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الخﻼصة – يكﺎﻓئ تحليل اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلّحﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بﺎلبوليميﺮات المسلحﺔ بأليﺎف الكﺮبون  CFRPتحليل اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ
المسلحﺔ التقليديﺔ ﻣع اﻻختﻼف الجوهﺮي الذي يتمثل بﺎستﻌمﺎل نموذج )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( الخﺎص بﺎلخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت .CFRP
يستﻌﺮض هذا البحث طﺮيقتين ﻹيجﺎد ﻣخططﺎت التﺮابط ) (P-Mلمقﺎطع اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  ،CFRPاﻷولى
ﺷﺎﻣلﺔ بﺎستﻌمﺎل التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ ،والثﺎنيﺔ ُﻣبسّطﺔ بﺎستﻌمﺎل ﻣنهجيﺔ ﻣقتﺮﺣﺔ سﺎبقﺎ ً ﻹنشﺎء ﻣخطط تﺮابط بسيط يتم التﺮكيز ﻓيه على المنطقﺔ
التﻲ يحكمهﺎ اﻻنهيﺎر بﺎﻻنضغﺎط ،وبﺎلنتيجﺔ تم التحقق ﻣن ﻣخططﺎت ) (P-Mالنظﺮيﺔ ﻣن خﻼل المقﺎرنﺔ ﻣع نتﺎئج اﻻختبﺎرات ﻓﻲ الﻌديد ﻣن
الدراسﺎت السﺎبقﺔ .وتمت دراسﺔ تأثيﺮ المﻌﺎﻣﻼت المختلفﺔ على ﻣخطط التﺮابط كمقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ ،ونصف قطﺮ تدويﺮ زوايﺎ ﻣقطع الﻌمود،
وعدد طبقﺎت التطويق الذي وضح المنطقﺔ التﻲ يبﺮز ﻓيهﺎ أثﺮ التطويق ﻓﻲ ﻣخطط التﺮابط ،وﻣن أﺟل تطبيقﺎت التصميم الﻌملﻲ تم استﻌﺮاض
ﻣثﺎل عددي ﻓﻲ الملحق يوضح تصميم عمود خﺮسﺎنﻲ ُﻣسلّح ﻣطوق بمﺮكبﺎت .CFRP
الكلمات الرئيسية – ﻣخطط تﺮابط ،اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ ،تطويق ،البوليميﺮات المسلحﺔ بأليﺎف الكﺮبون.

 .1المقدمة
قدﻣت اﻷبحﺎث ] [29,18,17التﻲ تم ﻓيهﺎ التحﺮي عن سلوك )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل(
الخﺮسﺎنﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPعدة نمﺎذج )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( ﻣوﺟهﺔ نحو
التصميم ولكن أغفلت ﻣﻌظم اﻷبحﺎث ذات الشأن طﺮح ﻣنهجيﺔ عمليﺔ
ﻻستخدام هذه النمﺎذج عد تصميم المقﺎطع اﻹنشﺎئيﺔ إذ ﻻتوﺟد عﻼقﺎت يمكن
استخداﻣهﺎ ﻣبﺎﺷﺮة لتصميم ﻣقﺎطع اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ المطوقﺔ
بمﺮكبﺎت  ،CFRPﻓمن المﻌلوم أن الكود اﻷﻣﺮيكﻲ )[2] (ACI 318 2014
يسمح بﺎستبدال توزع اﻹﺟهﺎد ﻓﻲ ﻣنطقﺔ الضغط للخﺮسﺎنﺔ غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
بمستطيل اﻹﺟهﺎدات المكﺎﻓئ ذي اﻹﺟهﺎد الوسطﻲ 𝑓 𝛼 )ﺣيث أن = 0.85
𝛼( والﻌمق ) 𝛽 ℎﺣيث أن  0.85 ≥ 𝛽 ≥ 0.65وﻓق الﻌﻼقﺔ
) .(𝛽 = 0.85 − 0.008(𝑓 − 30لكن قيم 𝛽 𝛼 ،وعﻼقﺎت تصميم
اﻷعمدة المتوﻓﺮة ﻣبنيﺔ وﻣستنتجﺔ ﻣن ﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد -انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ غيﺮ
ط ﱠوقﺔ وﻣن المﻼﺣظﺎت التجﺮيبيﺔ على اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ غيﺮ ال ُم َ
ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ.
وهﻲ غيﺮ ﻣحققﺔ ﻣع ﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد – انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت
 CFRPالذي يتغيﺮ وﻓقﺎ ً لضغط التطويق الحﺎصل ﻣن قميﺺ التطويق على
اختﻼف عدد طبقﺎت  CFRPوخصﺎئصهﺎ الميكﺎنيكيﺔ وﺷكل وأبﻌﺎد المقطع
الﻌﺮضﻲ .لذا يستﻌﺮض هذا البحث طﺮيقتين يمكن استخداﻣهمﺎ ﻓﻲ تصميم
وتحقيق اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPاﻷولى ﻣستنبطﺔ ﻣن
تكﺎﻣﻼت ) Gaussطﺮيقﺔ التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ( تمتﺎز بﺎلدقﺔ والشموليﺔ يتم
تطبيقهﺎ ﻣن خﻼل إنشﺎء كود بﺮﻣجﻲ بسيط بﺎستﻌمﺎل وﺣدات  Macroﻓﻲ
 Excelللتنبﺆ بمخطط ) (P-Mلﻸعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت
 CFRPﻣن خﻼل تنفيذ ﺣلقﺎت ﻣتتﺎليﺔ بﺎﻻستنﺎد إلى ﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل(
الخﺎص بهﺎ ،ﺣيث يتم أخذ عدد ﻣن الشﺮائح التكﺎﻣليﺔ ﻓﻲ ﻣنطقﺔ الضغط
وﺣسﺎب اﻹﺣداثيﺎت الديكﺎرتيﺔ لهﺎ ﺣسب تكﺎﻣﻼت  ،[13] Gaussوﻣن ثم
ﺣسﺎب اﻻنفﻌﺎل واﻹﺟهﺎد المواﻓق ﺣسب عﻼقﺔ ) (σ − εالفﻌليﺔ للخﺮسﺎنﺔ
المطوقﺔ ،يليه ﺣسﺎب القوة الضﺎغطﺔ والﻌزم لكل ﺷﺮيحﺔ ،ليتم بﻌدهﺎ ﺣسﺎب
ﺣسﺎب ﻣحصلﺔ القوى الضﺎغطﺔ )التﺎبﻌﺔ للخﺮسﺎنﺔ ولحديد التسليح( والشّﺎده
𝑁 ،و ﻣحصلﺔ عزوم القوى الضﺎغطﺔ وال ّ
شﺎده
)التﺎبﻌﺔ لحديد التسليح(
𝑀 .بﻌدهﺎ يتم استهداف الفﺮق بين الﻼﻣﺮكزيﺔ المحسوبﺔ والﻼﻣﺮكزيﺔ

المﺮاد ﺣسﺎب قدرة التحمل عندهﺎ ليصبح ﻣسﺎويﺎ ً للصفﺮ ،وعند تحقيق ذلك
عن طﺮيق تغييﺮ قيمﺔ ﻣتغيﺮ التكﺎﻣل ) yارتفﺎع المحور المحﺎيد عن ﻣحور
اﻹﺣداثيﺎت( تُ ّ
خزن قيمﺔ 𝑁 𝑀 ،المواﻓقتين ﻻنفﻌﺎل ﻣﺎ 𝜀 ،بﻌدهﺎ تتم
زيﺎدة اﻻنفﻌﺎل بخطوة ﻣﻌينﺔ وتﻌﺎد الحلقﺔ ﺣتى الوصول إلى قيمﺔ اﻻنفﻌﺎل عند
اﻻنهيﺎر 𝜀 .وبإيجﺎد أكبﺮ قوة يتحملهﺎ المقطع وبحسﺎب الﻌزم المواﻓق يتم
تحديد نقطﺔ ﻣن ﻣخطط التﺮابط ﻣواﻓقﺔ لقيمﺔ الﻼﻣﺮكزيﺔ المفتﺮضﺔ .وهكذا يتم
إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط ) (P-Mكﺎﻣﻼً بﻌدد نقﺎط كيفﻲ يحدده المصمم ﻣن أﺟل
عدة قيم َلﻼﻣﺮكزيﺔ تتﺮاوح ﻣن الصفﺮ )ﺣﺎلﺔ اﻻنضغﺎط المحوري( ﺣتى قيم
كبيﺮة )تصبح أقﺮب لحﺎلﺔ اﻻنﻌطﺎف الصﺎﻓﻲ(.
أﻣﺎ الطﺮيقﺔ الثﺎنيﺔ ] [26التﻲ تمت المقﺎرنﺔ ﻣﻌهﺎ ﻓتﻌطﻲ ﻣخطط تﺮابط ﻣبسط
) (P-Mعلى هيئﺔ سلسلﺔ ﻣن الخطوط المستقيمﺔ التﻲ تﺮبط قيم الحمولﺔ
المحوريﺔ والﻌزوم المواﻓقﺔ بدﻻً ﻣن المنحنﻲ المستمﺮ وذلك لخمس نقﺎط ﻣميزة
ﻓﻲ ﺟميﻌهﺎ يحصل انهيﺎر المقطع بوصول الليف البيتونﻲ اﻷقصى ﻓﻲ ﻣنطقﺔ
الضغط لقيمﺔ اﻻنفﻌﺎل اﻷعظم 𝜀 الذي يقﺎبل ﻣﺎيلﻲ:
 ﻓﻲ النقطﺔ  :Aيكون اﻻنفﻌﺎل ﻣحوري ﻣنتظم على الضغط للخﺮسﺎنﺔال ُم َ
ط ﱠوقﺔ 𝜀.
 ﻓﻲ النقطﺔ  :Bانفﻌﺎل صفﺮي ﻓﻲ طبقﺔ التسليح الطولﻲ القﺮيب ﻣن الوﺟهالمشدود.
 ﻓﻲ النقطﺔ  :Cوصول اﻻنفﻌﺎل إلى قيمته عند الخضوع 𝜀 ﻓﻲ طبقﺔ ﺣديدالتسليح الطولﻲ قﺮب الوﺟه المشدود.
 ﻓﻲ النقطﺔ  :Dوصول اﻻنفﻌﺎل لحدود اﻻنهيﺎر على الشد ) (0.005ﺣسب)[2] (ACI 318-14عند طبقﺔ ﺣديد التسليح الطولﻲ قﺮب الوﺟه المشدود.
 النقطﺔ  :Eالنقطﺔ المواﻓقﺔ لﻼنﻌطﺎف الصﺎﻓﻲ بدون قوة ﻣحوريﺔ.وبشكل عﺎم تمتﺎز الطﺮيقﺔ اﻷولى )طﺮيقﺔ التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ( بﺎلدقﺔ والسﺮعﺔ
وسهولﺔ التطبيق بمجﺮد بﺮﻣجتهﺎ بينمﺎ تتشﺎبه الطﺮيقﺔ الثﺎنيﺔ ﻣع طﺮق الحل
اليدوي بخطواتهﺎ ،وبﺎستﻌﺮاض الطﺮيقتين يتم تقديم ﻣنهجيﺔ ﻣتكﺎﻣلﺔ
للمصممين يتم ﻓيهﺎ إدخﺎل السلوك الفﻌلﻲ للخﺮسﺎنﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت
.CFRP
إشكالية البحث :إن عﻼقﺎت تصميم اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ الموﺟودة ﻓﻲ
كودات التصميم اﻹنشﺎئﻲ ﻣستنتجﺔ ﻣن ﻣستطيل اﻹﺟهﺎدات المكﺎﻓئ الذي
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يصبح غيﺮ ﻣحقق ﻣع ﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد –انفﻌﺎل( للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت
 ،CFRPوكثﺮت اﻷبحﺎث التﻲ خﺮﺟت بﻌﻼقﺎت تتنبأ بسلوك )إﺟهﺎد -انفﻌﺎل(
الخﺮسﺎنﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPلكنهﺎ لم تتنﺎول انﻌكﺎس هذا السلوك
الفﻌلﻲ على تصميم المقﺎطع اﻹنشﺎئيﺔ ولم تستﻌﺮض ﻣنهجيﺔ ﻣتكﺎﻣلﺔ لتصميم
وتحقيق اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPيسهل
استخداﻣهﺎ ﻣن قبل المصممين.
هدف البحث :طﺮح ﻣنهجيﺔ ﻣتكﺎﻣلﺔ تسﺎعد ﻓﻲ تصميم اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ
المسلحﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPﻣن خﻼل إنشﺎء ﻣخطط تﺮابط خﺎص بهﺎ
)قوة ﻣحوريﺔ  -عزم انﻌطﺎف( طﺎلمﺎ ﻻتوﺟد عﻼقﺎت تصميم ﻣبﺎﺷﺮة ﻓﻲ
ﻣتنﺎول المصممين.

