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یکی از روش هاي مقاوم سازي و به سازي لرزه اي قاب هاي بتن م سلح ا ستفاده از مهاربندهاي فوالدي می با شد .ا ستفاده از این نوع سی ستم به دلیل
اجراي آســان ،مسـائل اقتصـادي و عملکرد مناسب در برابر نیروهاي جانبی ،نسبت به دیگـر سیستم هاي مقاوم سازي بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته
است .خصوصیات اتصال در این نوع از سیستم سازه اي حائز اهمیت بسزا بوده و می تواند در نتایج بدست آمده اعم از شکل پذیري ،مقاومت ،سختی و  ...نقش
مهمی را ایفا کند .جزئیات و رفتار این نوع اتصــاالت کمتر مورد توجه محققین بوده اســت و در تحقیق حاضــر تالش گردیده تا نگاه دقیق تري نســبت به این
موضــوع صــورت گیرد .مدلســازي و تحلیل هاي عددي در این پژوهش با اســتفاده از نرم افزار المان محدود  ABAQUSانجام یافته و مجموعاً  8مدل مورد
بررسی قرار گرفته که شامل  3گروه مختلف از جنبه نوع اتصال مهاربند فوالدي به قاب بتن آرمه میباشد .این اتصاالت شامل بولتها و صفحات فوالدي ،ژاکت
فوالدي و باکس فوالدي می با شند که در هر گروه حالت هاي مختلف مورد مقای سه واقع شده ا ست .بر ا ساس نتایج بد ست آمده از تحلیل غیرخطی نمونه ها
مشخص گردید که اتصال مهاربند فوالدي به قاب بتنی توسط بولتهاي مدفون در بتن و صفحات فوالدي داراي افزایش قابل توجه در سختی ،مقاومت و شکل
پذیري می باشد .همچنین این تقویتها داراي بیشینه استهالک انرژي ،کمینه ترک خوردگی قاب بتنی و کاهش فوالد مصرفی در اتصاالت است.
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مقاوم سازی ساختمان ها ،اتصاالت ،قاب های بتن مسلح ،ژاکت فوالدی ،روش اجزای محدود.
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زلزله یکی از پدیدههاي مخرب طبیعی است که همواره خسارات جانی و مـالی زیـادي را بـه جـا گذاشته است .کشور ایران بـه
عنـوان یکـی از کـشورهاي لرزهخیز جهان ،به کرات دچار خسارات ناشی از این پدیده گردیده اسـت .خطر وقـوع زلزلههاي شدید در کنار
ضعف محاسباتی و اجرایی ساختمانهاي بتن آرمه و نیز تغییر در ضـوابط آئین نامهاي ،بهره برداري غیر اصولی و  ...همگی باعث میشود که
ارزیابی لرزهاي ساختمانهاي موجود و نیز بهسازي آنهـا ضروري باشد .مضافا که امروزه به دلیل هزینه هاي باالي ساخت و ساز ،گزینه مقاوم
سازي ساختمانهاي موجود بیش از پیش مطرح میباشد .یکـی از سیـستمهـاي متـداول طراحی ساختمانهاي بتن آرمه ،سیـستم قـاب
خمشی مـیباشـد .ایـن سیـستم بـه دلیـل محدودیتهاي کمتر از جنبه معماري و نیز اجراي سادهتر به یکی از سیستمهاي متدوال و مورد
توجه فراوان تبـدیل شـده است .ارزیابی لرزهاي قابهـاي موجود نشان میدهد که بـه دلیـل عـدم رعایـت صحیح ضـوابط بارگذاري لـرزهاي
و نیـز ضعف در ویرایشهاي آیـیننامـههـا ،ساختمانهاي طرح شده موجود در برابر بارهاي لـرزهاي داراي سطح ایمنی مناسبی نمی باشند.
لـذا مقـاومسـازي ایـن ساختمانها در برابر زلزلههاي آتی امري اساسی است .محققین روشهاي متعددي را براي مقـاومسـازي لرزهاي
سیستمهاي مختلف سازهاي پیشنهاد کردند که هر کـدام از آنهـا داراي مزایا و معایبی میباشند .یکی از این روشها افزودن اعضاء سازهاي
جدید مانند دیوار برشی یا مهاربندهاي فوالدي به ساختمان میباشد .البته استفاده از مهاربندهاي فوالدي میتواند مورد توجه بیشتري باشد؛
چرا که ایـن روش حـداقل اضـافه وزن را به سازه اعمال میکند و ضمنا اجرا آن نسبت بـه سایر روشها سادهتر و اکثراً اقتصادي مـیباشـد.
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آنچه در طراحی سازهها در مناطق با لرزه خیزي باال اهمیت دارد ،تامین شکل پذیري و سـختی مناسـب سـازههـا مـی باشـد.
سیستم قاب بتن آرمه مهاربندي شده با مهاربند فوالدي ،یکی از انواع سیستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی از قبیل زلزله مـی باشـد کـه
داراي سختی کافی براي کنترل تغییر مکان جانبی بوده تا از وقوع هر گونه خسارت سازهاي و غیر سـازهاي در طـی زمـین لـرزههـاي متوسط
ولی مکرر جلوگیري به عمل آورد و همچنین داراي شکل پذیري مناسبی باشد تا تحت زلزلههاي شدید از فروریـزش سـازه جلوگیري نماید[.]1
در مورد سیستمهاي سازهاي متداول تحقیقات نسبتاٌ وسیعی صورت گرفته است ،لیکن در مورد سیستم مورد بررسی مخصوصاً در اندرکنش
با قاب اصلی ،مطالعه گسترده و جامعی صورت نگرفته است .با توجه به اینکه در چند ســال گذشـته تحقیقـات مختلفی در مـورد بهرهگیري
از مهاربند فوالدي در قاب بتنآرمه انجام شده است ،ولی به مسئله مهم نحوه اتصال مهاربندها و تمرکز تنش و ترک خوردگی در موضع
تماس به قابهاي بتنی کمتر پرداخته شده است .نوع اتصال مهاربندهاي فوالدي به قاب بتنی عالوه بر اینکه می بایست قابلیت اجرائی ساده و
کم هزینه داشته باشد ،نحوه اتصال و ادوات آن میتواند در نتایج بدست آمده از تحلیل اعم از شکل پذیري ،مقاومت ،سختی و غیره نقش
مهمی را ایفا کند .الزم به ذکر است که اتصال مهاربندهاي فوالدي به قاب بتنی نه تنها در مورد مقاومسازي و بهسازي ساختمانهاي موجود
حائز اهمیت است ،بلکه در ساختمانهاي بتنی که از ابتدا طراحی و ساخت می شوند نیز کاربرد داشته و نیاز به شناخت خصوصیات لرزهاي
همچون ضریب شکل چنین سیستمی است .در این پژوهش سعی بر این شده است که با بررسی انواع اتصاالت مختلف و مطالعه تاثیرات آنها
اعم از عملکرد اتصاالت و قاب بتنی ،نقاط قوت و ضعف انواع اتصاالت و تاثیرات آنها بر رفتار قاب بتن آرمه مورد ارزیابی قرار گیرد.
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پژوهشهاي انجام شده براي مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه از اوایل دهه  80میالدي شتاب زیادي گرفت و در اکثر موارد از
مهاربندي بصورت غیر مستقیم و با واسطه یک قاب فوالدي محصور در قاب بتنی استفاده شده است .این سیستم عالوه بر تحمیل هزینههاي
زیاد ،ممکن است باعث اندرکنش دینامیکی بین قاب فوالدي و بتنی با پاسخ دینامیکی متفاوت شده و نحوه انتقال بار بین اعضا و توزیع
سختی نیاز به بررسی دقیقتر دارد .از این رو بحث و مطالعه بر روي مقاوم سازي ساختمان هاي بتنی به وسیله مهاربند هاي فوالدي که بطور
مستقیم به قاب هاي بتنی متصل میشوند بیشتر مورد توجه واقع شد .علیرغم تحقیقات بسیار زیادي که در زمینه مقاوم سازي ساختمانهاي
بتنی با مهاربند هاي فوالدي انجام شده است ،لیکن هنوز اطالعاتی کافی و مطمئنی درباره نحوه اتصال مهاربندهاي فوالدي به قاب مقاوم
سازي شده در زلزلههاي شدید در دسترس نیست و ضوابط مشخصی براي طراحی مهاربندها و اتصاالت آنها تدوین نشده است .در ادامه به
بررسی بخشی از تحقیقاتی که در زمینه مقاوم سازي ساختمانهاي بتنی با مهاربند فوالدي انجام گرفته اشاره می گردد.
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در سال ،2012مقاله اي توسط چیگوي و رهگذر در بررسی ضریب رفتار و رفتار لرزهاي قابهاي ترکیبی فوالدي بتنی به روش
آنالیز پوشآور تطبیقی ارائه شده است .در ایـن تحقیق ،شیوه طراحی لرزهاي سازهها و پارامترهـاي مـؤثر در طراحی لـرزهاي سـازههـاي
ترکیبـی بـا اسـتفاده از منحنـی ظرفیت به دست آمده از تحلیل پوشآور تطبیقی توضیح داده شده است .براي این منظـور از شـش قـاب
ترکیبی با تعـداد طبقـات پـنج ،ده و پـانزده کـه بـر مبنـاي آییننامه  2800ویرایش سوم طراحی شدهاند ،استفاده شده است[ .]2در
سال ،2019پهلوان و ناصري و عیناللهی مقالهاي در موردارزیابی آسیب پذیري لرزهاي ساختمانهاي بتنآرمه مقاوم سازي شده با روش ژاکت
فوالدي ستونها ارائه کردند .در این پژوهش ستونهاي سازهها با استفاده از ژاکت فوالدي مقاوم سازي شدند و میزان خسارت لرزهاي آنها در
سطوح عملکردي مختلف به کمک منحنیهاي شکنندگی لرزهاي بدست آمد .مشاهده گردید که در ساختمانهاي مورد بررسی مقادیر میانه
شکنندگی لرزهاي بطور چشمگیري در مدهاي مقاومسازي شده افزایش یافته است .ضمنا مشاهده گردید که اثربخشی روش مقاوم سازي در
نظر گرفته شده عالوه بر سطح آسیب به تعداد طبقات ساختمان نیز بستگی دارد [.]3
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در سال ،2020مقاله اي توسط خیرالدین و همکاران در بررسی ارزیابی لرزهاي قاب هاي خمشی بتنآرمه تقویت شده با مهاربندهاي
فوالدي همگرا و واگرا ارائه شده است .در این تحقیق عملکرد لرزهاي سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی که به کمک دو نوع مهاربند فوالدي
همگرا ( )CBFو واگرا ( )EBFتقویت شدند ،به این منظور دو قاب ده طبقه بتنی با پنج دهانه بر اساس روش آییننامهاي طراحی شده و تحت
تحلیل دینامیکی فزاینده قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن است که تقویت قاب بتنی با استفاده از مهاربند  CBFو  EBFظرفیت تسلیم قاب را
به ترتیب  3/2و  2برابر افزایش میدهد .استفاده از مهاربند  EBFدر قاب بتنی تا  7برابر از میزان برش پایه وارد بر ساختمان نسبت به قاب
 CBFمیکاهد [ .]4در سال ،2020مقالهاي توسط شامخی ،ناصري و مسگرپور در مورد سیستم با آسیب پذیري لرزهاي سازههاي بتن آرمه
بهسازي شده با مهاربند برون محور داراي پیوند قائم ارائه کردند .در این تحقیق سه تیپ ساختمان بتن آرمه داراي پالن یکسان با طبقات
 5 ،3و  8انتخاب و این سازهها با استفاده از مهاربند فوالدي برونمحور با پیوند قائم بهسازي گردیده است ،سپس با مدلسازي در نرمافزار
 OpenSEESو استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده و تشکیل منحنیهاي شکنندگی ،مورد ارزیابی لرزهاي قرار گرفته است.
نتایج حاکی از تاثیر این روش مقاومسازي در کاهش آسیب پذیري لرزهاي این ساختمانها دارد [ .]5در سال ،2020مقاله اي توسط نوید
احمد و مسعودي در بررسی رفتار مقاوم سازي مهاربند فوالدي برون محور براي ارتقا عملکرد لرزهاي قابهاي بتن مسلح ارائه شده است .در
این مقاله یک روش ساده و مبتنی بر نیروي استاتیکی براي طراحی و مقاوم سازي لرزهاي فریمهاي  RCبا استفاده از مهاربندهاي برون محور
میباشد ،محل اتصال به تیر قاب بتنی در فاصله  L / 8از انتهاي تیر میباشد ،هدف از انجام این کار افزایش مقاومت و عملکرد لرزهاي قابهاي
بتنی بررسی شده بود.]6[ .
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در سال ،2020مقالهاي توسط فاتح ،حجازي در مورد سیستم با مهاربند سختی متغیر براي قاب بتن مسلح تحت بار دینامیکی ارائه
کردند .نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازي عددي ،کارایی سیستم توسعه یافته را به عنوان یک روش مقاوم سازي براي ساختارهاي قاب بتن
مسلح تأیید کردند .با شکل پذیري این مهاربند در قاب بتنی ،روند شکل پذیري ،سختی کل و ظرفیت نهایی قاب بهبود یافت .با توجه به
اینکه این مهاربند می تواند به سادگی در یک قاب بتنی نصب شود ،این سیستم همچنین میتواند به عنوان گزینهاي براي افزایش پایداري
جانبی و اتالف انرژي در ساختمانهاي جدید نیز استفاده شود .بعالوه ،این نوع مهاربند میتواند به عنوان یک استراتژي مقاوم سازي سریع
براي ساختمانهاي بتنی موجود استفاده شود [.]7
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در سال ،2018مقالهاي توسط رحیمی و ماهري با بررسی اثرات مقاوم سازي قاب هاي بتنآرمه توسط مهاربند ضربدري بر روي
عملکرد لرزهاي ستون ها ارائه شده است .این مقاله با هدف ارزیابی ،از طریق تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی رفتار ستونهاي قاب بتنی قبل
و بعد از مقاوم سازي با مهاربند ضربدري فوالدي و بررسی عوارض احتمالی چنین روش مقاوم سازي است .به عنوان یک نتیجه گیري کلی،
مشخص شد که مقاوم سازي قابهاي بتنی کم ارتفاع با مهاربند ضربدري فوالدي براي عملکرد ستونهاي قاب بتنی تقریباً در هر جنبه مفید
است .با این حال ،براي قابهاي متوسط تا بلند ،عوارض جانبی مقاوم سازي ،به ویژه در ستونهاي متصل به سیستم مهاربندي ،قابل توجه
است و در صورت نیاز ،تقویت موضعی ستونها باید به طور همزمان انجام شود [ .]8در سال ،2019مقاله اي توسط توسط خیرالدین و
همکاران با ارزیابی تجربی قابهاي بتنآرمه که توسط ژاکت فوالدي ،مهاربند ضربدري و مهاربند ضربدري که داراي حلقه شکل پذیر به
عنوان فیوز سازهاي است مقاوم سازي شدهاند ،ارائه شده است .این مطالعه به صورت آزمایشگاهی تأثیر افزودن ژاکت فوالدي ،مهاربند فوالدي
همگرا و همچنین مهاربند فوالدي همگرا را با یک حلقه شکل پذیر بر مقاومت ،سختی ،شکل پذیري و اتالف انرژي قاب هاي بتنی بررسی
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میکند .نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان داده است که اگر چه قاب مقاوم سازي شده با مهاربند ضربدري از نظر مقاومت و سختی عملکرد
بهتري را نشان می دهد ،اما قاب مقاوم سازي شده با حلقه نیز از نظر مقاومت و سختی رفتار بهتري نسبت به قاب بتنی را نشان می دهد
[ .]9در سال ،2018مقالهاي توسط کیان و همکاران در مورد بهبود عملکرد قابهاي بتنآرمه در برابر خرابی پیشرونده تقویت شده توسط
مهاربندهاي ضربدري فوالدي ارائه کردند .در این پژوهش  4نوع قاب مهربندي شده مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج آزمایشگاهی ثابت کرد
که مهاربندهاي فوالدي می توانند بار مقاومت و سختی اولیه قابها را به طور قابل توجهی افزایش دهند .قبل از ازهم گسیختگی در قابهاي
بتنآرمه ،مهاربندهاي کششی یا از اتصال خارج شدند و یا جاري کشتند ،اما عضوهاي فشاري مهاربندها کمانش شدید را تجربه کردند .در
نتیجه ،نمونههاي مهاربندي شده نیز همانند قابهاي بدون مهاربند در مقابل خرابی پیشرونده عمل می کنند [.]10

