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چكیده
بارهای جانبی وارد بر سازهها همواره از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .سیستمهای سازهای بسیاری برای تحمل این بارها پیشنهاد و ارائه
شدهاند .در سالهای اخیر از دیوارهای برشی فوالدی مرکب به عنوان یکی از کارامدترین سیستمهای مهار جانبی استفاده شدهاست .در این
دیوارها به کمک پانلهای بتنی از کمانش ورقهای فوالدی جلوگیری میشود .از این رو ،از همهی ظرفیت ورق استفاده شده و امکان جاری شدن
ورق پیش از کمانش نیز فراهم میشود .این امر ،ظرفیت باربری و شکلپذیری سازه را افزایش میدهد و به بهبود رفتار سازه کمک میکند .در
این پژوهش به بررسی رفتار سیستم نوینی از دیوارهای برشی فوالدی مرکب پرداخته شده و رفتار آنها با دیوارهای برشی فوالدی مقایسه
میشوند .برای این منظور از الگوهای عددی صحتسنجی شده با نتیجههای آزمایشگاهی استفاده شده است .نتیجههای به دست آمده نشان
دهندهی رفتار مناسبتر دیوارهای مرکب در برابر بارهای جانبی هستند.
کلمات کلیدی :پانل بتنی ،ورق فوالدی ،کمانش ،دیوار برشی فوالدی مرکب

 -3مقدمه
در دهههای اخیر ،پژوهشهای فراوانی در مورد سیستمهای ترکیبی انجام شدهاند ]1و .[2این پژوهشها با توجه به نیازهای سازهها شامل سختی
مناسب برای کاهش دریفت طبقهها ،ویژگی جذب انرژی باال ،جلوگیری از خسارتهای ناگهانی و رفتار مناسب در برابر بارهای جانبی که
مهمترین بارهای وارد بر سازه را تشکیل میدهند ،صورت گرفتهاند .دیوارهای برشی یکی از سیستمهای مناسب هستند که به رفتار مناسبتر سازه
در مقابله با بارهای جانبی کمک شایانی می کنند .از بین دیوارهای برشی مختلفی که پیشنهاد شدند ،دیوارهای برشی فوالدی به علت وزن پایین،
مسائل اجرایی و رفتار مناسبتر مورد توجه قرار گرفتند .این دیوارها کاستیهایی نیز دارند .مهمترین کاستی آنها را میتوان کمانش ورق فوالدی
استفاده شده در دیوارهای برشی فوالدی دانست .به منظور رفع این مشکل ،دیوارهای نوینی به نام دیوارهای برشی فوالدی مرکب پیشنهاد شدند.
در این دیوارها به کمک پانلهای بتنی از کمانش ورقهای فوالدی جلوگیری میشود .از این رو ،شناخت ویژگیها و رفتار این دیوارها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است.
دیوارهای برشی فوالدی مرکب ( )composite steel shear wallsسیستمهای مهار جانبی نوینی هستند که به دلیل برخورداری از
برتریها و خصوصیات رفتاری منحصر به فرد خود ،بسیاری از نیازمندیها در زمینه سازهها را برآورده میسازند .دیوارهای برشی مورد بررسی
در این پژوهش شامل دیوار برشی فوالدی است که با دیوار برشی بتنی از یک یا دو طرف تقویت شده است .اتصال این دو دیوار فوالدی و بتنی
به کمک برشگیرها یا پیچها انجام میشود .نمونههایی از دیوارهای برشی مرکب در شکل  1نشان داده شدهاند ].[3