 .2الدراسات السابقة
نماذج إجهاد-انفعال الخرسانة المطوقة بمركبات :CFRP
كثﺮت اﻷبحﺎث ] [29,18,17التﻲ تم ﻓيهﺎ التحﺮي عن ﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد-
انفﻌﺎل( للخﺮسﺎنﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPوالتﻲ يمكن تصنيفهﺎ ﻓﻲ ﻓئتين:
 .1نمﺎذج ﻣوﺟهﺔ نحو التصميم
 .2نمﺎذج ﻣوﺟهﺔ نحو التحليل
وعﺎدة ﻣﺎ تكون النمﺎذج ال ُم َوﺟّهﺔ نحو التصميم بشكل ﻣﻌﺎدﻻت ريﺎضيﺔ ﻣستمدة
ﻣبﺎﺷﺮة ﻣن نتﺎئج اﻻختبﺎر ،وتتم ﻓيهﺎ ﻣﻌﺎلجﺔ الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بـ CFRP
كمﺎدة ﻣﺮكبﺔ واﺣدة ،ﻣمﺎ يجﻌلهﺎ بسيطﺔ الصيغﺔ وسهلﺔ التطبيق ﻓﻲ التصميم.
وقد اقتﺮح البﺎﺣثون ﻓﻲ هذا المنحى نمﺎذﺟهم استنﺎدا ً إلى بﺮاﻣج تجﺮيبيﺔ ﻣكثفﺔ
على الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPبشكل ﻣنتظم ،والتﻲ تم تطويﺮهﺎ
ﻓيمﺎ بﻌد لتشمل نمﺎذج الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ ﻓﻲ المقﺎطع المستطيلﺔ ﺣيث يكون
ضغط التطويق غيﺮ ﻣنتظم .ويﻌتبﺮ نموذج  [18,17] Lam and Tengﻣن
أهم نمﺎذج )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( الموﺟهﺔ نحو التصميم وأكثﺮهﺎ ﻣوثوقيﺔ وﻻسيمﺎ
ﻣع الخﺮسﺎنﺔ بمقﺎوﻣﺔ عﺎديﺔ .يوضح الجدول ) - (1ﻓﻲ الملحق  -Aﻣﻌﺎدﻻت
النموذج ] [18,17وﻣﻌﺎﻣﻼته .إن ﻓهم سلوك )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ
المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPيتطلب درايﺔ تﺎﻣﺔ بمفهوم أسﺎسﻲ أﻻ وهو ضغط
التطويق الحﺎصل ﻣن قميﺺ التطويق على اختﻼف عدد طبقﺎت CFRP
وخصﺎئصهﺎ الميكﺎنيكيﺔ وﺷكل وأبﻌﺎد المقطع الﻌﺮضﻲ.
ضغط التطويق المبذول من قميص :CFRP
تخضع الخﺮسﺎنﺔ ﻓﻲ اﻷعمدة الدائﺮيﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPلضغط
تطويق ﻣنتظم ،وتتﻌلق قيمﺔ ضغط التطويق ال ُم َﺆ ّﻣن بكميﺔ وﻣقﺎوﻣﺔ ﻣﺮكبﺎت
 CFRPوقطﺮ ال ﱡلب الخﺮسﺎنﻲ ال ُم َ
ط ﱠوق .يتم الوصول إلى القيمﺔ القصوى
لضغط التطويق المبذول عندﻣﺎ يصل اﻻنفﻌﺎل المحيطﻲ ﻓﻲ قميﺺ CFRP
إلى قيمﺔ اﻻنفﻌﺎل اﻷقصى ﻣمﺎ يسبب تمزق اﻷليﺎف الذي يقود إلى انهيﺎر هش
للخﺮسﺎنﺔ.

𝜀 :اﻻنفﻌﺎل الجﺎنبﻲ الحﺎصل :𝑡 ،السمﺎكﺔ اﻹسميﺔ لطبقﺔ اﻷليﺎف :𝑛 ،عدد
طبقﺎت اﻷليﺎف :𝐷 ،قطﺮ اﻷسطوانﺔ المطوقﺔ.
وبﺎلتﺎلﻲ للتنبﺆ بﺎلتطويق اﻷعظمﻲ:
.
. .
. .
)(12
= 𝑓
=
= 𝑝 𝑓.
𝑓 :المقﺎوﻣﺔ القصوى لﻸليﺎف على الشد،
𝜀 :اﻻنفﻌﺎل الحدي )عند اﻻنقطﺎع( لﻸليﺎف على الشد.
𝑝 تمثل النسبﺔ الحجميﺔ لقميﺺ التطويق:
. .

)(13

=

. . .
/

= 𝑝

إذا كﺎن المقطع ال ُم َ
ط ﱠوق بمﺮكبﺎت  CFRPﻣﺮبﻌﺎ ً ﻓيُنصح عندئذ بتدويﺮ الزوايﺎ
لتحسين ﻓﻌﺎليﺔ التطويق بمﺮكبﺎت  CFRPوتجنب انقطﺎع اﻷليﺎف عند الزوايﺎ
الحﺎدة نتيجﺔ تﺮكز اﻹﺟهﺎدات ،ولكن غﺎلبﺎ ً ﻣﺎ يتم تقليﺺ نصف قطﺮ التدويﺮ
 rإلى قيم صغيﺮة بسبب وﺟود ﺣديد التسليح الداخلﻲ .اﻓتﺮضت الدراسﺎت
المجﺮاة على الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بحديد الصلب ] [10,22بأن تطويق
الخﺮسﺎنﺔ يتم ﻓﻲ المقطع المﺮبع بواسطﺔ التسليح الﻌﺮضﻲ ﻣن خﻼل اﻷﻓﻌﺎل
القوسيﺔ  ،arching actionsﺣيث تكون الخﺮسﺎنﺔ المحصورة بين أربﻌﺔ
ﻣطوقﺔ بشكل تﺎم ،وتتقﺎطع هذه القطوع
قطوع ﻣكﺎﻓئﺔ ﻣن الدرﺟﺔ الثﺎنيﺔ
ّ
المكﺎﻓئﺔ على الحواف بزاويﺔ  45°كمﺎ هو ﻣبين ﻓﻲ الشكل  ،2بينمﺎ يتضﺎءل
التطويق ﻓﻲ بقيﺔ المقطع .وﻣع وﺟود اختﻼﻓﺎت بين ﻣﺮكبﺎت  CFRPوﺣديد
التسليح ﻓﻲ توﻓيﺮ التطويق ،إﻻ أن اﻻﻓتﺮاض السﺎبق بخصوص الجزء
ال ُم َ
ط ﱠوق بشكل ﻓﻌﺎل يبقى صﺎلحﺎ ً عند التطويق بهﺎ.

شكل  :2ﻓﻌل التطويق بمﺮكبﺎت  FRPﻓﻲ المقﺎطع المﺮبﻌﺔ ].[29
وبﺮغم انخفﺎض ﻓﻌﺎليﺔ التطويق ﻓﻲ المقﺎطع المﺮبﻌﺔ عن المقﺎطع الدائﺮيﺔ
بينت النتﺎئج التجﺮيبيﺔ ] [25,20ﺣدوث اﻻنهيﺎر ﻓﻲ الﻌمود الخﺮسﺎنﻲ المﺮبع
ال ُم َ
ط ﱠوق بسبب تمزق قميﺺ  CFRPأيضﺎً .ﻓﻲ ﻣﻌﺎدلﺔ ضغط التطويق )(11
يتم استبدال  Dبطول القطﺮ ﻓﻲ المقطع المﺮبع ،وبﺎلنسبﺔ للمقطع المﺮبع ذي
دورة ،يمكن كتﺎبﺔ  Dعلى النحو اﻵتﻲ:
الزوايﺎ ال ُم ّ
𝐷 = √2𝑏 − 2. 𝑟 √2 − 1

)(14

شكل  :1ﻣخطط الجسم الطليق للتطويق بمﺮكبﺎت
[11] (De Lorenzis,2003) FRP
ﻣن ﻣﻌﺎدلﺔ توازن القوى المبينﺔ ﻓﻲ الشكل:1
)(9
𝜀𝐸= 𝜀𝐸= 𝑓
.

)(10
. .

. . .

= 𝐸
.

