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 خالصه

دهد كه اغلب این  اي ساختمانهاي فوالدي موجود در ایران مورد ارزیابي قرار گرفته است. نتيجة ارزیابي نشان مي مقالة حاضر، عملکرد لرزهدر 

ي هاي انرژ اي دارند. براي تقویت، شيوة استفاده از مستهلک كننده نبوده و نياز به تقویت لرزه ۱033ساختمانها پاسخگوي زلزلة طرح استاندارد 

( مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. عالوه Added Damping And Stiffness or ADASصفحه فوالدي افزایندة سختي و ميرایي )

مركز فوالدي( انجام شده است. در تحليل استاتيکي  اي بين شيوة تقویت ارائه شده و شيوة تقویت مرسوم )استفاده از مهاربندهاي هم بر آن مقایسه

استفاده شده است. نتایج نشان مي دهد كه با استفاده از این ميراگرها مي توان اتالف  SAP2000يستمهاي مورد مطالعه از نرم افزارغيرخطي س

 انرژي را درآنها متمركز نمود و سهم سایر اعضاي سازه اي از اتالف انرژي را به حداقل رساند.
 

 .یرخطیغ کیاستات لیتحل ،یمقاوم ساز ،یفوالد ی، سازه هاADASمستهلک کننده کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
ها، استفاده از مهاربندیهاي فوالدي است. اگرچه این شيوة تقویت تأثير بسزایي در افزایش سختي طبقات و كاهش  اي سازه روش رایج در تقویت لرزه

هالك انرژي ناشي از تغيير شکلهاي پالستيک از طرف جابجایي نسبي طبقات دارد اما بخاطر كاهش پریود ارتعاشي سازه از یک طرف و كاهش است

گردد. از اینرو بخاطر افزایش نيروهاي داخلي سازه، الزم خواهد  اي، از جمله برش پایة ساختمان مي دیگر، موجب افزایش شتابها و در نتيجه نيروهاي لرزه

 .کن و در صورت امکان پرهزینه استبود كه ستونهاي مهاربندي شده و فونداسيون نيز تقویت گردد كه اغلب غير مم

ها  كننده ها، رواج یافته است. این مستهلک اي سازه هاي انرژي یا ميراگرها براي بهبود رفتار لرزه كننده در چندین دهة اخير، استفاده از مستهلک

ي صفحه فوالدي افزایندة سختي و ميرایي هاي انرژ كننده گردند. مستهلک اي سازه مي اي باعث كاهش پاسخ لرزه با جذب قسمتي از انرژي لرزه

ADAS اند كه داراي پشتوانة تحقيقاتي تئوري و آزمایشگاهي وسيعي بوده و بخاطر سهولت اجرایي و كاهش  هاي انرژي كننده ، از جمله مستهلک

 ۱033هاي طراحي شده بر اساس استاندارد  اي سازه زهاي براي تقویت لر توانند بعنوان شيوه ها، مي اي سازه اي و افزایش توان لرزه هاي تقویت لرزه هزینه

 .[0] در ایران مورد استفاده قرار گيرند  [۱و1]
 

 

 ADASهای  کننده مستهلک .2

 
اند. ورقهاي  اي ساخته شده از صفحات فلزي، كه به طور موازي كنار هم قرار گرفته ابزارهاي مکانيکي هستند بصورت مجموعه ADASالمانهاي 

شکل   Δشکل )به شکل ساعت شني( و یا  Xروند از جنس فوالد نرمة ساختماني بوده و بصورت  بکار مي ADASدر ساخت المانهاي فوالدي كه 

  (Triangular-Plate Added Damping And Stiffness or TADAS)و نوع دوم به المان   ADAS)مثلثي شکل( هستند. نوع اول به المان 

 .نشان داده شده است ۱و 1از هر دو المان بترتيب در شکلهاي اي  . نمونه[7 – 4]مشهور است

داراي شرایط انتهایي دو سر گيردار هستند در حالي كه صفحات المان  ADASهمانگونه كه از شکلهاي مذكور پيدا است، صفحات المان 

