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Abstract
Experimental studies have shown the importance of confinement in the granting
of structural elements additional properties, especially the columns, where the

confinement increases their ductility and carrying capacity. The previous studies dealt
with the subject of confinement in terms of addition of polymeric segments with certain
timings or winding of columns entirely in carbon fiber. The study will examine the effect
of changing the diameter of the longitudinal and lateral reinforcement on the carrying

capacity of the concrete columns and compare the value of the compressive strength

of concrete, which is associated with the theoretical relations provided by (Mander),
(Park et all) by building an analytical model using finite element Program ANSYS.
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تأثير التطويق على قدرة تحمل األعمدة البيتونية
منار تقال

( )1

 -1طالبة دكتوراه في قسم الهندسة اإلنشائية – كلية الهندسة المدنية –جامعة البعث.
Email: m.takla2015@hotmail.com

ملخص البحث:

أثبتت الد ارسا ااات التجريبية أامية التطويم في منن العنانا اار اإلنشا ااائية انا ااائ

ا ااافية واانا ااة

األعمدة ،حيث يزيد التطويم من مطاوعتها وقدرة تحملها ،وتناولت الد ارس ااات الس ااابوة مو ااو التطويم من ناحية
افة شرائن بوليميرية بتباعدات معينة ،أو لف األعمدة بالكامل بألياف الكربون ،ولكن دراسات قليلة أاذت تأثير

التساالين الطولي والعر ااي ودوره األساااسااي في عملية التطويم ،لذلي ساايتم في اذا البحث د ارسااة تأثير ت ير قطر
التس ا ا ا االين الطولي والعر ا ا ا ااي عل قدرة تحمل األعمدة البيتونية وموارنة قيمة المواومة المميزة للبيتون المطوم م

العالقات النظرية المودمة من قبل ( )Manderو ( )Park,et allوذلي من االل بناء نموذج تحليلي باس ا ا ا ااتادام
برنامج العنانر المحدودة .ANSYS
الكلمات المفتاحية :التطويم ،المطاوعة ،التحليل اإلنشائي ،العنانر المحدودة.
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 .1مقدمة:
يعبر مصط ط طططلح التطويق عن التأثير الذي يولده التسط ط ططليح الجانبي
مفهوم التطويقّ :
بش ط ل أسططاور (مضططلعة أو حلزونيةع على البيتون ،حيث أثبتت الد ارسططات التجريبية أن دور
التطويق بواس ط ط طططة األس ط ط ططاور الحلزونية أكثر فعالية بشط ط ط ط ل عام من األس ط ط ططاور المض ط ط ططلعة،
أن ش ط ط ل األسط ططاور الحلزونية يعرضط ططها إلى ش ط طد حلقي ،مما يولد
يعود التأثير المدروس إلى ّ
إجهططاد تطويق مسط ط ط ط ط ططتمر على ططامططل محي المقطع .وبططالت ططالي يزيططد التطويق من مقططاوم ططة
ومطاوعة األعمدة ،إذ يعبر مصط ط ط طططلح المطاوعة عن الملهومين التاليين في ن واحد :قدرة

العنص ط ط ططر على التعرا لتشط ط ط ططوهات بيرة ير مرنة دون أن يفدي ذلك إلى انخلاا بير
في المقطاومططة ،والقطدرة على امتصط ط ط ط ط ططاص وتبطديططد الطططاقطة الزلزاليططة .وبططذلطك تعتبر خططاص ط ط ط ط ط طي طة
المطاوعة ( (ductilityمن أهم المتطلبات المتعلقة بالسططلوك المي اني ي للعناصططر اإلنشططائية
في المنش ط ط ط ت ،حيث يحدث تقاص ط ط ططر في طول العنص ط ط ططر المض ط ط ططغوي مترافقة مع زيادة في
عرضط  ،فعند تعرا األعمدة لحموالت أرسططية فإن التسططليح العرضططي يش ط ل ضططغ معاكس

على البيتون الذي يتمدد باالتجاه العرض ط ط ط ططي مما يزيد من مرونت وقدرة العمود على مقاومة

أحمال أرس ططية بشط ط ل أكبر .ومن هنا تأتي الحاجة للتس ططليح العرض ططي لإعمدة إذ أنها تشط ط ل
تطويق قادر على تحمل إجهادات ش ط ط ططد في االتجاه العرض ط ط ططي حيث مقاومة فوالذ التس ط ط ططليح

