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خالصه :خرابی پیشرونده را میتوان ناشی از گسیختگی و ناپایداری قسمت کوچکی از سازه تحت عواملی مانند:
انفجار ،آتشسوزی ،زلزله ،برخورد وسایلنقلیه و خطاهای ناشی از طراحی و اجرای ساختمان دانست که با یک عملکرد

زنجیرهای بهتدریج ،گسترش پیدا میکند و درنهایت منجر به خرابی قسمت مهمی از سازه میگردد .سیستم دیوار

باربر بتنی یکی از سیستمهای سازهای مناسب برای آنهاساختمانهای میانمرتبه به شمار میرود که با توجه به
تعداد دیوارها در پالن و کاهش سهم نیروی جانبی آنها ،این سیستم عالوه بر مقاوم بودن در برابر زلزله ،از نظر حجم

مصالح مصرفی نیز اقتصادی است و میتوان آن را با سرعت ،دقت و کیفیت باالیی اجرا کرد .در این تحقیق اثر خرابی

پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی و تدریجی المانهای باربر بحرانی بر روی سیستم دیوار باربر بتنی مورد بررسی قرار
گرفته و عملکرد آن با سیستم قاب خمشی بتنی مقایسه شدهاست .حذف ناگهانی المآنهای باربر ناشی از اثر ضربه،

انفجار یا برخورد وسایل نقلیه و حذف تدریجی ناشی از افت خواص مکانیکی مصالح و انبساط المانهای باربر در

معرض آتشسوزی در نظر گرفته شدهاست .پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از حذف المانهای باربر بر روی اعضای

باربر مجاور و پایداری کلی آنهاساختمانها ،در موقعیتهای مختلفی از طبقات و پالن ،توسط تحلیلهای حرارتی،
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حذف ستون

دینامیکی غیرخطی و استاتیکی غیرخطی ( )Pushdown Analysisدر سیستمهای سازهای مورد مطالعه ،ارزیابی

شدهاست .مقایسه بین نتایج تحلیلهای  Pushdownانجام شده در هر دو سیستم  ،نشاندهنده پایداری و مقاومت

بسیار باالتر ،سختی بیشتر و شکلپذیریشکلپذیری کمتر سیستم دیوار باربر بتنی نسبت به سیستم قاب خمشی بتنی

در برابر خرابی پیشرونده است.

 -1مقدمه

دهههای اخیر در ایران و بهویژه در شهر تهران ،تامین مسکن به یکی

جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهرنشینی

از مهمترین مسائل کشور تبدیل شدهاست .دراین راستا تولید انبوه

نیز همراه با آن افزایش پیدا میکند .با گسترش جوامع صنعتی نیاز

مسکن با رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به پایداری و پایایی

به مسکن بهعنوان یکی از نیازهای حیاتی برای اقشار جامعه مطرح

آنهاساختمانها در شرایط مختلف اقلیمی و لرزهخیزی کشور،

است .نیاز به تعداد زیاد مسکن و همچنین سرعت دراجرا باعث شد که

بهعنوان الگویی با مزایایی نظیر توجیهات فنی ،اقتصادی و زمانی

اولین بار بعد از جنگجهانی دوم ،روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی

موردتوجه جدی قرار گرفتهاست .استفاده از سازههای بتن آرمه به

مسکن مورداستفاده قرار بگیرد .به دنبال رشد فزآینده شهرنشینی در

دلیل مزایای مختلفی که نسبت به سازههای فوالدی دارا هستند

* نویسنده عهدهدار مکاتباتfr.khosravi@aut.ac.ir :

به سرعت درحال گسترش است .به صورتی که امروزه در مقیاس

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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وسیعی از این سازهها استفاده میشود .با توجه به عملکرد مناسب در

مدلسازی و تحلیل خرابی پیشرونده ،میتوان اعضای بحرانی و نقاط

زمین لرزههای شدید گذشته ،تالشهای گستردهای توسط محققین

ضعف سیستم را در برابر بارهای غیر عادی تشخیص داد و با تقویت

جهت بهینه کردن و رفع نواقص موجود در سازههای بتن آرمه انجام

آنها و ایجاد مسیرهای بار جایگزین ،جان ساکنین و پایداری سازه

میگیرد .در همین راستا و با توجه به نیاز شدید اقشار جامعه به

را بیمه کرد.

مسکنی مقاوم و مناسب و با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای

از آن جایی که استفاده از سیستم دیوار باربر بتنی در سطح

موجود برای ساختمانسازی ،سیستمهای سازهای جدیدی ایجاد

جهان بسیار متداول است و در کشورمان نیز اجرای آنهاساختمانها

شدهاند که از مهمترین آنها میتوان به سیستم دیوار باربر بتنی اشاره

با این سیستم با استقبال روز افزونی مواجه بودهاست (به خصوص در

کرد .سیستم دیوار باربر بتنی یکی از سیستمهای سازهای مناسب و

پروژههای انبوسازی و درحد وسیع مانند پروژه های مسکن مهر) این

قابلتوجه برای مهندسان است که با توجه به تعدد دیوارها در پالن و

سواالت مطرح میشود که :

کاهش سهم نیروی جانبی آنها ،این سیستم عالوه بر مقاوم بودن در

آیا سیستم دیوار باربر بتنی میتواند دربرابر حوادثی مانند انفجار،

برابر زلزله ،از نظر حجم مصالح مصرفی نیز اقتصادی است و میتوان

آتشسوزی ،برخورد وسایل نقلیه و یا ضعف در اجرا عملکرد مناسبی

آن را با سرعت ،دقت و کیفیت باالیی اجرا کرد.

داشتهباشد؟ آیا سیستم دیوار باربر بتنی میتواند سطح عملکرد

اعضای سازه اصلی این سیستم ،دیوارهای باربری هستند که عالوه

موردنظر و پایداری خود را در برابر خرابی پیشرونده ناشی از

بر تحمل بارهای ثقلی در برابر بارهای جانبی نیز مقاومت میکنند.

این حوادث حفظ کند؟ آیا سیستم دیوار باربر بتنی که بر مبنای

به دلیل اتصال مستقیم دالها به دیوارها و سطح گسترده اتصال

آییننامههای موجود و درناحیه خطی طراحی شدهاست ،میتواند در

آنها ،ماهیت نیروها از حالت گرهای و متمرکز ،بهصورت گسترده

برابر حوادث مذکور مقاومت الزم را از خود نشان دهد؟ آیا پایداری و

نمایان میشود .انتقال نیروها در سطح بیشتری صورت گرفته و تمرکز

مقاومت سیستم دیوار باربر بتنی نسبت به دیگر سیستم متعارف بتنی،

تنش در محل اتصاالت کاهش چشمگیری مییابد .اتصال دیوارها در

یعنی قاب خمشی بتنی ،در برابر خرابی پیشرونده بیشتر است؟ با

محل تقاطع ،ضمن افزایش درجه نامعینی سازه ،پایداری و عملکرد

توجه به استفاده وسیع و گسترده از سیستم دیوار باربر بتنی ،یافتن

لرزهای مناسبی برای سیستم ایجاد میکند .با توجه به ضوابط منظم

جوابهایی قابلاطمینان که بر مبنای رفتار واقعی سازه در محدوده

بودن پالن و ارتفاع این سیستم ،توزیع مناسب جرم و سختی ،باعث

غیرخطی و براساس تحلیلهای دقیق دینامیکی واستاتیکی غیرخطی

ارتقای عملکرد لرزهای آن میشود .خرابی پیشرونده را میتوان

با استفاده از بهترین و قدرتمندترین نرمافزارهای مربوط به تحلیل

ناشی از گسیختگی و ناپایداری قسمت کوچکی از سازه دانست که با

های غیرخطی باشد ،ضروری به نظر میرسد.

یک عملکرد زنجیرهای به تدریج ،گسترش پیدا میکند و در نهایت

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و پایداری سیستم دیوار

منجر به خرابی قسمت مهمی از سازه میشود .خرابی پیشرونده

باربربتنی در برابر خرابی پیشرونده ناشی از بارهای ضربهای و حرارتی

تحت عواملی مانن  :انفجار ،آتشسوزی ،زلزله ،برخورد وسایلنقلیه

و مقایسه عملکرد سیستم دیوار باربر بتنی با سیستم قاب خمشی

و همچنین خطاهای ناشی از طراحی و اجرای ساختمان در هر نوع

بتنی ،در برابر خرابی پیشرونده میباشد.

