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چکیده
برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله ،تا کنون سیستمهای سازه ای مختلفی به کار رفته است که از آن جمله میتوان به
سیستم قاب خمشی ،انواع سیستمهای مهاربندی و دیوار برشی بتنی اشاره نمود .دیوار های برشی فوالدی که به دو صورت نازک و تقویت
شده کاربرد دارند یک سیستم نسبتاً جدید برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله میباشد و مطالعات آزمایشگاهی و عددی که در سه
دهه اخیر انجام شده است نشان میدهد که دیوارهای برشی فوالدی جدار نازک یک سامانه مهاربندی جانبی اقتصادی و موثر در مقابل
نیروهای جانبی باد و زلزله میباشد  .استفاده از مقاطع و ورق های موجدار سرد نورد شده نیز اخیراً به عنوان ابزار مناسبی برای مقابله با
نیروهای جانبی در حال تحقیق و بررسی میباشد .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود  ABAQUSمدلهای مختلف دیوار برشی
فوالدی جدار نازک سرد نورد شده با استفاده از ورق های صاف (تخت) و ورق های موجدار در برابر نیروهای برشی و فشاری تحت شرایط
مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بار بحرانی ورق ها در مدهای مختلف کمانش از نتایج تحلیل حاصل از نرم افزار
استخراج و با نتایج حاصل از فرمول های کمانش ورق ها صحت سنجی و مقایسه گردیده است که بدین ترتیب و در نهایت عملکرد ورق
های موجدار با راستای موج افقی و شیبدار با در نظر گرفتن اتصال به المان های مرزی (تیرها و ستونهای پیرامونی ) مورد مطالعه قرار گرفته
است و بهترین راستای بهینه موج ارائه می گردد.
کلمات کلیدی :دیوار برشی فوالدی جدار نازک ،ورق های صاف و موجدار سرد نورد شده ،کمانش برشی ،بار بحرانی

 -4مقدمه
امروزه همگام با رشد صنعت ساختمان سازی در دنیا ،کیفیت و سرعت ساخت و ساز بشدت مورد توجه و در حال توسعه میباشد .از اینرو
سازه های با دیوار فوالدی سرد نورد شده به عنوان یکی از تولیدات نوین صنعت ساخت و ساز پا به عرصه ساخت و ساز گذارده و خود را
به عنوان رقیبی جدی برای سازه های کم مرتبه سنتی فوالدی و بتنی معرفی کرده است .این سازه ها از سال  1491از کشور ایاالت متحده
آمریکا خود را به صنعت ساختمان معرفی نموده اند].[1

برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله ،تاکنون سیستمهای سازه ای مختلفی پیشنهاد شده و بکار رفته است که از آن جمله می
توان به سیستم قاب خمشی ،انواع سیستمهای مهاربندی و دیوار برشی بتنی اشاره نمود .مهندسین و محققین همیشه در پی یافتن سیستم
سازهای ایده آل برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله میباشند آنچنانکه در کنار مقاومت و سختی باال ،شکل پذیری زیادی نیز داشته
باشند تا اثر تخریبی نیروهای وارده را با جذب انرژی تعدیل کرده و به حداقل برسانند .لذا دیوار برشی فوالدی که دارای مزیتهای نسبی در هر
سه زمینه فوق میباشد برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها ،به ویژه در ساختمانهای بلند در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه
قرار گرفته است ].[2
این پدیده جدید در جهان به سرعت روبه گسترش بوده و نه تنها در ساخت ساختمانهای جدید کاربرد فراوانی داشته است ،بلکه از این پدیده
در تقویت ساختمانهای ساخته شده از قبل نیز به کار رفته است .مطالعات نشان داده است که استفاده از دیوار برشی فوالدی در قابهای فوالدی
در مقایسه با قابهای فوالدی ممان گیر تا درصد زیادی از مصرف فوالد صرفه جویی شده و وزن سازه تا حد قابل توجهی کاهش یافته که این
امر می تواند گزینه بسیار خوبی برای مهار سازه در برابر زلزله باشد  .ضوابط طرح و اجرای دیوار برشی فوالدی جدار نازک نیز در برخی آئین
نامه ها ،مثل آئین نامه فوالد کانادا وارد شده است.
اما با این حال استفاده از دیوار برشی فوالدی تقویت شده و تقویت نشده دارای معایبی می باشد .به عنوان مثال دیوار برشی فوالدی تقویت نشده در هنگام
باربری ،قبل از جاری شدن دچار کمانش برون صفحه ای شده و همچنین حمل و نصب آن به علت کمی سختی برون صفحه ای با مشکل همراه است و از
طرفی با وجود اینکه دیوار برشی تقویت شده نسبت به دیوار برشی تقویت نشده اندکی بهتر عمل می کند ،ولی به دلیل تنش های پس ماند ناشی از جوشکاری
سخت کننده ها و با جزئیات اجرای بیشتر نیاز به وقت و هزینه زیاد می باشد .بنابراین برای کاهش معایب مربوط به هر دو نوع دیوار برشی تقویت شده و
تقویت نشده و همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی تیر ورق های موج دار و رفتار مناسب لرزه ای آنها ،مناسبترین گزینه استفاده از ورق فوالدی
موج دار خواهد بود].[3
با توجه به مقاومت باالی ورق فوالدی ،با بهره گیری از مقاومت پس کمانشی آن ،ضخامت ورق حتی در دیوارهای برشی فوالدی بلند و برای
نیروهای برشی بزرگ ،کم و یا به عبارت دیگر ورق فوالدی نازک می باشد].[9

