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چکیده
این تحقیق به مطالعه و بررسی پارامتری و عددی یک نوع از دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار تحت اثر بار جانبی و ثقلی پرداخته است .برای این
منظور ابتدا نمونهای از دیوار برشی بالدار

شکل بر اساس نتایج آزمایشگاهی موجود انتخاب گردیده است و عینا در نرمافزار  Abaqusمدلسازی

اجزای محدود و تحلیل غیر خطی شده است .صحت نتایج تحلیلی در انطباق با نتایج تجربی موجود به اثبات رسیده است .سپس تعداد سه نمونهی
تحلیلی با در نظر گرفتن متغیر درصد فوالد قائم در بال دیوار مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این مطالعه اثر پارامترهایی نظیر شکلپذیری و
ظرفیت برشی و میزان جذب انر ژی و مد خرابی دیوار با افزایش سطح مقطع میلگردهای قائم در بال دیوار برشی بررسی شده است .نتایج نشان داده
است که افزایش سطح مقطع میلگردها در بال دیوار به تنهایی در افزایش میزان جذب انرژی تاثیر بسزایی دارد.
کلمات کلیدی :دیوار برشی بالدار ،مدلسازی اجزای محدود ،تحلیل غیر خطی ،شکل پذیری و جذب انرژی

مقدمه
یکی از سازههای بسیار مهم که در برابر بارهای جانبی مقاومت میکنند دیوارهای برشی هستند .در طول سالیان متوالی تحقیقات زیادی بر روی
دیوارهای برشی صورت گرفته است .دانشمندان موضوعاتی از قبیل اثرات ضخامت بال در رفتار دیوار برشی و عرض موثر بال دیوار برشی و تاثیر
اندازه المان بر رفتار غیر خطی این دیوارها و ...را برای بررسی انتخاب کرده اند و به موضوعاتی از قبیل اثر توام دیوار برشی بالدار و کوپله و یا تاثیر
بال دیوار برشی بالدار در تحمل برش و یا سهم جان دیوار برشی در باربری خمشی کمتر پرداخته شده است .لذا در این تحقیق سعی بر آن است که
به اثر افزایش سطح مقطع فوالدهای قائم در بال دیوار برشی بالدار پرداخته شود.

معرفی نمونه آزمایشگاهی مورد استفاده برای مدلسازی
به منظور اطمینان از صحت مدلسازی اجزای محدود و نتایج حاصل از آن ابتدا الزم است مقایسهای میان نتایج تحلیلی و نتایج آزمایشگاهی موجود
به عمل آید .از میان کارهای آزمایشگاهی نسبتا زیادی که بر روی دیوارهای برشی انجام شده است ،دیواربرشی شکل وکیوو و پالرمو که در سال
 2002در آزمایشگاه دانشگاه تورنتو ساخته شده است ،برای صحت سنجی انتخاب گردید.

بارگذاری و شرایط تکیهگاهی نمونه شاهد
با توجه به نمودار تنش-کرنش در نمونه آزمایشگاهی ،تغییرمکان نمونه را  20میلیمتر وارد کرده و جابجایی خوانده شده است .همچنین دو بار
محوری به دو بال به مقدار  070کیلو نیوتن به هر یک از بالها وارد شده است .یک بال  200کیلو نیوتن که وزن اصلب باالیی است نیز به صورت
گسترده به سطح باالیی دیوار وارد گردیده است .در این تحقیق کلیه نمونهها با حلگر  dinamic Explicitتحلیل شدهاند.

مش بندی نمونه شاهد
در این مدلسازی المانهای طولی که آرماتورها هستند ،به اندازهی  0.022متر  Seedبندی شده و با استفاده از مدل  Lineوتیپ  B31مشبندی شده-
اندB31 .یک المان مرتبه اول سه بعدی است .قطعه بتنی به اندازهی  0.0.2متر  Seedبندی شده است .با توجه به اینکه قطعه بتنی یک عضو سه
بعدی است ،برای مشبندی آن ،از مش  Hexو تیپ  C3D8Rاستفاده شده است .این المان سه بعدی ،دارای  8گره است .و در شکل ( )1نمایش داده
شده است.

