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BRB)(درك بیشتر مهاربندهاي کمانش تاب 

BY KIMBERLEY ROBINSON,S.E., AND CAMERON BLACK, PE.,PH.D.

اطالعاتی براي کمک به شما براي آنچه میخواهید طراحی کنید 

و طراحی آنچه شما می توانید.

ایاالت متحده معرفی شد و پس از آن در بیش از در 1990اخر دهه ودر ا(BRB)مهاربند کمانش تاب 
سال ، این تکنولوژي به سطح مهمی از 10سازه از این نوع مهاربند استفاده گردیده است. در طول 350

تکامل در زمینه تحقیق ، تدوین آئین نامه هاي مربوطه و اجراء رسیده است. آئین نامه مربوط به قاب 
زئی جدائی ناپذیر از سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی است ، از که ج(BRBF)مهاربند کمانش تاب

AISC)ANSI/AISCتدوین شده و تحت پوشش هر دو مقررات لرزه اي 2005سال  و 341-05
ASCE/SEIو )10-341نسخه جدید  در آمده است.7-10

در جامعه مهندسی بصورت قابل توجهی رشد BRBFها و BRBدر سالهاي اخیر سطح آگاهی عمومی از 
داشته که گواه آن تعداد زیاد تحقیق ، مقاله هاي تجاري در مجالت و سخنرانی در کنفرانس ها براي پوشش 
این سیستم می باشد. با این حال و با تمام اطالعات در دسترس ، بسیاري از مهندسان هنوز در مورد مفهوم 

طراحی و ویژگیهاي این محصول ناآگاه هستند.، و بطور خاص در مورد چگونگی

BRBیک اجزاء

در هر دو حالت فشاري و BRBکمانش نکردن آن می باشد. توانائی تسلیم شدن BRBویژگی اصلی یک 
استهالك انرژي زلزله با رفتار تقریباً متقارن ، مزایاي مهمی را نسبت به سیستمهاي مهاربندي وکششی 

ورد. متداول به وجود می آ

BRB که کارهاي متمایزي انجام می دهند در حالیکه از هم جدا شده اند. 1ها دو جزء اصلی دارند (شکل (
هسته فوالدي آن است که در برابر کمانش کلی توسط غالف بیرونی پر شده با بتن مهار BRBقسمت باربر 

شده است. این غالف بندي مکانیزم جزء پایدار یا مقاوم در برابر کمانش (کمانش تاب) است. از اتصال هسته 
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اقی بمانند جدا بBRBفوالدي به بتن در روند ساخت جلوگیري می گردد تا اطمینان حاصل شود که اجزاء 
و از عملکرد مرکبی که رفتار آن را تغییر می دهد جلوگیري شود.

معموالً در یک قاب مهاربندي شده همگرا قرارBRBF ،BRBدر تشکیل یک پیکربندي به عنوان 
می گیرد. این سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی اغلب در مناطق با خطر زلزله خیزي زیاد و بسیار زیاد 
استفاده می شود،بدون در نظر گرفتن اینکه طراحی حاکم بر سازه براي نیروي باد بوده یا زلزله. سیستم هاي 

BRBFه بوده بطوریکه مهندس بهترنسبت به سیستمهاي مهاربندي متداول از لحاظ اقتصادي به صرف
BRBFمی تواند نیازهاي لرزه اي و سپس اندازه اتصاالت و نیز فونداسیون ها را تخمین بزند. سیستمهاي 

همچنین می توانند براي پل ، انفجار و کابردهاي لرزه اي کمتر در قسمتهائی که شکل پذیري زیاد و خواص 
ز یک مزیت اساسی باشد ، مورد بررسی قرار گیرند. در آنها ممکن است هنوBRBکمانش ناپذیري 

عملکرد چرخه اي محکمی نشان می دهند و ظرفیت شکل پذیري زیادي دارند ، که BRBFسیستمهاي 
منعکس شده است. هنگامی که اتصاالت تیرها به ستونها در قاب مقاوم Rدر فاکتورهاي پاسخ لرزه اي یعنی 

( موردي که در آئین نامه R=7و در غیر اینصورت ;R=8در برابر نیروهاي جانبی خمشی است
ASCE7-10 مجاز نمی باشد). آزمایشهاي انجام یافته رويBRB ها تا کنون نشان داده اند که آنها

توانائی مقاومت در برابر رویدادهاي لرزه اي متعدد را بدون گسیختگی و یا از دست دادن مقاومت دارند.