شکل: 4به ترتیب از سمت چپ  :قاب با دیوار برشی فاقد سخت کننده ،قاب با دیوار برشی دارای بازشوی پنجره و به همراه
سخت کننده  ،قاب با دیوار برشی دارای بازشوی درب به همراه سخت کننده

با توجه به نتایج حاصل از مدلهای این پژوهش  ،دیوار با ورق موجدار می تواند با مقاومت قابل قبولی که از خود در مقابل کمانـش نشان
می دهد ،عملکرد بهتری نسبت به دیواری برشی با ورق ساده داشته باشد ،دیوار برشی موجدار با توجه به اینکه پس از کمانش تغییر شکل
برون صفحه ای کمتری نسبت به دیوار برشی ساده خواهد داشت می تواند جایگزین خوبی برای دیوار برشی ساده باشد.

 -2بررسی چگونگی عملکرد دیوار برشی فوالدی در قاب
اساس ایده دیوارهای برشی فوالدی که در  11سال اخیر بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است بهره گیری از میدان کشش قطری است که
پس از کمانش ورق فوالدی در آن ایجاد می گردد  .در فاصله سالهای محدود قبل از آن ،دیوارهای برشی فوالدی با تقویت سنگین ورق فوالدی
برای جلوگیری از کمانش آن در تعداد محدودی ساختمان با ایده از صنایع کشتی سازی استفاده گردیده است.
همانطور که در شکل ( )2که یک پانل برشی را نشان می دهد ،مشاهده می گردد ،ورق فوالدی جان تا قبل از کمانش تحت اثر برش خالصτ
می باشد که تنش های اصلی مربوط به آن در قسمت  bشکل ( )2نشان داده شده است .در صورتیکه نیروی  P1افزایش یافته به صورتیکه
تنش فشاری  σ2در جان (قسمت  cشکل  )2از تنش بحرانی ورق فوالدی بیشتر شود ،ورق کمانش نموده ،و همانطور که در شکل( )3مشاهده می
گردد صفحه جان بصورت چروکیده در خواهد آمد طبیعتاً ورق فوالدی در جهت تنش فشاری افزایش تنش را نمی تواند تحمل نماید ولی در جهت دیگر،
جهت  σ1که ورق تحت اثر تنش های کششی قرار دارد ،تنش های مذکور می تواند تا جاری شدن ورق فوالدی افزایش یافته و در نتیجه پانل
نیروهای قابل توجه ای را تحمل نماید  .پدیده مذکور ،پس کمانش در ورق فوالدی نامیده میشود ،این پدیده در تیر ورق ها بسیار مشهور بوده
و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی وسیعی در رابطه با آن انجام گرفته است.

شکل : 2نحوه شکل گیری میدان کشش قطری در جان (ورق فوالدی)

شکل : 3چروکیدگی جان و منحنی هیسترزیس آن (پانل پس از کمانش جان)

 -3معرفی مدلهای مورد مطالعه
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس دو نوع مختلف قاب دارای دیوار برشی فوالدی جدار نازک سرد نورد شده با
استفاده از ورق های صاف (تخت) و ورق های موجدار در برابر نیروهای برشی و فشاری تحت شرایط مرزی ساده و گیردار مورد تحلیل
قرار گرفته است و همچنین بار بحرانی ورق ها در مدهای مختلف کمانش از نتایج تحلیل حاصل از نرم افزار استخراج و با نتایج حاصل از
فرمول های کمانش ورق ها صحت سنجی گردیده است که بدین ترتیب در نهایت عملکرد ورق های موجدار با راستای موج افقی و شیبدار
با در نظر گرفتن اتصال به المان های مرزی (تیرها و ستونهای قاب پیرامونی ) مورد مطالعه قرار گرفته است و بهترین راستای بهینه موج ارائه
شده است.

