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 چکیده

شکل پذیری اتصال و استهالک و مهم ترین بخش در سازه های ترکیبی )هیبریدی( مربوط به اتصال تیر فوالدی به ستون بتن آرمه 

عللی مختلفی می باشد تا بتواند بارهای ناشی از زلزله را در چندین سیکل متوالی تحمل کند. در قاب ها انرژی القایی ناشی از زلزله 

لذا  و شوندتخریب اتصاالت بتنی می  مانند عدم وجود خاموت در اتصال و یا عدم بتن ریزی مناسب بدلیل تراکم خاموت باعث 

ن این نکته بوده اند که خرابی های سازه ای بیشتر در ناحیه مبی ها ه های واقعی و نیز نتایج آزمایشلمشاهدات پس از وقوع زلز

ده شده است، بنابراین لزوم تغییر جزئیات ناحیه اتصال به منظور ایجاد اتصالی با عملکرد بهتر می تواند بسیار با اهمیت هاتصاالت مشا

های ترکیبی با تیر فوالدی و ستون بتن آرمه در باشد. در این راستا جهت تحقیق بیشتر در این مقاله به بررسی عملکرد سازه ای قاب 

سختی موجود با  شکل پذیری و مقدارهانه از نظر مقدار انرژی جذب شده، طبقه چهار د 9و  6، 3قاب یک طبقه، یک دهانه و قاب های 

قاب یک و چهار دهانه مرکب سازی اتصال در  استاتیکی پوش آور با بارگذاری رفت و برگشتی پرداخته شده است.استفاده از تحلیل 

باعث افزایش شکل پذیری شده و همچنین سختی اولیه و نهایی قاب های ترکیبی یک و چهار دهانه را نسبت به قاب بتنی مشابه 

برابر قاب های بتنی قادر به استهالک انرژی وارده می باشند که عملکرد مطلوب اتصال  2افزایش می دهد. همچنین این قاب ها حدود 

طبقه توسط  9و  6،  3،  1مورد بررسی را در قاب ترکیبی به خوبی مشخص می کند. مرکب سازی اتصال در داخل قاب های ترکیبی 

ش پایه حداکثر تیر فلزی جایگزین و اتصال دارای دیافراگم محیطی و برشگیر، منجر به افزایش نیروی غیرخطی شدن قاب و افزایش بر

 قابل تحمل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 شکل پذیری، استهالک انرژی القایی، دیافراگم محیطی، برش پایه سازه های ترکیبی)هیبریدی(، چشمه اتصال،کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1

قاب های تاکنون روش های مختلفی جهت استفاده توام از بتن و فوالد در سازه ها پیشنهاد و تحلیل یا آزمایش شده است. 

د که در آن نسیستمی متشکل از ستون های بتنی و تیرهای فوالدی می باش ،RCS (Reinforced Concrete Steel)  رکبم

ها استفاده بهینه از خواص فشاری بتن و مقاومت خمشی فوالد سبب شده تا سازه وزن کمتری نسبت به سازه های بتن آرمه 

د. ستون نرفتاری بهتر از خود نشان ده ،و بتنی با دهانه های باز داشته و در عین حال در مقایسه با قاب های خمشی فوالدی

تیر فوالدی را بر عهده دارند که در این حالت سختی الزم برای ، نقش مهار کننده و پایین تیر با وجود اتصال ویژه های بتنی باال

مطابق شکل  مرکببا بررسی چندین اتصال  و ]2[ در پژوهش انجام شده توسط شربتدار و حیدریان. ]1[ اتصال فراهم می گردد
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سبت به ن مرکبسختی اولیه اتصال درصدی در  241باعث افزایش استفاده از دیافراگم محیطی و برشگیر مشخص شد که،  (1)

درصد کمتر بوده است و  11در حدود  نسبت به نمونه بتنی مرکب، در حالی که افت سختی مربوط به نمونه نمونه بتنی شده

درصد در  2منجر به رفتار ارتجاعی تر در دریفت های تا حدود  ،محصور شدگی بتن ناحیه ویژه ستون و ناحیه اتصال به علت

 اتصال شد.

                 
    ]2[ مرکباتصال  نمونه( 2شکل )                    ]2[( مقطع تیر و ستون در اتصال کامال بتنی1شکل )              

        
 ]2[  جابه جایی نمونه ی بتنی و نمونه مختلط –( پوش منحنی هیسترزیس نیرو 3شکل )

تعارف به دهانه های بزرگ و با ارتفاع های مد که برای قاب های با ناز جمله سیستم های سازه ای می باش RCS اتصاالت

دو مود شکست تکیه گاهی و برشی ناحیه اتصال  ،]4[و]3[مطابق با تحقیقات انجام شده توسط شیخ و دیرلین  کار می رود.