 -3معرفی مشخصات مصالح و مدلسازی عددی
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در سال ،2019مقالهاي توسط آلبرتو و همکاران با بررسی رفتار قاب هاي بتنآرمه تقویت شده توسط مهاربند ضربدري فوالدي
شکل پذیر در مناطق لرزهاي ارائه شده است .در این پژوهش از دو روش تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی استفاده شده است .از تجزیه
و تحلیل نتایج به دست آمده ،نتیجه گرفته می شود که وقتی یک معیار طراحی مناسب در نظر گرفته شود ،قابهاي بتنآرمه تقویت شده با
مهاربندهاي ضربدري شکل پذیر داراي رفتار سازهاي خوبی هستند .همچنین مشاهده شده است که توازن توزیع مقاومت برشی در ارتفاع،تأثیر
قابل توجهی در کاهش جابهجاي طبقات دارد [ .]11در سال ،2019مقالهاي توسط رحیمی و ماهري با بررسی اثرات مقاوم سازي قاب هاي
بتنآرمه توسط مهاربند ضربدري بر روي عملکرد لرزهاي قابها و عناصر آنها ارائه شده است .هنگامی که مهاربندهاي فوالدي به یک قاب
بتنآرمه موجود اضافه می شوند ،مسیرهاي بار که از طریق آن نیروهاي جانبی منتقل می شوند ،بطور قابل توجهی تغییر می کنند ،در نتیجه
تقاضاي قاب و عناصر آن تغییر می کند .در این مقاله سعی شده تا عوارض جانبی احتمالی مقاوم سازي قاب هاي بتنآرمه با مهاربندهاي
فوالدي ضربدري را با توجه به عملکرد کلی لرزهاي بررسی کند [ .]12در سال ،2015مقاله اي توسط رضایی و رادنیا در بررسی رفتار قابهاي
بتن مسلح مهاربندي شده با ترکیب مهاربند ضربدري و زانویی ارائه شده است.در این پژوهش قابهاي بتن مسلح  4و  8طبقه با مهاربند
ضربدري و زانویی مقاوم سازي شده و تحت تحلیل غیر استاتیکی غیر خطی قرار گرفتهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،مشکل مهاربند ضربدري
در قابهاي بتن مسلح مهاربندي شده با این سیستم آن است که نیروهاي کششی بزرگی از مهاربند به ستونهاي مجاور آن در طبقات پایین
منتقل میشود و هم چنین مشکل مهاربند زانویی در قاب بتن مسلح مهاربندي شده با این سیستم ،مقاومت و سختی پایین این مهازبندها
میباشد .ضمن آنکه این سیستم همواره از مهاربند ضربدري شکل پذیر تر نیست [.]13
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در این بخش خواص مصالح اختصاص داده شده به مقاطع معرفی میشوند ،سپس هندسه مدل تشریح شده و ابعاد و اندازههاي
قطعات مورد استفاده اعم از قاب بتنی ،مهاربند و جزئیات اتصاالت معرفی میگردند .در ادامه خصوصیات المانها و همچنین اندرکنش بین
قطعات و اجزاء موجود معرفی میشوند .همچنین نوع بارگذاري و شرایط مرزي مورد استفاده در مدل سازي نیز ذکر میگردد .براي مدل
کردن رفتار فوالد ،مدل متداول االستو پالستیک در نظر گرفته شده است .مدول االستیسیته فوالد  204000مگاپاسکال و ضریب پواسون
 0/3و تنش تسلیم فوالد  240مگاپاسکال و تنش نهایی  410مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .همچنین براي مشخصات میلگردها نیز
بطور مشابه از این خصوصیات استفاده شده و تنش تسلیم  400مگاپاسکال و تنش نهایی  500مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .به منظور
مدلسازي مصالح بتنی از روش  CDP1استفاده شده است .مقاومت مشخصه بتن  25مگاپاسکال در نظر گرفته شده و چگالی بتن 2500
کیلوگرم برمتر مکعب ،مدول االستیسیته آن  23500مگاپاسکال و ضریب پواسون  0/2منظور شده است .در این روش رفتار غیر االستیک
براي بتن در نظر گرفته میشود که بهره گیري از معیار پالستیسیته دراکر پراگر 2این امکان را فراهم میکند .در این رفتار تغییر مکان بتن
متأثر از کرنش پالستیک می باشد و شیب باربرداري بر اساس فاکتوري به نام آسیب 3اصالح میشود .شکل ( )1منحنی تنش -کرنش را براي
حاالت کشش و فشار بتن نمایش میدهد.
1

