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هاي بـتن مسـلح، سیسـتم     اي در سازه اي مقاوم در برابر بارهاي لرزه هاي متداول سازه یکی از سیستم :چکیده

سازي قاب بـتن مسـلح بـا سیسـتم مهاربنـد فلـزي یـک روش سـاده و مناسـب و           . مقاومباشد یمقاب خشمی 
ش مقاومـت سـازه   دلیل داشتن سختی جانبی زیاد منجـر بـه افـزای    بهها بوده که  هزینه نسبت به سایر روش کم
منظـور حصـول اطمینـان از     اي مهاربنـدها بـه   ها و بررسی رفتار لـرزه  گونه سازه تحلیل و طراحی این گردند. می

ی یـک  این تحقیق به بررسـی رفتـار غیـر خطـ    برخوردار است. در باالیی از اهمیت  آنها رفتار و عملکرد مناسب
طبقـه بـا سیسـتم     5فـوالدي   ي یـک سـازه    ي آنکه بـر رو  خمشیطبقه با سیستم قاب  7بتن مسلح  ي سازه

شده و نتایج حاصـل از منحنـی بـار افـزون، حـداکثر تغییـر مکـان بـام و          شده پرداخته محور اضافه مهاربند هم
ها مورد بررسی و ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج       سازي تیر و ستون طرح مقاوم ي به همراه ارائه طبقات و ...

 ها با مهاربنـد و ورق فـوالدي منجـر بـه افـزایش ظرفیـت و سـطح عملکـردي         ي سازهساز دهد مقاوم نشان می
  .گردد باالتر می يها مکان رییتغدر آنها ها و کاهش تعداد مفاصل پالستیک و افزایش زمان وقوع  سازه

  

اسـتاتیکی  سازي، نقطه عملکرد، آنـالیز   مهاربند فوالدي، مقاوم سازه ترکیبی، سازه بتن مسلح،کلمات کلیدي: 
 غیرخطی

  
  مقدمه -1

هـاي بـتن مسـلح توســط     بهسـازي و تقویـت سـاختمان   
بـاالي    دلیل اقتصادي بـودن و سـرعت  فوالدي بهبادبندهاي 

که سختی و مقاومـت   استی ایاجرا یک روش مناسب و اجر
که اسـتفاده از   ). درحالی1شکل دهد ( سازه را نیز افزایش می

سـازي هماننـد اجـراي دیـوار برشـی،       هاي مقاوم سایر روش
FRP  ... 1[ غیرممکن و یا بسیار پرهزینه اسـت  در عملو.[ 

هاي متداول که توسط مهاربندهاي فوالدي در برابـر   در سازه
اتالف انـرژي هنگـامی رخ    ي اند، عمده بار جانبی مقاوم شده

 ي وسـیله  گیـرد و بـه   مـی  دهد که بادبند در کشش قـرار  می
کـه بادبنـد    کند. هنگـامی  می تسلیم شدن، انرژي زیادي تلف

در فشار بوده، قبل از اینکه به تنش تسـلیم برسـد، کمـانش    
 ؛پذیرد تنها اتالف انرژي در آن صورت نمی ده و درنتیجه نهکر

ــهبلکــه گــاهی اوقــات باعــث عــدم پایــداري ســازه   دلیــل  ب
هاي ماندگار  شکل هاي ترد و ناپایداري و ایجاد تغییر کمانش

کمتـرین مقطـع،   گردد. بادبندهاي ضـربدري بـا    در سازه می
و  کننـد و داراي سـختی زیـاد    ل مـی بیشترین نیـرو را تحمـ  

پذیري کم و منحنـی اتـالف انـرژي پـایین و منحنـی       شکل
دو سیسـتم قـاب    ي ها نامرتب اسـت. مقایسـه  آنهیسترزیس 

دهـد اسـتفاده از    خمشی با بادبند و بدون بادبند نشـان مـی  
درصـد   50بادبند فلزي، تغییر مکان جانبی سـازه را حـدود   
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هاي  افزودن مهاربندهاي فوالدي در قاب ].2[ دهد می کاهش
هـا را محـوري نمـوده و     ی، بارهاي خمشی وارد بر ستونبتن

به کمتر از یک تقلیل و سبب انتقال  آنهاها را در  نسبت تنش
  .]3[ شوند ها به تیرها می مفاصل پالستیک از ستون

  

  

  
  .تقویت قاب بتن مسلح با ورق و مهاربند فوالدي): 1شکل (

  

و  وسـوگان  تـوان بـه  از اولین تحقیقات صورت گرفته مـی 
 اسـ ]، بـادوکس و جیر 5گاشی و همکاران []، هی4فوجیمورا [