در قاب های بتن تعریف شده است که به علت چرخش صلب تیر فلزی در داخل ستون بتنی رخ می دهد.  RCSبرای اتصاالت 

معماری ساختمان را اشغال می  فضای زیادی از یی باشد که ارتفاع چنین تیرآرمه با دهانه بزرگ، تیر دارای عمق زیادی م

فوالدی به جای تیر بتنی این مشکل برطرف می شود. همچنین در قاب های تیر با جایگزین شدن  RCSدر سیستم ولی  د،کن

فوالدی با دهانه بزرگ در بسیاری از موارد سطح مقطع تیر بیشتر از ستون بوده که این امر می تواند سبب بروز رفتار غیر خطی 

یکی از بهترین روش ها برای اجرا و محصور کردن بتن، استفاده از نوارهای فوالدی  .]5[نامناسب سازه تحت بارهای زلزله شود

و نیز  درصدی مقاومت اتصال 01پیچیده شده دور ستون در باال و پایین محل اتصال تیر به ستون است، که باعث افزایش 

ارتفاع اتصال، تا این اندازه مقرون به  افزایش چشمگیر اتالف انرژی می گردد، در حالی که استفاده از کمربند سرتاسری در

در صورت استفاده مناسب از مصالح، مقاطع دارای سطوح مقطع متناسب  RCSسیستم های ، به عالوه در  ]6[صرفه نیست

به  RCSمقاطع و با طراحی مقاطع فوالدی، بتنی و  ]5[در پژوهش انجام شده توسط حسینی و رزاقی  .]7[تری می باشند

درصد کمتر از قاب  16تا  12صورت جداگانه، مالحظه گردید که وزن قاب خمشی مرکب به دلیل دارا بودن تیر فوالدی 

به دلیل وزن کمتر و سختی بیشتر ستون ها در مقایسه با قاب  (4)مطابق با شکل خمشی بتنی مشابه می باشد. همچنین 

  اب خمشی بتنی و فوالدی حاصل می شود.در مقایسه با ق RCSفوالدی، جابه جایی کمتر قاب 

                               
 ]5[ ( مقایسه زمان تناوب ارتعاشی قاب ها0شکل )                  ]5[طبقه خمشی ( مقایسه جابه جایی قاب های ده4)شکل           
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 مدل سازی و تحلیل .2

بر روی قاب های مختلط معرفی شده با استفاده از نرم  (آور پوش)غیرخطی  استاتیکی در این پژوهش با انجام آنالیز

، پارامترهای خصوصیات سازه ای قاب ها از جمله تغییرات سختی و  ]11[ SEISMOSTRUCTو  ]ABAQUS ]9 افزارهای

قرار مقادیر افت سختی، شکل پذیری و مقادیر انرژی جذب شده در هر سیکل و نیز کل انرژی جذب شده قاب ها مورد بررسی 

رفته و اثر افزایش می گیرد. به عالوه تاثیر استفاده از قاب مختلط در مقایسه با نمونه های معادل بتن آرمه مورد مقایسه قرار گ

یک قاب واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار  تحلیل، افزایش تعداد طبقات و نیز استفاده از دو نرم افزار مختلف در دهانه های قاب

 9و  6،  3ی یک دهانه بتن آرمه و مرکب به صورت یک طبقه و نیز قاب های بتنی و مرکب با تعداد طبقات قاب ها می گیرد.

متر است. برای این منظور قاب میانی  3متر و ارتفاع  4دهانه به طول  4مورد بررسی قرار گرفتند. مدل های قاب دارای 

انجام شد و  2011و  019. بارگذاری با استفاده از استانداردهای متر انتخاب شده است 16متر در  16ساختمانی با ابعاد پالن 

 ETABSو با در نظر گرفتن شکل پذیری متوسط، توسط برنامه  ]ACI-318-99  ]11سپس طراحی بر مبنای آیین نامه 

به صورت افقی و رفت برگشتی  وارد شده در دو نرم افزار المان محدود ذکر شده بارگذاریصورت گرفته است.   ]12[  9.7.4.2

