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چکيده
مقاومت هر سازه در برابرزلزله به نوع ساخت سازه و به کار گیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و به بزرگی و قدرت زلزله
بستگی دارد .قابهای مهاربندی برون محور دارای سختی و شکل پذیری مناسبی می باشند  .در این قابها مهاربند تامین کننده سختی سازه و
لینک (تیر پیوند ) باتوجه به مقدار طول آن تامین کننده شکل پذیری میباشد  .در این تحقیق با توجه به کمبود اطالعات کافی بعضی از
مهندسین از رفتار و فلسفه طراحی این نوع مهاربند سعی شده در حد توان و نظر به این نکته که مبحث  ( 10طرح و اجرای ساختمانهای
فوالدی ) ایران اقتباس گرفته شده از آیین نامه ()AISCآمریکا می باشد رفتار ونکات طراحی این نوع مهاربند ها با توجه به موارد آیین نامه
آمریکا()AISCوپرداخته شود .تا مهندسین طراح را در درک رفتار بهتر و مزایا و علی الخصوص موارد مغایرتی به وجود آمده بین طرح و اجرا
ی بکار گیری این نوع مهاربند را به خوبی مدیریت وقضاوت نمایند .
واژگان كليدي :مهاربند واگرا ،تیر پیوند ،طراحی  ،خطاهای اجرایی

 .1مقدمه
ز مین لرزه پدیده ای است که باعث میشود در مدت زمانی کوتاه انرژی زیادی بسته بزگای زلزله در زمین رها شود .انرژی رها شده باعث
ایجاد تکانهای شدید در قسمتهای باالیی زمین میگردد  .با وقوع زمین لرزه انواع مختلف موجها در تمام جهات زمین منتشر می شوند موجهای
منتشر شده با عث ایجاد حرکت های افقی وقائم در سطح زمین مگردد که معموال حرکت وشتاب زمین در راستای افق بیشتر از قائم است  .به همین
دلیل نیروی جانبی وارد بر سازه بیش از نیروی قائم است ( جهت xو  . ) yپی ساختمان نیز همراه زمین شروع به حرکت میکند و سقف سازه تمایل
به حفظ حالت سکون خود را دارد و از طرفی دیگر بخاطر تفاوت در دریافت این حرکات توسط جرمهای قسمتهای مختلف اجزای ساختمان که با
هم حرکت نمیکنند نسبت به هم جابجایی های متفاوتی بروز میکند این پدیده به عنوان تغییر شکل ساختمان و یا پاسخ ساختمان نامیده میشود .
تغییر شکل ایجاد شده در ساختمان ایجاد تنش میکند واگر این تنش ها از مقاومت مصالح باالتر رود باعث ایجاد ترک و گسیختگی اجزائ ساختمان
میگردد  .الزم به ذکر است هر چه پریود ساختمان به پریود زلزله نزدیکتر باشد اثرات زلزله بدلیل پدیده تشدید افزایش میابد [ . ]1از طرفی دیگر
درطرا حی به روش تنش مجاز اگر بخواهیم برای زلزله های متوسط وشدید سازه ها را به صورت ارتجاعی تحلیل و طراحی نمائیم طر حهای غیر
اقتصادی بدست میاید ( با نظر به تغییر شکلهای ایجاد کننده تنش ) به همین دلیل از خواص مصالح در حالت های غیر خطی استفا ده میشود وبه
سازه اجازه داده میشود وارد ناحیه غیر خطی شود که همین غیر خطی شدن عضو سازه ایی از نیروی زلزله که قرار است به سازه وارد شود میکاهد
[ .]1اگر ما در نمودار مواد دقت کنیم ( فوالد ) در میابیم که نمودار از سه قسمت االستیک  .پالستیک و سخت شدگی مجدد تشکیل شده  .در
مر حله دوم با افزایش بسیار کم نیرو جابجایی زیادی اتفاق می افتد که در حقیقت به معنی غیر خطی بودن فوالد است در عمل از نمودار ایده آل شده
تنش کرنش استفاده میگردد .با این توضیحات واشاره به این نکته که قابهای مهاربندی شده واگرا دارای شکل پذیری مناسب مانند قاب های
خمشی می باشند و همچون مهاربند های هم گرا دارای سختی قابل قبولی میباشند هم از رفتار ارتجاعی مصالح استفاده می شود ( کلیه اعضا بجز
پیوند )وهم از رفتار غیر ارتجاعی بواسطه تشکیل مفصل پالستیک در ناحیه پیوند  .انواع متداول این نوع مهاربند ها دراشکال (1و )2نشان داده شده
 .هندسه این مهاربندها تعمدا" دارای خروج از مرکزیت نسبت به محل تقاطع تیر وستون یا محل تقاطع تیر و مهاربند می باشد با انتخاب مناسب
مقدار خروج از مرکز ی قاب تا حد قابل توجهی سختی از خود نشان میدهد ضمن این که بواسطه تسلیم برشی در قسمت کوتاهی ازتیر ( موسوم به
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پی وند برشی )شکل پذیری و ظرفیت استهالک انرژی الزم را احراز خواهد کرد []1شکل 1مهاربند افقی و شکل  2مهاربند قائم را نشان میدهد.
البته ذکر این نکته نیز به نظر ضروری میرسد که ساز های فوالدی نسبت به بتن در برابر حرارت و مواد شیمایی مقاومت کمتری دارد که چنانچه
در ترکیب زلزله حرارات نیز بهر نحوی به عضو فوالدی برسی تیر پیوند سریعتر به مفصل پالستیک تبدیل میشود[ . ]2خالصه در این مسیر الزم
است تا به بررسی اجمالی انواع مختلف مهاربند های واگرا و پارامتر های رفتاری فوالدرا به صورت کوتاه برسی نموده و سپس با استفاده از یک
پیشینه ذهنی مزایا و معایب و خصوصیات رفتاری در مورد ضوابط طراحی قاب برون محور را با استفاده از آیین نامه AISC2010مورد برسی قرار
داده .البته از نظر نباید دور ساخت که هر چه اعضای سازه شکل پذیر تر وانعطاف پذیر تر باشد خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله کمتر خواهد بود
وبرای این کار بهتر است از فوالد های کم کربن  .جوش پذیر وشکل پذیری باالتر استفاده گردد.