مـاهري و غفـارزاده    اشـاره کـرد.   ]7]، ماهري و صاحبی [6[
در تحقیقی آزمایشگاهی به بررسـی انـدرکنش مهاربنـد    ] 8[

  فلزي و قاب بتنی تحت بارسیکلی پرداختند.
هـاي بتنـی بـا     ] عملکـرد قـاب  9[ ملک پـور و غفـارزاده  

    بررسـی قـرار   رکـورد زلزلـه مـورد    7تحـت  مهاربند فلزي را 
] بـا اضـافه کـردن بادبنـدهاي     10[ ابوالفتح وگوبارا  اند.داده

، ریپذ شکل ریغهاي بتنی  در قاب محور برونمحور و  فلزي هم
  چشمگیري افرایش دادند. طور بهرا  آنهاپذیري  شکل

] بـا  11و همکـاران [  ماهري به بررسی توان یمهمچنین 
ویـرایش   بـا  شـده  طرحهاي بتنی  بر روي قاب بارافزونتست 
] کـه بـر   12[ 2800ایران استاندارد  ي زلزله ينامه نییآدوم 

ایران  ي زلزله ي نامه نییآاي ویرایش سوم  اساس بارهاي لرزه
ــا مهاربنــد فلــزي   ]13[ 2800اســتاندارد  ــوده و ب ضــعیف ب

  سازي شده اشاره نمود. ضربدري مقاوم

طبقـه   10روي یک سـاختمان   ] با بررسی2خیرالدین [ 
مسلح با دو سیستم مقاوم جانبی دیوار برشـی و بادبنـد    بتن

ضربدري مشخص نمـود کـه بـا افـزایش مسـاحت بادبنـدها       
و رفتار بادبند و قـاب در   افتهی کاهشجذب برش توسط قاب 

و پیشـنهاد نمـود در    باشـند  یمـ طبقات پـایین مشـابه هـم    
  منفی حذف گردند.دلیل اثر  بهطبقات فوقانی بادبندها 

ي مـؤثري در بهسـازي   هـا  گـام در سالیان اخیر محققان 
و دیدگاه آنان از تـأمین مقاومـت،    اند برداشتهها  اي سازه لرزه

ها شده اسـت. روش تحلیـل اسـتاتیکی     متوجه عملکرد سازه
هـاي نـوین    یکـی از روش  )pushover(غیرخطی یا بار افزون 

 ي اي است. نتیجه رزهدر دستورالعمل بهسازي ل استفاده مورد
این تحلیل تغییـر مکـان هـدفی اسـت کـه مبنـاي تعیـین        

ي هـا  لیـ تحلدر  کـه  ییآنجـا گیـرد. از   عملکرد سازه قرار می
 گرفتـه ی اثر مشارکت مد اول فقط در نظر رخطیغاستاتیکی 

درصـد مشـارکت    بلندمرتبـه هـاي   اسـت در سـاختمان   شده 
نتیجه نتایج تحلیل استاتیکی  ، درهستمدهاي باالتر بیشتر 

 نبـوده و  اسـتفاده  قابـل  هـا  سـاختمان غیرخطی در مورد این 
قـرار   نظـر  مـد خطـی   نتایج تحلیل دینامیکی غیر ستیبا یم

 ازدقت بسیار بـاال   وجود بادینامیکی غیرخطی  لیتحل گیرد.
روش بـار   ي انـدازه  بـه باال و دشواري  ي نهیهزي، بر زمان نظر

  .افزون کاربرد ندارد
  

  و روش تحقیق مسئلهمعرفی  -2
       بـتن مسـلح   ي سازي یـک سـازه   در این تحقیق به مقاوم

طبقه با سیستم قاب خمشـی متوسـط در هـر دو جهـت      7
و  هـا  سـتون ي ا لـرزه شده است و عملکـرد و رفتـار     پرداخته

. پـالن سـازه بـه    اند گرفته قراری بررس موردتیرها و... در آن 
متـري   6 ي دهانـه  پنجبوده که داراي  مترمربع 30×25 ابعاد

و  باشـد  مـی  yمتري در جهـت   5 ي دهانه پنجو  xدر جهت 
دلیـل   . بـه )3و  2 هـاي  (شکلمتر است  4/3ارتفاع هر طبقه 

           متقارن  ي ، واقعی و سازهها دهانهکاربردي بودن طرح، ابعاد و 
    )برسیستم لرزه( جانبی است. سیستم باربر شده  گرفته نظر در
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  .30×25ها به ابعاد  پالن سازه): 2شکل (

  

  
  .)7Sمتوسط (با سیستم قاب خمشی  آرمه بتنطبقه  7سازه ): 3شکل (

  

