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دومین کنفرانس ملی زلزلهه هايمجموعه مقال
)ره(ام خمینی، ایران، قزوین، دانشگاه بین المللی ام1394فروردین27
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SPSWتحلیل لرزه اي قاب هاي فوالدي مهاربندي شده به کمک سیستم 

ghasem_civil@yahoo.com؛دانشگاه سمنان، دانشجوي کارشناسی ارشد سازه، قاسم پاچیده

چکیده
یرکه نسبت به سایفراوانیايمزایلفوالدي به دلیبرشیوارهاياستفاده از د

ینایاياز مزا. استتوجه، قابلهاي مقاوم در برابر زلزله دارندیستمس
با وجودیادو جذب و استهالك انرژي زیريتوان به شکل پذیمیستمس

باال یزيبه خطر لرزه خیتبا عنا. کرداشارهباال و اقتصادي بودن آنیسخت
یناز ساختمان ها در برابر زلزله، استفاده از ایاريبه مقاوم سازي بسیازو ن
حاضر یقدر تحق. رسدیو مقرون به صرفه به نظر ممناسبلرزه بر،یستمس

مقاوم سازي قاب هاي فوالدي مهاربندي شده همگرا با استفاده ازیبه بررس
دهد یممطالعه ي حاضر نشان.فوالدي پرداخته شده استیبرشدیوارهاي

و ی، فنیپاره اي نکات علمیتدر قاب هاي فوالدي مهاربندي شده، با رعا
یوارفوالدي همگرا به دمهاربندهايازیباربر جانبیستمسیضو، تعییاجرا
مناسب براي مقاوم سازي و یتواند به عنوان روشیفوالدي نازك، میبرش

.از قاب هاي فوالدي موجود، استفاده شودیعیوسیفبهسازي ط
دیوار برشی فوالدي، قاب هـاي فـوالدي مهاربنـدي شـده ي     : کلمات کلیدي

.زه ايهمگرا، بهسازي لر

مقدمه
یجاددر آن افوالديقطري که پس از کمانش ورقیکششیداناستفاده از م

استفاده از اب. استفوالديیبرشیوارهايي دیدهشود، اساس ایم
توجه یالديم1970و از سال یرهاي اخدههفوالدي دریبرشیوارهايد

یتتقوبایستمسیندر سال هاي قبل از آن استفاده از ا. استه جدي شد
یعي صنایدهبا ا(آناز کمانشیريورق فوالدي، براي جلوگینهاي سنگ

.]1[ساختمان صورت گرفته استدر تعداد محدودي) سازي یکشت
یردر چندسال اخفوالديیبرشیوارهايمطالعات روي دیرسیزنیراندر ا

دانشگاه هاي مختلف در حال پژوهشگرانيیلهشتاب گرفته و به وس
نظر گرفتن قاب هاي فوالديدر مطالعه ي حاضر با در.استیريیگپ

استاتیکییلبه عنوان قاب هاي مبنا، از تحلیرمقاومشده ي غمهاربندي
قاب ها با اضافه کردن پانل ینمقاوم سازي ایرتأثیبراي بررسیرخطیغ

نامه ییناساس آقاب هاي مبنا بر. شودمیهاي فوالدي به آن ها استفاده
به ) یرانا2800اول استاندارد یرایشو(برابر زلزله درطرح ساختمان هاي 

مقاومپس از اعمال روش هاي. شوندیمیدتولیرمقاومهاي غقابعنوان
هاي مهاربندي دهانهدریتیسازي شامل اضافه کردن مهاربندهاي تقو

فوالدي نازك و یبرشیواردصفحاتمهاربندي بایستمسیضنشده، تعو
فوالدي نازك به دهانه هاي فاقد یبرشدیوارکردن صفحاتفهاضا

ايیسهشوند و مقایمیلتحلیگردشده باریتهاي تقوسازهمهاربندي،
سازي شده مقاومو قاب هايیهقاب هاي پایتهاي ظرفیمنحنمیان

.یردپذیصورت م

مدلسازي و معرفی مدل ها
شـده  مهاربنـدي ياب ها ي فـوالد از قیکه تعداد قابل توجهینبا توجه به ا

یـین و پاسـخگوي الزامـات آ  د شده انیطراحیمینامه هاي قدیینبراساس آ

جـدي  یـاز سازه ها نینمقاوم سازي ابهیستند،نیدجدینامه هاي ساختمان
ي فـوالد یبرشـ یوارهـاي حاضـر اسـتفاده از د  تحقیـق در. شودیاحساس م

