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  ي فوالدي شكل پذيري در بادبندهاي هم مركز  ارزيابي آزمايشگاهي عملكرد حلقه
 

 )دانشگاه علم و صنعت ايران(  دكتر رضا عباس نياآقاي:مجري

  )دانشگاه علم و صنعت ايران ( مهندس كافيآقاي:مكاره

هاربندي شده است كه بادبندهاي هم مركز از جمله عناصر قابل استفاده در تأمين مقاومت جانبي سازه هاي م  
سختي قابهاي بادبند . از سهولت اجراء و قيمت تمام شده اي پايين تري برخوردارنددر مقايسه با قابهاي خمشي 

قسمتي از يك (در اين پژوهش از يك حلقه فوالدي . شده با بادبندهاي هم مركز زياد و شكل پذيري آنها كم است
. اتصال گوشه به عنوان ميراگر و مستهلك كنند انرژي استفاده شده استدر نقطه اتصال بادبند به صفحه اي ) لوله

 مطالعه گرديد و سپس با استفاده از نتايج تحليلي، حلقه هايي از Ansysمدل تحليلي حلقه با استفاده از نرم افزار 
به دو صفحه حلقه فوالدي .  سانتيمتر انتخاب گرديد14 و 20، 10 و طولهاي 2/1 و ضخامت 22يك لوله به قطر 

اي فوالدي توسط جوش متصل شد و به صورت منفرد و قرار گرفته شده، در يك بادبند قطري مورد ازمايش قرار 
نتايج بدست آمده از اين آزمايشات نشان . جهت مقايسه يك بادبند قطري بدون حلقه نيز آزمايش گرديد. گرفت

هد كه حلقه فوالدي به عنوان مستهلك كننده انرژي ميراگري بسيار مطلوبي دارد و منحني هيسترزيس آن  مي
تواند به منظور افزايش شكل پذيري بادبندهاي هم مركز در نقطه اتصال  حلقه اي فوالدي مي. كامالً پهن است

 22 داد كه يك حلقه فوالدي به قطر آزمايشات نشان. بادبند به صفحه اي اتصال گوشه مورد استفاده قرار گيرد
. كند مي تن در كشش و فشار تحمل 3/7 و 6/3 سانتيمتر به ترتيب نيرويي برابر با 10 و طول 2/1ضخامت 

ويژگي منحصر به .  سيكل بود46 سانتيمتر و تعداد سيكلهاي بارگذاري هر حلقه 2بيشترين تغيير طول قطر برابر 
يگر موارد مشابه سادگي ساخت و اجراء آن و عملكرد مناسب آن به عنوان فرد حلقه فوالدي در مقايسه با د

   .مستهلك كننده انرژي بدون نياز به ايجاد تدابير خواص با تكنولوژي ويژه است
  
  
  
  

  
  
  

  


