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 (BRB) تاریخچه مهاربند کمانش تاب

تدا  باای اویهن بدام تو ددددددژ مبندده  ا نی بده ایدده اویهده و انداومی مبدامبندد  مدا  
دم ا سدتهتوی اناومی تو هو مومدبام دی و مزمای  ااام   ۱۹۸۰ ام وا ابایاشدی دم دهه  

این اناومی دم  ا ن اجاا شددد و به دیهپ  ا ددا م ددایت ب   م     ۹۰گاات. دم دهه  
ا جام  ۱۹۹۹ ددازی م  دم  ددا   شددده و مزمای  شدد هه به امایکا منتقپ  ۱۹۹۸دم  ددا   

ایی  تا  دم ممایکای شددددم  اویهن  ددددهسددددتد مبامبند  ما  ۲۰۰۰گاات. دم  ددددا   
عنوا  یک  ددددهسددددتد مقاوم جا  ی اویهه مومدا ددددتفاده ااام گاات. به د  ا  م  به 

هدای برم  بعیددددددی از  دامگهای این  و  مبدامبندد دم تعددادی از  ددددددا تمدا  ددددددمن بده 
 .ای  هر دم این زمهنه صومت گاات شومها  تحقهقات گستاده

 (  ه دم م  یک تا  )مقداوم دم باابا  مدا  سددددددپ او  مبدامبندد  مدا    ۱۹۸۰دم دهه  
به   هاشدد  تو دژ  ا نیمحفظه  ا شدده از بتن ما    ما   عیدو بامبا مبامبند می

هایی چو  عملکاد متقام  دم جامعه مبند دی و  امباا  معاای شدد. به دیهپ وییگی
شدددده مومد  ذیای و توا  باال دم اتالف ا ا ی  مبامبند معاای شددد  و اشدددام  شدددکپ
وجود به دیهپ مشدکالتی  ظها  دننهن بود   اشدی  اات. بااینا دتق ا  رااحا  ااام گ

های اجاایی و حجهد و برم  بود    متا  از وز  بتن تازه  گاا  بود   اشدی از هرینه 
مومد ا دددددتق ا   امباا  ااام گاات. مشدددددکالت مذ وم منجا به معاای  سدددددپ دوم از  

دی به  امباا  شدددد. تا  تمام اوالتا  با عنوا  مبامبند  ما  مبامبندهای  ما  
 محفظه   جاینرین   (…دم  سددددپ جدید چند  اواهپ اوالدی )ما ند   شددددی   اودا ی و  

 .شد بتن از  اشده

 فلسفه رفتاری مهاربند کمانش تاب

مبدامبندد  مدا   تدا  ) مدا    دا دذیا(  مبدامبنددی ا ددددددت  ده دم باابا  مدا    تدا   
مومی داشددددته باشددددد. تا  مومی مبامبند  ما   تا  به معنی جلوگهای از  ما   

دا هد  برمگتاین روم  ه می هست  بلکه به معنی  نتا   اد   ما   هست. هما 
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مت دینا  ماتام اوالد دم  ش  های اوالدی   عف دم اشام ا ت. به ع ا عف ایما 
و اشددام متقام   هسددت. تحت  شدد  عملکاد شددنفت ا نهری دامد. اما تحت اشددام  

 ند. مبامبند  ما   تا  به د  ا  ما   ا پ اینکه به حد تسددلهد با ددد   ما   می
 .ا ت اشامی  –این مشکپ و باااامی تعاد  و تقام  دم ماتام  ششی 

 ما   تا   یک  ژ    الری ما تصدوم  نهد. د دتا     باای دمک ببتا ماتام مبامبند
روم  ه  ود ما دو راف م  ااام دههد و به ممامی اشدددددام دههد تا  ما    ند. هما 

 ند. حا  و دژ  ژ    ما به  نهد  ژ    الری از و دژ  ما   میمشداهده می
 مدک یدک د ددددددت دینا مبدام  نهدد. مجدددا  ژ    ما تحدت اشددددددام ااام دههدد. چده 