پالن سازه ای که قاب مورد نظر از آن انتخاب شده است نشان داده شده است. قاب  (0)به هر طبقه اعمال شده است. در شکل 

مشخصات مصالح مصرفی از قبیل بتن و فوالد به کار برده  می باشد. 3شماره  محوردر نظر گرفته شده جهت انجام بررسی، قاب 

 افزار نرم مصالح ستیل در که con-ma مدل از بتنفشاری  رفتار فیتعر یبرا( موجود می باشد. 2( و )1دول )شده در ج

 نیا یبرا. شود یم استفاده محبوس مسلح بتن یاعضا یساز مدل منظور به مصالح نیا. است شده استفاده باشد یم موجود

 با متناسب و ستین ثابت یجانب کننده محدود طرف از وارده تنش و است شده گرفته نظر در محوره تک یرخطیغ رفتار مصالح

 فیتعر یبرا؛ همچنین است( 6) شکل مطابق مصالح ینا رفتار یمنحن. شود یم محاسبه است شده جادیا آن در که یکرنش

 – تنش اگرامید کی یدارا مصالح نیا. است شده استفاده Bilinear steel model (Stl-bl)  مدل از استفاده مورد فوالد

 مختلف مراحل یط در مصالح نیا کیاالست محدوده. باشد یم یکرنش یشوندگ سخت کی با محوره تک یدوخط کرنش

. است شده گرفته نظر در کیپالست کرنش شیافزا از یخط تابع آن یکرنش یشوندگ سخت و ماند یم یباق ثابت یبارگذار

( می توان به ضخامت )قطر( 1از جمله پارامترهای ذکر شده در جدول ) .است شده داده نشان( 7) شکل در مصالح نیا رفتار یمنحن

 اشاره کرد. 𝜑𝐶و قطر هسته بتنی محصور شده  Sو فواصل محصور کنندگی آن  𝑑𝑠مصالح فوالد جانبی 

 
تعریف رفتار فوالد در نرم افزار  (7)شکل            SEISMOSTRUCTبتن در نرم افزار فشاری تعریف رفتار  (6)شکل 

SEISMOSTRUCT 
 SEISMOSTRUCTتعریف شده در نرم افزار  مسلح ( مشخصات بتن1جدول )

 
 طولی ، عرضی و پروفیل مورد نظر میلگرد( مشخصات فوالد مصرفی جهت استفاده از 2جدول )
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 پالن موقعیت قرار گیری قاب مورد نظر چهار دهانه (0)شکل 

 در قاب یک طبقه ترکیبی SEISMOSTRUCTو  ABAQUSبدست آمده از نرم افزار  تحلیلمقایسه   .3

با مقایسه دو منحنی مشاهده می شود هر دو دارای سختی اولیه یکسان بوده و با شیب یکسانی تا جاری شدگی پیش رفته 

هد افزایش نیروی پس از شا SEISMOSTRUCTب( مشاهده می گردد در منحنی حاصل از  -9اند. همان طور که در شکل )

تشکیل مفصل در برشگیر تا تشکیل آن در تیر نیستیم و این موضوع تنها تفاوت نتایج حاصل از دو نرم افزار می باشد و دلیل 

یک نرم افزار  SEISMOSTRUCTیک نرم افزار میکرو بوده حال آن که  ABAQUSآن هم این است که نرم افزار 

پس از جاری  هستیم. ABAQUSی تا تسلیم کامل برشگیرها شاهد صعود نمودار حاصل از ماکروست. در فراز از جاری شدگ

 شدن کامل مقطع تیر اختالف چندانی در نتایج حاصل از دو نرم افزار مشاهده نمی شود.

 
 )الف(                                       )ب(                                       )ج(   

               جابه جایی قاب یک طبقه ترکیبی  -، )ب( مقایسه نمودار نیرو ABAQUS)الف( قاب ترکیبی یک طبقه در  – (9) شکل

                        SEISMOSTRUCT)ج( قاب ترکیبی یک طبقه در

 مقایسه ظرفیت باربری قاب های بتنی و ترکیبی .4

طبقه با یکدیگر مقایسه  9و  6،  3،  1بام قاب های بتنی و ترکیبی جابه جایی –( نمودارهای برش پایه 11در شکل های )

رسم شده اند. همان گونه که در این نمودار مشاهده می شود ، جابه جایی نهایی قاب های   C.Pشده اند. نمودارها تا حد 

نسبت به قاب های بتنی می مربوط به این قاب ها  C.Pترکیبی بیشتر از قاب های بتنی است. دلیل این امر بیشتر بودن حد 

    باشد چرا که در رابطه  
  

  
که حد نهایی لحاظ شده می باشد ، به دلیل افزایش نیروی جانبی در قاب ترکیبی و از طرفی    
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مطابق  کاهش وزن سازه ، مقدار رابطه ذکر شده افزایش یافته که در نتیجه دریفت نهایی قابل پذیرش قاب افزایش یافته است.