یـن در ا.ر نظر گرفتـه شـده اسـت   دسته از قاب ها، دینایتتقوبراينازك،
گـرا  مهاربندي شـده هم فوالديي قاباز تعدادیوتريپابتدا مدل کامیقتحق

سـاختمان هـا در برابـر زلزلـه     ینامـه طراحـ  آییناولیرایشکه براساس و 
يقـاب هـا  (یـه ي پابه عنوان قـاب هـا  ) یرانا2800استاندارداولیرایشو(

سـازي  مقـاوم بـراي . شودیمیدارند، تولدیازکه به مقاوم سازي ن) غیرمقاوم
یو سـاختار اصـل  فیزیـک شوند که بـا یانتخاب مییروش هایهقاب هاي پا
مناسب ییبه طور واضح روش ها. باشندتعارض کم تري داشتهیهسازه ي پا
مختلفيکه تنها با اضافه کردن المان هاهستندیههاي پاقابيمقاوم ساز

بتوان اصـالحات در  پایه،يگسترده در سازهیراتیتغیجادسازه اي و بدون ا
در دهانـه هـاي  یتیکردن مهاربندهاي تقـو اضافه.نظر گرفته را اعمال نمود

والدي فـ برشـی یـوار مهاربند با صـفحات د یستمسیضنشده، تعومهاربندي
کـه  یینازك به دهانـه هـا  فوالديی برشیوارنازك و اضافه کردن صفحات د

اسـت کـه کـم    ییهستند، ازجمله روش هامعماريزاماتي و البندفاقد مهار
یـز نیـی و بـه لحـاظ اجرا  یـه سـازه ي پا یبا ساختار اصلتداخلیزانمینتر

یـل و تحلمـذکور پس از اعمـال روش هـا ي  . را داردیبه نسبت خوبقابلیت
قـاب  یتهاي ظرفیمنحنمیانايیسهشده، مقایتدوباره ي سازه هاي تقو

.یردپذیمصورتي مقاوم شدهو قاب هایههاي پا

تحلیل استاتیکی غیر خطی
. شودیماستفادهیرخطیغیکیاستا تیلمدل ها از روش تحلیلبراي تحل

بارگذاري مشخص در مکان روش سازه ي طرح شده تحت الگويیندر ا
تا یبارهاي جانبینو ایردگیقرار مجرم هاي قابل مالحظه در سازه

یداپیشافزایجرفته در زلزله ي طرح، به تدرنتظاراشکلییربه تغیدنرس
ازینیآن ها، که تخمییرشکلاعضا و تغیروهايحالت نایندر.کندیم

.شوندیي سازه در زلزله ي طرح است محاسبه متجربه

به ییجاشود و جابنمیبه سازه اعمالیگونه بار جان بیچهیگرروش ددر
ي هامکانییرتغینهاي سازه به اسخپاویلتحمیسازه با الگوي خاص

یکیاستاتیلبه عنوان تحلیري اخیوهش. شودمیاستخراجیلیتحم
.]2[شود یشناخته مییرمکانکنترل تغبایرخطیغ

مدل هاي مورد مطالعه
ء جزکشوراز سازه هاي موجود دریکه بخش قابل توجهینبا توجه به ا
هاي مقاوم سازي آن روشیمطالعه و بررس،مرتبه هستندیانسازه هاي م

رو تعداد طبقات مدل هاي سازه اي قاب ایناز.رسدیها ضروري به نظر م
نظر گرفته شدهمرتبه دریاندر بازه ي سازه هاي ممطالعهحالهاي در

قطعاتلمعموه ابعادببا توجهیزتعداد و طول دهانه هاي قاب ها ن. است
به منظور . کشور انتخاب شده استهاي محل احداث ساختمان ها درینزم

تعداد دهانه ها و تعداد یلقبازیپوشش عواملومطالعه ي به نسبت جامع
طبقات دهانه با تعداد7و 5و 3، قاب هاي فوالدي مهاربندي شده طبقات،
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بریهپادل هايماینبارگذاري.در نظر گرفته شد15و 12و 10و8و 5
استاندارد (در برابر زلزله ساختمانینامه ي طراحییناول آیرایشاساس و

ینهم. استیرفتهصورت پذ519نامه ي آیینینو هم چن) یرانا2800
نامهیینسوم آیرایشمربوط به ویدزلزله ي جدیبضرابایهقاب هاي پا

عنوان قاب هاي بهه وشدیراحطیگردساختمان در برابر زلزله، بارطراحی
نام گذاري مدل ها نشانگر تعداد طبقات و عدد اول در. شدندیلتحلیدجد