شكل  :3نمونهای از دیوارهای برشی مرکب ][1

در مقایسه با دیگر سیستمهای مهار جانبی سازهها ،دیوارهای برشی فوالدی مرکب دارای برتریهایی هستتند .در ادامته بته برختی از ایتن
برتریها اشاره میشود ] 4و:[5
 .1در مقایسه با دیوارهای برشی بتنی ،دیوار برشی مرکب با ظرفیت برشی مشابه ،دارای ضخامت و وزن کمتری خواهد بود .کمتر بودن
مقطع این دیوار از نقطه نظر معماری مناسب است و فضای بیشتری را در اختیار قرار میدهد .وزن کمتر این دیوارها ،امکان استفاده از
این گونه دیوارها برای سازههای بلند را نیز فراهم میکند .همچنین ،کاهش در نیروهای زلزلهای وارد شده با سازه و پیهایی با ابعاد
کوچکتر را نتیجه میدهد.
 .2دیوارهای برشی مرکب میتواند بصورت پیشساخته یا بصورت درجا در محل ساخته شود .از آنجا که دیوار برشی فوالدی میتواند
سختی و پایداری دیوار را در زمان اجرا فراهم کند ،ساخت دیوارهای برشی بتنی میتواند بهطور مجزا و مستقل از دیوار برشی فوالدی
انجام پذیرد .در حالت پیشساخته ،دیوارهای بتنی میتواند در هر زمان دلخواه به ورق فوالدی پیچ شود.
 .3در یک دیوار برشی فوالدی ،برش طبقه به کمک میدان کششی ایجاد شده پس از کمانش قطری در ورق فوالدی تحمل میشود .در
دیوار برشی مرکب ،دیوار بتنی ورق فوالدی را محدود میکند و قبل از جاری شدن ورق از کمانش آن جلوگیری میشود .در نتیجه،
ورق فوالدی نیروی برشی طبقه را به کمک جاری شدن در برش تحمل میکند .ظرفیت برشی ورق فوالدی در جاری شدن بسیار
بیشتر از ظرفیت آن در حالت میدان کششی پس از کمانش است .عالوه بر آن ،در دیوارهای برشی مرکب ،دیوار بتنی باعث ایجاد عایق
صوتی و حرارتی و همچنین محافظ آتشسوزی ورق فوالدی میشود.

 .4پس از وقوع زلزلههای متوسط ،در دیوارهای برشی فوالدی کمانش و در دیوارهای برشی بتنی گسترش ترکها رخ میدهند و نیاز به
تعمیرات دارند .هزینه ی این تعمیرات در دیوارهای برشی مرکب به علت جلوگیری از کمانش ورق فوالدی و کاهش ترکها و
خسارتهای بوجود آمده در دیوار بتنی ،کاهش مییابند .عالوه بر کاهش هزینهها ،کارایی مناسبتری در این دیوارها مشاهده میشود.
اجزای اصلی دیوار برشی مرکب در شکل  2نشان داده شده است ].[5

شكل  :2اجزای اصلی دیوار برشی مرکب ][5

این اجزا شامل دیوار فوالدی ،دیوار بتنی ،اتصالهای برشی ،ستون هاو تیرهای مرزی ،اتصال دیوار فوالدی به تیرها و ستونهای مرزی و
اتصالهای تیر به ستونها میباشد ].[5
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سیستم نوین دیوارهای برشی فوالدی مرکب

شناخت ویژگیهای دیوارهای برشی فوالدی مرکب ،پژوهشگران را بر آن داشت تا از این دیوارها به عنوان سیستمی نوین در مهار جانبی
سازه ها استفاده کنند .در این بخش به بررسی رفتار و برخی از کاربردهای دیوارهای برشی فوالدی مرکب در سیستمهای مختلف سازهای پرداخته
میشود .در پژوهشی  Astaneh-Aslو  Zhaoبه بررسی رفتار دیوارهای برشی مرکب پرداختند .آنها رفتار لرزهای دو گونه دیوار برشی مرکب
سنتی و نوین را مطالعه و آزمایش کردند .شکل  3نمای این دو دیوار را نشان میدهد ].[6

