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ارزیابی تغییر مکان ماندگار ساختمان های بتن مسلح بهسازی شده
با CFRPتحت زلزله های بلند مدت

محراب

اکراقنبری*1

تاریخ دریافت1401/02/31 :
تاریخ پذیرش1401/03/31 :
کد مقاله92547 :

چکـیده
در این تحقیق کارایی بتن مسلح شده با الیاف کربنی ) (CFRPدر بهبود عملکرد لرزه ای قابهای بتنی مورد بررسی قرار
گرفته است .برای این منظور ،یک ساختمان با سیستم قاب خمشی بتن مسلح  8طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری
متوسط آیین نامه  ACI 318-14در نرم افزار  SAP2000طراحی شده اند .به منظور بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها ،از
تقویت کننده های  CFRPدر نواحی مستعد به رفتار غیر االستیک به عنوان تکنیک اصلی بهسازی در این مقاله استفاده
شده است .رسیدن به سطح پذیرش مدنظر آیین نامه به عنوان اصلی ترین هدف در مقاوم سازی ساختمان های مذکور
انتخاب شده است .در گام دوم مقاومسازی ،کنترل ضابطه ستون قوی -تیر ضعیف مورد بررسی قرار گرفته و در صورت
نیاز به تقویت سازه پرداخته شده است .جهت ارزیابی لرزه ای سازه های مدنظر از نشریه  360استفاده شده است .سپس
به بررسی نتایج سازه های اولیه و بهسازی شده تحت زلزله های با مدت دوام باال پرداخته شده است .نتایج از نظر تغییر
مکان ماندگار در سازه با هم مقایسه شده است .نتایج نشان داد که طرح بهسازی شده در بهبود عملکرد لرزه ای سازه و
کاهش تغییر مکان ماندگار در سازه ها می تواند کارا و مفید باشد.

واژگـان کلـیدی ،CFRP :بهسازی لرزه ای ،مفصل پالستیک  ،تغییر مکان ماندگار ،طراحی عملکردی

