اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله2-541 :

امکان سنجی جایگزینی قابهای مهاربندی شده واگرا ) (EBFبا دیوارهای برشی فوالدی
پیام جباری بهروز ،5احمد ملکی

2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغهpayamjabbari2013@gmail.com ،

 -2عضو هیأت علمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه

چکیده
برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله ،تاکنون سیستمهای سازهای مختلفی پیشنهاد و بکار گرفتهشدهاست .عموما ،استفاده از
سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی با شکلپذيری و ظرفیت جذب انرژی باال برای ساختمانهای موجود در مناطق زلزلهخیز ،ضروری
میباشد .با اين حال بدست آوردن سامانهی برتر برای مقابله با بارهای جانبی و نیروهای زلزله و مشخص شدن رفتار لرزهای سیستمهای مختلف
جاذب انرژی ،يکی از مسائل مهمی است که در چند دههی اخیر مورد طرح و بحث قرار گرفته است .برای جبران ضعف مهاربندها به خصوص
در محل اتصاالت ،نیاز به يك سیستم جديد اجتنابناپذير میباشد .در تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان جايگزينی قابهای مهاربندی شده
واگرا با قابهای دارای ديوارهای برشی فوالدی ،با توجه به دو پارامتر مهم میزان شکل پذيری و قدرت استهالک انرژی در اين دو سیستم
پرداختهشدهاست .بدينمنظور دو قاب فوالدی يك و سه طبقه با دو سیستم مهاربندی واگرا و ديواربرشیفوالدی توسط نرمافزار المان محدود
ABAQUSمدلسازی و با استفاده از بارگذاری شبه استاتیکی آنالیز شدهاست .نتايج تحلیل نشان دادند که در حالیکه وزن هر دو سیستم برابر
است ،ديوار برشی فوالدی دارای ظرفیت باربری نهايی و قدرت استهالک انرژی بیشتری در مقايسه با مهاربند واگرا میباشد .نتايج مدلسازیهای
صورت گرفته نشان دهنده ،پايداری منحنیهای هیسترزيس و نیز توزيع يکنواختتر تنشها در المانهای محیطی در قاب فوالدی با ديوارهای
برشی فوالدی در مقايسه با قابهای با مهاربندهای واگرا میباشند.
کلمات کلیدی :ديوار برشی فوالدی ،مهاربند واگرا ،رفتار چرخهای ،روش اجزای محدود ،استهالک انرژی.

 -5مقدمه
هر ساله زلزله در سرتاسر دنیا ،خسارات مالی و جانی زيادی را به دنبال دارد و تالش برای دستیابی به رفتار مناسب برای به حداقل رسانیدن
خسارات قابل توجه بوده است .امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ،روشهای گوناگونی برای طراحی مقاوم سازهها در برابر زلزله وجود دارد.
سیستم مهاربندی واگرا و ديوار برشی فوالدی متداولترين سیستم سازهای برای مقابله با بارهای لرزهای در ساخت و سازهای فوالدی است .استفاده
از اين نوع سیستم به دلیل صرفه اقتصادی ،طراحی و اجرای آسان روز به روز رواج بیشتری می يابد .يکی از اصول طراحی سازهها در مناطق
زلزله خیز اين است که سازه سختی جانبی کافی برای کنترل جابه جايی بین طبقات را داشته باشد .اين اصل برای جلوگیری از آسیب ديدگی اعضای
غیر سازهای در ساختمان میباشد .همچنین در زلزلههای کوچك و متوسط عناصر سازهای بايد در محدوده ارتجاعی قرار داشته و مقاومت کافی

