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چکیده -یکي از مشکالت اصلي سازههای بنایي ،عملکرد نامطلوب و عدم صلبیت سقف طاق ضرربي نن در اررر زلزلره اسرتن ایره نقطره
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ضعف ،در سقفهای طاق ضربي شیبدار خود را بیشتر نشان ميدهدن پس برای بررسي عملکرد سقف طاق ضربي و همچنیه تاریر شریب برر
نن ،در ایه مقاله تعداد  2نمونه سازه بنایي یک طبقه با سقف طاق ضربي با شیبهای صفر 19 ،14 ،و  34درجه در حالتهای بهسرازی نشرده
و بهسازی شده با رویه بتهنرمه در نرم افزار اجزای محدود  ANSYSمدلسازی شده و تحت تحلیل استاتیکي غیرخطري بررسري شرده اسرتن
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برای مقایسه میزان کارایي رویه بته نرمه ،پارامتر ضریب رفتار سازه در هردو حالت با و بدون رویه محاسربه شردن نترای نشران مريدهرد کره
بهسازی با رویه بتهنرمه باعث افزایش صلبیت سقفها ميشودن افزایش شیب سقف سبب کاهش مقاومت و سرتتي االسرتیک و نیرز ضرریب
رفتار سازه ميشود که به کمک روش بهسازی با رویه بتهنرمه مي توان ایه پارامترها را بهبرود بتشریدن همچنریه نترای تحلیرل ايتنرادی نیرز
نشاندهنده نن است که روش بهسازی با رویه بتهنرمه نسبت به شیوههای دیگر بهسازی برا توجره بره عملکررد مناسربترر از نظرر ايتنرادی
مقرونبهصرفه استن
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واژگانکلیدی :سازه بنايي ،سقف طاق ضربي ،سقف شيبدار ،رويه بتن آرمه ،تحليل استاتيکي غيرخطي ،تحليل اقتصادي


A

-1مقدمه 

ميشود (شکل
منالح نجر و مالت گچ و خاک در نن استفاده 

دال طاق ضربي یکي از سیستمهای رای برای مسقف نمودن

)1ن اجرای يوسي ایه نوع سقفها به منظور انتقال بار وارد

ساختمان است که به دلیل سادگي اجرا ،در خاورمیانه به ویژه

شده از سقف به تیرهای فرعي استن دال طاق ضربي به

ایران ،بیشتر از کشورهای دیگر مورد توجه بوده است ،به

صورت یک طرفه بوده و تحت ارر بارهای رقلي استاتیکي رفتار

گونهای که بسیاری از ساختمانها با ایه روش مسقف شدند

مناسبي دارد ولي تحت بارهای کششي ناشي از زلزلهها ناپایدار

[]1ن بیش از نیمي از دالهای اجراشده در ایران در نیميرن اخیر

و دارای ضعف اساسي بوده استن عدم انسجام و یکپارچگي

از نوع طاق ضربي و بهصورت سنتي ،تجربي و غیر مهندسي

دال ،ناتواني در انتقال نیروهای درون صفحه و خارج از صفحه

اجرا شدهاند []2ن سقف طاق ضربي از دو تیر موازی (پل) و

ناشي از زلزله ،اندرکنش دینامیکي بیه عناصر ناهمگون تیرنهه

تیرهای فرعي موازی با فاصله  1متر و عمود بر پلها تشکیل

و طاقهای نجری و وزن زیاد ،ازجمله ضعفهای ایه نوع دال

ميشودن طول دهانههای يابلاجرا تا حدود  9متر است و از

در برابر بارهای جانبي استن با ایه حال همچنان اینگونه سقف
ها در مناطق روستایي اجرا ميشوند []1ن
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کاربرد رویه بته نرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدارننن

سقفهای طاق ضربي یکطرفه پرداختهاند و روشي برای

لرزهای دالهای طاق
 -2مروری بر عملکرد  

طراحي دالهای طاق ضربي دو طرفه ارائه دادند []9ن میرجلیلي

ضربی 
سقفهای طاق ضربي غیرمهندسي در گزارشهای رازني

و همکاران به بررسي نزمایشگاهي سقف طاق ضربي سنتي

( )1492و امبرسیز ( )1492مربوط به زلزله يیر استان فارس

پرداختند و نتیجه گرفتند که با تسمه کشي يطری ميتوان عالوه

( )1291باعث عملکرد لرزهای ضعیف ساختمانهای اسکلتدار

بر افزایش مقاومت سقف ،ستتي درون صفحهای نن را نیز
افزایش داد[]10ن سالجقه و همکاران نشان دادند عدم توجه به

شکل ( )1جزئیات اجرایي و منالح سقف طاق ضربي

رفتار وايعي دیافراگم منجر به پیدایش خطاهای جدی در
نحوهی توزیع نیروهای ناشي از زلزله ميشود و همچنیه تأریر
روشهای متتلف مقاومسازی سقف در توزیع نیروی زلزله را
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با یکدیگر مقایسه نمودند []11ن
از نن جا که رفتار سقف های طاق ضربي شیبدار ،به دلیل
افزایش نیروهای خارج از صفحه نسبت به سقفهای افقي

S
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Fig.1 – Jack arch roof details

بحراني تر مي باشد ،بررسي راهکارهای مورر برای بهبود
عملکرد ایه گونه سقف ها امری ضروری استن بهسازی

