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

کد مقاله2-021 :

بررسی رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح تحت بارهای جانبی با استفاده
از نرم افزار اجزا محدود
ناهید عسکری زاده ،0محمدرضا محمدی زاده
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-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس nahid.askarizadeh@yahoo.com ،
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 -2عضو هیأت علمی  ،دانشگاه هرمزگانmrzmohammadizadeh@yahoo.com ،
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چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل عددی دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر بارهای جانبی می باشد .برای مطالعه عددی کلیه ی شرایط از قبیل :ابعاد و
مشخصات مصالح مربوط به چندین تحقیق آزمایشگاهی در نظر گرفته می شود .تحلیل ها به کمک نرم افزار اجزا محدود آباکوس انجام و سپس

o
e

با نتایج آزمایشگاهی کالیبره می شود .در مدلسازی سعی می شود که مدل ها به ساده ترین شکل ممکن مدلسازی شود .بار به صورت کنترل
جابجایی اعمال می شود و تحلیل از نوع استاتیکی غیر خطی می باشد .در این تحقیق دیوارهای برشی بتن مسلح تحت بارگذاری های مختلف

v
i
h

جانبی قرارگرفته و سپس نمودار های بار -جابجایی این دیوارها ترسیم و مورد بررسی قرار می گیرد .نهایتا نتایج عددی محاسبه شده با نتایج
بدست آمده از آزمایشات مقایسه می شود .نتایج بدست آمده از تحلیل عددی در اکثر حاالت نشان میدهد که این نتایج ،تطابق خوبی با نتایج
آزمایشگاهی دارند .لذا می توان این روش را در کاربردهای طراحی با اطمینان باال به کار برد.

کلمات

کلیدی:آنالیز عددی ،دیوار برشی ،بتن مسلح ،بار جانبیABAQUS ،

 -0مقدمه

c
r

A

دیوارهای برشی بتن مسلح رایج ترین سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در سازه های بلند مرتبه هستند .این دیوارها نه تنها باید مقاومت
کافی را در سازه ایجاد نمایند بلکه باید شکل پذیری کافی به منظور اجتناب از شکست ترد به خصوص تحت بارهای قوی لرزه ای را فراهم
آورند] . [1در سال های اخیر روش های طرح لرزه ای توجه بیشتری بر محدود کردن جابجایی سازه در زلزله دارد .سختی درون صفحه بسیار زیاد
این المانها و نقش آنها در باز توزیع نیروها از ستون به دیوار باعث کنترل جابجایی بسیار مناسب در سازه می گردد .بتن ماده ایست که رفتار غیر
خطی از خود نشان می دهد و شبیه سازی عددی این ماده با توجه به رفتار غیر خطی همراه با مشکالت عدیده ای همراه است .از دیگر مشکالت
موجود در شبیه سازی این ماده ،رفتار متفاوت آن در بارگذاری های کششی و فشاری می باشد .به طور کلی این ماده مقاومت بسیار کمتری در
تنش های کششی نسبت به تنش های فشاری از خود نشان می دهد .مدل های پالسیسیته تنها قادر به نشان دادن کرنش های برگشت پذیر و
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برگشت ناپذیر و محاسبه تنش ها بر اساس آن می باشند و نمی توانند ضعف و نقص ناشی از بارگذاری را مدلسازی نمایند .از طرفی مدلهای
خرابی تنها خرابی در مصالح را ارزیابی نموده و قادر به نشان دادن خواص خمیری و کرنش های پالستیک نمی باشند .در مطالعه حاضر از ترکیب
مدل پالسیسیته و مدل های خرابی با نام مدل خسارت پالستیک بتن برای شبیه سازی رفتار مصالح بتنی استفاده شده است.