درصد و نیروی  211تا  00ترکیبی، منجر به افزایش نیروی جاری شدگی از  مرکب سازی اتصال در قاب های( 3با جدول )

درصد شده است. این امر نشان دهنده عملکرد بسیار خوب  76/71تا  96/47، در حدود زیمم نهایی درآستانه فروریزش نیزماک

یر و دیافراگم می باشد. پس از آن نیز اتصال با رفتار شکل پذیر خود و استهالک اتصال در قاب تا قبل از جاری شدگی برشگ

؛ ولی تاثیر آن در افزایش نیرو به طور قابل توجهی نسبت به فاز االستیک ه دارد باعث افزایش نیرو می گرددانرژی خوبی ک

 کاهش می یابد.

 
 ی بتنی و ترکیبی( مقایسه نیروی حد جاری شدن و مقاومت حداکثر قاب ها3جدول )

 
 

           
 )ب( سه طبقه               قه                   )الف( یک طب    

                                     
 )د( نه طبقه                                       )ج( شش طبقه 

  مقایسه ظرفیت باربری قاب های بتنی و قاب ترکیبی (11) شکل

 مقایسه شکل پذیری قاب های بتنی و ترکیبی یک و چند طبقه .5

شکل پذیری یک المان قابلیت حفظ تغییر شکل های پالستیک قبل از خرابی، بدون افت قابل توجهی در مقاومت یا 

سختی تعریف می شود. شکل پذیری عموما از نسبت تغییر شکل نهایی به تسلیم معادل سنجیده می شود. ضریب شکل پذیری 

 تغییر مکانی مطابق رابطه مقابل تعریف می شود.

μ  
  

  
 

درصدی  10به ترتیب تغییر شکل نهایی و تغییر شکل تسلیم می باشند. عموما تغییر شکل نظیر افت    و     در این رابطه، 

درصدی بار،  10یر افت بار به عنوان تغییر شکل نهایی تعریف می شود. در این بررسی به دلیل عدم دسترسی به تفییر مکان نظ

از معیار تسلیم همزمان دیافراگم و برشگیر یا تسلیم تیر برای اتصاالت و از حد آستانه فروریزش برای قاب ها استفاده شده 

پالستیک با سختی و بار نهایی یکسانی با سیستم اصلی تعریف  –است. تغییر شکل تسلیم، مقدار نظیر برای سیستم االستو 
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یک دهانه(  با  –( نمونه ای از نحوه محاسبه شکل پذیری قاب های بتنی و ترکیبی )یک طبقه 11ل های )در شکشده است. 

 جابه جایی جانبی قاب نشان داده شده است و برای قاب های دیگر نیز به همین شیوه انجام می گردد. –توجه به نمودار نیرو 

، با توجه به نتایج بدست آمده شکل پذیری قاب سه طبقه شود ( مشاهده می4از نتایج بدست آمده از جدول ) همان طور که

درصد نسبت به قاب های بتنی با  734/40درصد و قاب نه طبقه ترکیبی  119/01درصد ، قاب شش طبقه  74/01ترکیبی 

 تعداد طبقات مشابه افزایش یافته است.
 ( مقایسه شکل پذیری قاب های بتنی و ترکیبی4جدول )

  
 

     
 نحوه محاسبه شکل پذیری قاب بتنی و ترکیبی بک طبقه ، یک دهانه( 11)شکل 

 مقایسه سختی قاب های بتنی و ترکیبی یک و چند طبقه .6

( نشان داده شده 12طبقه در شکل  ) 9و  6،  3،  1منحنی های تغییرات سختی و میزان افت ، قاب های بتنی و ترکیبی 

 گردد، افت سختی در حالت ترکیبی بیشتر از قاب بتنی کامل است.( مشاهده می 0است و همان طور که از جدول )
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 مقایسه میزان تغییرات سختی قاب های بتنی و ترکیبی  (12)شکل 

 ( مقایسه میزان سختی اولیه و نهایی قاب های بتنی و ترکیبی یک و چند طبقه0جدول )