شدهاند []3,4ن پس از زلزله يیر ،ويوع زلزلههای طبس (سال

لرزهای سقفهای طاق ضربي به کمک رویه بتهنرمه ميتواند


o
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 )1299در خراسان و گلباف و سیرچ (سالهای  1231و )1233

بهبود يابل مالحظهای در عملکرد ایه سقفها ایجاد نمایدن

در کرمان ،ضعف سقفهای طاق ضربي بیش از گذشته را
نمایان نموده است []5,6ن پس از ويوع زلزله های منجیل

( )1234و بم ( )1223و مشاهدات حاصل از نن عملکرد
سقفهای طاق ضربي در برابر ارتعاشهای ناشي از زمیهلرزه


برای بررسي میزان کارایي رویه بته نرمه ،ميتوان از پارامتر

iv

ضریب رفتار سازه بهره گرفتن برای انجام ایه کار ،تعداد 2

ساختمان بنایي در دو حالت سقف شیبدار با و بدون رویه بته

h
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تحت بررسي کاملتری يرار گرفتن

نرمه با چهار مقدار شیب متتلف مدلسازی و نتای با یکدیگر

تعداد محدودی از ساختمانهای طاق ضربي مسلح به کالف

مقایسه شده و میزان تاریر رویه بته بر روی ضریب رفتار

سقفهای شیبدار بررسي شده استن


بتني به دلیل ایجاد انسجام و پایداری سقف از طریق کالف
بتني رفتار لرزهای مطلوبي داشتهاندن با ایه حال ضعف منالح
کالف بتني و نبود اتنال مناسب بیه تیرهای نهه و کالف بتني

بطور کلي سه روش برای بهبود عملکرد سقفهای طاق ضربي

دالیل سقوط ایه سقف در زلزلههای گذشته بوده است []4ن

موجود است:

مشاهدات فوق بیانگر ضعف دالهای طاق ضربي مهارشده

 -1استفاده از تسمه یا میلگرد بهصورت ضربدری (مطابق

(نیمه مهندسي) پیشنهادی به وسیلهی ویرایش اول استاندارد

ضوابط ویرایش سوم استاندارد )3244

 ،]7[ 3244تحت ارر ارتعاشات و نیروهای وارده بوده استن

 -3ایجاد شبکه فوالدی با استفاده از تیرهای فرعي عمود بر

پس ارائه روشهای طراحي و اجرای مهندسي ایه نوع سقفها

تیرهای اصلي [ ]12مطابق شکل ) )3

ضروری استن ماهری مدل لرزهای مناسب سقفهای طاق

 -2استفاده از رویه بته نرمه [ ]12مطابق شکل ()2

ضربي را با استفاده از تیرچههای فوالدی عرضي ارائه و بر

ایراد اساسي روش دوم ،هزینه زیاد و همچنیه از بیه رفته

اساس نتای مدلهای المان محدود بر کارایي مناسب استفاده از

نازک کاری سقف است ،زیرا سقف بایستي تراشیده شده تا

دال مهندسي دوطرفه طاق ضربي در مناطق زلزلهخیز تأکید

فضای کافي برای تیرهای فرعي ایجاد شودن

نموده است []8ن ماهری و رحماني به بیان نقاط ضعف
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لرزهای سازهها از نرمافزار تحلیل غیرخطي [13] ANSYS


شکل ( )3جزئیات روش شبکه تیرهای متقاطع []14

استفاده شده استن مدلسازی شامل چهار سازه بنایي با سقف
طاق ضربي با مقادیر زاویه شیب سقف متفاوت تتت19 ،14 ،
و  34درجه بوده استن مدلهای مورد مطالعه با رویه بته نرمه
به ضتامت  9 cmو شبکه میلگرد با يطر  14 mmبه فاصلهی
 24 cmدر دو جهت عمود برهم مدلسازی شدهاندن پالن

]Fig.2. Details of jack arch roof with steel grid[10

سازهها مستطیلي به ابعاد  9×9متر بوده و دارای دیوارهای


شکل ( )2بهسازی سقف طاق ضربي با رویه بته نرمه []13

نجری با ضتامت  24سانتیمتر و ارتفاع  2متر استن دو نمونه
از مدلهای مورد مطالعه و یک نمونه از مدل سقف طاق ضربي
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شیبدار با رویه بتهنرمه در شکلهای ( 4تا  )3ارائه شده استن
شکل ( )4نمای رو برو هندسه مدل همراه با شبکهبندی
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]Fig.3. Retrofitting of jack arch roof with concrete layer[12

در روش سوم (روش مورد استفاده در ایه پژوهش) پس از

o
e

برداشته خاک ،سنگ و نتاله موجود روی نجرها ،یک شبکه
میلگرد ایجاد شده و به تیرهای سقف متنل ميشودن سپس
سقف به ضتامت کمینه  9سانتيمتر بتهریزی ميشودن نتای

نشان داده استفاده از بته رویه با ضتامتهای  9و  4سانتيمتر
باعث افزایش مقاومت %19تا  %34نسبت به ضتامت 9

سانتيمتر ميشود ،درحالي که ایه افزایش ضتامت ،برای

iv

Fig.4. Front view of the modelled structure

h
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الیههای  9و  4سانتيمتری به ترتیب باعث افزایش وزن سقف

شکل ( )9نمای پشت هندسه مدل همراه با شبکهبندی

r
A

به مقدار  %34و  %44خواهد شد []12ن لذا ضتامت 9
سانتيمتر به عنوان «ضتامت بهینه» محسوب ميشودن