دهد؟  هاوی بسهام بهشتای باای  ما    ژ     هاز ا ت. دم واا   ای مخ میاتفا
باابا   ۴شددددددود. حدا   هاوی الزم باای  مدا    ژ    بده دو اسددددددمدت تقسددددددهد می

 ق؟ه  ۱۰باابا! اگا دم  ۹اسدمت تقسدهد شدود چ؟وم؟   ۳شدود. اگا رو   ژ    به می
 ی مخ  واهد داد؟از رو   ژ    ما   از  ما   شوید چه اتفاق شنفت ا نهر

 :های زیا ما د  ا   نهدباای دمک ببتا  عکس 
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مید  ه این مبامبند با این ادمت  دم چه صومتی  امباد  حا  این  وا  به وجود می 
 .به این مبد  واههد  ادا ت BRB دهد. دم ب    امبادهای ود ما از د ت می 

 (BRB) اجزای تشکیل دهنده مهاربند کمانش ناپذیر

 :به روم  لی  مبامبند  ما   تا  از  نج جر زیا تشکهپ شده ا ت

 هسته  •
 غالف •
  احهه ا تقایی •
  احهه اتصا  •
 چسب جدا ننده •
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 هسته

شدو ده مبامبند  ما   تا  ا دت. این ب    دم واا  ب   تسدلهد (core) هسدته 
هسدته  به  ند.  د؟  مق؟   هاوی محومی اصدلی ایجاد شدده دم مبامبند ما تحمپ می

شود تا این ب   جامی شود. هدف از جامی  تا رااحی میای  عهفروم  نتا  شده
شدد  هسدته  جذ  ا ا ی ا دت. هسدته  س از جامی شدد   مقدام زیادی از ا ا ی ما 

شود تا  ایا اجرای  ازه دم اما  بما ند.   ند. این  دیده   ب میجذ  و اتالف می
تدا  ددددددایا اجرا دم امدا  بمدا ندد. بده همهن علدت   نددبده  وعی هسددددددتده  ود ما اددا می

 . ندمبامبند  ما   تا   ق  اهوز دم  ازه ما ایفا می
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 غالف 

غالف دم مبامبند  ما    ا ذیا  هما   ق  د دت شدما دم  نه داشدتن  ژ    ما 
 ! ند.  نتا   ما  ایفا می

د. هاگاه  نغالف بتنی )اوالدی( مثپ یک  ددددد محکد   ما   هسددددته ما  نتا  می
 ند. اما هسته بعد از تکهه هسته دم اشام ااام گهاد؛ م داد  ما   م  ما تبدید می

توا دد بده روم  لی  مدا    ندد.  کتده ادابدپ توجده دم مومد غالف این با غالف   می
باابا  هاوی محومی ایجاد شدددددده دم هسدددددته ما متحمپ   ۸ا دددددت  ه گاهی اواات تا 

 .شودمی

 ناحیه انتقالی

گهاد و  ددد؟  مق؟  م  ا تقایی دم دو ا تبای ب   تسدددلهد شدددو ده ااام میب   
تا از  دددد؟  مق؟  هسددددته ا ددددت تا ارمهنا  حاصددددپ شددددود  ه دم رو  دومه برم 

 دم شکپ باال (B)  احهه  .ما دبامگذامی  ا ا م  دم محدوده اال تهک باای می
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 ناحیه اتصال 

تبای مبامبند ااام دامد از مجموعه دهنده  ه دم ادامه ب   ا تقایی دو ا ب   اتصا 
صله ی ومق متقار   و  های  شده  تشکهپ  باال  بامبای  ظااهت  با  ما   شکپ  مبامبند 
 (A)  احهه  . مایدصومت مفصلی از رایق جوش یا  هچ و مباه به اا  متصپ می به 

 دم شکپ باال

 چسب جداکننده 

اا  ما   م داد  ما   با ی از مبند هن  با این باوم د  ه مبامبند  ما   تا  دم و
 ند      ما   ما  نتا  می BRB شود. دم حایی  ه این؟وم  هست.  هستد عملکادیمی 