داشته باشند .در هنگام وقوع زلزله های با شدت باال نیز سازه بايد شکل پذيری کافی برای تحمل تغییرشکلهای باال(غیرارتجاعی) را داشته باشد .اين
تحمل بايد به گونهای باشد تا ريزش در سازه بوجود نیايد (رفتار شکل پذير) .بر اين اساس در طراحی سازهها برای مقابله با نیروی جانبی تامین
سختی ،مقاومت و قابلیت جذب انرژی بطور همزمان مورد نظر طراحان است .سیستمهای مقاوم در برابر بار جانبی به دو دسته کلی قابهای خمشی
بدون مهاربندی جانبی و قابها با مهاربندی جانبی تقسیم میشوند .قابهای خمشی در ساختمانهای بلند نمی تواند سختی الزم در برابر بارهای
جانبی زلزله را ايجاد کنند و جابجايی بین طبقات حتی در اثر بارهای کم ،زياد بوده در ضمن پرهزينه نیز است .با استفاده از سیستمهای بادبندی و
سیستمهای ديوار برشی می توان به سختی ،مقاومت و شکلپذيری الز م برای مقابله با بارهای زلزله دست يافت .برای بررسی ديوار برشی فوالدی و
مهاربندهای ( )EBFنیاز به داشتن يك سری داده از سازه میباشد که بر اين اساس بايد دادههايی از نقاط مختلف مدل مورد بررسی قرار گیرد ،که
تمامی ابعاد سازه و همچنین خواص مصالح اعضاء سازه و ساير ويژگیهای سازهای که توسط نرم افزار اجزاء محدود مدلسازی شده ،منطبق بر
نمونه آزمايشگاهی باشد تا نتايج اولیه بدست آمده از تحلیل کامپیوتری با نتايج حاصل از نمونه آزمايشگاهی مطابقت داده و صحت دادههای ديگری
که از مدل کامپیوتری گرفته میشود ،مورد تأيید باشد  .بنابراين با توجه به مطالب فوق ،چنین تحقیقی در جهت بررسی سیستمهای مقاوم سازهای
برای مقابله با نیروهای جانبی و نیز نیروی زلزله ضروری میباشد .به همین منظورر ،دو سیستم مقاوم سازهای ،يعنی مهاربند واگرا ) (EBFو ديوار
برشی فوالدی ) (SSWتوسط نرم افزار المان محدود  ABAQUSمدلسازی و با استفاده از بارگذاری شبه استاتیکی آنالیز شدهاست ،مورد مطالعه
قرارگرفته و جايگزينی ديوار برشی فوالدی به جای مهاربند واگرا بررسی شده است [.]5-1

 -2صحتسنجی ،مشخصات مصالح و مدلسازی
 -5-2صحت سنجی نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار
برای بررسی رفتار بادبندهای فوالدی واگرا و اطمینان از صحت مدل سازی اجزای محدود ،يك نمونه آزمايشگاهی که نتايج آنها در دسترس
بود ،را با نتايج به دست آمده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار می دهیم .برای بررسی رفتار آزمايشگاهی) (EBFبا مقطع تیر پیوند
مستطیلی ،نمونه ای آزمايشی که توسط جفری برمن و مايکل برونئو در دانشگاه بوفالو بر اساس بارگذاری چرخه ای شبه استاتیکی طبق ATC24

انجام پذيرفته بود ،انتخاب گرديد و در شکل  1نیز نشان داده شده است[.]6

شکل  :5قاب نمونه تست شده []6

 -5 -2-2مشخصات هندسی قاب
ارتفاع قاب مورد آزمايش برابر  315cmو عرض آن( )Lبرابر  366cmاست .شکل کلی دستگاه آزمايش در شکل 2نشان داده شده است.
بار افقی توسط جك هیدرولیکی به تیر بارگذاری اعمال گرديد تا بار بصورت مساوی به بست ها در باالی هر ستون منتقل شود(تغییرات کوچك در
بار هر ستون بعلت تغییر شکل محوری تیر بارگذاری مورد انتظار است) .پايه ستونها به تیر فوندانسیون بسته شد که آن هم به کف قوی متصل شده
است .به منظور اطمینان از پايداری خارج از صفحه تیر بارگذاری ،اين تیر با استفاده از برج های نگه دارنده ،در دو نقطه مهاربندی شده است.

