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

کد مقاله2-231 :

مقایسه رفتار لرزهای دیوار برشی فوالدی با دیوار برشی فوالدی مرکب
مهدی اسفندیاری ،2لیال شهریاری ،1سید مهدی دهقان بنارکی

3

 -1کارشناس ارشد مهندسی سازه ،الف -دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس علوم و تحقیقات فارس
ب -دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد شیرازsivand2007@yahoo.com ،

 -2عضو هیأت علمی ،الف -دانشگاه آزاد اسالمی  ،پردیس علوم و تحقیقات فارس
ب -دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد شیراز
 -3دکتری مهندسی سازه ،دانشگاه صنعتی شیراز

چكیده
دیوار برشی فوالدی و مرکب بخصوص در سه دهه اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته و به سرعت در حال گسترش می باشد .دیوارهای
برشی فوالدی مرکب که از یک الیه ورق فوالدی نازك به همراه پوششی از بتن آرمه در یک و یا دو طرف ورق فوالدی ساخته میشود ،نسل سوم
دیوارهای برشی مقاوم در برابر بارهای جانبی محسوب شده که عالوه بر افزایش مقاومت ،شکل پذیری و جذب انرژی ،بسیار اقتصادی و مقرون
به صرفه بوده و در ساخت ساختمان های بلندمرتبه  ،مقاوم سازی ابنیه و نیز مخازن مورد استفاده قرار میگیرد .در این مقاله سعی شده است تا
رفتار لرزهای دیوار برشی فوالدی و مرکب مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور چندین مدل دیوار برشی فوالدی و مرکب از یک الی پنج طبقه
توسط نرمافزار  Abaqusساخته و تحلیل گردید .نتایج نشان میدهد دیوار برشی فوالدی مرکب قابلیت بیشتری در جذب انرژی ،گسترش
تنشهای ایجاد شده به نقاط مختلف صفحۀ فوالدی و شکلپذیری نسبت به دیوار برشی فوالدی دارد .حلقههای منحنی هیسترزیس دیوار برشی
فوالدی مرکب منظمتر و پایدارتر از دیوار برشی فوالدی میباشد .با افزایش تعداد طبقات ،مقاومت و سختی اولیه به دلیل افزایش تغییر مکان
جانبی ،کاهش یافته ولی میزان جذب انرژی و شکل پذیری افزایش مییابد .مقدار نیروی تحمل شده در مدلهای دیوار برشی فوالدی مرکب
نسبت به دیوار برشی فوالدی افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :دیوار برشی فوالدی ،دیوار برشی فوالدی مرکب ،جذب انرژی ،شکل پذیری ،سختی

 -2مقدمه
لرزه خیزی کشور ایران و اهمیت طراحی مقاوم سازهها در برابر نیروهای جانبی از اموری حیاتی برای آینده و توسعه ایرانی پایدار است .انتخاب
نوع سامانه مقاوم در برابر نیروهای جانبی بستگی به ترکیب بارگذاری ،چگونگی رفتار سازه ،نحوه هدایت بارهای ثقلی به پایه و طرح معماری
دارد  .بعالوه انتخاب نوع سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی عالوه بر موارد فوق بستگی به ابعاد هندسی سازه ،محدودیت های آییننامهای ،مقدار
نیروی جانبی ،حداکثر تغییر مکان و غیره دارد.

دیوار برشی فوالدی بخصوص در سه دهه اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته و به سرعت در حال گسترش می باشد .این سامانه در
مقایسه با قاب خمشی تا حدود  %05ارزانتر می باشد.
دیوار برشی فوالدی ،مشابه یک تیر ورق طرهای است که به صورت یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختمانهای با ارتفاع متوسط
یا بلند به کار می رود .مقاومت مجموعه نیز از طریق عمل میدان کشش قطری (  ) Diagonal tension fieldبه وجود آمده در ورق فوالدی در
ترکیب با عمل خمشی قاب انجام می شود ].[1
دیوارهای برشی فوالدی مرکب که از یک الیه ورق فوالدی نازك به همراه پوششی از بتن آرمه در یک و یا دو طرف ورق فوالدی ساخته
میشود ،عالوه بر افزایش مقاومت ،شکل پذیری و جذب انرژی ،بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه بوده و در ساخت ساختمان های بلندمرتبه ،
مقاوم سازی ابنیه و نیز مخازن مورد استفاده قرار میگیرد.