دوم اسـتاندارد   شیرایـ و ایـران  ي زلزلـه  ي نامه نییآطبق بر 
ي از نوع قاب خمشـی بتنـی   ریپذ شکل لحاظ از] 12[ 2800

ی و بـراي بارگـذاري ثقلـی از    بـاربر جـانب  متوسط با سیستم 
اسـت. بـا    شـده   اسـتفاده ] 14مبحث ششم مقـررات ملـی [  

ي از دو روش اسـتاتیکی  ا لـرزه بارگـذاري   ETABS افـزار  نرم
ــام  ــی انج ــامیکی طیف ــادل و دین ــاربري    مع ــده اســت. ک ش

ــوع ســقف  ســاختمان ــوده و ن ــا مســکونی ب ــا از جــنس  ه ه
کیلـوگرم   400 برابر طبقات ي باشد. بار مرده بلوك می تیرچه

 200طبقــات و بــام بــه ترتیــب  ي و بــار زنــدهبــر مترمربــع 
باشـد.   مـی کیلوگرم بر مترمربـع   150و کیلوگرم بر مترمربع 

با خطر نسـبی زیـاد و   (ها در شهر سمنان  سازه محل احداث
3/0=A(  1ضریب اهمیت ساختمان ) 1 مسکونی و =I(  و نوع

  ).1است (جدول فرض شده  2زمین تیپ 

  .و طراحی تحلیلمشخصات مصالح در : )1جدول (
280 =Fc  

  کیلوگرم بر 
 متر مربعسانتی

4000 =Fys  
  کیلوگرم بر 

 متر مربعسانتی

  M = 240حجم  جرم واحد
  کیلوگرم بر 

  متر مربعسانتی
4000 =Fy  

  کیلوگرم بر 
 متر مربعسانتی

109×1/2 =Es  
  کیلوگرم بر 

  متر مربعسانتی

  W = 2400حجم  واحد وزن
  کیلوگرم بر 

  متر مربعسانتی
8 R =    75/0  =T  0713/0  =cy  =cx  

  

ــتون  ــاد س ــه  ابع ــا در طبق ــه55×55اول  ي ه دوم  ي ، طبق
ششـم   پنجم و ي ، طبقه45×45 سوم و چهارم ي ، طبقه50×50
ســانتیمتر و ابعــاد تیرهــا در  35×35هفــتم  ي و طبقــه 40×40

، 45×40 ســوم و چهــارم ي ، طبقــه50×45اول و دوم  ي طبقــه
ــه ــنجم و ي طبق ــم  پ ــه 40×35شش ــتم  ي و طبق  35×30هف
  است. شده  طرحمتر  سانتی

طبقه با سیسـتم   5فوالدي  ي فوق یک سازه ي ي سازهبر رو
 شـده   احداث) 4شکل محور ضربدري ( مقاوم جانبی مهاربند هم

 ایـران  ي زلزلـه  ي نامـه  اي آن بر طبق آیـین  است. بارگذاري لرزه
] و ســایر مــوارد هماننــد 13[ 2800اســتاندارد ویــرایش ســوم 

و  2IPBهـا از نـوع    بتنی پـایین هسـت. مقـاطع سـتون     ي سازه
  اند. شده  طرح 2CNPتیرها از نوع  و 2UNP مهاربندها از نوع

  

  
طبقه بـا مهاربنـد    5آرمه با سازه فوالدي  طبقه بتن 7سازه ): 4شکل (
  )12S( يضربدر
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سـوم  ویـرایش   2800 ي نامـه  آیین 9-8-3-2مطابق بند 
نیروهاي زلزله  ي ]، دو روش براي مدل کردن و محاسبه13[

هـا در   پیشنهاد گردیده است. البته در حالت ترکیب سیسـتم 
 ي بـراي سـازه   شده  انتخاب Rارتفاع باید مقدار ضریب رفتار 

تحتانی کمتر از قسمت فوقـانی باشـد زیـرا ایـن کـار باعـث       
و تغییـر   گـردد  یمـ پایین  نرم در ي جلوگیري از ایجاد طبقه

تحتـانی   ي سـازه  واقع در. کند یمشکل زیاد در پایین را کم 
هایی  . ولی در عمل با سازهگردد یماز فوقانی طراحی  تر صلب

فوقـانی   Rتحتـانی بیشـتر از    Rروبرو بوده که ضریب رفتـار  
  :گردد یمبند زیر عمل  دوکه براي اصالح آن مطابق  ؛است
 بیشـتر و  سـت ا تـر  متـداول این روش  آنالیز کل سازه: -
. نیـروي  شـود  یمـ ي و طراحی از آن اسـتفاده  ساز مدلبراي 