TADAS ح مقطع صفحات در یک انتها گيردار و در انتهاي دیگر مفصل كامل هستند. بخاطر سازگاري تغييرات سطADAS  با تغييرات لنگرخمشي

زیع در ارتفاع المان، این صفحات در سرتاسر ارتفاع بطور یکنواخت تسليم شده و تغيير شکلهاي پالستيک در سراسر ارتفاع ورق بطور یکنواخت تو
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دیر نظير در یک ورق مستطيلي با همان تغيير شکل گردد. لذا ضمن اینکه ماكزیمم مقدار كرنش و انحناء در این حالت به طور چشمگيري كمتر از مقا مي

 كند . جانبي است، تقریباً تمام حجم فوالد در جذب انرژي شركت مي

 

 [.4] ای چهار صفحه ADASيک المان  -1شکل 

 
 ]6[ای  هشت صفحه TADASيک المان  -2شکل 

(، بين انتهاي مهاربند و تير طبقه است؛ ˄یا  ˅ن )مهاربندهاي محل نصب این المانها در ساختمانها معموالَ در محل اتصال مهاربندهاي شورو

، بطوریکه گریز طبقه باعث حركت افقي قسمت فوقاني المان نسبت به قسمت تحتاني آن شده و در اثر جاري شدن قسمتي تا تمام حجم فوالد ورقها

جزئيات اجرایي المانهاي  4و  0شود. در شکل  د جذب این المانها ميهاي پسمان بخش قابل توجهي از انرژي ورودي زلزله به سازه به صورت تغيير شکل

ADAS  وTADAS [0] اند نشان داده شده. 

 
 .ADASجزئیات اجرايی المان  -3شکل 
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 .TADASجزئیات اجرايی المان  -4شکل 

 

. [۳] اي آمریکا به مرحلة اجرا رسيد ها، اولين بار در نيروگاه هسته اي سازه شکل براي بهبود پاسخ لرزه  Δیا  X ديایدة استفاده از صفحات فوال

در دانشگاه ميشيگان انجام  ( Bergman & Goel) توسط برگمن وگوال 1۳07در سال  ADAS نخستين آزمایشهاي جدي در مورد صفحات

 (Quanter Quake Corporation or CQC)  و كوانتركوئيک (Bechtel Power Corporation or BPC) [. شركتهاي بچتل پاور13گرفت ]

هاي ساختماني قابل استفاده كردند. در سال  اي سازه اي و تقویت لرزه براي بهبود رفتار لرزه ADAS شکل را در غالب المان X صفحات فوالدي 

در مركز  ADAS ، تحقيقات آزمایشگاهي جامعي را روي رفتار سيکلي المانهاي ( Whittaker et al) یک گروه تحقيقاتي به رهبري ویتاكر 1۳0۳

در  ADAS تکنيک تهران نيز یک تحقيق آزمایشگاهي در مورد نقش المانهاي [. در دانشگاه پلي5و4تحقيقات دانشگاه بركلي كاليفرنيا انجام دادند ]

 تحقيقات تحليلي و آزمایشگاهي وسيعي به رهبري تساي 1۳۳۱. درسال [11] ورت گرفته استهاي فوالدي با اتصاالت خورجيني ص اي سازه تقویت لرزه

(Tsai )  روي المانهاي [7و  6]در دانشگاه ملي تایوان TADAS انجام گردید. 

سيسکو با استفاده از در سالهاي اخير، با تکيه بر نتایج درخشان تحقيقات مذكور، ساختمانهاي مختلفي در كاليفرنيا، مکزیکوسيتي و سانفران

 .[10و  1۱]اي گردیدند  تقویت لرزه ADASالمانهاي 
 

 ها معرفي نمونه .3

 
( و دو نمونه ساختمان فوالدي با قابهاي خمشي معمولي CBFمحور ) دو نمونه ساختمان فوالدي با قابهاي ساختماني سادة با مهاربندي هم مقالهدر این 

(SOMRFمورد ارزیابي لرزه ،) بصورت االستيک و خطي آناليز  [1] 1070مصوبة  ۱033ها بر اساس زلزلة طرح استاندارد  گرفته است. این نمونه اي قرار

،  CBF4،CBF10طبقه مدلسازي شده بودند به ترتيب با عناوین  بعدي چهارطبقه و ده هاي سه ها كه بصورت سازه اند. این نمونه و طراحي شده

SOMRF4  ،SOMRF10  گردند مشخص مي. 