مدلسازی
 -4
در ایه پژوهش از چهار مدل ساختمان بنایي با و بدون در نظر

Fig.5. Back view of the modelled structure

گرفته رویه بتني سقف طاق ضربي (در مجموع  2مدل)
استفاده شده استن میزان شیب سقف مدلهای مطالعه شده

شکل ( )3مدل سقف طاق ضربي شیبدار با رویه بتهنرمه

دارای مقادیر متفاوتي استن
 -1-4مشخصات مدلها
کلیه ساختمانهای بنایي مطالعه شده روی خاک نوع  3با
زلزلهخیزی زیاد يرار دارندن برای مدلسازی و بررسي رفتار
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کاربرد رویه بته نرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدارننن

 -2-4مدلسازی مصالح و سقفها

منحني تنش کرنش فوالد بهصورت دوخطي تعریف شده است

برای مدلسازی منالح بنایي از رویکرد ماکرو استفاده

و شیب ناحیه غیرخطي بر اساس ضوابط ]15[FEMA-356

شده استن بدیه صورت که در مدل مورد نظر ترکیب

برابر با  4/42شیب ناحیه خطي لحاظ شده استن مطابق رابطه

نجر و مالت به صورت یک ماده در نظر گرفته شده

 1مدول گسیتتگي بته ( )frو مقاومت خردشدگي بته نیز بر

است و برای مشتنات مکانیکي ایه ماده مانند مقاومت

طبق  ACI-318برابر است با [:]14

فشاری و مدول االستیسیته ایه ترکیب ،از اعداد مربوط
به نتای

نزمایشگاهي ماهری و همکاران [ ]12استفاده

()1

f c

f r  0 .7

شده استن نجرها و مالت ها به صورت یک ماده همگه
معادل فرض ميشودن ایه رویکرد برای تحلیل ساختار

D
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برای مدلسازی پروفیلهای فوالدی از المان  Solid 45و برای

منالح بزرگتر استفاده ميشود []14ن خواص مربوط به
سقف طاق ضربي از نتای

طاق ضربي ،رویه بتهنرمه و دیوارهای پیراموني از المان

نزمایشهای ماهری و

 65استفاده شده استن الزم به گفته است که  ANSYSاز مدل

پورفالح [ ]12گرفته شده استن مقاومت فشاری دیوار
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رفتاری  Hognestadبرای رفتار منحني تنش-کرنش فشاری بته

نجری معادل با کران پاییه مقاومت فشاری برای منالح

( )Solid 65استفاده مينماید []13ن

با شرایط متوسط در نظر گرفته شده است و مدول

با توجه به چسبندگي خوب بیه رویه بته نرمه و طاق نجری و
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االستیسیته نن برابر با  994برابر مقاومت فشاری نن
منظور شده است (جدول )1ن

جدول ( )1مشتنات منالح (برحسب )MPa
Value
)(MPa
13.8
6
0.25

8.4
2500
0.2
240
20000
0

21000
0
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طاق ضربي و ایجاد لغزش بیه رویه بته نرمه و طاق نجری در
بارگذاری اعمال شده بسیار نامحتمل بوده و بنابرایه رویه بتنري
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و طاق ضربي تحت تاریر بارگذاری جانبي عملکرد یکپارچه ای
از خود نشان ميدهدن دلیل ایه امر مي تواند به خراطر شرباهت
یافته سیستم سقف بهسازی شده با رویره برته بره یرک سرقف

c
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کامپوزیتي فوالدی بتني باشدن

ایرره موضرروع در ويرروع زلزلرره هررای گذشررته و پررژوهشهررای
نزمایشگاهي نیز اربات شده اسرت []17ن بنرابرایه برا توجره بره

A

تجربه پژوهشهای يبلري و زلزلرههرای اخیرر و بررای افرزایش
سررعت در تحلیرل مردلهرا ،در مردلسرازی در محرل اتنررال
گرههای المانهای ایه دو يسمت به صرورت مشرترک در نظرر
گرفته شده استن
 -3-4دیوارهای مصالح بنایی
برای بررسي ديیق رفتار لرزهای سازههای بنایي ،نیاز است که
عالوه بر بررسي رفتار سقف طاق ضربي ،عملکرد دیوارهای
بنایي و مودهای شکست نن نیز مطالعه شودن انواع ترکها در

Brick
Wall

4
0.07
2200
0.15

وجود سطح چسبندگي زیاد امکران جردا شردگي برته رویره از

Concrete layer

25
23500
0.15
400

Compressive strength of brick units
–Compressive strength of clay
gypsum mortar
Tensile (flexural) strength of
brickwork
Tensile strength of clay–gypsum
mortar
Compressive strength of brickwork
Young’smodulusofbrickwork
Poisson's ratio for brickwork
Tensile strength of steel beams
)(IPE120
Young’s modulus of steel beams
)(IPE120
Compressive strength of concrete
Young's modulus of concrete
Poisson's ratio of concrete
Yield strength of steel reinforcement
Young's
modulus
of
steel
reinforcements
Compressive strength of brick wall
Tensile strength of brick wall
Young's modulus of brick wall
Poisson's ratio of brick wall
Table 1 – Material properties