شکل  :2مجموعه دستگاه تست ( )aارتفاع ( )bپالن []6

 -2 -2-2مشخصات مصالح استفاده شده
مقايسه نتايج بین استاندارد  ASTMو تحلیل المان محدود برای دو مصالح بال و جان در شکل  3نشان داده شده است .تنش تسلیم فوالد
جان (برابر )448MPaبطور قابل توجهی از  345MPaمشخصه ،بیشتر است ،در حالیکه تنش تسلیم فوالد بال()393MPaنزديك به مقدار
مشخصه(کمی بیشتر از مقاومت تسلیم مورد انتظار ( )380MPaبرای اين درجه از فوالد) است .با استفاده از نتايج تست ،مقدار برش پالستیك
پیوند( ) ،لنگر پالستیك (

)به ترتیب  495KNو  157.6KN.mتعیین شد .تنش تسلیم(

شکل ( )8-4به ترتیب برابر  448MPaو  510MPaو تنش تسلیم (

) و تنش نهايی (

بدست آمد .مشخصات مصالح استفاده شده در اين آزمايش در جدول  1آورده شده است.

) و تنش نهايی فوالد جان (

) با مراجعه به

) بال به ترتیب برابر  393MPaو 490MPa

شکل :3منحنی تنش-کرنش ( )aمصالح جان ( )bمصالح بال []6

جدول :5مشخصات مصالح مصرفی

مشخصات اعضا

تنش تسلیم( )

تنش نهايی ( )
MPa

MPa

جان تیر

448

515

بال تیر

393

495

ستون

393

495

بادبند و اتصاالت

393

495

 -5 -3-2بارگذاری آزمایشگاهی
چون در اين تحقیق بررسی رفتار تمام اعضای EBFمدنظر است ،از بارگذاری  ATC24استفاده شده است .بارگذاری تا نقطه تسلیم نمونه بر
اساس کنترل نیرو صورت پذيرفت و بعد از تسلیم ،چرخه های بعدی بر اساس کنترل جابه جايی انجام گرفته است.
 -2-3-2بررسی مدل المان محدود نمونه (مش بندی و اعمال شرایط مرزی)
انجام تحلیل مدل المان محدود توسط نرم افزار ABAQUSانجام گرفت .ابتدا تحلیل های مقدماتی برای بررسی تاثیر اصالح مش بر بهبود
زمان محاسبه بدون افت در دقت تحلیل انجام شد .در اين تحلیل از المانهای پوسته ای( )Shellبرای معرفی جان ،بال و سخت کننده های پیوند و
ساير اعضا استفاده شد .اندازه مش المان تقريبا برابر  10cmدر نظر گرفته شد تا رفتار مناسب در پیوند را بروز دهد .نوع المان پوسته ای بصورت
 S4Rانتخاب گرديد تا زمان تحلیل را بهبود دهد و تاثیر قابل توجهی روی نتايج نگذارد .مش بندی قاب در شکل 4نشان داده شده است[.]7

شکل  :4مدل اجزا محدود قاب فالدی با مهاربند EBF

شرايط مرزی طوری انتخاب شد تا اجازه تغییرشکل محوری پیوند را بدهد و مانع چرخش هر دو انتها شود .بنابراين شرايط مرزی مشابه نمونه
تست شده انتخاب گرديد .شرايط مرزی استفاده شده برحسب جابه جايی گرهی افقی(
)L( =0

= ()L

= ()0

=()0

) ،عمودی ( ) و چرخش (

) بصورت

در نظر گرفته شد و در شکل  5بصورت شماتیك نشان داده شده است .مصالح با پالستیسیته سخت

شوندگی جنبشی غیرخطی* در مدل المان محدود قاب استفاده شد .منحنی تنش کرنش آزمايشگاهی و بدست آمده از  ABAQUSدر شکل 5
برای مصالح جان و بال ارئه شده است[8و.]9

شکل  :1شرایط مرزی قاب و تیر پیوند در مدل المان محدود

Nonlinear Kinematic Hardening Plasticity

*

 -3-3-2مقایسه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی
مطابق نتايج آزمايشگاهی ،ستون ها و بادبندها در پايان آزمايش بدون هیچ گونه کمانش موضعی يا خرابی سالم مانده و مقاومت خوبی از
خود نشان داده اند .نتايج حاصل از مدل سازی نیز اين مطلب را تايید می کند .شکل  6کانتورهای تنش فون میزس را که از تحلیل المان محدود
بدست آمده است را نشان می دهد .در قسمت هايی که با رنگ قرمز نشان داده شده اند ،تسلیم ورق های فوالدی اتفاق افتاده است .همانطور که در
اين شکل مشخص است در تیر پیوند و در ورق اتصال بادبند به تیر تمرکز تنش ايجاد شده است.