= 𝑓
=
)(11
𝐸  :ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺮونﺔ اﻷليﺎف على الشد : 𝜀 ،اﻻنفﻌﺎل الحﺎصل لﻸليﺎف نتيجﺔ
الشد : 𝐸 ،ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺮونﺔ طبقﺎت اﻷليﺎف على الشد بﻌد لفهﺎ على اﻻسطوانﺔ،

شكل  :3اللﱡب الخﺮسﺎنﻲ ال ُم َ
ط ﱠوق ﻓﻲ المقطع المﺮبع
ﺣسﺎب ضغط التطويق الفﻌﺎل ﻓﻲ المقطع المﺮبع:
)(15
)(16
)(17

𝑓 𝑘= 𝑓
=2

= 1−

=1−

)

𝐴 =4
(

=

= 𝑘
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= 1−

)(18

= 𝑘

إذا كﺎن المقطع ﻣﺮبﻌﺎ ً ﻣع زوايﺎ ﻣدورة يُستبدل البﻌد 𝑏 بﺎلبﻌد 𝑏 الموضح
ﻓﻲ الشكل  3لتصبح الﻌﻼقﺔ ) (18كمﺎ يلﻲ:
(

)

= 1−

)(19

= 𝑘

وعندﻣﺎ يصبح المقطع ﻣستطيﻼً تسﺎهم زيﺎدة النسبﺔ بين بﻌدي المقطع ﻓﻲ
تخفيض ضغط التطويق المبذول لتصبح ﺟدوى التطويق أقل ]:[18
)

)(20

(

)

(

= 1−

= 𝑘

𝐴  :ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ للخﺮسﺎنﺔ ﻓﻲ الﻌمود
𝐴 :ﻣسﺎﺣﺔ الجزء غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوق ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ
𝐴 :المسﺎﺣﺔ الكليﺔ للمقطع الﻌﺮضﻲ
𝑟 :نصف قطﺮ تدويﺮ الزوايﺎ للمقﺎطع غيﺮ دائﺮيﺔ
𝑝 :نسبﺔ ﻣسﺎﺣﺔ ﺣديد التسليح الطولﻲ إلى ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ
𝑘:ﻣﻌﺎﻣل ﻓﻌﺎليﺔ التطويق

 .3منهجية البحث:
إنشاء مخطط ترابط ) (P-Mلﻸعمدة الخرسانية المسلحة ال ُم َط ﱠوقة بمركبات
CFRP
 .Aإيجاد مخطط ترابط باستعمال التكامﻼت العددية
عند إنشﺎء ﻣخطط تﺮابط لﻸعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت
 CFRPتﺆخذ اﻻﻓتﺮاضﺎت اﻵتيﺔ بﻌين اﻻعتبﺎر عند التحليل:
 (1المقﺎطع المستويﺔ تبقى ﻣستويﺔ.
 (2ﻣقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ ﻓﻲ الشد ﻣهملﺔ.
 (3الﺮبط التﺎم بين ﺣديد التسليح والخﺮسﺎنﺔ ،وﻣﺮكبﺎت  FRPوالخﺮسﺎنﺔ.
تتلخﺺ طﺮيقﺔ إنشﺎء كود بﺮﻣجﻲ بسيط ﻓﻲ  Excelﻹيجﺎد ﻣخطط التﺮابط
بﺎلخطوات التﺎليﺔ:
 -1إدخﺎل المﻌطيﺎت المتمثلﺔ بﺎﻷبﻌﺎد الهندسيﺔ للمقطع الﻌﺮضﻲ ][a,b,h,d,r
التغطيﺔ البيتونيﺔ ) ،(aالبﻌد القصيﺮ) ،(bوالبﻌد الطويل ) ،(hالﻌمق الفﻌﺎل
) ،(dنصف قطﺮ تدويﺮ الزوايﺎ للمقﺎطع غيﺮ دائﺮيﺔ ) ،(rوخصﺎئﺺ المواد
وتشمل خصﺎئﺺ االخﺮسﺎنﺔ  ،𝑓 . 𝜀 . 𝐸 :وخصﺎئﺺ ﺣديد التسليح:
𝑓  ،𝐸 .وﻣسﺎﺣﺔ التسليح ﻓﻲ كل طبقﺔ وبُﻌدهﺎ الشﺎقولﻲ عن ﻣحور
.𝑛. 𝑡 . 𝐸 . 𝜀 .
اﻹﺣداثيﺎت ،وخصﺎئﺺ قميﺺ التطويق :CFRP
 -2ﺣسﺎب ﻣسﺎﺣﺔ المقطع 𝐴 ونسبﺔ ﺣديد التسليح 𝜌 والمسﺎﺣﺔ الصﺎﻓيﺔ
للمقطع 𝐴 ،وﻣﻌﺎﻣﻼت نموذج )إﺟهﺎد – انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت
 :CFRPﻣتمثلﺔ بضغط التطويق 𝑓 ،وﻣﻌﺎﻣﻼت الفﻌﺎليﺔ 𝑘، 𝑘 ،اﻹﺟهﺎد
اﻷقصى واﻻنفﻌﺎل اﻷقصى المواﻓق 𝜀 ،𝑓 ،وﻣيل الجزء الصﺎعد 𝐸،
واﻻنفﻌﺎل عند بدايﺔ المﺮﺣلﺔ اﻻنتقﺎليﺔ 𝜀.
 -3إدخﺎل قيمﺔ الﻼﻣﺮكزيﺔ المﺮاد ﺣسﺎب قدرة التحمل عندهﺎ 𝑒.
 -4اﻓتﺮاض قيمﺔ لﻼنفﻌﺎل 𝜀 ﻓﻲ أقصى ليف خﺮسﺎنﻲ ﻣضغوط ،وارتفﺎع
المحور المحﺎيد عن ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت  ،yواﻻرتفﺎع الفﻌلﻲ لمنطقﺔ الضغط
.ℎ
 -5أخذ عدد ﻣن الشﺮائح التكﺎﻣليﺔ ﻓﻲ ﻣنطقﺔ الضغط ،كمﺎ ﻓﻲ الشكل ،4
وﺣسﺎب اﻹﺣداثيﺎت الديكﺎرتيﺔ لهﺎ ﺣسب تكﺎﻣﻼت  ،[13] Gaussوﻣن ثم
ﺣسﺎب اﻻنفﻌﺎل واﻹﺟهﺎد المواﻓق ﺣسب عﻼقﺔ ) ،(σ − εيليه ﺣسﺎب القوة
الضﺎغطﺔ والﻌزم لكل ﺷﺮيحﺔ ،ليتم بﻌدهﺎ ﺣسﺎب القوة الكليﺔ والﻌزم الكلﻲ،
ُﻣفصّل ﻓﻲ الجدول  -2ﻓﻲ الملحق -A

شكل  .4توزع اﻻنفﻌﺎل واﻹﺟهﺎد ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ.
 -6إيجﺎد اﻻنفﻌﺎل واﻹﺟهﺎد والقوة الشﺎدة أو الضﺎغطﺔ والﻌزوم المواﻓقﺔ لكل
ﻣستوى تسليح ،ﺣيث تﻌطى لﻺﺟهﺎدات الشﺎدة إﺷﺎرة سﺎلبﺔ .الجدول  -3ﻓﻲ
الملحق -A
 -7ﺣسﺎب ﻣحصلﺔ القوى الضﺎغطﺔ )التﺎبﻌﺔ للخﺮسﺎنﺔ ولحديد التسليح(
𝑁 ،و ﻣحصلﺔ عزوم القوى الضﺎغطﺔ
والشّﺎده )التﺎبﻌﺔ لحديد التسليح(
وال ّ
شﺎده ﺣول ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت 𝑀.
 -8ﺣسﺎب الﻼﻣﺮكزيﺔ عن ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت ) 𝑁.(𝑒 = 𝑀 /
أي الﻼﻣﺮكزيﺔ عن ﻣﺮكز
وﻣن ثم الﻼﻣﺮكزيﺔ الداخليﺔ
المقطع). (𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 𝑒 − 0.5 ℎ
 - 9إيجﺎد الفﺮق بين الﻼﻣﺮكزيﺔ المحسوبﺔ )𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑒( والﻼﻣﺮكزيﺔ المﺮاد
ﺣسﺎب قدرة التحمل عندهﺎ 𝑒.
 -10تﻌتبﺮ قيمﺔ  yصحيحﺔ إذا كﺎنت القيمﺔ ) 𝑒  (𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 −ﻣسﺎويﺔ
للصفﺮ ،وعند تحقيق ذلك عن طﺮيق تغييﺮ  yت ُ ّ
𝑀
𝑁،
خزن قيمﺔ
المواﻓقتين لﻼنفﻌﺎل 𝜀 ،بﻌدهﺎ تتم زيﺎدة اﻻنفﻌﺎل بخطوة ﻣﻌينﺔ وتﻌﺎد الحلقﺔ
ﺣتى الوصول إلى قيمﺔ 𝜀.
 -11وبإيجﺎد أكبﺮ قوة يتحملهﺎ المقطع وبحسﺎب الﻌزم المواﻓق يتم تحديد نقطﺔ
ﻣن ﻣخطط التﺮابط ﻣواﻓقﺔ لقيمﺔ الﻼﻣﺮكزيﺔ المفتﺮضﺔ 𝑒.
مقارنة مخططات الترابط مع نتائج الدراسات السابقة:
تﻌتبﺮ الشواهد التجﺮيبيﺔ على عينﺎت اختبﺎر )سوا ًء أكﺎنت أعمدة دائﺮيﺔ أو
ﻣستطيلﺔ المقطع( ذات ﺣجم ﺣقيقﻲ ضيقﺔ النطﺎق ،وغﺎلبﺎ ً ﻣﺎ تكون هذه اﻷعمدة
ﻣﻌﺮضﺔ لحمولﺔ ﻣحوريﺔ ضﺎغطﺔ بﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى عزم انحنﺎء تسببه ﺣمولﺔ
ﺟﺎنبيﺔ ] [28-21-16-15-5أو تطبيق الحمولﺔ الضﺎغطﺔ بشكل ﻻﻣﺮكزي
] [12وقد تم تجميع قﺎعدة البيﺎنﺎت تحت الشﺮوط التﺎليﺔ:
 أعمدة خﺮسﺎنيﺔ ﻣسلحﺔ بمقﺎطع ﻣﺮبﻌﺔ وﻣستطيلﺔ ،ﻣع اعتبﺎر
النسبﺔ الجﺎنبيﺔ لبﻌدي ﻣقطع الﻌمود)( ≤ 2
 أعمدة خﺮسﺎنيﺔ ﻣسلحﺔ ﻣطوقﺔ بـمﺮكبﺎت  FRPبﺎتجﺎه عمودي
على المحور الطولﻲ للﻌمود.
 تم تجﺎهل نتﺎئج التجﺎرب على أنﺎبيب  FRPالمملوءة بﺎلخﺮسﺎنﺔ،
واﻷعمدة المتضﺮرة والمحملﺔ قبل التقويﺔ.
 لم يتم تضمين اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ التﻲ تنهﺎر على القﺺ.
نظمت المﻌلوﻣﺎت ﻓﻲ الجدول  - 4ﻓﻲ الملحق  -Aعلى النحو اﻵتﻲ :الﻌمود
اﻷول ﻓﻲ الجدول يظهﺮ المﺮﺟع الذي تﻌود إليه المجموعﺔ التجﺮيبيﺔ ورﻣوز
الﻌينﺎت ،الشكل الهندسﻲ وخصﺎئﺺ المواد ﻣوضحﺔ ﻓﻲ بﺎقﻲ اﻷعمدة ،ﺣيث
تم عﺮض المﻌلوﻣﺎت وﻓق التﺮتيب اﻵتﻲ:
البﻌد القصيﺮ) (bوالبﻌد الطويل ) (hوالنسبﺔ الجﺎنبيﺔ ) : H ،(h/bارتفﺎع
الﻌينﺔ : 𝑓 ،ﻣقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ :𝑓 ،إﺟهﺎد الخضوع لحديد
التسليح الطولﻲ :𝑝 ،نسبﺔ ﻣسﺎﺣﺔ ﺣديد التسليح الطولﻲ إلى ﻣسﺎﺣﺔ المقطع
الﻌﺮضﻲ للﻌنصﺮ :𝑝 ،النسبﺔ الحجميﺔ لقميﺺ التطويق : 𝐸 ،ﻣﻌﺎﻣل
المﺮونﺔ على الشد لنسيج اﻷليﺎف.
𝜀 :اﻻنفﻌﺎل اﻷقصى لنسيج اﻷليﺎف : 𝑡 ،السمﺎكﺔ اﻻسميﺔ لنسيج CFRP
بﺎلطبقﺔ الواﺣدة.
آخﺮ عمودين ﻓﻲ الجدول  - 4ﻓﻲ الملحق  -Aيﻌبﺮان عن الحمولﺔ المحوريﺔ
𝑀( على التوالﻲ .تتفﺎوت
𝑝( ،والﻌزم اﻷعظمﻲ )
القصوى )
المقﺎوﻣﺔ على الضغط للﻌينﺎت الموﺟودة ﻓﻲ الجدول بين )(41.6-21.1
 ،MPaلذا سيتم اعتمﺎد نموذج )إﺟهﺎد -انفﻌﺎل( المقتﺮح بﺎﻷصل ﻣن قبل
)- [17] (Lam and Tengالموضح ﻓﻲ الجدول 1ﻓﻲ الملحق  -Aنظﺮا ً
لمﻼءﻣته وﺣسن تمثيل ﻣﻌﺎدﻻته للبيﺎنﺎت التجﺮيبيﺔ ﻣن أﺟل الخﺮسﺎنﺔ عﺎديﺔ
المقﺎوﻣﺔ ،ولكن بﻌد استﻌمﺎل الﻌﻼقﺎت المقتﺮﺣﺔ ﻓﻲ عمل تجﺮيبﻲ ] [4أُعدّ
للتحﺮي عن نمﺎذج )إﺟهﺎد -انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ المطوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPوقد
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اقتﺮﺣت ﻓيه عﻼقﺎت أكثﺮ ﻣﻼءﻣﺔ للتنبﺆ بﺎلمقﺎوﻣﺔ القصوى واﻻنفﻌﺎل اﻷقصى
المقﺎبل للخﺮسﺎنﺔ المحليﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  ،CFRPالﻌﻼقﺎت ).(22) ،(21
𝑘1 + 2.2