Jack Arch roof

0.8

Parameter

Solid

دیوارهای بنایي شامل ترک فشاری ،کششي مستقیم ،ترکهای

104

مجله علمي – پژوهشي مهندسي عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 1سال1243
شکل ( )8معيار گسيختگي مورد استفاده براي ديوار

يطری پلهای و مستقیم و ترک افقي درز مالت است که در
شکل( )9يابل مشاهده است ][18ن
شکل ( )9انواع مودهای شکست غالب در دیوار های بنایي ][18

D
I

Fig. 8. The utilized failure criteria for masonry walls

شکل( )4ترکهای يطری در دوطرف مدل درارر بار بار پوشاور

]Fig.7. The failure modes associated with masonry walls[18

S
f

مدل ماکروی استفاده شده برای دیوار باید بتواند تمام الگوهرای
شکست را در نظر بگیرد ضمه نن که الگوی رفتراری نن ماننرد

o
e

الگوی رفتاری منالح ترد باشدن در ایه پژوهش بررای تعریرف
رابطه تنش و کرنش از مدل اصالح شده هگنستاد استفاده شرده
که برای منالح ترد مناسب استن برای تعییه منحني ایزوتروپ
تنش و کرنش از رابطه  3استفاده شده است:

()3

2 f
E

0 

در ایه رابطه میزان تنش در هر کرنش  εو
در تنش نهایي

f

,



E 

معادل کررنش

v
i
h

c
r

A

است که از منحني اصالح شده تنش کررنش

هگنستاد يابل استتراج است که توانایي پیش بینري گسریتتگي
بر اساس ترک 1و خرردشردگي 3را داردن معیرار گسریتتگي بره
وسیلهی دو پارامتر مقاومتي (مقاومرت کششري و فشراری ترک

Fig. 9. The diagonal cracks on the back and front view of the
model during pushover analysis

محوری) از نمودار ( )2بره دسرت مرينیردن برا توجره بره نروع
بارگذاری دیوار که شامل بار مرده سقف در جهرت يرائم و برار

 -4-4درستیآزمایی مدلها

اعمالي در جهت افقي است ،بنابرایه گسریتتگي از نروع تررک

بهمنظور درستينزمایي ،نمونه نزمایشگاهي سقف طراق ضرربي

يطری محتملتر بوده که در سرازههرای مردل شرده نیرز شراهد

]( [12شکل  )14و شرایط بارگذاری اعمال شده برر سرقف بره

ترکهای يطری در اطراف بازشوها هستیم (شکل )4ن

وسیلهي نرمافزار مدل شده (شکل  )11و نتای مقایسه شردهانرد
(شکل )13ن

1 Cracking
2 Crushing
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کاربرد رویه بته نرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدارننن

است.

شکل ( )14نمونه نزمایشگاهي ماهری و همکاران []13

شکل ( )12مشاهده ترکهای يطری در دیوار مدل شده بنایي (بر اساس
پژوهشهای مهرابي و همکاران [)]19

] [13ن The experimental test by Maheri et alنFig. 10

شکل ( )11نمونه مدلسازی شده سقف طاق ضربي

D
I

Fig. 13. Diagonal cracks in the modelled masonry wall (Mehrabi
)]et al.[19

S
f

شکل ( )14درستينزمایي دیوار با نتای مهرابي و

o
e

 The modelled jack arch roof for calibrationنFig. 11

شکل ( )13صحت سنجي سقف با نتای نزمایشگاهي ماهری و
همکاران[]13

همکاران ][32

iv

Fig. 14. Comparison of experimental results [23] and analytical
results from calibrated model of masonry wall

h
c

تحلیلمدلهایمطالعهشده 

-5

r
A

برای بررسي عملکرد لرزهای سقفهای طاق ضربي از تحلیل
استاتیکي غیرخطي بارافزون (NSP) 31استفاده شده استن در
ایه پژوهش ،بار جانبي در جهت عمود بر محور تیرهای سقف
بوده ،الگوی بار جانبي به صورت مثلثي است و جهت تعییه
تغییر مکان هدف از دستورالعمل بهسازی لرزهای سازههای
موجود و نشریه  [20] 234استفاده ميشودن تغییر مکان هدف
سازه نیمه صلب و انعطافپذیر معادل حاصلضرب تغییر مکان
 Comparison of experimental results and analytical resultsنFig. 12

هدف برای سازه با دیافراگم صلب و نسبت حداکثر تغییر مکان

)]from calibrated model of roof (Maheri at al. [12

هر نقطهای از بام به تغییر مکان مرکز جرم بام خواهد بود ][20
برای بررسي ایه که مدل اصالح شرده هگنسرتاد توانرایي شربیه

در ایه مقاله برای ارزیابي عملکرد سازهها ،ميتوان از تئوری

سازی رفتار دیوار بنایي را دارد ،از نتای نزمایشگاهي مهرابري و

ضریب رفتار یوانگ استفاده نمود که شامل تعییه منحني

همکاران ] [19بهره گرفته شده شکلهای ( 12و  )14که نشران

1

از میزان خطای يابل چشمپوشي مدل در شبیهسازی رفتار دیوار
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بارافزون سازه و دوخطي سازی نن جهت محاسبه مقاومت