شکل  :6کانتور تنش فون میسز نمونه EBF

تغییرشکل پیوند نمونه آزمايشگاهی در تحلیل المان محدود در شکل  7نشان داده شده است .هیچ کمانشی در جان و بال ها مشاهده نشد که
نشان دهنده اين است که نسبت های فش ردگی و فاصله سخت کننده های استفاده شده در پیوند برای ممانعت از وقوع کمانش موضعی پیش از
رسیدن به چرخش های بزرگ مناسب هستند .عالوه بر آن هیچ شواهدی از کمانش پیچشی و لنگر های خارج از صفحه در تیر خارج از پیوند
مشاهده نشد.

شکل  :7تغییر شکل تیر پیوند ( )aنمونه آزمایشگاهی ( )bمدل المان محدود

همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،مطابقت خوبی بین نتايج تحلیلی و آزمايشگاهی برحسب الگوهای رفتار هیستريس و تغییر
شکل کلی وجود دارد .همچنین مقدار تنش و کرنش در محلهای مهم در مدل المان محدود به مقادير مورد انتظار نزديك است.

شکل  :8مقایسه منحنی هیسترزیس سازه ی مدلسازی شده توسط نرم افزار  ABAQUSو نمونه آزمایشگاهی

با توجه به مقايسه نمودار بار -تغییر مکان نمونه مدلسازی شده با نمونه آزمايشگاهی به دقت به دست آمده از نتايج صحت سنجی ،مدلسازی
انجام شده مهاربند واگرا به روش اجزای محدود را میتوان به عنوان يك مدل قابل اعتماد پذيرفت.

 -4-3-2مدل سازی دیوار برشی فوالدی و مقایسه نتایج تحلیلی
برای به دست آوردن مقاطع برای مدلسازی ديوار برشی ابتدا مقاطع مدلسازی شده مهاربند صحت سنجی شده را به مقاطع معادل برای استفاده
در ديوار برشی تبديل میکنیم.
مجموع کل سطح مقطع اتصاالت:
مجموع کل سطح مقطع  2المان بادبندی
سطح مقطع تیر مهاربند به ازای  1متر

187767 cm^2
375784 cm^2
72796 cm^2

با توجه به سطح مقطع تیر مهاربند ،مقطع معادل شده برای تیر ديوار برشی از جدول اشتعال  IPE36با سطح مقطع به ازای  1متر برابر با cm^2

 72/7میباشد.

 -5-4-3-2معادل سازی ضحامت پانل برشی در مدل یک طبقه:
مجموع کل سطح مقطع به دست آمده از مهاربند برابر است با:
ضخامت پانل برشی برابر است با:

375784+187767 = 5887516

t=57839 cm

334*215* t = 5887516

 -2-4-3-2معادل سازی ضخامت پانل برشی در مدل سه طبقه
با توجه به اين که در مدل ديوار برشی  3طبقه به دلیل ايجاد میدان کششی و فشاری قطری ،فشار و کشش زيادی به تیر طبقه آخر وارد
میشود ،تیر آن طبقه قویتر از ساير طبقات در نظر گرفته میشود .بنابرين از جدول اشتعال  IPE55با سطح مقطع به ازای  1متر برابر با cm^2

 134انتخاب میشود و مقدار معادل آن از ضخامت پانل برشی هر طبقه کسر میشود.
134-7277=6173
6173/3=25743
588751-25743=568758
334*215*t = 568758
t=5781 cm

 -1-3-2مقایسهی رفتار قاب مدل سازی شدهی یک طبقه با تقویت دیوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا
ديوار برشی صفحه فوالدی و مهاربند واگرا برای تقويت قاب يك طبقه با وزن برابر استفاده شدهاند و تحت بار لرزهای برابر در نرم افزار
آباکوس مدل سازی و آنالیز شدهاند و نتايج آنها به صورت کانتور تنش فون میزس شکل 9و نمودارهای هیسترزيس شکل 15مقايسه شده است.