𝑎𝑃𝑀 𝑓 ≤ 40
)(21
𝑎𝑃𝑀 𝑓 > 40

)(22

.

𝑘
.

𝜌

.
.

.

=
1 + 2.2

𝜌 = 1.75 + 2.9𝑘 .

)(23

. . .
).

(

/
.

𝜀

= 𝜌

)(24
𝜀
𝑘 𝑘 ،ﻣﻌﺎﻣﻼت الفﻌﺎليﺔ تﻌبﺮ عنهﺎ الﻌﻼقﺎت ) (7,8الموضحﺔ ﻓﻲ الجدول1
 ﻓﻲ الملحق  -Aﻣن أﺟل المقطع المستطيل ،وﻣن أﺟل المقطع الدائﺮي تﺆخذﻣسﺎويﺔ لـ ) .(1تم ذكﺮ نصف قطﺮ تدويﺮ الزوايﺎ للﻌينﺎت المقواة ﻓﻲ الجدول
 -4ﻓﻲ الملحق  -Aﻓقد اﻓتُﺮض نصف قطﺮ أصغﺮي لتدويﺮ الزوايﺎ ﺣوالﻲ
) (13 mmكمﺎ هو ﻣﻌطى ﻓﻲ ) [1] (ACI440.2R-02ﻓﻲ ﺣﺎل لم يتم
التنويه عنه ﻓﻲ المنشورات اﻷصليﺔ.
تم إيجﺎد ﻣخططﺎت التﺮابط لﻸعمدة المختبﺮة ﻓﻲ الدراسﺎت المﺮﺟﻌيﺔ السﺎبقﺔ
] [12-5-15-16-28-21بﺎستﻌمﺎل طﺮيقﺔ التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ ،ﻣن أﺟل
المقﺎرنﺔ ﻣع نتﺎئج اﻻختبﺎر ،الشكل .5
كﺎنت قيمﺔ الخطأ ﻣقبولﺔ عند المقﺎرنﺔ ﻣع ﻣﻌظم النتﺎئج التجﺮيبيﺔ كمﺎ يبين
الجدول  -5ﻓﻲ الملحق  -Aﻣﺎعدا الﻌينﺔ ) [5] (Bousias) (BO3-bﺣيث
انهﺎر الﻌمود التجﺮيبﻲ عند قيمﺔ للﻌزم أقل بحدود  %18وقد يﻌزى ذلك إلى
ظﺮوف التجﺮبﺔ أو انحﺮاف بسيط ﻓﻲ خصﺎئﺺ المواد أو ﻣواصفﺎت المقطع
أو نصف قطﺮ التدويﺮ الفﻌلﻲ التﻲ أعطﺎهﺎ المﺮﺟع.

= 𝜌

تأثير المعامﻼت المختلفة على مخطط الترابط في اﻷعمدة الخرسانية
المسلحة ال ُم َ
ط ﱠوقة بمركبات :CFRP
هنﺎك الﻌديد ﻣن المﻌﺎﻣﻼت كمواصفﺎت المقطع أو ﻣواصفﺎت ﻣواد اﻹنشﺎء
التﻲ يمكن دراسﺔ تأثيﺮهﺎ على ﻣخطط التﺮابط لﻌمود خﺮسﺎنﻲ ﻣسلح ﻣطوق
بمﺮكبﺎت  CFRPسيتم التﺮكيز على بﻌضهﺎ كﺎلمقﺎوﻣﺔ على الضغط 𝑓 ،عدد
طبقﺎت  ،(n) CFRPنصف قطﺮ التدويﺮ ) (rﻣن خﻼل طﺮح ﻣثﺎل لﻌمود
ﻣطوق ﻣواصفﺎته ﻣوضحﺔ ﻓﻲ الجدول  -6ﻓﻲ الملحق -A
 (aتأثير مقاومة الخرسانة وخصائصها:

شكل  :6تأثيﺮ ﻣقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ عند إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط
يبدو ﻓﻲ الشكل  6أثﺮ ﻣقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ ﺟليﺎ ً ﻓﻲ المنطقﺔ التﻲ يحكمهﺎ الضغط،
بينمﺎ يتضﺎءل تأثيﺮهﺎ تحت خط التوازن.
 (bتأثير عدد طبقات التطويق بمركبات :CFRP
تم إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط للخﺮسﺎنﺔ غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بﺎستﻌمﺎل نموذج )إﺟهﺎد-
انفﻌﺎل( الذي اقتﺮﺣه  [8] Carreira and Chuوالمستنتج بﺎﻷصل ﻣن قبل
 [23] Popovicsوﻓق الخطوات نفسهﺎ المتبﻌﺔ ﻓﻲ طﺮيقﺔ التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ.

شكل  :7تأثيﺮ عدد طبقﺎت التطويق عند إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط
(c

تأثير نصف قطر التدوير:

شكل  :8تأثيﺮ نصف قطﺮ التدويﺮ عند إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط
 .Bإيجاد مخطط ترابط تصميمي مبسط ][26
ﻓﻲ المنهجيﺔ المقتﺮﺣﺔ ] [26يتم إنشﺎء ﻣخطط تﺮابط ﻣبسط ) (P-Mعلى هيئﺔ
سلسلﺔ ﻣن الخطوط المستقيمﺔ التﻲ تﺮبط قيم الحمولﺔ المحوريﺔ والﻌزوم
المواﻓقﺔ بدﻻً ﻣن المنحنﻲ المستمﺮ وذلك لخمس نقﺎط ﻣميزة كﺎلتﺎلﻲ ]: [19
 النقطﺔ  :Aانفﻌﺎل ﻣحوري ﻣنتظم على الضغط للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َط ﱠوقﺔ 𝜀 أو
) 𝜀(.
 النقطﺔ  :Bتوزع اﻻنفﻌﺎل المواﻓق ﻻنفﻌﺎل أعظم على الضغط 𝜀 أو) 𝜀(وانفﻌﺎل صفﺮي ﻓﻲ طبقﺔ التسليح الطولﻲ القﺮيب ﻣن الوﺟه المشدود.
 النقطﺔ  :Cتوزع اﻻنفﻌﺎل وﻓقﺎ ً ﻻنهيﺎر توازنﻲ ﻣع انفﻌﺎل أعظم على الضغط𝜀 أو ) 𝜀( واﻻنفﻌﺎل عند الخضوع على الشد 𝜀 ﻓﻲ طبقﺔ ﺣديد التسليح
الطولﻲ قﺮب الوﺟه المشدود.
 النقطﺔ  :Dتوزع اﻻنفﻌﺎل وﻓقﺎ ً لحدود اﻻنهيﺎر على الشد ﻣع انفﻌﺎل أعظمعلى الضغط 𝜀 أو) 𝜀( ،واﻻنفﻌﺎل على الشد )(ACI 318-14) (0.005
][2عند طبقﺔ ﺣديد التسليح الطولﻲ قﺮب الوﺟه المشدود.
 النقطﺔ  :Eالنقطﺔ المواﻓقﺔ لﻼنﻌطﺎف الصﺎﻓﻲ بدون قوة ﻣحوريﺔ. تمثل النقطﺔ  Aﻓﻲ ﻣخطط التﺮابط ﺣﺎلﺔ الضغط الصﺎﻓﻲ ،أﻣﺎ بﺎلنسبﺔ للنقﺎط B,C, Dﻓيتم ﺣسﺎب ﻣوقع المحور المحﺎيد  ℎﻣبﺎﺷﺮة ﻣن تشﺎبه المثلثﺎت ﻓﻲ
ﻣخطط توزع اﻻنفﻌﺎل المواﻓق لكل ﺣﺎلﺔ ،ﻣوضح ﻓﻲ الشكل ) .(9يتم الحصول
على ﻣوقع المحور المحﺎيد ﻓﻲ النقطﺔ  Eالتﻲ تمثل ﺣﺎلﺔ اﻻنﻌطﺎف الصﺎﻓﻲ
)قوة ﻣحوريﺔ صفﺮيﺔ( بﺎستﻌمﺎل نظﺮيﺎت الﻌتبﺎت الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ
التقليديﺔ ،ﻣفتﺮضين عدم إسهﺎم التطويق بـ  ،CFRPﺣيث ﻻ يتغيﺮ اﻹﺟﺮاء
𝑀 ].[27
الﻼزم لحسﺎب
طﺎلمﺎ أن تﻌزيز قدرة التحمل ﻣﻌتبﺮ إذا أثّﺮ التطويق بمﺮكبﺎت  CFRPعلى
خصﺎئﺺ الخﺮسﺎنﺔ ،سيتم التﺮكيز على المنطقﺔ التﻲ يحكمهﺎ الضغط ﻣن
المخطط .A,B,C
يمكن إيجﺎد القوة المحوريﺔ اﻻسميﺔ 𝑃 المواﻓقﺔ للنقطﺔ  Aﻣن المﻌﺎدلﺔ )(25
ﺣيث ) 𝑀 = .(0
)(25
𝐴 𝑓 𝑃 ( ) = 0.85𝑓 𝐴 − 𝐴 +
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المحوري 𝜀 عند أي نقطﺔ ﻣن ﻣنطقﺔ الضغط )ﻣن تشﺎبه المثلثﺎت( بدﻻلﺔ
ﻣتغيﺮ التكﺎﻣل  yالشكل .10
يتم الحصول على المﻌﺎدﻻت ) (29) ،(28ﻣن أﺟل الحموﻻت المحوريﺔ
والﻌزوم عند النقﺎط  B,Cعلى التوالﻲ.
)