زلزله را براي کل سازه (سازه بتنی+ سازه فوالدي) بـا لحـاظ   
 در هـر امتـداد محاسـبه    تـر  کوچـک  Rکردن ضریب رفتـار  

و زمان تناوب اصلی سازه از روش تحلیلی و تجربـی   شود یم
لحـاظ کـرده یعنـی بـراي فرمـول       که بیشتر بود را هرکدام
شود که کمترین زمان تنـاوب   می برده کار بهي ا رابطهتجربی 

4بتنی  ي اصلی را بدهد و براي سازه
3

07/0=T باشد که  می
  است). شده  استفاده(در این پروژه از این روش  استکمتر 
 طـور  بـه باالیی  ریپذ انعطاف ي سازه روش مجزا سازي: -

کردن ضـریب رفتـار    منظور بامدل کرده و  ETABSمجزا با 
R  ي تحتانی را نیز بـه   سازهمربوط به خود آنالیز و طراحی و

همین روش با ضریب رفتار مربوط به خودش مـدل و آنـالیز   
از  شـده   گرفتـه ي هـا  العمـل  عکـس . آنگاه نیروهـا و  گردد یم

ر در فوقـانی (زیـرا ممـان لنگـ     ي ي مفصلی سـازه ها گاه هیتک
اتصال فوقانی به تحتانی رخ ندهد، اتصاالت پایین فوقـانی را  

در نسبت )شود مفصلی در نظر گرفته می
B

T

R
R    یعنـی نسـبت

تحتـانی   ي فوقانی به ضریب رفتار سـازه  ي ضریب رفتار سازه
 ي و حـال سـازه   کنـد  یمتحتانی اثر  ي ضرب کرده و به سازه

فوقـانی و   ي از سازه شده واردتحتانی را با توجه به نیروهاي 
  .شود یمنیروهاي خودش مدل و تحلیل و طراحی 

، ابتـدا  ETABS ترکیبـی در  ي براي مدل کردن کـل سـازه  

شـده و    قبالً طراحی آنچهبتنی موجود تحتانی را مطابق  ي سازه
شود. سـپس   می مدل ETABSبا همان مقاطع و مشخصات در 

فوالدي بـه بتنـی بـه شـکل      ي روي آن با رعایت اتصال سازهبر 
زیـرین و   ي مفصل جهت جلوگیري از انتقال لنگر باالیی به سازه

بتنـی   ي فوقانی روي سازه ي با تعریف مقاطع فوالدي براي سازه
مهـم   ي گردد. در تعیین ترکیب بارها توجه به این نکته مدل می

اي بتنـی و فـوالدي   ضروري است که باید تمامی ترکیـب بارهـ  
سازي و اختصـاص مقـاطع مربـوط بـه      لحاظ شود. پس از مدل

بـراي کـل سـازه را     Cي ضـریب زلزلـه  هرکدام و لحـاظ کـردن   
هـاي فـوالدي و بتنـی     شود و بعدازآن هریک از سازه تحلیل می

شوند. به این شکل که ابتدا ترکیـب بـار    طور مجزا طراحی می به
فوالدي با ترکیب بار مربـوط   ي ي فوالدي را انتخاب و سازه سازه

بتنی تحت ترکیـب بارهـاي    ي به خودش طراحی و سپس سازه
  ).2(جدول  انتخابی خود طراحی می گردد

  
  .طبقه 12کل سازه  و طراحی تحلیلمشخصات مصالح در ): 2جدول (
280 =Fc  

  کیلوگرم بر 
 متر مربعسانتی

4000 =Fys  
  کیلوگرم بر 

 متر مربعسانتی

  = Mحجم  جرم واحد
  کیلوگرم 240

  متر مربعبر سانتی
4000 =Fy  

  کیلوگرم بر 
 متر مربعسانتی

109×1/2  =  
  Esمدل االستیسیته
  متر مربعکیلوگرم بر سانتی

  = Wحجم  واحد وزن
  کیلوگرم بر  2400

  متر مربعسانتی
7 R =    13/1  =T  0622/0  =cy  =cx  

  
  بررسی و تقویت سازه بتن مسلح -3

ي  شود که سازه افزار مشخص می مراحل کار با نرمبعد از 
ي زیادي  بتنی تحتانی داراي مقاطع ضعیف و بارهاي وارده

ي بتنی اولیه ضعیف و نیاز به  باشد که در مقایسه با سازه می
ها به حدود سه  که تنش در برخی از ستون طوري تقویت دارد به

  رسیده است. طبقه بتنی اولیه 7ي  سازه هاي ستون در تنش برابر
 ي نامـه  غیرخطی اسـتاتیکی بـر اسـاس آیـین     تحلیلدر 

