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وسیع  یهای ساندویچ پانل در خرابی پیشرونده با خرابی اولیهاثر میانقاب

 های بتنیدر قاب

 

 رکسانا محمدی باغمالیی 
  دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

r.mohamadi.b@gmail.com 

  سید شاکر هاشمی
 استادیار، سازه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

hashemishaker@yahoo.com 

  مهرناز چوبینه
  فارس، بوشهردانشجوی کارشناسی ارشد، سازه، دانشگاه خلیج 

mehrnaz.choubineh@gmail.com 
 

 چكیده 

 ایترین مسااایلی ک  در محارس سااازهیای مهندساای رشراا امری کلیدی بوده اسااتی یزی از مه امنیت سااازه یشیشاا  در یراری هر  ه

  بررسی سازه در آا  الشاایای رایج رذف یک یزی از ر شی یا استشود، بحس خرابی هیشر نده در سازههدافند غیررامل مطرح می

ست ضعیت ا سیب ریا می؛ در رالی ک  بقی   ساختشاا بد ا آ صورت رخداد یک خطر  شودیی  ست ک  در نظر بگیری  در  لذا مه  ا

افتد؟ در این مقال  برای رسااایدا ب  نشای   امی بینان  تری از شاااود ا  اتیامی میتر میغیرمنتظره ک  بارس رذف د  ساااتوا   یا بی 

 از  جود میانقاب ب  رنواا یک رضو ک  رشومارغ  اینیشچنین رلیی  سیی بررسی شده استی یا تحت خرابی ا لی ابی، هاسخ سازهخر

سازه سازهغیر صرفنظر میای در یراری  شاا میشود؛ یا  سخ  جوددید ک  تحقیقات ن ششگیر  غییر در   ت تیمیانقاب، بارس افزای  ا

سازه می شزل ست اثر مطلوب   یا نامطلوبی بر موضوعن شودی ایهذیری  سازه مشزن ا شد یارفتار  شت  با سی اثر ی در این مقال  ب  برردا

 SAP2000 افزاریای بتنی با اسااتیاده از نر در مابی  ساایی با خرابی ا لی  جود میانقاب، از نوع ساااند یپ هانل، بر خرابی هیشاار نده 

د میانقاب  جوک  ؛ ب  یوریمابل توج  میانقاب در بازتوزیی نیر یا هس از رذف الشاا بودگر مشاااارکت بیاانتایج شاااودی هرداخت  می

  رسدیتری ب  رالت هایدار خود میکوتاه زمااشود   سازه در مدتبارس کای  خرابی در سازه می

 

خرابی ا لی  ی  سییبتنی،  یایسازهخرابی هیشر نده، ساند یپ هانل،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