لقوى الشد أكبر من مقاومة البيتون.
 .2هدف البحث:

د ارسط ططة تأثير التطويق على قدرة تحمل األعمدة البيتونية من خالل د ارسط ططة تأثير تغير
قطر التس ط ط ططليح العرض ط ط ططي والطولي وذلك ببناء نموذج عددي باس ط ط ططتخدام برنامج ANSYS

يطأخطذ بعين االعتبطار المتغيرات السط ط ط ط ط ططابقطة ،ومقطارنة المقاومة المميزة للبيتون المطوق تحليلياً
مع العالقططات النظريططة المقططدمططة من قبططل  [7] Manderوالعالقططة المقططدمططة من قبططل Park

و خرون ].[12

 .3العوامل المؤثرة على التطويق ]:[12]،[4]،[3

 .1نس ط ططبة التسط ط ططليح العرض ط ططي :مع زيادة الضط ط ططغ الجانبي المطبق سط ط ططتكون فعالية
التطويق أفضطل .حيث يعبر عن نسطبة التسليح العرضي بالنسبة الحجمية 𝑣𝜌
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تعرف بأنها نسط ط ط ط ططبة حجم األسط ط ط ط ططاور إلى حجم النواة المطوقة للعنصط ط ط ط ططر.
والتي ّ
والنواة هي الجزء ال ططداخلي من المقطع المغلف للمحور الم ططار من مر ز الثق ططل.
تعرف في بعا ا لمراجع ب ططالمس ط ط ط ط ط ططاح ططة المطوق ططة ب ططالقطر الخ ططارجي
م ططا أنه ططا ّ
لإسوارة.

 .2مقططاومططة البيتون على الضط ط ط ط ط ططغ  :إن البيتون عططالي المقططاوم طة أقططل مطططاوعططة من
البيتون منخلا المقططاومططة ،وعالوة على ذلططك فططإن ط بططالنس ط ط ط ط ط طبططة لنلس الحمولططة

المحوريطة ي ون التمدد الجانبي العائد لتأثير (معامل بواسط ط ط ط ط ططونع في العنصط ط ط ط ط ططر

البيتوني أكبر عن ططدمط ططا تكون المقط ططاوم ططة أدنى .ومن أجط ططل ذل ططك ي ون التطويق
الس ط ط ط ططلبي ( (passive confinementأكثر فعالية في هذه الحالة ،حيث تجهد
األساور بش ل يزيد عن إجهادها في حالة عنصر بيتوني عالي المقاومة.
 .3تباعد األسط ططاور :تزداد فعالية التطويق لما تناقصط ططت المسط ططافات بين األسط ططاور،
من أجل نس ططبة حجمية محددة لإس ططاور 𝑣𝜌 ،ألن المناطق ير المطوقة تص ططبح
أص ط ط ط ططغر ،وبالتالي فإن التباعد الص ط ط ط ططغير بين األس ط ط ط ططاور يحس ط ط ط ططن من مطاوعة

العنصطر البيتوني المطوق والمعرا للضطغ  ،لكون هذه األساور تمنع التحني
المب ر للقضبان الطولية بعد انهيار طبقة التغطية.

 .4نموذج ا ألسط ط ططاور :عند اسط ط ططتخدام نماذج متعددة لإس ط ط طوار في العنصط ط ططر الواحد،
تص ط ط ط ط ططبح المناطق ير المطوقة أص ط ط ط ط ططغر وتزداد بالتالي خاص ط ط ط ط ططتي المطاوعة
والمقاومة الش ل (1ع.

الش ل (1ع :بعا نماذج األساور العرضية
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 .5التسط ط ط ططليح الطولي :إن القضط ط ط ططبان الطولية تشط ط ط ططارك في منع التمدد الجانبي للنواة
وخ ططاص ط ط ط ط ط ط ط ًة إذا ططان ططت متق ططارب ططة ،وب ططالت ططالي فهي تزي ططد من فع ططالي ططة التطويق،
ف لما زاد قطر القضبان ونسبتها الحجمية ،ازدادت مساهمتها في التطويق.
 .4نموذج البيتون المطوق]:[9] ، [7