شکل( )1مشبندی نمونه شاهد)( CS

الزم به ذکر است که مشبندی کلیه نمونه همانند نمونه شاهد شکل( )1انجام شده است.

مود خرابی در نمونه شاهد
در این نمونهی تحلیلی با ازدیاد تدریجی جابجایی ابتدا بتن شروع به ترک خوردن میکند سپس به نقطهای میرسد که اولین میلگردها در جان دیوار
برشی تسلیم میشوند .سپس با ازدیاد جابجایی همچنان افزایش مقاومت را نشان میدهد تا وقتیکه مقدار زیادی از بتن در جان دیوار خرد شود ،که آن
نقطه نقطهی اوج منحنی است و پس از آن با کاهش مقاومت روبرو است.

پس از اینکه نمودار حالت نزولی به خود گرفت جایی که مقاومت به حدود  80درصد مقاومت نقطه اوج برسد ،نقطه نهایی نمودار است و پایین آمدن
بیش از این مقدار در نظر گرفته نمیشود.و قسمت اعظم بتن دیوار خرد شده است و عمال ارزش باربری ندارد .در نقطه نهایی بتن جان دیوار برشی
بسیار خرد شده است و ترک های مایل در آن بسیار گسترده شده است ولی میلگردها به کرنش نهایی خود نرسیدهاند .در شکل( )2نمودارهای نیرو بر
حسب تغییرمکان نمونه شاهد و نمونه آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شدهاند.

شکل( )2مقایسه نمودار آزمایشگاهی و نمونه شاهد

همانطور که از شکل( )2مشخص است نمونه آزمایشگاهی و نمونه شاهد با تقریب نسبتا مناسبی با یکدیگر مطابقت دارند.

معرفی نمونههای تحلیلی
در نمونه های زیر تمامی مشخصات با نمونه شاهد یکسان است فقط آرماتورهای قائم در بالهای دیوار برشی که همه دارای قطر  7میلیمتر بودند به
ترتیب به قطرهای  8و  10و 12میلیمتر در نمونههای F-V-8و F-V-10و  F-V-12تبدیل شدهاند ونتایج زیر حاصل شدهاند .در این نمونهها تمامی
آرماتورهای جان دیوار با نمونه شاهد یکسان میباشند و درصد آرماتور قائم جان دیوار در جدول( )1آمده است.

شکل( )3نمودارهای نیرو-جابجایی نمونههای F

نمودارهای  F-V-8و  F-V-10تقریبا بر یکدیگر منطبق شدهاند .لیکن با تغییر شماره میلگردها از میلگرد شماره  8به میلگرد شماره  10تغییر محسوسی
در نمودار نیرو -جابجایی مشاهده شده است.
نتایج مربوط به نمونه F-V-8

شکل()0کانتور کرنش
نقطه انتهایی نمودار نیرو-تغییرمکان در نمونهF-V-8

در این نقطه نمونه به  0.8ظرفیت برشی حداکثر خود رسیده است .و بخش زیادی از بتن جان دیوار خرد شده است.

شکل( )2کانتور کرنش نقطه ظرفیت برشی حداکثر در نمونهF-V-8

در نقطه اوج ترکها به صورت مورب و با زاویهی تقریبی  02درجه تشکیل گردیدهاند .ترک خوردگی از گوشهی پایین پای دیوار آغاز شده است و تا
قسمت باالی جان ادامه یافته است .این نمونه نسبت به نمونه شاهد دارای رفتار نسبتا تردی است.
نتایج مربوط به نمونه F-V-10

شکل( ).کرنش نقطه انتهایی نمودار نیرو-تغییرمکان در نمونهF-V-10

در این نقطه نمونه به  0.8ظرفیت برشی حداکثر خود رسیده است .و بخش زیادی از بتن جان دیوار خرد شده است.