 -2مدل خسارت پالستیک بتن
تعیین رفتار غیر خطی بتن مهمترین مرحله در مدلسازی عددی سازه های بتن مسلح می باشند .در نرم افزار اجزا محدود  ،ABAQUSرفتار غیر
خطی مصالح ترد را می توان به سه روش)1 :مدل ترک اندود)2 1مدل شکست ترد)3 2مدل خسارت پالستیک بتن 3تعریف کرد] .[2هر یک از این
مدل ها دارای مزایایی می باشند که می توانند بر حسب نیاز مورد استفاده قرار گیرند .مدل خسارت بتن تنها مدلی است که در هر دو تحلیل
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استاتیکی و دینامیکی قابل استفاده است .در این مدل فرض بر این است که ترک کششی 4و خرد شدگی فشاری 5دو جنبه اصلی مکانیسم
گسیختگی بتن می باشند و برای مدلسازی شکست مصالح ترد تحت بارگذاری های چرخه ای (کشش و فشار متناوب) طراحی شده است بطوری
که امکان بازیابی سختی 6در طی بارهای رفت و برگشتی وجود دارد] .[3در مدل خسارت پالستیک به دلیل عدم وجود ضوابط گسیختگی 7امکان

S
f

حذف المان ها در طول تحلیل یا ایجاد ترک وجود ندارد ولی این مدل توانایی پیشگویی محل و جهت تشکیل ترک ها را دارا می باشد.

-3تفسیر رابطه ی منحنی لنگر-انحنا برای مقطع دیوار برشی بتن مسلح

o
e

بر خالف سادگی های موجود در طراحی و ساخت دیوارهای برشی بتن مسلح ،پاسخ واقعی این اعضا تا اندازه ای پیچیده است .رفتار کلی
دیوارها ،از ترکیب پاسخ های خمشی ،برشی و محوری تاثیر می پذیرد .مقاطع دیوار در برابر نیروهای محوری فشاری ناشی از بارهای ثقلی کف
و وزن خودشان قرار می گیرند .فشار محوری عمل کننده بر دیوار تا  22درصد حاصل ضرب مقاومت فشاری بتن ، ،در
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(سطح مقطع

ناخالص بتن) برآورد می شود] .[4شکل ،1رابطه ی لنگر-انحنای در دیوارهای ساختمان های بلند مرتبه را نشان می دهد که در برابر بار یک جهته
قرار دارد .وقتی لنگر خمشی بر مقطع دیوار اعمال می شود ،پاسخ اولیه ی دیوار ،االستیک خطی باسختی خمشی اولیه برابر
مدول االسیسیته بتن ،و

است ،که

ممان اینرسی مقطع ترک نخورده می باشد .وقتی که لنگر به بیش از مقدار و محدوده ی االستیک اولیه افزایش می یابد،

c
r

اولین ترک خوردگی اتفاق می افتد و سختی خمشی با رشد اولین ترک و آغاز ترک های اضافی کاهش می یابد .شیب این فاز از پاسخ تقریبا
موازی سختی خمشی مقطع ترک خورده ی تغییر شکل یافته

می باشد ،که

ممان اینرسی مقطع ترک خورده است .افزایش بیشتر لنگر

اعمال شده منجر به تسلیم فوالدها و رسیدن به ظرفیت نهایی مقطع می گردد مطابق شکل .[4]1با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی

A

رفتار دیوار برشی در حالت نهایی ،مشخص است که برای شبیه سازی رفتار دیوار برشی بتن مسلح ،الزم است که از آنالیز غیر خطی و تئوری های
پالسیسیته استفاده شود.