از  ق  یکی  شود.  م   م داد  ما    اینکه  او   ه  دم  سپ  جدا ننده  چسب  های 
ااصله  ایجاد  م داد  ما  مبامبندهای  ما    ا ذیا   باای  ا ت. ای  جرئی  های 

 ند تا هسته بتوا د  ما   هن هسته و غالف ایجاد میای بچسب جدا ننده ااصله 
 .جرئی داشته باشد

 ق  دوم چسب جدا  ننده  جدا اد  عملکاد هسته از غالف ا ت. هسته و غالف  
وجه   اید با یکدینا عمپ  نند. چو  اگا با یکدینا دمگها باشند   هاوهای  به ههچ

شود صومت هسته تسلهد  می   شود. دم اینایجاد شده دم هسته به غالف منتقپ می 
 .بادو این اتفاق  عملکاد مبامبند  ما   تا  ما زیا  وا  می 

عنوا  با  ماده  چسب   هما   یا  جدا ننده  چسب  باال  شکپ   unbonding دم 
layer مش ص شده ا ت. 

 (BRB) انواع سطح مقطع مهاربند کمانش تاب

مبامبند  ما   تا  ا ت.  مش صات و اجرایی  ه گفته شد  مابوط به  سپ او    
 ه عملکاد  وبی داشتند  اما به    با اینانواع مهاربندهای کمانش تاب این  و  از
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ا د. به همهن های اجاایی  تقای ا از مدام  امج شدهدیهپ وز  زیاد بتن تازه و دشوامی
دیهپ دا شمندا  و محققهن صنعت  ا تما   به اکا رااحی مبامبندهای  ما   

تا ااتاد د. دم زیا  عکس تعدادی از این مقار  ما مشاهده ؟  مق؟    ک تا  با  
 . نهدمی 
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 تحت چه شرایطی یک مهاربند، کمانش تاب است؟

توا هد   دوا  ا دا دی این ا دت  ه اگا ها مق؟عی با مشد صدات مشدابه بسدازید  می
 ده این توا دد ادعدا  ندد  بندامهد؟ اگا ها سددددددی مق؟عی ما رااحی  ندد می BRB م  ما 

توا   ددددایب ماتام مبامبندهای  ما   مق؟  دم باابا  ما    تا  مومی دامد و می
 تا  ما باای م  دم  ظا گاات؟

شرط اصلی را ارضا   ۳تلقی شود باید  (BRB) برای اینکه یک مهاربند، کمانش تاب
 :کند

 ضریب تعدیل مقاومت فشاری  –

تا   عملکاد متقام  م  تحت بامهای  ششی و  یکی از اصو  رااحی مبامبند  ما  
مبامبند  ما   متقام   عملکاد  ا ت.  چا ه اشامی  ا اه  با  – های  هاو  تا  

تعدیپ  AISC  امه میهن  منظوم  این  به .  شودمی   تعههن  جاییجابه  شا ص  ایب 
)بتا( از تقسهد  B اید. مقدام مما باای این اعیا تعایف می (B) مقاومت اشامی بتا

 (Tmax) به بهشتاین بام تحمپ شده  ششی (Pmax) بهشتاین بام تحمپ شده اشامی
 .میدی زیا به د ت می ر ق ماب؟ه 

 

 .شده ا تدم شکپ زیا  شا  داده B مش صات عوامپ مؤثا با مقدام



9 
 

www.Esaze.com 
 باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به هلدینگ ایسازه می

 

  تغهها مکدا  )محومی( معداد  بدا تغهها مکدا   سدددددد ی ر قده  Dbm دم این شددددددکدپ 
رو  م  دم  ظا گااته شددود.    %۱  اید  متا از    )دمیفت( ا ددت  ه دم رااحی مبامبند

این شدددا ص  ه دم شدددنا ت ماتام مبامبند  ق  مبمی دامد بها نا ظااهت اشدددامی 
باید تاب ظرفیت فشااری مهاربند کمانش . سد ت به ظااهت  شدشدی مبامبند ا دت