یا یای اخیر موارد مهشی از  موع خرابی در ساااازهیی ساااا 

تحت اثر شاارایب بارگذاری غیررادی شاادید ناشاای از آت ، 

یا انیجار را می ب     ب  خساااارات ضااار ک  منجر  فت  یا تواا 

ی یا شده استی یزانساا امتصادی سنگین   از دست رفتن جاا

ر نده اساات ک  یا، خرابی هی یای خرابی در سااازهاز مزانیز 

ای در اثر ضرب    یا روامل دیگر در آا یک یا اند رضو سازه

 خراب ب  یور آنی فر ریخت    ساااازه ب  صاااورت هیشااار نده

ی خراب شااده، سااحب خرابی شااودی بازتوزیی باریای ناری می

شااده   در نتیج  خرابی کل سااازه   یا ای دیگر اجزای سااازه

سحب شودی رواملی ک  میبخ  مهشی از آا راصل می توانند 

، ساوزیاند از: انیجار گاز، آت  موع این هدیده شاوند رحارت

برخورد اتومحیل، بارگذاری تصادفی بی  از اندازه ر ی ارضا، 

 ساا  ر ش کلی یور ب    [ی1خطای ساااخت، انیجار   غیره  

 یراری ر ش   یراری غیرمساااتقی  ر ش یااداد،ر  کنتر 

دارد، در   جود هیشااار نده خطر خرابی کای  برای مساااتقی 

  یژه   موضااعی مقا مت رایزار د  از مسااتقی  یراری ر ش

سیر ستیاده می فر ریزش خطر کای  برای جایگزین م  ودیشا

یاز جایگزین مسااایر ر ش رادی بار تعیین ب  ن  ندارد   غیر

 کندی ازمی بررسی باربر الشاا رذف با را سازه کلی هایداری

 شترین ر منطقی   ترینامتصااادی رنواا ب  ر ش این ر ، این

   [UFC1  2  یاینام  آیینی شااودمی اسااتیاده یانام آیین در

GSA2  3ر براب در سازه یراری برای جایگزین مسیر ر ش [ از

                                                      
1 Unified Facilities Criteria 

نده خرابی یاده هیشااار  ندیمی اسااات م ، د  آیین این در کن نا

 بحرانی ساااختشاا یای اسااتو رذف با سااازه کلی هایداری

یا در برابر خرابی جهت بررساای ساااختشاا .شااودمی بررساای

هیشااار نده با اساااتیاده از مسااایر جایگزین بار، سااا  نوع تحلیل 

نامیزی غیرخطی  تاتیزی غیرخطی   دی تاتیزی خطی، اسااا اسااا

هاد می تداییهیشااان تاتیزی خطی اب یل اسااا   رین تشاااودی تحل

ل باشاااد   تحلیر نده میترین ر ش تحلیل خرابی هی سااااده

نامیزی غیرخطی دمیق یابیدی ناترین ر ش برای ارز  ترین   توا

ر نده در یک ساااازه در اثر رذف یک هتانسااایل خرابی هی 

رذف یک  GSA   DoDالشاا باربر استی دستورالعشل یای 

ابی الشاااا باااربر را الزا  می کنناادی یاادف این مقررات ارزیاا

یا   ظرفیت آا یا برای بازتوزیی باریا تحت یزپاراگی سااازه

خرابی شاادید تنها یک الشاا اسااتی انین ر یزردی یک دید 

شر نده  ستعد خرابی هی سازه یای م سترش این ر ش ب   برای گ

ند  ی  می توا فرای  می کند، ارا ک  در  امعیت خساااارت ا ل

 یدبی  تر از تنها یک ستوا را تحت تاثیر مرار دی

بعضی از ر ش یای یراری مستقی  بر رلت یای ا لی  ی ساده 

شده   فرضی، ک  لز ما با خرابی ا لی  ی  امعی نزدیزی ندارند 

استوارندی یزی از ر ش یای رایج برای مقا مت در برابر خرابی 

هیشاار نده اسااتیاده از رذف منطقی یک الشاا بیر نی   ایجاد 

ذف استی بسیاری از سازه مسیریای جایگزین بار در یر بار ر

یایی ک  برای این معیار یراری نشده اند مقداری ظرفیت برای 

از دست دادا یک ستوا بد ا شزست کلی نشاا داده اندی در 

2 General Services Administration 
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رالی ک  این فرض اصااالی ک  یی بعضااای تهدید یا تنها یک 

