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 مركب یبا ستون هافوالدی  یقاب خمش ستمیرونده در س شیپ یخراب یبررس

 *2، میالد عصمتي ريک 1امین قنادی اصل

 ، دانشگاه محقق اردبیليعمران يمهندس يگروه آموزش ارياستاد -1

 سازه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمي  –دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي عمران  -2

 

Miladesmatirik@yahoo.com 

 

 خالصه

 مهین يبیصل یبا ستون ها يقاب خمش ستمیرونده در س شیپ يخراب يمطالعه بررس نيهدف از ا

تنها و بار  يبیصل یبا ستون ها کباريطبقه  12قاب  کيمنظور  نيا یباشد. برا يمدفون در بتن م

 2شدند. الزم به ذكر است كه فقط در  يمدفون در بتن طراح مهین يبیصل یبا ستون ها گريد

 ريمدفون در بتن استفاده شده است و سا مهین يبیصل یاز ستون ها تيوزقاب كامپ لطبقه او

 SAP2555شده در نرم افزار  يتنها بودند. در ادامه دو قاب طراح يبیصل یطبقات همان ستون ها

 يکیاستات لیانتقال داده شدند تا تحت تحل سیتر به نرم افزار اپنس قیدق یها يجهت بررس

 سازه ها، ستون يرونده در رفتار كل شیپ ياثرات خراب يمنظور بررس. به رندیقرار بگ يرخطیغ

 ی( و پارامترهاGSAنامه  نيیآ یگوشه در طبقه اول در هر دو سازه حذف شد )تحت بارگذار

طبقه اول )دهانه اول(  یرهایت يطبقه اول، لنگر خمش یستون ها یمحور یرویمختلف از جمله ن

رد مو گريکديبا  تيو كامپوز یحذف شده در دو قاب فوالدستون  یقائم گره باال رمکانییو تغ

ول طبقه ا یستون ها یمحور یروین يزمان خچهيتار لیحاصل از تحل جيقرار گرفتند. نتا سهيمقا

و  را داشته یمحور یروین نيشتریاست، ب کيكه به ستون حذف شده نزد يدهد، ستون ينشان م

 نیباشد. به هم يموجود در طبقه اول م یستون ها ريسااز  شتریستون ب نيدر ا ياحتمال خراب

رونده  شیپ ياز خراب یریبه منظور جلوگ یباالتر نانیاطم بيبا ضر ستيبا يستون م نيا لیدل

 شود. يدر سازه طراح

 يرخطیغ يکیاستات لیتحل ،یفوالد يقاب خمش ،يبیستون صل شرونده،یپ يخرابكلمات كلیدی: 
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  مقدمه .1
 

 و ارزيابي های دوقلوی تجارت جهاني، مسئله اخیر وقوع حمالت تروريستي، خصوصا در برجدرچند دهه ی 

 فاز در كههايي  سازهو با اهمیت و همچنین  موجود های درسازه 153هپیشروند خرابي وقوع پتانسیل بررسي

 پیشرونده خرابيت. اس نموده مطرح جهان سراسر محققین بین در ای گسترده صورت به را هستند طراحي

 و آن مجاور اعضای شکست به منجر ای، سازه عضو يک در موضعي خرابي يک بروز آن در كه است وضعیتي

 و موضعي يبخرا باعث توانند يم مختلفي عوامل(. ASCE, 2558دد )گر مي ساختمان در اضافي های ريزش فرو

 ردبرخو يا و سازه در انفجار وقوع عوامل نيا مهمترين جمله از. شوند سازه در پیشرونده خرابي شروعت نهايدر 

 بربار المان چند يا يک است ممکن اتفاقي چنین صورت در باشد،كه ميزه ساي پیرامون ستونهای به شديد

ه ب اغلب پیشرونده خرابي .(2511)كافي،  گردد پیشرونده خرابي دچار سازه و بینیدب آسیب سازه در كلیدی

 خرابي معرض در كوچک حادثه يک علت به است ممکن وسازه باشد نمي تناسبم آسیبيک  ايجاد علت

 اثر از فراتر بسیار تخريب میزان پیشرونده خرابي مکانیسم جريان در ديگر عبارت به گیرد؛ قرار پیشرونده

 بارهای برابر در ها سازه طراحي برای كه جاری استانداردهای(. 1138د )برنت، باش مي آنی  پديدآورنده عامل

 برایای سازه سیستم يک در موجود پذيری وشکل مقاومت از درجاتي از عموما شوند مي استفاده معمول

 كه نیز قديمي ساختمانهاید. برن مي بهره پیشرونده تخريب از پیشگیری و شديد بارهای برابر در مقاومت

 دربرابرخرابي الزم ومقاومت استقامت ذاتي، شکل به گرفتند مي بهره كوچک های دهانه با هايي قاب از عموماً

 ايانهر وسیله به سازه طراحي تکاملي سیر با تركیب در معماری های سبک در تغییرات اما .ندشتدارا  پیشرونده

 بلند های دهانه دارای كه شد ای پیشرفته ساختماني های سیستم به منجر باال عملکرد با مصالح از استفاده و

 از خارج كههايي بارگذاري شرايط در بنابراينمي باشند.  پذير شکلهمچنین  وبوده  سبکنسبتاً ،هستند

 (.GSA, 2553) دارند بیشتری خطرپذيری است،ح طرا پیشبیني

 ستمیرونده در س شیپ يخراب يبررسبا توجه به اهمیت بررسي خرابي پیش رونده در سازه ها، در مطالعه حاضر 

پرداخته خواهد شد؛ بدين منظور در ابتدا نوضیحاتي  مدفون در بتن مهین يبیصل یبا ستون ها يقاب خمش

كامپوزيتي ارائه خواهد شد و پس از آن به شرح مدل ها و روند مدسازی آنها پرداخته مي  یستون هاپیرامون 

 شود.  
 