سیستمی ،میتواند ایجاد شود .در آنهاساختمانها ،وقتی که اعضای

از آنجایی که در سیستم دیوار باربر بتنی ،دیوارها مسئولیت

باربر اصلی از بین میروند ،سایر اعضای متصل به عضو آسیب دیده

تحمل کلیه بارهای ثقلی و جانبی را برعهده دارند ،بنابراین المانهایی

تکیهگاه خود را از دست میدهند و نیرویی که قبال توسط عضو آسیب

که از آنها رفتار غیرخطی انتظار میرود نیز دیوارها میباشند ،این

دیده تحمل میشد ،در سازه بازتوزیع میگردد .اگر سازه نتواند به

امر اهمیت مدلسازی مناسب برای بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای

شرايط تعادل استاتيكي جديد برسد ،خرابی اولیه منجر به خرابی و

سازهای را مشخص میسازد .بنابراین مدلسازی به روش فایبربندی

ناپایداری قسمت وسیعی از آن میشود و سیستم را از حد سرویس

مقاطع با نتایج نمونه آزمایشگاهی از دیوار باربر بتن مسلح اعتبارسنجی

و سطح عملکرد پیشبینیشده خارج میکند .بنابراین با استفاده از

شدهاست .مدلهایی سهبعدی از ساختمانهای  10طبقه با پالنی
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مشابه در هر دو سیستم طراحی شدهاست .سپس با لحاظ کردن

محدودي از تير مورد نظر اعتبارسنجی گردید .در این تحقیق پتانسیل

اثرات غیرخطی هندسی و مصالح و به روش فایبربندی مقاطع در

خرابی پیشرونده در سازه و بازتوزیع دینامیکی نیرو پس از حذف

نرمافزار ،مدلسازی شدهاند .پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از حذف

ستون بررسی شدهاست [.]6

المانهای باربر بر روی اعضای باربر مجاور و پایداری کلی ساختمانها،

در سال  (Mehrdad Sasani) 2010و Sagiroglu Serkan

در موقعیتهای مختلفی از طبقات و پالن ،توسط تحلیلهای حرارتی،

در یک بررسی تجربی ،اثر حذف یک ستون داخلی در طبقه اول

دینامیکی غیرخطی و استاتیکی غیر خطی( )Pushdownدر

ساختمان  20طبقه مربوط به بیمارستان باپتیست را ارزیابی کردند

سیستمهای سازهای مورد مطالعه ،ارزیابی شدهاست.
 -2مروری بر ادبیات فنی
آییننامههای مختلفی در سراسر دنیا ،برای طراحی و آنالیز سازهها
در برابر خرابی پیشرونده تدوین شدهاند که از معروفترین آنها
میتوان به آییننامههای  ]1[ UFCو  ]2[ GSAکه برای ارتش و
فدرال آمریکا میباشد ،اشاره کرد .شرایطی که خرابی موضعی در یک
عضو سازهای اصلی منجر به خرابی المانهای کناری میشود و یا به
عبارتی منجر به خرابی اضافی در سازه میشود .بنابراین کل خسارت
وارده بر سازه نامتناسب با دلیل بهوجودآورنده خرابی میباشد [.]3
خرابی پیشرونده انتشار یک خسارت موضعی به علت یک پدیده
بهوجودآورنده خرابی اولیه ،از یک المان به المان دیگر است ،که
درنهایت منجر به خرابی کل سازه یا خرابی نامتناسب بخش بزرگی از
سازه میشود .از این نوع خرابی به خرابی نامتناسب نیز تعبیر میشود
[ .]4حوادثی مانند :انفجار ،آتشسوزی ،زلزله ،برخورد وسایلنقلیه
و یا حمالت بمبگذاری و تروریستی و همچنین خطاهای ناشی از
محاسبات ،طراحی واجرا به همراه ضعف در شکلپذیری ساختمان،
باعث ایجاد خرابی پیشرونده در سازهها میگردند [ .]5خرابی

[ .]7در سال  )Pekau( ۲۰۰۶و () Yuzhu Cuiخرابي پيشرونده
در سازههاي ساختهشده با پانلهاي بزرگ پيشساخته بتنی را مورد
بررسی قرار دادند [ .]8يك سازه دوازده طبقه سه دهانه براي حالتهاي
مختلف خرابي پيشرونده مورد بررسي قرارگرفت .هدف از اين تحقيق
بررسي تأثیر زمان شروع خرابی موضعی پانلها بر روی پاسخ دینامیکی
سازه و بررسی عملكرد و شكلپذيري اتصاالت قائم براي جلوگيري از
ادامه روند تخريب بود .در سال  )Hyunjin Kim( 2006خرابی
پیشرونده سازههای بتن آرمه دارای نقص سازهای را مورد بررسی
قرار داد [ .]5در این تحقیق برای مدلسازی خرابی پیشرونده ناشی
از حذف آنی ستون از نرمافزار  Perform-Collapseاستفاده شد.
در سال  )Osama A.Mohammad( 2008پتانسيل خرابي
پيشرونده در پانلهاي گوشه كف ساختمان بتن آرمه را مورد ارزیابی
قرارداد [ .]9در اين تحقيق حساسیت باالی بعضی سازهها نسبت
به حذف یک ستون گوشه نشان دادهشد .در سال Yihai( 2010
 )Baoو ( )Sashi Kunnathتحلیل خرابی پیشرونده را بر روی
دیوارهای برشی موجود در قاب خمشی بتن مسلح انجام دادند [.]10
در روند انجام این تحقیق دو سیستم به صورت جداگانه و برای
ناحیههای لرزهخیزی متفاوت ،طراحی شدند و با حذف دیوار برشی

پیشرونده ممکن است درحین عملیات اجرایی و ساختوساز اتفاق

در پایینترین تراز ساختمان عملکرد این دو سیستم در برابر خرابی

بیافتد .در این موارد عدم آگاهی کارگران از عملکرد ساختمان ،که با

پیشرونده با یکدیگر مقایسه گردید .در سال )Mostafaei( ،2010

برداشتن زودهنگام پایهها و قالبها باعث ضعف در اعضای اصلی باربر

و ( )Kabeyasawaتحقیقی آزمایشگاهی -تحلیلی ،بر روی اثر آتش

ساختمان شدهاند ،بهعنوان عامل خرابی گزارش شدهاست .طراحی

پس از زلزله در یک ساختمان بتن آرمه با دیوار برشی انجام دادند

غیراصولی و نادیده گرفتن بارهای زنده خارج از حد انتظار نیز از جمله

[ .]11در این پروژه یک ساختمان  6طبقه بتنی همراه با دیوار برشی

مواردی است که باعث ایجاد این نوع خرابی در سازهها شدهاست.

در مقیاس واقعی بر روی میز لرزه قرار دادهشد و عملکرد آن هنگامی

در سال  (Mehrdad Sasani) 2008و)(Jesse Kropelinicki

که تحت اثر زلزله  1995کوبه ( ،) Kobeقرار گرفت ،ارزیابی گردید.

در یک مطالعه ارزشمند آزمایشگاهی ،رفتار مدل  3/8مقياسشده

در سال  2011بهروز بهنام و حمید رونق ()Behnam & Ronagh

تير پيوسته پيراموني در يك قاب بتن آرمه را پس از حذف آني

از دانشگاه کویینزلند استرالیا تحقیقی را در زمینه بررسی عملکرد

ستون متصل به آن بررسی کردند .نتایج آزمایشگاهی با مدل اجزاي

سازههای بتن مسلح در آتشسوزی پس از زلزله انجام دادند [.]12
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با توجه به اینکه آییننامه طراحی سازهها در برابر زلزله ایران ،هیچ
اشارهای به موضوع مهم آتشسوزی پس از زلزله نکردهاست و به نوعی
از آن چشمپوشی کرده این نگرانی وجود دارد که سازههای طراحی
شده بر مبنای این آییننامه نتوانند دربرابر آتشسوزی پس از زلزله
پایدار بمانند و این امر باعث فروریزش ساختمان شود .در سال 2012
( )Jinkoo Kimو ( )Min-Kang Jungبه بررسی پاسخ سازههای
نامنظم در برابر خرابی پیشرونده پرداختند [ .]13نتایج نشان داد
که پتانسیل وقوع خرابی پیشرونده در سازههای نامنظم بیشتر از
سازههای منظم است و با افزایش درجه نامعینی سازه نامنظم میتوان
مقاومت آن را در برابر خرابی پیشرونده بیشتر کرد.
 Yangو همکارانش نقش دالهای کامپوزیت را در رفتار سازههای
دارای سیستم بار بر جانبی قاب خمشی در برابر خرابی پیشرونده