-6نتایج 

افزون و شکل پذیری است (شکل )19ن برای تعییه ضریب

 -1-6بررسی صلبیت سقفها

شکل پذیری از ضوابط پیشنهادی ناسار-کراوینکلر استفاده

صلبیت سقفها از معیارهای مهم در طراحي سازهها استن

ميشودن برای توضیحات تکمیلي در خنوص ایه پارامترها،

سقفهای صلب و نیمهصلب در استاندارد

ضوابط مربوط به

میتوان به مراجع ] [21,22,23مراجعه نمودن

 [7] 3244ارائه شده استن توزیع نیروهای جانبي در ساختمان

شکل ( )19منحني پاسخ پوش نور و منحني دوخطي شده جهت محاسبه

های با سقف های صلب بر اساس نسبت ستتي بیه اعضای

ضریب رفتار ]21[ R

باربر انجام ميگیرد و در سقفهای نیمه صلب و انعطافپذیر
توزیع نیروی جانبي به نسبت سطح بارگیر اعضای باربر انجام
مي گرددن در جدول ( )3وضعیت تغییر شکل دیافراگمها و

D
I

میزان صلبیت هر یک از سقفها در دو دو حالت مسلح و ساده
ارائه شده استن مطابق ضوابط استاندارد  ،[7] 3244متوسط

S
f

تغییرمکان جانبي نسبي دیوارها با بیشینه تغییرمکان افقي سقف
مقایسه شده و میزان افزایش صلبیت پس از بهسازی برای

]Fig. 15. General pushover curve for obtaining R-facor[21

شکل ( )13پتش بار جانبي بر روی سقف سازه

نمونهها ارائه شده استن استفاده از رویه بتني باعث تغییر رفتار

o
e

سقفها از حالت نیمه صلب به حالت صلب شده استن
جدول ( )3تغییرشکلها و صلبیت دیافراگمهای مطالعه شده

v
i
h

retrofitted roof
)(rigid

Δd/Δw
0.1
0.12
0.12
0.13

Δw
1.58
1.53
1.7
1.51

Δd
0.16
0.19
0.2
0.2

ordinary roof
)(semi-rigid
Δd/Δw
0.81
0.79
0.81
0.8

c
r

Δw
1.33
1.55
1.48
1.56

Δd
1.08
1.22
1.21
1.25

slope
''0
''10
''15
''20

Table 2 – Rigidity and deflection values for the diaphragms

در ایه جدول  Δdو  Δwبه ترتیب بیشینه جابهجایي سقف و

نکتهای که باید به نن توجه نمود ،چگونگي اعمال بار جانبي بر

افقي بام نیز با افزایش صلبیت سقف در شکلهای ( 19و)12

سقف انعطاف پذیر استن از ننجا که سقف طاق ضربي از نروع

A

نشان داده شده استن برای سقف طاق ضربي ساده جابهجایي

انعطاف پذیر است اعمال بار به صورت متمرکز و به مرکز جرم

افقي سقف به صورت متقارن ميباشد و تغییرات جابهجایي با

سقف باعث افزایش تنش در نقطره اعمرال برار شرده و خرابري

حرکت به سمت مرکز سقف افزایش یافته استن میزان متفاوت

موضعي در نن نقطه ميشودن پرس بررای جلروگیری از تمرکرز

بازشوهای دیوارهای شمالي و جنوبي باعث ایجاد ستتيهای

تنش ،بار جانبي مورد نظر به صورت گسترده در حجرم سرقف

جانبي با مقادیر متتلف در ایه دیوارها شده استن در

پراکنده شدن برای ایه کار بار به تک تک گرههای سقف اعمرال

سقفهای طاق ضربي ساده ستتي دیوارها به علت

شده استن در شکل ( )13چگونگي اعمال بارگذاری به سرقف

انعطافپذیری سقف تاریری بر مقادیر جابهجایي نقاط متتلف

طاق ضربي در نرم افزار  Ansysارائه شده استن

سقف نداشته استن در سقفهای بهسازی شده با رویه بتني به

Fig. 16. Distribution of lateral loads on the roof

جابهجایي متوسط دیوار پیراموني استن تغییرات جابهجایي
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کاربرد رویه بته نرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدارننن

علت رفتار صلب و توزیع نیروی جانبي به نسبت ستتي بیه

ضربي ،افزایش شیب سقفها باعث کاهش ستتي اولیه و

دیوارها نمودار تغییرات جابهجایي سقف متقارن نبوده ،در

مقاومت سازه شده ،به گونهای که سازه بنایي با سقف تتت

نتیجه استفاده از ضوابط صلبیت برای سقف شیبدار طاق

بیشتریه ستتي اولیه و مقاومت را دارد و سازه با شیب سقف

ضربي بهسازی شده با رویه بتهنرمه مطابق استاندارد 3244

 34درجه کمتریه مقدار ستتي و مقاومت را داشته استن کلیه

بريرار استن

مدلها پس از بهسازی افزایش ستتي و مقاومت داشتهاندن با
توجه به بارگذاری جانبي در منحنيهای بارافزون در سازهها،

شکل ( )19تغییرات جابهجایي افقي سقف طاق ضربي ساده

افزایش شیب سقف باعث افزایش نیروهای خارج از صفحه به
عناصر بنایي سقف ميشود ،ایه عناصر در تحمل نیروهای
خارج از صفحه ضعیفاند ،بنابرایه جابهجایي بیشتری را

D
I

متحمل ميشوند که باعث افت ستتي و مقاومت سازه شده
استن رفتار کلیه مدلها پس از بهسازی تقریباً یکسان بوده و
منحني نیرو -تغییر مکان مدلها پس از اضافه شدن رویه بته