 

 تيكامپوز یانواع ستون ها .2
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و   158پر شده با بتن، تیوبهای فوالدی 151انواع  ستونهای كامپوزيت شامل ستونهای فوالدی محصور در بتن

مي باشند. در ستون های فوالدی محصور  156تیوبهای فوالدی پر شده با بتن با يک مقطع فوالدی مدفون در بتن

در بتن يک مقطع فوالدی توسط بتن مسلح محصور مي شود. مقطع فوالدی، آرماتور ها و بتن همگي باهم برای 

ل فوالد و بتن و عم بیترك لیستونها به دل نيا تحمل لنگر خمشي و نیروهای محوری و برشي عمل میکنند.

نقش  یمقطع فوالد رامونیهستند. در ضمن بتن پ یاديز يباال و سخت یربربا تیظرف یآنها دارا نیب تيكامپوز

حد  و آتش تا يمعمول ی. آرماتورها از تکه تکه شدن بتن تحت بارهاکندیم فايا زیمحافظت در برابر آتش را ن

 یتمانهادر ساخ تيكامپوز یو ارزشمند استفاده از ستونها دیمف یها يژگيو ني. بنا به اکنندیم یریجلوگ یاديز

سرعت نصب  بیستون ها ترك نياست. هدف در ا افتهي شيافزا ریاخ یبلند و با ارتفاع متوسط در چند دهه 

بتن مسلح در فشار است. در واقع  یاقتصاد ی( و صرفه یفوالد یسازه در سازه ها یاجرا یفوالد)سرعت باال

 یفوالد یستونها گريشود. نوع د يمصرف فوالد مقابل توجه در  ييمنجر به صرفه جو تينوع ستون كامپوز نيا

 لیپروف یبالها نی)بتن ماب شودیاز فوالد در بتن محصور م يهستند كه فقط قسمت ييمحصور در بتن ستونها

نوع  ني. اشوندیم دهینام  ينسب يشدگ حصوربا م تيكامپوز یكه در اصطالح ستونها (ردیگیقرار م یفوالد

ا و كه در شکله شدهجهت بهبود رفتار در برابر آتش به كار رفته  یبار به عنوان ابزار نیاول یبرا تيكامپوز

 یفوالد از مقاطع شتریب تينوع كامپوز نياستفاده ازا ریاخ یاروپا در سالها باشند. در توانندیم يمقاطع مختلف

بتن  مدفون با پر كردن مهین یستونها همراه بوده است. یشتریب تیرفته است و با محبوب ركامال محصور به كا

با مقاطع  PEC ی. در ابتدا ستونهاشوندیشکل ساخته م يبیصل ايشکل و   H ايشکل و  I یمقاطع فوالد نیما ب

جوش شده به هم  الغر یبا ورقها توانندي ها م PEC ن،ي. با وجود اشدندي استاندارد نورد شده ساخته م یفوالد

 یايمزا نکهي( عالوه بر اPECCستونها ) نيساخته شوند. ا زین باشندي م يعرض یها نکیل یبالها دارا نیكه ب

ه حائل ب ازیبا كاهش ن نی. همچنكنندي ساده م زیبه ستون را ن ریرا دارند، اتصال ت گريد تيكامپوز یها ستون

طرح  کينوع از المانها  نيرو ا نيدهند از ا يكاهش م یاديساخت و ساز را تا حد ز ی نهيساخت، هز نديدر فرآ

 .(1118؛ برگمن و همکاران، 1381)احمدی و همکاران،  كنند يسازه فراهم مبرای  یاقتصاد

 

ستون های تیوبي پر شده با بتن  بر عکس ستون های محصور در بتن يک تیوب فوالدی بتن را محصور مي كند 

ايد، با عمل محصوركنندگي و عالوه بر اينکه عملیات اجرايي را به دلیل عدم نیاز به قالب بندی آسان مي نم

                                                           
101SRC, ESCC  
105CFST 
101SRC Tube 

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

115 

 

و ظرفیت باربری ستون مي شود. در ضمن بتن موجود در داخل تیوب كمانش  153بتن باعث افزايش شکل پذيری

 (.1118ستون را زياد میکند )برگمن و همکاران،  158تیوب فوالدی را به تاخیرمي اندازد و سختي خمشي 

 
  

(: نمونه هايي از ستون های كامپوزيت 1)شکل 

SRC_ESCC 

 

(: مقطع ستون های نیمه 2)شکل 

 (PECCمحصور در بتن )

 

مقطع ستون های نیمه محصور  :(3)شکل 

 (PECCدر بتن )

 

در واقع تركیبي از دو نوع ستون قبلي 151تیوب های فوالدی پر شده با بتن با يک مقطع فوالدی مدفون در بتن

