاومت تركخوردگي باشد .در رابطه با نقش الياف فوالدي در مقاومت فشاري بتن و نتایج
حاصل از تحقيقات انجام یافته شاید بتوان گفت که بهتر است از کاربرد الياف فوالدي در مقاطع فشاري پرهيز گردد چرا که با توجه
به کاهش اتفاقي مقاومت فشاري ،ضرورتي بر این کاربرد نيست ،مگر اینكه هدف خاصي از کاربرد الياف فوالدي نظير توليد قطعات
ضد ضربه ،استفاده در جداره هاي کورهها و ...مد نظر باشد.
 Saeed Ahmedو همكارانش در مقالهاي اثرات الياف پلي پروپيلن را شامل مقاومت فشاري ،کششي ،ترك خوردگي ،جمع
شدگي و  ...را برسي کردند و هيچ گونه تغييري در مقاومت فشاري مشاهده نكردند[]7
با توجه به نمودار هاي  19و  18تأثير الياف فوالدي در باال بردن ميزان طاقت خمشي بتن اليافي ،واقعا چشمگير و درخور
تحسين است و این رفتار الياف ،مي تواند اثرات فني و اقتصادي مثبتي را در کارهاي بتني داشته باشد .نظر به نتایج مقایسه اي
ضریب طاقت فشاري بتن اليافي نسبت به بتن خالص در نمودار  06و  ،01واضح است که وجود الياف فوالدي در بتن اليافي ،در
مقایسه با بت ن خالص ،تأثير چنداني در طاقت فشاري ندارد .از این رو با توجه به نتایج تحقيقات مي توان صریحا اعالم داشت
همچنآنکه کاربرد الياف فوالدي در مقاطع فشاري ،افزایش ناچيز و گاها کاهش در مقاومت فشاري را به دنبال دارد ،لذا از کاربرد
الياف فوالدي بهمنظور افزایش طاقت فشاري بتن با توجه به اثرات منفي و ناچيز نيز ،مي توان صرف نظر کرد.
در آخر استفاده از بتن الياف بدليل اثرات مثبت کاربرد الياف فوالدي در بتن مثل افزایش مقاومت خمشي ،افزایش مقاومت
برشي ،افزایش مقاومت کششي ،افزایش مقاومت در برابر بارهاي دیناميكي بهویژه بارهاي ضربهاي ،افزایش مقاومت مقطع در قبال
تركخوردگي ،افزایش در ميزان جذب انرژي ،کاهش در ميزان انقباض ،خزش و سایش سطحي توصيه ميشود.
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بررسی تأثیر سرعت جوشکاری به روش  SMAWو استحکام کششی و
سختی فلز پایه (کربن استیل گرید  )Bدر منطقه HAZ

امین جمال پور ،1علی حیدری

مقدم*2

تاریخ دریافت99/40/72 :
تاریخ پذیرش99/40/13 :
کد مقاله72029 :

چکـیده
در این پژوهش ،با استفاده از شبیهسازی عددی (نرمافزار آباکوس) ،تغییر خواص فلز پایه (کربن استیل گرید  )Bدر منطقه
 HAZناشی از جوشکاری و سرعت جوشکاری بر خواص ناحیهی مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت .نتایج حاصل از
پژوهش بدینصورت میباشد؛ که با افزایش سرعت مقدار تنش در اطراف فلز پایه(کربن استیل گرید  )Bافزایش پیدا
میکند و از طرفی با کاهش سرعت جوشکاری استحکام کششی افزایش مییابد ،عالوه بر آن با افزایش سرعت سختی و
انرژی ناشی از جوشکاری به روش  SMAWبهوجود آمده رو به کاهش است .باتوجه به حداقل بودن سرعت (یعنی
سرعت  )mm/s2با تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین استحکام کششی  70/27درصد تأثیرگذار میباشد و با بررسی
باالترین سرعت (یعنی سرعت  )mm/s15با تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین استحکام کششی  01/31درصد تأثیرگذار
میباشد در نتیجه بررسیهای صورت گرفته با توجه به تغییر سرعت تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین استحکام کششی
 33/37درصد تأثیرگذار میباشد از طرف دیگر با توجه به جنس ماده و حداقل بود مدو ل االستیسیته در این تحقیق (مدول
االستیسیته  304مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین در تنش  793/72درصد تأثیرگذار و با به حداقل رساندن
مدول االستیسیته با انتخاب نوع ماده (در این تحقیق مدول االستیسیته  144مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین
در تنش  732/13درصد تأثیرگذار میباشد در نهایت میتوان گفت که با بررسیهای صورت گرفته با توجه به تغییر سرعت
تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین در تنش  720/70درصد تأثیرگذار میباشد و در مرحله بعد با بررسیهای صورت گرفته
بر روی فلز پایه با توجه به مدول االستیسیته حداقل ( 304مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین در انرژی 24/0
درصد تأثیرگذار میباشد و با بررسیهای صورت گرفته بر روی فلز پایه با توجه به مدول االستیسیته حداکثر (144
مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین در انرژی  30/32درصد تأثیرگذار میباشد و در نهایت بررسی تأثیر سرعت
جوش بر روی دما با بررسیهای صورت گرفته و باتغییر سرعت جوشکاری  10/77درصد در افزایش دما قطعه تأثیرگذار
است.
واژگـان کلـیدی :استحکام کششی و سختی ،ناحیه متأثر از حرارت ،سرعت جوشکاری ،نوع فلز ،نوع خواص،
نرمافزار آباکوس