Concrete Damage Plasticity
Drucker-Prager
3
Damage
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براي مدلسازي و تحلیل به روش اجزاي محدود از نرمافزار  ]14[ ABAQUSاستفاده شده است .دلیل استفاده از نرمفزار ،ABAQUS
توانایی و قدرت این نرمافزار در شبیه سازي رفتار بتن میباشد .المانهاي مورد استفاده در این پژوهش  solidاز نوع  ،C3D8Rالمان  8گرهی
سه بعدي میباشد که قابلیت انتقال نیروي محوري ،نیروي برشی و لنگر را دارا میباشد .براي میلگردهاي قاب بتنی (اعم از میلگردهاي طولی
و عرضی) نیز از المان  wire-trussنوع  T3D2استفاده شده است .براي اعمال اندرکنشها از ماژول  Interactionبهره گرفته شده است .همچنین
از المان تماسی 1براي اندرکنش بین بولت و صفحه اتصال و بین صفحه اتصال و بتن کمک گرفته شده است .در تمامی این اندرکنش ها دو
حالت تماس مماس و تماس قائم وجود دارد .در تماس قائم بین المانها حالت  Hard Contactبرقرار میباشد ،در این حالت اجازه نفوذ المانها
در یکدیگر وجود ندارد ولی اجازه وار د شدن فشار وجود دارد .البته اگر حین بارگذاري نیروهاي جدا کننده بین قطعات وجود داشته باشد،
برنامه اجازه جدا شدن را فراهم میسازد .تمامی اتصال اجزاي مهاربند فوالدي به اتصاالت (اعم اتصال قطعات مهاربند و اتصال مهاربند به
صفحات اتصال یافته به قاب بتنی) به صورت کامال درگیر 2انجام پذیرفته است .و اندرکنش بین بولتها و میلگردهاي طولی و عرضی با بتن
از نوع مدفون در بتن 3میباشد ،به طوري که بدون هیچگونه لغزندگی با چسبندگی کامل در نظر گرفته شده است.
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قاب بتنی استفاده شده در این پژوهش ،قابی یک دهانه و یک طبقه ،به دهانه  480سانتیمتري و ارتفاع  380سانتی متري میباشد.
براي مدلسازي قاب بتنی از ستونهاي  45در  45سانتی متر مربعی همراه با  12عدد میلگرد نمره  16استفاده شده ،همچنین براي تیرهاي
بتنی ،مقاطعی به ابعاد  40در  40همراه با  4میلگرد نمره  16در باال و پایین استفاده شده است .براي استحکام برشی قاب بتنی از خاموتهاي
نمره  10به فاصلههاي استاندارد آئیننامهاي بکار رفته است .براي طراحی اعضاي بتنآرمه از آییننامه  ACIو براي اعضاي فوالدي از آییننامه
 AISCبهره گرفته شده است .با توجه به محاسبات دستی که براي اتصاالت و المانهاي فوالدي مهاربند (اعم از ورقهاي اتصال ،المانهاي
مهاربند) صورت پذیرفته ،از اعضاي مطابق جدول( ) 1براي مدلسازي مهاربند و اتصاالت آن استفاده شده است.