شكل  : 2اجزای اصلی یک دیوار برشی فوالدی مرکب

عملکرد اصلی الیه بتنی بر روی ورق فوالدی جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ورق فوالدی است تا ورق فوالدی بتواند به حد تسلیم برشی
خود برسد.[2] .

دیوار برشی مرکب قابلیت بیشتری را در جذب انرژی ،گسترش تنشهای ایجاد شده به نقاط مختلف صفحۀ فوالدی و شکلپذیری ،نسبت به
دیوار برشی فوالدی دارد.
رفتار سیستم در محیط پالستیک و میزان جذب انرژی آن نسبت به سایر سیستم ها بهتر است .در این سیستم به علت یکپارچگی بیشتر به ویژه
در مقایسه با سیستم مهاربندی ،توزیع تنشها یکنواختتر شده که رفتار همگن و مطلوبتری در محیط پالستیک به دنبال خواهد داشت ].[3],[2

در هر دو سیستم دیوار برشی فوالدی و مرکب پدیده پسکمانش وجود خواهد داشت با این تفاوت که در حالت دیوار برشی فوالدی ،کمانش به
صورت کلی است و از مقاومت ناحیۀ محدودی از سطح ورق فوالدی استفاده میگردد ،در حا لی که در دیوار برشی مرکب کمانش از حالت کلی
به موضعی تبدیل شده و بدین ترتیب از تمام مقاومت صفحه فوالدی استفاده میگردد ].[3],[2

تعدادی از ساختمانهایی که دیوار برشی فوالدی و مرکب با موفقیت در آنها استفاده شده است به شرح زیر میباشد :
الف -بیمارستان  11طبقه سانفرانسیسکو ( ) 1711
ب -ساختمان  25طبقه اداری ( )Nipponدر توکیو ژاپن ( ) 1715
ج -ساختمان  03طبقه در توکیو )) 1711 ( )Shinjuku Nomura
د -هتل  35طبقه در داالس ،تگزاس ( ) 1711
ه -بیمارستان  6طبقه در لسآنجلس ،کالیفرنیا ( .[0],[4] ) 1715

 -1مطالعات انجام شده
محققین دانشگاه  Albertaدر کانادا آزمایشهایی را بر روی دیوارهای برشی فوالدی بدون سختکننده انجام دادهاند .پاسخ حلقههای پسماند
نیرو -تغییر مکان این سیستم سازهای ،نشانگر رفتار شکلپذیر و افزایش قابل توجه مقاومت بود .قبل از این  )1713( Thorbunبر اساس تحقیقات
نظری خود ،رابطهای را برای زاویه انحنای میدان کشش مطرح کرده بود که همخوانی خوبی با نتایج این آزمایش از خود نشان داد ].[6

 )1771( Driverنتایج بارگذاری چرخهای یک نمونه  4طبقه دیوار برشی فوالدی را منتشر ساخت .با وجود خرابی زود هنگام ستون در این
نمونه ،رفتار رفت و برگشتی نمونه نشان دهنده افزایش مقاومتی معادل  1/3و شکل پذیری بسیار خوبی بود ].[1

 )1713( Takanashiآزمایشهای بارگذاری چرخهای  12نمونه یک طبقه و دو طبقه را انجام داد .نمونهها در امتداد قطرها بارگذاری شده بودند
تا تقریباً برش خالصی در پانلها ایجاد گردد .نمونهها بسیار شکل پذیر بودند و زاویۀ تغییر مکان جانبی به حدود  5/1رادیان میرسید .نتایج
آزمایش با پیشبینیهای انجام شده توسط معیار  Mises - Vonمطابقت کامل داشت ].[1

 )1776( Yamadaنتایج آزمایشهای بارگذاری چرخهای بر روی دیوارهای برشی فوالدی و مرکب خود را منتشر ساخت .نمونهها تحت بار
یکنوا در امتداد قطر قرار گرفتند .مد خرابی در اثر خرابی پایه قاب مرزی ایجاد شد .رفتار نمونهها کامالً شکل پذیر بود و میدان کششی در طول
قطرها تشکیل گردید ].[7