شکل ( )1انواع رایج مهاربند های واگرا

شکل ( )2مهاربند واگرا با پیوند قائم

 .2رفتار مهاربند های واگرا
سازه های ساختمانی تحت تاثیر نیروهای جانبی ناشی از زلزله دچار تغییر مکان می شوند و متداولترین روش های کنترل تغییر مکان ها
در سازه های فوالدی که معموال از نوع جانبی می باشند و به شکل های گوناگونی اجرا می شوند مهاربند ها میباشند  .پیکر بندی کلی سیستم های
مهاربندی عموما" از نوع همرکز یا خارج از مرکز میباشند مهاربند های هم مرکز سختی سازه رانسبت به قاب خمشی به شدت افزایش داده و تغییر
مکان جانبی سازه را محدود میکنند و مهاربند های برون محور نیزدو ویزگی سختی مناسب جانبی و جذب انرژی باال را با یک دیگر ترکیب کرده
وبه کار میگی رند دراین سیستم برون محوری اتصال مهاربندی سبب پدید آمدن لنگر های خمشی ونیروی برشی بزرگی در ناحیه تیر نز دیک به مهار
می شود به این ترتیب تنشهای این ناحیه از تیروارد محدوده غیر ارتجاعی شده وسبب اتالف انرژی ناشی از زمین لرزه می شود که اصطالحا " به
آن تیر پیوند می گویند کلیه بادبند های فوالدی در برابرنیروهای جانبی زمانی رفتار مناسبی از خود به نمایش میگذارد که عملکرد دیافراگم صلب و
یا تقریبا " صلب باشد .و صرفا" فوالدی بودن یک سازه و بکار گیر ی مهاربند تضمینی بر مقاومت آن در برابر زلزله نیست .باید اشاره کرد که یکی
از خصوصیات مصالح و علی الخصوص مصالح فوالدی غیر خطی شدن آنهاست ولی اینهم بدان معنی نیست که مصالح دیگر نیرویی تحمل نمی
کنند بلکه با توجه به مسئله سخت شدگی کرنشی می توانند مقداری دیگر نیرو تحمل کنند از طرفی دیگر با توجه به ماهیت رفت وبرگشتی نیروی
زلزله که این نیرو باعث وارد مرحله غیر خطی شدن مصالح میگردد ما طراحی تیر پیوند را بر این اساس انجام میدهیم که عضو وارد مرحله غیر
خطی شده ( تشکیل مفصل پالستیک در آن) و برای نشان دادن رفتار آزمایشگاهی می توان از منحنی های هیستر زیس استفاده کرد که سطح
داخل هر حلقه نمایش داده شده به نوعی میزان انرژی تلف شده در سیستم بصورت گرما می باشد.وبه نوعی می توان از منحنی های هیسترزیس
موارد زیر را استنباط کرد :
 سطح زیر نمودار ( میزان جذب انرزی) شکل پذیری سازه در مدت عملکرد2
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 مقدار مقاومت سازه در هر دوره زوال ها تعداد دورهای رفت وبرگشت شیب منحنی سختی سازه در هر دورهبرای تحلیل یک سازه باید منحنی چرخه ای برای مدل کردن رقتار غیر خطی موجود باشد از انواع مدلسازی می توان [:]2
 -1- 2مدل دو خطی
 -1-1-2دو خطی االستو پالستیک
 -2-1-2دوخطی با سخت شدگی کرنشی
 -3-1-2دوخطی با نرم شدگی کرنشی مدل هیستر زیس با منحنی اسکلتون رامبرگ – اسگود