𝑦 ]𝑏 𝑑𝑦 +
)(28
𝑦 ](𝑏)( − ℎ +

(

( 𝐸[ ∫ =

𝑦) −

𝑓 𝐴 ∑ 𝑦)]𝑏 𝑑𝑦 +
)

− ℎ + 𝑦 𝑑𝑦 +

(

𝑦) −

𝑏

( 𝐸 ∫ [𝑓 +

( 𝐸[ ∫ =

𝑦

) ( ,

𝑃

) ( ,

𝑀

𝐸 𝑦) 𝑑𝑦 + 𝑓 +

𝑑 𝑓 𝐴∑
)(29
تمثل المسﺎﻓﺔ  ℎالمسﺎﻓﺔ بين الليف اﻷقصى المضغوط والمحور المحﺎيد
وتﻌطى بﺎلمﻌﺎدلﺔ ).(30
شكل  :9ﻣخطط التﺮابط المبسط لﻸعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ].[26
يمكن ﺣسﺎب القوة المحوريﺔ اﻻسميﺔ 𝑃 وعزم اﻻنﻌطﺎف اﻻسمﻲ 𝑀 عند
النقﺎط  B,C,Dبتكﺎﻣل اﻻﺟهﺎدات عبﺮ المقطع الﻌﺮضﻲ ،وتﻌطى بﺎلمﻌﺎدﻻت
) (26b )،(26aلحﺎلﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ الدائﺮي ،وبﺎلمﻌﺎدﻻت)،(27a
) (27bلحﺎلﺔ المقطع غيﺮ الدائﺮي.
𝑓 (𝑦)𝑑𝑦 +

𝑑−

2.

− 𝑦−

∫

𝑓 𝐴∑

)𝑎 (26
( −ℎ +
) 𝑏 (26
)𝑎(27

) ( . .

𝑃

𝑑−

− 𝑦−

2.

∫=

) ( . .

𝑀

𝑑 𝑓 𝐴 ∑ 𝑦)𝑓 (𝑦)𝑑𝑦 +
𝑓 𝐴 ∑ 𝑃 ( . . ) = ∫ (𝑏)𝑓 (𝑦)𝑑𝑦 +

𝑀 ( . . ) = ∫ (𝑏)( − ℎ + 𝑦)𝑓 (𝑦)𝑑𝑦 +
𝑑 𝑓 𝐴∑
)𝑏 (27

يمثل الﺮﻣز  ℎﻓﻲ التﻌﺎبيﺮ أعﻼه المسﺎﻓﺔ ﻣن المحور المحﺎيد ﺣتى الليف
اﻷقصى المضغوط ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ.
𝐴  : 𝑓 ،ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ واﻹﺟهﺎد على التوالﻲ لكل طبقﺔ ﻣن
ﺣديد التسليح الطولﻲ.
𝑑  :المسﺎﻓﺔ بين ﻣوقع ﺣديد التسليح الطولﻲ والمﺮكز الهندسﻲ للمقطع
الﻌﺮضﻲ.
 :yﻣتغيﺮ التكﺎﻣل ضمن ﻣنطقﺔ الضغط ﻣوضح ﻓﻲ الشكل .10
𝑓 اﻹﺟهﺎد ﻓﻲ الخﺮسﺎنﺔ وﻓقﺎ ً لنموذج )إﺟهﺎد –انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
بمﺮكبﺎت .CFRP
يمكن تمثيل ﻣخططﺎت تﺮابط ﻣستقلﺔ عن ﺷكل المقطع الﻌﺮضﻲ وقيﺎسه وعن
المقﺎوﻣﺔ على الضغط )تمثيل ﻻ بﻌدي( وذلك بتقسيم الحمولﺔ اﻹسميﺔ 𝑃
على) 𝑓 𝐴( وتقسيم الﻌزم اﻹسمﻲ 𝑀على) 𝑓.(𝐴 ℎ
ﻓﻲ الطﺮيقﺔ المقتﺮﺣﺔ ﻹيجﺎد ﻣخطط تﺮابط ﻣبسط ] [26يﺆخذ تﻌزيز المقﺎوﻣﺔ
ﻓﻲ الحسبﺎن عند تطبيق ﺣمولﺔ ﻣحوريﺔ وعزم انﻌطﺎف على نقطﺔ تقع
إﺣداثيﺎتهﺎ ﻓوق الخط الواصل بين نقطﺔ المبدأ ونقطﺔ التوازن بمخطط التﺮابط
للﻌنﺎصﺮ اﻹنشﺎئيﺔ غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ )المنطقﺔ التﻲ يحكمهﺎ الضغط( .يفيد هذا
التحديد كمﺎ وسبق الذكﺮ بأن تأثيﺮ التقويﺔ ﻣﻌتبﺮ ﻓﻲ الﻌنﺎصﺮ التﻲ يكون نمط
اﻻنهيﺎر الحﺎكم ﻓيهﺎ هو اﻻنهيﺎر على الضغط .للتبسيط ﻣمكن إنقﺎص الجزء
المواﻓق لﻼنهيﺎر المحكوم بﺎلضغط ﻣن ﻣخطط التﺮابط للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
ط ﱠوقﺔ إلى ﻣنحنﻲ ثنﺎئﻲ الخطيﺔ ﻣن خﻼل النقﺎط المﻌﺮﻓﺔ ﻣسبقﺎ ً
وغيﺮ ال ُم َ
.A,B,C
تستخدم المﻌﺎدلﺔ ) (25لحسﺎب 𝑃 المواﻓقﺔ للنقطﺔ ) Aﺣيث عزم اﻻنﻌطﺎف
𝑀 ﻣسﺎ ٍو للصفﺮ( وذلك ﻣهمﺎ كﺎن ﺷكل المقطع الﻌﺮضﻲ للﻌنصﺮ اﻹنشﺎئﻲ.
وعند ﺣسﺎب إﺣداثيﺎت النقﺎط  B,Cسيتم التﺮكيز على اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ
المسلحﺔ ذات المقطع الﻌﺮضﻲ المستطيل ﺣيث التكﺎﻣﻼت أقل تﻌقيدا ً ،وذلك
بﺎستبدال الﻌﻼقﺎت المﻼئمﺔ لنموذج )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
بمﺮكبﺎت  CFRPﻓﻲ المﻌﺎدﻻت ) (27b)،(27aﺣيث يتم التﻌبيﺮ عن اﻻنفﻌﺎل

شكل  :10توزع اﻻنفﻌﺎل المواﻓق للنقﺎط  B,Cﻓﻲ ﻣخطط التﺮابط المبسط.
يمثل المتغيﺮ 𝑦 اﻹﺣداثيﺎت الشﺎقوليﺔ ضمن ﻣنطقﺔ الضغط المقﺎسﺔ ﻣن
المحور المحﺎيد والمواﻓقﺔ لﻼنفﻌﺎل 𝜀 )بدايﺔ الجزء الخطﻲ الصﺎعد ( )الﻌﻼقﺔ
) ،(31الشكل .(10
𝑑
النقطﺔ 𝐵 ∶
= ℎ
)(30
𝑑
النقطﺔ 𝐶 ∶
𝑦 =ℎ

)(31

بﻌد ﻣكﺎﻣلﺔ وإعﺎدة تﺮتيب الحدود يمكن إنقﺎص المﻌﺎدﻻت ) (29) ،(28إلى
التﻌﺎبيﺮ ) (33) ،(32على التتﺎلﻲ ﺣيث تﻌطى المﻌﺎﻣﻼت
 A,B,C,D,E,F,G,H,Iبﺎلمﻌﺎدﻻت ).(34
𝑃 ( , ) = [𝐴(𝑦 ) + 𝐵(𝑦 ) + 𝐶(𝑦 ) + 𝐷] +
𝑓 𝐴∑
)(32
𝑀 ( , ) = [𝐸(𝑦 ) + 𝐹(𝑦 ) + 𝐺(𝑦 ) + 𝐻(𝑦 ) + 𝐼] +
𝑑 𝑓 𝐴∑
)(33
)(34a

)

)(34c
)(34d

) 𝜀(

(

(

)
)

)(34b

=𝐴
(

=𝐵

𝑓𝑏𝐶 = −
𝐷 = 𝑏ℎ 𝑓 +
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)

)𝑒(34
)

+

(
(

(

)

𝐹=𝑏 ℎ −
)

)𝑓(34
)𝑔(34

)

(

𝑓 +𝑏 ℎ −

ℎ −
+

(

 .4اﻻستنتاجات والتوصيات

)(34ℎ
(𝜀 ) −

=𝐸

طوق
تم تطبيق ﻣثﺎل عملﻲ -ﻓﻲ الملحق  - Aلتصميم عمود خﺮسﺎنﻲ ُﻣسلﱠح ُﻣ ﱠ
بمﺮكبﺎت ) CFRPوذلك بﺎتبﺎع اﺷتﺮاطﺎت  (ACIوإنشﺎء ﻣخطط تﺮابط
ُﻣبسّط يشمل ﻣنطقﺔ تأثيﺮ التطويق وﻣقﺎرنته ﻣع ﻣخطط التﺮابط النﺎتج
بﺎستﻌمﺎل التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ.