دینا این  و   بها به  .برابر ظرفیت کشااااشاااای    باشااااد  ۱.۱۵و حداکثر   ۱.۰۵  حداقل
دیدگی( بامی بهشدتا از ظااهت  ششی  مبامبند دم اشدام باید اادم باشدد )بدو  م دهب

  .مق؟  ما تحمپ  ماید

 شوندگی کرنشیضریب تعدیل سخت –

به بام  Tmax  ششیاز تقسهد بام  بایی   شو دگی  ا شی ایب تعدیپ   ت 
 :مید یعنیبه د ت می  Pysc متناظا با  ق؟ه تسلهد عیو هسته 
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 ماید. این شدددددا ص بها نا تعههن می  ۱.۵تا   ۱.۳ما دم بازه  w مقدام AISC  امه میهن
دینا  ع امتبه    شدگی  ششی ا ت.شو دگی عیو هسته بعد از تسلهدوییگی   ت

عیدو هسدته باید اادم باشدد بعد از تسدلهد دامای  د تی مث ت و مقاومت اارایشدی 
از موی منحنی   w بوده و دچام زوا  دم تحمپ بام  شود. مش صات د هپ دم محا  ات

 .میدس به د ت می وش ههستازی

 :(CID) پذیری غیر ارتجاعی تجمعی شکل –

 ذیای غها امتجاعی تجمعی  ه به م  ظااهت تغهها شکپ محومی غها امتجاعی  شکپ
شود از شا صه های مبد این  و  مبامبند بوده و بها نا توا   هر گفته می   تجمعی

بامگذامی موی مبامبند ا ت. این های  امپ  شده  اشی از چا ه تجمعی ا ا ی تلف
جابه  مجمو   تقسهد  از  ماتجایی شا ص  مسهاهای  امتجاعی  غها  وباگشت  های 

 جایی  ظها تسلهد  مو ه   با جابه  )biD(های بامگذامی دم حایت  ش  و اشامچا ه 
(Dby)  مید.یعنیبه د ت می: 
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ی بامگذامی و شمامه چا ه عنوا   به تاتهب به  Dbi و i هایی ا ها شا ص دم ماب؟ه 
 .ا ت ام  i یجایی اعمایی دم چا ه جابه 

 

 ذیای محومی غها امتجاعی تجمعی  ی ظااهت شدددکپدم جدو  زیا مثایی از محا ددد ه 
چبام باابا  (Dbm) مومده شدددده ا دددت. دم این مثا   مقدام تغهها مکا  محومی رااحی

دم این مثا  مشددداهده گو ه  ه ااض شدددده ا دددت. هما  (Dy) تغهها مکا  تسدددلهد
 ذیای تجمعی  به مقدام شدکپ ۲Dbm ذیای تجمعی تا بامگذامی شدود مقدام شدکپمی

تا م دهد    ۱.۵Dbm ا دهده ا دت  یذا بامگذامی با دامنه اارای   (Dbm)  ۲۰۰مومد هاز  
 .شده ا تبه این مقدام ادامه داده
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انرژی بیشتری را جذب و  بیشتر باشد، یعنی مهاربند کمانش تاب  CID هرچه مقدار
 .کندتلف می 

 پروتکل بارگذاری مهاربند کمانش تاب

مبامبند  ما   تا    (displacement control)  نتا -مااحپ بامگذامی جابجایی
 :م؟ابق شکپ زیا ا ت
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  اوتکپ بامگذامی مبامبند  ما   تا  

 :مقایسه مهاربند معمولی با مهاربند کمانش تاب

مبامبند  ما   تا  با مبامبند معمویی  ماتام یکسا  دم  ش   اصلی تاین تفاوت 
شود تا مبامبندهای ا؟ای جاینرین و اشام ا ت. این مو و    ب می 

 .مبامبندهای  ابدمی شو د

مسئله مبد دینا  توا  جذ  و اتالف باالی ا ا ی  دم مبامبند  ما    ا ذیا ا ت.  
 .ا ت ی این اتفاق  ایفای  ق  اهوز دم  ازه تهجه 