 -2-2مدل هيستر زیس با منحنی اسکلتون رامبرگ – اسگود
 -3طراحی
اصو ال" از نظر مهندسی آن طرحی مناسب وقابل قبول تلقی میشود که بتواند شرایط مطلوبی چه از نظر اقتصادی  .کارایی ومقاومت ......در حد
معقولی را براورده سازد در ساز های فوالدی بادبند ها بعد از تیر وستون ها ودر مواقع بار جانبی خصوصا " زلزله می توان گفت بیشتر ازآنها دارای
اهمیت میباشد البته در آیین نامه آمریکا  AISC2005به صراحت عنوان شده که می توان به بادبند های برون محور مانند یک سیستم ترکیبی از
قاب خمشی و قاب هم مرکز نگاه کرد( سختی وشکل پذیری مناسب ) .انتخاب گذینه اول جهت طراحی واستفاده ازاین نوع مهاربند ها تیر پیوند
افقی میباشددر واقع تیر پیوند عضوی افقی در بین ستون ویک عضو مهاری ویا بین دو عضو مهاری می باشد شکل ( . )1وگذینه دوم مهاربند واگرا
همراه پیوند قائم برشی می باشد شکل ( )2که پیوند زیر تیر قرار گرفته و نکته قابل ذکر ومهم این است که در زمان طراحی این نوع مهاربند طراح
باید به مهار جانبی تقاطع مهاربند ها وتیر پیوند توجه نمایدمگر آنکه محاسبات طراحی آنها را با این گونه مهاربندی مواجه نداند البته متاسفانه با توجه
به رفتار مناسب این نوع مهاربند و آزمایش انجام شده توسط مرجع []4و تحقیقات انجام گرفته توسط مرجع []5متاسفانه جای آن در آیین نامه
ایران مبحث  10خالی به نظر میرسد .وبصورت تیتر وآر باید به نکته زیر که بسیار حائز اهمیت است اشاره کنیم :
 .Iرفتار غیراالستیک فقط محصور به تیر پیوند می باشد و در واقع مانند فیوز برای قاب میباشند شکل (.)3
 .IIتیر پیوند ضعیف ترین اجزای قاب میباشد و همه اجزای دیگر (تیر,ستون ,و مهاربند ها )قوی تر از تیر پیوند هستند.
 .IIIاجزای تیر پیوند باعث به وجود آمدن قابلیت شکل پذیری می گردند
 -1-3جزئیات طراحی :
اگر دقت گردد تیر پیوند قسمتی است که بیشترین برش را تحمل میکند واساس کار طراحی این نوع مهاربند رساندن تیر پیوندبه حالت غیر االستیک
و استفاده کردن از استهالک انرزی زیاد ناشی از رفتار پالستیک فوالد می باشد تیر پیوند با توجه با اندازه ان در معرض برش و خمش ناشی ازاز
خروج از مرکزیت بین محل تقاطع آکس اعضای قطری و آکس تیر ( ویا بین محل تقاطع آکس اعضای مهاری و آکس ستون برای تیر پیوند نزدیک
به ستون ) در نظر گرفته میشوند تیر پیوند گستره از اتصال مهاربند تا اتصال مهاربند دیگر ویا اتصال مهاری تا رسیدن به ستون برای حالت تیر پیوند
به ستون می باشد شکل (.)3
0.6Fy(d-2tf)tw V = Vp
رابطه ()1
مقاومت اسمی تیر پیوند
 =Vpبرش کامل پالستیک
 =dعمق تیر
 =Tfضخامت بال تیر
 =Twضخامت جان تیر
 =Mpلنگر پالستیک
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شکل ( )3رفتارمهاربند تحت اثر بارجانبی