شکل()7
نقطه ظرفیت برشی حداکثر در نمونهF-V-10

همانطوری که از خروجیها مشخص است ،در نقطه اوج قسمت زیادی از بتن جان دیوار برشی خرد شده است و همین مساله موجب افت مقاومت
پس از این نقطه میگردد .در این نمونه پس از رسیدن به ظرفیت برشی حداکثر رفتار نسبتا تردی از دیوار مشاهده شده است.

نتایج مربوط به نمونه F-V-12

شکل( )8کرنش نقطه انتهایی نمودار نیرو-تغییرمکان در نمونه F-V-12

در این نقطه نمونه به  0.8ظرفیت برشی حداکثر خود رسیده است .و بخش زیادی از بتن جان دیوار خرد شده است.

شکل( )9نقطه ظرفیت برشی حداکثر در نمونهF-V-12

در نقطه اوج ترکها به صورت مورب و با زاویهی تقریبی  02درجه تشکیل گردیدهاند .ترک خوردگی از گوشهی پایین پای دیوار آغاز شده است و تا
قسمت باالی جان ادامه یافته است .این نمونه پس از رسیدن به ظرفیت خود رفتار شکلپذیری نشان داده است.
جدول()1مقایسه نمونههای  Fبا نمونه شاهد
درصد

سطح زیر

ضریب

8.8

تغییرمکان

تغییرمکان

تغییرمکان

نمونه

شکل-

نمودار

شکل

مقاومت

نقطه

نقطه

نقطه

ها

پذیری

)(KN.mm

پذیری

)(KN

مقاومت )(KN

تسلیم)(mm

بال

جان

نهایی)(mm

اوج)(mm

6.810.1

8.300

338.3.

6037.3

6.71

8.88.

8.8880

6..181

60.8.

F-v-8

8.861

61036.0

1.7

6888.6

6318.0

0.61

8.881

8.8880

6..3.

66.01

F-v-

8.867

61.00.3

1.8

6888.6

6318.0

0.61

8.8811

8.8880

6..11

66.01

CS
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F-v-

6.663

00878.1

3.01

6667.8

6337.3

0.61

8.883.

8.8880

08.80

68.00
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در نمونههای  F-V-8و  F-V-10پس از نقطه اوج رفتار تردی از سازه مشاهده شده است و شکلپذیری نسبت به نمونه شاهد) (CSکاهش یافته است.
در نمونه  F-V-12رفتار سازه به لحاظ شکلپذیری و مقاومت نسبت به نمونه شاهد بهبود یافته است.

نتیجه گیری
با افزایش سطح مقطع آرماتورهای قائم در بالهای دیوار برشی به طور کلی مقاومت و شکلپذیری و میزان جذب انرژی افزایش یافته است .با
قرارگیری میلگرد شماره  8بعنوان آرماتور قائم بالهای دیوار برشی ظرفیت برشی 10درصد و میزان جذب انرژی  8درصد افزایش یافته است و شکل-
پذیری حدود  19درصد کاهش یافته است .با قرار دادن میلگرد شماره  10بعنوان آرماتور قائم بالهای دیوار برشی نتایج تقریبا مشابهی با حالت قبل

مشاهده شده است .با قرارگیری میلگرد شماره  12بعنوان آرماتور قائم بالهای دیوار برشی ظرفیت برشی 13درصد و میزان جذب انرژی  .3درصد و
شکلپذیری 11درصدافزایش یافته است .بنابراین افزایش سطح مقطع آرماتورهای قائم در بالهای دیوار برشی درافزایش میزان جذب انرژی بسیار
موثر است ولی در افزایش ظرفیت برشی و شکلپذیری چندان موثر نیست.
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