فلزی قرار گرفته است. در ستونهای محصور در  در بتن در داخل تیوب هستند يعني يک مقطع فوالدی مدفون

( آرماتورهای طولي و عرضي برای عمل فشردگي بتن بايد به كار رود كه اين آرماتور ها كاور بتني را SRCبتن )

محصور نمي كنند و در نتیجه در اثر زلزله كاور بتني تخريب میگردد. از طرف ديگر آرماتورهای عرضي قادر به 

كمانش آرماتور های طولي و مقطع فوالدی نیستند در نتیجه تحت يک بارگذاری به سرعت  مقاومت در برابر

افت مقاومت پیدا مي كنند. در واقع برای بهتر شدن عمل محصور شدگي بتن و برای اينکه گیرش بتن در 

والدی ستونهای محصور در بتن آسان گردد، بجای آرماتورهای طولي و عرضي در اين نوع از ستونها تیوب ف

 جايگزين شده است. تیوب فوالدی در محل اتصال تیر به ستون ادامه پیدا نمي كند و در واقع هیچ نیروی

محوری به تیوب منتقل نمي شود و اين تیوب تنها نقش محصوركردن هسته ی بتني را دارد )گیاكوملیس، 

 (.1118؛ برگمن و همکاران، 2553

 
 

 تیوبي پر شده با بتن(: نمونه ای از ستون های 1)شکل 

 

 SRC Tube(: نمونه ای از ستون های كامپوزيت از نوع  8)شکل 
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دارای محدوديت و چالشهايي  111و تیوبهای فوالدی پر شده با  بتن  115ستونهای كامپوزيت كامال محصور شده

 محدود است و برای نوع دايروی اين  CFTباشند. به عنوان مثال اندازه ی ستونهای در فرآيند ساخت و ساز مي

برای  FECباشد. در طرف مقابل ستونهای  ستونها در ناحیه ی اتصال تیر به ستون،  نیاز به تمهیدات اضافه مي

نگهداری بتن مرطوب به قالب بندی نیاز دارند كه اين موضوع عالوه بر هزينه های اضافي میتواند باعث پیچیده 

ستون گردد. با اين حال اين ستونها میتواند يک انتخاب عملي برای پروژه های  شدن ناحیه ی اتصال تیر به

 (.1118مشخصي باشند )برگمن و همکاران، 

 

 ی مدل های مورد بررسيساز هیمربوط به شب اتیروند كار و جزئ. 3

آن از طبقه كه در تعدادی از طبقات تحتاني  12در مطالعه ی حاضر به بررسي رفتار غیرخطي قاب فوالدی 

ستون های صلیبي شکل نیمه مدفون در بتن استفاده شده، پرداخته شده است. برای اين منظور قاب خمشي 

طبقه مدل سازی شده و در تعدادی از طبقات تحتاني آن، ستون های كامپوزيت  12متوسط فوالدی و كامپوزيت 

رسي اثر تعداد طبقات كامپوزيت طراحي و جايگزين ستون های فوالدی متناظر شده است. در اين بخش به بر

تحتاني بر رفتار كلي قاب پرداخته شده است و تاثیر تغییر سیستم سازه ای در ارتفاع سازه از حالت قاب 

كامپوزيت به قاب فوالدی نیز مطالعه شده است. برای اين كه اين قاب ها قابل مقايسه با يکديگر باشند، كلیه 

اظر در دو قاب ثابت در نظر گرفته شده اند. هدف طراحي مقاطع نبوده مقاطع تیرها و ستون های طبقات متن

 -به همین دلیل از مقاطع طراحي شده برای يک سازه ی فوالدی اجرا شده در شهر تهران با كاربری اداری

تجاری استفاده گرديده است. آنالیزهای صورت گرفته بر روی قاب ها شامل آنالیز پوش اور )استاتیکي 

مي باشد. در پايان نیز نتايج حاصل از  112آنالیز دينامیکي غیرخطي به وسیله نرم افزار اپنسیس غیرخطي( و

خرابي پیش رونده در قاب فوالدی با ستون های صلیبي تنها با قاب فوالدی كه طبقات تحتاني آن ستون های 

 صلیبي نیمه مدفون در بتن بوده، با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. 

 . مشخصات هندسي 3-1

مدلسازی   Openseesو  Sapدهنه فوالدی و كامپوزيت، به وسیله ی نرم افزار های  3طبقه و  12قاب  2در اين بخش 

 ( ارائه شده است. 1شده و آنالیزها بر روی آنها انجام گرفته است كه مشخصات اين قاب ها در جدول )

 مطالعهمشخصات هندسي قاب های مورد  يمعرف  :(1جدول )
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تعداد طبقات 

كامپوزيت 

 تحتاني در قاب

طول هر يک 

 از دهنه ها

(m) 

 ارتفاع

طبقات  

 تیپ 

(m) 

ارتفاع 

ی طبقه

 (mاول )

 قاب مورد مطالعه 

----------

- 
 قاب فوالدی خالص 6 8/3 88/3

 طبقه 2

 (2و 1)طبقات 
 ی كامپوزيتقاب با دو طبقه 6 8/3 88/3

 

 SAP2555. مدل سازی قاب ها در نرم افزار 3-2

در اين قسمت نحوه تخصیص بارها، مقاطع تیرها و ستون ها، بارگذاری ها و ساير پارامترهای مورد نیاز شرح 