 .1اقترحت نماذج متعددة من قبل الباحثين لنمذجة البيتون المطوق مع األخذ بعين
االعتبار متغيرات مختللة حيث تمت دراسة التطويق من خالل التسليح العرضي
وأخذ أثر التطويق بأساور حلزونية أو أساور مستطيلة ومعرفة تأثير أش ال
مختللة للمقاطع العرضية لإعمدة ،وأجريت عدة أبحاث نظرية وتجريبية لحسا
مقاومة ومطاوعة العناصر المضغوطة ،حيث قام ((Park and Gillعام 2891

بتعديل النموذج المقدم من  Kent & Parkعام  2892لتمثيل سلوك البيتون

المطوق ،وتم التعبير عن المنحني بلرعي الصاعد والهاب

وفق المعادالت

التالية:
2
𝑐𝜀2
𝑐𝜀
(−
] )
𝑘0.002
𝑘0.002

) (1الجزء الصاعد
) (2الجزء الهاب
)(3

[ 𝑐́𝑓 𝑘 = 𝑐𝑓

𝑐́𝑓𝑘𝑓𝑐 = 𝑘𝑓́𝑐 [1 − 𝑍𝑚 (𝜀𝑐 − 𝜀𝑐0 )] ≥ 0.2
0.5
𝑐́𝑓3 + 0.29
3
𝑏
𝑘+ 𝜌𝑠√ − 0.002
́
4
𝑠
145𝑓𝑐 − 1000
𝜌𝑠 𝑓𝑦ℎ
𝑐́𝑓

)(4
حيث:
𝑐́𝑓  -مقاومة الضغ للبيتون ( MPaع.

𝑘 – معامل التطويق.

𝑠𝜌 – نسبة التسليح الطولي لمساحة المقطع البيتوني.

 - 𝑓𝑦ℎإجهاد الخضوع للوالذ التسليح ( MPaع.
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= 𝑚𝑍

𝑘=1+

الش ل (1ع :منحني إجهاد – تشوه للبيتون المطوق وفق  Parkو خرون [7] 2891
 .2النموذج المقدم من قبل  [8] Manderالش ل (3ع ،أخذ بعين االعتبار التسليح
العرضي ونسبة التسليح الطولي إلى إجمالي مساحة المقطع البيتوني والنسبة

بين المساحة المطوقة إلى المساحة الكلية للمقطع البيتوني .ويستطيع هذا

النموذج التمييز بين البيتون المطوق بتسليح عرضي دائري وبين البيتون المطوق
بتسليح عرضي مستطيل ،ما يأخذ بعين االعتبار التباعد بين األساور.
يتم التعبير عن العالقة بين إجهاد – تشوه للبيتون المطوق بالعالقة (5ع:

الش ل (3ع :منحني إجهاد  -تشوه للبيتون المطوق وفق 1988 Mander
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)𝑟 ( × )𝑥( × ) ́
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)

´𝑆
𝑐𝑑×2

) × (1 −

´𝑆
𝑐𝑏×2

2

) × (1 −

)´ 𝑖𝑤(
6
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𝑐𝑏×2
𝑐𝑑×2

)×(1−
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) ´ 𝑖𝑤(

𝑐𝑑× 𝑐𝑏×6

= 𝑒𝐾

𝑛∑(1−
𝑖=1

= 𝑒𝐾

𝑐𝑐𝜌1−

)(12

𝑓𝑙𝑥́ = 𝑓𝑙𝑦́ = 𝐾𝑒 × 𝜌 × 𝑓𝑦ℎ

)(13

𝑐́𝑓 × 𝑘 = ́
𝑐𝑐𝑓
])− 1

)(14

́
𝑐𝑐𝑓
𝑐́𝑓

( 𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐0 [1 + 5
𝑐𝜀

)(15

𝑐𝑐𝜀

حيث:

 𝜀𝑐0 = 0.002التشوه المقابل لمقاومة الضغ للبيتون ير المطوق.
𝑐𝑐𝜌  -نسبة التسليح الطولي إلى مساحة النواة البيتونية.
 - ρالنسبة الحجمية للتسليح العرضي.
𝑒𝐾  -معامل تأثير فعالية التسليح العرضي.
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=𝑥

́
𝑐𝑐𝑓 -مقاومة الضغ للبيتون المطوق ( MPaع.