شکل : 1منحنی تنش-کرنش برای حاالت فشار و کشش بتن
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Figure 1: Stress-strain curve for compression and tension states of concrete

(ب))(b

( الف))(a

شکل : 2الف)جزئیات آرماتور گذاری قاب بتنی ،ب)نحوه اعمال بارگذاری و شرایط مرزی
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Figure 2: a) Concrete frame reinforcement details, b) loading process and boundary conditions
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جدول : 1مشخصات اعضای استفاده شده در مهاربند فوالدی
نام قطعه

مشخصات قطعه اتصال یافته

المان قطري مهاربند

براي المانهاي قطري مهاربند از دو ناودانی شماره  10به صورت رو در رو با فاصله
میانی  1/1سانتیمتري استفاده شده
گاست پلیتی به ابعاد  30*30*1/1سانتیمتري

ورق اتصال میانی مهاربند

ورقی به ابعاد  80*30*1/1سانتیمتري
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Table 1: Specifications of members used in steel bracing
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آییننامههاي  FEMAو  ATCروش تحلیلهاي غیرخطی استاتیکی پوشآور را جهت مطالعة رفتار سازه در حوزة غیر خطی ارائه
میدهند .این روش در عین سادگی کار ،از دقت باالیی برخوردار بوده و فرضیات اولیه در محاسبات به راحتی قابل اعمال میباشد .در روش
استاتیکی غیر خطی ،جابهجایی جانبی مرحله به مرحله افزایش مییابد و تغییر مکان جانبی یک نقطه کنترلی در تراز مورد نظر با استفاده از
نمودار برش پایه -تغییر مکان جانبی ،ارزیابی میشود .به این نمودار منحنی ظرفیت سازه اطالق میشود .در این روش نیروها یا جابجاییهاي
جانبی وارد بر مدل سازه به طور تدریجی افزایش داده شده و در هر گام کاهش سختی ناشی از المانها یا افت مقاومت در منحنی مورد نظر
منظور میگردد .در این تحقیق براي به دست آوردن منحنی ظرفیت سازه (برش پایه-تغییر مکان) از تحلیلهاي استاتیکی با اعمال غیر
خطیهاي هندسی و مصالح استفاده شده است .بارگذاري تمامی مدلها به صورت کنترل جابجایی میباشد و بارگذاري به صورت اعمال تغییر
مکان صورت میپذیرد .ابتدا تغییر مکان کم بوده سپس بصورت تدریجی تا مقدار تغییر مکان مورد نظر افزایش مییابد .بارگذاري اعمال شده
جدول : 2جزئیات نمونههای مدلسازی شده
نام نمونه