شکل : 1قاب مدل شده برای یک دیوار برشی فوالدی در آباکوس و نمایش راستای موج شماتیک آن

 -1مدلسازی و بررسی های عددی و تحلیلی
همانطور که گفته شد برای بررسی عملکرد دیوار برشی در قابهای دارای دیوار برشی فلزی ،الزم است از آنالیز استاتیکی جهت بررسی عملکرد
آنها استفاده شود .به همین منظور مدلهای متفاوتی با جزئیات گوناگون در نظر گرفته شده است .در این راستا تئوری های تحلیلی استاتیکی با
بهره گیری از منابع موجود مطالعه گردید .همچنین با بررسی های اجمالی روی نرم افزارهای متفاوت موجود در زمینه تحلیل غیر خطی ،نرم
افزار آباکوس  ،نرم افزاری مناسب برای این کار ،تشخیص داده شد.
برای تایید مدلسازی با نرم افزار فرمولهای مورد نظر جهت صحت سنجی کار عددی در این قسمت ارائه میگردند:

شکل : 5ورق موجدار زیگزاگی و ذوزنقه ای و پارامترهای مورد اندازه گیری
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که در روابط فوق   cr ,lتنش بحرانی کمانش االستیک  Ks ،ضریب کمانش برشی و  hwارتفاع جان ورق میباشند.تنش های حاصل از
خروجی نرم افزار توسط روابط تئوری صحت سنجی گردید و نتیجه با تقریب خوبی مورد پذیرش میباشد و موید صحت مدلسازی عددی نیز
میباشد.

 -5بررسی رفتار قاب به روش استاتیکی
در این قسمت بار به صورت جابجایی در تراز طبقات اعمال گردیده و با اعمال جابجایی در هر گام ،واکنش گره هایی که به آنها جابجایی
اعمال شده معرف برش طبقه خواهد بود .چگونگی آن در شکل شماره  1قابل مالحظه میباشد.

شکل : 6نحوه بارگذاری قاب به صورت تغییر مکان

از نظر مشخصات هندسی پانلها با دهانه  3متری در نظر گرفته شده و در قاب های مدل شده تیرها به صورت صلب در نظر گرفته شده و ابعاد
مقاطع تیروستون نیز در جدول ( )1نشان داده شده است.
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 -1بررسی اثر تغییر راستای موج ورق موجدار در رفتار قاب
حال تاثیر نحوه قرار گیری ورق موجدار به حالت افقی یا عمودی در قاب را با یکدیگر و همچنین با ورق ساده را مقایسه نموده و حالت بهینه
تشخیص داده می شود (موج افقی :خط چین بنفش -موج قائم :خط چین آبی)

شکل : 7نمودار مربوط به رفتار قاب با دیوار موج دار جهت مقایسه نحوه قرار گیری قائم و افقی

از مقایسه دو نمودار شکل( )7نتیجه می شود در حالتی که ورق موجدار به صورت افقی در قاب قرار می گیرد می تواند عملکرد بهتری از
خود بر جای بگذارد کما اینکه همانگونه که از نمودار می توان تشخیص داد در محدوده خطی ،قرار گیری حالت قائم ورق در قاب می تواند
اندکی سختی بیشتر از خود بر جای بگذارد ولی این مقدار اندک قابل چشـم پوشی بوده و حالت قـرار گیری افقـی ورق موجــدار در قـاب
می تواند با شکل پذیری بیشتر و باربری بیشتر عملکرد مناسب تری از خود بر جای بگذارد .اکنون پس از مقایسه ورقهای موجدار از لحاظ
نحوه قرار گیری در قاب با یکدیگر رفتار این ورقها با قاب دارای دیوار برشی ساده مقایسه می گردد .همانگونه که نتیجه گرفته ایم قرار گیری
حالت افقی ورق های موجدار در قاب توانسته است عملکرد بهتری را از خود بر جای بگذارد ،به همین علت به مقایسه عملکرد قاب با دیوار
برشی ساده با حالت قرار گیری افقی ورقهای موجدار در قاب ،می پردازیم( .ورق با موج افقی :خط چین نارنجی -ورق ساده :خط چین سبز)

شکل : 8نمودار مربوط به مقایسه رفتار قاب با دیوار موج دار افقی با دیوار برشی ساده

 -7نتیجه گیری
 -1-7استفاده از ورق موجدار در قاب های با دیوار برشی جدار نازک سرد نورد شده می تواند عملکرد بهتری نسبت به قاب با ورق ساده از
خود نشان دهد زیرا دیوار برشی موجدار با توجه به اینکه پس از کمانش تغییر شکل برون صفحه ای کمتری نسبت به دیوار برشی ساده خواهد
داشت ،می تواند جایگزین خوبی برای دیوار برشی ساده باشد.
 -2-7حالت قـرار گیری افقـی ورق موجدار در قـاب میتواند با شکل پذیری بیشتر و باربری بیشتر عملکرد مناسب تری در مقایسه با حالت
قرار گیری قائم موجها در ورق از خود بر جای بگذارد.
 -3-7به عنوان نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود در مقایسه دیوارهای برشی جدار نازک ساخته شده از ورق ساده یا ورق موجدار دیوار
موجدار با وزن معادل دیوار ورق ساده عملکرد بهتری از خود نشان میدهد  ،شایان ذکر است در محدوده خطی ورق ساده اندکی می تواند
سختی بیشتری را از خود نشان دهد.
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