 Nakashimaو همکاران ( )1774نتایج رفتاری پانلهای دیوار برشی فوالدی با نقطه تسلیم پایین را تحت بارگذاری چرخهای را منتشر ساختند.
آزمایشها بر روی فوالد  ، LPYتحت بارگذاری چرخهای ،نمودارهای پسماند پایدار و ظرفیت نسبتاً باالی جذب انرژی را نشان میداد ].[15

در انگلستان  Robertsو صبوری قمی ( )1772نتایج  16آزمایش انجام شده بر روی پانلهای فوالدی تحت بارگذاری قطری را منتشر ساختند.
این پژوهشگران نتایج یک تحلیل غیرخطی دینامیکی را بر روی یک دیوار برشی فوالدی با استفاده از ورق فوالدی نازك ارائه کردند .نتایج بدست
آمده ،پاسخ تحلیلهای االستیک را تأیید میکرد و همچنین تأثیر عوامل لرزهای را در جلوگیری از تشدید بارهای دینامیکی چرخهای نشان
میداد ].[11

در آمریکا  Elgaalyو همکارانش ( )1773با مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که وقتی یک صفحه فلزی بدون سختکننده بعنوان دیوار برشی
بکار میرود رفتار غیراالستیک با جاری شدن دیوار آغاز شده و مقاومت سامانه را تشکیل مفاصل پالستیک در ستونها تعیین میکند ].[12

در سالهای  2551و  2552در دانشگاه برکلی دکتر آستانه و همکارش دو سازه  3طبقه را تحت بارهای چرخهای قرار دادند .براساس این
آزمایش رفتار تقریباً االستیک نمونه اول تا تغییر شکل نسبی داخلی حدود  % 5/6قابل مشاهده است .نمونه قبل از رسیدن به تغییر مکان نسبی
داخلی طبقه به باالتر از  % 3/3در ماکزیمم برش 17 ،سیکل بارگذاری را تحمل کرده و این در حالتی است که  37سیکل غیر االستیک می باشد.

مشابه نمونۀ اول ،نمونۀ دوم رفتاری شکلپذیر و مطلوب از خود نشان داده و تا تغییر مکان نسبی حدود  %5/1تقریباً االستیک عمل میکند .نمونه
تا  27سیکل نیروی برشی بیش از  1220 Kipsرا تحمل میکند ].[6],[0

 -3مدلسازی
به منظور مقایسه بهتر رفتار لرزهای دیوار برشی فوالدی معمولی و مرکب ،مجموعاً  15مدل شامل  0مدل دیوار برشی فووالدی مرکوب و  0مودل
دیوار برشی فوالدی معمولی با ابعاد و اندازههای متناظر ،تعداد طبقات مختلف ( یک الی پنج طبقه ) و با طول دهانه و ارتفاع هور طبقوه  2متور ،بوا
استفاده از روش المان محدود و بصورت سه بعدی در نرم افزار  Abaqus v.6.12شبیهسازی و آنالیز گردیده است.
به منظور صحت سنجی مدل سازی ،نمونه آزمایشگاهی دکتر آستانه اصل در نرم افزار المان محدود مدلسازی شوده اسوت .مشخصوات مصوالح
بکار برده شده در این آزمایش به شرح زیر می باشد :
الف -ورق فوالدی  :فوالد  A36با تنش تسلیم  )241 Mpa( 36 ksiو تنش نهایی )455 Mpa( 01 ksi
ب -تیر و ستون  :فوالد  A572 Grad 50با تنش تسلیم  )340 Mpa( 05 ksiو تنش نهایی )441 Mpa( 60 ksi
ج -بتن  :دارای مقاومت فشاری (21/01 Mpa ( fʹc = 4555 psi
منحنی نیرو  -تغییرمکان نمونه آزمایشگاهی مربوط به پوش حاصل از منحنی هیسترزیس این نمونه میباشد .انطباق این دو منحنی مبین توانوایی
مدل انتخاب شده و روش اجزاء محدود در برآورد مناسب رفتار نمونه می باشد.