 -2-3مقاومت برشی :
مقاومت برشی اسمی تیر پیوندVnکوچکترین مقدار محاسبه شده از مقاومت برشی پالستیک برای مقطع تیر پیوند یا از تقسیم لنگر پالست
بر طول تیر پیوند که از روش فرضی برابری لنگر های انتهایی در ناحیه رفتار غیر االستیک به دست می آید  .مقاومت برشی اسمی تیر پیوند شبیه
نمودار زیر می باشد که برای حالت  kipsبه اینچ با اعداد زیر مطابقت دارد شکل (:)4
5

4

3

180

144

108

1

2

250

0

0
72

36

0

شکل ( )4نمودار مقاومت برشی اسمی تیر پیوند

همواره مقدار مقاومت برشی طراحی تیر پیوند QVnو مقاومت برشی مجاز  Vn/Qvباید مطابق مقدار پایین به دست آمده بازه حدی برش
تسلیم در جان و خمش تسلیم در کل مقطع باشد حال برای هر دو بازه حدی داریم :
روش تنش مجاز

) v 0.90)LRFDروش حدی

)v 1.67(ASD

 Vp = 0.6FyAlwبرای

≤ Pr /Pc

0.15
 Vp = 0.6FyAlw √1 –(Pr /Pc (2برای Pr /Pc > 0.15
 Alw = (d − 2tf) twبرای تیر

پیوند  Iشکل
 = 2(d − 2tf) twبرای مقاطع قوطی شکل
 Pr = Pu (LRFD) or Pa (ASD),بر حسب طراحی
) Kips(Nنیروی محوری با استفاده از روش ترکیب حدی = Pu
= Pa
) KIPS(Nنیروی محوری با استفاده از ترکیب روش تنش مجاز
برحسب مورد

4

Pc = Py (LRFD) or Py /1.5 (ASD),
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رابطه ()2

نیروی محوری اسمی تسلیم Py = FyAg

 =Agمساحت کل
 =Fyتنش حد جاری شدن
وباید دانست که تسلیم ناشی از خمش زمانی اتفاق میافتد که:
M = Mp = Z Fy