 ( مي باشد.2داده شده است. مشخصات مصالح استفاده شده در مدلسازی برای تمامي قابها مطابق جدول )

 (: مشخصات مصالح2) جدول

ضريب 

 پواسون

 

مدول 

االستیسیته  

 (2N/mمصالح)

 

تنش تسلیم فوالد 

 وآرماتورها

 مقاومت مشخصه ی بتن

(2N/m) 

 

نام 

 مصالح

 فوالد 215×156 2×1115 35/5

 بتن 311×158 8/2×1515 35/5

 آرماتورها 155×156 2×1115 35/5

 

ن توجه به اينکه كار تحقیقاتي بر روی میزانکته ی بسیار مهمي كه در اينجا بايستي ذكر گردد اين است كه با 

( انجام نگرفته، در PECCمحصور شدگي بتن به وسیله ی مقطع فوالدی صلیبي شکل در ستونهای نیمه مدفون )

اين مطالعه از اثر محصور شدگي بتن در مدلسازی رفتار بتن صرف نظر گرديده است. همان طور كه اشاره شد، 

وده و آنچه مورد نظر مي باشد، بررسي اثر كامپوزيت سازی ستونهای فوالدی در اين مطالعه هدف طراحي نب

)در تعدادی از طبقات تحتاني( بر رفتار كلي قاب مي باشد. به همین دلیل مقاطع استفاده شده در قابها مربوط 

شد. برای تجاری اجرا شده در شهر تهران مي با -به مقاطع طراحي شده برای سازه ی فوالدی با كاربری اداری

طراحي گرديده  EC8قسمت بتني اضافه شده به ستونهای فوالدی، میزان آرماتورها ی طولي طبق استاندارد 
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، سطح مقطع آرماتورهای طولي بايستي در 113در ستونهای محصور شده در بتن  8ECاست. طبق استاندارد 

 محدوده ی زير باشد:

(1) 3% 𝐴𝑐 < 𝐴𝑠 < 1% 𝐴𝑐 

 برابر قطر آرماتور، كمتر در نظر گرفته شود. 8/1اينچ و  8/1نبايد از مقادير  ACIفاصله ی بین آرماتورها نیز طبق 

با رعايت اين ضوابط قسمت بتني مسلح اضافه شده به حفره های مقطع فوالدی صلیبي شکل طراحي شده اند 

ات مقاطع ستونهای به كار رفته در قابهای ( مشاهده مي شود. ابعاد و مشخص6كه مقطع نهايي آنها در شکل )

در ابعاد مختلف  تيو كامپوز یفوالد یستونها يمقطع عرض ( مي باشد.3فوالدی و كامپوزيت مطابق جدول )

( نشان داده شده اند. همچنین ابعاد و مثخصات مقاطع تیرهای به كار رفته 3( و )6در شکل های ) يدر حالت كل

 مي باشد.( 1جدول ) در قابها مطابق

 (: ابعاد ستون های به كار رفته در قاب ها3) جدول

 نسبت سطح

آرماتورها به سطح 

 مقطع بتن

() 

 ابعاد بال ستون

طول ( ×  ) ضخامت

 ورق

(mm) 

 ابعاد جان ستون

طول( ×  ) ضخامت

 ورق

(mm) 

 ستونهای فوالدی

(Sو كامپوزيت ) (C) 

شماره 

 مقطع

1.83% 155*25 615*25 61*15 C1 

1.82% 365*25 655*25 65*36 C2 

1.66% 355*25 815*25 81*35 C3 

1.83% 235*25 825*25 82*23 C1 

2% 285*25 855*25 85*28 C8 

1.63% 255*25 115*25 11*25 C6 

----------- 155*25 1555*25 155*15 S1 

----------- 155*25 155*25 15*15 S2 

----------- 385*25 355*25 35*38 S3 

----------- 355*25 655*25 65*35 S1 
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----------- 238*25 885*25 88*23.8 S8 

----------- 255*25 855*25 85*25 S6 

----------- 228*25 185*25 18*22.8 S3 

----------- 255*25 155*25 15*25 S8 

----------- 138*25 385*25 38*13.8 S1 

----------- 128*25 285*25 28*12.8 S15 

 

 (: مشخصات مقاطع تیرهای به كار رفته در طراحي قاب ها1) جدول

ft2/fb 

 ورق ابعاد بال تیر

 طول (  ×) ضخامت 

(mm) 

w/twh 

 ابعاد جان تیر ورق

طول  ×) ضخامت 

 ) 

(mm) 

تیرهای 

 فوالدی

شماره 

 مقطع

15 155*25 15 655*18 65*15 B1 

8.38 385*25 36.63 18*885 88*38 B2 

8.38 385*25 33.3 855*18 85*38 B3 

8/3 355*25 33.3 855*18 85*35 B1 

3.8 355*25 26.66 18*155 15*35 B8 

6.28 285*25 25 355*18 35*28 B6 

  

 (: مقطع عرضي ستون های صلیبي شکل نیمه مدفون در بتن3) شکل (: مقطع عرضي ستون های صلیبي شکل تنها6) شکل
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 ها در نرم افزار اپنسیس. مدل سازی قاب 3-3

ی مدل سازی تیرها و ستون ها در نرم افزار اپنسیس توضیحاتي ارائه مي گردد و در نهايت سازه های ی نحوهدر اين قسمت درباره