شكل  :a : 1نمای دو گونه دیوار برشی مرکب :b ،نوین و  :cسنتی ][6

هر دو سیستم سنتی و نوین دیوارهای برشی مرکب در یک سیستم دوگانه قاب خمشی سه طبقه در نظر گرفته شدند .تنها تفاوت این دو
دیوار ،وجود فاصلهای بین دیوار بتنی با تیرها و ستونهای مرزی است .در دیوار برشی مرکب سنتی ،دیوار بتنی بدون هیچگونه فاصلهای به تیرها
و ستونهای مرزی متصل شده است.
در زلزلههایی با احتمال وقوع زیاد و شدت کم و متوسط ،به علت فاصلهی بین دیوار بتنی و تیرها و ستونهای مرزی در سیستم نوین
دیوار برشی مرکب ،دیوار بتنی با قاب درگیر نمیشود .در نتیجه ،دیوار برشی فوالدی المان اصلی در تحمل نیروی برشی و کاهش دریفت طبقهها
خواهد بود .برای چنین زلزلههایی ،ورق فوالدی به تنهایی جوابگوی بارهای جانبی میباشد .در این حالت ،دیوار بتنی نقشی در تحمل بارهای
جانبی ندارد و بدون آسیب باقی میماند .دیوار بتنی مهاربند دیوار برشی فوالدی میشود و از کمانش آن جلوگیری میکند ].[6
در زلزلههایی با شدت بیشتر ،دیوار بتنی نیز در باربری برشی نقش ایفا میکند .در این حالت ،مقاومت برشی دیوار بتنی به مقاومت برشی
دیوار برشی مرکب اضافه میشود و در کاهش دریفت طبقه مفید خواهد بود.
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الگوی عددی

به منظور مدلسازی سیستم نوین دیوار برشی فوالدی مرکب ،از آنجا که بتن با المانهای مرزی فاصله دارد و اثری در باربری جانبی ندارد ،در
مدل آورده نمیشود و اثر آن در جلوگیری از کمانش ورق فوالدی در نمودار تنش -کرنش مصالح و با در نظر گرفتن مقاومت فشاری برای ورق
فوالدی وارد می شود .بنابراین ،الگوی عددی دیوار برشی فوالدی مرکب فقط با مدل کردن ورق فوالدی و با در نظر گرفتن مقاومت فشاری عالوه
بر مقاومت آن در میدان عمل کششی در نمودار تنش -کرنش مصالح ایجاد میشود.
 Driverو گروه تحقیقاتی وی ] [7بر اساس نتیجههای آزمایشگاهی نشان دادند که زاویهی میدان عمل کششی در ورق فوالدی دیوارهای برشی
بین  42تا  55درجه تغییر میکند .تحلیلهای عددی نیز نشان میدهند تغییر زاویه میدان عمل کششی بین این دو عدد ،اثر قابل توجهی روی
نتیجههای نهایی نیروهای برشی و دریفت طبقهها ندارد .بنابراین ،برای سادگی میتوان این زاویه را برابر  45درجه در نظر گرفت.
برای دستیابی به مقاومت فشاری مصالح در دیوار برشی فوالدی مرکب ،رفتار کششی و فشاری بصورت کشسان -مومسان فرض میشوند .با در
نظر گرفتن شرایط تعادل برای یک قاب با اتصالهای مفصلی و عضوهای مرزی صلب که با و رق فوالدی مرکب پوشانده شده است ،سهم بار
افقی که در میدان عمل کششی تحمل میشود بصورت زیر به دست میآید ]:[8

VT  0.5 f y Lt sin 2

()1
که با در نظر گرفتن زاویه میدان عمل کششی برابر  α = 45خواهیم داشت:

VT  0.5 f y Lt

()2
به طور مشابه ،سهم قسمتهای فشاری ورق فوالدی از رابطهی زیر به دست میآید:

VC  0.5 f y Lt

()3

که در رابطههای ( )2و ( fy ،)3و  f’yبه ترتیب مقاومت جاری شدن مصالح در کشش و فشار هستند .از این رو ،ظرفیت کلی سیستم بصورت
زیر خواهد بود:
V  VT  VC  0.5 f y  f y Lt

()4

از طرف دیگر ،بر اساس آییننامه  [9] AISCظرفیت دیوارهای برشی فوالدی مرکب از رابطهی زیر به دست میآید:
V  0.6 f y Lt