لنگر پالستیک تیر پیوند = Mp
 -3- 3تسليم ناشی از خمش :

Vn 2Mp /e
 Mp FyZبرای Pr /Pc 0.15

) Mp  FyZ(1-Pr/pc/0.85برای Pr /Pc 0.15
 = eطول تیر پیوند ( فاصله دقیق بین دو عضو قطری مهاری و یا فاصله بین عضو قطری تا رسیدن به ستون تعریف میشود )
وتسلیم ناشی از برش وخمش زمانی
 -4-3زاویه چرخش
تیر پیوند به زاویه ای غیر االستیک بین تیر پیوند وتیر خارج از ناحیه پیوند وقتی که جابجایی کلی طبقه معادل مقدار جابجایی طراحی طبقه
یعنی دلتا باشد  .مقدارزاویه چرخش تیر پیوند نباید از مقادیر زیر تجاوز کند .شکل ( )5وباید اشاره کرد که معیار پذیرش برای اتصاالت تیر پیوند به
ستون همگی مبتنی بر زاویه چرخش تیر پیوند غیر االستیک می باشد .وزاویه کلی چرخش نشان دهنده هر دو نوع جابجایی االستیک وغیر االستیک
می باشد.
شکل ()5
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الف -در مواردی که رفتار برشی حاکم است یا e= 1.6 Mp/ v

ب -در مواردی که رفتار خمشی حاکم است

یا

0.08

رادیان

e= 2.6 Mp/v

0.02

رادیان

 -4بررسی های آزمایشگاهی [:]6
نمونه های آزمایشگاهی زیر برای برسی کارایی تیر پیوند آورده شده تا اطالعات کافی از رفتار مهاربند فراهم گردد .اگر رفتار برشی حاکم
باشد وطول لینک در رابطه فوق صدق کند  .بهترین عملکرد سازه ای را از لحاظ مقاومت  .سختی  .وشکل پذیری به وجود می اورد طول کوتاه تیر
پیوندباعث شده تا برش معیار اصلی رسیدن تیر به حالت غیر االستیک باشد .شکل ()6b ,6a,

/

𝑒<or=1.6Mp V P

رابطه ()3

شکل ( ) 6bتیر پیوند برشی تحت زاویه ( چرخش )

شکل ( ) 6aتیر پیوند کوتاه با سخت کننده

استفاده از تیر های با طول بیشتر همچنانکه ذکر گردید باعث حاکم شدن رفتار خمش در تیر پیوند شده و با توجه به اینکه در رابطه ()3
صدق نمیکند ونظر به آزمایشات ذیل باعث به وجود آمدن مفاصل خمشی شده و در نتیجه مقاومت و شکل پذیری کمتری را از خود نشان میدهند
شکل ()7

شکل( )7bآزمایش تیر پیوند برای خمش

شکل ( )7aآزمایش تیر پیوند برای خمش

 -5ضوابط تير پيوند ( محدویت ها ):
 .iجان تیر باید از یک ورق تک بدون هر گونه مضاعف و هر گونه بازشویی در نظر گرفته میشو د تا بتواند به مفصل
پالستیک تبدیل گردد
 .iiضابطه فشرده گی و فشرده لرزه ای باید رعایت گردد
ضابطه فشرده گی و فشرده لرزه ای باید برسی شود
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.iii
.iv

تیر پیوند باید از مقاطع  Iشکل ( مقاطع بال پهن نورد شده یا مقاطع ساخته شده) یا مقاطع قوطی شکل ساخته شده
و از بکار بردن  HSSخوداری گردد
محدود کردن زاویه چرخش تیر پیوند به زاویه غیر االستیک بین تیر پیوند و تیر خارج از ناحیه پیوند وقتی که
جابجایی کلی طبقه معادل مقدار جابجایی طراحی طبقه یعنی دلتا است.

