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اثر حافظه داری . دو مکانیزم برای برگشت پذیری تغییر شکل ها در مواد حافظه دار وجود دارد.به شکل اولیه ی خود بازگردندت، دسته منحصر به فردی از فلزات هستند که می توانند تغییر شکل و کرنش های دائمی که بر آن ها اعمال می شود را بازیابی نموده و در نهای( SMAs)آلیاژ های حافظه دار شکلی 
بیش تر . والدی می گرددرماتور های فسازه های بتن مسلح در مواجه با زلزله های قوی، جابه جایی های بزرگی را تجربه می کنندکه منجر به کرنش های قابل توجهی در آ. و اثر ابر کشسانی که در اثر تبدیل فازهای آستنیت و مارتنزیت در دماهای مختلف و یا در اثر بارگذاری و باربرداری  به وجود می آید

هدف از این مقاله، مرور مطالعاتی است که .های ابرکشسان هستند که کرنش ها را تحت باربرداری بازیابی می کنندSMAماده جایگزین که به عنوان آرماتور پیشنهاد می شود . کرنش های فوالدی دائمی هستند و منجر به تغییر شکل های باقی مانده در سازه و غیر قابل استفاده بودن سازه ها بعد از زلزله می شوند
. تا کنون بر روی عملکرد و رفتار اعضا و سازه های بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار شکلی انجام شده است

آلياژ حافظه دار شکلی، سازه هاي بتن مسلح، اثر ابرکشسانی، کرنش دائمی: کلمات کليدي
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(SMAs)شکلیدارحافظهآلياژهايمعرفی-

مطالعه اشدراوالندرتوسط1932سالدرشکلیدارحافظهرفتارازمشاهداتاولین
ویلیام1962سالدر.باشدمیکادمیمطالهاینمونهدرمانندالستیکاثردرباره
راکلیشحافظهاثرآمریکادریایینیرویمهماتآزمایشگاهدرهمکارانشوبوهلر

Ni-Ti)تیتانیومونیکلآلیاژدر کارشانمحلدلیلبهرامادهناموکردندکشف(
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آستنیتفازدوهرکلیطرح.[2]داردکمتریمقاومتجهتهمینبهوداردنامتقارن

.استشدهدادهنشان1شکلدربعدیدوصورتبهمارتنزیتو

[2]نمایش طرح کلی ریز ساختار نمونه ای از آلیاژ حافظه دار شکلی -1شکل 

اثر.ردداوجوددارحافظهمواددرشکل هاتغییرپذیریبرگشتبرایمکانیزمدو
می دهدرخMfازکمتردمایدرداریحافظهاثر.کشسانیابراثروداریحافظه

وقوعباکرنشتنشمنحنی2شکل.(باشدمختلفاشکالبهمارتنزیتشکلبهماده)
.می دهدنشانراداریحافظهتبدیل

[4]با اثر حافظه شکلی SMAکرنش -منحنی تنش-2شکل

دراردارپیچهایکنندهمتصلآزمایشگاهیبرنامهیکدر[10]همکارانوابدولریها
موردیبرشدیواردرراپیچیشوندهقفلهایکنندهمتصلومسلحبتنتیرهای
موردایچرخهبارگذاریتحتکنندهمتصلسیستمنوعدوهر.دادندقراربررسی

خودازبخشیرضایتعملکردکنندهمتصلسیستم های(7شکل)گرفتندقرارآزمایش
SMAانابرکشسکرنش هایبازهدرناگهانیگسیختگیولغزشهیچ؛دادندنشان

.نشدثبتومشاهده

، سمت سیستم متصل کننده پیچ دار استفاده شده در تیرها: سمت چپ –7شکل
[10]رشی سیستم متصل کننده قفل شونده پیچی استفاده شده در دیوار ب: راست 

میعمورفتاربرمی تواندکننده هامتصلوجودکهدادنشانتیرآزمایشات
قرارگیریمحلتنظیمباSMAهایتیررفتاربهبودامکانچنینهم.باشدتأثیرگذار

آنپاییناالستیسیتهمدول،SMAمعایبازدیگریکی.داردوجودکننده هامتصل
چهاگرنابراینب.می شودتسلیمحالتدربزرگ ترشکل هایتغییربهمنجرکهمی باشد

ارتأثیرگذبارحذفازبعدترکپهنایکردنمحدوددرSMAآرماتورباهایتیر
(8شکل).دارندزیادیفضایوبودهبزرگترکپهنایامامی باشند،

نحوه : و سمت راست SMAنحوه ترک خوردن تیر های : سمت چپ –8شکل
[10]ترک خوردن تیر های متداول 

پهنایوبیشترفاصلهباترک هایآمدنوجودبهباعثSMAنرمهایمیلگرد
د،زیاپهنایباترک هایمعمولی،هایآرماتورباهایتیردر.می شوندبزرگ تر

موردردمخصوصاًنگرانی هااین.می کندایجادآن هاازاستفادهحالتدرنگرانی هایی
می باشند،مقاومخوردگیبرابردرهاSMAاما.می باشدآن هاخوردگیپتانسیل
می توانندSMAآرماتوربااعضادرمی توانندبزرگ ترپهنایباترک هایبنابراین
.اشدنمی بمطلوبترک هازیادپهنایشناسی،زیباییاساسبراما.گردندتحمل

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/336871266

