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چكیده
با توجه به این که ساختمانها همواره در معرض خطر زلزله و باد قرار داشته اند ،برای مقابله با نیروهای جانبی به ویژه نیروی زلزله
سیستمهای سازهای مختلفی به وجود آمد که میتوان به سیستم نوین دیوار برشی فوالدی اشاره کرد .در این مقاله با استفاده از نرمافزار اجزا
محدود  Abaqusیک قاب یک طبقه و یک دهانه با سیستم دیوار برشی فوالدی با فوالد  St37ساخته شد و ضخامت دیوار برشی معادل آن
با فوالد  LYPبدست آمد و اثر افزایش مساحت بازشو بر آنها با یکدیگر مقایسه شد .سپس برای بررسی شکل مناسب بازشو ،بازشوهای
مربعی ،دایره ای و لوزی در دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین ایجاد شد و مقاومت و سختی آنها با یکدیگر مقایسه شد و برای تعیین نسبت
بهینهی پهنا به ارتفاع بازشوهایی با مساحت ثابت و نسبت پهنا به ارتفاع مختلف بررسی شد .در انتها مشخص شد بازشو اثر کمتری برروی
دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین نسبت به فوالد معمولی دارد و بازشوهای لوزی سختی و مقاومت بیشتری نسبت به سایر اشکال دارند و
نسبت بهینهی پهنا به ارتفاع برابر  0/8میباشد.
کلمات کلیدی :دیوار برشی فوالدی ،فوالد با نقطه تسلیم پایین ،بازشو ،مقاومت ،سختی

 -6مقدمه
نگاه به گذشته نشان میدهد ساختمانها همواره در معرض خطر زلزله و باد قرار داشتهاند که گاها سبب آسیبهای جبران ناپذیری شدهاند.
لذا توجه به سیستمهای مقاوم در برابر نیروهای جانبی کامال ضروری میباشد] .[1با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه به طرق مختلفی مقابله
میشود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کامال متفاوت میباشد .ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به
مراتب شدیدتر و پیچیدهتر از سایر نیروهای مؤثر میباشد .محققین همواره در پی یافتن سیستم سازهای ایدهآل برای مقابله در برابر نیروهای
جانبی بودهاند .برای مقابله با نیروهای جانبی تاکنون سیستمهای سازهای مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله آن میتوان به سیستم دیوار
برشی فوالدی اشاره کرد].[2

سیستم دیوار برشی فوالدی برای تحمل نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانهای بلند سیستمی تقریبا جدید در این عرصه میباشد .این
پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش میباشد ،در ساخت ساختمانهای جدید و همچنین تقویت ساختمانهای موجود به
خصوص در کشورهای زلزلهخیزی همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفتهشدهاست].[3

از حدود دو دهه پیش مطالعات قابل توجهی در زمینهی دیوار برشی فوالدی انجام گرفت .دیوار برشی فوالدی شامل ورق فوالدی است که
توسط تیرها و ستونها احاطه شدهاست] .[4به علت شباهت رفتار این سیستمها با تیرورقها از نظر مقاومت برشی روابط مشابهی برای این
سیستم در نظر گرفته میشود] .[5مطابق شکل  1در این سیستم ورق فوالدی نقش جان و ستونها نقش بال و تیرها نقش سختکننده را بازی
میکنند] .[6اولین کار جدی برای بررسی مقاومت پانلهای برشی پس از کمانش جان آنها توسط واگنر در سال  1331انجام گرفت .وی
براساس آزمایشهایی که روی پانلهای برشی نازک آلومینیومی انجام داد ،تئوری میدان کشش را ارائه نمود] .[7اساس مطالعاتی که در 22

سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته ،بهره گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فوالدی در آن ایجاد
میگردد].[5

شكل :6تشابه دیوار برشی با تیر ورق ][1

اخیرا روشهای جدید و تکنولوژیهای بدست آمده در زمینه فلزات ،صفحات فوالدی جدید را در دسترس ما گذاشتهاست .این نوع فوالد
دارای تنش تسلیم کمتر و افزایش طول باال میباشد و توانایی تغییر شکل دادن و جذب انرژی بیشتری را قبل از شکستن از خود نشان
میدهد .یکی دیگر از ویژگیهای آن پایین بودن نقطه تسلیم است که این باعث افزایش ناحیه پالستیک آن می شود و باعث جذب بیشتر
انرژی میشود].[3