S
f

نرمه به سقف به طور تقریبي بر روی یکدیگر منطبق شدهاندن
يبل از بهسازی سقفهای طاق ضربي سازه دارای

Fig. 17. Lateral displacement of ordinary jack arch roof

o
e

جابهجایيهای زیاد است و خرابي در سقف سازه به ويوع
ميپیونددن بهسازی سقف باعث ميشود که از مودهای خرابي

شکل ( )12تغییرات جابهجایي افقي سقف طاق ضربي بهسازی شده با رویه
بتهنرمه

سقف جلوگیری شده و سازه از ظرفیت دیوارهای اطراف نن

v
i
h

بیشتر بهره بردن در ایه پژوهش ،رفتار لرزهای دیوارها در
مدلسازی به گونه ای لحاظ شده است که امکان انتقال خرابي
از سقف به دیوار فراهم شودن پس بهتر است بهسازی سقف-

c
r

های طاق ضربي همراه با بهسازی دیوارهای باربر پیراموني

انجام گیرد تا بتوان از بیشینه ظرفیت اجزای سازه تحت ارر

بارهای جانبي استفاده نمودن

A

Fig. 18. Lateral displacement of retrofitted jack arch roof

شکل ( )14منحني نیرو -جابهجایي مدلهای با سقفهای طاق ضربي ساده

 -2-6منحنی های نیرو-تغییر مکان
بر اساس منحنيهای نیرو-تغییرشکل سازه ميتوان اطالعاتي در
مورد مشتنات رفتاری سازه شامل سطوح عملکرد،
شکلپذیری ،مقاومت و ستتي سازه بدست نوردن برای ایه
منظور ،مقادیر مربوط به نیرو -جابهجایي هر یک از مدلها در
هر گام بارگذاری برای تهیه منحني نیرو -تغییرمکان مرکز جرم
بام سازه ارائه شده است شکلهای ( 14و )34ن مدلهای مطالعه
شده تا سطح عملکرد نستانه فروریزش بارگذاری شدهاندن بر
اساس نتای

Fig. 19. Force-displacement curves for the ordinary jack arch roofs

سقفهای طاق

بدست نمده ،يبل از بهسازی
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شکل ( )33مقاومت مدلهای اولیه (بهسازی نشده) و بهسازی شده

شکل ( )34منحني نیرو -جابهجایي مدلهای با سقفهای طاق ضربي
بهسازی شده با رویه بتني

Fig. 22. Comparison of strength for ordinary and retrofitted models

شکل ( )32میزان افزایش ستتي و مقاومت پس از بهسازی با رویه

Fig. 20. Force-displacement curves for the retrofitted jack arch roofs

D
I

بتهنرمه

 -3-6سختی و مقاومت

در ایه بتش به مقایسه ستتي االستیک اولیه و مقاومت سازه

S
f

های بنایي يبل و بعد از بهسازی با رویه بتهنرمه پرداخته شده
استن شکلهای ( 31و  )33بیانگر مقاومت و ستتي االستیک
اولیه برای هر دو دسته سازههای اولیه و بهسازی شده استن

o
e

همچنیه میزان افزایش ستتي و مقاومت نیز به ازای افزودن
رویه بته نرمه بر سقف بر حسب درصد برای ایه سازهها در
شکل ( )32ارائه شده استن ستتي سازهها با افزایش شیب در

هر دو حالت سقفهای ساده و بهسازی شده کاهش یافته
استن مقاومت سازه در سازههای با سقفهای طاق ضربي ساده

Fig. 23. Comparison of the stiffness and strength for ordinary and
retrofitted models

v
i
h

 -6-4ضریب رفتار
حاصل از محاسبات ضریب رفتار در جدول ( )2ارائه

با افزایش شیب سقف کاهش یافته استن اما در سازههای با

نتای

سقفهای طاق ضربي بهسازی شده با رویه بته نرمه میزان


شده استن شکلپذیری یکي از پارامترهای مهم در تعییه مقدار

مقاومت به طور تقریبي برای شیبهای متتلف دارای مقادیر

ضریب شکل پذیری است که در شکل( )34تغییرات نن ارائه

یکساني بوده استن بنابرایه با افزایش شیب سقف میزان

شده استن همانگونه که مشاهده ميشود ،شکلپذیری در

افزایش مقاومت بیشتر شده استن

ساختمانهای بهسازی نشده به طور تقریبي در تمامي مدلها


c
r

A

یکسان بوده و مقدار متوسط نن برابر  2/29استن در

شکل ( )31ستتي مدلهای اولیه (بهسازی نشده) و بهسازی شده

ساختمانهای بهسازی شده شکلپذیری نسبت به ساختمانهای
بهسازی نشده افزایش داشته و مقدار متوسط نن برابر با 9/12
است که افزایش  94درصدی از خود نشان ميدهدن ایه مقدار
کمتر از نتای پژوهشهای مرجع ] [12است که بیش از %34
افزایش در نتای نزمایشگاهي و همچنیه مدلسازی کامپیوتری
از خود نشان داده استن دلیل ایه امر مي تواند به سبب زاویه
مایل سقف ها و تاریر نیرویهای خارج از صفحه روی سقف

Fig. 21. Comparison of stiffness for ordinary and retrofitted models
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کاربرد رویه بته نرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدارننن

زلزلههای گذشته ] [24نشان ميدهد که ایجاد پیوستگي بیه

شده استن در ساختمانهای بهسازی نشده ،ضریب اضافه

تیرچهها و طاق ضربي ميتواند از ایجاد دو مود شکستگي

مقاومت با افزایش شیب سقف ،کاهش ميیابدن عملکرد سقف

غالب در سقفهای طايي ضربي که شامل حرکت نزاد تیرچهها

در سازههای بهسازی نشده ،به صورت صلب نیست و در نتیجه

و همچنیه جدایي بتشي از طاق نزدیک به دیوار اطراف است،

با افزایش شیب ،وضعیت بحرانيتری حاصل ميگردد و طبیعي

جلوگیری نماید که ایه نیز موجب بهبود عملکرد سقف و

است که اضافه مقاومت سقف با بحرانيتر شدن شرایط ،سیر

افزایش شکل پذیری نن ميشودن همچنیه نتای نشان ميدهد

نزولي داشته باشدن در ساختمانهای با سقف بهسازی شده با

با افزایش شیب سقف در ساختمانهای بهسازی شده ایه

افزایش شیب سقف ساختمانها ،ضریب اضافه مقاومت افزایش

پارامتر کاهش یافته است (شکل )34ن

ميیابدن با افزایش شیب سقف در ساختمانهای بهسازی شده

با رویه بته نرمه ،نیروهای وارد شده به سقف از حالت درون

شکل ( )34شکلپذیری  µمدلهای اولیه (بهسازی نشده) و بهسازی شده
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صفحه به نیروهای خارج صفحه تمایل پیدا مينمایند ،در نتیجه
سقف تحت تنشهای خمشي يرار ميگیرد و فوالدهای رویه
بتهنرمه تحت کشش يرار گرفته و امکان جاری شوندگي فراهم

S
f

ميشودن بنابرایه افزایش مقاومت افزون در سقفهای با شیب
بیشتر ميتواند به دلیل ستتشدگي میلگردهای رویه بتني

o
e

بدست نیدن در ساختمانهای با سقف تتت ،وزن رویه بته

Fig. 24. Ductility parameter µ for ordinary and retrofitted structures

باعث کاهش اضافه مقاومت ساختمان بهسازی شده استن

شکل ( )39ضریب شکلپذیری  Rμمدلهای اولیه (بهسازی نشده) و
بهسازی شده

هرچه میزان شیب سقفهای طاق ضربي بیشتر باشد ،رویه بته

v
i
h

نرمه بیشتر در معرض نیرویهای جانبي ناشي از تحلیل

بارافزون يرار ميگیرد و عملکرد ساختمان در برابر نیروهای
جانبي بهبود ميیابدن در غیر ایه صورت نه تنها رویه بتني در

c
r

باربری جانبي ،سهم کمتری به خود اختناص ميدهد ،بلکه
نرار افزایش وزن ناشي از نن بر دیوارهای نگهدارنده اطراف

سقف ،موجب کاهش اضافه مقاومت ساختمان ميشودن

A

بیشتریه میزان افزایش اضافه مقاومت در ساختمانهای با سقف

Fig. 25. Ductility reduction parameter Rµ for ordinary and retrofitted
structures

شیبدار  34درجه بوده استن

در مورد ضریب شکل پذیری ،از نن جا که عالوه بر پارامتر

شکل  -33ضریب اضافه مقاومت  Rsمدلهای اولیه (بهسازی نشده) و

شکل پذیری ،به پارامترهای دیگری مانند میرایي سازه ،نوع

بهسازی شده

خاک و هندسه سازه بستگي دارد ،مشاهده ميشود که با
بهسازی ساختمانها ایه ضریب افزایش ميیابد ،همچنیه ایه
ضریب در ساختمانهای بهسازی نشده با تغییر شیب سقف ،به
طور تقریبي رابت است ،ولي در ساختمانهای بهسازی شده
دارای نرخ تغییرات نزولي است (شکل .)39

در شکل ( )33نرخ تغییرات ضریب اضافه مقاومت بر اساس
Fig. 26. Overstrength factor Rs for ordinary and retrofitted structures

شیب سقف در مدل اولیه (بهسازی نشده) و بهسازی شده ارائه
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مجله علمي – پژوهشي مهندسي عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 1سال1243
جدول ( )2پارامترهای ضریب رفتار ساختمان های بنایي

R

Rs

Rµ

µ

2.23
1.91
1.84
1.5

1.15
1
1
0.75

1.94
1.91
1.84
2

3.45
3.32
3
3.74

R

Rs

Rµ

µ

2.27
2.29
2.54
2.61

0.97
0.99
1.18
1.23

2.34
2.31
2.15
2.12

5.86
5.66
4.6
4.41

)(mm
6.95
6.95
6.4
5.77

)(mm
9.91
10
10.01
10.03

)(KN
960011
768518
832125
767170

)(KN
1243557
1202592
1228357
1213620

)Δmax (mm

)Fy (KN

Ordinary Jack Arch roof

2.013
2.09
2.13
1.54

1027086
872341
733525
706277

''0
''10
''15
''20

)Δmax (mm

)Fy (KN

Retrofitted Jack Arch roof

1.69
1.77
2.17
2.27

1096921
1069984
1091998
1063326

''0
''10
''15
''20

Table 3 – Response modification factor parameters for the masonry buildings
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شکل ( )22منحني بارافزون آزمایشهاي ماهري []12