𝑐𝑐𝐴 -مساحة البيتون ضمن المر ز المحاطة بالتسليح الطولي ( 𝑚𝑚2ع.
𝑒𝐴  -مساحة النواة البيتونية المطوقة اللعالة ( 𝑚𝑚2ع.

𝑐𝑐𝜀  -التشوه المقابل لمقاومة الضغ للبيتون المطوق.

𝑘 :معامل التطويق.

يبين  Manderفي الشط ط ط ط ل (4ع توض ط ط ططيح ل إبعاد المس ط ط ططتخدمة في العالقات السط ط ط ططابقة،
والش ل (5ع يوضح يلية استنتاج معامل التطويق 𝑘.

الش ل (4ع :المنطقة اللعالة المطوقة لإعمدة المستطيلة

الش ل(5ع :مخط يوضح يلية استنتاج معامل التطويق 𝑘
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 .5بناء النموذج التحليلي:

في هذا البحث سيتم د راسة أثر التطويق على نموذج من األعمدة بأبعاد

(151*151*600 mmع وبتباعد (75 mmع لإساور الش ل (6ع ،باستخدام برنامج
العناصر المحدودة  ،ANSYSحيث يمتلك البرنامج القدرة على توصيف السلوك الالخطي
للبيتون وسلوك فوالذ التسليح بش ل ممتاز من خالل اختيار نوع العناصر المناسبة الممثلة

لسلوك هذه المواد واختيار الثوابت الحقيقية وخصائص المواد ونمذجة فوالذ التسليح بالش ل
المناس

واختيار معايير االنهيار للبيتون أيضًا .ويوضح الش ل (7ع ،مخط

تلصيلي

للحاالت التي سيتم د راستها وتحليلها باستخدام برنامج  ،ANSYSوالجدول (1ع يبين
مواصلات النموذج المدروس.

الش ل(6ع :مقطع طولي في العمود

الش ل(7ع :مخط تلصيلي للمتغيرات المدروسة
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الجدول(1ع مواصلات النموذج:

مواصفات النموذج المدروس
)150 × 150 × 600ع

أبعاد المقطع العرضي (𝑚𝑚ع
مقاومة الضغ للخرسانة (MPaع

20

سماكة طبقة التغطية (𝑚𝑚ع

15

إجهاد الخضوع للتسليح الطولي (MPaع

044

إجهاد الخضوع للتسليح العرضي (MPaع

104

قطر التسليح الطولي (𝑚𝑚ع

متغير

قطر التسليح العرضي (𝑚𝑚ع

متغير

 .6العناصر المستخدمة في النمذجة ]: [6

العنصر  :Solid65يتم استخدام هذا العنصر لنمذجة البيتون المسلح .ل ثماني

عقد ،لكل عقدة ثالث درجات حرية ،وهي انتقاالت في االتجاهات الثالثة .X,Y,Z

العنصر قادر على معالجة التشوه اللدن ،الزحف ،التشقق في الشد وفق االتجاهات الثالثة
المتعامدة ،والتحطم في الضغ  .ويبين الش ل (8ع المواصلات الهندسية للعنصر
.Solid65

الش ل (8ع :عنصر البيتون المسلح D3-Solid65
- 11 -

عد
العنصر ّ :Link180تم استخدام هذا العنصر لنمذجة فوالذ التسليح ،حيث ُي ّ
اللوالذ نحيلاً وقاد اًر على نقل القوى المحورية فق  ،لذلك ّتم استخدام هذا العنصر في

النمذجة .لهذا العنصر عقدتان ،ولكل عقدة ثالث درجات حرية ،وهي انتقاالت وفق المحاور
الثالثة  ، X,Y,Zالعنصر قادر على معالجة التشوه اللدن ،الش ل (9ع.

