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مقایسه هزینه سازه اي استفاده از

BRB)(مهاربندهاي کمانش تاب 

مقدمه- 
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مقدمه- 

در سالهاي اخیر بصورت چشمگیري افزایش یافته (BRB)کمانش تابهايمهاربنداستفاده از 
ابتکار و نوآوري این محصول جلوگیري از کمانش کلی مهاربند است که بطور مشخص است. 

نماید. انجام سیستم هاي قاب مهاربندي شده هم محور را کنترل میاین پدیده طراحی 
آزمایشهاي گسترده این سیستم مهاربندي ، رفتار پایدار ، قابل پیش بینی و شکل پذیر در پدیده 

کند.هاي لرزه اي را آشکار می

قابهاي مهاربندهاي کمانش تاب توسط مدل هاي آئین نامه اي بصورت یک سیستم مقاوم در 
برابر نیروي زلزله  به رسمیت شناخته شده است :

AISC)AISCمقرارات لرزه اي 2005در ویرایش - 341(
2005ASCE-7در ویرایش -

2006IBCدر ویرایش -

نزدیک چارلستون در اداري مجزا مقایسه هزینه هاي سازه اي چهار ساختمان ،هدف این بررسی
انتخاب این مکان  بخاطر استقرار آن در غرب میباشد. دلیلامریکا منطقه کارولیناي جنوبی 

ایاالت متحده  است که معرف فعالیت لرزه اي ماکزیمم در آن منطقه میباشد. 

انواع ساختمانها عبارتند از :

(SCBF)ساختمان سه طبقه با استفاده از قابهاي مهاربندي شده هم محور ویژه -1

(BRBF)تابکمانش ساختمان سه طبقه با استفاده از قابهاي -2

SCBFساختمان پنج طبقه با استفاده از -3

BRBFساختمان پنج طبقه با استفاده از -4
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فرضیات طراحی-

مقایسه آنالیز ، طراحی و هزینه سازه اي این ساختمانها براساس فرضیات طراحی زیر پایه ریزي 
شده است :

Building Code: 2012 International Building Code
ASCE 7-10
AISC 341-10 and 360-10

Risk Category: II (IBC Table 1604.5, ASCE 7-10, Table 1.5-1)

Wind: 140 mph, Exposure B
Seismic: Equivalent Lateral Force Analysis & Modal Response
Spectrum Analysis
SS=1.701 , S1=0.580
SDS=1.134 , SD1=0.580
Site Class D;  Design Category D;  TL=8.0
Redundancy Factor=1.3 (ASCE 7-10, 12.3.4.2)
Coefficients and Factors:

در نظر گرفته شده است.)R=7ضریب BRBFو براي R=5.5ضریب SCBFبراي 2800( توضیح اینکه در آئین نامه 

Geotechnical:

آنالیزبه علت احتمال روانگرائی به غالباً نوع تیپ بندي خاك در چارلستون کارولیناي جنوبی
احتیاج خواهد داشت. این حاصل تجربه ما است )  Site Response Analysisپاسخ سایت (

نتیجه اي خیلی (Design Response Spectrum )طیف پاسخ طراحی که نتایج گراف 
استفاده از همچنین شرایط خاك اغلب منجر بهبدست خواهد آورد.Dمشابه با طبقه بندي نوع 

و با Site Class Dبنابراین آنالیز ما بر اساس میشود.Geopiersسیستم بهبود خاك مانند 
تحت بارگذاري گذرا مانند قابهاي psf 8,000با ظرفیت باربري مجاز Geopiersاستفاده از 

.استمهاربندي شده
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ساختمانتوصیف-

مترمربع7200ساختمان سه طبقه : 

مترمربع12077: ساختمان پنج طبقه

باشد. براي استفاده از میتیپ در این منطقه نقشه معماري این ساختمانهاي دفتري براي سازه ها 
نروشنائی طبیعی تعداد زیادي بازشو پنجره وجود دارد بنابراین دیوارهاي پیرامونی براي قرارداد

متر میباشد.27/4مهاربند مجاز نخواهند بود. ارتفاع کف تا کف براي تمام طبقات 

و HVACهسته مرکزي ساختمان شامل دو راه پله ، دو آسانسور ، توالت مردانه و زنانه ، 
بادبند درنظر هسته مرکزي بنا به خواست مالک و معمار محل قرارگیري یک اتاق برق میباشد.