 -3مدلسازی
نرمافزار  SAP2000از قویترین ،کاملترین و شناختهشدهترین
نرمافزارهای قابلیت تحلیل غیرخطی است .در این نرمافزار عالوه بر این
که میتوان از تکنیکهای مدلسازی جدیدی مانند فایبر برای مدل
کردن رفتار واقعی دیوارها استفاده کرد ،میتوان انواع بارگذاریهای
حرارتی را به المانهای پوستهای و قابی شکل اختصاص داد.
بهمنظور مقایسه عملکرد سیستم دیوار باربر بتنی با سیستم
قاب خمشی بتنی ،سازههایی  10طبقه با پالنی مشابه برای هر دو
سیستم طراحی شدهاست (شکلهای  1و  .)2الزم به ذکر است که
با هدف بررسی عملکرد یک سازه واقعی در برابر خرابی پیشرونده،
پالن سیستم دیوار باربر بتنی مربوط به ساختمانی موجود در منطقه

مورد بررسی قرار دادند ،آنها از طریق یک سلسله آزمایشها و
تحلیلهای عددی نشان دادند نسبت ابعاد دال کامپوزیت بر رفتار قاب
خمشی موثر است [.]14
 Linو همکارانش روش جدیدی را برای ارزیابی قابهای فوالدی
خمشی تحت اثر بارهای انفجار ابداع کردند .روشی برای مدلسازی
و بارگذاری این سازهها در برابر بارهای انفجاری پایهریزی شد .روش
مذکور با سایر روشهای معمول مقایسه شد .آنها اثبات کردند که
شروع آسیب در طبقات ابتدایی اثری به مراتب موثر تر از وقوع آسیب
ابتدایی در سایر طبقات بر روی اثر زنجیرهای خرابیها دارد [.]15
 Bredeanو همکارانش تالش بسیاری را برای تعیین میزان اثر
تغییرات هندسی در ابعاد و مقاطع تیرها و دالها بر رفتار قابهای
خمشی بتن آرمه در برابر خرابی پیشرونده انجام دادند .مدلهای
عددی غیرخطی متعددی با هدف بررسی نقش سختی دال در باز
توزیع نیروها پس وقوع حادثه صورت گرفت ،و مدلهای باز توزیع
نیروها ارائه گردید [ .]16در این تحقیق نیز رفتار قابهای خمشی
و دیوارهای بار بر که به همراه سیستم بابر ثقلی دال دو طرفه مورد
استفاده قرار گرفتهاست ،ارزیابی شدهاست .مدلهای غیرخطی عددی
پس از صحتسنجی بر مبنای تحقیقات معتبر ،به منظور بررسی
رفتار این سیستمهای بار بر جانبی بر مبنای متغیرها بار محوری در
ستونها و جابهجایی ،تحت بارهای انفجار که در یک فرایند دینامیکی
به سازه اعمال میشود و بارهای آتشسوزی که در یک فرایند تدریجی
به سازه وارد میشود ،تحلیل شده و نتایج مورد بحث قرار گرفتهاست.
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مقررات ملی ساختمان طراحی شدهاست .بار مرده کف طبقات و بام
برابر  6KN/m2و بار زنده طبقات و بام به ترتیب 2 KN/m2و
 1/5 KN/m2در نظر گرفته شدهاست .همچنین بار مرده دیوارهای
پیرامونی طبقات و جان پناه بام بهترتیب  6 KN/mو 3 KN/m
فرض شدهاست.
از آنجایی که برای مدلسازی دیوارهای باربر از المان پوستهای
 Shellاستفاده شدهاست ،باید برای ارتباط گسترده دیوار با پی و
باال بردن دقت محاسبات ،دیوارها هم در راستای طولی و هم در
راستای قائم شبکهبندی شوند .درصورت عدم تقسیمبندی دیوارها،
ارتباط دیوار با پی تنها در دو نقطه انتهایی برقرارمیشود ،که منجر
به انتقال کوپل نیروی بزرگی به پی میگردد و روی نتایج تحلیل و
عکسالعملهای تکیهگاهی تاثیر میگذارد .تکیهگاههای پای دیوارها
به صورت گیردار مدل شدهاست .با توجه به ضخامت سقف و عملکرد
یکپارچه آن با دیوارهای بتنی و اجرای همزمان و اتصال مناسب آنها،
دیافراگم کف صلب در نظر گرفته میشود که منطبق بر واقعیت است.
بنابراین جابجایی تمام نقاط موجود در یک تراز ارتفاعی ،یکسان
میباشد.
اثر  P-Δیا اثر ثانویه ،تاثیر بارهای محوری بر روی تغییر
مکآنهای جانبی ،برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضای باربر
قائم میباشد و نیز باعث افزایش تغییر مکآنهای جانبی طبقات
دیوار
خمشی و
قابقاب
دوگانه
سیستم
بعدی
سه سه
نماینمای
طبقات و
پالنپالن
شکل .2
برشی
دیوار
خمشی و
دوگانه
سیستم
بعدی
طبقات و
شکل .2
برشی
Fig.2. Stories plan and 3D of dual system of moment frame
and shear wall

پرند میباشد.
کاربری ساختمانها اداری است .ابعاد تمامی پالنها  22متر در
 21متر و ارتفاع طبقات برابر با  3متر میباشد .سازهها در ناحیه با
خطر لرزه خیزی زیاد قرار دارند .شکلپذیری دیوارها در حد متوسط
منظور شدهاست .سازهها بر روی زمین نوع  IIو در ناحیه" پهنه با
خطر نسبی خیلی زیاد" ساخته شدهاست .سقفها از نوع دال دو
طرفه میباشند .مقاومت مشخصه بتن مصرفی  25 MPaو مدول

میشود.
جرم لرزهای هر گره از ساختمان به صورت جداگانه محاسبه و
اختصاص داده شدهاست ،زیرا در تحلیلهای دینامیکی به خصوص
برای بررسی خرابی پیشرونده به علت وابستگی نتایج تحلیل به
جرم گرهها باید از متمرکز کردن جرم طبقه در مرکز جرم طبقه
خودداری شود .با توجه به ضخامت دالها و نحوه اجرای ساختمان
بتن آرمه دیافراگم کف ،صلب در نظر گرفته شدهاست .تمامی گرههای
موجود در تراز هر طبقه به دیافراگم صلب کف آن طبقه مقید شدهاند.
تکیهگاههای پایه ساختمان ،گیردار در نظر گرفته شدهاست.
روشی که در این مقاله برای مدلسازی دیوارهای باربر و ستونها
(در سیستم قاب خمش) انتخاب شدهاست ،تکنیک مدل فایبر میباشد.

االستیسیته بتن  ، 2 ×104 MPaمقاومت جاری شدن فوالد MPa

این روش دقیقترین و از لحاظ زمان تحلیل طوالنیترین روشی است

 400و مدول االستیسیته فوالد  2 ×105 MPaدر نظر گرفته

که برای مدلسازی المانها از آن استفاده میشود .در مدل سازی

شدهاست .ساختمان مورد نظر مطابق ضوابط آییننامه مبحث نهم

فایبر ،وضعیت تنش ـ کرنش مقطعی المانها با انتگرالگیری از پاسخ
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Fig. 3. Wall section fibers in SAP 2000 software
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شکل  .6منحنی تنش -کرنش غیرخطی آرماتورها
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تنش ـ کرنش محوری غیرخطی فایبرهای مجزا که مقطع به آنها

فایبرها استوار است .برای تعریف رفتار غیرخطی مصالح ستونها و

تقسیم شدهاست (یعنی فوالد ،بتن محدودشده و بتن محدودنشده)

تیرها در نرمافزار  SAP2000از مفاصل پالستیک غیرخطی مطابق با

بهدست میآید .استفاده از این روش امکان نمایش گسترده غیرخطی

دستورالعمل  FEMA356استفاده شدهاست .در تمامی تحلیلها با

در طول عضو را فراهم میکند و دیگر نیازی به کالیبره کردن هر گونه

لحاظ کردن اثر  P-Δرفتار غیرخطی هندسی المآنها در نظر گرفته

المان با مفاصل متمرکز نیست .مدل مصالح غیرخطی میتواند به

شدهاست .جهت اعمال اثرات تركخوردگي ديوار بر روي رفتار عمود

صورت االستیک ـ پالستیک کامل یا رابطه تنش ـ کرنش چند خطی

بر صفحهي آن ،ميزان سختي خمشی عمود بر صفحه ديوار مطابق

برای عضو تعریف گردد.