 -1کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران m.ekraghanbari@stu.umz.ac.ir
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در کشورهای مختلف جهان بسیاری از ساختمان ها بر پایه ی آیین نامه های قدیمی طراحی و ساخته شده بودند .در این آیین
نامه ها نسبت به آیین نامه های امروزی ،توجه کمی روی بارگذاری زلزله شده بود و عمدتا بارهای ثقلی به عنوان بارهای مهم
طراحی مد نظر قرار گرفته می شد .همانگونه که در زلزلههای گذشته مانند نورتریچ  ، 1774کوبه  ، 1775چی چی  ،1777بم
 2003و کریستچارچ  2011دیده شد ،این امر باعث آسیب پذیری زیاد سازه در برابر زلزله بود .لذا به منظور کاهش احتمال آسیب
پذیری و عدم بروز نارسایی های کوچک یا بزرگ در ساختمان در اثر زلزله ،بحث بهسازی لرزه ای مطرح شد]  .[1در میان
تکنیکهای متفاوت بهسازی ،نصب کامپوزیت های  FRPروی سطوح بیرونی سازه های بتنی به منظور مقاوم سازی آنها ،توجه
پژوهشگران و مهندسان را به خود جلب کرده است .این موضوع به ویژه به مزیت های ذاتی  FRPشامل مقاومت کششی باال،
مقاومت مناسب در برابر خوردگی و سادگی اجرا در محل نصب مربوط میشود].[2
مطالعات انجام شده تا به امروز ،تاثیرات مثبت  FRPدر بهبود عملکرد سازه های ناکارا را مورد تایید قرار داده اند .دی
لودوویکو و همکاران با انجام مطالعاتی در سال  2008توانستند بطور قابل مالحظه ای ظرفیت شکل پذیری قاب طراحی شدهی
بتن مسلح را با استفاده از  GFRPافزایش دهند و درنتیجه باعث بهبود عملکرد لرزه ای سازه شدند] .[3تاثیر کامپوزیت های
 FRPروی بهبود رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح ناکارا ،بوسیله ی گارکیا و همکاران در سال  2010تایید شد .آن ها از طریق
آنالیز عددی و تجربی نمونه ها نشان دادند کهاستفاده از  CFRPبرای بهسازی می تواند منجر به بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای
یک سازه ی بتن مسلح خسارت دیده تحت حرکتهای متفاوت زمین شود] .[4لی ترانگ و همکاران در تحقیق خود در سال 2010
دریافتند که اضافه کردن کامپوزیت های  FRPمیتواند بطور قابل مالحظه ای مقاومت جانبی و شکل پذیری نمونه های طراحی
شده غیرسازه ای را ارتقا دهد] .[5مرتضایی و همکاران در مطالعه ای در سال  2010نشان دادند که اجرای درست  FRPباعث
بهبود سختی ،مقاومت و ظرفیت جابه جایی جانبی در سازهی بهسازی شده می شود .نتایج آنها این موضوع را بیان می کند که
تقویت با  FRPدر کاهش تقاضای جابه جایی برای سازه ها موثرمی باشد] .[6ماهینی و رونق با انجام مطالعاتی در سال های
 2010 ،2009و  ،2011هم بصورت عددی و هم بصورت تجربی ،توانایی ورق های FRPرا در جلوگیری از تشکیل مفصل
پالستیک در اتصاالت خارجی ستون های ساختمان بتنی نشان دادند] .[9،8،7،10اسالمی و رونق در سال  2013در مطالعه ای
عددی ،به بررسی عملکرد جانبی یک سازه ی بتنی مسلح  8طبقه تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی پرداختند .آن ها با استفاده از
پوشش  GFRPدر ناحیه های مفصل پالستیک ستون ،یک افزایش  52درصدی در ظرفیت جابه جایی کلی سازه های ناکارا را
مشاهده کردند] .[11در مطالعه ای دیگر در سال  2013رونق و اسالمی به بهسازی خمشی یک سازهی بتن مسلح  8طبقه با
استفاده از مواد کامپوزیت ،مطابق با آیین نامهی سازه های بتن مسلح پرداختند .این محققین منحنیهای مقاومت – جابهجایی سازه
اصلی و بهسازی شده را با استفاده از آنالیزاستاتیکی غیرخطی بدست آوردند و باهم مقایسه کردند .بر اساس نتایج این مقایسه،
بهسازی  GFRPمیتواند مقاومت جانبی کل سازه اصلی را تا  43درصد افزایش دهد .همچنین در قابهای بهسازی شده با
 CFRPافزایش مقاومت جانبی به  80درصد نیز میرسد .به عالوه ،حداکثر جابه جایی درون طبقه ای قابها به میزان  18و 23
درصد بترتیب بعد از بهسازی با  GFRPو  CFRPکاهش یافته بود].[12
در این تحقیق به منظور بررسی اثر زلزله های بلند مدت بر روی تغییر مکان ماندگار یک ساختمان بتنی  8طبقه بهسازی شده
با  CFRPانجام شده است .نتایج تحلیل تاریخچه زمانی این ساختمان ها در هر دو حالت اولیه و بهسازی شده جهت ارزیابی
رفتار لرزه ای آن ها با هم مورد مقایسه قرار گرفته است.

 -2مشخصات ساختمان های اصلی
در این مطالعه ی ساختمان بتن مسلح  8طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری متوسط آیین نامه [ ACI 318-14]13طراحی
شده است .پالن کف ساختمان در شکل ( )1نشان داده شده است .هم چنین جزئیات قاب و میلگرد گذاری آن ها در شکل ( )2ارائه
شده است .بارگذاری لرزه ای بر مبنای آیین نامه  [14] 2800انجام پذیرفته است.
فرض شده است ساختمان ها در یک ناحیه با خطر لرزه ای باال )حداکثرشتاب زمین  (0.3 gو بر بستر با خاک نوع ( 3مطابق
باآیین نامه ی  )2800قرار گرفته است .عالوه بر وزن خود تیرها و ستون ها یک بارگسترده  4کیلوپاسکال و  2کیلوپاسکال به
ترتیب به عنوان بارمرده و زنده اعمال شده است .هم چنین مقاومت فشاری بتن  25مگاپاسگال فرض شد .به عالوه برای میلگرد
طولی و عرضی از میلگرد رده ی  60مطابق  ASTMبا مقاومت تسلیم  420مگاپاسگال استفاده شده است .از میلگرد آجدار به
قطر  10میلی متر به عنوان میلگرد عرضی استفاده شده است .مود اول ارتعاش سازه ی  8طبقه بطور تقریبی بترتیب برابر
 T1=1.095تعیین شده است.