طرح معماري مورد استفاده قرار گرفته است.CBFبراي قابهاي HSSگرفته شده است. مقاطع 
امتداد خط باید ارتفاع آن در داشته که Bخط ستونهاي محور مجاورنیاز به یک کریدور 

محور هاي هاي دبلندتر باشد. گذشته از این امتداد مهاربن6و 3،4،5مهاربندها در محورهاي 
B,Cالبی و سرویسهاي بین ستونها را بدهند. مقاطع سورانباید اجازه دسترسی به آسHSS براي

گرفته اند.فاده قرار ستمورد اSCBFقابهاي 



	

April	30	

	

,2014Page 5 of 13

سانتیمتر براي ساختمان سه طبقه و 5/16کفها از نوع عرشه فوالدي کامپوزیت با ضخامت کل 
سانتیمتر براي ساختمان پنج طبقه در نظر گرفته شده است. دیوارهاي پیرامون آجري با 19

استادهاي فوالدي و پانل هاي فلزي اجرا خواهد شد. 

ارچه بوده و در ساختمان پنج طبقه تمامی ساختمان سه طبقه داراي ستونهاي بدون وصله و یکپ
ستونها  در طبقه سوم وصله شده اند. 

بحث-

میالزامات معماري تشریح شده باال ، پیکربندي قابل قبول و ممکن براي مهاربندي را محدود 
ها مجاز میباشد SCBFها برخالف BRBFمهاربند مورب تک دراستفاده از. نماید

(AISC341-10,F2.4a) . ملزم خواهند کرد تا بسیاري از این محدودیتهاSCBF ها به شکل
در کریدور SCBFحالتدر7به منظور تطبیق نمودن زاویه شیبدار مهاربندهاي باشند.8یا 7

تر از آن چیزي باشد ماصلی ، عرض کریدور ورودي باید باریکتر شده و ارتفاع سقف باید ک
راحی خود در نظر گرفته است.که مهندس معمار در ط
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، بخاطر اختالف زیاد بین ظرفیت کششی و BRBFنسبت به تیرهاي SCBFشورون ي تیرها
. (AISC341-10,F4.4a)داراي جرائم طراحی می باشند،مهاربندهاي سنتیاعضاي فشاري 

BRBFبه نسبتایجاد اعضاي سنگین تر منجر به SCBدر قابهاي الزامات طراحی براي تیرها 

ها می گردد.

آئین نامه D1.1در جدول اعضاي با شکل پذیري زیادعرض به ضخامت مقدار محدودیت 
AISC341 استفاده کاهش یافته است. در نتیجه ، 2010ش یدرصد در ویرا15به مقدار حدود

می قاب ه کبنابراین نیروي لرزه اي ، نبودههاي سایز بزرگ مجاز HSSمقاطعاري ازیبساز 
در این ساختمانهائی که SCBFدر هر دوگردد.تواند در مقابل آن مقاومت کند محدود می

اولیه طرح مقاومت مهاربند لرزه اي بیش ازنیازمطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند ، 
نشان دهنده طرح 6تا 3ي مورد نیاز بود. شکلهاي ما بود ، بنابراین قابهاي اضافه ترهاي دمهاربن
طراحی شده می باشند.مهاربندهاي نهائی 
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آنالیز طیف پاسخ مدالیک از لحاظ پیچشی نامنظمم هستند ، بنابراین همه تیپ بندي مهاربند 
نظیم دریفت طبقه تمحدویتهاي انطباق با براي هر کدام انجام شد. اندازه هاي مهاربند براساس 

.ندشد

که بسیار هم (BRBF)مهم در طراحی قابهاي مهاربند کمانش تاب خیلییکی از مزیتهاي 
باعث R=6بجاي R=8است. استفاده از بزرگتر آن( R )مشهود است فاکتور اصالح پاسخ 

می شود.% در برش پایه زلزله 25کاهش 

ی بجاي زمان تناوب تجربی ، استفاده از زمان تناوب اصلی بر مبناي آنالیز سازه اي واقعهمچنین
د. این کاهش را بمراتب بهبود می دهکه تقریبی می باشد 