الش ل (9ع :عنصر فوالذ التسليح Link180-3D
مشاكل تر يز

العنصر ّ :Solid185تم استخدام هذا العنصر ،الش ل(10ع ،لتجن
اإلجهادات ومنع التحطم الموضعي للعناصر البيتونية بالقر من نقاي االستناد ونقاي
مبدأ سان فينانع هذا

تطبيق الحمولة ،مما يفمن توزيعًا أكثر انتظامًا لإلجهادات (حس
العنصر يحدد بثماني عقد ،لكل عقدة ثالث درجات حرية وهي انتقاالت وفق المحاور
الثالثة .X,Y,Z

الش ل (10ع :العنصر solid185

- 11 -

 .7نمذجة فوالذ التسليح والبيتون:

تمت نمذجة فوالذ التسط ط ططليح بالش ط ط ط ل المنلصط ط ططل  ،discrete modelحيث يشط ط ططغل

البيتون نلس المناطق التي يش ط ط ططغلها فوالذ التس ط ط ططليح ،لذلك يتش ط ط ططارك التس ط ط ططليح والبيتون العقد
نلس ططها ،وعي

هذه الطريقة هو أن شط ططب ة البيتون مقيدة بمواقع التسط ططليح وحجم اللوالذ ال يتم

طرح من حجم البيتون ،الشط ط ط ط ط ل (12ع .أما لنمذجة البيتون فتم اعتماد نموذج التش ط ط ط ططققات

المنتش ط ط ط ط ط طرة أو الموزعطة (Smeared Crack Modelع الش ط ط ط ط ط ط طل (12ع ،حيطث يتم تمثيل
التشط ط ط ط ط ططققات بتعديل خصط ط ط ط ط ططائص المادة لتعبر عن انقطاع باإلجهادات وليس تجزيئًا للمادة،
وتتم نمذجة تشط ط ط ط ل الش ط ط ططق في معادالت بنية المادة من خالل تخليا معامل المرونة إلى
الصططلر على طول مسططار الشططق .في هذه الطريقة ينتشططر تأثير الشططق على عرا العنصططر
طتمرة (Continuumع،
المحطدود الموافق ،وتعططد المططادة من وجهطة النظر التحليليططة أنهططا مسط ط ط ط ط ط ّ
و أنها تحوي عدد ير محدود من التش ط ط ططققات على شط ط ط ط ل مجموعات موزعة ،وعند حدوث
تش ط ططقق فإن عمل المادة يصط ط ططبح (Orthotropicع ،حيث تص ط ططبح االتجاهات الرئيسط ط ططة على
طول اتجططاه التشط ط ط ط ط ططققططات ،وهنططا يتم تغيير ثوابططت المططادة ومعططامالتهططا بش ط ط ط ط ط ط ططل متعططاق ط

البرنامج.

الش ل(11ع :النموذج المنلصل للوالذ التسليح

في

الش ل(12ع :النموذج الموزع للشقوق في للبيتون

ومن أجل محاكاة البيتون بالش ل الصحيح ،وللحصول على استجابة واقعية لعنصر البيتون،
وتحديد دقيق لحمل االنهيار ،فإن النموذج يتطل تحديد الخصائص المرنة الخطية المتساوية
الخواص (اإليزوتروبيةع ،والمتعددة الخطية متساوية الخواص .Multi-Linear Isotropic
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لذلك تم استخدام نموذج  Willam- Warnkeلتحديد انهيار البيتون ،وهذا المعيار هو
مقدار زيادة اإلجهادات الشاده الرئيسية في البيتون عن متانة الشد القصوى ،عندئذ ي ون

اتجاه الشق باالتجاه المتعامد مع اتجاه الشد الرئيسي وموازيًا إلجهادات الضغ الرئيسية.
وأحد أهم معايير االنهيار للبيتون األكثر وثوقي تحت تأثير الحمل الثالثي األبعاد هو معيار
 ،William– Warnkeويم ن التعبير عن بالعالقة التالية والمبين ]. [9
F
) S  0 ...(16
f c

 - Fتابع لحالة االجهادات الرئيسية.

 - Sسطح االنهيار ويعبر عن بداللة اإلجهادات الرئيسية وخواص مادة البيتون.
 - f cمقاومة الضغ للبيتون.

 .8الثوابت الحقيقية وخصائص المواد المدخلة للبرنامج:

باعتبار أن ّتم نمذجة التسليح بالش ل المنلصل ) (discreteفقد ّتم إعطاء القيمة
صلر لكل الثوابت الحقيقية الخاصة بالعنصر  ،Solid65والعنصر  Solid180ال يملك
ثوابت حقيقية ،بينما العنصر  Link180فقد ّتم إعطافه القيم المبينة في الجدول (2ع ،حيث

تظهر في قيمة الثوابت الحقيقة للعناصر المستخدمة ،فالرقم  1يشير للبيتون واألرقام 3،2