مدل شده تحت آنالیزهای غیرخطي مورد بررسي قرار مي گیرد. در شبیه سازی مصالح تیرها و ستون ها از مدل رفتاری  

uniaxialMaterial Steel52 ( ارائه شده است. 11( تا )8استفاده شد. اين مدل رفتاری در شکل های ) 

  

 Steel52(: منحني تنش كرنش مصالح 8)شکل 
بدون سخت شوندگي  Steel52(: مدل رفتار چرخه ای 1)شکل 

 ايزوتروپیک

  

با سخت شوندگي   Steel52(: مدل رفتار چرخه ای 15)شکل 

 ايزوتروپیک در فشار

با سخت شوندگي  Steel52(: مدل رفتار چرخه ای 11)شکل 

 ايزوتروپیک در كشش

 

 -انتخاب شده است. در فايبر مقطع به نواحي كوچکتر مجزا شده و پاسخ تنش  111رفتار مقاطع از نوع فايبر

كرنش مصالح  برای اين نواحي جمع بندی مي شود تا رفتار برآيند بدست آيد. برای معرفي ستون ها و تیرها 

اخت اعضای استفاده شده است كه الماني بر مبنای نیرو بوده و برای س Column Beam nonlinearاز دستور المان  

اين المان  .تیرستون غیرخطي و به منظور توزيع گسترده پالستیسیته در طول المان در نظر گرفته مي شوند

قادر است گسترش ناحیه پالستیک را در طول المان مدل كند. انتگرال گیری در اين المان در طول عضو بر 
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سازی تیرها با مدل ن انجام مي گیرد.دو نقطه تجمیع در دو انتهای الما 118اساس قاعده روش مربع سازی

نقطه  15گیری در طول تیر برابر استفاده از المان تیرستون غیرخطي صورت گرفته است. تعداد نقاط انتگرال

 2شوندگي با سخت 51فرض شده است. رفتار غیرارتجاعي خمشي تیر در طول آن با استفاده از مصالح فوالد 

اين منحني دوخطي سختي ارتجاعي برابر حاصلضرب مدول االستیسیته درصد در نظر گرفته شده است. در 

در ممان اينرسي مقطع و لنگر تسلیم برابر حاصلضرب مدول پالستیک مقطع در تنش تسلیم فوالد لحاظ شده 

است. سختي محوری تیرها نیز برابر حاصلضرب مدول االستیک مقطع در سطح مقطع آن در طول تیر منظور 

گیری در نقطه انتگرال 15ازی ستون به كمک المان تیرستون غیرخطي و با در نظر گرفتن سمدل شده است.

انجام شده است. رفتار غیرخظي ارتجاعي مقطع با تقسیم سطح مقطع به  Openseesافزار طول ستون در نرم

 -نحني تنشلحاظ شده است. رفتار معرفي شده به تارها به صورت م آنها تارهای مختلف و اختصاص مصالح به

كند. مصالح اختصاص داده شده به كرنش بوده كه اين روش اندركنش آثار مختلف در طول ستون را لحاظ مي

درصد لحاظ شده است. برای انتقال مختصات محلي  2شوندگي بوده كه در آن میزان سخت 51تارها، فوالد نوع 

نظر گرفتن آثار مرتبه دوم را نیز مهیا  استفاده شده است كه امکان در 116چرخيبه مختصات كلي از اصل هم

نمايد. الگوی بارگذاری استفاده شده در نرم افزار برای اعمال وزن اجزاء سازه )تیر ، ستون(، بارهای مرده و مي

است كه اعمال نیرو يا لنگر به المان به  Pattern Plainزنده وارد شده به قاب ها مطابق تحت الگوی بارگذاری 

نظر گرفته مي شود. ارزيابي پتانسیل خرابي پیشرونده با در نظر گرفتن الگوی روش مسیر  شکل گسترده در

صورت مي پذيرد. ايده كلي اين روش بدين صورت است كه سازه طوری طراحي شود كه در  113بار جايگزين

 ر بهصورت حذف و يا آسیب ديدگي مسیر های عادی انتقال بار، مسیرهای جايگزين ديگری برای انتقال با

ها برای حذف ستون ها و يا ديوارهای خاص طراحي مي شوند. زمین وجود داشته باشد. بدين ترتیب سازه

آزمايشات و مطالعات صورت گرفته در زمینه خرابي پیش رونده نشان مي دهد كه حذف ستون گوشه در طبقه 

كند. در تحقیق حاضر برای بررسي  اول معموال بحراني ترين نوع خرابي پیش رونده را مي تواند در سازه ايجاد

اثرات ناشي از خرابي پیش رونده در رفتار كلي سازه، ستون گوشه چپ قاب را حذف كرده ايم. به عبارت ديگر 

فرض شده است كه در اثر بارهای وارده به سازه، ستون گوشه چپ در طبقه اول به طور كامل از بین رفته است. 

ی مربوط به حذف ستون گوشه ای در طبقه اول، مؤلفه های بحراني عبارتند الزم به ذكر است كه در سناريوها

از : نیروی محوری ستون های طبقه اول، لنگر خمشي تیرهای دهانه اول و جابجايي گره ی رأس ستون حذف 

شده.  تركیب بارگذاری مورد استفاده در تحلیل دينامیکي غیر خطي كلیه حالت های در نظر گرفته شده مطابق 
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استفاده از ضريب  GSA( مي باشد. در تحلیل دينامیکي خرابي پیشرونده، آيین نامه 2رابطه ) برابر GSAيین نامه آ

 تشديد بار دينامیکي را توصیه نمي كند.