به ء سازه براي اجازه دادن سیستم هاي پایداري جانبی ساختمانها ، با تنظیم و اصالح اندازه اعضا
کنند ، و همین وفق پیدا میبیشتر ساختمان ( در محدوده هاي مجاز ) )Driftجابجائی نسبی (

بدلیل مقطع کوچکتر فوالد مورد نیاز باعث ایجاد دوره تناوب اصلی بزرگتر می گردد.عامل 
براي تامین مقاومت کافی ، قابهاي مهاربندي شده کمانش تاب به این نوع تنظیمات بیشتر 

حساس هستند.
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طبقه با استفاده از روش آنالیز نیروي استاتیکی معادل3: برش هاي پایه ساختمان 1جدول 

مقادیر باال دوره تناوب اصلی محاسبه شده با استفاده از آنالیز سازه را نشان می دهند ، نه دوره 
تناوب اصلی تقریبی را.

طبقه با استفاده از روش آنالیز نیروي استاتیکی معادل5: برش هاي پایه ساختمان2جدول 

ز سازه را نشان می دهند ، نه دوره مقادیر باال دوره تناوب اصلی محاسبه شده با استفاده از آنالی
تناوب اصلی تقریبی را.

مقایسه هزینه اي :-

هدف این مطالعه مقایسه کمی هزینه بین این ساختمانهاي نمونه است که مستقیماً از نوع سیستم 
کل هزینه را نباید به ه شده است. بنابراین ، هزینه هاي پیش رو جهاي مهاربندي انتخابی نتی

نسبت داد  بلکه فقط بعنوان مقایسه هزینه اي می توان بکار برد.سازه اي ساختمان 

ما اینجا تفاوتهاي هزینه اي سازه را بین چهار تیپ ساختمان  با توجه به تجارب کارخانه هاي 
تامین کنندگان عمده آهن آالت منطقه مورد بررسی قرار داده ایم. بزرگ سازنده اسکلت و نیز 

خالصه بررسی هاي هزینه را نشان می دهد.4و3داول ج
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طبقه3هزینه ساختمان مقایسه –3جدول 

3-Story SCBF 3-Story BRBF ھزینھ واحد صرفھ 
جوئی شده با 

BRBFوزن (tons) ھزینھ (ریال) 1 وزن (tons) ھزینھ (ریال) 1

Gravity Beams 229.8 240.1
Gravity Columns 26 27.7
Frame Beams 92.6 19.1
Frame Columns 45.8 20.8

Braces 28.6
Subtotal 422.7 7,185,900,000 307.7 5,230,900,000

Detailing/Misc 2 84.5 1,521,000,000 40 720,000,000
Tonnage Total 507.3 347.7

Shop Labor Cost 3 6,848,550,000 4,693,950,000
BRB members 4 56.6 2,830,000,000
Total Cost 15,555,450,000 13,474,850,000 289,000 / m²

پانوشت :

و براي اتصاالت و -ریال  17000000تن/-قیمت خرید و حمل آهن االت براي اعضاي اصلی -1
می باشد. این هزینه -ریال 13500کیلوگرم/-و هزینه ساخت و نصب -ریال  18000000تن/-غیره  

ر می باشند.هاي واحد در معرض نوسانات بازا
اتصاالت و غیره  شامل هزینه مصالح تمام انواع اتصاالت ، نبشی ها ، ورقها ، بیس پلیتها ، ورقهاي -2

اتصال قابهاي مهاربندشده و لچکیها می باشد. اینها درصدي از مقدار وزن اعضاي اصلی می باشند. براي پروژه 
BRBF% و براي 20حدود SCBFلت براي استفاده از تجربیات کارخانه هاي سازنده اسکباهاي مشابه و

ها بمراتب بزرگتر هستند.SCBFورقهاي اتصال در می باشند.%13حدود 
در نظر گرفته شده 13500رویهم رفته براي هر دو سیستم مقدار کیلوگرم/هزینه ساخت و نصب -3

سروکار خواهیم يبزرگتر و در نتیجه جوشکاري بیشتراتب ربمرقهاي وبا SCBFاست. در حالیکه در سیسم 
داشت.