 -6سخت کننده ها
 سخت کننده هابا ارتفاع کامل جان تیر در دو انتهای محل اتصال هر مهاربند به تیر پیش بینی می شوند  .این سخت کننده ها باید بهصورت یک جفت در دو طرف جان و در تمام ارتفاع باید تعبیه گردد.
 پهنای سخت کننده ها نباید از  )bf/2( -twو ضخامت آنها نباید از0.75 twیا  10میلیمتر کمتر اختیار شود bf .عرض بال تیر پیوند وtwضخامت جان آن میباشد.
 فواصل سخت کننده ها نیز باید مواردآیین نامه ای را باید رعایت کند جهت دید طراحی واجرا اشکال صحیح استفاده سخت کننده ها درشکل( )8آمده است .

شکل ( )8طول لینک و موارد استفاده سخت کننده ها

 -7مهارجانبی تير پيوند
در دو انتهای تیر پیوند در بال فوقانی وتحتانی باید مهار جانبی پیش بینی شود وبهتر آنست که کل تیر خارج از پیوند نیز از لحاظ مهارجانبی
بررسی گردد .ودر موردطراحی عضو قطری میشود گفت مانند بادبند های همگرا میباشد اما با توجه به فلسفه طراحی این نوع مهاربند که باید در
محدود االستیک باقی بمانند لذا باید ستون تیر ومهاربند ها برای  1.5برابر حداکثر نیروی برشی و یا مقاومت خمشی تیر پیوند طراحی گردند وبه
نوعی می توان گفت که بادبند ها برای  1.5برابر نیروی زلزله طراحی میگردند و با توجه به اینکه در حالت معمول مقاومت فشاری بادبند و مقاومت
خمشی قطعه رابط به همدیگر نزدیک می باشند رعایت این بند باعث باال رفتن سطح مقطع بادبند تا حدود  50درصد نسبت به طراحی حالت معمول
میگردد والبته نباید از نظر دور داشت که با توجه به اینکه زاویه انها نسبت به افق زیادتر از بادبند های همحور است لذا نیروی محوری بیشتری در
انها به وجود می آید  .شکل ()9

شکل ( )9مهارجانبی تیر پیوند

 -8نتيجهگيری
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با توجه با مزایای فراون استفاده و بکار گیری این سیستم متاسفانه اکثر مهندسین هم از بابت طراحی و علی الخصوص در اجرا با تغییرات
فراوان استفاده مطلوب بکار گیری ان بدلیل عدم دانش کافی از بابت تخمین رفتار سیستم عمال "بکار گیر ی آن زیر سوال رفته که امید است با
افزایش دانش مهندسی در حوزه طراحی و اجرا این مهم به وقوع پیوندد از طرفی دیگر با توجه به تحقیقات صورت گرفته نوع خاص دیگری از
مهاربند واگرا موسوم به پیوند قائم برشی امید است دراینده شاهد استفاده از آن در آیین نامه مبحث  10ایران نیز باشیم .
 .3مراجع
 -1منیعی  ،ساالر ،اصول ومبانی مهندسی زلزله( )1392ویرایش دوم  ،سنندج  ،نشر زاگروس
 -2احمدی  ،مسعود  ،بادبند های برون محور (  )1391پروزه درس سازه های فوالدی پیشرفته  ،دانشگاه تفرش
 -3آیین نامه  ، 2800ویرایش سوم چاپ 1384
 -4زهرایی س  . 1388 .رفتار تیر پیوند برشی در ساختمانهای فوالدی  .تهران انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن224 .
صفحه
 -5شایانفر م  .رضائیان ع  .طاهر خانی س  . 1387 .معرفی وبررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم جفت  .نشریه
علمی پژوهشی سازه وفوالد  .سال جهارم  .شماره سوم
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6-Seismic Provisions for Structural Steel Buildings June 22,2010
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