 -9گروه مهندسی ساخت و تولید ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران.
2و* -گروه مهندسی مواد و متالورژی ،مرکز تحقیقات مواد و انرژی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران
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 -1مقدمه
طی فرآیند جوشکاری ،تغییرات متالورژیکی (تغییر در ساختار و فاز ،تغییر در اندازه دانهبندی و تغییر در ترکیب شیمیایی) در اثر
حرارت باال در مواد به وجود آمده که این تغییرات باعث بروز عیوب متالورژیکی خواهند شد] .[3تغییرات میکروساختاری باعث ایجاد
نواحی مختلف جوش می شود .این نواحی شامل فلز پایه ،ناحیه تحت عملیات ترمومکانیکی ،ناحیه اغتشاش ،ناحیه متأثر از جوش و
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ناحیه متأثر از حرارت میباشد ] .[7ناحیهی متأثر از حرارت ،9از مهمترین نواحی جوش بوده که تحت تأثیر تغییرات متالوژیکی گفته
شده قرار دارد ] .[1ناحیه متأثر از حرارت ،قسمتی از فلز جوش بوده که در آن اگرچه فلز پایه ذوب نشده ،اما ساختار و دانهبندی آن
در اثر حرارت ناشی از جوشکاری تغییر یافته است .حرارت ناشی از جوشکاری ،شدیداً روی خواص منطقه متأثر از حرارت تأثیر
میگذارد .به ویژه اینکه حرارت ورودی جوشکاری ،رشد دانه در منطقه نزدیك خط ذوب را به مقدار زیادی افزایش میدهد .از طرفی
ساختار دانهها بر استحکام ،چقرمگی ،انعطافپذیری و مقاومت خوردگی آلیاژها تأثیر میگذارد .در پایان فرآیندهای جوشکاری ،به
دلیل سرعت باالی سرد شدن ،ساختارهای مارتنزیتی تشکیل میگردد .این نواحی مستعد ایجاد ترک در قطعه جوشکاری شده
هستند ] .[0وقتی فلزات و آلیاژهایی که استحاله چندشکلی ندارند مانند مس ،نیکل ،آلومینیوم ،جوش داده میشوند ،ریزساختار در
 HAZتغییر نمیکند .بااین وجود که ممکن است تبلور مجدد یا رشد دانه در آن اتفاق بیفتد .این در حالی است که در فلزات و
آلیاژهایی که استحاله چندشکلی دارند (مانند فوالدها) ،تغییرات ریزساختاری قابل مالحظهای در ناحیه متأثر از حرارت رخ داده که
این تغییرات خواص مکانیکی و رفتار عملی اتصال جوش را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو درک صحیح تغییر خواص فلز پایه در
منطقه  ،HAZاهمیت خود را نشان میدهد ].[0
رادفر در سال  ،3190در تحقیقی ،اتصال دو فوالد آستنیتی  140و فریتی  014به یکدیگر را با استفاده از دو فلز پرکننده
آستنیتی  L 308 L 316با روش جوشکاری قوس -تنگستن با گاز محافظ منجر به تغییرات ریزساختاری در فلزجوش و منطقه
متأثر از حرارت  HAZداد .نتایج حاصل نشان داد که فلزجوش حاصل از فاز پرکننده  L133سختی و مقاومت به ترک گرم
باالتری نسبت به جوش حاصل از فلز پرکننده  L147دارد [ .]3وی 7و همکاران در سال  ،7430خواص ناحیه متأثر از حرارت ناشی