74

شکل  :1پالن ساختمان
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الف)
ب)
شکل  :2الف ) ساخنمان  8طبقه ب) مقطع عرضی تیر و ستون
جدول  :1ساختمان  8طبقه
stirrup interval

Asbot

150
150
125
125
110
110
110

4Փ20
4Փ18
3Փ16

Astop

6Փ22
6Փ22
5Փ22

Ast
16Փ22
16Փ18
16Փ18
12Փ16

h

b

600
550
500
450
550
450
400

600
550
500
450
550
450
400

story

section

1-2
3-4
5-6
7-8
1-4
5-6
7-8

C1-C6
C7-C12
C13-C18
C19-C24
B1
B2
B3

 -2 -3مشخصات غیر خطی
یکی از کارهای اساسی در تحلیل غیرخطی سازه ها استخراج منحنی لنگر-انحنا برای مقاطع اعضا است .این منحنی ها برای
استخراج منحنی های ظرفیت اعضا تیر و ستون به کار می رود .منحنی های لنگر-انحنا همه ی عضوهای سازه ای با استفاده از
تحلیل فایبر در نرم افزار] XTRACT [15تعیین شده است .در چنین تحلیلی خصوصیات مقطع ،جزئیات میلگردگذاری و بار
محوری ستون در نظر گرفته شده اند .در این مطالعه بار محوری ستون از بارهای مرده به عالوه ی  20درصد بارهای زنده محاسبه
شده در حالی که بار محوری در تیرها صفر فرض شده است .مدل تنش-کرنش بتن و میلگرد فوالدی که در تحلیل لنگر-انحنا
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برای اعضا استفاده شده در شکل( )3نشان داده شده است .برای بتن محصور شده با فوالد از مدل بتن محصور شده و غیر محصور
مندر (مندر و همکاران  [16] )1788استفاده شد .برای میلگردهای فوالدی یک مدل االستیک پالستیک کامل با یک سخت
شدگی کرنشی مطابق خواص غیر االستیک پیشنهاد شده در  ASTM A615Mدر نظر گرفته شده است ()ASTM 2009
]. [19

الف][11

ب) ][11
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شکل  -3رفتار تنش -کرنش الف) بتن ب) میلگرد
در این مطالعه انحنای نهایی به عنوان کوچکترین مقدار
متناطر شرایط زیر فرض شد:
 20 )1درصد کاهش در ظرفیت چرخشی عضو
 )2کرنش کششی نهایی در میلگرد طولی
 )3کرنش فشاری نهایی بتن بر پایه ی یک مقدار
پیشنهاد شده بوسیله ی اسکات وهمکاران([18])1782
بطوری که:

𝑓𝑠ℎ
〉
300

〈 𝑠𝜌 𝜀𝑐𝑢 = 0.004 + 0.9
شکل  -4نمودار لنگر-انحنا و منحنی ایده آل متناظر آن][2

در رابطه ( 𝜀𝑐𝑢 )1برابر با کرنش فشاری نهایی بتن 𝜌𝑠 ،برابر با نرخ حجمی میلگرد های عرضی ،و  𝑓𝑠ℎبرابر با
مقاومت تسلیم میگرد عرضی است .با این حال اولین معیار از شرایط گفته شده در این مطالعه مد نظر نبود.