.دهانه ها استعدد دوم تعداد
عرض دهانه . همگرا استقاب ها از نوع مهاربند فوالديیباربر جانبیستمس

قاب ها یرعرض بارگ. گرفته شده استدرنظرمتر 3,2و ارتفاع طبقات 4ها 
.استیو مهاربندها به ستون ها از نوع مفصلیرهاتاتصال.استمتر 5

آیین نامه ي مهاربندها و ستون ها براساسیرها،تیطراحپارامترهاي
شده یطراحیزلزله ي محاسباتاست که با ضرایب UBC97ساختمانی 

کیلوگرم بر مترمکعب و بار زنده برابر 650برابر بار مرده ي ساختمان. اند
.]3[لوگرم بر متر مکعب استکی200

و مقاطع از نوع ناودانی W، مقاطع ستون ها از نوع IPEمقاطع تیرها از نوع 
UNPدیوارهاي برشی از نوع پانل هاي فوالدي . در نظر گرفته شده است

برشی فاقد دیوارهاي . میلیمتر در نظر گرفته شده اند3,2نازك با ضخامت 
هرگونه سخت کننده بوده و اتصال آن ها به المان هاي مجاور از نوع گیردار 

.و داراي جوش ممتد هستند
ي طراحی ساختمان ها در در همه ي ویرایش هاي آیین نامهIو Aضرایب 

برابر زلزله براي ساختمان هاي مورد نظر در این پژوهش ثابت بوده و 
ین ضریب براي مدل هاي در حال مطالعه به مقدار ا. تغییري نداشته اند

.است1و 0,35ترتیب برابر 

مدل ها و مقایسه منحنی ظرفیت مدل هاتحلیل 
و سپس بار اعمالگسترده بر مدل هایروهايبه صورت نیابتدا بارهاي ثقل

روي یگريدیلالبته تحل. شدتحمیلوارونه به سازهیبا الگوي مثلثیجانب
صورتلییبا استفاده از الگو ي بارگذاري مستطموجودياز مدل هایمین

آن خودداري ذکرازیج،توجه به عدم تفاوت محسوس در نتاکه باپذیرفت
% 4یزانبه مینسبییجاجابهبهیدنتا رسیاعمال بار جانب. شودیم

مرحله ي 800ها در ییرمکانتغیشافزا. استارتفاع سازه محدود شده
درییگراقابل قبول بر اي همییراتحد تغ. استفتهپذیرصورتیمتوال

یجنتا. استشدهنظر گرفتهدر0,0001یزانبه میزرافسون ن-یوتنروش ن
مربوط به یتهاي ظرفمنحنییدمدل ها به تولیرخطیغیکیاستاتیلتحل

که ي گوناگون منجر شدهده با روش هاشتقویتيو مدل هایهي پامدل ها
6الی1طبقه به صورت نمونه در شکل هاي 15و 10و5قاب هاي براي

.قابل مشاهده است

دهانه3طبقه ي 5اوم سازي شده ي سازه ي مقیتظرفیمنحن:1شکل

دهانه7طبقه ي 5سازه ي مقاوم سازي شده ي یتظرفیمنحن:2شکل

دهانه5طبقه ي 10سازه ي مقاوم سازي شده ي یتظرفیمنحن: 3شکل
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دهانه7طبقه ي 10وم سازي شده ي سازه ي مقایتظرفیمنحن: 4لشک

دهانه3طبقه ي 15سازه ي مقاوم سازي شده ي یتظرفیمنحن: 5شکل

دهانه5طبقه ي 15سازه ي مقاوم سازي شده ي یتظرفیمنحن: 6شکل

بحث و تفسیر نتایج
تشکیلرايبیتحمل کافیتطبقه، ستون هاي مجاور قابل5در مدل هاي 

ینشوند؛ از امیکشش قطري روي پانل ها را ندارند و دچار کمانشیدانم
شود، سازه رفتار شکل میرو همان گونه که در نمودارهاي مربوط مشاهده

.دهدیرا نشان نمیو مطلوبیرپذ

یريبراي محاسبه ي شکل پذیتهاي ظرفیمستخرج از منحنیرمقاد:1جدول

براي محاسبه ي مقاومت افزونیتهاي ظرفیتخرج از منحنمسیرمقاد: 2جدول

کننده دارند و سختاست که پانل هاي فوالدي تنها نقشیمعنینبدینا
یزنیتظرفیمنحنینهمگرچه. تآن ها استفاده نشده اسیتاز ظرف

سازد، اما به سبب نحوه ي یمبرآوردهراینامه ي کنونیینالزامات آ
شود، یپانل فوالدي میبرشیتاستفاده از ظرفعدمثشکست ترد که باع