از جوشکاری لیزری را مورد مطالعه قرار دادند .به این منظور تاریخچه حرارتی نواحی مختلف در  HAZناشی از جوش لیزر بهوسیله
ترموکوپل اندازهگیری شده و سپس برای شبیهسازی گرمایی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که تاریخچهی گرمایی در
نواحی مختلف  HAZبسیار به فاصله از خط مرکزی جوش حساس هستند [ .]2سارکار 1و همکاران در سال  ،7430مطالعهای روی
تأثیرات حرارت ورودی جوش بر ابعاد منطقهی متأثر از جوش و خواص مکانیکی فوالد  AISI1518انجام دادند .نتایج حاکی از
این است که افزایش حرارت ورودی جوش میتواند موجب افزایش ابعاد  HAZو کاهش نرخ سرمایش در منطقهی جوش شود.
[ .]7و می 0و همکاران در سال  ،7433تأثیر جنس فلز پایه و سرعت جوشکاری را روی ریزساختار منطقه نفوذ و منطقه متأثر از
حرارت را بررسی کردند .نتایج نشان داد که روند تبدیل شکل جوش از یك بطری بدون گردنه به یك سر ناخن با افزایش اندازه
دانههای فلز پایه تغییر میکند و کمترین سختی و بیشترین مقدار کشیدگی در مرکز حوضچهی جوش رخ میدهد .همچنین دیده
شد که وقوع ترکخوردگی  HAZبا شکاف مرز دانهای رابطهی مستقیم دارد [.]9
در این پژوهش ،با استفاده از شبیهسازی عددی (نرمافزار آباکوس) ،تغییر خواص فلز پایه در منطقه  HAZناشی از جوشکاری
و سرعت جوشکاری به روش  SMAWبر خواص ناحیهی مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدینمنظور در این پژوهش،
ابتدا انواع تغییرات متالوژیکی ناشی از جوشکاری بر روی فلز پایه تشریح شده و نواحی به وجود آمده در فلز پایه ناشی از جوشکاری
معرفی میشوند .سپس بهطور خاص ،منطقهی متأثر از حرارت ناشی از جوشکاری در فلز پایه مورد توجه قرار گرفته و تغییر خواص
این ناحیه تحلیل خواهد شد .در هر بخش ،نتایج حاصل از شبیهسازی ،با نتایج بیان شده در مرجع [ ،]7مقایسه و اعتبار سنجی
خواهند شد .در تحقیق حاضر ،شبیهسازی بهصورت کوپل غیرمستقیم حرارتی -تنشی انجام شده است که شامل یك تحلیل حرارتی
و یك تحلیل تنشی است که از نتایج تحلیل حرارتی بهعنوان ورودی تحلیل تنشی استفاده میگردد .مشبندی اجزاء محدود نمونه
شامل  12600المان است .با در نظر گرفتن بیشینه دمای مربوط به نقاط روی نمونه بهعنوان شاخص سنجش همگرایی جواب،
این تعداد المان با اختالف حدود  2%با تعداد المان بیشتر ،پاسخ قابل قبولی را ارائه مینمایند .دقت میشود که نحوه مشبندی در
هر دو تحلیل حرارتی و مکانیکی یکسان باشد تا نتایج تحلیل حرارتی بهعنوان ورودی برای تحلیل مکانیکی قابل اعمال باشند.
هدف ارائه این تحقیق از این جهت اهمیت دارد که راههای کاهش امکان ترک در منطقه  HAZرا بررسی میکند و
مورفولوژی انجماد و اندازه دانه فلز جوش را پیشبینی میکند.