Table 2: Details of the modeled samples
نحوه اتصال مهاربند به قاب بتنی
توضیحات

Rcf 1

______

Rc-J-F-P 2

اتصال توسط ژاکت فوالدي

Rc-J 3

اتصال توسط ژاکت فوالدي

ژاکت فوالدي ستونها(ژاکت فوالدي به طول  300سانتیمتري شامل  4عدد نبشی نمره  ،10همراه با
ورقهاي تقویتی در ابتدا و انتها در  4جهت به ابعاد  45*35*2سانتی متري و همراه با بستهاي اتصال
نبشیها به ابعاد  35*18*2به تعداد  6عدد در میانه ژاکت فوالدي در  4جهت) و ژاکت فوالدي تیر(ژاکت
فوالدي به طول  50سانتی متر شامل  4عدد نبشی نمره  10و ورق سراسري  2سانتیمتري در  4جهت)

Rc-J-L0.5 4

اتصال توسط ژاکت فوالدي

ژاکت فوالدي ستون (ژاکت فوالدي به طول 50سانتیمتري شامل  4عدد نبشی نمره  10و ورق  2سانتی-
متري سراسري در  4جهت ژاکت) و ژاکت فوالدي تیر(ژاکت فوالدي به طول  50سانتی متر شامل  4عدد
نبشی نمره  10و ورق سراسري  2سانتیمتري در  4جهت)

قاب بتنی(بدون مهاربند به ارتفاع  380و دهانه  480سانتیمتر)
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ژاکت فوالدي ستون (ژاکت فوالدي به طول  300سانتیمتري شامل  4عدد نبشی نمره  10و ورق 2
سانتیمتري سراسري در  4جهت ژاکت) و ژاکت فوالدي تیر(ژاکت فوالدي به طول  50سانتی متر شامل 4
عدد نبشی نمره  10و ورق سراسري  2سانتیمتري در  4جهت)

Rc-B-L0.5 6

اتصال توسط باکس فوالدي

باکس فوالدي ستون(باکسی به طول  50سانتیمتري با ابعاد  49*49*2سانتیمتري) و باکس فوالدي
تیر(باکسی به طول  50سانتیمتري با ابعاد  44*44*2سانتیمتري)

Rc-I-B 7

اتصال با صفحات فوالدي و بولت-
هاي مدفون در بتن

مهاربند فوالدي توسط صفحات فوالدي به ابعاد  32*32*2و همراه با بولتهاي نمره  20مدفون در بتن،
به قاب بتنی اتصال مییابند.

اتصال با صفحات فوالدي و با
بولتهاي خارجی

مهاربند فوالدي توسط صفحات فوالدي به ابعاد  57*57*2درستونها و به ابعاد  52*52*2سانتیمتري
همراه با بولتهاي نمره  20به صورت خارجی به قاب بتنی اتصال مییابند.
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Rc-B-F-P 5

اتصال توسط باکس فوالدي

باکس فوالدي ستون(باکسی به طول  300سانتیمتري با ابعاد  49*49*2سانتیمتري) و باکس فوالدي
تیر(باکسی به طول  50سانتیمتري با ابعاد  44*44*2سانتیمتري)
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Rc-E-B 8

1

Reinforced Concrete Frame
Reinforced Concrete Frame - Jacket - Full - Plate
3 Reinforced Concrete Frame - Jacket
4 Reinforced Concrete Frame - Jacket - Length - 0.5 Meter
5 Reinforced Concrete Frame - Box - Full - Plate
6 Reinforced Concrete Frame - Box - Length - 0.5 Meter
7 Reinforced Concrete Frame –Internal - Bolt
8 Reinforced Concrete Frame –External - Bolt
2
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در این تحقیق طبق توصیه صورت گرفته توسط آییننامه  ATCانجام گرفته است .به جهت جلوگیري از ایجاد تمرکز تنش در ناحیه اعمال
تغییر مکان و همچنین در نواحی که در آنها شرایط مرزي اعمال میشود از صفحات فوالدي به ابعاد  45*45سانتیمتر مربع بهره گرفته شده
است .شرایط مرزي اعمال شده در محل تکیهگاهها به صورت گیردار اعمال شده و در محل بارگذاري نیز توسط صفحه فوالدي جاگذاري شده
در تراز باالي قاب اعمال شده است .البته شرایط مرزي خاصی همچون متقارن محوري در نظر گرفته نشده است ،دلیل این امر کم بودن تعداد
کلی المانها و امکان دسترسی سریع به نتایج تحلیل در مدلسازي کامل قابها میباشد.
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در پژوهش حاضر  8مدل مورد بررسی قرار گرفته است .معرفی کامل و با جزئیات مدلها در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به
جدول ،نوع و نحوه اتصال مدلها به قاب بتنی مشخص شده است .تمامی اتصاالت معرفی شده ( اعم از صفحات فوالدي اتصال دهنده مهاربند
به قاب بتنی و یا بولتهاي استفاده شده در صفحات فوالدي و )...در مدلها حاصل نتایج محاسبات دستی صورت گرفته میباشند .در آخر نیز
بعد از معرفی مشخصات و ابعاد ،نامگذاري مدلها به صورت اختصاري صورت پذیرفته است .در شکل ( )3جزئیات مقاطع استفاده شده براي
مدلها منطبق بر جدول( )2آورده شده است .همچنین اشکال مدلهاي مورد بررسی در شکلهاي ( )4و ( )5آورده شده است.

(ب) :مقطع ژاکت فوالدی در مدل

(الف)  :مقطع ژاکت فوالدی در مدلهایRc-J-
 F-Pو Rc-J-L0.5

Rc-J

(ج)  :مقطع باکس فوالدی در مدلهای Rc-B-
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(B): Steel jacket used in the Rc-J model
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(A): Steel jacket used in the Rc-J-F-P
and Rc-J-L0.5 models

 F-Pو Rc-B-L0.5

(C): Steel box used in Rc-B-F-P and
Rc-B-L0.5 models

(د)  :اتصال استفاده شده در مدل

(ه)  :اتصال استفاده شده در مدل

Rc-I-B

(D): Connection type used in the Rc-I-B model

شکل : 3جزئیات مقاطع استفاده شده در مدلهای مختلف

Figure 3: Details of sections used in different models

T

Rc-E-B

(E): Connection type used in the Rc-E-B model
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(الف)  :نمایی کلی از مدل