2-Smeared cracking
3-Brittle cracking
4-Concrete damage plasticity
5-Tensile cracking
6-Compressive crushing
7-Stiffness recovery
8-Failure criterion
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شکل : 0رابطه ی لنگر-انحنا نوعی در دیوارهای ساختمان های بلند مرتبه][4
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-4بتن در فشار به کمک منحنی هاگنستاد

S
f

معرفی رابطه ی تنش -کرنش تک محوری بتن در فشار و کشش از پارامترهای مهم در معرفی مدل خسارت پالستیک بتن به نرم افزار می
باشند .برای معرفی رابطه ی تنش-کرنش فشاری تک محوره بتن به نرم افزار ،از رابطه ی هاگنستاد 8اصالح شده در شکل ،2استفاده شده است .از

o
e

روابط ( )1و ( )2به منظور معرفی تنش فشاری بتن بر حسب کرنش فشاری به نرم افزار استفاده می گردد .در این روابط
حداکثر است .در تحقیق حاضر برای نمونه هایی که اطالعی از مقدار
برای بتن های معمولی است] .[5در رابطه ی ()2

کرنش نظیر تنش

آنها در دست نبوده از مقدار  2/222استفاده شده است که مقداری منطقی

تنش حداکثر در عضو بتنی است .ضریب

v
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را می توان برای بتن های با مقاومت فشاری

استوانه ای مطابق جدول ،1در نظر گرفت .شاخه نزولی منحنی هاگنستاد اصالح شده به صورت خطی است که از نقطه ی (
) امتداد دارد .مقدار

(

) تا نقطه ی

متناظر با کرنش نهایی نظیر شکست فشاری بتن است ،که برای انواع بتن از  2/223تا باالتر از 2/225گزارش

شده و در این مقاله مقدار آن برابر با  2/2238در نظر گرفته شده است.
)(1

c
r

)(2
جدول : 0مقادیر

در منحنی هاگنستاد][5

]

A

15

22

25

32

بزرگتر از 35

1

2/77

2/75

2/73

2/72

[ =
=

9-Hognestad
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شکل : 2منحنی هاگنستاد و هاگنستاد اصالح شده بتن در فشار][5
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-5تنش-کرنش بتن در کشش به کمک رابطه ی توصیه شده توسط نرم افزار آباکوس
بتن به تنهایی قابلیت تحمل تنش های کششی را همانند تنش های فشاری نداشته و مقاومت کششیی آن پیایین اسیت( حیدود  7الیی  11درصید

o
e

مقاومت فشاری بتن) و عموما برای جبران این مشکالت میلگرد فوالدی استفاده می شود .پاسخ بتن در اثر کشش با آغاز باز شدن و گسترش تیرک
شروع می شود .بنابراین ،بررسی رفتار بتن نمی تواند با توجه به کرنش کششی باشد و باید ترک مورد بررسی قرار گیرد .در شکل ،3منحنی تینش-
کرنش بتن در حالت کششی را نشان می دهد .مطابق شکل عکس العمل بتن تا لحظه ای که به مقاومت کششی خود نرسیده به صورت خطی است

iv

که همراه با ترک های خیلی ریز می باشد .با افزایش بارگذاری مقاومت به شدت پایین آمده ،ترک ها گسترش می یابد تیا اینکیه در کیرنش نهیایی
گسیخته گردد].[6

h
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r
A

شکل : 3منحنی تنش-کرنش بتن در حالت کششی][7
معموال برای قسمت نرم شدگی مطابق شکل ،4منحنی کششی بتن از یک خط مستقیم استفاده می شود .همچنیین مقاومیت کششیی بیتن و کیرنش
نهایی از روابط زیر به دست می آید].[8
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)(3

=0.33

)(4

=0.001
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شکل : 4منحنی تنش-کرنش کششی بتن با نرم شدگی خطی][8
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در بارگذاری تناوبی ،اگر بتن بعد از آنکه به مقاومت کششی خود رسید تحت بار تناوبی کششی قرار گیرد ،پس از هر سیکل ،سختی آن کاهش
یافته و دچار ترک می گردد .ترک های ایجاد شده برخالف حالت فشار کامال قابل مشاهده و در حالت باز می باشند] .[6منحنی های ارائه شده
برای حالت استاتیکی در واقع پوش تنش های حداکثر در بارگذاری تناوبی می باشد.