طرح بهسازي براي سازه هاي مذکور مقرون به صرفه ویناازاستفاده
.نخواهد بودمنطقی

یلبراي تشکالزمتحملیتطبقه، ستون هاي مجاور قابل8در مدل هاي 
یرازیست،نیمقدار کافیناما ا، کشش قطري روي پانل ها را دارندیدانم

یماز پانل فوالدي به مرحله ي تسلیقسمتهنوزیخرابیزمدر لحظه ي مکان
قابلیتسازه ي بهسازي شده تا ظرفیتکه ظرفییآنجااز.استیدهنرس

به یريپذشکلینمقداري فاصله دارد و هم چنیدنامه ي جدیینآپذیرش
جاور ستون هاي میترو تقوازایناست،یافتهنیشافزایمقدار قابل توجه

در نظر گرفته یستبایمطلوب میريپذشکلویتبه ظرفیدنبراي رس
.شود

کشش قطري یدانمیلطبقه تشک15و 12و 10در خصوص مدل هاي
سطوح پانل در طبقات یتمامتاحدودي(روي پانل به صورت کامل است 

یتبه مقدار قابل مالحظه اي تفاوت ظرفتوجه، اما با)شده اندیمتسلیینپا
یشافزایممستقیرو تأثید،و جدیمینامه هاي قدآیینیرشابل پذق

یزانبه متقویتسازه،یتظرفیشستون هاي مجاور در افزایخمشمقاومت
ید،نامه ي جدیینآسطحبهیدنمتناسب ستون هاي مجاور، براي رس

به صورت توأم با اضافه نمودن پانل هاي تواندیمیتتقوینا. ضروري است
.یردهاي مجاور صورت پذستونبهفوالدي

براي بارهاي طراحییلدهانه است که به دل3طبقه ي 15تنها استثنا مدل 
یلمدل به دلینا. یستنقبولیبه نسبت کم، داراي طرح قابلیجانب

با ینبوده به نحوي که حتیرذاتاً شکل پذمناسبداشتن مقاطع نه چندان
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برشییوارهاياربندهاي همگرا به داز مهیلرزه بر جانبسیستمیضتعو
یرعمدتاً تحت تأثمجاورتون هايدر سیريلوالهاي خمیلفوالدي، تشک

زودتر از آن که پانل فوالدي به بسیاری،و لنگر واژگونیممان هاي خمش
ینبا توجه به ا. شودیمیداريناپایزممکانیجاداباعثبرسد،یممرحله تسل

یینآسومیرایشر سطح مقاومت الزم در وي بهسازي شده مذکوسازهکه
یاساسیتکند؛ تقونمییساختمان ها در برابر زلزله را راضینامه ي طراح

قبل از نصب پانل هاي فوالدي، ضروري ستون هاي مجاور تایضتعویاو 
.است

و دستاورد علمی صنعتینتیجه گیري
:تگرفجهیتوان نتیمدل ها و مباحث ذکرشده میربا توجه به تفس

یستمستعویضمقاوم سازي قاب هاي فوالدي مهاربندي شده با روش-
فوالدي یبرشیوارپانل هاي دبهاز مهاربندهاي فوالدي همگرایباربر جانب

باربريیتظرفیشافزایلاز قبیاديزیايمزایري،پذامکاننازك، عالوه بر
.الك انرژي دارداستهجذب ویتظرفیشو افزایريشکل پذیشافزاجانبی،

مرتبه ي درکوتاهروش مقاوم سازي در خصوص قاب هايیناستفاده از ا-
شود، یمیدهترد نامشکستحاصل کهیحال مطالعه با توجه به مود خراب

.استیراقتصاديو غیرمنطقیغ

ي یلهوسبهمرتبه کهیاندر اکثر قاب هاي مینحوه ي شکست و خراب-
.استیرپذشکله اند، از نوع نرم وروش مقاوم سازي شدینا

یبرشدیوارل هايمهاربندهاي فوالدي همگرا با پانکهییدر سازه ها-
ممان یشو افزایتدارند، تقوتردشده است و مود شکستیگزینفوالدي جا

یفوالدي به صورت اساسیبرشیوارهاي دپانلستون هاي مجاورینرسیا
خواهد یرترد به شکست نرم و شکل پذاز شکست یخرابمودتغییرباعث

.بود

بر سازهارتفاعیشبا افزایاز لنگر واژگونیناشیممان هاي خمشیرتأث-
یبوده و نمچشمگیریارحاصل بسینحوه رفتار سازه و مود شکست و خراب

.نمودیتوان از آن چشم پوش
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