شکل  :9کانتور تنش بر روی مدل تغییر شکل یافته دیوار برشی

شکل  :51مقایسه ی منحنی هیسترزیس قاب سه طبقه در دوحالت تقویت با دیوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا

 -6-3-2مقایسهی رفتار قاب مدل سازی شدهی سه طبقه با تقویت دیوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا
ديوار برشی صفحه فوالدی و مهاربند واگرا برای تقويت قاب سه طبقه با وزن برابر استفاده شدهاند و تحت بار لرزهای برابر در نرم افزار
آباکوس مدل سازی و آنالیز شدهاند و نتايج آنها به صورت نمودارهای هیسترزيس مقايسه شده است .تا به اينصورت امکان سنجی جايگزينی
مهاربند همگرا با ديوار برشی فوالدی در طبقات بیشتر نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .در شکل  11و شکل 12به ترتیب کانتور تنش فون
میزس قاب سه طبقهی تقويت شده با ديوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا در انتهای بارگذاری چرخه ای نشان داده شده است.

شکل  :55کانتورهای تنش فون میزس قاب سه طبقهی تغییر شکل یافته تقویت شده با صفحهی فوالدی تحت اثر بارگذاری چرخهای

شکل  :52کانتورهای تنش فون میزس قاب سه طبقهی تغییر شکل یافته تقویت شده با مهاربند واگرا تحت اثر بارگذاری چرخهای

شکل :53مقایسهی من حنی هیسترزیس قاب سه طبقه در دوحالت تقویت با دیوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا

نتیجه گیری:
کارهای تحقیقی بسیاری همراه با آزمايشهای تجربی نیاز است تا امکان سنجی جايگزينی سیستم ديوار برشی فوالدی را به جای مهاربند واگرا
تايید کند .مدل اجزای محدود غیرخطی برای مطالعهی رفتار ديوارهای برشی فوالدی و مهاربندهای واگرا بسیار مناسب و موثر میباشد .مدل اجزای
محدود قادر است تا به خوبی تحلیلهای شبه استاتیکی و دينامیکی نمونههای مدل شدهی ديوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا را با هندسه و
پیکربندی متفاوت پیشبینی کند .مدل تحلیل شده به خوبی میتواند ،سختی اولیه ،بار نهايی ،شکل پذيری رفتار پس از کمانش و جابجايی طبقات
نمونهها را نشان دهد .در تحقیق کنونی که شامل مدلسازی ديوار برشی فوالدی و مهاربند واگرا در قابهای يك و سه طبقه میباشد ،مدلسازی در
نرم افزار اجزای محدود آباکوس بعد از صحت سنجی نتايج آن توسط مقايسه با دادههای آزمايشگاهی ،انجام شده است .با توجه به نتايج تحلیل
مدلها ،امکان سنجی جايگزينی ديوار برشی فوالدی به جای مهاربند واگرا بررسی شده است.
 .1صحتسنجی نتايج عددی و آزمايشگاهی نشان دادند که نرم افزار آباکوس میتواند اکثر ويژگیهای رفتاری و مد شکست مهاربندهای واگرا
و ديوار برشی فوالدی را در قابهای يك طبقه و چند طبقه تحت بارگذاری استاتیکی قرار گرفته و بر روی آنها تحلیل استاتیکی غیرخطی
چرخه ای و بار ديگر تحت رکورد زلزله صورت گرفته است ،نشان دهد .نتايج شامل منحنیهای هیسترزيس و نمودارهای مقايسهای
پارامترهای مقاومت شامل ،مقاومت نهايی  ،مقدار جابجايی ،شتاب و میزان استهالک انرژی میباشد.
 .2نرم افزار آباکوس توانسته کمانش قطری ديوار برشی فوالدی و مفصلهای پالستیك و تنشهای ايجاد شده در قاب های فوالدی را به خوبی
نشان دهد.
 .3ماکزيمم نیروی برش پايه يا مقاومت نهايی در مدل يك طبقه ديوار برشی فوالدی  359745کیلوگرم و در مهاربند واگرا برابر با 184963
کیلوگرم است .بنابراين ديوار برشی فوالدی  1794برابر بیشتر از مهاربند واگرا ،نیرو تحمل میکند و با محاسبه مساحت زير نمودار حلقههای
پسماند میتوان میزان جذب و استهالک انرژی را بیان کرد که برابر با  37372115ژول در ديوار برشی و 16695377ژول در مهاربند واگرا
می باشد و در مدل سه طبقه ماکزيمم نیروی برشی ،در ديوار برشی 267133کیلوگرم و در مهاربند واگرا  159211کیلوگرم میباشد .بنابراين
ديوار برشی فوالدی  1767برابر بیشتر از مهاربند واگرا ،نیرو تحمل میکند و میزان جذب و استهالک و انرژی 24711215ژول در ديوار برشی
و 6756251ژول در مهاربند واگرا می باشد ،در حالیکه همهی آنها تحت بارگذاری چرخهای يکسان قرار داشته و دارای وزن يکسانی می-
باشند .همچنین بايد م ورد توجه باشد که میزان جذب و استهالک انرژی ديوار برشی فوالدی بسیار بیشتر از مهاربندهای واگرا است و سختی
اولیهی آن نیز بیشتر میباشد .بنابراين اين پايان نامه نشان داد که ديوار برشی فوالدی يك روش جديد و بهبود يافته است و به خوبی میتواند
جايگزين مهاربند واگرا شود و به دلیل مشارکت بهینهی المانهای محیطی در تحمل بارهای جانبی ،اقتصادی نمودن سیستم را در اثر کاهش
فوالد مصرفی برآورد میکند.
 .4با توجه به مدل سازی و تحلیل ديوار برشی صفحه فوالدی و مهاربند واگرا قاب سه طبقه با وزن يکسان و تحت بار لرزهای برابر در نرم افزار
آباکوس روشن شد که هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد ،نسبت مقاومت نهايی و میزان استهالک انرژی توسط سیستم ديواربرشیفوالدی ،به
مراتب بیشتر از مهاربند واگرا میباشد .استفاده از ديوارهای برشی فوالدی در ساختمانهای بلند مرتبه که امکان جابجايی بیش از حد طبقات
و تشکیل مفصل پالستیك وجود دارد ،موجب سبكتر شدن سیستم سازهای شده و اقتصادی بودن طرح را بهتر از مهاربند واگرا ،برآورد
نمايد.

 .5نتايج تحلیلها نشان دادند که تحت شرايط يکسان در ديوار برشی فوالدی ،همچون قابهای مرزی ،اتصاالت تیر به ستون و ضخامت صفحه،
در هر دو مدل يك و سه طبقه ،ابتدا صفحهی فوالدی ديوار برشی تسلیم و سپس اتصاالت تیر به ستون تسلیم میشود به طوريکه ناحیهی
تسلیم شدگی در محل اتصال تیر به ستون منتشر میشود.
 .6ديوارهای برشی فوالدی در مقايسه با مهاربندهای واگرا ،توزيع يکنواختی از تنشها را روی المانهای محیطی داشته و از تمرکز تنش در محل
اتصال بادبند به تیرها و ستونها جلوگیری میکنند.
 .7با استفاده از نتايج مدلسازیهای صورت گرفته ،پايداری منحنیهای هیسترزيس و توزيع يکنواختتر تنش در المانهای محیطی ،از ديگر
مزايای ديوارهای برشی فوالدی در مقايسه با مهاربندهای واگرا میباشند.
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