 

 مقایسه انرژی جذب شده قاب بتنی و ترکیبی یک و چند طبقه .7

(  مقایسه انرژی جذب شده توسط قاب های بتنی و ترکیبی مورد نظر که ناشی از مقادیر بدست آمده از 6در جدول )

همان طور که از جدول باال  جابه جایی جانبی آن ها تا حد آستانه فروریزش می باشد، صورت گرفته است. –منحنی های نیرو 

%  03/119% و  19/97% ،  47/127% ،  26/144طبقه به ترتیب 9و  6 ، 3،  1بدست آمد، انرژی جذب شده قاب های ترکیبی

نسبت به قاب های بتنی با طبقات مشابه ، افزایش یافته است که با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد مطلوب اتصال ترکیبی 

 مورد بررسی در قاب ترکیبی به خوبی مشخص می شود.
 توسط قاب های بتنی و ترکیبی یک و چند طبقه( مقایسه میزان انرژی جذب شده 6جدول )

 

 نتیجه گیری .8

 در این پژوهش با بررسی رفتار و پاسخ سازه ای قاب های مورد بحث ، نتایج زیر حاصل شده است :
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  طبقه توسط تیر فلزی جایگزین تیر فوالدی و اتصال  9و  6،  3،  1مرکب سازی اتصال در داخل قاب های

درصد و  16/66برشگیر منجر به افزایش نیروی غیرخطی شدن قاب به میزان متوسط دارای دیافراگم محیطی و 

 درصد می گردد.  26/04افزایش برش پایه حداکثر قابل تحمل به میزان حدود 

  دریفت قاب های ترکیبی در طبقات به جز قاب سه طبقه کمتر از قاب های بتنی می باشد و بهترین حالت در

ود. در نتیجه می توان به عملکرد مثبت قاب ترکیبی در سازه های با طبقات باال قاب نه طبقه مشاهده می ش

پی برد، زیرا با افزایش ارتفاع سازه، رفتار سازه نسبت به نیروی جانبی از رفتار برشی خارج شده و قاب رفتار 

 برشی از خود نشان می دهد. –خمشی 

 جابه جایی قاب بتنی در حد ، جابه جایی قاب ترکیبی بیشتر از در قاب تا سه طبقهL.S   بدست آمده است که

دلیل آن را می توان مربوط به نرم تر بودن قاب ترکیبی به دلیل جایگزینی تیر فلزی به جای تیر بتنی و 

همچنین رفتار برشی قاب دانست، ولی در طبقات باالتر از سه طبقه جابه جایی قاب ترکیبی کمتر از جابه 

رکیبی نسبت به بتنی می باشد. در واقع می توان جایی قاب بتنی می باشد که دلیل آن افزایش سختی قاب ت

خمشی از خود نشان می دهد( از طبقه سوم به  –گفت که جابه جایی قاب ترکیبی )زمانی که قاب رفتار برشی 

 بعد کمتر از قاب بتنی است.

  درصد و در  90/64مرکب سازی اتصال در قاب یک طبقه، یک دهانه منجر به افزایش شکل پذیری به میزان

درصد گردید. همچنین سختی اولیه قاب ترکیبی  06/49طبقه به طور متوسط  9و  6،  3قاب های چهار دهانه 

درصد نسبت به قاب بتنی افزایش نشان داده  03/29درصد و سختی نهایی  04/61چهار دهانه به طور متوسط 

فزایش داشته است. درصد نسبت به قاب های بتنی ا 9است. میزان افت سختی قاب های ترکیبی حدود 

برابر قاب های بتنی قادر به استهالک انرژی وارده می باشند که عملکرد  26/2همچنین این قاب ها حدود 

 مطلوب اتصال ترکیبی مورد بررسی در قاب ترکیبی به خوبی مشخص می شود.

  با توجه به مدل سازی اتصال ترکیبی و قاب دارای اتصال ترکیبی در نرم افزارSEISMOSTRUCT  به روش

جابه جایی قاب، از دقت  –شبیه سازی می توان دریافت مه در این روش، جهت دستیابی به منحنی های نیرو 

مناسبی برخوردار بوده ولی افزایش مقاومت اتصال را بعد از جاری شدن دیافراگم یا برشگیر تا تشکیل اولین 

 الستیک دارای نقص می باشد.مفصل نشان نمی دهد. در نتیجه در تعیین محل تشکیل مفصل پ
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