 FEMA356برابر با نصف سختي االستيك داخل صفحه آن فرض

در اين نوع مدلسازي ،سطح مقطع عضو به تعداد مشخصي

شدهاست [ 17و .]18

المان رشتهاي با مساحت و مكان مشخص تقسيمبندي شده و براي

ای تعریف منحنی تنش-کرنش غیرخطی فایبرهای بتنی در ناحیه

هر المان ،منحني تنش-كرنش غیرخطی مواد سازنده آن اعمال

فشاری و درحالتهاي محصورشده و محصورنشده از مدل ارائه شده

ميشود .از مزاياي عمده اين روش ميتوان به امكان اعمال اثرات

توسط  Manderو همکارانش در سال  1988استفاده گردیدهاست

محصورشدگي بتن در مقاطع اشاره نمود .رفتارغیرخطی مصالح دیوار

[.]19

باربر بتنی و دیوار برشی در نرمافزار  SAP2000با استفاده از المان
 Nonlinear Shell-Layeredتعریف شدهاست (شکل  .)3این

نمودار تنش -کرنش  5خطی به نرمافزار معرفی میگردد ،نمودار
نهایی معرفی شده به برنامه به صورت شکل  4میباشد.

المان بر پایه تعریف مقطع عرضی داخل صفحه دیوار به الیههای فایبر

منحنی تنش -کرنش بتن محصورشده به فایبرهای بتنی ستونها

افقی و اختصاص دادن منحنی تنش -کرنش غیرخطی مصالح به این

و اجزای مرزی دیوارهای سازهای و منحنی تنش -کرنش بتن
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محصورنشده به فایبرهای بتنی ناحیه جان دیوارهای باربر و دیوارهای

انجام شده و نیروهای داخلی المانی که قرار است حذف شود تعیین

برشی ،اختصاص داده شدهاست.

گردیدهاست.

با توجه به اهميت رفتار پيش از تركخوردگي بتن در المانهای

 )2با حذف المان باربر و جایگزین کردن نیروهای داخلی انتهای

باربر ،رفتار كششي بتن نيز تعریف شدهاست .برای تعریف منحنی

المان محذوف در کنار بارهای دائمی سازه ،مدل اصالح گردیده و

تنش -کرنش غیرخطی فایبرهای بتنی در ناحیه کششی از مدل ارائه

یک بار دیگر سازه تحت بارهای دائمی به صورت استاتیکی تحلیل

شده توسط  Manderو Changeدر سال  1994استفاده شدهاست

شدهاست .توجه شود که نتایج تحلیل این مرحله باید با نتایج تحلیل

[ .]20همچنین رفتار بتن تحت کشش ،برای بتن محصورشده و

مرحله اول یکسان باشد.

محصورنشده یکسان در نظر گرفته شدهاست (شکل .)5

 )3با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی با شرایط اولیه (جهت

برای مدل کردن رفتار غیرخطی فایبرهای مربوط به آرماتورها،

حفظ تنشهای ایجاد شده تحت اثر بارگذاری دائمی سازه) ،نیروهایی

از منحنی تنش -کرنش دو خطی با ضریب سختشوندگی 0/01

برابر و در خالف جهت نیروهای اعمال شده در مرحله دوم ،به انتهای

استفاده شدهاست .مطابق بند  1-3-3-6نشریه  ،]21[ 360حداكثر

المان محذوف وارد شدهاست .با تعریف یک  ،Rampاین نیروها در

كرنش فشاري در آرماتورها به میزان  0/02و حداكثر کرنش كششي

یک مدت زمان بسیار کوتاه به حداکثر مقدار خود رسیده تا به این

به میزان  0/05محدود شدهاست (شکل  )6شکل بنابراین اجازه در

ترتیب حذف ناگهانی نیروهای اعمال شده در مرحله دوم را منجر

نظر گرفتن کرنشهای خارج از این محدوده که در واقعیت منجر به

شود .مطابق این روند اثر ضربه ناشی از حذف ناگهانی المان باربر در

تغییرشکلهای بزرگ و پارگی آرماتورها میگردد ،داده نشدهاست.

نظر گرفته شدهاست.

جهت مدلسازي رفتار مصالح برشی غیر ارتجاعی المانهاي ديوار،

توجه شود که با حذف المان دیوار از مدل ،جایگزینی و حذف

با توجه به توصيه  ]22[ ASCE41از مقاومت برشي اسمي ديوار Vn

ناگهانی نیروهای داخلی ،باید برای تمامی گرههای انتهایی متصل به

( مطابق الگوی  ]23[ ACI 318استفاده شدهاست (شکل .)7

دیوار محذوف انجام شود.
مطابق آییننامه  GSAمدت زمان حذف ناگهانی المان باربر نباید

-1-3تحلیل خرابی پیشرونده
روند مدلسازی حذف ناگهانی المانهای باربر(تحت بارهای
ضربهای):
 )1تحلیل استاتیکی تحت بارهای دائمی وارد بر ساختمان

کمتر از  0/1زمان تناوب اصلی سازه در نظر گرفتهشود [ .]2از آنجا
که زمان تناوب سیستم دیوار باربر بتنی  0/55ثانیه و زمان تناوب
سیستم قاب خمشی  0/85ثانیه میباشد ،مدت زمان حذف المانهای
باربر این دو سیستم بهترتیب  0/055ثانیه و  0/085ثانیه تعیین
شدهاند .از میرایی  %5برای زمان تناوبهای اصلی سازهها استفاده
شدهاست .اندازه گام زمانی تحلیل  0/01ثانیه و مدت زمان کل تحلیل
 5ثانیه تعیین شدهاست .در تمامی تحلیلها با لحاظ کردن اثر P-Δ
رفتار غیرخطی هندسی المانها لحاظ شدهاست.
 -2-3روند انجام تحلیل Pushdown
تحلیل استاتیکی غیرخطی در جهت قائم (Pushdown
 )Analysisمطابق روند زیر انجام شدهاست :
 )1تحلیل استاتیکی تحت بارهای دائمی وارد بر ساختمان

شکل .7الگوی ارائه شده برای رفتار مصالح برشی غیرخطی المان ديوار
توسط]22[ ASCE41
]22[ ASCE41
المان دیوار
غیرخطی
shearمصالح برشی
برای رفتار
الگویofارائه شده
توسطFig.
7.Material
model
of nonlinear
behavior
شکلwall .1
گردیدهاست.
elements presented by ASCE 41

انجام شده و نیروهای داخلی المانی که قرار است حذف شود تعیین
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داخلی انتهای المان محذوف در کنار بارهای دائمی سازه ،مدل

کاهش سختی و مقاومت اعضای بتن مسلح میگردد ،که در نتیجه

اصالح گردیدهاست )3 .نیرویی به میزان واحد ،در جهت قائم به

کاهش ظرفیت باربری اعضای بتن مسلح را سبب میشود .بدیهی

انتهای المان محذوف وارد شدهاست .این نیرو با یک روند افزایشی

است که زمان مهمترین نقش را در آتشسوزی دارد .استانداردها و

و بهصورت استاتیکی ،مرحلهبهمرحله زیاد شده تا جایی که نقطه

کدهای معتبر ،الگوهایی را از میزان دمای مرتبط با یک زمان مشخص

کنترل تعیینشده به تغییرمکان هدف موردنظر برسد و یا سازه قبل

ارائه کردهاند.

از آن دچار گسیختگی شود .برای این منظور از تحلیل استاتیکی

از آنجا که در این مقاله ،آتشسوزی پیرامونی برای اعضا لحاظ

غیرخطی با شرایط اولیه ( جهت حفظ تنشهای ایجاد شده تحت

شدهاست ،تغییر حرارت سطوح خارجی و درون مقطع عضو به یک

اثر بارگذاری دائمی سازه) ،در حالت کنترلشونده توسط جابجایی

اندازه فرض میشود .درنهایت الگوی آتش برای کل ضخامت مقطع

استفاده شدهاست .اثر  P-Δدر این تحلیل نیز لحاظ شدهاست.