الشاا سازه ای ب  یور جدی آسیب بحیند)ب  یور مثا  آسیب ب  

ع کننده ی محتشل ینگا  برخورد یک سااتوا یک اتیاش شاار 

یک  ساایل  ی نقلی  ب  ساااختشاا اسااتین، مشزن اساات نشاااا 

دینده ی خرابی تحت اثر سایر تهدید یا نحاشدی یک بارگذاری 

شدید  سازه منجر ب  آسیب موضعی  انیجاری در نزدیزی یک 

ستی در لندا، ا کالیاما   غیرهن، می شود)مانند رشالت تر ری

 ی]4[توا را تحت تاثیر مرار می دیدک  بی  تر از یک س

ای در رفتار یای مه  ساااختشاا ک  نق  رشدهیزی از مسااشت

 میانقاب یای  ارده دارد، میانقاب اسااتی یکسااازه در برابر بار

سزلت س  شامل در  امی  سطح   هرکننده ای،سازه مولی : ا

شترک ستی هرکننده هرکننده   ماب بین م  هرکردا برای یاا

 دیواربرشی یا نشا ک  شده استیاده یاستوا   تیریا بین نواری

 با ترکیب در ساااختشانی سااازه رفتار در   کنندمی ایجاد را

ا یا فقب ب  رنوادرنظر گرفتن میانقاب یکنندمی شااارکت ماب

ای در جهت ایشیناا نیست، زیرا اگرا  ازنظر ارضای غیرسازه

با مقا مت  کاران  اسااات )این دیواریامقا مت ساااازه محافظ 

کافی ک  ب  ساااازه می دیند، در تحشل نیر ی زلزل    در نتیج  

ضافی  سختی ا سازه تاثیر مثحت دارندن، با تحشیل  هایداری کل 

شتر از آنچ  کشوند ک  مابسحب می   یا تحت تاثیر نیر یی بی

اند مرار گیرندی در  امی، میانقاب نیر ی برای آا یراری شاااده

سیزلکنزیادی را منتقل می یای ا   بارگذاری داار د ک  در 

ا ک  شود   از آنجیا منتقل میشزست گردیده   نیر  ب  ستوا

قا  یا برای نیر ی کشتری یراری شاااادهساااتوا ند، این انت ا

ستوا می شزست   سزاییب تاثیر یاشودی میانقابناگهانی بارس 

 دیدمی نشاااا تحقیقاتی دارند جانحی بار تحت سااازه هاسااخ در

   جانحی   مای  باریای تحت هاساااخ ساااازه در یاالشاا نای ک 

 یتاثیرگذارند هیشر نده تخریب کنتر  در یشچنین

ساااپتامحر برای ا لین بار بحس  11هس از رشالت تر ریساااتی 

شدی  صورت جدی در میاا محققاا مطرح  شر نده ب   خرابی هی

سا  سخ یتل  2008در  سانی ها سا را هس  San Diegoمهرداد 

از رذف د  ستوا خارجی مجا ر ارزیابی کردی نتایج نشاا داد 

یای یولی   ررضاای با ک  در این سااازه رفتار د جهت  ی ماب

شارکت میانقاب ستند م صلی برای بازتوزیی باریا ی یا مزانیز  ا

  تغییرمزاااا ساااااختشاااا در برابر خرابی هیشااار نااده بااد ا 

حا  قاب، تقری یان با براب 4/2درنظرگرفتن م شاا  هاساااخ سااااخت ر 

سااااساااانی    2011در ساااا   ی[5درنظرگرفتن میانقاب اسااات 

یشزاراا مقا مت در برابر خرابی هیشاار نده ی یک ساااختشاا 

شدید  سیب ا لی  ی  سلح یازده یحق  ی  امعی را تحت آ بتن م

مطالع  کردندی آسااایب ا لی  ب  دلیل انیجاریای ی  زماا اهار 

تیر رشیق در یحق  ی د    ساااتوا مجا ر در یحق  ی ا     د 

مت در برابر  قا  زانیز  م ک  م تایج نشاااااا داد  رخ داده بودی ن

ی خشش -خرابی هیشر نده ب  یور رشده شامل رشلزرد محوری

ی یای باالتیریای رشیق یحق  ی د     رشلزرد ساایساات  ک 

صل  ستیاده از میا شد ک  ا شاا داده  ستی در این مطالع  ن آا ا

غیرخطی اندر کن  محوری   خششی هالستیک رایج در مد  

قا مت موجود در برابر خرابی  یا را در نظر نشی گیرد   م تیر 

هیشر نده را ک  تر محاسح  می کندی سپس با استیاده از میاصل 

شده    شی در نظر گرفت   فایحری در مد  تحلیلی، انین اندرکن
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داده یای تجربی محلی   کلی با تقریب نزدیزی برآ رد شااده 