(ب) :نمایی کلی از مدل Rc-J-F-P

Rcf

(A): Overview of the Rcf. model

MA

ED
PT

(B): Overview of the Rc-J-F-P model

(ج)  :نمایی از مدل Rc-J

(د)  :نمایی کلی از مدل Rc-J-L0.5

(C): Overview of the Rc-J model

(D): Overview of the Rc-J-L0.5 model

NU

شکل : 4نمای سه بعدی از مدلهای مورد بررسی

Figure 4: 3D view of the reviewed models

 -4راستی آزمایی مدلسازی عددی

T

RIP
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قبل از ارائه نتایج عددي مدلهاي بررسی شده ،ضرورت داشت از درستی و دقت مدلسازي مورد استفاده اطمینان حاصل شود.
بدین منظور براي صحت سنجی نتایج بدست آمده مدلی که  ]15[ Hong-Gun Park & Rak Choiدر سال  2011به صورت آزمایشگاهی
مورد بررسی قرار دادهاند ،را به روش اجزاي محدود مدلسازي گردید و سپس نتایج بدست آمده از دو روش را با یکدیگر مورد مقایسه قرار
گرفته است .این آزمایش بر روي یک قاب بتنی انجام میپذیرد که شامل سه طبقه میباشد ،که ارتفاع ستونهاي استفاده شده در طبقات
به ابعاد  100سانتیمتر و تیرهاي استفاده شده به ارتفاع  20سانتیمتري در طبقات و در طبقه آخر به ارتفاع  40سانتیمتري میباشد .و
همچنین ابعاد استفاده شده در ستونها  30*30سانتیمتر مربع و در تیرهاي طبقات به ابعاد  20*30سانتیمترمربع و در طبقه آخر به
ابعاد  40*30سانتیمترمربعی می باشد .بارگذاري اعمال شده در نمونه آزمایشگاهی به صورت بارگذاري جانبی بدون هیچگونه اعمال بار
محوري است که توسط جکی با ظرفیت  2000کیلونیوتن به تیر طبقه آخر اعمال میشود .در نمونه عددي نیز بارگذاري اعمالی منطبق
بر بارگذاري آزمایشگاهی است ،بطوري که بارگذاري به صورت جانبی و بدون اعمال هیچ گونه بار محوري است .بار اعمالی توسط صفحه
فوالدي تعبیه شده در تیر طبقه آخر که دقیقا در محل اعمال بار جک در نمونه آزمایشگاهی میباشد ،وارد شده است .استفاده از صفحه
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فوالدي کمک بسزایی براي جلوگیري از تمرکز تنش و واگرایی روند تحلیل مینماید .اندازه صفحه نیز همانند اندازه جک مورد استفاده در
نظر گرفته شده است و تمامی شرایط مرزي و تکیه گاهی نیز همانند نمونه آزمایشگاهی اعمال شده است .با بررسی کانتورهاي ترک
خوردگی قاب بتنی و همچنین بررسی نمودار تحلیل غیر ارتجاعی از مدلسازي به روش اجزاي محدود و مقایسه آن با نتایج نمونه
آزمایشگاهی (شکلهاي  7و  ،)8مشاهده گردید که تطابق قابل قبولی بین نتایج مدلسازي اجزاي محدود و نتایج آزمایشگاهی وجود دارد.

(A): Overview of the Rc-B-F-P model

(B): Overview of the Rc-B-L0.5 model

(د)  :نمای کلی مدل Rc-E-B

Rc-I-B
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(ج)  :نمای کلی مدل

NU

MA

(الف)  :نمای کلی مدل Rc-B-F-P

(ب)  :نمای کلی مدل Rc-B-L0.5

(D): Overview of the Rc-E-B model

(C): Overview of the Rc-I-B model

شکل : 5نمای کلی مدلهای مورد بررسی

Figure 5: Overview of reviewed models

 -5نتایج تحلیلهای انجام شده

T

با توجه به تحلیلهاي صورت گرفته بر روي مدلهاي معرفی شده ،در این بخش ابتدا قاب بتنی بدون مهاربند براي مقایسه هر چه
بهتر به عنوان نمونه مرجع معرفی شده است .سپس براي بررسی هر چه بهتر و کاملتر نتایج نمونهها ،به سه گروه تقسیم بندي شدهاند .نحوه
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تقسیم بندي بر اساس نحوه اتصال مهاربند فوالدي به قاب بتنی میباشد ،به طوري که نحوه اتصال گروه اول توسط ژاکتهاي فوالدي،
گروه دوم توسط باکسهاي فوالدي و نحوه اتصال گروه سوم توسط صفحات و بولتهاي فوالدي میباشد .در هر بخش از بررسی نتایج گروهها

(ب))(b

(الف))(a

شکل : 6الف) جزئیات آرماتور گذاری نمونه تحلیلی ،ب) ترک خوردگی قاب بتنی نمونه آزمایشگاهی[]15

MA

]Figure 6: a) Reinforcement details of the analytical sample, b) Cracking of experimental RC frame [15

(الف))(a

(ب))(b

شکل : 7الف) کانتور ترک خوردگی ) (DAMGETقاب بتنی مدل شده به روش اجزای محدود ،ب) کانتور خرد شدگی فشاری) (DAMGECقاب بتنی
مدلسازی شده به روش اجزای محدود
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Figure 7: a) Tensile cracking contour (DAMGET) of concrete frame modelled by finite element method, b) Compressive
crushing contour (DAMGEC) of concrete frame modelled by finite element method

شکل :8مقایسه منحنیهای پاسخ غیر ارتجاعی و هیسترزیس قاب بتنی آزمایشگاهی و نمونه عددی

T

Figure 8: Comparison of inelastic response curves and hysteresis of experimental and analytical models
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نخست کانتورهاي توزیع ون میسز 1مهاربندها و اتصاالت مورد استفاده در مدلها ارائه شده است و در مجاورت آن کانتور ترک خوردگی
قاب هاي بتنی مهاربندي شده مربوطه آورده شده است .در بخش انتهایی ارائه نتایج گروهها ،نمودار پاسخ غیر ارتجاعی مدلهاي مربوطه به
همراه نمودار مربوط به قاب بتنی مرجع آورده شده است.همچنین به منظور مقایسه و بررسی کاملتر نتایج گروهها ،نمودارهاي پاسخ غیر
ارتجاعی و همچنین نمودار غیر ارتجاعی دوخطی شده هر سه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و همچنین پارامترهاي نظیر سختی،
میزان استهالک انرژي ،شکل پذیري و مقاومت بدلیل مقایسه هر چه بهتر به صورت نمودارهاي میلهاي آورده شده است و در ادامه نیز میزان
افزایش ترک خوردگی قابهاي بتنی و میزان فوالد مصرفی اتصاالت نیز به صورت مقایسهاي در جدول ( )3تدوین شده و در قسمت انتهایی
این بخش به عنوان جمع بندي نتایج آورده شده است.
-5-1ارائه نتایج تحلیل قاب بتنی مرجع

MA
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این بخش مربوط به ارائه نتایج قاب بتنی مرجع (قاب بتنی بدون مهاربند) میباشد .در شکل ( )9نتایج مربوط به کانتورهاي ترک
خوردگی ارائه شده است ،که شامل ترک خوردگی کششی و خرد شدگی فشاري میباشد .همچنین منحنیهاي پوشآور و هیسترزیس قاب
بتنی مرجع در شکل ( )10ارائه شده است.

(الف))(a

(ب))(b

NU

شکل : 9الف) کانتور ترک خوردگی کششی ) (DAMGETقاب بتنی مرجع ( ، )Rcfب) کانتور خرد شدگی فشاری) (DAMGECقاب بتنی مرجع(.)Rcf
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Figure 9: a) Tensile cracking contour (DAMGET) of the reference concrete frame (Rcf), b) Compressive crushing contour
(DAMGEC) of the reference concrete frame (Rcf).