دیوار تحت آتشسوزی مطابق شکل  8در برنامه  SAP2000تعریف

پس از انجام تحلیل ،منحنی (نیروی محوری– جابجایی قائم)

شدهاست [.]17

گره فوقانی المان محذوف استخراج شدهاست .با تقسیم کردن

دماهای باال باعث کاهش خصوصیات مکانیکی بتن از جمله

نیروی محوری این منحنی بر نیروی محوری تعیینشده از مرحله

مقاومت و مدول االستیسیته آن میشود .شکل  9نمودار ارائه شده در

اول (نیرویی که المان محذوف تحت بارهای دائمی تحمل میکرد)،

 ]25[ Eurocodeبرای ضریب کاهش مقاومت فشاری بتن بر حسب

پارامتری با عنوان "ضریب بار" بهدست آمدهاست .هرچقدر پارامتر

دمای ایجاد شده درهنگام آتشسوزی را نشان میدهد .با توجه به نوع

ضریب بار به عدد  1نزدیکتر باشد ،نشاندهنده افزایش پتانسیل

بتن (منحنی شماره  ،)1ضریب کاهش مقاومت بتن بهصورت نسبت

خرابی پیشرونده در اثرحذف المان باربر است و اگر این پارامتر از

مقاومت مشخصه بتن در یک دمای مشخص از آتشسوزی به مقاومت

عدد یک کمتر شود ،بیانگر ایجاد خرابی پیشرونده در سازه ،به علت

مشخصه پایه بتن تعریف شدهاست.

حذف المان باربر است [.]24

شکل  10نمودار ارائه شده در  Eurocodeبرای ضریب کاهش
مقاومت کششی بتن بر حسب دمای ایجاد شده در هنگام آتشسوزی

 -3-3روند مدلسازی تحلیل حرارتی (حذف تدریجی المانهای باربر)
بتن از جمله مصالحی است که رفتار مناسبی در هنگام مواجهه با

را نشان میدهد .مطابق این نمودار مقاومت کششی بتن در بازههای

زمانی مورد نظر پس از شروع آتشسوزی کاهش یافتهاست.

آتش از خود نشان میدهد .هرچند دماهای باال بهصورت قابلمالحظهای

در دماهای باال مدول االستیسیته بتن بهصورت قابلمالحظهای

خصوصیات حرارتی و مکانیکی آن را تحتتأثیر قرار میدهند .دماهای

کاهش مییابد .به این منظور مطابق شکل  12از مطالعه آزمایشگاهی

باال باعث ایجاد ترک ،کرنشهای حرارتی ،تغییرشکلهای ماندگار و

در سال  2005توسط  D.Matesova1و M.Vorechovsky

شکل  .8منحنی حرارت – زمان تعریفشده برای کل ضخامت مقطع دیوار
مقاومتکاهش
کاهش ضریب
 Eurocodeبرای
نمودار ارائهشده
شکل
مقاومتحسب دما [25
فشاری بتن بر
در برای ضریب
Eurocode
ارائه.9شده در
شکل  .9نمودار

تحت آتشسوزی
Fig. 8. Time-temperature curve for total thickness of the
wall subjected to fire loads

فشاری بتن بر حسب دما []25
Fig. 9.Reduction factor of concrete compressive strength
Vs temperature presented by Eurocode

شکل  .8منحنی حرارت – زمان تعریفشده برای کل ضخامت مقطع دیوار تحت آتشسوزی
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حسب دما []26
االستیسیته بتن
آزمایشگاهی
نمودار
شکل .11
االستیسیتهبربتن بر
مدول مدول
کاهشکاهش
ضریب ضریب
آزمایشگاهی
 .11نمودار
شکل]
دما [25
مقاومتبر حسب
کششی بتن
Eurocodeدربرای ضریب
شده در
مقاومتکاهش
کاهش ضریب
 Eurocodeبرای
نمودار ارائهشده
ارائه.10
شکل  .11نمودارشکل
کششی بتن بر حسب دما []25
Fig. 10.Reduction factor of concrete tensile strength Vs
temperature presented by Eurocode

حسب دما []26
Fig. 11.Experimental curve of reduction factor of concrete
modulus of elasticity in terms of temperature

با موضوع بررسی تابع کاهش خصوصیات مکانیکی بتن در معرض

با توجه به نمودارهای شکلهای  13و  14محاسبه شدهاست ،در هر

حرارت ،استفاده شدهاست [.]26

مرحله نمودار اصالحشده تنش -کرنش غیر خطی فوالد ،به برنامه

بنابراین با درنظر داشتن درجه حرارت مقطع در زمان مورد نظر

معرفی گردیدهاست .در شکل  15نمونهای از نمودار تنش کرنش

از شروع آتشسوزی (شکل  ،)8میزان کاهش مقاومت و سختی بتن

غیرخطی فوالد میلگرد نسبت به دماهای مختلف نشان داده شدهاست.

با توجه به نمودارهای شکلهای  10 ،9و  11محاسبهشده و در هر

مطابق بند  4-19-9مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران ،اثر

مرحله نمودار اصالح شده تنش-کرنش غیرخطی بتن ،به برنامه

افزایش درجه حرارت ناشی از حریق به دو طریق (الف) و (ب) این بند

معرفی گردیدهاست (مانند شکل .)12

در محاسبات مطرح میشود [.]27

در حین آتشسوزی مقاومت میلگردهای مقطع دیوار نیز کاهش

الف) افزایش درجه حرارت یکنواخت در یک عضو یا جمعی از

میابد .شکل  13نمودار ارائهشده در  Eurocodeبرای ضریب کاهش

اعضای سازهای و اثرات انبساط حاصله در توزیع نیروهای داخلی

مقاومت میلگرد بر حسب دمای ایجاد شده در هنگام آتشسوزی را

سیستمهای نامعین.

نشان میدهد .این نمودار برای انواع مختلف میلگرد تنظیم شدهاست
که نوع میلگرد آجدار (منحنی شماره  )1مدنظر است .ضریب کاهش

ب) اثر گرادیان حرارتی (اختالف درجه حرارت) در اجزای بتنی و
تغییرشکلهای حاصله که باعث ایجاد نیروهای داخلی در اعضا میشود.

مقاومت میلگرد بهصورت نسبت مقاومت جاری شدن میلگرد در یک
دمای مشخص از آتشسوزی به مقاومت جاری شدن پایه میلگرد
تعریف شدهاست .مطابق این نمودار تا دمای  400درجه سانتیگراد
مقاومت میلگرد کاهشست ولی از این بازه زمانی به بعد مقاومت آن
با شیبی بسیار تند کاهش مییابد.
در دماهای باال ،افت مدول االستیسیته فوالد روندی سریعتر از
افت مقاومت آن دارد .شکل  14نمودار ارائه شده در Eurocode
برای ضریب کاهش مدول االستیسیته میلگرد بر حسب دمای ایجاد
شده در هنگام آتشسوزی را نشان میدهد [.]25
بنابراین با درنظر داشتن درجه حرارت مقطع در زمان موردنظر از
شروع آتشسوزی (شکل  ،)8میزان کاهش مقاومت و سختی میلگرد

با توجه به تقاطع دیوارها با یکدیگر و مقید بودن آنها به دیافراگم
صلب کف (که مانند تکیهگاههای جانبی برای دیوار عمل میکند) و
درجه نامعینی بسیار باالی سیستم دیوار باربر بتنی ،اعمال گرادیان
حرارتی به  1/10ارتفاع دیوار (اشاره به ارتفاع یک طبقه) ،منجر به
خمش آن نمیگردد .درحالیکه در یکی از اعتبارسنجیهای همین
تحقیق با اعمال گرادیان حرارتی به مقطع دیوار طرهای آزاد ،این دیوار
تحت اثر خمش گسیخته شدهاست .بنابراین تنها حالتی که منجر به
گسیختگی دیوار باربر تحت اثر بار حرارتی میشود ،افزایش درجه
حرارت یکنواخت مقطع (آتشسوزی پیرامونی عضو) است که منجر
به انبساط دیوار تا مرحله گسیختگی آن میشود .این حالت همان
حالت (الف) بند  4-19-9مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران
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شکل  .12نمونهای از تغییرات نمودار تنش – کرنش غیرخطی بتن نسبت به دما []26
حسب دما []25
میلگرد بر
 Eurocodeبرای
شده در
.13ارائه
نمودار
مقاومت
مقاومتکاهش
کاهشضریب
ضریب برای
Eurocode
ارائه شده در
نمودار
شکل  .12نمونهای از تغییرات نمودار تنش – کرنش غیرخطی بتن نسبت شکل .13شکل

به دما []26
Fig. 12.An instance for nonlinear stress-strain curve of
concrete in terms of temperature

میلگرد بر حسب دما []25
Fig. 13.Reduction factor of steel bars strength Vs
temperature presented by Eurocode