 

 ای لرزه شيوة ارزيابي و تقويت .4

 
استفاده شده است.  ATC40  [14]ها قبل و بعد از تقویت از آناليزهاي استاتيکي غيرخطي به شيوة طيف ظرفيت  براي ارزیابي عملکرد غيرخطي نمونه

ري تحليل غيرخطي استاتيکي استفاده شده است. كنترل ها )رابطة برش پایه در برابر جابجایي بام( از یک برنامة كامپيوت براي تعيين منحني ظرفيت سازه

 پذیري صورت گرفته است. بر حسب دو پارامتر سختي و شکلFEMA-273  [15 ]عملکرد بر اساس معيارهاي پذیرش 
 

 های موجود ای سازه ارزيابي عملكرد لرزه .5

 

، نسبت به تراز عملکرد ایمني جاني ارزیابي گردید. این ارزیابي [۱] ۱033هاي موجود نمونه تحت زلزلة طرح استاندارد جدید  عملکرد غيرخطي سازه

، حتي تا حد شکست، داراي سختي (CBF10و CBF4 هاي هاي موجود با قابهاي ساختماني سادة مهاربندي شده )نمونه نشان داد كه نمونه سازه
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، داراي سختي (SOMRFوSOMRF4 ) با قابهاي خمشي معمولي هاي موجود باشند. حال آنکه نمونه سازه اي كافي در برابر زلزلة طرح مي طبقه

از مقدار  (Story Drift Ratio) اي ها، نسبت گریز طبقه اي تحت زلزلة طرح نيستند چرا كه در هریک از این نمونه كافي براي مقابله با آسيبهاي ناسازه

نشان داده  5در نقطة عملکرد )نقطة نظير جابجایي نياز( در شکل  SOMRF10 و SOMRF4 هاي اي نمونه كرد. نسبت گریز طبقه % تجاوز مي۱مجاز 
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 . SOMRF10و  SOMRF4های  ای نمونه نسبت گريز طبقه -5شکل 

 
ها در برابر زلزلة طرح فاقد نقطة  ازهظرفيت، نشان داد كه این س-هاي موجود از روي طيف نياز بررسي عملکرد نمونه سازه

كند.  ( هستند و در صورت داشتن نقطة عملکرد نيز، این نقطه از تراز عملکرد ایمني جاني تجاوز مي.Performance Point or P.Pعملکرد)

(، براي EPAر شتاب مؤثر )ارائه شده است. مقدار حداكث 6در شکل  SOMRF10و  CBF10هاي موجود  ظرفيت براي سازه-اي از طيف نياز نمونه

از باال به پایين، بترتيب نشانگر طيف نياز طرح االستيک، طيف نياز غير االستيک و  6هاي ارائه شده در شکل  باشد. منحني مي g3305ها برابر  این سازه

 ند.هاي نياز و ظرفيت نقطة تالقي ندار شود كه منحني ها قبل از تقویت هستند. مالحظه مي طيف ظرفيت سازه
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 ها قبل از تقويت. ظرفیت و بررسی نقطة عملکرد نمونه سازه-طیف نیاز -6شکل 

 
هاي قاب ساختماني سادة مهاربندي شده، افت قابل توجه مقاومت  بررسي توسعة تغييرشکلهاي پالستيک، نشان داد كه مشکل اصلي سيستم

پذیري براي حصول نقطة عملکرد در تراز ایمني جاني است. همين بررسي در  ازه پس از كمانش مهاربندهاي فشاري و عدم كفایت ظرفيت شکلجانبي س

هاي قاب خمشي معمولي حاكي از تجاوز تغييرشکلهاي پالستيک در اتصاالت تير به ستون، از تغييرشکلهاي پالستيک مجاز در تراز عملکرد  مورد سيستم

 ( است.LSني جاني )ایم
 

 