دمصد   ۲۰توا د  ازه ما تا از منظا ااتصادی  هر  ا تفاده از مبامبند  ما   تا  می 
 .تا  ند  ک 

های عددی مهاربند کمانش تاب نسبت به مهاربند معمولی،  با توجه به برتری "
 " استفاده از این نوع مهاربند تصمیمی کامال منطقی، به روز و اقتصادی است
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 (BRB) مهاربند کمانش تابکاربرد 

 ایفای نقش فیوز

توا   تاین اواید این  و  مبامبند شدنفت ا نهر با تمام این  کات مث ت  میاز مبد
به ایفای  ق  اهوز دم  ازه اشامه  اد. این مبامبند دم حهن زیریه  هاوی زیادی ما به 

 س از زیریه     توا  ند تا  ایا اعیا م هب   هنند. به همهن دیهپ می ود جذ  می
دهی بدازگادد. دم این هدا ما بده ماحتی جداینرین  اد تدا  ددددددازه مجدددا بده  دددددداویسم 

توا ند به  دا تما   ود  صدومت دینا م دهب دیدگا  زیریه  بالااصدله بعد از زیریه  می
های  ود باشددند. معیددلی  ه دم ها منتظا  و ددازی  ا ه بازگاد د و  هاز  هسددت  ددا 

های بسدهام زیادی ما به  شدوم  اما شداه گای ا  گها  شدوم بود و  سدامت ۹۶زیریه  دا  
 .وامد  اد

 بهینه سازی 

یعنی   .مهندساای یعنی اقتصاااد .مبند ددی  ددازه با ببهنه  ددازی عجهن شددده ا ددت
نسااابت کارایی به هزینه بیشاااترین   گااتن تصدددمهمی  ه ببهنه تاین ا دددت. یعنی

 ند.  های م تلفی ا ددتفاده میا و تکنهکباشددد. دم این ما ددتا از ابرامه مقدار ممکن
ا دددت. ا دددتفاده از این مبامبند دم  (BRB) یکی از این ابرامها  مبامبند  ما   تا 

شدود. از منظا ااتصدادی این مبامبند شدد   دازه میرااحی اویهه  دازه  باع  ببهنه 
 .های  ازه ما  اه  دهددمصد هرینه  ۲۰توا د تا می

حتما باای شدددما  هر تجابه شدددده  ه  دددازه از  ظا مقاومت  ا ددد نو بوده  اما باای 
 ند. ا دتفاده از این  و  مبامبند  نتا  دمیفت  ابعاد تها و  دتو  اارای   هدا می

 ند. بدو  اینکه  هاز باشد ابعاد تها به گهای دمیفت  ازه ما  نتا  میبه روم چشد
د. این یک وییگی شدنفت ا نهر باای رااحا   دازه روم اابپ توجبی اارای   هدا  ن

 .ا ت
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 سازیمقاوم 

 هلی اواات  به دالیپ م تلفی مثپ تو عه بنا یا تغهها  امبای   هاز ا ت  ه  ازه 
 ازی شود. مبامبند  ما   تا   ا ت ابی عایی باای اارای  مقاومت جا  ی  مقاوم

های های بتنی  هد دم  ازه  ازهو شکپ  ذیای  ازه ا ت. این مبامبند ما  هد دم  
می اوالدی می بتنی  به  ازه  مبامبند  این  اتصا   باای  بست.  به  ام  از توا   توا  

ن توجه به  کته بسهام چنهگفته شده ا تفاده  اد. هد ویدیو این جرئهاتی  ه دم
ما د  اومی  مبمی  ه دم هما  ویدیو عنوا  شده و اغلب از چشد رااحا  به دوم می

 .ا ت

 BRB ترین مانع بر سر راهبزرگ

ای دامد. این  هاوی محومی زیاد  ایعادهمبامبند  ما    ا ذیا  ظااهت محومی اوق
  .زیا  وا   اود اربریزنجیره ب ای  ه باید تا او دا هو  هدایت شود  به گو ه 