تشير إلى التسليح الطولي والعرضي على التوالي للنموذج بتسليح طولي  12 mmوتسليح

عرضي  .8 mmوالجدول(3ع يوضح الخصائص المي اني ية للبيتون وفوالذ التسليح
وصلائح التحميل والتي تم إدخالها للبرنامج .مع مالحظة أن تم توصيف منحني

إجهاد – تشوه للبيتون بمقاومة ضغ (21 MPaع باستخدام عالقة  Manderدون أخذ
أثر التطويق ،العالقة (5ع ،حيث ّتم التعويا عن قيمة مقاومة الضغ للبيتون المطوق
بط )  ، (𝑓𝑐𝑐 ′ = 𝑓𝑐 ′أما التشوه المقابل لمقاومة الضغ للبيتون المطوق فتم أخذه

)،(𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐0 = 0,002
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الجدول(2ع :الثوابت الحقيقة للنموذج المدروس
نوع العنصر

قيمة الثابت

اسم الثابت

4

رقم المادة

4

النسبة الحجمية

4

زاوية االتجاه

113,09

(mm²ع مساحة المقطع العرضي

0

االنلعال األولي

50,26

(mm²ع مساحة المقطع العرضي

4

االنلعال األولي

رقم الثابت
1

Solid65

Link180

2

Link180

3

الجدول ( 3ع :يبين خصائص المواد المدخلة في البرنامج:
نوع العنصر

خصائص المادة

رقم المادة

Linear Isotropic
10439 MPa

معامل المرونة

0,2

معامل بواسون

Multilinear Isotropic
)Stress(MPa

Strain

6

0,00025

Point1

10,63

0,0005

Point2

13,65

0,0007

Point3

16,83

0,0010

Point4

19,09

0,0014

Point5

19,81

0,0017

Point6

20

0,002

Point7

Concrete
0,3

معامل القص للشقوق الملتوحة

0,8

معامل القص للشقوق المغلقة
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Solid65

1

إجهاد الشد المحوري

2

إجهاد التحطم المحوري

-1

Biaxial Crushing Stress

0

Hydrostatic Pressure

0

Hydro Biax Crush Stress

0

Hydro Uniax Crush Stress

0

Tensile Crack Factor

0,6

Linear Isotropic(S)
معامل المرونة

2,1e5 MPa

معامل بواسون

0,3

Bilinear Isotropic(S)

2

إجهاد الخضوع

240 MPa

Tangent Modulus

2100 MPa

Link180

Linear Isotropic(L)
معامل المرونة

2,1e5 MPa

معامل بواسون

0,3

Bilinear Isotropic(L)
إجهاد الخضوع

400 MPa

Tangent Modulus

2100 MPa

Linear Isotropic
3

Solid185

معامل المرونة

2,1e5 MPa

L – longitudinal reinforcement ; S – stirrups reinforcement
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 .9بناء النموذج باستخدام برنامج  :ANSYSتم بناء النموذج حجميًا باألبعاد
المطلوبة وبعد ذلك ُق ّسم النموذج إلى شب ة من العناصر المحدودة .وان اختيار
نعومة الشب ة يش ل خطوة هامة في النمذجة بالعناصر المحدودة ،حيث تكون
النتائج أكثر دقة ولكن هذا ينع س على زمن التحليل وذاكرة الحاس

الالزمة.

والش ل (13ع يبين نموذج العمود المدروس والذي ّتم بنافه بطريقة العناصر
المحدودة في برنامج  .ANSYSحيث تمت االستلادة من خاصية التناظر
ونمذجة ربع العمود.

الش ل(13ع :بناء النموذج باستخدام برنامج ANSYS
 .11نتائج التحليل:

 تحليليااااف وفق الاااااااااااااااااا ّ :ANSYSتم أخط ططذ اللرق لقيمط ططة حمولط ططة االنهيط ططار بين حط ططالط ططة
(بيتون مع تس ططليح طولي وعرضط ططيع ،وحالة (بيتون مع تس ططليح طولي فق ع ،وتقسط ططيم قيمة
ض ط ط ط ط ط طح يليطة حسط ط ط ط ط ططابهططا في العالقطة (9ع،
اللرق في الحمولطة على المسط ط ط ط ط ططاحططة 𝑐𝑐𝐴 المو ّ
واضط ط ططافة ناتج القسط ط ططمة لمقاومة الضط ط ططغ  .𝑓𝑐 ′تم تحليل النموذج (C20-L12-S8ع وفق