 ADASو  CBFهای تقويت  مقايسة شيوه .6

 
( و المانهاي CBFمركز ) ها به دو شيوة استفاده از مهاربندي فوالدي هم هاي موجود، اقدام به تقویت این نمونه پس از اطمينان از لزوم تقویت نمونه سازه

ها و گریز  هاي تقویت شده نشان داد كه هر دو شيوة تقویت در كاهش جابجایي ( گردید. مقایسة گریز طبقات سازهADASافزایندة سختي و ميرایي )

 قبل و بعد از تقویت مقایسه شده است. SOMRF4اي نمونة  نسبت گربز طبقه 7طبقات مؤثر است. در شکل 
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 قبل و بعد از تقويت. SOMRF4ای سازة  مقايسة گريز طبقه -7شکل 

 
، در تراز تنشهاي مجاز و با صرفنظر از رفتار غيرخطي سازه صورت گرفته است ولي طرح تقویت  SOMRF4+CBF1طرح تقویت 

SOMRF4+CBF2 .در تراز عملکرد ایمني جاني انجام یافته است ، 

( قابل حمل توسط این Effective Peak Acceleration) EPAها قبل و بعد از تقویت، حداكثر  اي سازه به منظور مقایسة توان لرزه

شود، سازة تقویت شده با المانهاي  ارائه شده است. چنانچه دیده مي  SOMRF4براي سازة  0اي از این مقایسه در شکل  ها مقایسه گردید. نمونه نمونه

ADAS پذیري باالي این المانهاي مستهلک كنندة  ر ناشي از ظرفيت شکلهایي به مراتب بزرگتر از زلزلة طرح را متحمل گردد. این ام قادر است زلزله

 انرژي است.
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 مقايسة حداکثر شتاب مؤثر قابل حمل مربوط به تراز عملکرد ايمنی جانی. -8شکل 

 

ها، مقایسه شده است. این  نمونه ، ميزان فوالد مصرف شده براي هر دو طرح تقویت ADASو CBFبراي مقایسة اقتصادي دو طرح تقویت 

اي از این  كند. نمونه مصرف مي ˅فوالد كمتري نسبت به طرح تقویت با مهاربندي فوالدي  ADASها نشان داد كه طرح تقویت با المانهاي  مقایسه

بيشتر از گزینة  ADASاجراي  ارائه شده است. البته ممکن است كه هزینة ساخت و ۳در شکل  CBF10مقایسه برحسب واحد سطح زیربناي نمونة 

 به مراتب بهتر خواهد بود. ADASهاي تقویت شده با  اي سازه باشد و در نهایت اختالف هزینه كمتر گردد. ولي به هر حال عملکرد لرزه ˅مهاربندي 
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 .CBF10مقايسة فوالد مصرفی در واحد سطح زير بنای نمونة  -9شکل 
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 يریگنتيجه .7

 
 بندي نمود: توان در چند بند زیر جمع نتایج به دست آمده از تحقيقات بعمل آمده را مي

اند، داراي  اي شده ( و ماقبل آن طراحي لرزه1070قدیم )مصوبة  ۱033اكثر ساختمانهاي موجود در ایران كه براساس ضوابط استاندارد  – 1

اي این ساختمانها به ویژه ساختمانهاي مهمي چون بيمارستانها، مدارس،  ید نيستند و تقویت لرزهجد ۱033ایمني جاني در برابر زلزلة طرح استاندارد 

 نيروگاهها، سينماها و امثال آن ضروري است.

گردد.  در قابهاي ساختماني سادة فوالدي موجود، كمانش مهاربندها و ستونهاي فشاري باعث افت شدید مقاومت و ناپایداري ساختمان مي – ۱

پذیري و ظرفيت استهالك انرژي ناشي از مهاربندهاي كششي به تنهایي براي تأمين هدف عملکرد مطلوب  افت مقاومت به حدي است كه شکل این

 كافي نيست.