شکل : 10مقایسه منحنیهای پوشآور و هیسترزیس قاب بتنی مرجع()Rcf

T

)Figure 10: Comparison of pushover and hysteresis curves of reference concrete frame (Rcf

Von Mises
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(b))(ب

(a))(الف

.Rc-J-F-P ( قاب بتنی مدلDAMGET)  ب) کانتور ترک خوردگی کششی، Rc-J-F-P  الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل: 11شکل
Figure 11: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-J-F-P , b) Tensile cracking contour for Rc-J-F-P frame
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(b))(ب

(a))(الف

.Rc-J ( قاب بتنی مدلDAMGET)  ب) کانتور ترک خوردگی کششی، Rc-J  الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل: 12شکل
Figure 12: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-J , b) Tensile cracking contour for Rc-J frame
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(b))(ب

(a))(الف

.Rc-J-L0.5 ( قاب بتنی مدلDAMGET)  ب) کانتور ترک خوردگی کششی، Rc-J-L0.5  الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل: 13شکل
Figure 13: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-J-L0.5 , b) Tensile cracking contour for Rc-J-L0.5 frame
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شکل : 14مقایسه منحنیهای پاسخ غیر ارتجاعی مدلهای  Rc-J-F-P , Rc-J , Rc-J-L0.5و قاب بتنی مرجع ()Rcf
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)Figure 14: Comparison of inelastic response curves of Rc-J, Rc-J-L0.5 Rc-J-F-P models and reference concrete frame (Rcf

-5-2ارائه نتایج تحلیل قابهای گروه اول

در این بخش نتایج مربوط به تحلیل قابهاي گروه اول (مهاربندهاي اتصال یافته به قاب بتنی توسط ژاکتهاي فوالدي) ارائه شده
است (شکلهاي  11تا  .)14با توجه به نتایج و خروجیهاي بدست آمده از تحلیل مدلهاي این گروه میتوان دریافت که با استفاده از این
نوع اتصال مهاربند به قاب بتنی ،میزان مقاومت ،سختی ،استهالک انرژي و از طرفی مقدار ترک خوردگی قاب بتنی افزایش مییابد .در بین
مدلهاي موجود در این گروه ،مدل ( )Rc-J-F-Pداراي بیشترین راندمان از لحاظ مقاومت ،سختی و استهالک انرژي میباشد.

MA

-5-3ارائه نتایج تحلیل قابهای گروه دوم
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در این بخش نتایج مربوط به تحلیل قابهاي گروه دوم(مهاربندهاي اتصال یافته به قاب بتنی توسط باکسهاي فوالدي) ارائه شده
است (شکلهاي  15تا  .)17با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل این گروه میتوان دریافت که بیشترین میزان مقاومت ،سختی ،استهالک
انرژي را مدل( )Rc-B-F-Pدارا میباشد و از طرفی مقدار ترک خوردگی قاب بتنی این مدل کمتر از قاب مدل مشابه این گروه میباشد.

(ب))(b

(الف))(a

شکل : 15الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل  ، Rc-B-F-Pب) کانتور ترک خوردگی

کششی ) (DAMGETقاب بتنی مدل .Rc-B-F-P

T

Figure 15: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-B-F-P , b) Tensile cracking contour for Rc-B-F-P frame
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(الف))(a

کششی ) (DAMGETقاب بتنی مدل .Rc-B-L0.5
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شکل : 16الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل  ،Rc-B-L0.5ب) کانتور ترک خوردگی
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(ب))(b
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Figure 16: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-B-L0.5 , b) Tensile cracking contour for Rc-B-L0.5 frame

NU

شکل : 17مقایسه منحنیهای پاسخ غیر ارتجاعی مدلهای  Rc-B-F-P , Rc-B-L0.5و قاب بتنی مرجع ()Rcf
)Figure 17: Comparison of inelastic response curves of Rc-B-L0.5, Rc-B-F-P models and reference concrete frame (Rcf

-5-4ارائه نتایج تحلیل قابهای گروه سوم

T

RIP
SC

در این بخش نتایج مربوط به تحلیل قابهاي گروه سوم(مهاربندهاي اتصال یافته به قاب بتنی توسط صفحات و بولتهاي فوالدي)
ارائه شده است (شکلهاي  18تا  .)21با توجه به نتایج و خروجیهاي بدست آمده از تحلیل مدلهاي این گروه میتوان دریافت که با استفاده
از این نوع اتصال مهاربند به قاب بتنی ،میزان مقاومت ،سختی ،استهالک انرژي و از طرفی مقدار ترک خوردگی قاب بتنی افزایش مییابد .در
بین مدلهاي موجود در این گروه ،مدل ( )Rc-I-Bداراي بیشترین راندمان از لحاظ مقاومت ،سختی و استهالک انرژي میباشد .همچنین براي
بررسی کاملتر ،مقایسهاي بین منحنیهاي پوشآور و هیسترزیس مدل  Rc-E-Bشده که مالحظه میشود منحنیهاي موجود داراي همپوشانی
بسیار مناسبی میباشند.
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(b))(ب

(a))(الف

 ب) کانتور ترک خوردگی،Rc-I-B  الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل: 18شکل
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.Rc-I-B ( قاب بتنی مدلDAMGET) کششی

Figure 18: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-I-B , b) Tensile cracking contour for Rc-I-B frame

MA

(b))(ب

.Rc-E-B ( قاب بتنی مدلDAMGET) کششی

(a))(الف

 ب) کانتور ترک خوردگی، Rc-E-B  الف) کانتور توزیع تنش مهاربند و اتصاالت مدل: 19شکل

Figure 19: a) Stress distribution contour for braces and connections of model Rc-E-B , b) Tensile cracking contour for Rc-E-B frame
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)Rcf(  و قاب بتنی مرجعRc-I-B , Rc-E-B  مقایسه منحنیهای پاسخ غیر ارتجاعی مدلهای: 20شکل

Figure 20: Comparison of inelastic response curves of Rc-E-B, Rc-I-B models and reference concrete frame (Rcf)
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شکل : 21مقایسه منحنیهای پوشآور و هیسترزیس مدل Rc-E-B

Figure 21: Comparison of pushover and hysteresis curves of Rc-E-B model

-5-5جمع بندی نتایج ارائه شده تمامی مدلها

NU

MA

در این بخش به بررسی و جمع بندي نتایح حاصله از تحلیل گروههاي معرفی شده پرداخته شده است و تمامی مدلها در مقام
مقایسه قرار گرفتهاند .بدین منظور ابتدا براي بررسی و مقایسه کلی ،نمودارهاي پاسخ ارتجاعی تمامی مدلها در شکل(-22الف) آورده شده و
سپس در جدول( )3به تفکیک مدلها ،پارامترهاي مقایسه اي اعم از میزان افزایش استهالک انرژي ،میزان افزایش ترک خوردگی قابهاي
بتنی مهاربندي شده نسبت به قاب بتنی مرجع و میزان فوالد مصرفی اتصاالت مورد استفاده در هر مدل ،ارائه شده است.
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(الف))(a