دیوار برشی فوالدی ،ساخته شده از فوالد با نقطه تسلیم پایین ،عامل موثری برای جذب انرژی است .با طراحی و ساخت مناسب دیوارهای
برشی فوالدی می توان در جذب و تلف کردن مقدار زیادی از انرژی لرزهای بهره برد.
در طراحی سازهها به غیر از سازه های بلند و مهم ،تامین فضاهای مناسب داخلی و مالحظات معماری از مهمترین اهداف طراحی است که
پس از آن ،مهندس طراح مقید به ایجاد سازه مناسب در چارچوب فضاهای تعیین شده خواهد بود .اعمال چنین نیازهای معماری و زیباسازی
را می توان یکی از عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فوالدی به حساب آورد .همچنین مالحظات غیر سازهای از قبیل موقعیت و مسیر
سیستمهای تاسیساتی میتوانند از دیگر عوامل موثر در ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فوالدی باشند .با توجه به این که در زمان مقاومسازی
سازهه ا ،موقعیت این تاسیسات پیش از اجرای دیوار برشی فوالدی از قبل مشخص می باشند ،لذا این گزینه هنگام مقاومسازی سازهها از
اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.
در همین راستا صبوری و رابرتز با انجام یک سری کارهای آزمایشگاهی بر روی دیوارهای برشی فوالدی با بازشو دایروی در مرکز دیوار،
رابطهای خطی برای کاهش سختی و مقاومت دیوار ارائه نمودند] .[8همچنین برنئو و ویان در مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه  Buffaloسه
نمونه دیوار برشی فوالدی با مقاومت تسلیم کم را طراحی نمودند .این نمونهها در دانشگاه تایوان تحت بارگذاری چرخهای مورد آزمایش قرار
گرفتند .یکی از نمونهها به صورت دهانهی سادهی یک طبقه ،شامل پانلی با  20عدد سوراخ دایرهای به قطر  200میلیمتر بود] .[9موسوی و

همکاران این نمونه را در نرم افزار اجزا محدود  Ansysمدل کردند و روابطی برای تعیین میزان کاهش سختی و مقاومت دیوارهای برشی
فوالدی با بازشو ارائه نمودند].[10

این تحقیق با یک تحلیل عددی با نرم افزار اجزا محدود  Abaqusبه بررسی اثر مقاومت فوالد بر کاهش مقاومت و سختی ناشی از بازشو
در دیوار برشی فوالدی میپردا زد .همچنین اثر شکل بازشو و نسبت ابعاد بازشو بر رفتار دیوار برشی فوالدی بررسی میشود و نسبت بهینهی
ابعاد تعیین میشود.

 -2صحت سنجی مدل اجزا محدود
قبل از اینکه به بررسی و مقایسهی مدلهای اصلی پرداختهشود ،الزم است از صحت مدلسازی اطمینان حاصل شود .برای این کار نتایج
یکی از آزمایشهای واقعی که در زمینه دیوار برشی فوالدی انجام گرفتهاست ،با نتایج مدلسازی مطابقت داده میشود.آزمایش مورد نظر بر
روی یک دیوار برشی فوالدی یک طبقه و یک دهانه با فوالد با نقطه تسلیم پایین در دانشگاه ملی تایوان توسط شنگ جین چنگ و همکارش
انجام گرفتهاست].[11
نمونه آزمایشگاهی مطابق شکل  2aیک ورق فوالدی با مقاومت تسلیم پایین به ضخامت 8میلیمتر و به ابعاد 1.25*1.25متر میباشد ،که
اتصال بین تیر وستون آن گیردار میباشد که تحت بارگذاری چرخهای تا دوران  0.03رادیان قرار گرفتهاست].[11

برای مدلسازی ورق از المان ) shell(S4Rو برای تیر و ستون از المان ) Beam(B31استفاده شدهاست .اتصال ورق به تیر وستون و تیر و
ستون به یکدیگر گیردار می باشد .همچنین برای مدل کردن کمانش ورق باید یک نقص در مدل ایجاد نمود که این کار با اعمال یک بار ناچیز
عمود بر صفحه انجام شد.

)(b

)(a
شكل (a) :2مشخصات مدل آزمایشگاهی (b) -مدلسازی نرم افزار

با توجه به نمودار هیسترزیس حاصل از مدلسازی انجام شده در نرم افزار Abaqus6.11و نمودار هیسترزیس حاصل از نتایج آزمایشگاهی،
دقت مدلسازی و نتایج آزمایشگاهی مشاهده میشود.

)(a
)(b
شكل (a) :3نمودار هیسترزیس نتایج آزمایشگاهی – ) (bنمودار هیسترزیس مدلسازی

 -3تاثیر مقاومت فوالد بر رفتار دیوار برشی فوالدی با بازشو
در این قسمت هر نمونه از سیستم دیوار برشی فوالدی با اتصال گیردار را تا دوران  0.03رادیان و به صورت مونوتونیک بارگذاری
کرده و نمودار نیرو-تغییر مکان آن رسم میشود .ابتدا نمودار نیرو-تغییر مکان ورق فوالد معمولی ( )St37بدون بازشو با ضخامت  5میلیمتر
رسم میشود ،سپس ضخامت معادل آن با ورق فوالد با مقاومت پایین( )LYPبدون بازشو تعیین میگردد .سپس با افزایش مساحت بازشو
سختی و مقاومت دو سیستم با یکدیگر مقایسه میشوند.
جدول  :6مشخصات فوالد
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در شکل  4نمودار نسبت مقاومت بازشو با مساحتهای 5112115122125درصد مساحت ورق فوالدی به مقاومت اولیهی سیستم
میباشد .مشاهده میشود که افزایش مساحت بازشو سبب کاهش مقاومت سیستم میشود و این کاهش مقاومت در دیوار برشی با فوالد
معمولی بیشتر از دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین میباشد.