است [.]27

این تحقیق ،آتشسوزی پیرامونی برای اعضا لحاظ شدهاست .بنابراین

 -4-3نحوه مدلسازی تحلیل حرارتی در برنامه SAP2000

تغییر حرارت سطوح خارجی و درون مقطع عضو به یک اندازه در نظر

با تعریف مصالح بتنی و فوالدی جدید ،در هر بازه زمانی میزان

گرفته میشود و الگوی آتش برای کل ضخامت مقطع دیوار تحت

کاهش مقاومت و سختی به این مصالح اعمال میشود و در هر مرحله

آتشسوزی در برنامه  SAP2000تعریف شدهاست .به این ترتیب

نمودار تنش -کرنش غیرخطی مصالح ،اصالح شده و به برنامه معرفی

تحلیل حرارتی المان باربر در معرض آتشسوزی با اعمال اثر همزمان

میگردد .با تعریف مقطعی جدید برای المان باربر موردنظر که در

افت خصوصیات مکانیکی مصالح و بارحرارتی ،در هر بازه زمانی انجام

معرض آتشسوزی قرار میگیرد ،جنس مصالح آن ،با مصالح بتنی

شدهاست [.]17

و فوالدی جدید تعریف میشود .به این ترتیب کاهش خصوصیات
مکانیکی مصالح المان باربر در معرض آتشسوزی ،در هر بازه زمانی
اعمال میشود.

 -4صحتسنجی
صحتسنجی در دو بخش صحتسنجی مربوط به قاب و قسمت

باید توجه داشت که مهمترین عامل تعیینکننده در تحلیل

مربوط به سیستم دیوار باربر انجام شدهاست.

حرارتی اعمال بار حرارتی است ،که با منبسط کردن عضو باعث ایجاد
نیروها و جابجاییهای بزرگی درآن میشود .با تعریف حالت تحلیلی

-1-4صحتسنجی سیستم قاب خمشی

دینامیکی غیرخطی در نرمافزار  ، SAP2000منحنی حرارت -زمان

ساختمان بتن آرمه  5طبقهای با سیستم قاب خمشی متوسط

مطابق شکل  8به صورت یک  Functionبه برنامه معرفی میگردد.

در هر دو جهت واقع در شهر تهران و بر روی خاک نوع  2با پالنی

با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی با شرایط اولیه (جهت حفظ

مطابق شکل  16در نظر گرفته شدهاست .ارتفاع طبقات برابر  3/2متر

تنش های ایجاد شده تحت اثر بارگذاری دائمی سازه) و لحاظ کردن اثر

و سقف نیز از نوع دال دو طرفه انتخاب شدهاست .مقاومت مشخصه

 Function ،P-Δتعریف شده با طول گام و تعداد گامهای متناسب

بتن مصرفی  25 MPaو مدول االستیسیته بتن ، 2 ×104 MPa

با بازه زمانی اول از شروع آتشسوزی به حالت تحلیلی اختصاص داده

مقاومت جاری شدن فوالد  400 MPaو مدول االستیسیته فوالد

میشود .باید توجه کرد که حاصلضرب طول و تعداد گام متناسب با

 2 ×105 MPaدر نظر گرفته شدهاست.

زمان مورد نظر از شروع آتشسوزی باشد .در بازههای زمانی دیگر با

ساختمان مورد نظر با استفاده از نرمافزار  SAP2000و مطابق

استفاده از دستور  Arrival Timeو طول و تعداد گامهای متناسب

ضوابط آیین نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی شدهاست.

با هر بازه زمانی ،قسمت مربوط به بازه زمانی مورد نظر از Function

بار مرده کف طبقات و بام برابر  6KN/m2و بار زنده طبقات و

تعریف شده توسط برنامه قرائت میشود .الزم به یاد آوری است که در

بام بهترتیب 2 KN/m2و  1/5 KN/m2در نظر گرفته شدهاست.
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]25[.Eurocode
حسب دما
مقاومت میلگرد بر
االستیسیته
مدول
نمودارکاهش
.14ضریب
مقایسه
االستیسیته و
کاهشومدول
ضریب
مقایسه
شکل  .14نمودارشکل
میلگرد به دما []26
غیرخطید نسبت
غیرخطی میلگر
تغییرات تنش
تغییرات نمودار
ای از
نمونه
مقاومتدر شکل15
کرنش– کرنش
نمودار– تنش
نمونهای از
شکل.15
[]25
Eurocode
در
دما
حسب
بر
میلگرد
نسبت به دما []26
Fig. 14. Comparison of Reduction factor of steel bars
Fig. 15.An instance for nonlinear stress-strain curve of
strength and modulus of elasticity Vs temperature
steel bars in terms of temperature
presented by Eurocode

شکل  .16پالن مورد مطالعه به منظور اعتبارسنجی از روش مدلسازی خرابی پیشرونده []28
سازی خرابی پیشرونده []28
از روش
منظور
شکل  .16پالن مورد مطالعه به
مدل Fig.
16. Plan
اعتبارسنجیof
verification
model

همچنین بار مرده دیوارهای پیرامونی طبقات و جان پناه بام بهترتیب

صرفنظر شدهاست.

 6 KN/mو  3 KN/mفرض شدهاست.

با توجه به درصد اختالف بسیار کم نتایج بهدست آمده و نتایج

نتایج مدلسازی خرابی پیشرونده در این تحقیق با نتایج ارائهشده

ارائهشده در پایاننامه مورد بررسی ،اعتبارسنجی کاملی از روش

در مرجع [ ،]28در حالت حذف ستون ( C1واقع در وسط ضلع بزرگ

مدلسازی خرابی پیشرونده انجام شدهاست .الزم بهذکر است که در

ساختمان) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتهاست ( شکل .)17

اثرحذف ناگهانی ،حداکثر تغییرمکان گره فوقانی ستون محذوف C1

با توجه به اینکه در این تحقیق بازتوزیع نیروها مورد ارزیابی

به میزان  42/4میلیمتر محدود شدهاست که بیانگر عدم وقوع خرابی

قرارگرفتهاست ،نتایج مربوط به نیروی محوری ستونهای مجاور

پیشرونده میباشد .به علت در دسترس نبودن فایل دادههای گسترده

ستون  ، C1قبل و بعد از حذف این ستون در جدول  1با یکدیگر

حاصل از تاریخچه تغییرات جابجایی قائم گره  C1در پایان نامه مورد

مقایسه شدهاند .به علت تقارن فقط نیروی محوری ستونهای ،B1

بررسی ،امکان ترسیم نموداروجود نداشت و برای مشاهده این نمودار

 B2و C2پایش شدهاست و از بررسی نتایج ستون های  D1و D2

به مرجع [ ]28ارجاع داده میشود [.]28
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خمشی
مدل قاب
شکل .11
خمشی
اعتبارسنجی قاب
اعتبارسنجی مدل
شکل .17
Fig. 17. Verification of moment frame model

جدول  .1مقادیر نیروی محوری ستون های مجاور ستون C1
قبل و بعد از حذف آن
آن Table 1. The
axial
force
values
in
the
columns
around
before
after
ستون  C1قبل و بعد از حذف
های مجاور
C1,ستون
محوری
andنیروی
مقادیر
.1 column
 removalجدول

درصد اختالف %
B1 B2 C2
2/66

پاچناری []02
B1
B2
C2

1201 1201 2/73 2/11

311

1210 1260 1770 1/21 2/73 2/11
2/60 2/00 2/37

1063 1230 1717

-2-4صحتسنجی سیستم دیوار بار بر

نیروی محوری قبل
از حذف C1
()KN
نیروی محوری در
حالت تعادل
()KN
حداکثر نیروی
محوری ()KN

 )1با اعمال بار محوری  ،دیوار تحت تنشهای ناشی از بار محوری

دیوار مورد بررسی در مقیاس یک چهارم اندازه واقعی و با مقطع
مستطیلی ساخته شدهاست و دارای طولی معادل  1219میلیمتر ،ضخامت
 102میلیمتر و ارتفاع  3660میلیمتر است (شکلهای  18و .)19

قرار گرفت.
 )2با ثابت نگه داشتن بار محوری و با شرایط اولیه مرحله قبل،
رکورد جابجایی جانبی بهصورت رکورد نیرو نسبت به زمان ،به صورت

جزئیات اجزای مرزی دیوار مورد آزمایش ،براساس روش طراحی

دینامیکی به دیوار وارد شد (شکل  .)20از آنجایی که در نرمافزار

براساس تغییرمکان ارائه شده توسط واالس ،تعیین گردیدهاست.