ℎ −

𝐺=−

𝑓𝑏 = 𝐻

𝑓 𝑓 − 𝑏ℎ

.1

=𝐼

) 𝜀( ℎ −
)𝑖(34
ً
تحسب قيم اﻹﺟهﺎد ﻓﻲ ﺣديد التسليح 𝑓 ﻣن تشﺎبه المثلثﺎت وﻓقﺎ لتوزع
اﻻنفﻌﺎل المواﻓق للنقﺎط  ،B,Cوتﻌتمد على ﻣوقع المحور المحﺎيد  ،ℎتكون
إﺷﺎرة 𝑓 ﻣوﺟبﺔ للضغط وسﺎلبﺔ للشد ،تبﻌﺎ ً لفلسفﺔ التصميم وﻓق  ACIيتم
إنقﺎص قدرة التحمل المحوريﺔ اﻹسميﺔ ﻓﻲ ﺣﺎلﺔ التحميل الصﺎﻓﻲ )النقطﺔ A
ﻣن ﻣخطط التﺮابط( لﻸعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ بأسﺎور )كتسليح عﺮضﻲ(
إلى  %80ﻷخذ الﻼﻣﺮكزيﺔ الطﺎرئﺔ ﻓﻲ الحسبﺎن ] [3هذه النقطﺔ أﺷيﺮ إليهﺎ
بﺎلﺮﻣز 𝐴 ﻓﻲ الشكل  .10يجب أن تﺆخذ عواﻣل إنقﺎص المقﺎوﻣﺔ ∅ لﻸعمدة
الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ كمﺎ هو ﻣوصى  ،[2] ACI 318-14ﻓفﻲ الجزء الذي
يحكمه الضغط ﻣن ﻣخطط التﺮابط ﻓإن :∅ = 0.65
𝐴 𝑓 ∅𝑃 (𝐴 ) = ∅ 0.8 0.85𝑓 𝐴 − 𝐴 +
)(35

.2

.3

الملحق :A
.I

مﻼحظات واشتراطات عند التصميم

من المعروف أن منحني )إجهاد -انفعال( الخرسانة ال ُم َ
ط ﱠوقة المعتمدة
ً
مستنتج من المنحنيات التجريبية التي تبدي جزءاً صاعدا بعد تحفيز
اﻷلياف ،فقد اقترح الباحثون ] [18,17أصغر قيمة مسموحة للنسبة
) 𝑓 (𝑓 /بحدود  0.08لضمان الجزء الصاعد ،وذلك استنادا ً إلى
المﻼحظات التجريبية على عينات صغيرة من الخرسانة العادية مﻊ
نسب تطويق مختلفة من  .CFRPكما بين الباحثون ] [14أن هناك
شرط آخر لضمان الشكل الصاعد في المنحني = > λ
): 𝐸 MPa

تم استﻌﺮاض طﺮيقتين ﻹنشﺎء ﻣخطط تﺮابط ) (P-Mلﻸعمدة
الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  ،CFRPطﺮيقﺔ عدديﺔ
تمتﺎز بﺎلسﺮعﺔ والدقﺔ والشموليﺔ ،وأخﺮى ُﻣبسّطﺔ يمكن اتّبﺎعهﺎ
يدويﺎ ً.
تم التحقق الجزئﻲ ﻣن ﻣخططﺎت  P-Mالنظﺮيﺔ ﻣع التجﺮيبيﺔ،
وﻻبد ﻣن تحقق إضﺎﻓﻲ بﺎلمقﺎرنﺔ ﻣع نتﺎئج المزيد ﻣن اﻻختبﺎرات
التجﺮيبيﺔ على اﻷعمدة ذات المقطع الهندسﻲ والخصﺎئﺺ
المشﺎبهﺔ لتلك الموﺟودة ﻓﻲ الواقع الﻌملﻲ.
يتضﺎءل أثﺮ التطويق ﻣع الﻼﻣﺮكزيﺔ الكبيﺮة ولكنه ﻻ ينﻌدم ،لذا
ﻻبد ﻣن التﺮكيز على المنطقﺔ  A,B,C,Dعند إنشﺎء ﻣخطط
تﺮابط تصميمﻲ ُﻣبسّط بدﻻً ﻣن التﺮكيز ﻓقط على المنطقﺔ التﻲ
يحكمهﺎ اﻻنهيﺎر على الضغط.A,B,C

جدول :7ﻣواصفﺎت الﻌمود ال ُم َ
ط ﱠوق وخصﺎئﺺ المواد ﻓﻲ المثﺎل الﻌددي

استنﺎداً إلى توصيﺎت التقﺮيﺮ التقنﻲ لجمﻌيﺔ الخﺮسﺎنﺔ ) Concrete Society
 [9] (Technical Report 55,2004تﺆخذ قيمﺔ اﻻنفﻌﺎل المحوري
الحدي 𝜀 للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPبحيث ﻻ تتجﺎوز ،0.01
وذلك ﻓﻲ ﺣﺎلﺔ الﻌنﺎصﺮ الخﺎضﻌﺔ لضغط صﺎﻓﻲ لمنع التشقق المفﺮط والذي
ينتج عنه نقﺺ ﻓﻲ سﻼﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ .عندﻣﺎ يتم إنقﺎص 𝜀 إلى القيمﺔ 0.01
ﻓإن القيمﺔ الﻌظمى المواﻓقﺔ ) 𝑓( يﻌﺎد ﺣسﺎبهﺎ ﻣن ﻣنحنﻲ )اﻹﺟهﺎد-
اﻻنفﻌﺎل(.

25 MPa

𝑓

450 mm

H

28000 MPa

𝐸

37 mm

a

0.95

𝜓

413 mm

230000 MPa

𝐸

20 mm

r

0.018

𝜀

0.01

0.131mm

𝑡

8T18

𝜌
التسليح
الطولﻲ

 ، 0.13من أجل تطبيقات التصميم العملي يؤخذ

تُحدّد قيمﺔ اﻻنفﻌﺎل الفﻌﺎل لنسيج اﻷليﺎف عند اﻻنهيﺎر 𝜀 ﻓﻲ الﻌنﺎصﺮ
الخﺎضﻌﺔ لضغط ﻣحوري وعزم انﻌطﺎف ﻣﻌﺎً؛ بﺎلقيمﺔ الدنيﺎ بين ) ،0.004
𝜀 𝐾( وذلك لضمﺎن السﻼﻣﺔ على القﺺ للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ ﺣسب
توصيﺎت  [1] ACI 440وبنﺎ ًء على الﻌمل التجﺮيبﻲ الذي قﺎم ) Priestley,
.[24] (M.J,1996

400 MPa

𝑓

450 mm

B

d

(

اﻻنفعال الفعال 𝜀 كناتج جداء معامل الفعالية 𝐾 باﻻنفعال الحدي
 ، 𝜀 = 𝐾 𝜀 ,يحسب معامل الفعالية
لﻸلياف على الشد،
نتيجة للفرق بين اﻻنفعال الفعلي عند اﻻنقطاع المﻼحظ في عينات
الخرسانة ال ُم َ
ط ﱠوقة بـ  CFRPالخاضعة للضغط المحوري واﻻنفعال
عند اﻻنقطاع لمادة  CFRPالمحدد من اختبار الشد ،ممكن أن يؤخذ
المعامل 𝐾 مساويا ً إلى القيمة الوسطية  0.55القريبة من القيم التي
تم حسابها من قبل الكثير من الباحثين ]. [17,7,6

ﻣثﺎل عملﻲ :لدينﺎ عمود ) ،(450×450 mmالمطلوب تقويته
بمﺮكبﺎت  CFRPورسم ﻣخطط التﺮابط التصميمﻲ له ﺣسب
توصيﺎت  ACIليتحمل قوة ﻣحوريﺔ ضﺎغطﺔ تصل ﺣتى = 𝑃
𝑁𝑘  ، 3100ﻣع اﻷخذ ﻓﻲ الحسبﺎن إﻣكﺎنيﺔ ﺣصول ﻻﻣﺮكزيﺔ
طﺎرئﺔ ،ﻣواصفﺎت الخﺮسﺎنﺔ والتسليح ﻣوضحﺔ بﺎلجدول:

.I


طريقة إنشاء مخطط ترابط مبسط للعمود مع اقتراح تقويته بـ 6
طبقات من CFRP
إيجاد النقطة 𝑨:

𝐴 𝑓 𝑃 ( ) = ∅ 0.8 0.85𝑓 𝐴 − 𝐴 +
𝑃 ( ) = ∅ 0.8[0.85 30.419 × (202500 − 2035.7 ) +
𝑁𝑘 400 × 2035.7] = ∅ 4797.8
= 𝑓 = 𝑓 + 2.3𝐾 𝑓 = 25 + 2.3 × 0.44 × 5.34
𝑎𝑃𝑀 30.419
= 0.44 × (1) = 0.425
)

() )/

() (

)

= 𝑘
(

(

=

= 0.44
= 𝑓
𝑎𝑃𝑀 = 5.34


إيجاد النقطة :B

× .

×

× .
)

(×

× × × .

.

= 𝑓
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𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 𝜀 𝐸 = 0 × 200000𝑀𝑃𝑎 = 0
ﺣسﺎب عزم اﻻنﻌطﺎف التصميمﻲ:
]𝐼 𝑀 ( . ) = ∅[𝐸(𝑦 ) + 𝐹(𝑦 ) + 𝐺(𝑦 ) + 𝐻(𝑦 ) +
𝑑 𝑓 𝐴

شكل  :11توزع اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ للﻌمود ﻓﻲ المثﺎل الﻌددي عند
النقطﺔ B

𝑀 ( ) = ∅[(−6.956 × 10 (201 ) +
54.73 10 (201) − 16.143 (201) + 2115(201 ) +
(1.04 × 10 ) + 763.4 (400 10 )(188 ) +
= ])508.9 (341 10 )(0) − 763 (0 )(188
𝑚 𝑁𝑘 ∅ 264.99
𝑑 :المسﺎﻓﺔ بين ﻣﺮكز التسليح ﻓﻲ كل طبقﺔ إلى المﺮكز الهندسﻲ للمقطع
الﻌﺮضﻲ.

تصميم قدرة التحمل المحوريﺔ:
𝑓 𝐴 ∑ 𝑃 ( ) = ∅[𝐴(𝑦 ) + 𝐵(𝑦 ) + 𝐶(𝑦 ) + 𝐷] +
𝑃 ( ) = ∅[(−9.274 × 10 (201) +
55.946 10 (201) − 11.250(201) + 4849.72) +
]763 × 400 10 + 508.9 × 341 10 + 763 × 0
𝑁𝑘𝑃 ( ) = ∅ 4573.8
ﺣيث:
)

=
×

× = −9.274

(

.