()5
مقایسهی رابطههای ( )4و ( )5نشان میدهد که:

f y  0.2 f y

()6

این رابطه بیانگر این مطلب است که مقاومت فشاری ورق فوالدی در دیوار برشی فوالدی مرکب  %25مقاومت کششی آن میباشد .از این رو ،با
در نظرفتن این مقاومت فشاری عالوه بر مقاومت میدان عمل کششی برای ورق فوالدی میتوان بدون مدل کردن بتن در دیوار برشی فوالدی
مرکب آن را الگوسازی کرد.
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تحلیل عددی

نتیجههای آزمایش  Gaoو گروه پژوهشی وی برای صحت سنجی الگوی عددی مورد استفاده قرار گرفتند ] .[15در یکی از نمونههتای آزمایشتی
آنها ،دیوار برشی فوالدی مرکب به المانهای مرزی قاب یک دهانه و یک طبقه متصل شده است .این قاب مطابق شتکل زیتر دارای اتصتالهتای
مفصلی با دهانه ای برابر  2485mmو ارتفاع  1355mmاست .ارتفاع ،عرض و ضخامت ورق فوالدی به کار رفته در این نمونه بته ترتیتب برابتر
 1855mm ،955mmو  2mmمیباشند .ویژگی مصالح به کار رفته در نمونهی آزمایشگاهی در جدول  1آورده شده است.

شكل  : 4نمونهی آزمایشگاهی ][31

جدول  -3ویژگیهای مصالح نمونهی آزمایشگاهی ][31
ضریب کشسانی
)(N/mm2
174499/4

تنش جاری شدن
2

) (N/mm
287/5

مقاومت کششی
2

) (N/mm
362/9

ضخامت ورق
)(mm
2

از نرمافزار  SAP2000برای مدلسازی نمونه استفاده شد .شکل زیر نمونهی ساخته شده در این نرمافزار را نشان میدهد.

شكل  : 5مدل نمونهی آزمایشگاهی در نرمافزار SAP2000

رفتار عضوهای مرزی در نمونه بصورت ارتجاعی فرض میشود .برای ورق فوالدی از المان  shellبا محورهای محلی با زاویه  45درجه نسبت به
افق و مصالح غیرخطی استفاده شده است .شکل زیر نمودار تنش -کرنش مصالح ورق دیوار برشی در الگوی نمونه را نشان میدهد .مقاومت
فشاری در این نمودار  %25مقاومت کششی و ضریب سخت شوندگی آن  %2در نظر گرفته شدهاند.

شكل  : 6نمودار تنش -کرنش مصالح در الگوی عددی

شكل  : 7نمودار پوشاور الگوی عددی و نمونهی آزمایشگاهی

همانطور که دیده میشود ،نمودار پوشاور به دست آمده از الگوی عددی با دقت مناسبی برازش نمودار پوشاور نمونهی آزمایشگاهی نظیر خود
است .از این رو میتوان نتیجه گرفت ،این الگو میتواند جایگزینی مناسب برای مدلسازی نمونههای دیوارهای برشی فوالدی مرکب در عمل
باشد.

نتیجهگیری
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 تفاوتهای این دیوارها با.در این پژوهش به بررسی رفتار دیوارهای برشی فوالدی مرکب پرداخته شد و بخشهای مختلف آن معرفی گردید
 به منظور ارزیابی رفتار این.دیوارهای برشی بتنی مورد بررسی قرار گرفت و سیستم نوین آنها و تفاوت آن با سیستمهای سنتی مقایسه شدند
 نتیجهها نشان دادند که. الگویی عددی بر اساس ظرفیت باربری جانبی دیوارهای برشی فوالدی مرکب و با تعریف مصالح پیشنهاد شد،دیوارها
 توانایی برآورد رفتار، بدون نیاز به مدلسازی بتن، با در نظر گرفتن مقاومت فشاری عالوه بر مقاومت کششی برای ورق فوالدی،این الگو
.دیوارهای برشی فوالدی مرکب را دارد و میتوان با دقت مناسبی از آن برای بررسی رفتار این گونه دیوارها بهره جست
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