اي، تمام مهاربنـدها کنتـرل شـونده بـر اسـاس       بهسازي لرزه
هـا کنتـرل شـونده بـر      تمـام سـتون   نیو همچنتغییر شکل 

اسـت. بـراي    شـده  گرفتـه اساس نیرو و تغییر شکل در نظـر  
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میزان نسبت نیاز به ظرفیـت   ها نمونهبهتر در این  ي مقایسه
که بیانگر آن اسـت کـه    )(Demand-Capacity Ratio  عضو

نیاز عضو تا چه اندازه به ظرفیت موجود در آن تناسـب دارد،  
هـا  جه به معیـار کنترلـی تغییـر شـکل آن    ها با تو براي ستون

این میزان بـراي سـطح    1است. در سطح خطر  شده مشخص
ها و مهاربندها و در سـطح   ستون )LS( یجانعملکرد ایمنی 

ــراي ســطح عملکــرد آســتانه هــاDCR میــزان 2خطــر   ي ب
از  DCRاست. میـزان   شده مشخصها  ستون )CP( زشیفرور

شـونده   مقادیر حاصل از ترکیب بارهاي بحرانی حالت کنترل
  شود. محاسبه می ازیموردني ها تیظرفتوسط تغییر شکل و 

هاي بتن  براي ستون  (DCR)نسبت نیاز به ظرفیت عضو
تقویـت نشـده    ي طبقـه  12 ي در سازه A1و  C1 ،C3مسلح 

)12S شـده   هاي طراحی ی سازهرخطیغاستاتیکی  تحلیل) در
 در سـطوح زلزله ایران  2800استاندارد  ي نامه بر اساس آیین

 )3( جدول در )کنترل نقطه( هدف مکان رییتغ در 2و  1خطر 
حاصـل از جـداول فـوق     نتـایج  بررسـی  بـا  اسـت.  شـده  ارائه

هـاي   در اغلـب سـتون   هـا DCR شود که میزان مشخص می
 قبـول  قابلاند که این بیانگر عدم  شده 2طبقات بیش از عدد 

  بوده و نیـاز بـه    2و  1فوق در سطوح خطر  هاي بودن ستون
  

  .بتن مسلح زیرین ي ها در سازه ستون  DCRحداکثر  :)3جدول (
 C3  C1  A1  سطح خطر  طبقه

7  
  

1  7/2  9/2  6/2  
2  4/3  9/3  2/3  

6  
  

1  7/1  9/1  6/1  
2  7/2  6/2  8/2  

5  1  9/1  2  8/1  
2  3  2/3  8/2  

4  
  

1  3/2  2/2  05/2  
2  3/3  6/3  3/3  

3  
  

1  3/2  4/2  2  
2  7/3  9/3  8/3  

2  1  6/2  7/2  2/2  
2  4  3/4  1/4  

1  1  9/2  8/2  6/2  
2  5/4  9/4  7/4  

  .باشند یمها  سازي ستون مقاوم
ایـران معیارهـاي طراحـی     2800در اسـتاندارد   که ییازآنجا

 ي طبقـه  12 ي ، سـازه سـت ینبـر اسـاس عملکـرد    طور دقیق  به
ایـران   2800فـوق کـه بـر اسـاس اسـتاندارد       ي شده مهاربندي

. براي اند شده کنترلطراحی و با روش طراحی بر اساس عملکرد 
ها و پیدا کردن نیازهاي تغییر مکانی ناشـی   اي سازه ارزیابی لرزه

اسـت.   ازیـ موردنی رخطیغ تحلیلهاي  از زلزله، استفاده از روش
ي و ریپـذ  بیآسکه قابلیت ارزیابی SAP2000 افزار از نرم رو نیازا

ها مبتنی بر طراحی بر اسـاس عملکـرد و    سازي انواع سازه مقاوم
  اسـتفاده را دارد  ]15[اي  منطبق بر دستورالعمل بهسـازي لـرزه  

ی، بـار جـانبی ناشـی از    رخطـ یغاستاتیکی  روش دراست.  شده
فزاینده بـه سـازه    صورت به جیتدر بهاستاتیکی و  صورت بهزلزله، 

خـاص   ي ر مکـان در یـک نقطـه   شود تا آنجا که تغیی اعمال می
(نقطه عملکرد)، تحت اثر بار جـانبی، بـه مقـدار مشخصـی کـه      

  .زدیر فروتغییر مکان هدف نام دارد، برسد و یا اینکه سازه 
نـوع   سـه هـا   ی غیرخطی سازهکیرفتار استاتبراي بررسی 
بـراي تیرهـا از نـوع مفصـل      که شده  فیتعرمفصل خمیري 