=

×

×

= −6.956 × 10
)

=

(
×

) +

.

) .

)
) .

)

=

(𝜀 ) = 450 × 413 × 25 +

(

)

× = − 25

=𝐵

×

=

×

(

) .

.

(

.

𝑚𝑚 = 201

×

.

×

.

×

× = 413
×

) .

𝑎𝑃𝑀 = 584.5

×

𝑦 =ℎ

)

(
(

.
×

.

=

= 𝜀

=

= 𝐸

𝑓 𝑘𝑓 = 𝑓 + 2.3
𝑎𝑃𝑀 𝑓 ≤ 40
𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 25 𝑀𝑃𝑎 + 2.3(0.44)(2.15 ) = 27.18
) 𝜀 = 0.0017(1.75 + 2.9𝑘 . 𝜌 . 𝜌 .
×

× × .
.

. . .

=

.

= 2.353

×

× .
)

𝐺=−

× )225 + 450(413 − 225
𝑚𝑚−16.143 𝑘𝑁/

𝐷 = 𝑏ℎ 𝑓 +

(𝜀 ) −

𝑚𝑚 ℎ = 413
= 1.82 × 10

𝑓 +𝑏 ℎ −

= )= 25 × 450(413 − 225

𝑁𝑘 (3.74 × 10 ) = 4849.720
ولحسﺎب هذه الحدود ﻻبد ﻣن إيجﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت نموذج )اﻹﺟهﺎد-اﻻنفﻌﺎل(:

𝑎𝑃𝑀 = 2.15

×

.

)450 (413 − 225

(

.

= 0.0386

(
×

𝑚𝑚𝐶 = −𝑏𝑓 = −450 × 25 = −11.250 𝑘𝑁/

)

(

𝐹=𝑏 ℎ −

×

(

(×

(

𝑎𝑃𝑀 54.73

𝑎𝑃𝑀 55.94692

𝑚𝑚𝑚𝑚/

) .

.

+

(×

(

=𝐸

×

=

10
.

)

=

=𝐴

) .

+

).
.
.

/

=

× × × .
(×

(

.

= 𝜌

)

+

ℎ −

𝐻 = 𝑏𝑓 𝑐 −
𝑁𝑘 2115
=𝐼

𝑓 𝑓 − 𝑏ℎ

(

ℎ − (𝜀 ) = 25 10 × 450
−
× 25 10 (413 − 225)(413)(450) + 584.5 10
× × 450

(3.74 × 10 ) − 584.5 10

)

(

× 450

𝑚𝑚 𝑁𝑘 (413 − 225)(3.74 × 10 ) = 104000
المسﺎﻓﺔ ﻣن كل طبقﺔ ﻣن ﺣديد التسليح ﺣتى المﺮكز الهندسﻲ للمقطع
الﻌﺮضﻲ ﻣبينﺔ أدنﺎه:

= 𝜌

𝑚𝑚 = 0

𝑑

= 𝑓

𝑑=

𝑑

= 𝑓

𝜀 𝐾(= 𝑚𝑖𝑛 0.004
= 0.55 × 0.018
التأكد ﻣن نسبﺔ التطويق الدنيﺎ لضمﺎن الجزء الصﺎعد:
.
=
𝑘𝑜 = 0.086 ≥ 0.08

𝑚𝑚 = 188


إيجاد النقطة :C

𝜀

يتم تحديد اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ كل طبقﺔ ﻣن طبقﺎت ﺣديد التسليح ﻣن تشﺎبه ﻣثلثﺎت
توزع اﻻنفﻌﺎل .واﻹﺟهﺎدات المواﻓقﺔ يتم ﺣسﺎبهﺎ كﺎﻵتﻲ:
𝑓 = 𝜀 𝐸 = 0.00341 × 200000 = 682 𝑀𝑃𝑎 ≤ 400
𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 𝜀 𝐸 = 0.001705 × 200000 = 341

شكل  :12توزع اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ للﻌمود
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ﻓﻲ المثﺎل الﻌددي عند النقطﺔ C

𝑚 379.23 𝑘𝑁.

بﺎتبﺎع نفس اﻹﺟﺮاء كمﺎ ﻓﻲ النقطﺔ  ،Bتكون قدرة التحمل التصميميﺔ كﺎلتﺎلﻲ:
𝑁𝑘 𝑃 ( ) : ∅ 2732.7
𝑚𝑚𝐴 = −2.18 × 10 𝑘𝑁/
𝑎𝑃𝑀𝐵 = 85.8
𝑚𝑚𝐶 = −11.25 𝑘𝑁/
𝑁𝑘 𝐷 = 3161.639
ولحسﺎب المﻌﺎﻣﻼت أعﻼه ﻻبد ﻣن إيجﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت نموذج إﺟهﺎد-انفﻌﺎل:
𝑦 = 131 𝑚𝑚. 𝜀 = 0.00182
𝑚𝑚 ℎ = 269.2
قيم اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ كل طبقﺔ ﻣن ﺣديد التسليح يتم تحديدهﺎ ﻣن تشﺎبه ﻣثلثﺎت توزع
اﻻنفﻌﺎل  ،تﻌطى بﻌدهﺎ اﻹﺟهﺎدات المواﻓقﺔ كﺎلتﺎلﻲ:
≤ 𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 𝜀 𝐸 = 0.00323 × 200000 = 646
𝑎𝑃𝑀 400
𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 𝜀 𝐸 = 0.000616 × 200000 = 123
𝑎𝑃𝑀 𝑓 = 𝜀 𝐸 = −0.002 × 200000 = −400
ويكون عزم اﻻنﻌطﺎف التصميمﻲ:
𝑚 𝑀 ( ) : ∅ 412.15 𝑘𝑁.
𝑚𝑚𝐸 = −16.366 × 10 𝑘𝑁/
𝑎𝑃𝑀 𝐹 = 66.86
𝑚𝑚𝐺 = −9.4219 𝑘𝑁/
𝑁𝑘 𝐻 = 497.741
𝑚𝑚 𝑁𝑘 𝐼 = 292000
ﻣﻼﺣظﺔ :على الﺮغم ﻣن أن الطﺮيقﺔ المقتﺮﺣﺔ ﻹيجﺎد ﻣخطط تﺮابط ﻣبسط
تﺮكز على المنطقﺔ التﻲ يحكمهﺎ اﻻنهيﺎر على الضغط ) ،(A,B,Cنجد أن
النقطﺔ  Dﻻبد ﻣن ﺣسﺎبهﺎ إذ يتضﺎءل أثﺮ التطويق ﻣع الﻼﻣﺮكزيﺔ الكبيﺮة
ولكنه ﻻ ينﻌدم ،كمﺎ يوضح الشكل :13

.II

∅ ( ):

𝑀

طريقة التكامﻼت العددية:

بإدخﺎل ﻣواصفﺎت الﻌمود وقميﺺ التطويق وﻣنحنﻲ )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( الفﻌلﻲ
يتم إنشﺎء ﻣخطط التﺮابط التصميمﻲ الدقيق للﻌمود ،ﺣيث يتم تحديد نقطﺔ
الضغط المحوري الصﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل قيمﺔ  ، 𝜀 = 0.55 × 0.018وﻓﻲ
بﺎقﻲ النقﺎط يُﺆخذ  . 𝜀 = 0.004كمﺎ يوضح الشكل  14يمثل  yارتفﺎع
المحور المحﺎيد عن ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت  ،واﻻرتفﺎع الفﻌلﻲ لمنطقﺔ الضغط .ℎ

شكل  :14توزع اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ للﻌمود
يوضح الشكل  15ﻣقﺎرنﺔ بين ﻣخطط التﺮابط التصميمﻲ الدقيق الذي ﺣصلنﺎ
عليه بطﺮيقﺔ التكﺎﻣﻼت الﻌدديﺔ ،وبين الطﺮيقﺔ اليدويﺔ ﻹنشﺎء ﻣخطط تﺮابط
تصميمﻲ ﻣبسط.

شكل  :15ﻣخطط التﺮابط الدقيق والمبسط ) (A,B,Cللﻌمود المقوى.
ﻓﻲ هذا المثﺎل الﻌددي المﺮاد التحقق ﻣن ﻓﻌﺎليﺔ التقويﺔ ليتحمل الﻌمود قوة
ﻣحوريﺔ ضﺎغطﺔ تصل ﺣتى 𝑁𝑘  𝑃 = 3100ﻣع أخذ الﻼﻣﺮكزيﺔ
الطﺎرئﺔ ﻓﻲ الحسبﺎن ،ﻓﻲ هذه الحﺎلﺔ تﺆخذ  ∅ = 0.65ﺣسب  ACIكمﺎ
يوضح الجدول  ،8وهذا يواﻓق النقطﺔ 𝐴 ﻓﻲ ﻣخطط التﺮابط التصميمﻲ
وبﺎلتﺎلﻲ تكون قدرة تحمل الﻌمود المقوى كﺎلتﺎلﻲ:

شكل  :13اﻣتداد أثﺮ التطويق تحت خط التوازن.


إيجاد النقطة :D

𝑁𝑘= 0.65 × 4797.8 = 3118.57

بﺎتبﺎع نفس الخطوات نوﺟد النقطﺔ :D

والتصميم المقتﺮح بست طبقﺎت  CFRPﻣقبول.
𝑁𝑘 1654.61

∅ ( ):

𝑃

)

(

𝑃
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جدول  :8ﻣﻌﺎﻣل إنقﺎص المقﺎوﻣﺔ∅ ﺣسب [2] ACI 318

o

هذا الجدول ﻣﻌتمد لﻸعمدة ﻓﻲ كودات (ACI 318-02، ACI 318-05، ACI 318-08، ACI 318-11،ACI 318-14) ACI

ش ل  ،5ج ول6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :

شكل  :5ﻣقﺎرنﺔ ﻣخططﺎت التﺮابط والنتﺎئج التجﺮيبيﺔ لﻸعمدة المختبﺮة ﻓﻲ الدراسﺎت السﺎبقﺔ.
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جدول  :1نموذج )إﺟهﺎد-انفﻌﺎل( للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت CFRP

ال
)(1
)(2

ذج ال ُ َ ّجه ن

𝜀 < 𝜀≤0

ال

) 𝜀(

)

](Lam L, Teng J,2003) [17,18
(

𝜀≤ 𝜀 ≤ε

𝑓 =𝐸𝜀 −

𝜀 𝐸𝑓 = 𝑓 +

)(3

= 𝐸

)(4

= 𝜀

)(5

𝑘= 1 + 3.3
.

)(6

,

𝑘= 1.75 + 12

ﺣيث أن ﻣﻌﺎﻣﻼت الفﻌﺎليﺔ 𝑘 = 𝑘 =1 :ﻓﻲ المقطع الدائﺮي وﻣن أﺟل
المقطع المستطيل :
)(7

= 𝑘
.