 ی]6[است

  یشزاراا مسال  را در شرایب با    .Lupae M 2011در سا  

ستوا) انهدا     سناریوی مختل  رذف  شو برای د   بد ا باز

انیجارن ارزیابی کردندی مشاااایده شاااد ک  بعد از رذف الشاا 

رشودی، بخ  اصلی باریای ثقلی اضافی توسب میانقاب یای 

ستوا تحشل میباال شرایب انیجار سطحی  یا میانقاب شودی در 

شوک رشل می کنند    شار موج  ب  رنواا یک مانی در برابر انت

   .Li S 2016در ساااا   ی[7یابد هتانسااایل خرابی افزای  می

  مد   3/1یشزاراا با اسااتیاده از مد  آزمایشااگایی با مقیاس

ر نده یا رین خرابی هیشالشاا محد د نتیج  گرفتند ک  میانقاب

معاد  رفتار می کنند   می توانند  ب  رنواا دستک یای فشاری

مقا مت   سختی ا لی  را افزای  دیند  لی مد شزست ماب را 

  ی[8دیند تغییر می

در این تحقیق ضاااشن ارایاا  ر ش دمیق برای ماادلسااااازی 

سازه میانقاب ساند یپ هانل بر رفتار  شو، اثر  یای با   بد ا باز

 ساایی  یتحت تحلیل دینامیزی غیرخطی در خرابی هیشاار نده

 مورد ارزیابی مرار گرفت  استی

 مواد و روش ها -2

در این تحقیق ماب س  یحق  با سیست  ماب خششی بتنی متوسب 

سحی زلزل  خیلی زیاد   𝑰𝑰بر ر ی خاک نوع  در منطق  با خطر ن

متر   یو   2/3مورد بررساای مرار گرفت  اسااتی ارتیاع یحقات 

یا از نوع اسااتی سااق متر در نظر گرفت  شااده  2/3دیان  تیریا 

شا   ب  ت لب  با اختصاااای دیافراگ  صااا تیرا  بلوک بوده   

 ی ن1)شزل یحقات سازه تعری  شده است

 

 

ی       (.1)شكل پالن ساااازه مورد بررساای و موقذ

 هاستون

 

 یا، در محیبر نده ساااازهبرای بررسااای هتانسااایل خرابی هی 

سااازی شااده اندی هس از بارگذاری   مد  SAP2000افزار نر 

صل  ستی میا سازه، بای یراری ا لی ، ب  منظور تحلیل غیر خطی 

هالساااتیک ب  الشاا یا اختصاااای داده شاااودی در این هر  ه از 

 استیاده شده استی Fiber PMMمیاصل اندرکنشی 

شی مد  فایحر ست ر   رفتار سازیمد  ب  منظور آا در ک  ا

 یولی در رشت  یای از دست  ای ب  صورت الشاا یا غیرخطی

شت  یا رفتار اثر جشی از   می گیرد نظر  رفتار فایحریا ، یا   ر

 فایحر یر ب   ارد نیر ی می شودی در این میاصل برآ رد مقطی
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 آا ب  داده شده اختصای سطح تن  یای ر ی مجشوع برابر