می collar، بتن و HSSها شامل وزن هسته فوالدي ، غالف BRBوزن در نظر گرفته شده براي -4
. باشد
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طبقه5هزینه ساختمان مقایسه –4جدول 

5-Story SCBF 5-Story BRBF ھزینھ واحد صرفھ 
جوئی شده با 

BRBF
وزن (tons) ھزینھ 1(ریال) وزن (tons) ھزینھ 1(ریال)

Gravity Beams 401.4 417.1
Gravity Columns 38.9 52.3
Frame Beams 257.7 34.9
Frame Columns 141.9 45.3

Braces 71.9 ----
Subtotal 911.8 15,500,600,000 549.5 9,341,500,000

Detailing/Misc2 164.1 2,953,800,000 60.4 1,087,200,000
Tonnage Total 1,075.9 609.9

Shop Labor Cost3 14,524,650,000 8,233,650,000
BRB members4 ---- 80.9 4,045,000,000
Total Cost 32,979,050,000 22,707,350,000 850,000 / m²

پانوشت :

3جدول شماره اتحهمانند توضی-1
، نبشی ها ، ورقها ، بیس اتصاالت و غیره  شامل هزینه مصالح تمام انواع اتصاالت-2

، ورقهاي اتصال قابهاي مهاربندشده و لچکیها می باشد. اینها درصدي از مقدار وزن اعضاي پلیتها
لت استفاده از تجربیات کارخانه هاي سازنده اسکبااصلی می باشند. براي پروژه هاي مشابه و

ها SCBFورقهاي اتصال در می باشند.%11حدود BRBF% و براي 18حدود SCBFبراي 
بمراتب بزرگتر هستند.

3جدول شماره اتحهمانند توضی-3
3جدول شماره اتحهمانند توضی-4
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مشخص است ، سه مفهوم اصلی براي صرفه جوئی در استفاده از 4و 3همانطور که از جداول 
BRBF: ها قابل تمایز می باشد

مقدارتوجه قابلبدلیل کاهش صرفه جوئی این –اعضاي اصلی قاب مهاربندي شده -1
و استفاده از زمان تناوب بزرگتر Rمقدارطربخااین کاهش که برش پایه می باشد ،

حاصل از آنالیز سازه اي می باشد.پایه اصلی 
ها بمراتب بزرگتر و اتصاالت مربوطه SCBFورقهاي اتصال براي -اتصاالت و غیره  -2

ها.BRBFنسبت به شتر یبالزم با نیروي کار و بغرنج تر 
در افزایش SCBFودن اتصاالت کار مرتبط با بغرنج بنیروي –دستمزد ساخت و نصب -3

زمان شاپ الزم منعکس می شود.

:یجه گیرينت-

تحیلیل هزینه اي نشان می دهد منافع استفاده از مهاربند کمانش تاب می –صرفه جوئی
در هر ریال000/850طبقه صرفه جوئی حدود 5در مثال ساختمان . باشدتواند کامال مهم 

با استفاده از یک سیستم سازه اي مقرون به صرفه ، متر مربع می باشد. مهندسان می توانند
نشان دهند. کارخانه هاي ساخت اسکلت ود را بعنوان یکی از اعضاي تیم طراحی ارزش خ

استفاده کنند.مهندسی ارزش در بحث این اطالعات ازمی توانندفلزي 

که ، شکل پذیري استد لرزه اي موفقعملکربه ابی یکی از اهداف دستی–عملکرد 
نشان داده اند که عملکرد زمایشها آي مستهلک می کند.موثررا بصورت انرژي زلزله

الگوهاي آئین نامه ها ق دارند. باانطبا این هدف به شیوه اي سازگار ها BRBFپذیر تکرار
و با در ، با صحه گذاشتن و تشویق به استفاده از آن ،فتار شکل پذیر در راین اطمینان را 

اند.نشان داده،در هر سیستم مجازRضریب رفتار بیشترین مقدار نظر گرفتن



	

April	30	

	

,2014Page 12 of 13

در مناطق با ها BRBFالعه حاضر است ولی ، ارزیابی بیشتر براي طاین فراتر از محدوده م
باید ، استفاده می شودR=3.5که در آن بصورت سنتی از ضریب رفتار لرزه خیزي متوسط 

است.درصد62.5در حدود Rافزایش ضریب بخاطر فقط کاهش برش پایه انجام پذیرد. 

اب افزایش می یابد ، اطالعات بیشتر با توجه همانطور که استفاده از مهاربندهاي کمانش ت
به مزایاي مالی و مهندسی آن در دسترس خواهد بود.
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