 SAP 2000در حال حاضر امکان اعمال مستقیم جابجاییهای

برای تأمین ظرفیت برشی مناسب دیوار از آییننامه ACI 318-05

تکیهگاهی وجود ندارد ،برای اعمال جابجایی جانبی وارد شده به

استفاده شدهاست [ .]21طولی و عرضی و فاصله رعایت شده بین

باالترین قسمت دیوار از المان فنر تکیهگاهی استفاده شدهاست .این

آرماتورها است.

المان باید نسبت به سختی سازه خیلی سخت باشد و تنها الزم است

تحلیل دینامیکی غیرخطی ( )Time Historyبرای بدست آوردن
رفتار چرخهای و منحنی هیسترزیس دیوار ،مطابق روند زیر انجام گردید:

تا سختی انتقالی فنر در نظر گرفتهشود .به این ترتیب با مشخص
بودن سختی فنر با اعمال الگوی نیرویی افقی برابر سختی فنر و در
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 Thomsenو
توسطتوسط
آزمایشی شده
آرمه آرمه
بتن بتون
دیواردیوار
نمونهنمونه
شکل .18
]Wallace
29[ Wallace
 Thomsenو
آزمایش شده
شکل .18
Fig. 18. Experimental set-up of concrete shear wall by Wallace and Thomsen

آزمایش []29
نمونه
جزئیات آرماتورگذاری
ابعاد.19و ابعاد و
شکل  .19شکل
آزمایش []29
مورد مورد
نمونه
آرماتورگذاری
جزئیات
Fig. 19. Reinforcement arrangement and details of cross section of shear wall sample

Force Record

5

10

) Load Step ( Total # of Cycles = 20

0

Lateral Load
)( KN

20

15

200
0

-200

باالترین دیوار []29
باالترین قسمت مدل
شدهبهبهالمان فنر
اعمال شده
دینامیکی
نیروی جانبی
 .20رکورد
شکل  .21رکورد شکل
قسمت مدل دیوار []29
الماندرفنر در
اعمال
دینامیکی
جانبی
نیروی
Fig. 20. Protocol of Lateral dynamic force at the top of shear wall

راستای مورد نظر ،میتوان جابجایی افقی به اندازه یک واحد در گره

شده به دیوار است.

ایجاد کرد .متناسب با رکورد جابجایی جانبی اعمال شده به دیوار،

شکل  21مقایسه بین نتایج مدل آزمایشگاهی و تحلیلی را

یک رکورد نیروی دینامیکی تنظیم و این رکورد نیروی دینامیکی به

نشان میدهد .مشخص است که نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی

الگوی نیروی افقی در گره مورد نظر اعمال شد .در نتیجه مقادیر مورد

( )Pushover Analysisو تحلیل دینامیکی غیرخطی با خطای

نظر در رکورد نیرو از لحاظ عددی معادل تغییر مکان جانبی اعمال

قابلقبولی رفتار واقعی دیوار را پیشبینی کردهاند.
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200

20 40 60 80 100

Lateral Load ( KN
)

100

0
-100 -80 -60 -40 -20 0
-100

-200
)Top Flexural Displacement (mm

شکل  .21مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیلی بهدست آمده از برنامه SAP2000

شکل  .21مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیلی به دست آمده از
برنامه SAP2000
Fig. 21. Comparison of experimental and numerical results

شکل .22

شکل  .23تغییرات جابجایی قائم گره  A2در طبقه دوم پس از تحلیل
حرارتی دیوارهای W1و W2در طبقه اول
Fig. 23. Vertical displacement of the (A2) under thermal
analysis of W1 and W2 walls in the first story

…Joint A2 in ST 2
11

9

Load Factor

7
5
3
1
30 40 50 60 70 80 90
)Vertical Displacement (mm

20

10

-1 0

شکل  .24منحنی  Pushdownگره  A2در طبقه دوم پس از حذف
شکل  .22تاریخچه جابجایی قائم گره  A2در طبقه دوم پس ازحذف
شکل  .24منحنی  Pushdownگره  A2در طبقه دوم پس از حذف دیوارهای  W1و W2در طبق
دیوارهای  W1و W2در طبقه اول
ناگهانی دیوارهای  W1و W2در طبقه اول
Fig. 24. Pushdown curve of the (A2) under sudden removal
Fig. 22. Vertical displacement of the (A2) under sudden
of W1 and W2 walls in the first story
removal of W1 and W2 walls in the first story

ظرفیت جانبی دیوار تحت بارگذاری رفتوبرگشتی در اکثر

ارائه شدهاست .نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده

دریفتهای وارد شده  ،بسیار نزدیک به ظرفیت جانبی واقعی دیوار

در سیستم دیوار باربربتنی ،با مدلسازی ساختمان در نرمافزارهای

میباشد .مقایسه بین نتایج مدل تحلیلی و آزمایشگاهی نشان میدهد

 SAP2000با یکدیگر اعتبارسنجی شدهاست .با در نظر گرفتن

که مدلسازی مقاطع دیوار باربر به روش فایبر از دقت بسیار باالیی

ضوابط آییننامهای ارائهشده ،بحرانیترین موقعیتهای اعضای

برخوردار است .توانایی پیش بینی صحیح رفتار دیوار تحت بارهای

باربر بهمنظور تحلیل خرابی پیشرونده در پالن سیستمها ،انتخاب

سیکلیک و مشخصات مربوط به آن از جمله سختی اولیه ،نقطه

شدهاست .مطابق شکل  1در سیستم دیوار باربر بتنی بهمنظور

تسلیم ،کاهش سختی ،کاهش مقاومت و مقاومت نهایی از ویژگیهای

تعیین بحرانیترین حالت خرابی دیوارها در پالن سیستم ،تحلیل

مدلسازی مقاطع به روش فایبر است.

دینامیکی غیرخطی ،تحلیل حرارتی و  Pushdownدیوارهای باربر
انجام شدهاست .سپس با هدف تعیین طبقهای که دارای بیشترین

 -5نتایج

پتانسیل خرابی پیشرونده میباشد ،تحلیلهای دینامیکی غیرخطی

در این بخش نتایج مدلهای تحلیلی از سیستمهای مورد

و  Pushdownدر طبقات مختلف موقعیت بحرانی تعیین شده در

مطالعه ارائه شدهاست .فرضیات و روند انجام تحلیلها در بخش 3

پالن سازه ،انجام شدهاست .مطابق شکل  1با در نظر گرفتن پالن،
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…Joint A1 in ST 2 (Removal of

2
1.5
Load Factor

1

0.5
0 20 40 60 80 100120140160180200220240
)Vertical Displacement (mm

0

-0.5
-1

 A1و A2در طبقه او
ستون
دومزمان
حذف هم
پس از
گره  A1در
Pushdown
شکل  .25تاریخچه جابجایی قائم گره  A1در طبقه دوم پس از حذف
حذف
پس از
در طبقه
دوم A1
طبقه گره
Pushdown
منحنی
شکل  .26منحنیشکل .26
همزمان ستون  A1و A2در طبقه اول
همزمان ستون  A1و A2در طبقه اول
Fig. 25. Vertical displacement of the (A1) under sudden
Fig. 26. Pushdown curve of the (A1) under sudden removal
removal of A1 and A2 columns in the first story
of A1 and A2 columns in the first story

بارگذاری و شرایط مشابهی برای حذف المانهای باربر در دو سیستم

جابجایی متناظر با گسیختگی سازه ،شکلپذیری بسیار کم سیستم

دیوار باربر بتنی و قاب خمشی دوگانه بتنی ،عملکرد این دو سیستم

نمایان است.

در برابر خرابی پیشرونده با یکدیگر مقایسه شدهاست .حذف ناگهانی

در حالت دوم حذف همزمان و ناگهانی ستونهای  A1و  A2در

المان باربر ناشی از اثر انفجار یا برخورد وسایل نقلیه و حذف تدریجی

طبقه اول ساختمان مورد بررسی قرار گرفتهاست .این حالت مشابه

المان باربر ناشی از آتشسوزی در نظر گرفته شدهاست.

با حالت حذف همزمان دیوارهای  W1و  W2در طبقه اول سیستم

در حالت اول مطابق شکل  1در سیستم دیوار باربر بتنی ،تحلیل

دیوار باربر بتنی است .زیرا تحت این شرایط در هر دو سیستم،

دینامیکی غیرخطی (حذف ناگهانی) ،تحلیل  Pushdownو تحلیل

گرههای  A1و A2در طبقه دوم ساختمان ،تکیهگاه باربر زیرین خود

حرارتی دیوارهای باربر دیوار باربر بتنی انجام شدهاست.