1 Heat Affected Zone
2 Wei
3 Sarkar
4 Mei

74

 -2روش کار
پارامترهایی که در تحلیل حرارتی بهعنوان دادههای اولیه مورد استفاده قرار میگیرد ،عبارتاند از گرمای ویژه ،گرمای نهان،
ضریب هدایت حرارتی ،ضریب هدایت همرفت ،ضریب صدور تابشی و چگالی .از این شش پارامتر ،گرمای ویژه ،ضریب هدایت
حرارتی و ضریب هدایت همرفت ،وابسته به درجه حرارت میباشند .ضریب هدایت همرفت و ضریب صدور تابشی جزء شرایط
مرزی مسئله بوده و گرمای ویژه ،گرمای نهان و چگالی برای بهدست آوردن آنتالپی جسم ،مورد استفاده قرار میگیرند .با افزایش
دما ،خواص مواد نظیر فوالد نرمه معمولی (فوالد نرمه در رده فوالد با کربن مالیم قرار دارد) تغییر میکند .بعد از  TMAZمنطقه
تحت تأثیر حرارت ( )HAZوجود دارد .این منطقه تحت تأثیر سیکل حرارتی قرار میگیرد ولی تغییر شکل پالستیکی در آن رخ
نمیدهد .ماهونی و همکارانش منطقه  HAZدر آلیاژهای آلومینیم عملیات حرارتیپذیر را اینگونه تعریف کردهاند که مواد در آن
باید دمایی باال را تجربه کنند HAZ .ساختار دانهای همانند فلزات پایه را حفظ میکند .به هر صورت ،اعمال دمای باال تأثیر مهمی
را روی ساختار رسوبات میگذارد رابطه همگن انتقال حرارت بهصورت زیر تعریف میشود:
 
   
   
 
K x ( )    K y ( )    K z ( )   Q( )  0
x 
x  y 
y  z 
z 

()9

()2

در این رابطه c ،گرمای ویژه و  چگالی است.
شرط مرزی روی سطحهای جسم بهصورت زیر بیان میشود:

()0

 
   
   
 
d
) K x      K y      K z     Q   c(
x 
x  y 
y  z 
z 
dt




Lx  K y   Ly  K z   Lz  q  qc    qr  
x
y
z

K x  

در این رابطه  L , Lو  Lکسینوسهای هادی بردار عمود بر سطح میباشند q .شار حرارتی اعمالشده q ،شار حرارتی
z
c
y x
ناشی از جابجایی و  qشار حرارتی ناشی از تشعشع است .شارهای حرارتی جابجایی و تشعشعی بهصورت زیر تعریف میشوند.
r

() 7

) qc  hc ( )(  e

() 5

) qr  hr ( )( 4  e4

 hcو  hrبه ترتیب ضریبهای انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی بوده و

e
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در این رابطه  Q  ، K  و  به ترتیب ضریب هدایت گرمایی ،نرخ تولید گرمای داخلی و دما میباشند.
در مسئلههایی نظیر انتقال حرارت و جریان سیال میبایست اثرهای گذرا بودن در نظر گرفته شود .بهعنوان مثال ممکن است
در یك تحلیل حرارتی ،جریان حرارت ورودی وابسته به زمان باشد که در این صورت بایستی نرخ ذخیره شدن حرارت لحاظ شود.
رابطه هدایت حرارتی گذرا با در نظر گرفتن اثرهای ظرفیت حرارتی بهصورت زیر درمیآید.

دمای محیط خارج است .اگر خواص ماده

مستقل از دما باشد مسئله یکنواخت خطی و اگر خواص مواد یا جریان حرارت مرزی وابسته به دما باشد مسئله ناخطی است.
فرم اجزای محدود رابطه ( )3بهصورت زیر نوشته میشود.
C  K  R  0

()6

در این رابطه C ،ماتریس گرمای ویژه K ،ماتریس هدایت گرمایی و  Rبردار شار حرارتی است که بهصورت زیر تعریف می-
گردند:



C  N T C ( ) NdV

() 4

V

K   BT kBdV

() 4

V

QdV

() 1

T

N

R

V

در روابط فوق  Nو  Bبه ترتیب تابعهای شکل و مشتق تابعهای شکل میباشند .در رابطه هدایت حرارتی گذرا  K ،Cو  Qبه
 بستگی دارند و شرطهای مرزی نیز تابعی از  و  tاست .در نتیجه ،حل رابطه مذکور نیاز به یك روش تکراری دارد .بنابراین
بهجای  t  tعبارت
()93

  iقرار داده میشود.

t  t

 it  t   it 1t   i
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 it  t  Kti1 t  i  Rti1 t  Ft i1t
Cti t 

()99

انتگرالگیری از نرخ دما ،با استفاده از روش اولر پسرو انجام میگیرد و نرخ دما بهصورت زیر تقریب زده میشود:



()92



 it  t  1 ( it 1t   i )   it

t

برای حل این رابطه روشهای تکراری نیوتن-رافسون یا نیوتن-رافسون اصالحشده مورد استفاده قرار میگیرد .رابطههای
نهایی متناظر با این دو روش به ترتیب بهصورت زیر بیان میشود.