 محـوري  -مفصل خمشی نوعاز ها  براي ستون وM3  خمشی
PMM مهاربندها از نوع محوري  وP منحنـی  16باشد [ می .[

اي  دستورالعمل بهسازي لرزه بر اساسبراي تیرها  شده  فیتعر
 5به ترتیب  cو  a ،bکه در آن  شده  دادهنشان  )5(در شکل 

  ].17اند [ شده  انتخاب 2/0و  7و 
شونده براي پارامترهاي کنترل مطالعه موردهاي  در سازه

توسط تغییر شکل سه سـطح عملکـرد و بـراي پارامترهـاي     
شونده توسط یک نیـرو یـک سـطح عملکـرد در نظـر      کنترل
  ]:15است [ شده  فیتعراست. حاالت حدي زیر  شده  گرفته

 نظرگرفتن در، با (IO) وقفه یبحالت حدي استفاده  -الف
ها و با اسـتفاده از   مفاصل پالستیک در تیرها و ستون ي همه

  .1ظرفیت تغییر شکل در سطح 
 گـرفتن  نظـر  در، بـا  (LS)حالت حدي ایمنی جانی  -ب
ها و با اسـتفاده از   مفاصل پالستیک در تیرها و ستون ي همه

  .2سطح تغییر شکل در  ظرفیت
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 .]17[ها  منحنی ظرفیت سازه): 5شکل (

  
 درنظرگـرفتن ، با (CP)حالت حدي آستانه فروریزش  -ج

هـا و بـا اسـتفاده از     همه مفاصل پالستیک در تیرها و ستون
  ).6شکل ( 3سطح ظرفیت تغییر شکل در 

  

  
 ].18منحنی ظرفیت سازه در حالت کلی [): 6شکل (

  

به ظرفیت  نیاز يها نسبت ي همه افزار نرم سازه، تحلیل حین در
 فیتعررا براي تمام مفاصل پالستیک در تمام حاالت حدي 

  کند. و بیشترین مقدار را در هر گام ذخیره می محاسبه ،شده 
درصد احتمـال رویـداد در    10اساس  بر  کسطح خطر ی

 سال اسـت تعیـین   475بازگشت  ي هدورسال که معادل  50
شود  می ) بیانDBEعنوان زلزله طرح ( بهشود. این سطح  می

اي بـر اسـاس   هـاي سـازه   هاي سیستمکه براي طراحی مدل
  گردد. استفاده می 2800استاندارد 

 50درصد احتمال رویـداد در   2سطح خطر دو بر اساس 
 سـال اسـت تعیـین    2475بازگشـت   ي سال که معادل دوره

بیشـینه زلزلـه محتمـل    عنـوان   بـه شود. این سطح خطر  می
)MPEشود. ) نامیده می  

هـاي فلـزي   هاي بتن مسلح با پوشـش  ستون محصور کردن
سـت. ایـن روش   ااي  هاي بهسـازي لـرزه   یکی از مؤثرترین روش

 جـدا شـدن  موجب محصورشدگی بتن فشـاري و جلـوگیري از   
پـذیري و مقاومـت برشـی سـتون      پوشش بتن و افزایش شـکل 

ترکیبی جدید در برابر بارهـاي   ي سازه که ییازآنجاگردد. لذا  می
گردد و از طرفـی مقـاطع    زیاد می يها مکان رییتغجانبی داراي 
هـاي  انـد، دهانـه  هاي آن دچار تنش زیاد گردیده تیرها و ستون

زیرین نیز ادامـه   ي طبقه 7 ي مهاربندي را در قاب خمشی سازه
. اند دهیگردفوالدي تقویت  پوش زره صورت بهها را  و تیر و ستون

 14نمـره  عدد نبشی  4اول با  ي هاي طبقه به این منظور ستون
)L14عدد نبشی  4با  و چهارمدوم و سوم  ي هاي طبقه )، ستون

پنجم و ششم و هفـتم بـا    ي هاي طبقه ) و ستونL12( 12نمره 
) و تیرهـاي اصـلی توسـط ورق    L10( 10نمـره  عدد نبشـی   4

منظـور   بـه در بـاال و پـایین    متر یلیم 6تا  4تقویتی به ضخامت 
  ).8و  7هاي  شکلاند ( شده  تیتقوافزایش صلبیت خمشی 

  

  
 پوش زرهمحور و  با مهاربند هم شده تیتقوطبقه  12 ي سازه ):7شکل (

  .)12RSفوالدي (



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمحور ــــــــهاي ترکیبی در ارتفاع با مهاربند فوالدي همسازه ايسازي لرزهارزیابی و مقاومــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   49  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