شكل : 1مقایسه منحنی بار -تغییر مكان نمونه آزمایشگاهی و مدل تحلیلی

 مشخصات مدلها :در تمامی مدلها از المان  Shellبرای تیر ،ستون ،ورق فوالدی و بتن استفاده شده است .مقاطع و مشخصات مصالح بکوار رفتوه در مودلهوا بوه
شرح زیر میباشد :

جدول : 2مقاطع و مشخصات اجزای نمونهها
ردیف

اجزای مدل

مقطع  /ضخامت

ضخامت  /مقدار

1

ستون

IPB 200 ~ IPB 340

-

2

تیر

IPE 200 ~ IPE 300

-

3

ورق فوالدی

-

5 mm

4

بتن

-

50 mm

5

میلگرد

Ø 8 @ 100

 1حجمی در هر جهت

جدول : 1مشخصات مصالح فوالدی
دانسیته

مدول ارتجاعی

) ( kg/m³

) ( Gpa
210

0.3
0.3

360
240

370

357

577

ضریب پواسون

ردیف

شرح

1

تیر

0557

2

ستون

0557

210

3

ورق فوالدی

0557

210

0.3

4

میلگرد

0557

210

0.3

تنش تسلیم

تنش نهایی

) ( Mpa
360

) ( Mpa
520
520

برای شبیه سازی رفتار بتن هر دو ناحیه االستیک و پالستیک در نظر گرفته شده است .برای شبیه سازی رفتار بتن در ناحیه پالستیک و بررسوی
تخریب در آن ،از مدل خسارت حالت پالستیکی بتن )  ( Concrete Damage Plasticityاستفاده شده است .مشخصات مورد استفاده برای شبیه
سازی رفتار بتن در جداول زیر آمده است.
جدول : 3مشخصات بتن
ردیف

نوع مصالح

1

بتن

دانسیته

مدول ارتجاعی

) ( kg/m³

) ( Gpa

2477

25.1

ضریب پواسون

مقاومت فشاری

مقاومت کششی

) ( Mpa

) ( Mpa

25

2.5

0.2

جدول  : 4پارامترهای ناحیه پالستیک بتن
Viscosity
Parameter

k

0

0.67

fb0/fc0
1.16

Eccentrity

Dilation Angle

0.1

30

شرایط مرزی و اعمال جابهجایی اولیه به مدلها به شرح زیر میباشد :

شكل : 3الف) نمودار تغییرات جابهجایی -زمان برای مدل پنج طبقه
ب) نحوه اعمال شرایط مرزی بصورت شماتیک

جدول : 5مقادیر جابهجایی اعمالی به دیوار برشی فوالدی و مرکب
تعداد طبقات

جابهجایی )(cm

 1طبقه

17

 2طبقه

27

 3طبقه

37

 4طبقه

47

 5طبقه

57

شكل :4یكی از نمونههای مدلسازی شده در نرمافزار (  5طبقه )

 -4نتایج حاصل از مدلسازی
 -2-4منحنی هیسرزیس نمونه ها :
منحنی هیسترزیس هر سازه که بیانگر میزان جذب انرژی ،سختی ،شکلپذیری و  ...میباشد ،برای نمونههای دیوار برشی فوالدی معمولی و
مرکب یک الی پنج طبقه در زیر نمایش داده شده است.

شكل : 5منحنیهای هیسترزیس دیوارهای برشی فوالدی و مرکب یک الی پنج طبقه

 -1-4میزان جذب انرژی :
عملکرد اصلی پوشش بتنی جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ورق فوالدی است .در دیوار برشی فوالدی مرکب به دلیل افزایش و توزیع
یکنواختتر خطوط قطری ایجاد شده در ورق فوالدی ،این اجازه به ورق فوالدی داده می شود تا وارد مدهای کمانشی باالتر شده و به عبارت بهتر
پدیده پس کمانش شکل گیرد ،در نتیجه به جای استفاده از ناحیه محدودی از سطح ورق فوالدی از تمام مقاومت صفحه فوالدی استفاده شده و
بنابراین حلقههای هیسترزیس ،منظمتر و پایدارتر میگردد.
همچنین مقدار نیروی کمانشی که منجر به تسلیم صفحه میشود در مدلهای دیوار برشی فوالدی مرکب نسبت به دیوار برشی فووالدی افوزایش
پیدا میکند.
میزان انرژی جذب شده توسط هر نمونه که از محاسبه سطح زیر منحنی هیسترزیس هر نمونه بدست میآید ،با استفاده از نرمافوزار AutoCAD

که مساحت را با دقت باالیی محاسبه میکند ،بدست آمده است .در جدول و نمودار زیر مقایسه مساحتهای منحنی هیسترزیس نمونهها که بیوانگر
جذب انرژی و شکلپذیری میباشد و همچنوین میوزان افوزایش جوذب انورژی دیووار برشوی مرکوب نسوبت بوه دیووار برشوی فووالدی مشواهده
میگردد :