مسئله مبد و حهاتی این ا ت؛ میا  تو ی  ه دم دها ه مبامبندی شده وجود دامد  
توا د  هاوی محومی عظهد ایجاد شده ما به  وبی به او دا هو  منتقپ  ند؟  می 

میا تحمپ م   هاوی محومی زیاد ما دامد؟ ماه حپ؛ تقویت  تو  تا ا تقا   امپ  هاو  
 :به او دا هو  ا ت. اما معیپ برمگتا

ایما ی  ه ا پ از  تو  باید  هاوی ایجاد شده دم مبامبند ما تحمپ  ند چهست؟  
اتصا ! اتصا  مبامبند به تها و  تو  باید به  حوی باشد  ه تا ماحله جامی شدگی  

  ا پ (BRB)  ای م   مقاومت داشته باشد. اما دم مبامبند  ما   تا مبامبند   ابه 
بهند و عمال  امپ  ود با د  اتصا  م هب می  ه  ود مبامبند به ظااهت  از این

شود؛ زیاا دینا به  ازه متصپ  هست. دا شمندا  و مبامبند از مدام  امج می 
 ادازی باای راح یک اتصا  ادمتمند  ها ت دم حا  بام ی و ایدهمحققهن  ا  

 .ومی ما از این مبامبند داشته باشندهستند تا بتوا ند حدا ثا بباه

https://esaze.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
https://esaze.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
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هست. این ومق   butyl rubber ای به  امها  ا تفاده از وماه حپهیکی از این ما
 ند تا ما ند چسب   هاوی ایجاد شده بهن مبامبند و تها و  تو  ما مدیایت می

 .مبامبند بتوا د به حدا ثا ظااهت  ود با د

ای ته این  عف  به این معنی  هست  ه مبامبندهای  ما   تا  اعلی  امایی 
 BRB بها نا این ا ت  ه  عف اتصا   ما   از تویهد و ا تفاده از دام د. بلکه 

 .شودهایی با ظااهت بهشتا می 

 س توجه  نهد  ه مبامبند  ما   تا ) ا ذیا(  دم  هاوی محومی از  ود  عف 
 .اصلی  اتصاالت این  و  مبامبندها ت  دهد. بلکه  عف شا   می 
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 اتصا  عظهد مبامبند  ما   تا 

 :رااحی مبامبند  ما   تا  و مدیسازی م  

ا تفاده از این  و  مبامبند دم جبا  با  اعت اابپ توجبی دمحا  مشد ا ت. به 
همچنهن  یوه   و  دم صنعت  ا تما   م   مدیسازی  و  رااحی  های همهن  ارا 

مدلسازی مهاربند   های علمی عمدتاعلمی و م ادمهک دم حا  مشد ا ت. باای  یوه 
طراحی  گهاد. اما باای رااحی  ازه  ازصومت می  (abaqus) در  باکوس  کمانش تاب

ایتبس در  تاب  کمانش  در سپ یا (etabs) مهاربند  تاب  کمانش  مهاربند   طراحی 
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(sap)  شود. ا پ از تو ه   حوه مموزش مدیسازی مبامبند  ما   تا   ا تفاده می
 :بدا هد  الزم ا ت دمبامه  ایب ماتام م  sap یا etabs دم

 ضریب رفتار مهاربند کمانش تاب 

شدود. دم دم  دازه  دم تحلهپ ا دتاتهکی  ؟ی معنا می (R) به روم  لی   دایب ماتام
ویاای  چبامم  هر  با   ۲۸۰۰موم  دددایب ماتام  امبادی  دامد. ا دددتا دامد تحلهپ  وش

ب شدد. اما از  ظا مفبومی   توجه به تحلهپ ا دتاتهکی  ؟ی   دایب ماتام ما معنا می
دا ند  ه  دددایب ماتام موم ا جام داده باشدددند به  وبی می سدددا ی  ه تحلهپ  وش