()90
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برای حل رابطه حرارت مرتبط با فرآیند جوشکاری الزم است که منبع حرارتی ) (Qو خواص مواد مورد نیاز در تحلیل حرارتی
به نحوی مشخص گردد.
در عملیات جوشکاری ،باید منبع حرارتی مدلسازی شود .منظور از مدلسازی منبع حرارتی ،پیدا کردن راهی برای نشان دادن
مقدار گرمای تولیدشده در روند جوشکاری است .در تمام روشهای جوشکاری ،بخشی از گرمای ناشی از منبع حرارتی تلف میگردد
و تمام انرژی بهصورت کامل به ماده پرکننده انتقال داده نمیشود .بازده حرارتی نیز با توجه به روشهای مختلف جوشکاری
متفاوت است .بازده منبع حرارتی بهصورت زیر تعریف میشود:
Q
Q

Q nom .
EI

()95



بخشی از توان منبع حرارتی به قطعه کار منتقل میشود و قسمتی از آن توسط محیط اطراف هدر میرود .در رابطه (Q ،)30

گرمای ورودی ] E ،[Wاختالف پتانسیل الکتریکی قوس الکتریکی ] I ،[Vشدت جریان و  بازده منبع حرارتی است که مقدار آن
بستگی به روش جوشکاری دارد .برای توزیع شار حرارتی ناشی از جوشکاری ،گولداک 3یك توزیع گوسی را بهصورت زیر معرفی
نمود:
2

()96
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c

3 y
2

e

2
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e
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3x

e

a

6 3f Q
abc  

Q (x , y , z ) 

در رابطه ( )33با فرض اینکه در قسمت جلوی الکترود شیب گرمایی بیشتر است ،از یك ضریب اصالحی ( )fاستفاده میشود.
با استفاده از این ضریب ،رابطه باال به دو رابطه برای قسمتهای جلو و عقب محل قرارگیری الکترود تبدیل میگردد.
2
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6 3 ff Q
Q (x , y , z ) 
e
f
a1bc  

3x
2
2

a

6 3 fr Q
Q (x , y , z ) 
e
r
a2bc  

در روابط ( )32و ( Q ،)37از رابطه ( )39بهدست میآید .مقادیر ضرایب  b ،a2 ،a1و  cدر شکل  3مشخص شدهاند .ضرایب f

بهصورت زیر بیان میشوند.

1 Goldak
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2a 2
a1  a2

()91

ff 

2a1
a1  a2

fr 

f f  fr  2

در تمام فرآیندهای جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود ،قسمتی از حرارت ایجادشده توسط قوس صرف ذوب کردن سیم
جوش میشود .با معلوم بودن نرخ تغذیه سیم جوش و دمای قطرات سیم جوش ذوبشده به هنگام ورود به حوضچه مذاب ،گرمای
جذبشده از قوس الکتریکی توسط سیم جوش قابل محاسبه است .این گرما برابر با سطح زیر منحنی گرمای ویژه  -دما ( ) C p  T
میان دمای اتاق و دمای قطرات مذاب الکترود است به اضافه گرمای نهان ذوب که به خاطر رسیدن دما به مرحله تغییر فاز به آن
اضافه میگردد .مقدار انرژی گرمایی گرفتهشده از قوس الکتریکی توسط سیم جوش برابر است با:




()23

Q EL  m C p T  L f

که در آن  C pگرمای ویژه T ،اختالف دما L f ،گرمای نهان ذوب و  mنرخ ذوب شدن سیم جوش است که با معلوم
بودن قطر سیم جوش و سرعت ذوب شدن آن از رابطه زیر حساب میشود:
2

m

V

()29

 d 
4




در این رابطه d ،قطر سطح مقطع سیم جوش و  Vسرعت ذوب شدن آن است .در صورت بکار بردن سیستم واحد  SIمقدار

در اینجا
است:

QAr

گرمای تولیدی توسط قوس در یك روش جوشکاری خاص است که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه

60 EI

()20



Q Ar

که در آن  Eاختالف پتانسیل الکتریکی قوس برحسب ولت و  Iشدت جریان جوشکاری برحسب آمپر است .مقدار انرژی
بهدستآمده از رابطه ( )70بهصورت شار حرارتی با توزیع گوسی به سطح فوقانی ورق که در معرض قوس الکتریکی است داده
میشود .توزیع گوسی را میتوان بهصورت رابطه زیر بیان کرد:
 3 (x  vt ) 2  y 2  



q (x , y , t )  q 0 . exp 

2
rb





()27
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 QElبرحسب ( )Wخواهد بود .انرژی خالصی که بهصورت شار حرارتی به ورق و حوضچه مذاب داده میشود با کم کردن این
مقدار از کل انرژی قوس الکتریکی ،تعیین میگردد.
Q net  Q Ar  Q El
()22

که در آن:
3Q net

()25

r b 2

q0 

در این رابطهها  ، rbشعاع قوس الکتریکی است rb .مشخصه تمرکز شدت قوس الکتریکی است و در تعیین توزیع گرمای
ورودی ،پارامتر بسیار حساسی است .تغییر مقدار شعاع قوس الکتریکی میتواند نتایج توزیع دمایی جوش را به مقدار زیادی تغییر
دهد .بااینحال اندازهگیری دقیق آن بهصورت تجربی مشکل است.
 vسرعت حرکت و در واقع همان سرعت جوشکاری است و  vtمسافتی است که پروفیل گوسی از آغاز جوشکاری تا
لحظه  tدر روی محور  xجابجا شده است .اگر از سیستم واحد  SIاستفاده شود ،مقدار شار حرارتی بهدستآمده از رابطه ()70
برحسب (  ) W2خواهد بود.
m

مشکل اصلی این روش بارگذاری در این است که در اینجا فرض میشود که همه گرما بهصورت شار حرارتی از روی سطح
منطقه جوش دادهشده و اطراف آن وارد جسم قطعه می گردد ،بااینکه در عمل بخش زیادی از گرما از داخل شیار جوش و به وسیله
ماده پرکننده جوش (فیلر) که در حالت مذاب است وارد جسم میگردد.
برای در نظر گرفتن نقش ماده پرکننده جوش در انتقال گرما از دستگاه جوشکاری به قطعه میتوان از این روش استفاده کرد.
در این روش فرض می شود که تمام گرمای ناشی از جوشکاری در داخل ماده پرکننده جوش تولیدشده و به قطعه منتقل میگردد.
59

یعنی بارگذاری حرارتی بهصورت گرمای حجمی در نظر گرفته میشود .اگر از سیستم واحد  SIاستفاده شود مقدار گرمای حجمی
برحسب (  ) Wخواهد بود .گرمای تولید شده ،گذرا بوده و مقدار آن همراه با حرکت الکترود بر روی خط جوش تغییر میکند .مقدار
m3

گرمای تولید شده به نوع جوشکاری بستگی دارد و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه میگردد.

Q
()26
d
V
در این رابطه J ،مقدار گرمای تولیدشده برحسب ژول d ،طول هر پاس جوشکاری و  Vسرعت جوشکاری است .مقدار  Qاز
رابطه ( )73بهدست میآید J .بهدستآمده از رابطه ( )72را میتوان با استفاده از رابطه زیر تبدیل به نرخ تولید گرما نمود.
J
H 
()24
V p. t
j

W

در این رابطه H ،نرخ تولید گرما است که برحسب (  ) m3است Vp ،حجم ماده پرکننده جوش ،که در هر پاس روی قطعه کار
گذاشته میشود و  tزمان یك پاس جوشکاری است .در حین جوشکاری انرژی حرارتی به منطقهای شامل جسم جوش و قسمتی از
قطعه کار اعمال می شود .مشکل اساسی این روش این است که در آن از انرژی حرارتی اعمالشده به قسمتهای مجاور جسم
جوش صرفنظر شده است.
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 -3نتایج و بحث
بهمنظور اطمینان از مدلسازی در برنامه آباکوس و صحت نتایج جهت مطالعه پارامتریك با توجه به پژوهش انجام شده توسط
کاظمی در سال  ]7[ 3190که به صورت آزمایشگاهی به بررسی استحکام کششی قطعات جوشی که هدف از این پژوهش بررسی
استحکام کششی میباشد.