 -5-6ارزیابی اقتصادی روش بهسازی با رویه بتن آرمه
برای تحلیل ايتنادی سازههای بررسي شرده از فهرسرت بهرای
ابنیه  1243استفاده شده است ][25ن محاسبات انجامشرده بررای

S
f

برنورد هزینه برای سقف تتت با ابعاد  9×9متر با مسراحت 29
مترمربع صورت گرفته است و هزینه بهسازی با سه روش رویه

o
e

بته نرمه ،شبکه تیرهای فروالدی متقراطع و اسرتفاده از میلگررد
ضربدری برنورد شده است (شکل )39ن همان گونه که مالحظه
ميشود ،استفاده از رویه بته نرمه هزینه کمترری در مقایسره برا
روش ایجاد شبکه فوالدی داردن

شکل ( )39مقایسه هزینه مربوط به اجرای شیوههای متتلف

]Fig. 28. Pushover resultsofMaheri’sexperiments[12

v
i
h

نتیجهگیری 

-7
 -1بر اساس ضوابط استاندارد  3244سقفهای طاق ضربي
ساده (بهسازی نشده) تتت و شیبدار به عنوان سقفهای

c
r

نیمهصلب و سقفهای طاق ضربي بهسازی شده با رویه بتني

صلب استن

A

 -3با افزایش شیب در سقفهای طاق ضربي ساده (بهسازی
نشده) کاهش ستتي اولیه (االستیک) و مقاومت ایجاد شده
استن بنابرایه سقفهای طاق ضربي شیبدار بیش از
سقفهای تتت در معرض نسیبپذیری يرار داشته و در
اولویت بهسازی هستندن در مدلهای سقف های طاق ضربي

Fig. 27. Retrofitting cost comparison of different methods

بهسازی شده با رویه بتني ستتي و مقاومت افزایش یافته استن
بر اساس پژوهشهای ماهری ] [12شکل ( ،)32استفاده از روش

در ایه مدلها با تغییر شیب ،میزان مقاومت تقریباً رابت بوده اما

میلگرد ضربدری کمتریه تاریر را روی منحنري برارافزون سرازه

ستتي سازه با افزایش شیب کاهش ميیابدن

داشته اسرت و روش رویره برته نرمره بیشرتریه تراریر را روی

 -2بهسازی سقف طاق ضربي با رویه بتهنرمه باعث افزایش

منحني بارافزون سازه داردن بنابرایه نتیجره مريگیرریم کره ایره

میزان شکلپذیری سازههای بنایي با سقف طاق ضربي ميشود

روش از نظر ايتنادی مقرون به صرفه استن

اما با افزایش شیب سقف از میزان افزایش شکلپذیری
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Abstract:
Jack arch masonry slab, developed in the 19th century in Britain has been used widely in floors and roofs
of industrial and residential masonry buildings in many parts of the world. It is still in use in parts of Europe,
the Middle East and Indian subcontinent. Taking into account the widespread use of the jack arch flooring
and its ease of constructing as compared to the more modern concrete-based slabs, it should be pointed out
that such slabs are built in traditional ways and little control is applied to their method of construction.
Collapse of a large number of these composite slabs during past earthquakes pointed out the weakness of this
type of flooring to seismic loads. It has also highlighted the need for developing appropriate retrofitting
schemes, since a large number of buildings in Iran are roofed with masonry slabs. As an illustration, the
statistics have shown that around half of the slabs used in traditional buildings of Iran are jack arch roofs.
Due to their poor construction style and lack of appropriate retrofitting, these slabs cannot tolerate high
seismic demands and fail to meet the seismic performance required in areas with high seismic activities
(especially the slant types which have been widely used in the buildings of northern areas of Iran).
Therefore, rehabilitation of these roofs must be considered. One of the effective methods is to add a thin
layer of reinforced concrete over the slab. The retrofitting procedure includes three main steps: (1)
Removing the top flooring finish, (2) Installing a mesh of reinforcement bars over the slab and (3) Covering
the bars with a layer of concrete. To further investigate the seismic behavior of these roofs, response
modification factor can be utilized as a well-known seismic parameter.
This study investigates the seismic performance of masonry buildings with slant jack arch slabs retrofitted by
the method of adding a layer of reinforced concrete. Two groups of one story masonry buildings with jack
arch masonry slabs are designed including roofs with slopes of 0, 10, 15 and 20 degrees with and without
concrete layer for roof retrofitting. Static nonlinear (pushover) analysis is carried out. Nonlinear analysis
program“ANSYS”isemployedfortheanalyses.Theload–displacement curves for both types of models are
obtained and variations of strength, ductility factor, stiffness and rigidity of roofs on both types of models are
investigated. Response modification factors of two groups are calculated and results are compared. Results
show that according to standard No. 2800 criterion, slant jack arch masonry slabs are classified as semi-rigid
roofs and by retrofitting them, their rigidity can be enhanced. Also increasing the Slope of roofs inversely
affects the Response modification factor (R), strength and elastic stiffness of structure. Finally For the
consideration of economic factors, a cost analysis based on the tariffs of the Iranian Management and
Programming Organization is carried out on three conventional methods of roof retrofitting (method of
adding a concrete layer on the roof, steel grid method and tie-bracing method recommended by standard No.
2800). The obtained results indicate that method of adding a concrete layer is the most cost-effective method
for jack arch retrofitting.
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