                                  (2 ) 1.2𝐷𝐿 + 0.5𝐿𝐿 

برای انجام تحلیل دينامیکي غیرخطي ابتدا تركیب بار مورد نظر با الگوی خطي در مدت زمان مشخصي )در 

ثانیه( از صفر به حداكثر خود مي رسد. سپس مدتي را ثابت مي ماند تا سازه به ثبات برسد )در اينجا  1اينجا 

تون است. در نهايت ستون هدف حذف ی اثرات دينامیکي حذف سثانیه(. هدف از اين نوع بارگذاری مشاهده 2

مي باشد. خروجي  GSAشده و پاسخ سازه مورد بررسي قرار مي گیرد. اين الگوی بارگذاری مطابق آيین نامه ی 

گرفته مي شود، شامل نیروی محوری ستون ها، لنگر خمشي تیرها، برش  OpenSeesهای مهمي كه از نرم افزار 

م گره هايي مي باشدكه ستون زير آن ها حذف شده است. تحلیل دينامیکي پايه، تغییرمکان بام و جابجايي قائ

)روش انتگرال گیر( مي باشد. برای تحلیل خرابي پیشرونده از دستور تحلیل  118غیر خطي به روش نیومارک

دينامیکي با گام زماني ثابت، كه گام زماني در خروجي ها نیز ثابت مي باشد، استفاده شده است و با توجه به 

بازه زماني، برای رسیدن به همگرايي مورد نظر از تعداد انجام تحلیل و گامهای زماني مناسب استفاده شده 

 به عنوان گام زماني مناسب برای مراحل تحلیل انتخاب شده است.  558/5است. عدد 

 جينتا ریو تفس لیتحل. 1

 . آنالیز پوش اور1-1

با توجه به اين كه ديافراگم طبقات صلب فرض شده است مي توان يکي از گره های بام را به اختیار انتخاب 

درصد ارتفاع سازه پوش  3نموده و سازه ی مورد نظر را با الگوی مثلثي تا رسیدن به تغییرمکان بام متناظر با 

توان از ماتريس مود شیپ متناظر با مود اول  داد. برای يافتن الگوی مثلثي متناظر با سازه های مورد نظر، مي

 ( به دست آمده است:12سازه استفاده كرد. نتايج حاصل از تحلیل استاتیکي غیرخطي )پوش اور( نیز در شکل )
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 طبقه فوالدی با قاب كامپوزيت 12(: مقايسه تحلیل پوش اور قاب 12) شکل

 

 

قاب كامپوزيت مشابه با قاب فوالدی است. به عبارت ( مشاهده مي شود رفتار در 12همان طور كه در شکل )

ديگر اگر در طراحي يک سازه هدف تامین شکل پذيری باشد، استفاده از قاب كامپوزيت به جای قاب فوالدی 

تغییری را در شکل پذيری كل سازه ايجاد نخواهد كرد. البته الزم به ذكر است كه منظور از قاب كامپوزيت در 

طبقه است كه دو طبقه تحتاني آن ستون های صلیبي نیمه مدفون در بتن بوده و مابقي  12اين تحقیق، قاب 

های  ها، قاب طبقات آن ستون های صلیبي تنها )بدون بتن( مي باشند. به منظور بررسي دقیق تر رفتار سازه

سیکل  13ا در طبقه فوالدی و كامپوزيت را تحت بارهای چرخه ای قرار داده و وضعیت جذب انرژی قاب ه 12

 ( مي باشد. 13اول مورد بررسي ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از آنالیز چرخه ای به شرح شکل )

 

 سیکل اول تحت بارگذاری چرخه ای )هیسترزيس( 13(: وضعیت جذب انرژی قاب ها در 13)شکل 
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اب تحت سیکل های مختلف ( نیز مشاهده مي شود، وضعیت جذب انرژی هر دو ق13همان طور كه در شکل )

تقريبا مشابه با يکديگر است. افزايش چشمگیر در جذب انرژی قاب ها با وارد شدن به ناحیه ی غیرخطي باعث 

 بهبود رفتار سازه ها در بارگذاری چرخه ای شده است.

 رونده شیپ يخراب زیآنال جينتا. 1-2

نتايج حاصل در قالب نمودارهای نیروی محوری ستون ها، لنگر خمشي تیرها، و نیز مقادير جابجايي گره، برای 

هريک از مدل ها به صورت مجزا ارائه مي گردد. سپس در بخش ارزيابي نتايج، پتانسیل وقوع خرابي پیشرونده 

نیروی محوری دستک های فشاری، DCR ، نیروی محوری ستون ها DCRاين سازه ها با تعیین پارامترهايي نظیر 

DCR  لنگر خمشي تیرها و ضريب شکل پذيری تیر بحراني تعیین خواهد شد. در بخش ارزيابي نتايج پتانسیل

خرابي پیشرونده در هر سناريو بررسي خواهد شد و از مقايسه ی اين پتانسیل ها، نتايج الزم ارائه خواهد شد. 