 .یابد ازه با اارای  امتفا   اه  می

دتاین امتفا  ممکن دم    ددداایب ماتام ما باای بلن۲۸۰۰ا دددتا دامد   ۳۴جدو  صدددفحه 
تا باشدد  دم واا  شدما جدو   وتاه H  ظا گااته ا دت. یعنی اگا امتفا   دازه شدما از

 نهد. دم حایی  ه یک  دایب ماتام غهاوااعی و غهاااتصدادی ما باای تحلهپ یحام می
دم عمپ این  ددایب ماتام بهشددتا ا ددت) ددایب باش  ایه  متا ا ددت(. با تمام این 

 ۵۰های تا ضااریب رفتار مهاربند کمانش تاب را برای سااازه  ۲۸۰۰رد  اسااتاندا  اوصدداف 
درنظر  ۵را برابر  Cd درنظر گرفته اسااااات. همچنین ضاااااریب بزرگنمایی یا  ۷متر، برابر  

 .است BRB العاده مهاربند کمانش ناپذیر یاپذیری فوقگرفته است که بیانگر شکل

   (Etabs) طراحی مهاربند کمانش تاب در ایتبس 

بده بداال(  مبدامبندد  مدا   تدا  دم مقدار   ه     ۲۰۱۵هدای  سدددددد ده جددیدد )ایت سدم  
 import ااض وجود دام دد. باای رااحی م   هداز ا ددددددت ابتددا مق؟  مومد  ظاتدا  ما 

   دم  نجاهsection property  مدایهدد. باای این اما م؟دابق شددددددکدپ زیا  از اسددددددمدت
section shape گرینه   buckling restrained brace ما ا ت ا   نهد. 
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باای تعایف مقار   باید با  اای ی  ه دم باال ذ ا شده مشنا باشهد. باای ها  
 .ما از شا ت دمیاات  نهد BRB شا ت  مش صات داهق

 یا assign م د  ه از منویبعد از تعایف مق؟    وبت به ا تصاص مق؟  می 
drawام امکا   ذیا ا ت   این . 

 ما موی frame type   م؟ابق تصویا زیا  گرینه design ا ت از منوی چنهن الزم هد
BRBF تنظهد  نهد. اعداد beta و beta omega factor   ما باید از شا ت تویهد  ننده

 .دمیاات  نهد (BRB) مبامبند  ما   تا 
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یا هما  اا  مبامبندی شده با مبامبند  ما   تا     BRBF رااحی داهق  ازه های
هدای بده مموزش داهقی دامد  ده دم یدک مقدایده  می گنجدد و ببتا ا ددددددت از دومه   هداز

مموزشدددددی با  هفهت ا دددددتفاده  نهد. اگا به زبا  ا نلهسدددددی تسدددددلژ  وبی دامید  
به  ددددواالت  ود   ”How to model BRBF in etabs“ توا هد با جسددددتجوی ع امتمی

 researchgate  مایهد. همچنهن اوموم ا ا دههد یا ویدیوهای یوتهو  ما مالحظه  
 . هر  بستا  وبی باای  ا  نویی به  واالت شما ت
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 SAP مدلسازی مهاربند کمانش تاب در

تفاوت چندا ی با یکدینا  دام د. یذا ا ددددتااتیی   sap و Etabs ایددددای  لی  ام اارام
تا  های رااحی دم مبامبند  ما   ها یکسددا  ا ددت. با ری گامرااحی دم هادو م 

های رااحی  هر مد   اد. مثا  (sap) توا   ازه ما دم  ام اارام  پ  میetabs م؟ابق
 ددازه با مبامبند  ما   تا  با  ددپ دم گوگپ بهشددتا از مدیسددازی مبامبند  ما   

 . ا ذیا دم ایت س ا ت و د تا ی به مناب  ا نلهسی بهشتا ا ت

  

گهای  دم مجمو  ا تفاده از مبامبند  ما   تا  دم  ازه  ماتام  ازه ما به روم چشد
 ظها م  به عنوا  اهوز   دد ک شددد   ددازه  ماتام عایی دم دهد. عملکاد بیبب ود می