صلی مقطی از ستی ب  ا سی  بندی دلیل ا بخ   ب  مقطی یر تق

ن ، ب  صاااورت بخ  یر تحلیل   یای متعدد گا  این جدا

 .داشت خوایند مناسب تری رشلزرد میاصل

یر میصل هالستیک ب  صورت یک میصل نقط  ای مجزا مد  

می شاااودی تشامی تغییر شااازل یای هالساااتیک ا  انتقالی یا 

د رانی در این میصاااال نقطا  ای ر ی می دیادی این بادین 

صلی ک   ست ک  باید یک یو  برای می سمعنا تیک کرن  هال

یا انحنای هالسااتیک ر ی آا جشی زده می شااود فرض گرددی 

این یو  معشوال نسااحتی از یو  رضااو   تابعی از رشق مقطی ب  

شرایب  ستی این یو  ب  بار ارشالی،  شی ا صل خش  یژه در میا

مرزی رضااو   یندساا  ی مقطی بسااتگی دارد انتخاب آا کار 

ی یایی توساااب انداا سااااده ای نیسااات، یراند ک  راینشای

FEMA-356  ستی ب شده ا ساسی یای تیا ت سحب داده   ا

 آزمای ، یای مختل  نهایی، ر ش ردی رالت تعری  در

 ر ی بر بار ارشا  ر ش بارگذاری   صاایح    نشون  ابعاد

هالستیک  میصل یو  برای تعیین آزمایشات نتایج بتنی، رضو

تحقیق باشااندی در این  می ای مالرظ  مابل هراکندگی دارای

یا در یو  رضو از معادالت یو  میصل هالستیک   تعداد آا

  یشزاراا  Liیای آزمایشاااگایی تجربی   با مقایسااا  با داده

شده 2016) سح   صل با یو  8ن محا ، h[   در نهایت از هنج می

اده شده یا استیبرابر با رشق تیر، در تیریا   د  میصل در ستوا

 استی

ای هانلی هی  سااااخت  ی ساااحک ب  در این تحقیق از دیوار ی

رنواا میانقاب استیاده شدی هانل هی  ساخت  ی سحک شامل د  

صیح  شحز  ی جوش شده ی فوالدی است ک  یک یست  ی 

ضای خرهایی  سب تعدادی ار رایق در میاا آا مرار گرفت    تو

ب  یزدیگر متصاال شااده اند ک  بعد از نصااب، بتن از د  یرف 

استیاده از این هانل یا ب  یور فزاینده  ر ی آا هاشیده می شودی

 ای در صنعت ساختشاا ر  ب  گسترش استی

مد  ت  ی غیرخطی ب  منظور  شاا هوسااا قاب از ال یان ساااازی م

(Nonlinear Shell)  موجود در نر  افزارSAP2000  استیاده

صیحات بتن   میلگرد ب   سازی  شدی در این الشاا امزاا مد  

استی صحت سنجی این مسشت با  صورت الی  الی  فرای  شده

  یشزاراا انجا   Dazioاساااتیاده از داده یای آزمایشاااگایی 

افزار   نیر ی جااانحی دیوار از نر  Uxتغییرمزاااا  ی[9شااااد 

SAP2000    برداشاات شااده   با مقادیر آزمایشااگایی مقایساا

 ین2)شزلشده است

 

مقایسه ی نمودار آزمایشگاهی و نتایج مدل  (.2)شكل 

 SAP2000سازی در نرم افزار 
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شاا  ب  کشک ال مد   ماب    Linkدر این  جداشاااادگی  اثر 

صل  ی  ست؛ بدین یریق ک  ابتدا یک فا شده ا میانقاب ارشا  

ستی  cm 3ی  ا لی  ب  اندازه شده ا ستوا لحاظ  بین میانقاب   

 ای جداگان  ای دارند،  ماب گره ی در محل تشاس، میانقاب

بدین یریق، در نواری جدا شااده ماب   میانقاب ک  در اصاال 

توانند تحت بارگذاری تغییرمزاا می در یک مزاا مرار دارند

شندی مد  سازی الشاا  شت  با بدین یریق  Linkیای مستقلی دا

گره ای دارای  4است ک  در فشار سختی ای ب  اندازه ی الشاا 

تی آا در کشاا  بساایار ناایز در نظر تن  مسااطح دارد   سااخ

 ین3)شزل گرفت  شده است

 

 

 Linkنحوه ی مدل سازی المان  (.3)شكل

یا ب  صورت منظ  مطابق مححس شش  در این هژ ی  ساختشاا

   ACI ی مقررات ملی ساختشاا بارگذاری   مطابق آیین نام 

یراری شدندی یشچنین هانل یا یحق مشخصات  2800استاندارد 

شری   شنهادی ن ساخت   اجرای) 385هی ستورالعشل یراری،   د

 ن مد  سااازیساااخت  سااحک ساا  بعدییای هانل هی ساایساات 

شدندی مشخصات مصالح   خالص  ی بارگذاری مورد استیاده 

 ارای  شده استی 2   1ب  ترتیب در جدا   

 مشخصات مصالح (.1)جدول 

 مقدار مشخصه مقدار مشخصه

مقا مت 

فشاری بتن 

 ماب

 MPa25 

تن  تسلی  

میلگرد 

 یولی

MPa 392 

مد   

 االستیسیت  ی

 بتن

MPa6/26517 

تن  تسلی  

میلگرد 

 ررضی

MPa294 

 زا  ارد 

 رج  بتن
3kg/m 2500 

تن  تسلی  

میلگرد مای  

 میانقاب

MPa 385 

مقا مت 

فشاری بتن 

 میانقاب

 MPa18 

 تن  تسلی 

میلگرد افقی 

 میانقاب

  MPa450 

 

 خالصه بارگ اری ثقلی سازه (.2جدول)

 بار زنده بار مرده موقذی 

𝑲𝒈 𝟒𝟗𝟎 ک  یحقات 𝒎𝟐⁄  𝟐𝟎𝟎 𝑲𝒈 𝒎𝟐⁄  

𝑲𝒈 𝟓𝟐𝟎 ک  با  𝒎𝟐⁄  𝟏𝟓𝟎 𝑲𝒈 𝒎𝟐⁄ 

𝑲𝒈 𝟔𝟎𝟎 دیوار خارجی 𝒎⁄  - 

معاد  دیوار 

 داخلی
𝟏𝟎𝟎 𝑲𝒈 𝒎𝟐⁄  - 

 