روجي ها، تیرها و ستون های مورد بررسي در خرابي پیش رونده را شماره در شکل زير برای سهولت بررسي خ

 طبقه فوالدی به شرح زير به دست آمده است: 12گذاری كرده ايم. نتايج حاصل از خرابي پیش رونده در قاب 

( نیز مشاهده مي شود، نیروی محوری ستون نزديک به ستون حذف شده بیشترين 18همان طور كه در شکل )

 بوده است. مقدار

  

شماره گذاری تیرها و ستون های مورد بررسي در  :(11)شکل 

 خرابي پیش رونده

 

 تاريخچه زماني نیروی محوری  ستون های طبقه همکف :(18)شکل 

 

 

طبقه اول و  یرهایت يلنگر خمش يزمان خچهيتار :(11)شکل 

 طبقات هیدهانه اول در كل یرهایت

 ستون حذف شده یگره باال يزمان خچهيتار :(18)شکل 
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با حذف ستون گره باالی ستون شروع به ارتعاش كرده است. به نظر مي رسد كه در گره مورد نظر يک 

سانتي متر ايجاد شده است و ارتعاش نیز حول اين نقطه صورت  25ی به اندازه  yتغییرمکان ماندگار در راستای 

طبقه كه در دو طبقه اول آن از ستون های صلیبي شکل نیمه  12مي گیرد. نتايج حاصل برای قاب فوالدی 

مدفون در بتن استفاده شده است، به شرح زير به دست آمده است. در اين قاب نیز مشابه قاب قبلي، بیشترين 

نیروی محوری در نزديک ترين ستون به ستون حذف شده ايجاد شده است و هرچه از ستون حذف شده فاصله 

 محوری كاهش يافته است. گرفته ايم، نیروی

 
 

 طبقه همکف یستون ها یمحور یروین يزمان خچهيتار :(11)شکل 

 هیطبقه اول و كل یرهایت يلنگر خمش يزمان خچهيتار :(18)شکل 

 دهانه اول یرهایت

 

 

 y یستون حذف شده در راستا یگره باال رمکانییتغ يزمان خچهيتار :(16)شکل 

 

سانتي متر در حال ارتعاش است كه اين ارتعاش نیز به  x=28بعد از حذف ستون، گره باالی ستون حول نقطه 

مرور زمان در حال میرا شدن است. همان طور كه مشاهده مي شود تغییرمکان ماندگار در گره در قاب كامپوزيت 

سقف طبقه اول و خرابي تیر دهانه از قاب فوالدی بیشتر است. به عبارت ديگر امکان خرابي به علت ريزش 
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سانتي متر بیشتر  8اول در قاب كامپوزيت بیشتر از قاب فوالدی است چون تغییرمکان قائم ماندگار آن حدودا 

برای اينکه بتوانیم وضعیت تیرها را در دو حالت فوالدی و كامپوزيت با يکديگر مقايسه كنیم، مي  بوده است.

را برای كلیه ی تیرهای مورد نظر محاسبه كنیم. مقايسه لنگر خمشي در تیرها نمي تواند DCR 111بايست پارامتر 

به تنهايي نشانگر وضعیت تیرها باشد به عبارت ديگر تیری كه لنگر خمشي ماكزيمم دارد قطعا تیر بحراني 

ه د(. تیری كنخواهد بود زيرا ممکن است مقطع تیر مورد نظر بزرگ باشد )ظرفیت پالستیک مقطع زياد باش

DCR  نسبت لنگر خمشي ماكزيمم وارد بر تیر به ظرفیت پالستیک تیر در خمش( بیشتری دارد قطعا تیر بحراني(

برای تیرهايي  DCRپارامتر  خواهد بود و احتمال خرابي آن نیز بیشتر از ساير تیرهای موجود در سازه خواهد بود.

( رسم شده است به 18( و )11مان برای آن ها در شکل های )كه نمودار تاريخچه زماني لنگر خمشي در برابر ز

 ( به دست آمده است.8شرح جدول )

 فوالدی و كامپوزيت 12در خمش برای تیرها در دو قاب  DCR(: مقايسه پارامتر 8)جدول 

 

12 Composite 12 Steel شماره تیرها 

1.5238 1.5888 Beam11 

1.1352 1.5113 Beam85 

1.5638 5.1118 Beam81 

1.5151 1.5812 Beam82 

1.5633 1.5653 Beam88 

5.8615 5.8862 Beam88 

5.8181 5.8131 Beam61 

5.8318 5.823 Beam61 

5.8118 5.8515 Beam63 

5.3381 5.3861 Beam35 

5.3188 5.3523 Beam33 

5.6328 5.6233 Beam36 
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5.1836 5.1826 Beam31 

5.3118 5.3561 Beam82 

 

طبقه فوالدی، از بین تیرهای موجود در طبقه اول، تیر متصل به ستون حذف شده بحراني ترين  12در قاب 

تیرهای موجود در دهانه اول در مي  DCRشرايط را در بین ساير تیرهای موجود در طبقه اول دارد. با مقايسه 

طبقات باالتر حركت كنیم )از محل  يابیم كه تیر طبقه دوم بحراني ترين شرايط را دارا است و هرچه به سمت

برای تیرها كاهش مي يابد. مشابه همین وضعیت در تیرهای طبقه اول نیز  DCRخرابي فاصله بگیريم( مقدار 