 -3تحلیل استاتیکی غیر خطی( پوش آور)
تحلیل غیر خطی استاتیکی جهت بدست آوردن منحنی ظرفیت سازه در نرم افزار  SAP 2000انجام شده است .با توجه به
آیین نامه ] ،FEMA 356 [19نیروی جانبی به صورت مثلثی در ارتفاع سازه پخش شده است .برای لحاظ کردن رفتار غیر
خطی مصالح از مفاصل پالستیک متمرکز استفاده شده است .روش استاتیکی غیر خطی توانایی قابل قبولی برای تخمین رفتار غیر
خطی سازه دارد.در این روش بارجانبی تحت اثر یک الگوی خاص مرحله به مرحله افزایش می یابد و تغییر مکان جانبی یک نقطه
کنترلی در تراز بام با استفاده از نمودار «برش پایه – تغییر مکان جانبی» ارزیابی می شود.همچنین اثرات ∆  𝑝 −در تحلیل غیر
خطی در نظر گرفته شده است.
همانطور که در شکل ( )9مشاهده می شود ،پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی ،مفصل های پالستیک در هر سه ساختمان از
سطح پذیرش مدنظر آیین نامه که ایمنی جانی است عبور کرده اند که قابل قبول نمی باشد .همچنین ضابطه تیرضعیف -ستون
قوی رعایت نشده است .لذا برای رسیدن به سطح مد نظر آیین نامه و انتقال مفاصل پالستیک از ستون ها به تیرها جهت رعایت
ضابطه تیرضعیف -ستون قوی اجرای بهسازی ضروری به نظر می رسد.
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 -4طرح بهسازی
برای بهسازی سازه ی های طراحی شده ورقه های  FRPبصورت
کششی در جهت میلگردهای طولی در باال و پایین تیر وستون ها ،در
نواحی مستعد تشکیل مفصل پالستیک اعمال شده است.این استراتژی که
توسط اسالمی و همکاران] [2با هدف افزایش نیروی جانبی سازه اتخاذ
شده بود ،در شکل ( )8بصورت یک طرح نشان داده شده است.
عرض ورقه های  FRPدر اتصاالت با عرض مقطع مورد استفاده
برابر است .هم چنین راستای الیاف  FRPهم جهت با میلگردهای طولی
است .بهسازی می تواند باعث افزایش مقاومت خمشی اعضای سازه ای در
مناطق انتهایی تیرها و ستون ها شود که به طول معمول مستعد تغییر
شکل پالستیک هستند .برای این منظور از ورقه های  CFRPبا مقاومت
کششی  3700مگا پاسگال ،کرنش کششی نهایی  ،1.63مدول االستیسیته
 240000مگاپاسگال و ضخامت  0.165میلی متر برای هر الیه استفاده
شده است .برای بهبود مقاومت چسبندگی بین ورقه های  CFRPو بتن،
از 7الیه دورپیچ  CFRPبه ضخامت 50میلی متر استفاده شده است.
تعداد ورقه های  CFRPاعمال شده در ناحیه مفصل پالستیک برای
هر تیر و ستون در قاب بهسازی شده جهت رسیدن به سطح پذیرش
ایمنی جانی مطابق با نشریه [ 22]360و رعایت ضابطه ستون قوی -تیر
ضعیف در جدول های ( )4( ،)3و ( )5بترتیب برای ساختمان های 8 ، 4
و  12طبقه آورده شده است .تنها تفاوت بین سازه ی اصلی و بهسازی
شده مشخصات مفصل های پالستیک و مقدار سختیشان است.

شکل  -5ساختمان  8طبقه

جدول  -2تعداد الیه های  CFRPجهت طرح بهسازی مورد نظر برای ساختمان  8طبقه
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شکل  -1طرح بهسازی اتخاذ شده ][2

ستون
شماره طبقه
تعداد الیه ها

همانگونه که در شکل ( )9نشان داده شده است ،مشاهده می شود که
با اتخاذ تعداد الیه های  CFRPمورد نظر می توان به سطح پذیرش
مدنظر آیین نامه (سطح ایمنی جانی) دست یافت .به عالوه طرح بهسازی
مورد استفاده منجر به حذف کامل مفصل های پالستیک در ستون های
قاب بهسازی شده تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی و رعایت ضابطه ی
تیرضعیف -ستون قوی شده است.