پذیري و استهالك انرژي سازه، مستلزم بوجود آمدن  در قابهاي خمشي موجود، بزرگ بودن جابجائي تسليم و استفاده از ظرفيت شکل – 0

استفاده گردد، با  ADASها از المانهاي  اي سازه اي است. در صورتيکه براي تقویت لرزه بقات قابل توجه در ساختمان و در نتيجه آسيبهاي ناسازهگریز ط

همراه نيست.  اي هاي ناسازه اي بزرگي نبوده و از اینرو استهالك انرژي با آسيب توجه به كوچک بودن جابجایي تسليم این المانها، نياز به گریز طبقه

اي  هاي سازه ها باعث افزایش سختي طبقه و در نتيجه كاهش گریز طبقه و در نهایت كاهش آسيب اي سازه براي تقویت لرزه ADASاستفاده از المانهاي 

 گردد.  اي مي و ناسازه

دهد كه مانع از  شکست آنها رخ ميپذیري اتصاالت، افت مقاومت ناشي از  در قابهاي خمشي معمولي موجود، بخاطر محدود بودن شکل – 4

اي در این المانها متمركز  ها، آسيب هاي سازه اي سازه در تقویت لرزه ADASگردد. با بکارگيري المانهاي  دستيابي به هدف عملکرد مطلوب مي

 گردد. ، خالصه ميADASویض المانهاي اند. از اینرو پس از وقوع یک زلزله، تعمير سازه فقط در تع گردد كه عمداً براي این منظور طراحي شده مي

ها قابل توجه نيست. پایين بودن  هاي مهاربندي شده، معموالً استهالك انرژي هيسترسيس در این سازه بخاطر رفتار تقریباً االستيک سيستم – 5

گردد. بنابراین  ابل توجهي در ساختمان ميظرفيت استهالك انرژي از یک طرف و باال بودن سختي سيستم از طرف دیگر منجر به توليد شتابهاي طيفي ق

گردد. از اینرو معموالً  ها منجر به افزایش نيروهاي محوري در ستونها  و بخصوص فونداسيون مي اي سازه استفاده از مهاربندهاي فوالدي براي تقویت لرزه

ود. چنين تقویتي پرهزینه و در اغلب موارد غيرعملي است. بخاطر اي و فونداسيون نيز خواهد ب در شيوة تقویت با مهاربند، نياز به تقویت اعضاي سازه

گردد. از اینرو در این  ، شتابهاي طيفي كوچکي در سازه ایجاد ميADASهاي تقویت شده با المانهاي  استهالك انرژي و افزایش ميرایي معادل در سازه

یابند  اي كاهش نيز مي دهد بلکه در صورت یک طراحي مناسب، نيروهاي لرزه نمي اي سازه رخ شيوة تقویت نه تنها افزایش قابل توجهي در نيروهاي لرزه

 و معموالً نيازي به تقویت ستونها و فونداسيون نيست.

با توجه به اینکه بار كمانشي مهاربندها و یا ستونهاي مهاربندي شده در طرح تقویت با مهاربندهاي فوالدي هم مركز، كنترل كنندة طرح  – 6

تواند تحمل كند، همان شتاب مبناي زلزلة طرح خواهد بود. به عبارت دیگر  اینرو حداكثر شتابي كه یک سازة تقویت شده با این شيوه، مياست از 

 اي شدیدتر از زلزلة طرح نخواهند بود. حال آنکه گردند پاسخگوي زلزله تقویت مي (CBF)هایي كه با استفاده از مهاربندیهاي فوالدي هم مركز  سازه

پذیري واقعي این المانها بيش از دو برابر  شوند و این در حالي است كه ظرفيت شکل طراحي مي µ = 6براي شکل پذیري  ADASالمانهاي 

گردد كه این امر باعث  ایجاد مي ADAS پذیري طرح است. هر چه دامنة ارتعاشات بيشتر گردد، تغيير شکلهاي پالستيک بزرگتري در المانهاي  شکل

از تسليم ناچيز این المانها از یک طرف و افزایش استهالك انرژي از طرف دیگر،   شود. بنابراین سختي پس استهالك انرژي در این المانها ميافزاش 

 هایي به مراتب شدیدتر از زلزلة طرح باشند. پاسخگوي زلزله ADASهاي تقویت شده با المانهاي  شوند كه سازه باعث مي
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