جدول : 6مقایسه مساحتهای منحنی هیسترزیس نمونهها
تعداد طبقات

مساحت منحنی هیسترزیس دیوار برشی فوالدی

درصد افزایش

( SSWمعمولی)

( CSSWمرکب)

 1طبقه

17.3

31.1

80 %

 2طبقه

38.3

62.9

64 %

 3طبقه

64.8

93.1

44 %

 4طبقه

80

107.3

34 %

 5طبقه

95.4

117.2

23 %

میانگین

49 %

شكل : 6مساحتهای منحنی هیسترزیس نمونهها

 -3-4میزان سختی :
در مدلهای مربوط به دیوار برشی فوالدی مرکب میزان تغییر مکانها نسبت به دیوار برشی فوالدی معمولی کاهش مییابد .پس میتوان این
نتیجهگیری را نمود که تبدیل دیوار برشی از نوع فوالدی به نوع مرکب باعث کاهش تغییر مکانهای جانبی یا به عبارت بهتر باعث افزایش سختی
میگردد .علت افزایش سختی به دلیل گسترش میدان کشش قطری و پسکمانش یه تمام صفحه فوالدی میباشد.
میزان سختی هر نمونه از محاسبه شیب منحنی هیسترزیس هر نمونه و یا از تقسیم نیرو بر تغییرمکان بدست میآید.
 : Fنیرو ) ( KN

()1

∆  :تغییرمکان ) ( mm

() 2

 : kسختی ) ( KN/mm

() 3

در جدول و نمودار زیر مقایسه میزان سختی اولیه نمونهها و میزان افزایش سختی اولیه دیوار برشی مرکب نسبت به دیوار برشی فوالدی مشاهده
میگردد :

جدول : 7مقایسه میزان سختی اولیه نمونهها
تعداد طبقات

سختی اولیه دیوار برشی فوالدی

درصد افزایش

( SSWمعمولی)

( CSSWمرکب)

 1طبقه

161.02

294.52

83 %

 2طبقه

83.71

137.7

64 %

 3طبقه

50.69

74.43

47 %

 4طبقه

29.93

39.55

32 %

 5طبقه

18.59

22.8

23 %

50 %

میانگین

شكل :7میزان سختی اولیه نمونهها

 -4-4حداکثر نیروی تحمل شده توسط دیوار برشی فوالدی و مرکب :
حداکثر نیروی تحمل شده توسط دیوار برشی فوالدی و مرکب تحت اثر اعمال تغییر مکانهای یکسان برای مدلهای متناظر در جدول و نمودار
زیر نمایش داده شده است.
جدول : 8حداکثر نیروی تحمل شده توسط نمونهها
تعداد طبقات

حداکثر نیروی تحمل شده

درصد افزایش

( SSWمعمولی)

( CSSWمرکب)

 1طبقه

1365.43

2112.98

55 %

 2طبقه

1620.18

2069.11

28 %

 3طبقه

1860.92

2248.62

21 %

 4طبقه

1733.22

1996.06

15 %

 0طبقه

1675.91

1847.97

10 %

میانگین

26%

شكل : 8حداکثر نیروی تحمل شده توسط نمونهها

 -5نتیجهگیری
 -1دیوار برشی فوالدی مرکب قابلیت بیشتری در جذب انرژی ،گسترش تنشهای ایجاد شده به نقاط مختلف صوفحۀ فووالدی و شوکلپوذیری
نسبت به دیوار برشی فوالدی دارد.
 -2با افزودن پوشش بتنی ،سختی دیوار برشی فوالدی مرکب افزایش و تغییر مکان جانبی کاهش مییابد.
 -3حلقههای منحنی هیسترزیس دیوار برشی فوالدی مرکب منظمتر و پایدارتر از دیوار برشی فوالدی میباشد.
 -4با افزایش تعداد طبقات ،مقاومت و سختی اولیه به دلیل افزایش تغییر مکان جانبی ،کاهش یافته ولوی میوزان جوذب انورژی و شوکل پوذیری
افزایش مییابد.
 -0مقدار نیروی تحمل شده در مدلهای دیوار برشی فوالدی مرکب نسبت به دیوار برشی فوالدی افزایش مییابد.
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