نامگذاری یر مد  براساااس سااناریوی رذف صااورت گرفت  

ب  شااازل  مد   نا  یر  باشاااد؛ ک  PnCxiyjاساااتی   nمی 

شاا شو، دیندهن صد باز بیاا گر تعداد دیان  یای را ی  iی در

بیانگر تعداد دیان  یای را ی  x   jستوا محذ ف در راستای 

 ن:4)شزل است yستوا محذ ف در راستای 
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ال ن: سناریوی رذف یک ستوا گوش    د   -4شزل ) -1

  (X1Y1)میانقاب 

بن: ساناریوی رذف د  ساتوا گوشا    سا   -4شازل ) -2

  (X2Y1)میانقاب 

ستوا گوش    اهار  -4شزل ) -3 س   سناریوی رذف  جن: 

  (X2Y2)میانقاب 

 

 

 سناریوهای     ستون و میانقاب (.4)شكل

 

ام  نبراسااااس آییندر ارزیابی ارضاااا تحت خرابی هیشااار نده، 

UFC یا ب  صااورت ساا  بعدی انجا  شااده اسااتی کلی  تحلیل

میاصاال هالسااتیک از نوع میاصاال فایحر تعری  شااده اندی از 

ی  شااااده در  بار ارا حات  نامیزی غیرخطی    ترکی یل دی تحل

سی    UFCنام  آیین ستی در این تحقیق ب  برر شده ا ستیاده  ا

سازه ، سب با   بد ا میانقابیای ماب خششی بتنی متوارزیابی 

، در برابر خرابی 30از نوع سااااند یپ هانل با درصاااد بازشاااو  

 ی  سیی هرداخت  شده استیهیشر نده با خرابی ا لی 

 نتایج و بحث  -3

 بررسی وضذی  مفاصل

شده در گا   شزیل  صل ت ستوا در یحق  یشز  میا با رذف 

شزل ستنهایی تحلیل   رداکثر د راا    ک یهذیری لوالی هال

ت   هذیرش برای خرابی هیشااار نده در نظر گرف یار  ب  رنواا مع

 شودیمی

یا در تحلیل دینامیزی غیرخطی، نتایج در بررساای هاسااخ سااازه

شاا می سی د راا ن ش  مد  مورد برر دید ک  در د  مد  از 

نام  فراتر رفت  اسااتی یحق یای سااتوا از مقدار مجاز آیینالشاا

ستورالعشل  ستوا UFCد یای یای تحت خش  معیار هذیرش 

موجود در دساااتورالعشل  Life Safetyیشاا ساااطح رشلزرد

ASCE  مد مد   با اسااااتی این د   قاب    یان بد ا م یای 

مد   ندی در  رذف د    ساااا  ساااتوا بود یای  ناریو  سااا

P100CX2Y2  ،کاا  بحرانی ترین مااد  مورد بررسااای بود

ار مجاز فراتر د راا شااا  الشاا ساااتوا   د  الشاا تیر از مقد

ستوا  شی د  الشاا  ستی یشچنین در این مد  ظرفیت بر رفت  ا

رذف  حت  ت  ت یاف یای افزای   کافی در برابر نیر  مت  قا  م

 ناگهانی را نداشت  است   داار شزست ترد شده استی 
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یای  ضاااعیت میاصااال تشااازیل شاااده در مد  5 در شااازل

P100CX2Y1   P100CX2Y2  برای سناریوی رذف اند

غییر تر فر  تنشای  داده شده استی ب  رلت  ضوح بی  ستوا

ر شزل یا دنشایی تغییرمزاایا میزاا بزرگشزل یافت  ی الشاا

ب تنظی   -5نشایی شاازل   د  برابر بزرگ 10ال  برابر با   -5

 ا یای بدبا توج  ب  شزل با رذف ستوا در سازهشده استی 

ر یای تیتر از الشاایای ساااتوا بحرانی میانقاب، رشلزرد الشاا

اسااات؛ک  این امر در تهدید هایداری کلی ساااازه نق  مهشی 

 داردی

 