را از دست داده و به این صورت میتوان عملکرد دو سیستم را در برابر

برای دیوارهای پیرامونی واقع در کنج ساختمان ،حذف همزمان

خرابی پیشرونده با یکدیگر مقایسه کرد.

دیوارهای  W1و  W2در طبقه اول در نظر گرفته شدهاست .همانطور

درشکل  25تاریخچه تغییرات جابجایی قائم گره  A1در اثر حذف

که در شکل  22نشان داده شدهاست ،تغییرات جابجایی قائم در ابتدا

همزمان و ناگهانی ستونهای  A1و  A2در طبقه اول ساختمان

به دلیل ماهیت ارتعاش اجباریِ دینامیک ِ خرابی پیشرونده در

مانیتور شدهاست .مطابق نتایج بهدست آمده ،جابجایی قائم گره A1

لحظات اولیه شدید میباشد اما به تدریج کاهش مییابد .تفاوت میان

در مدت زمان  1/47ثانیه به میزان  3000میلیمتر رسیدهاست .این

شکلهای  22و  23ماهیت دینامیکی بودن تحلیل خرابی پیشرونده

جابجایی قائم رها شده ،به معنای ایجاد خرابی پیشرونده در سازه

در حذف ستون و تدریجی بودن تغییر شکل در تحلیل حرارات به

میباشد.

خوبی قابل تشخیص میباشد . .شکل ( 224منحنی Pushdown

با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی ،Pushdownمنحنی (ضریب

گره  A2در طبقه دوم پس از حذف دیوارهای  W1و W2در طبقه

بار -جابجایی قائم) گره  A1بهدست آمدهاست (شکل .)26نمایان

اول را نشان میدهد.

است که بیشترین ضریب بار بهدست آمده در این منحنی از  1کمتر

محل تالقی منحنی با محور افقی ،نشاندهنده میزان جابجایی

است و این به معنای ایجاد خرابی پیشرونده در سازه است.

ایجاد شده در گره  A2در اثر حذف تدریجی المانهای باربر است.

به این ترتیب نتایج بهدست آمده از تحلیلهای دینامیکی

مقاومت و سختی بسیار باالی سازه در برابر اعمال بارهای محوری

غیرخطی (شکل  )25و استاتیکی غیرخطی (شکل  )26تأییدکننده

نمایان است ،بهطوریکه با اعمال ضریب بارهایی تا  11برابر بار محوری

یکدیگر هستند .با مقایسه نمودارهای  Pushdownارائهشده برای دو

دائمی اولیه گره  ،A2سازه دچار گسیختگی شدهاست .با توجه به

سیستم ،مقاومت بسیار باالتر ،سختی بیشتر و شکلپذیریشکلپذیری
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کمتر سیستم دیوار باربربتنی نسبت به سیستم قاب خمشی بتنی در

حذف همزمان دیوارهای باربر در هرطبقه ،باعث ایجاد نیروی کششی

برابر خرابی پیشرونده نمایان است.

در دیوارهای طبقات باالیی میشود .این در حالی است که نیروی

در سیستم قاب خمشی بتنی تیرهای مجاور ستون محذوف
در معرض تنشها و تغییرشکلهای بزرگی قرار میگیرد و نقش
عمدهای را در باز توزیع نیروها پس از حذف ستون ایفا میکند.
بنابراین وجود تیرها در سیستم قاب خمشی بتنی باعث افزایش
شکلپذیریشکلپذیری این سیستم در مقایسه با سیستم دیوار باربر
بتنی شدهاست.
به وسیله اعتبارسنجی با تحلیل دینامیکی غیرخطی ،مشخص
گردید که پارامتر ((ضریب بار محوری)) در آنالیز  Pushdownمعیار
مناسبی برای بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده در سازه است.
خرابی پیشرونده در سیستم قاب خمشی بتنی در حالتی اتفاق
افتادهاست ،که با ایجاد همین شرایط در سیستم دیوار باربر بتنی ،حداکثر
جابجایی قائم گره  A1به میزان  4/12میلیمتر محدود شدهاست.

فشاری بسیار زیادی به دیوارهای مجاور بهخصوص در طبقهای که
المانها در آن حذف شدهاند ،وارد میگردد.
 )4نتایج بهدست آمده از تحلیل حرارتی بیانگر رفتار دو مرحله ای
دیوار در معرض آتشسوزی است .در مرحله اول از شروع آتشسوزی،
اثر بار حرارتی بر افت مقاومت مصالح غالب بوده و عامل تأثیرگذار
در تعیین رفتار دیوار میباشد .در این مرحله با وجود افت خواص
مکانیکی مصالح دیوار ،با افزایش بار حرارتی ،دیوار منبسط شده و
نیروی محوری فشاری وارد شده به گرههای فوقانی دیوار افزایش
مییابد .در مرحله دوم با وجود افزایش بار حرارتی ،انبساط دیوار
متوقف شده و به علت افزایش افت مقاومت مصالح ،دیوار توانایی
باربری خود را از دست داده و دچار گسیختگی میشود .در این مرحله
افت مقاومت مصالح اثر خود را بهصورت کاهش شدید جابجایی قائم و
نیروی محوری گرههای فوقانی دیوار نشان میدهد و این روند کاهشی

 -6جمعبندی

تا پایان تحلیل ادامه دارد .قابلتوجه است که با از بین رفتن کامل

بر طبق تحلیلهای انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در این

مقاومت مصالح دیوار در معرض حرارت ،میزان جابجایی ایجاد شده

تحقیق با موضوع " ارائه یک سیستم سازهای کارآمد دربرابر خرابی

در گرههای فوقانی ،متناسب با جابجایی قائم ناشی از حذف استاتیکی

پیشرونده ناشی از بارهای انفجاری جهت تمهیدات پدافندی" نتایج

دیوار باربر میباشد و میزان نیروی محوری فشاری گره به صفر میل

زیر قابل برداشت است :

میکند.

 )1نتایج نشاندهنده مقاومت بسیار باالی سیستم دیوار باربر بتنی

 )5با کوچکتر کردن بازههای زمانی در تحلیل حرارتی به منظور

در برابر خرابی پیشرونده است .دلیل آن را میتوان به علت درجه

اصالح منحنی تنش -کرنش غیرخطی و خصوصیات مکانیکی مصالح

نامعینی بسیار باال و عملکرد جعبهای مانند سیستم ،دانست .عملکرد

و اعمال بار حرارتی به اعضای مورد بررسی ،نتایج با دقت بیشتری

یکپارچه دیافراگم صلب کف و سطح گسترده اتصال آن به دیوارها

حاصل میگردد.

و همچنین عملکرد طرهای مانند دیوارهای باربر باقی مانده ،مانع از

 )6افت جابجایی قائم ایجاد شده در گرههای فوقانی ،پس از

ایجاد جابجایی های بزرگ در سایر اعضای متصل به عضو آسیبدیده

گسیختگی المانهای باربر در حالت حذف ناگهانی بیشتر از حالت

شدهاست.

حذف تدریجی با اعمال بار حرارتی و کاهش خصوصیات مکانیکی

 )2نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی ،تحلیل حرارتی و
 Pushdownنشان میدهد که بحرانیترین موقعیت بهمنظور حذف
دیوارهای باربر در پالن سیستم دیوار باربر بتنی ،حذف همزمان و
ناگهانی دیوارهای پیرامونی واقع در کنج ساختمان میباشد.

مصالح میباشد .این مسئله به دلیل اثر ضربه ناشی از حذف دینامیکی
المانهای باربر است.
 )7با توجه به ضوابط منظم بودن پالن و ارتفاع سیستم دیوار باربر
بتنی نتیجهگیریهای تحقیق برای سازههای نامنظم صادق نمیباشد

 )3پس از حذف دیوارهای باربر ،بار دائمی که قبال توسط آنها

و بررسی این نوع سازهها نیازمند تحلیلهای جداگانهای است.

تحمل میشد ،بین المانهای باربر مجاور بازتوزیع میشود و شرایط

 )8در نتیجهگیریها باید تفاوت ماهیتی انواع تحلیلهای انجام

تعادل استاتیکی جدیدی به منظور حفظ پایداری سازهایجاد میگردد.

شده ،شکل هندسی و موقعیت قرارگیری متفاوت دیوارهای باربر
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مورد نظر در پالن ،تفاوت سطح بارگیر گرههای فوقانی مورد نظر
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