قابل مشاهده است هر چه از محل خرابي فاصله مي گیريم، تیرها از وضعیت بحراني خارج مي شوند. در قاب 

ود در طبقه اول، تیر دهانه وسط بحراني ترين حالت را داشته و با توجه طبقه كامپوزيت، از بین تیرهای موج 12

به دست آمده برای آن، اين تیر نیز به طور كامل در اثر خرابي ستون گوشه از بین مي رود.  با مقايسه  DCRبه 

DCR  تیرهای موجود در دهانه اول در مي يابیم كه تیر طبقه دوم بحراني ترين شرايط را دارا است و هرچه به

برای تیرها كاهش مي يابد. مشابه  DCRسمت طبقات باالتر حركت كنیم )از محل خرابي فاصله بگیريم( مقدار 

ابي فاصله مي گیريم، تیرها از همین وضعیت در تیرهای طبقه اول نیز قابل مشاهده است هر چه از محل خر

در خمش برای تیرها در قاب  DCRوضعیت بحراني خارج مي شوند. همان طور كه مشاهده مي شود پارامتر 

كامپوزيت از قاب فوالدی بیشتر است به عبارت ديگر تیرها در قاب كامپوزيت وضعیت بحراني تری دارند. از 

ي استاتیکي اين دو قاب كامال مشابه با يکديگر بود )آنالیز استاتیکاين مقايسه نتیجه مي گیريم كه اگرچه رفتار 

غیرخطي و آنالیز هیسترزيس( ولي آنالیز دينامیکي غیرخطي نشانگر عملکرد مناسب قاب فوالدی در مقايسه 

برای نیروی محوری در ستون های كامپوزيت قابل محاسبه نیست زيرا آيین  DCRبا قاب كامپوزيت بود. پارامتر 

ای جهت برآورد ظرفیت محوری ستون های كامپوزيت ارائه نکرده است. به همین دلیل نمي امه بهسازی رابطهن

توان وضعیت ستون های دو قاب را با يکديگر مقايسه كرد. ولي آنالیزهای صورت گرفته نشانگر اين است كه 

ا ت و بايد به شکل مناسبتر و بستوني كه به ستون حذف شده نزديکتر است، بحراني ترين وضعیت را دارا اس

 ضريب اطمینان باالتری برای جلوگیری از خرابي پیش رونده در سازه طراحي شود.

 یریگ جهینت -8

 مهم ترين نتايج حاصل از مطالعه ی حاضر به شرح ذيل مي باشد: 
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  و طبقه فوالدی  12آنالیزهای استاتیکي غیرخطي )پوش اور( و هیسترزيس انجام شده بر روی قاب

ی استاتیکي كامال مشابه با يکديگر مي باشد؛ به كامپوزيت نشان داد كه رفتار هر دو سازه در محدوده

 عبارت ديگر از لحاظ ضريب شکل پذيری و جذب انرژی دو سازه رفتاری كامال مشابه دارند. 

 امتر در آنالیزهای دينامیکي غیرخطي صورت گرفته به منظور بررسي دقیق تر رفتار قاب ها، پارDCR 

 DCRدر خمش برای تیرها با يکديگر مقايسه گرديد كه در اين مقايسه نشان داده شد كه مقدار پارامتر 

برای تیرهای موجود در قاب كامپوزيت از قاب فوالدی بیشتر است به عبارت ديگر تیرهای موجود در 

 DCRيم مقدار پارامتر قاب كامپوزيت وضعیت بحراني تری دارند. هرچه از محل خرابي فاصله مي گیر

در خمش برای تیرها در هر دو قاب كاهش مي يابد به عبارت ديگر تیرهايي كه به محل خرابي نزديک 

هستند وضعیت بحراني تری دارند و بايد با ضريب اطمینان بیشتری برای جلوگیری از خرابي پیش 

نیروی محوری ستون های طبقه  رونده در سازه طراحي شوند. با بررسي نتايج حاصل از تاريخچه زماني

اول به اين نتیجه مي رسیم كه ستوني كه به ستون حذف شده نزديک است، بیشترين نیروی محوری 

را داشته و احتمال خرابي در اين ستون بیشتر از ساير ستون های موجود در طبقه اول مي باشد. به 

نظور جلوگیری از خرابي پیش رونده همین دلیل اين ستون مي بايست با ضريب اطمینان باالتری به م

در سازه طراحي شود. به عبارت ديگر اين ستون ها مي بايست طوری طراحي شوند كه حتي االمکان 

 ظرفیت محوری آنها باال باشد.

  تغییرمکان قائم گره باالی ستون حذف شده در قاب كامپوزيت از قاب فوالدی بیشتر است. به عبارت

ريزش سقف طبقه اول و خرابي تیر دهانه اول در قاب كامپوزيت بیشتر از  ديگر امکان خرابي به علت

 سانتي متر بیشتر بوده است. 8قاب فوالدی است چون تغییرمکان قائم ماندگار آن حدودا 

  يکي از مزيت های استفاده از ستون های كامپوزيت به جای ستون های صلیبي تنها، كاهش ابعاد مقطع

دهانه موجود در بین ستون ها است كه اين مزيت  فضای پارک بیشتری در طبقات و در نتیجه افزايش 

اول و دوم در سازه های با كاربری تجاری فراهم مي كند. به همین دلیل است كه استفاده از اين سازه 

 ها رواج پیدا كرده است.
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