(ج))(c

(ب))(b

شکل : 22الف) مقایسه منحنیهای پاسخ غیر ارتجاعی تمامی مدلهای بررسی شده ،ب) مقایسه میزان سختی تمامی مدلها ،ج) مقایسه درصد
افزایش ضریب شکل پذیری مدلهای تقویت شده با قاب مرجع

T

Figure 22: a) Comparison of inelastic response curves of all models, b) Comparison of stiffness for all models, c) Comparison of
percentage increase in ductility coefficient of improved models with reference frame
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(ب))(b

شکل : 23الف) مقایسه میزان مقاومت تمامی مدلها  ،ب) مقایسه میزان جذب انرژی تمامی مدلهای بررسی شده ،ج) مقایسه منحنیهای دوخطی
پاسخ غیر ارتجاعی تمامی مدلها

Figure 23: a) Comparison of the resistance of all models, b) Comparison of energy absorption of all models, c) Comparison of
two-line non-elastic response curves of all models
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جدول : 3نتایج مقایسهای تمامی مدلها

Table 3: Comparative results of all models

افزایش ترک خوردگی قاب

میزان فوالد مصرفی اتصاالت

بتنی اتصال یافته به مهاربند

برای اتصال مهاربند فوالدی به

نسبت به قاب بتنی مرجع

قاب بتنی بر حسب کیلوگرم

Rc-J-F-P

اتصال توسط ژاکت فوالدي

%401

خیلی زیاد

2841

Rc-J

اتصال توسط ژاکت فوالدي

%346

خیلی زیاد

2372

Rc-J-L0.5

اتصال توسط ژاکت فوالدي

%212

زیاد

1685

Rc-B-F-P

اتصال توسط باکس فوالدي

%534

زیاد

2884

Rc-B-L0.5

اتصال توسط باکس فوالدي

%323

خیلی زیاد

1703

Rc-I-B

اتصال با صفحات فوالدي و
بولتهاي مدفون در بتن

%598

کم

728

Rc-E-B

اتصال با صفحات فوالدي و با
بولتهاي خارجی

%281

کم

1450

بتنی

نسبت به قاب بتنی
مرجع

T
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نام مدل

نوع اتصال مهاربند به قاب

افزایش استهالک انرژی

17

-6نتیجهگیری

AC

با توجه به مباحث مطرح شده در بخشهاي قبلـی و توجه به این نکته که نتایج صرفاً محدود به مدلهاي ارائه شده در این پژوهش
میباشد ،نتایج زیر قابل ذکر است:
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 -1با بررسی نتایج ،استفاده از مهاربند همگراي ضربدري فوالدي در قاب بتنآرمه ،باعث افزایش مقاومت ،افزایش استهالک انرژي
و نهایت ًا افزایش سختی شده است و در این بین نحوه اتصال مهاربند فوالدي به قاب بتنی تاثیر بسزاي در نحوه عملکرد لرزهاي قاب مهاربندي
از خود نشان داده است.

 -2با مقایسه عملکرد مدلهاي  Rc-J-F-Pو  Rc-B-F-Pبا یکدیگر مشخص گردید که تقریبا با مقدار فوالد مصرفی برابر این مدلها،
مدل  Rc-B-F-Pعملکرد بهتري در افزایش مقاومت و استهالک انرژي دارد و همچنین مقدار ترک خوردگی قاب بتنی این مدل نسبت به قاب
مشابه کمتر میباشد .از طرفی مدل  Rc-J-F-Pعملکرد مناسبتري در افزایش سختی نسبت به قاب مشابه را دارا میباشد.
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 -3در نمونههاي  Rc-J-L0.5و  Rc-B-L0.5که ژاکتها و باکسهاي ستونها ،داراي طول کمتري نسبت به سایر مدلهاي هم گروه
خود هستند ،بهبود عملکرد به مراتب کمتر و نامناسبتري چه از لحاظ مقاومت ،ضریب شکلپذیري و استهالک انرژي و چه از لحاظ رفتار
کلی سازه نسبت به سایر مدلهاي هم گروهی خود دارا میباشند.
 -4با بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل مدلهاي  Rc-I-Bو  Rc-E-Bدر مییابیم که در هنگام استفاده از اتصاالت صفحات و
بولتهاي فوالدي ،در حالتی که بولتهاي فوالدي به صورت مدفون در بتن مورد استفاده قرار گرفتهاند ،داراي عملکرد بسیار بهتر و مناسبتري
از لحاظ سختی ،مقاومت ،ضریب شکلپذیري ،استهالک انرژي و میزان فوالد مصرفی نسبت به حالت استفاده به صورت غیر مدفون یا به
عبارتی استفاده از بولتها به صورت خارجی دارند.
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 -5با توجه به نتایج و نتیجهگیريهاي انجام گرفته ،میتوان به طور کلی دریافت که مدل  Rc-I-Bداراي مناسبترین عملکرد چه
از لحاظ رفتار کلی سازه و چه از لحاظ پارامترهاي همانند مقاومت ،سختی ،ضریب شکلپذیري ،استهالک انرژي ،مقدار مصرفی فوالد اتصاالت
و کمترین مقدار افزایش ترک خوردگی قاب بتنی مهاربندي شده نسبت به سایر مدلها میباشد و در مجموع مباحث مطرح شده مناسبترین
نحوه اتصال مهاربند فوالدي به قاب بتنی در بین مدلهاي موجود میباشد.
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ABSTRACT

Using steel braces is regarded as one of the significant methods for retrofitting and seismic rehabilitating of reinforced
concrete frames. Thanks to its easy implementation, economic considerations and appropriate seismic retrofitting
performance against lateral forces, this system has received more attention from researchers in comparison with other
seismic resistant systems. In this type of structural system, the connection properties are of high significance and they
can play a significant role on the obtained results including ductility, resistance, stiffness, etc. The detailed behavior
and performance of this type of connection have received less attention from researcher; hence, it is regarded as an
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under-researched issue. In the present study, we addressed this research gap; we made an effort to comprehensively
explore and investigate this issue. ABAQUS finite element software was applied for modeling and numerical analysis;
a total of 8 models were analyzed and investigated which were categorized into 3 different groups with respect to the
type of steel brace connection to the reinforced concrete frame. These connections include steel bolts and plates, steel
jacket and steel box which were modeled and discussed under different conditions within each group. Nonlinear
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analysis of samples indicated that the connection of steel bracing to the concrete frame by penetrating bolts in concrete
and steel plates led to significant enhancement of stiffness, resistance and ductility. Furthermore, these reinforcements
have maximum energy dissipation, minimum concrete frame cracking and steel consumption reduction in joints.
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