 

های الف( وضذی  مفاصل پالستیک مدل (.5)شكل

S3R1P100CX2Y1)ب ،S3R1P100CX2Y2 

یا، ا  از لحاظ خششای   ا  برشای میصالی در در ساایر مد 

سحی دارد   کلی   سازه رشلزرد منا ست    شده ا شزیل ن سازه ت

ستوا محذ ف، مابلیت هل  سازه از جشل  تیریای باالی  تیریای 

زدا بر ر ی ارضااا دیگر را دارندی بیشااترین میزاا د راا تیریا 

باالی ساااتوا در تشامی مد  ق  ا      ب  تیریای یح یا مربوط 

یای دارای میانقاب رشلزرد باشااادی در مد رذف شاااده می

ضااور میانقاب ی ایشن بوده ارا ک  رتشامی ارضااا در محد ده

 بارس کای  اششگیر د راا ارضا شده استی 

یا، در یا در تشامی مد ترین میزاا د راا سااتوابی  3جد   

دیدی با توج  ب  مقادیر رالت با   بد ا میانقاب را نشااااا می

بارس کای   یانگین  ب  یور م قاب  یان  96.5جد   رضاااور م

نگر اثر بیا درصدی تغییرمزاا نهایی سازه شده است ک  این امر

 ی میانقاب در افزای  سختی مای  سازه استیمابل مالرظ 

 

ها در سازه ها با بررسی وضذی  دوران ستون (.3)جدول

 درصد بازشو متفاوت

 مدل
دوران مجاز 

 ستون )رادیان(

دوران 

ستون 

 )رادیان(

موقذی  

دوران 

  داکثر

P100CX1

Y1 0.013729 0.002210 E1S2 

P100CX2

Y1 0.01358 0.025120 E1S2 

P100CX2

Y2 0.013729 0.031660 D1S2-E2S2 
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P30CX1

Y1 0.01129 0.000170 E1S2 

P30CX2

Y1 0.01129 0.000270 E1S2 

P30CX2

Y2 0.01129 0.000530 E2S2 

 

 بررسی تغییر مكان قائم سازه

با اجرای تحلیل تاریخچ  زمانی ب  بررسی هاسخ دینامیزی سازه 

هرداخت  شااادی نشودار تاریخچ  زمانی  ی  ساااییبا خرابی ا لی 

ن تریتغییرمزاااا مااای  گره باااالی ساااتوا محااذ ف بااا بی 

شزل شزل  7   6یای  تغییرمزاا در  ستی  شده ا شاا داده   6ن

ب  مد  تایج مربوط  قاب را نشای  مین یان بد ا م با یای  دیدی 

توج  ب  شزل در سناریوی با رذف یک، د    س  ستوا تغییر 

زاا هام با یای ن یب برابر  ب  ترت  76/201  32/78، 35/21یی 

شاااود ک  با افزای  تعداد متر بوده اساااتی مشاااایده میمیلی

تری مرار یای محذ ف سااازه در معرض ارتعاشااات بی سااتوا

 گیردیمی

   P100CX1Y2ی ارتعاش ساااناریویای مقایسااا  7شااازل 

P30CX1Y2 یای دیدی تغییر مزاا مای  در مد را نشااااا می

دارای بازشااو با رذف یک د    ساا  سااتوا ب  ترتیب برابر با 

 96متر اسااات ک  ب  یور میانگین تیا ت میلی 6   74/2، 12/1

 یای بد ا میانقاب دارندییای سازهدرصدی با تغییرمزاا

 

-نمودار تاریخچه زمانی تغییرمكان قائم مدل (.6)شكل 

 های بدون میانقاب

 

 

ای هنمودار تاریخچه زمانی تغییرمكان قائم مدل (.7)شكل

X2Y1 با و بدون میانقاب 

 

 بررسی وضذی  اجزای میانقاب
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در این مسشت نق  میانقاب در تحشل نیر یای اضافی ناشی از 