 -4تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
در پژوهش حاضر از زلزله های بلند مدت مطابق جدول های 10-3
استفاده شده است .زلزله های بلندمدت انتخابی دارای  D5-95کمتر از
 30ثانیه می باشند .همچنین تمام زلزله های بلند مدت استفاده شده در و رعایت ضابطه تیرضعیف -ستون قوی بعد از
بهسازی در ساختمان  8طبقه
این تحقیق دارای  Agبزرگتر از  g 0.2و  Vgبزرگتر از  15سانتی متر بر
ثانیه هستند.
به عالوه بزرگای تمام این زلزله ها بیشتر از  6.5و ( km) Rrupو )Rjb (kmآن ها کمتر از  40کیلومترانتخاب شده است.
 Vs30نیز برای این زلزله ها بین  195تا  395متر بر ثانیه مطابق خاک  Dانتخاب شده است.

شکل  -1رسیدن به سطح پذیرش ایمنی جانی
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Event

RSN4210
RSN5619
RSN5664

Imperial
Valley-06
Superstition
Hills-02
Kobe, Japan
Kobe, Japan
Chi-Chi,
Taiwan
Chi-Chi,
Taiwan
Niigata, Japan
Iwate, Japan
Iwate, Japan

RSN5814

Iwate, Japan

RSN169
RSN729
RSN1100
RSN1110
RSN1203
RSN1236

RSN5825

RSN5827

RSN5832
RSN6886
RSN6952

Delta

PGV
(cm/s)

Dg
(cm)

6.53

50.51

0.34

32.9

20.17

6.54

34.24

0.2

36.21

28.67

6.9
6.9

56.38
40.95

0.23
0.21

24.7
27

9.8
10.76

1995
1995

Superstition Hills02
Abeno
Morigawachi

1999

CHY036

7.62

32.80

0.2

44.7

33.9

1999

CHY088

7.62

32.19

0.21

20.7

11.4

2004
2008
2008

NIG020
IWT011
MYG005
Furukawa Osaki
City

6.63
6.9
6.9

68.96
39.67
42.56

0.53
0.15
0.44

30.6
19.9
69.6

10.69
10.63
35.6

6.9

34.80

0.31

46.6

24.4

2010

Chihuahua

7.2

51.20

0.24

38.3

48.2

2010

CERRO PRIETO
GEOTHERMAL

7.2

37.68

0.28

49.5

40.7

2010

MICHOACAN
DE OCAMPO

7.2

32.67

0.53

61.5

34.6

2010

TAMAULIPAS

7.2

46.29

0.22

52.8

52.2

7

35.05

0.19

47.4

46.69

7

36.97

0.18

78

49.37

1987

2008

El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
Darfield,New
Zealand
Darfield,New
Zealand

RSN5823

1979

PGA
(g)

Canterbury Aero
Club
Papanui High
School

2010
2010
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 مشخصات رکوردهای زلزله های بلند مدت:3جدول
D5Year
Station
Mag
95
(sec)

 طیف طرحی که در. . برای این کار از نرم افزار سایسمومچ استفاده می کنیم. هر یک از زلزله هارا اسکیل می کنیم،در ابتدا
. مطابق شکل زیر است2800  طیف خاک نوع سه بر اساس آیین نامهABI،این تحقیق از آن استفاده شده است
B1 - 2800

3

2

B1

Soil - III

1
0
0

1

2

T (sec) 3

4

5

2822  مطابق آیین نامه3  طیف خاک-8 شکل

05

جهت ارائه نتایج قابل اعتماد برای اهداف طراحی ،نرم افزار
سایسمومچ [ ]20برای تنظیم رکودهای انتخاب شده با طیف
طرح پاسخ االستیک مطابق با نوع خاک  3استاندارد 2800
مورد استفاده قرار گرفت .زمین لرزه های سازگار با طیف می
توانند طیف طرح پاسخ را بیان کنند و بنابراین برای اهداف
طراحی عمومی مناسب هستند [ .]21نرم افزار سایسمو مچ قادر
است تا شتابنگاشت های زلزله را با یک طیف طرح هدف خاص
با استفاده از الگوریتم موجک مچ کند که ویژگی های فرکانس
باالی حرکت ورودی زمین را حفظ می کند که برای پروژه
های مهندسی بسیار حائز اهمیت می باشد[ .]22شکل  7طیف
االستیک پاسخ را برای زلزله های بلندمدت نشان می دهد.