شکل  -1نمونه طراحی انجام شده در نرمافزار

در این قسمت به مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی جهت اعتبارسنجی با پژوهش مورد نظر میپردازیم که با توجه به پژوهش
آزمایشگاهی مقدار استحکام کششی در شکل ( )3نشان داده شده است.

 -4خروجیهای گرافیکی
پس از بارگذاری و تحلیل سازهها مورد بررسی بهصورتی تحلیل حرارتی و مکانیکی که در فصل قبل بیان گردید ،نمونهای از
تغییر تنش را در شکل ( )7و ( )1نشان داده شده است.

شکل  -2تنش حاصل از تحلیل حرارتی اطراف فلز پايه
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شکل  -3تنش حاصل از تحلیل مکانیکی

 -5نتایج شبیه سازی در نرم افزار
بدین منظور با توجه به اهداف پژوهش با تغییر سرعت جوشکاری از 7 mm/sتا  30mm/sبا تغییر جنس فلز پایه از 304
مگاپاسکال تا  144مگاپاسکال پرداختهشده است ،که با توجه به تحلیل حرارتی و مکانیکی مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار
میدهیم در شکل  0نمودار میلهای مقایسهای انرژی برای  3سرعت جوشکاری مختلف شامل سرعتهای  34 ،7 ،3 ،0 ،7و 30
میلیمتر بر ثانیه در  0مدول االستیسیته از  304مگاپاسکال تا  144مگاپاسکال نمایش داده شده است .با توجه به شکل مشخص
است که با افزایش سرعت جوشکاری از  7تا  30میلیمتر بر ثانیه در هر مدول االستیسیته ،انرژی مورد نیاز بیشتر شده است .این
موضوع نشان دهنده آن است که در حالت کلی سرعت جوشکاری باالتر نیاز به انرژی بیشتری برای جوشکاری دارد.

نمودار  :4نمودار میلهای مقايسهای انرژی
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در شکل  0نمودار میلهای مقایسهای تنش برای  3سرعت جوشکاری مختلف در  0مدول االستیسیته نمایش داده شده است .با
توجه به شکل مشخص است که در تمامی سرعتهای جوشکاری با افزایش سرعت جوشکاری میزان تنش بیشتر شده است.
همچنین با افزایش مدول االستیسیته در تمامی سرعتها مقدار تنش کاهش پیدا کرده است .بنابراین کمترین میزان تنش مربوط
به سرعت  7میلیمتر بر ثانیه با مدول االستیسیته  144مگاپاسکال و بیشتری میزان مربوط به سرعت جوشکاری  30میلیمتر بر
ثانیه با مدول االستیسیته  304مگاپاسکال است.

نمودار  :5نمودار میلهای مقايسهای تنش

در شکل  3نمودار میلهای مقایسهای استحکام کششی برای  3سرعت جوشکاری مختلف نمایش داده شده است .با توجه به
شکل مشخص است که با افزایش سرعت جوشکاری در تمامی حالتها ،میزان استحکام کششی جوش کاهش مییابد .همچنین با
افزایش مدول االستیسیته از  304به  144مگاپاسکال میزان میزان استحکام کششی افزایش مییابد .بنابراین بیشترین میزان
استحکام کششی مربوط به سرعت  7میلیمتر بر ثانیه با مدول االستیسیته  144مگاپاسکال و کمترین میزان استحکام کششی
مربوط به باالترین سرعت جوش ( 30میلی متر بر ثانیه) با کمترین مدول االستیسیته ( 304مگاپاسکال) است.

نمودار  :6نمودار میلهای مقايسهای استحکام کششی
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در شکل  2نمودار میلهای مقایسهای سختی جوش نمایش داده شده است .با توجه به شکل مشخص است که مشابه نمودار
استحکام کششی جوش با یك روند کلی با افزایش سرعت جوشکاری در تمامی حالتها ،میزان سختی جوش کاهش مییابد.
همچنین با افزایش مدول االستیسیته از  304به  144مگاپاسکال میزان سختی افزایش مییابد .بنابراین مشابه بررسی استحکام
جوش ،بیشترین میزان سختی مربوط به سرعت  7میلیمتر بر ثانیه با مدول االستیسیته  144مگاپاسکال و کمترین میزان استحکام
کششی مربوط به باالترین سرعت جوش ( 30میلی متر بر ثانیه) با کمترین مدول االستیسیته ( 304مگاپاسکال) است.