)(8

ℎ
𝑏

𝐴
𝐴

= 𝑘

جدول  :2ﺣسﺎب القوة الضﺎغطﺔ والﻌزم ﺣول ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت لمنطقﺔ الضغط ﻓﻲ المقطع الخﺮسﺎنﻲ.

𝑏×)
من معادلة
σ−ε

× )𝑦 (𝑦 −

ξ

(× 𝑤× 𝜎

𝑦× 𝑁

+

الوزن التكاملي ثابت لكل
شريحة تكامل يتعلق بعدد الشرائح

𝑀
=
𝑀∑

اﻹحداثي النسبي
لشرائح التكامل

𝑀

?→ 𝑖: 1
يتعلق عددها
بدرجة عﻼقة )إجهاد-انفعال(

𝑁

𝜎

𝜀

𝑦

𝑤

𝜉

Point ID

𝑁
=
𝑁∑
جدول  :3ﺣسﺎب القوة الضﺎغطﺔ والقوة الشﺎدة والﻌزوم المواﻓقﺔ لحديد التسليح ﺣول ﻣحور اﻹﺣداثيﺎت.

𝑦× 𝑁

𝐴× 𝜎
= 𝑒𝑠𝑙𝑒 𝑁 = 𝑁 𝑛𝑒𝑁 > 0 𝑡ℎ
𝑁

) 𝜎( 𝑒𝑠𝑙𝑒) 𝜎(𝑦 ≤ 𝑦) 𝑡ℎ𝑒𝑛 (−
تعطى اﻹشارة السالبة للشد

𝑓≤ 𝜀× 𝐸

𝜀
ℎ
× ℎ

| 𝑦 |𝑦 −

البعد الشاقولي لمركز ثقل حديد التسليح عن
محور اﻹحداثيات

?→ 𝑖: 1

𝑀
=
𝑀∑

𝑁
=
𝑁∑

مساحة التسليح عند كل طبقة تسليح

𝑀

𝑁

𝜎

𝜎

𝜀

𝐻

𝑦

𝐴

 IDطبقة
التسليح
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𝑀
=
𝑀∑

𝑁
=
𝑁∑
جدول  :4ﻣواصفﺎت ونتﺎئج اختبﺎر اﻷعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بمﺮكبﺎت  CFRPﻓﻲ الدراسﺎت السﺎبقﺔ
𝐸
MPa

𝑓
MPa

𝑓
MPa

𝜌 %

𝜌 %

r
mm

h/b

)H(m

h
mm

b
mm

261484

407

41.6

0.94

1.02

13

1.00

2.36

280

280

460

22.7

0.86

1.48

51

1.00

3.05

458

458

36.9

3.93

2.58

16

1.00

1.47

305

305

0.26

1.5

13

2

1.12

300

150

2

20

1

0.8

150

150

3

25

1.5

1.3

150

100

𝑀
kN m

𝑝
kN

𝑡
mm

147

1087

0.17

1.6

581

1999

0.17

1.5

230303

260

2237

1.00

1.26

76350

465

65

196

0.13

1.5

230000

534

21.1

122

865

0.17

2.5

67000

500

26.8

1

10.85

434

0.112

1.55

240000

414

26

0.7

%

,

𝜀

المﺮﺟع
رﻣز الﻌينﺔ
Nosho
]NO2[21
Walkup
]WA2[28
Lacobucci
]ASC-3[16
Harajli
]HR2-a[15
Bousias
]BO3-b[5
Elsayed
]CO3 [12

جدول  :5ﻣقﺎرنﺔ نتﺎئج ﻣخططﺎت التﺮابط ﻣع النتﺎئج التجﺮيبيﺔ

× 100

Error%
𝑀− 𝑀)/

𝑀(

0.00
7.22
-2.57
8.46
-18.03
7.18

P-M interaction
diagram
𝑃
𝑀
kN
kN m
1087
147
1999
539
2237
266.7
196
59.5
865
144
434
10.07

Experimental
𝑀
kN m
147
581
260
65
122
10.85

المرجﻊ
رمز العينة

𝑝
kN
1087
1999
2237
196
865
434

]Nosho NO2[21
]Walkup WA2[28
]Lacobucci ASC-3[16
]Harajli HR2-a[15
]Bousias BO3-b[5
]Elsayed CO3 [12

جدول  :6المﻌﺎﻣﻼت المتغيﺮة عند إيجﺎد ﻣخطط التﺮابط لﻌمود خﺮسﺎنﻲ ﻣسلح ﻣطوق بمﺮكبﺎت CFRP

عدد طبقﺎت

%

𝜀

r
mm
25

1.00

b
mm
450

h
mm
450

1.00

450

450

1.00

450

450

𝑡
mm
0.131

𝐸
MPa
230000

𝑓
MPa
400

𝑓
MPa
?

1

230000

400

25

1

25

230000

400

25

1

?

(n) CFRP
3

1.8

?

1.8

0.131

3

1.8

0.131

جدول الرموز:
𝐴  :ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ للخﺮسﺎنﺔ ﻓﻲ الﻌمود
𝐴 :المسﺎﺣﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بشكل ﻓﻌﺎل
𝐴 :ﻣسﺎﺣﺔ الجزء غيﺮ ال ُم َ
ط ﱠوق ﻓﻲ المقطع الﻌﺮضﻲ
𝐴 :المسﺎﺣﺔ الكليﺔ للمقطع الﻌﺮضﻲ
𝐴  :ﻣسﺎﺣﺔ ﺣديد التسليح
𝐴  :ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ لكل طبقﺔ ﻣن ﺣديد التسليح الطولﻲ

𝜌 %

h/b

المﻌﺎﻣﻼت
المتغيﺮة
ﻣقﺎوﻣﺔ الخﺮسﺎنﺔ
عدد طبقﺎت
CFRP

نصف قطﺮ
التدويﺮ
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𝑏 ∶ البﻌد الجﺎنبﻲ اﻷقصﺮ للمقطع الﻌﺮضﻲ المستطيل
𝑑  :البﻌد ﻣن ﻣوضع طبقﺔ ﺣديد التسليح ﺣتى المﺮكز الهندسﻲ للمقطع الﻌﺮضﻲ
 :eﻻﻣﺮكزيﺔ الحمولﺔ المحوريﺔ
𝐸 :ﻣيل الجزء الخطﻲ لمنحنﻲ إﺟهﺎد-انفﻌﺎل الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ بﻌد تحفيز اﻷليﺎف
𝐸 :ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺮونﺔ اﻷليﺎف على الشد
𝑓 اﻹﺟهﺎد ﻓﻲ كل طبقﺔ ﻣن ﺣديد التسليح الطولﻲ
𝑓  :ضغط التطويق الﻌﺎئد لقميﺺ CFRP
𝑓 :المقﺎوﻣﺔ القصوى على الضغط عند تسجيل ﻣنحنﻲ إﺟهﺎد-انفﻌﺎل للخﺮسﺎنﺔ غيﺮ المطوقﺔ
𝑓 :اﻹﺟهﺎد ﻓﻲ ﻣنحنﻲ إﺟهﺎد-انفﻌﺎل الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ عند النقطﺔ اﻻنتقﺎليﺔ التﻲ تفصل الجزء القطﻌﻲ عن الخطﻲ
𝑓  :المقﺎوﻣﺔ القصوى على الضغط للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
𝑓 :المقﺎوﻣﺔ القصوى لﻸليﺎف على الشد
𝑓:المقﺎوﻣﺔ الحديﺔ عند اﻻنهيﺎر للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ وﻣع المنحنﻲ الصﺎعد
𝑘 :ﻣﻌﺎﻣل كفﺎءة التطويق بقميﺺ  CFRPﻓﻲ عﻼقﺔ المقﺎوﻣﺔ الحديﺔ 𝑓 ويتﻌلق بﺎلمقطع الهندسﻲ
𝑘 :ﻣﻌﺎﻣل كفﺎءة التطويق بقميﺺ  CFRPﻓﻲ عﻼقﺔ

𝜀 ويتﻌلق بﺎلمقطع الهندسﻲ

𝑘 :ﻣﻌﺎﻣل ﻓﻌﺎليﺔ التطويق
𝑀  :قدرة التحمل اﻹسميﺔ على اﻻنﻌطﺎف لﻸعمدة الخﺮسﺎنﺔ المسلحﺔ
𝑃  :قدرة التحمل اﻹسميﺔ لﻸعمدة الخﺮسﺎنيﺔ المسلحﺔ
𝑟 :نصف قطﺮ تدويﺮ الزوايﺎ للمقﺎطع غيﺮ دائﺮيﺔ
𝑡  :السمﺎكﺔ اﻹسميﺔ لطبقﺔ اﻷليﺎف
𝑝 :نسبﺔ ﻣسﺎﺣﺔ ﺣديد التسليح الطولﻲ إلى ﻣسﺎﺣﺔ المقطع الﻌﺮضﻲ
𝜀 :اﻻنفﻌﺎل الفﻌﺎل لمﺮكبﺎت  CFRPعند اﻻنهيﺎر
𝜀،

𝜀 :اﻻنفﻌﺎل الحدي على الشد )عند اﻻنقطﺎع( لمﺮكبﺎت CFRP

𝜀 :اﻻنفﻌﺎل ﻓﻲ ﻣنحنﻲ إﺟهﺎد-انفﻌﺎل الخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ عند النقطﺔ اﻻنتقﺎليﺔ التﻲ تفصل الجزء القطﻌﻲ عن الخطﻲ
𝜀 :اﻻنفﻌﺎل المحوري المواﻓق للمقﺎوﻣﺔ القصوى للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ
𝜀  :اﻻنفﻌﺎل المحوري الحدي عند اﻻنهيﺎر للخﺮسﺎنﺔ ال ُم َ
ط ﱠوقﺔ وﻣع المنحنﻲ الصﺎعد يمكن التﻌبيﺮ عنه بﺎلﺮﻣز

𝜀.
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Abstract— Analysis of reinforced concrete (RC) columns confined by CFRP is equivalent to the analysis
of conventional RC columns with the fundamental difference of using stress-strain model of concrete that
confined by CFRP. This paper presents two methods to find P-M interaction diagrams for CFRP –confined
RC columns, the first is comprehensive using numerical integrations, and the second is simplified using a
previously proposed methodology to create a simplified interaction diagram that focuses on region where
compression is the controlling failure mode, and as a result theoretical (P-M) diagrams have been verified
by comparison with experimental test results in many previous studies. The effect of different coefficients
on the interaction diagram was studied such as the concrete strength, the radius of the rounded corners of
the column section, and the number of CFRP layers that illustrated the region in (P-M) diagram that affected
by confinement. For practical design applications an example illustrates the above-mentioned design
methods of RC column confined by CFRP has been reviewed in Appendix.
Keywords—: interaction diagram, reinforced concrete columns, confinement, CFRP.