  
  .(مقطع مرکب) و در اجراETABS  افزار فوالدي در نرم پوش زرهبا  شده تیتقوطبقه  12 ي مقطع ستون سازه ):8شکل (

  
  ارائـه سـازه   3نسبی  مکان رییتغمنحنی  )9(در شکل 

 مکـان  رییـ تغدهد که متوسـط   است. نتایج نشان می شده
 درصد 65طبقه تقویت نشده به میزان  12 ي نسبی در سازه

به  شده تیتقوطبقه  12طبقه و در سازه  7 ي از سازهبیشتر 
  طبقه هست. 7 ي از سازهکمتر  درصد 14میزان 

  

  
 .هانسبی طبقات سازه مکان رییتغ): 9شکل (

  

ها بر روي  سازه 3تناوب  ي ، مقادیر دوره)10(شکل در 
دلیـل   بـه  دهـد  یماند. نتایج نشان  مد اول مقایسه شده 10

، فرکـانس طبیعـی آن   شـده  تیتقو ي افزایش سختی سازه
و  ابـد ی یمـ کـاهش   آن تنـاوب  ي دوره جهینت درافزایش و 

مـد   3در  نشـده  تیتقو ي طبقه 12 ي تناوب سازه ي دوره
از  بـیش  و کـم دیگر است و  ي بیش از دو سازه )اصلی(اول 

  شود. مد چهارم به بعد این مقادیر بسیار به هم نزدیک می
 تحلیـل هـا کـه حاصـل     )، منحنی پوش سازه11(شکل در 

ست، بیانگر نیروي برشی پایه نسبت به ااستاتیکی غیرخطی 

است. نتایج نشان  )بام(کنترل یا هدف  ي تغییر مکان نقطه
توسط بادبنـدهاي   شده تیتقو ي طبقه 12 ي سازه دهد یم

، مقاومت در برابر فوالدي اعضا پوش زرهمحور و  فوالدي هم
 7 طبقـه تقویـت نشـده و    12 ي نسبت به سـازه بار جانبی 

 درصد افزایش دارد کـه علـت ایـن    15و  37طبقه حدود 
باشد. سطح زیر منحنی  شدگی کرنشی می افزایش در سخت

ــت ي ســازه ــانگر تقوی ــه بی ــرژي شــده ک ــالف ان ــزان ات    می
  

  
 مدل اول. 10ها در دوره تناوب سازه): 10شکل (

  

  
  ها). (طیف ظرفیت سازه بام مکان رییتغ-برش پایه نمودار): 11شکل (
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سازه است، بیشتر از سطح زیر منحنـی مربـوط بـه دو    در 
ها نیـز بـا یکـدیگر     ست. رفتار االستیک سازهادیگر  ي سازه

دلیـل مقاومـت    بـه شـده   تقویت ي تفاوت داشته و در سازه
  گردد. ، سختی سازه نیز بیشتر میباالي اعضا

سه سـازه نشـان   شماره نقاط عملکردي ) 4(در جدول 
شده است. این نقاط از برخورد منحنی ظرفیت و نیاز   داده

دلیـل ضـعیف    بـه دهد که  آیند. نتایج نشان می دست می به
رسـد   عملکـردي نمـی   ي به نقطـه طبقه  12 ي سازه بودن،

)N/A( نیروي برشی و تغییر مکان آن آن سازي مقاوم با که   
  

  ها.نقاط عملکردي سازه): 4جدول (
  (تن) برش نقطه عملکرد  (متر) نقطه عملکرد مکان رییتغ  سازه
7S 232/0  5/289  
12S N/A N/A  

12RS 217/0  4/261  

  

  رسد. متر میسانتی 232/0تن و  5/289و به  افزایش
)، الگـوي تشـکیل مفاصـل    14) تـا ( 12هاي ( در شکل

شـده   ها در تغییر مکان هـدف مشـخص   پالستیک در سازه
 ي دهد که مفصل پالستیک در سـازه  میاست. نتایج نشان 

تیر ضـعیف و سـتون قـوي     ي دلیل رعایت ایده به طبقه 7
 ي داده است و در سـازه   در دو سر نواحی بحرانی تیرها رخ

ویـژه در فصـل مشـترك     هـا بـه   طبقه تیرهـا و سـتون   12
فـوق   ي داده اسـت و سـازه   باال به پـائین رخ  ي اتصال سازه

ک در اعضـاي خـود اسـت.    داراي بیشترین مفصل پالستی
مفاصـل ابتـدا در اعضـاي     RS12 شـده   تقویت ي در سازه

هــا  بتنــی و ســپس در تیرهــا و ســتون ي شــده مهاربنــدي
 ي داده است که زمـان وقـوع آن نیـز نسـبت بـه سـازه       رخ