نمودار  :7نمودار میلهای مقايسهای سختی جوش
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بدینصورت که باتوجه به حداقل بودن سرعت (یعنی سرعت  )7mm/sبا تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین استحکام کششی
 70/27درصد تأثیرگذار میباشد و با بررسی باالترین سرعت (یعنی سرعت  )30mm/sبا تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین
استحکام کششی  01/31درصد تأثیرگذار میباشد در نتیجه بررسیهای صورت گرفته با توجه به تغییر سرعت تغییر جنس فلز پایه
بهطور میانگین استحکام کششی  33/37درصد تأثیرگذار میباشد از طرف دیگر با توجه به جنس ماده و حداقل بود مدو ل
االستیسیته در این تحقیق (مدول االستیسیته  304مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین در تنش  793/72درصد تأثیرگذار و
با به حداقل رساندن مدول االستیسیته با انتخاب نوع ماده (در این تحقیق مدول االستیسیته  144مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور
میانگین در تنش  732/13درصد تأثیرگذار میباشد در نهایت میتوان گفت که با بررسیهای صورت گرفته با توجه به تغییر سرعت
تغییر جنس فلز پایه بهطور میانگین در تنش  720/70درصد تأثیرگذار میباشد و در مرحله بعد با بررسیهای صورت گرفته بر روی
فلز پایه با توجه به مدول االستیسیته حداقل ( 304مگاپاسکال) با تغییر سرعت بهطور میانگین در انرژی  24/0درصد تأثیرگذار
میباشد و با بررسیهای صورت گرفته بر روی فلز پایه با توجه به مدول االستیسیته حداکثر ( 144مگاپاسکال) با تغییر سرعت
بهطور میانگین در انرژی  30/32درصد تأثیرگذار میباشد و در نهایت بررسی تأثیر سرعت جوش بر روی دما با بررسیهای صورت
گرفته و باتغییر سرعت جوشکاری  10/77درصد در افزایش دما قطعه تأثیرگذار است.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش بدینصورت میباشد ،با افزایش سرعت مقدار تنش در اطراف فلز پایه افزایش پیدا میکند و از طرفی
با کاهش سرعت جوشکاری استحکام کششی افزایش مییابد ،عالوه بر آن با افزایش سرعت سختی و انرژی به وجود آمده رو به
کاهش است.
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Abstract
Therefore, in this study, using numerical simulation (abacus software), the change of base metal
properties (Carbon Steel Grade B) in HAZ region due to welding and welding speed on the
properties of the area will be investigated. The results show that as the velocity increases, the
amount of stress around the base metal (Carbon Steel Grade B) increases and at the same time
increases as the welding speed decreases with increasing tensile strength and decreases, it is
declining with increasing speed of hardness and energy due to SMAW welding.. Due to the
minimum speed (ie mm / s2 speed) with changing the base metal material as an average tensile
strength of 84.78% is effective and by examining the highest speed (ie mm15 mm / s speed) with
changing the base metal material as the average tensile strength 63/63. 43% is effective as a
result of studies based on changes in the rate of change of base metal as an average tensile
strength is 61.12% effective. On the other hand, due to the material and minimum elasticity in
this study (150 MPa modulus of elasticity ) By changing the average speed in 291.87% stress
and minimizing the modulus of elasticity by selecting the type of material (in this study the
modulus of elasticity of 300 megapascals) by changing the average speed in 267.36% of the
stress is effective, we can finally say According to the studies, due to the change in the rate of
change of the base metal, it is effective on average in the stress of 274.85%, and in the next step,
according to the studies performed on the base metal, according to the elastic modulus of
minimum (150 MPa) with the change of speed Average energy is 70.4% It is effective and
according to the studies performed on the base metal according to the maximum modulus of
elasticity (300 MPa) with the change of speed, on average, it is effective in energy of 64.17%
and finally the study of the effect of welding speed on temperature with the changes made and
changed. Welding speed of 35.82% is effective in increasing the temperature of the part .
Keywords: Stretch strength and stiffness, Heat Affected Area, Welding Speed, Type of metal,
type of properties, Abacus Software
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