دی گیریا مورد بررساای مرار میرذف ناگهانی سااتوا یا سااتوا

میسااز در سااناریویای دارای یای فوای تن مقایساا  4جد   

ود شمیانقاب بررسب مگاهاسزا  ارای  شده استی مشایده می

مد   ها در  ماتور افقی  X2Y2ک  تن تن  فوا میساااز در آر

قاب از تن  تسااالی  آا ) یان تار MPa 450م ت    رف ن فراتر رف

یا ی غیرخطی شاااده اساااتی در ساااایر مد آرماتور  ارد ناری 

ن  ت تن  فوا میساااز در ییپ کدا  از مصاااالح فوالد   بتن از

یا فراتر نرفت  اساااتی یشچنین تسااالی    مقا مت فشااااری آا

ستواافزای  تن  شهود یا یا افزای   شده کامال م یای رذف 

اساات؛ ب  یوری ک  تن  موجود در اجزای بتن،میلگرد افقی   

شده از یک ب  د  ب  ترتیب  ستوا رذف   10، 2مای  با افزای  

س 8   ستی با افزای  د باره ی  شده ا شده ب برابر   توا رذف 

 ی با د  ستوا رذفیا در مقایس  با سازهس  ستوا میزاا تن 

شاااودی لذا نرخ برابر می1/ 2   3، 6/1شاااده در اجزا ب  ترتیب 

ب  د  شااادت  افزای  در تغییر ساااتوا رذف شاااده از یک 

شااود ک  میلگردیای افقی تری داردی یشچنین مشااایده میبی 

با دیگر اجزا در برابر قایسااا   ر تیای بی رذف ساااتوا در م

 دیندی تری نشاا میرساسیت بی 

 

 (MPa)میسز اجزاء میانقاب های فون(. تنش4جدول)

 میلگرد قائم میلگرد افقی پوشش بتنی مدل

CX1Y1Z1 3.688 16.072 32.031 

CX2Y1Z1 7.752 165.877 255 

CX2Y2Z1 12.588 503.174 304.6 

 گیرینتیجه -4

میانقاب تحت خرابی هیشااار نده با خرابی یای بد ا ساااازه  -1

 یای دارای میانقاب مستعد تشزیلتر از سازهی  سیی بی ا لی 

 یای تیر   ستوا یستندیفصل در الشاا

ستوا بی  -2 سناریویای با رذف اند  ترین د راا مربوط ب  

یای دارای یای ستوا سازهاست   ب  یور میانگین د راا الشاا

 تر استییای بد ا میانقاب ک سازهاز   96.5میانقاب 

یای دارای بازشو با رذف یک د  تغییر مزاا مای  در مد   -3

یای درصدی با تغییرمزاا 96  س  ستوا ب  یور میاگین تیا ت 

 یای بد ا میانقاب دارندیسازه

 ی میانقاب بادیندهمیساااز اجزای تشااازیلمیزاا تن  فوا -4

ب  میزاا مابل توجهی  یای رذف شااادهافزای  تعداد ساااتوا

یااافزای  می ک  ب بد  بازتوزیی یا قاب در  یان گر مشاااارکت م

 نیر یای اضافی  ارد شده بر سازه تحت اثر رذف الشاا استی

یای بد ا میانقاب میزاا ارتعاش سازه در مقایس  با در سازه -5

رالت دارای میانقاب بیشتر بوده   در رالتی ک  سازه با میانقاب 

 رسدیدر زماا کشتری ب  رالت هایدار خود می است، سازه
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 چكیده انگلیسی -6

Safety of the structures has always been a key concern in design of civil engineering projects. One of the most important issues 

being discussed in passive defense matters is the progressive collapse of structures. One commonly used method is to remove an 

element and assess the structures response, while the rest of the structure is remained without any damage. Therefore it is important 

to discuss what happens in case of an unexpected risk that causes elimination of two columns or more? In order to achieve a more 

realistic representation of damage, in this paper the response of structures subjected to extensive initial damages has been 

investigated. Also, despite the fact that as a nonstructural member, presence of infill panels is usually neglected in the design 

procedures of structures, investigations indicate impressive increases in stiffness and resistance and also change in ductility of 

structures due to existence of infills. This may affect the structures behavior in a favorable or unfavorable way. In this paper Effect 

of infill panels, in particular sandwich panels, on the progressive collapse of RC structures is assessed by means of SAP2000 

software. Outcomes showed a significant contribution of infills to the redistribution of the loads caused by progressive collapse in 

a way that reduced the failures and the structure got back to its steady state in a shorter duration.  
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