طراحی و مشخصات
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آسان و سر راست است. مهندسان معموالً از روش نیروي جانبی معادل که در BRBFطراحی یک سیستم 
ASCE/SEI ارائه شده ارائه شده استفاده می کنند ، مگر اینکه یک روش تجزیه و تحلیل دیگري 7

اي یا روش مقررات لرزه Rضمیمه xو Crاز مقادیر Taانتخاب شود. براي زمان تناوب تخمینی سازه ، 
ASCE/SEIآئین نامه 12.8.2هاي بخش  باید استفاده شود. یک منبع خوب براي روش طراحی با 7-10

BRB نوشته"طرح لرزه اي قابهاي مهاربند کمانش تاب"کتابWalterio A. Lopez

Rafael Sabelli .می باشد

پرسیده می شود این است که چه اطالعاتی را مهندس سازه باید در BRBFسوالی که اغلب در پروژه هاي 
نقشه هاي طرح به منظور نیل به عملکرد مورد نظر  قرار دهد. مهندس محاسب باید فرضیات طراحی ، 

ANSI/AISCشاخص هاي قابل قبول و شرح الزامات آئین نامه   را بیان نماید. این اطالعات341-10
ها بصورت صحیح تخمین زده شده اند ، قیمت BRBمی تواند با  موارد الزم براي حصول اطمینان از اینکه 

، اندازه ، طول و نوع BRBگذاري ، طراحی ، جزئیات بندي و نصب شده اند  شروع گردد ، نظیر تعداد 
ها هدف طراحی را براورده BRBی الزم است تا اطمینان حاصل شود اتصال انتها . همچنین ، اطالعات اضاف

می کنند و براي پاسخ لرزه اي سازه کافی می باشند. اینها شامل فاکتورهاي طراحی و فاکتورهاي اصالحی 
مقاومت مجاز ماکزیمم هم می شوند.

نقشه هاي طراحی باید شامل آیتم هاي زیر باشند :

شامل اطالعاتی نظیر تغییر مکان روش آنالیز بکار گرفته شده.پارامترهاي طرح لرزه اي و -1
که در طرح استفاده شده است. عالوه بر این نقشه ها باید ρو R ،Cd،Iنسبی طبقه طرح و مقادیر 

نشان دهند چه روش آنالیزي براي بدست آوردن نیروهاي طراحی مهاربند بکار گرفته شده است ، 
طراحی مهاربند و فاکتورهاي اصالحی مقاومت متناطر مهم است تا که براي تعیین دقیق کرنشهاي

در طراحی مهاربند استفاده شوند.
در نظر گرفتن محدوه اي در حدود .Fyscمحدوده مجاز مقاومت تسلیم هسته فوالدي، -2

kg/cm22700 تاkg/cm23200 بطور کلی عمل پذیرفته شده اي است. به هر حال در این
می توانید در ارتباط باشید.BRBمورد با سازنده 

در BRBدو گزینه براي مطابقت با الزامات مقاومت .BRBتنوع مجاز در مقاومت الزم -3
AISC وجود دارد. اول اینکه می توان مساحت هسته فوالدي را ثابت نگه داشت و اجازه داد 341

را ثابت نگه داشت و اجازه مقاومت تسلیم هسته تغییر کند. یا اینکه می توان مقاومت تسلیم هسته
بلکه منجر BRBداد مساحت هسته فوالدي تغییر کند. گزینه دوم منجر به اضافه مقاومت کمتر 
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ها با مقاومتهاي مشخصه یکسان می توانند چنان BRBمی گردد. BRBبه بی ثباتی سختی 
یل آن اختالف در % با هم فرق داشته باشند که دل20سختی داشته باشند که باعث شود به اندازه 

طول کلی یا طول مقاطع داخلی مهاربند بوده که ممکن است در نهایت منجر به رفتار غیر عمدي 
سیستم گردد.