شكل : 4اثر مساحت بازشو بر مقاومت دیوار برشی فوالدی

در شکل  5نمودار نسبت سختی بازشو با مساحتهای  5112115122125درصد مساحت ورق فوالدی به سختی اولیهی سیستم دیوار
برشی فوالدی با فوالد مقاومت پایین میباشد .مشاهده میشود که افزایش مساحت بازشو سبب کاهش سختی سیستم میشود و سختی دیوار
برشی با فوالد معمولی کمتر از دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین میباشد.

شكل: 5اثر مساحت بازشو بر سختی دیوار برشی فوالدی

 -4تاثیر شكل بازشو بر رفتار دیوار برشی فوالدی
دراین قسمت سه بازشو به شکل های مربع ،دایره و لوزی در ورق فوالدی با فوالد مقاومت پایین ایجاد میشود و با افزایش مساحت بازشو
رفتار سیستم بررسی میشود.
در شکل  6مشاهده میشود با افزایش مساحت بازشو کاهش مقاومت در بازشوهای مربعی بیشتر از سایر شکلها میباشد ،همچنین
مقاومت بازشوهای دایرهای و لوزی تقریبا برابر میباشند و مقاومت بازشو لوزی به میزان ناچیزی بیشتر است.

شكل :1اثر شكل بازشو بر مقاومت دیوار برشی فوالدی با فوالد مقاومت پایین

در شکل  7مشاهده میشود با افزایش مساحت بازشو کاهش سختی در بازشوهای مربعی بیشتر از سایر شکلها میباشد ،همچنین کاهش
سختی بازشوهای دایرهای بیشتر از لوزی میباشند و سختی بازشو لوزی بیشتر از سایر شکلها است .مشاهده میشود افزایش مساحت در
نواحی قطری ورق سبب افزایش سختی و مقاومت میشود.

شكل :7اثر شكل بازشو بر سختی دیوار برشی فوالدی با فوالد مقاومت پایین

 -5تاثیر نسبت ابعاد بازشو بر رفتار دیوار برشی فوالدی
در این قسمت یک بازشو به مساحت  2/16مترمربع به شکلهای مستطیل و بیضی در دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین ایجاد میشود و
با تغییر نسبت ابعاد به یکدیگر رفتار سیستم بررسی میشود .همانطور که در شکل  8مشاهده میشود مقاومت بازشوهای بیضوی بیشتر از
مقاومت بازشوهای مستطیلی است .همچنین هرچه نسبت پهنا به ارتفاع به  1نزدیک میشود ،مقاومت سیستم افزایش مییابد و در نسبت پهنا
به ارتفاع  2/8سیستم بیشترین مقاومت را دارد.

شكل :8اثرنسبت ابعاد بازشو بر مقاومت دیوار برشی فوالدی با فوالد مقاومت پایین

 -1نتیجهگیری
در این تحقیق ابتدا یک قاب یک طبقه و یک دهانه با سیستم دیوار برشی فوالدی با فوالد  St37ساخته شد و ضخامت دیوار برشی معادل
آن با فوالد  LYPبدست آمد و اثر افزایش مساحت بازشو بر آنها با یکدیگر مقایسه شد .سپس برای بررسی شکل مناسب بازشو ،بازشوهای
مربعی ،دایره ای و لوزی در دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین ایجاد شد و مقاومت و سختی آنها با یکدیگر مقایسه شد و برای تعیین نسبت
بهینهی پهنا به ارتفاع بازشوهایی با مساحت ثابت و نسبت پهنا به ارتفاع مختلف بررسی شد و نتایج زیر بدست آمد.
)1افزایش مساحت بازشو سبب کاهش مقاومت سیستم میشود و شیب کاهش مقاومت در دیوارهای برشی با فوالد معمولی بیشتر از فوالد
مقاومت پایین می باشد.
)2افزایش مساحت بازشو سبب کاهش سختی سیستم میشود و سختی دیوار برشی با فوالد مقاومت پایین بیشتر از فوالد معمولی است ولی
شیب کاهش سختی در دیوار برشی با فوالد معمولی کمتر است.
)3مقاومت دیوارهای برشی با بازشوهای لوزی و دایرهای بیشتر از مقاومت دیوارهای برشی با بازشو مربعی میباشد.
)4سختی دیوارهای برشی با بازشو لوزی بیشتر از دیوارهای برشی با بازشو دایرهای است ،همچنین سختی دیوارهای برشی با بازشو دایرهای
بیشتر از دیوارهای برشی با بازشو مربعی میباشد.
)5هر چه نسبت پهنا به ارتفاع به  1نزدیکتر شود ،مقاومت سیستم افزایش مییابد و نسبت بهینهی پهنا به ارتفاع برابر  0/8میباشد.
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