 ظها م  ا دت. به روم  احهه غهاامتجاعی  تقام  ماتام دم  شد  و اشدام از مرایای بی
شددما ما  BRB ر قه اوالدی  شددک  کنهد ا ددتفاده از ۸ز های بلندتا ا  لی؛ باای  ددازه

زده  واهد  اد. این ایما  با  داعت اابپ توجبی دم حا  مشدد دم  شدوم ا دت  شدنفت
مجبر   (BRB)های بلند به  دددددهسدددددتد مبامبند  ما    ا ذیاو به زودی ا ثا  دددددازه

 . واهند شد

 تولید مهاربند کمانش تاب 

ها از مبامبند  ما   تا  دم ایاا   تویهد م با توجه به اارای   دددداعت ا ددددتفاده 
 هر دم حا  اارای  ا ددددددت. باای تویهد این  و  مبامبند دم ایاا  الزم ا ددددددت  ابتدا 
مق؟   هشنبادی ما ث ت ا تاا   نهد و  س از ارمهنا  از ام ا  اد  شاوری  ه دم 

 .دیه بنهایدباال گفته شد  دم مزمایشناه ما ر تحقهقات م  ما مزمای   نهد و تایه
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 ساخت مهاربند کمانش تاب 

 ا ت مبامبند  ما   تا  دم محپ) امگاه(  ه امکا   ذیا ا ت  ه مجاز. میا ها 
توا د  ق  مبامبند  ما   تا  ما مق؟  اوالدی  ه با بتن احاره شده باشد می 

باید ایفا  ند؟  ها. بنابااین الزم ا ت این مق؟  دم  ام ا ه  ا ته شود. این مق؟   
های الزم  از جمله تایهدیه ما ر تحقهقات ما داشته باشد تا  اظا  ازه م  ما تایهدیه 

 .به عنوا  مبامبند  ما   تا  تایهد  ند

 تولید در ایرا  

هایی هسدددتند  ه مبامبندهای  سدددپ او  )با غالف بتنی( ما تویهد و دم ایاا  شدددا ت
گها د. از جمله  ما  هر با عبده می  ها  رااحی  ازه نند. با ی از این شا تعا ه می
توا  بدده هددای معاوف تویهددد  ننددده مبددامبنددد  مددا   تددا  دم ایاا  میشددددددا ددت
 :های زیا اشامه  ادشا ت

   امه  ایرمهک •
   ویا تدبها ویاا  •
 میتهن یو  ت ایر •
 بناماد بایس  ها  •

 قیمت در ایرا  

دهای  ما   تا    و ا  اهمت اوالد و با توجه به تفاوت  ایر هسته مبامبن
توا  اهمت ثابت و داهقی   هما  و غهاه و همچنهن تفاوت دم  هازهای  ازه   می 

ما باای مبامبندهای  ما    ا ذیا عنوا   اد. باای ا تعالم داهق اهمت ببتا ا ت  
ای بعد از رااحی اویهه  ازه  ا تعالم اهمت ما از شا ت مد ظا بنهاید. تنبا مسئله 

 س ت  (BRB) تا بود  مبامبند  ما   تا توا  عنوا   اد  ببهنه  ه با ا؟عهت می 
 .های مقاوم جا  ی ا ت به  ایا  هستد 

http://parsseismic.com/
http://parsseismic.com/
http://parsseismic.com/
http://www.virabrace.com/
http://www.virabrace.com/
http://www.virabrace.com/
http://www.altinyoletabriz.ir/
https://brbkian.ir/
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 کتاب و مقاله مهاربند کمانش تاب 

بدا توجده بده بکا بود  این تکنویو ی  هنوز  تدا  معت ای بده زبدا  ادام ددددددی دم این  
معت ا بسدددهامی دم این زمهنه  نامش شدددده زمهنه  نامش  شدددده ا دددت. اما مقاالت 

ا دددت. دا شدددمندا  بسدددهامی دم  ددداا دددا جبا  دم حا   یوه  و تحقهق موی این 
 .مو و  هستند

 