تقویت نشده بیشتر که نشـانگر افـزایش ظرفیـت و سـطح     
  شده است. عملکردي سازه تقویت

  
  طبقه. 7 ي هتشکیل مفاصل پالستیک در ابتدا و انتهاي پوش در ساز سمیمکان): 12شکل (

  

  
  طبقه. 12 ي تشکیل مفاصل پالستیک در ابتدا و انتهاي پوش در سازه سمیمکان): 13شکل (
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  .RS 12 ي تشکیل مفاصل پالستیک در ابتدا و انتهاي پوش در سازه سمیمکان): 14شکل (

  
سازي تیر، ستون و  در مقاومی یاجراجزئیات  -4

  فوالدي پوش زرهاتصاالت بتن مسلح به روش 
کم در قسـمت   ضخامت بابا اضافه کردن ورق فوالدي 

تحتانی تیر بتن مسلح منجر به افزایش مقاومت خمشـی و  

کـم در قسـمت    ضـخامت  بـا کردن ورق فـوالدي   با اضافه
ها در تیر بتن مسلح منجر بـه  گاه جانبی و در نزدیکی تکیه

شود. این کار بـا چسـب و پـیچ     افزایش مقاومت برشی می
  ).20تا  15هاي  (شکل ردیپذ یممهاري صورت 

  

  
  .]18[ تقویت برشی و خمشی تیر بتن مسلح با ورق فوالدي): 15( شکل

  

  
  .]18[ بتن مسلح با ورق فوالدي ستونتقویت ): 16( شکل
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  .تقویت اتصاالت بتن مسلح با ورق فوالدي): 17( شکل

  

  
  .محور همتقویت قاب بتن مسلح با مهاربند فوالدي ): 18( شکل

  

  
  .بحرانی با ورق فوالدي ي تقویت تیر بتن مسلح در ناحیه): 19( شکل

  

  
  .]17[ تقویت قاب بتن مسلح بادبندي با ورق فوالدي): 20( شکل

  يریگ جهینت -5
شـده   ارائـه نتایج نمودارها و جـداول   ي با بررسی و مقایسه

  شود: تحت شرایط کامالً مشابه و یکسان نتایج زیر حاصل می
و نتـایج   )(DCR Demand-Capacity Ratioبا بررسی  -1

حاصل از تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی مشـخص  
موجود  ي سازه شود که با اضافه کردن تعداد طبقات، می

 دست ازضعیف بوده و قابلیت باربري و پایداري الزم را 
   است. سازي در آن امري ضروري و بهسازي و مقاوم داده 
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سـازي   محـور در مقـاوم   استفاده از مهاربند فوالدي هم -2
هاي بتن مسـلح جهـت کنتـرل و کـاهش      اي سازه لرزه
دلیـل مقاومـت و سـختی     بـه جـانبی   يهـا  مکان رییتغ

صادي و داراي هاي ساده و اقت جانبی زیاد، یکی از روش
  ست.ای باالیقابلیت اعتماد 

ها با مهاربند و ورق فوالدي منجر بـه   سازي سازه مقاوم -3
هـا و کـاهش    سـازه  افزایش ظرفیت و سطح عملکـردي 

در  آنهـا تعداد مفاصل پالستیک و افزایش زمـان وقـوع   
  گردد. باالتر می يها مکان رییتغ

اجراي صحیح و رعایت جزئیات در اتصال مهاربندها به  -4
ن مسلح جهـت افـزایش و بهبـود    ها و تیرهاي بت ستون

  ست.ارفتار و عملکرد سازه حائز اهمیت 
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) بررسی رفتار 1388( کارگران، علی و خیرالدین، علی .16
آرمه ناشی از احداث سازه  هاي کوتاه بتن اي ستون لرزه

ــیبدار   ــطح ش ــر روي س ــی    .ب ــی پژوهش ــه علم مجل
  .7)18(، دانشگاه سمنان، در مهندسی سازي مدل

ــی .17 ــدین، عل ــی و خیرال ــی، عل ) بهســازي 1385( همت
اي یک ساختمان هفت طبقه بتن مسـلح موجـود    لرزه

پژوهشـنامه   .محـور  ندهاي فـوالدي هـم  به کمک بادب
 .9)4( ،و مهندسی زلزله شناسی زلزله

ــاي روش .18 ــیوه راهنم ــا و ش ــرزه ه ــازي ل ــاي بهس اي  ه
) 1389( ییــهــاي موجــود و جزئیــات اجرا ســاختمان

و نظـارت   ریـزي  برنامـه ، معاونـت  524نشریه شـماره  
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