شکل  -9طیف های االستیک پاسخ برای زلزله های
بلندمدت

 -5تغییر مکان ماندگار

 -6بحث و نتایج
شکل  10توزیع حداکثر تغییر مکان ماندگار را برای سازه
اصلی و مقاوم سازی شده تحت زلزله های بلند مدت در ارتفاع
نشان می دهد .مشاهده شده است که طرح مقاوم سازی شده
می تواند تغییر مکان ماندگار در سازه را بطور قابل توجهی
کاهش دهد .با افزایش ارتفاع سازه ،تغییر مکان ماندگار در
حالت مقاوم سازی شده با شیب بیشتری کاهش می یابد ،به
طوری که بیشترین اختالف در طبقه آخر رخ میدهد .تغییر
مکان ماندگار رکورد  6752تحت تحلیل تاریخچه زمانی برای
طبقه آخر ( در گره  )31در شکل  11نشان داده شده است.
همانطور که می توان دید ،مقدار تغییر مکان ماندگار از
 0.04326در قاب اولیه به  0.01355در قاب بهسازی شده
بهبود یافته است که با کاهشی حدود  67درصدی مواجه شده
است.
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اکثر سازه هایی که بر اساس مقررات آیین نامه فعلی طراحی شده اند ،تغییر مکان ماندگار را به دلیل حرکات قوی زمین حفظ
می کنند .تغییر مکان ماندگار به دلیل مشکالت موجود در تعمیر و بازسازی پس از زلزله نامطلوب است .بزرگی تغییر مکان ماندگار
نشاندهنده درجه آسیب سازهها است و همچنین یک شاخص اصلی نشاندهنده ی قابلیت تعمیر سازهها پس از زلزله است .هرچه
تغییر مکان ماندگار بزرگتر باشد ،تعمیر آن دشوارتر است [ .]23تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تغییر مکان ماندگار به طور
قابل توجهی تحت تأثیر شدت حرکت زمین ،وضعیت مکان ،و همچنین خواص ساختاری ،به ویژه رفتار هیسترتیک قرار می گیرد
[ .]24-28زمانی که تغییر مکان ماندگار از مقدار مجاز فراتر رود ،سازه به طور مطلوب قابل تعمیر نمی باشد و فقط می توان آن را
تخریب کرد [ .]29-31بنابراین تغییر مکان ماندگار و پیامدهای آن نقش مهمی در عملکرد سازه ایفا می کند ].[32

شکل:12توزیع حداکثر تغییر مکان ماندگار برای سازه ی
 8طبقه مطابق با سایسمومچ

شکل  -11تغییر مکان ماندگار رکورد  1952تحت تحلیل تاریخچه زمانی الف) سازه ی اصلی ب) سازه ی
بهسازی شده

07

همچنین میانگین حداکثر تغییر مکان ماندگار
 نشان داده شده12  طبقه در شکل8 برای سازه ی
 کاهش، همانطور که مشاهده می شود.است
میانگین حداکثر تغییر مکان ماندگار در سازه ی
مقاوم سازی شده به معنای میزان آسیب کمتر
 این امر کمک شایانی به بازسازی و تعمیر.است
.سازه ها پس از زلزله می کند
 طبقه8  میانگین حداکثر جابه جایی ماندگار برای سازه ی:12شکل

 در نظر گرفته شدهACI 318-14  طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری متوسط آیین نامه8 در این مطالعه یک ساختمان
 در نواحی مستعد به رفتار غیر االستیک جهت رسیدن به سطح پذیرشCFRP این سازه با استفاده از تقویت کننده های.است
 عملکرد لرزه ای سازه های اولیه و بهسازی شده برای. ستون قوی بهسازی شد-مدنظر آیین نامه و رعایت ضابطه ی تیرضعیف
هر این ساختمان تحت زلزله های بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج دو سازه ی اصلی و بهسازی شده از لحاظ تغییر
 مقایسه نتایج آماری نشان داد که طرح بهسازی شده در کاهش تغیر مکان ماندگار بسیار مفید و.ماندگار مورد بررسی قرار گرفت
.موثر بوده است و این کاهش قابل توجه در بحث تعمیر و بازسازی سازه ها پس از زلزله ها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد
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