عالقتي  Mander & Parkوادراج النتططائج في الجططدول (0ع ،أم ططا في الج ططدول (5ع تم
إدراج نت ط ططائج التحلي ط ططل لك ط ططاف ط ططة النم ط ططاذج وفق برن ط ططامج  ANSYSوالعالق ط ططات النظري ط ططة
لط .Mander & Park
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الجدول (0ع نتائج تحليل النموذج  C20-L12-S8وفق :Mander & Park
وفق  Parkوآخرون

وفق Mander

0,0201

𝑠𝜌

92

)𝑚𝑚( 𝑐𝑑

240

)𝑎𝑃𝑀( 𝑓𝑦ℎ

92

)𝑚𝑚( 𝑐𝑏

1,24
24,8

k
)𝒇𝒄𝒄 (MPa

12
8
0.0534

)𝑑𝑙 (mm
)𝑑ℎ (mm
𝑐𝑐𝜌

8011,61

) 𝐴𝑐𝑐 (𝑚𝑚2

2451,857

) 𝐴𝑒 (𝑚𝑚2

0,306

ke

1,07

́
𝑦𝑙𝑓 = ́𝑥𝑙𝑓

0,053

𝑐́𝑓𝑓𝑙𝑥́/

1,3
26

k
)𝒇𝒄𝒄 (MPa

الجدول(5ع :نتائج التحليل اإلنشائي لكافة النماذج:
المقاومة
النموذج المدروس

قطر التسليح
()mm

المميزة

للبيتون

)f c (MPa

االنهيار

الطولي

العرضي

))KN

12
14

-------

935,7
950,4

----

980,35

8
11
12
8
11
12
8
11
12

987,36
1013,9
1030,4
1006,23
1028,4
1059,4
1012,4
1037,8
1070,46

C20-L12
C20-L14

21
21
21

16

C20-L12-S8
C20-L12-S10
C20-L12-S12
C20-L14-S8
C20-L14-S10
C20-L14-S12
C20-L16-S8
C20-L16-S10
C20-L16-S12

21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
12
12
14
14
14
16
16
16

C20-L16

حمولة
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مقاومة الضغط

للبيتون المطوق ))MPa
تحليلي فا
وفق
ANSYS
----------

نظري فا
وفق
Mander
----------

26,45
30,23
32,98
27,11
30,94
36,07
28,18
31,87
36,98

26
31
32
26,6
30,6
35
27,6
31,5
36,3

نظري فا
وفق
park

24,8

26,56

28.58

1080
1060

1020
C20-L12
1000

C20- L14

980

C20- L16

حمولة االنهيار )(kn

1040

960
940
12

10

8

قطر األساور ()mm

الش ل(14ع :حمولة االنهيار مع تغير قطر األساور وتغير قطر التسليح الطولي للمقاومة 20 MPa

 .11مناقشة النتائج:

 -1من الجدول (5ع نالحظ أن نتائج التحليل باستخدام برنامج  ANSYSانت
أقر لعالقات  Manderأكثر من عالقات .Park
 -2بالمقارنة بين العالقات النظرية لط  Manderفي حسا

المقاومة المميزة للبيتون

المطوق والقيمة التي تم الحصول عليها تحليليًا باستخدام برنامج ANSYS
الجدول (5ع ،بلغ اللرق حدود (% 4ع فق وهذا دليل على أن البرنامج أخذ أثر
التطويق بعين االعتبار خالل النمذجة.

 -3يوضح الش ل (14ع فعالية زيادة قطر التسليح الطولي والعرضي في زيادة قدرة
تحمل األعمدة وذلك عند قيمة محددة لمقاومة الضغ

للبيتون وهذا يتلق مع

النتائج التي توصلت إليها معظم الدراسات.
 .12التوصيات:

 .1تطوير الدراسات التحليلية نظ اًر لنتائجها الدقيقة بالمقارنة مع النتائج التجريبية
وهذا يفدي إلى توفير الوقت والجهد والتوفير االقتصادي أيضًا.

 .2استخدام نماذج أخرى لمنحنيات إجهاد – تشوه للبيتون المطوق واجراء المقارنة
فيما بينها.
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