مشخص کردن یک سختی مینیمم یا هم یک سختی مینیمم و .BRBتنوع مجاز در سختی -4
بصورت یک هم یک سختی ماکزیمم. این مورد بصورت یک فاکتور اصالحی سختی در نقشه ها و یا

می تواند BRBکه چطور تولید کننده راهنمایکمقدار سختی موثر داده می شود. همچنین ارائه
از اطالعات داده شده استفاده نماید.

باید از BRBکرنشهاي محاسبه شده .BRBتعریف روش براي مشخص کردن کرنش هاي -5
را BRBکرنشهاي BRBتستهاي موفق مهاربند کمتر باشند. بعنوان یک نتیجه ، تولید کننده 

براي مطابقت با آئین نامه تعیین می کند و ملزم به ارائه اثبات براي این انطباق می باشد. 

با BRBFتیرهاي قابی ، ستونهاي قابی و اتصاالت ماکزیمم مقاومت اصالحی مجاز مهاربند.-6
کنترل می شوند. این βωو ω،βمانند BRBاستفاده از فاکتورهاي اصالحی مقاومت وابسته به 

در طراحی سازه تبعیت کنند. BRBفاکتورها باید از تولید کننده 
( حتی بصورت شماتیک ) شامل محل و تیپ بندي اتصال BRBجزئیات اتصال -7

طراحی و جزئیات بندي اتصال مهاربند BRBدرصورت درخواست محاسب ، سازنده ستون/تیر.
انجام می دهد و یا حتی طراحی و جزئیات بندي کل ورق اتصال را انجام می دهد. رابه ورق اتصال
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این کار نیاز به یک حداقل سطح  از اطالعات در مورد نقشه هاي طراحی دارد. حالتهاي مانجا
یتهاي مهندسی است که طراحی اتصال را محدودیت اتصال که شامل بارهاي ثقلی و غیره از مسئول

براي سازه انجام می دهد.
یک مثال از یک جدول مهاربند ارائه داده است که بطور موثري آیتم هاي لیست شده در 2شکل 

قسمتهاي قبلی و یادداشتهاي مربوطه را در بر می گیرد.
همه می توانند از بطور کلی سر راست و ساده است ، BRBFگرچه روند طراحی و مشخص کردن 

منافع مالحظه کردن درسهاي پروژه هاي گذشته براي اجتناب از دوباره درس گرفتن از همان 
درسها با هزینه بیشتر بهره ببرند. با درنظر گرفتن این ذهنیت ، دو پیشنهاد در زیر ارائه می گردد .

به وضوح سطح نیرو را براي نیروهاي داده شده در نقشه هاي طراحی بیان کنید. نیروي مهاربند 
، سطح نیروي Pyscروي نقشه مشخص شود ممکن است بصورت مقاومت محوري طراحی مهاربند ، 

AISC341واقعی که در آن مهندس نیاز دارد مهاربند تسلیم شود، (همان طور که درآئین نامه 

، یا بار واقعی گرفته شده از مدل ساختمان و شاید گرد شده "Pu"است ) ، یک مقدار تعریف شده 
به باال براي ساخت تیپهاي مهاربند کمتر.  نقشه هاي طراحی باید شامل هر دو رویکرد استفاده شده 

 )ASD در مقابلLRFD( و معادله اي که نشان می دهد تولید کننده چطور آنرا در نظر گرفته
و براي بارها از آن استفاده کرده است ، باشد. 

براي مهندس مهم است که درك درستی از روابط متقابل بین سختی ، مقاومت و مقاومت اصالحی 
تصادفی این سه را ماکزیمم مهاربند داشته باشد و این واقعیت که معموال ممکن نیست بصورت 

را بررسی BRBسختی تعیین  شده BRBمشخص کرد. در طول مراحل طراحی ، با تولید کننده 
نمائید تا مقاومت درخواستی عملی باشد. 