-6پارامتر آسیب

o
e

همانطور که در شکل 5و ،6دیده می شود در اثر باربرداری از نمونه در قسمت نرم شوندگی ،شیب منحنی باربرداری کمتر از شیب منحنی االستیک

iv

است که نشان دهنده آسیب دیدگی نمونه می باشد .کاهش سختی اولیه توسط دو متغیر
متغیر تابعی از کرنش پالستیک ،دما و دیگر متغیر های میدانی می باشند].[3
)(5
)(6

و

h
c

 :کرنش های پالستیک معادل در فشار و کشش

 :دما
 :متغیر میدانی
در واقع در منحنی های تنش-کرنش تک محوره ،آسیب بتن توسط دو متغیر

و

نشان داده شده و فرض بر این است کیه ایین دو

و

)
)

0
0

r
A

مشخص می شود .این متغیر های آسیب به صورت زیر بیان

می شود:
)(7
 :Eمدول االسیسیته آسیب دیده بتن،

)

 :مدول االسیسیته آسیب ندیده بتن،

 :زوال سختی بتن در کشش،

E=(1-

 :زوال سختی بتن در فشار

انتخاب مشخصات آسیب از آن جهت حائز اهمیت است که به طور کل ،مقادیر آسیب بیش از حد ،اثر نامطلوبی در نرخ همگرایی خواهد داشت.
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شکل : 5منحنی تنش کرنش تک محوره بتن در فشار][3
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شکل : 6منحنی تنش-کرنش تک محوره بتن در کشش][3

-7معرفی رفتار آرماتورها

A

مدل های تنش-کرنش زیادی در برنامه اجزا محدود وجود دارد که در این تحقیق برای مدلسازی آرماتور از مدل دو خطی االستوپالستیک مطابق
شکل ،7استفاده شده است .در برنامه آباکوس آرماتورهای طولی و عرضی با المان دوگرهی خرپایی T3D2مدلسازی می شود و فقط قابلیت تحمل
نیروی محوری را دارا بوده و به صورت مجزا از بتن عمل می کند.
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شکل : 7مدل االستیک –پالستیک کامل فوالد][3
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-8دیوارهای مورد تحلیل

 8دیوار برشی بتن مسلح با شکل های گوناگون ،چیدمان آرماتور گذاری متفاوت و مقاومت مشخصه فشاری بتن و بارگذاری های متفاوت که در

S
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آزمایشگاه تحت بارگذاری قرار گرفته اند ،با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی می شوند .دیوارهای برشی بتن مسلح با نام های ،SHW1

SHW3 ،SHW2و  SHW4مربوط به کار تحقیقاتی تسنیمی دارای طول  ،055عرض 05و ارتفاع 0055میلیمتر می باشد که تحت بارگذاری یک
جهته از نوع کنترل جابه جایی در فاصله ی یک سوم از باالی دیوار قرار گرفته اند .مقاومت فشاری  88روزه سیلندری آمریکا برای نمونه های مذکور

o
e

به ترتیب  88/50 ،80/6 ،80/6و  82/50مگاپاسکال می باشد .همچنین برای آرماتورها از میلگردهای با قطر  2میلیمتر
(

استفاده شده است] .[9دیوارهای برشی

) و میلگرد با قطر  6میلیمتر

v
i
h

بتن مسلح دیگر با نام های TW1 ،RW2 ،RW1و  TW2مربوط به کار تحقیقاتی تامسون و همکاران به منظور بررسی دیوارهای برشی بتن مسلح
تحت اثر بار جانبی و بارمحوری فشاری به صورت همزمان می باشد .این دیوارها دارای طول  ،0809عرض  058و ارتفاع  2655میلیمتر می باشند.
مقاومت فشاری دیوارهای برشی به ترتیب 52/6 ،25 ،20/6و  50/7مگاپاسکال می باشد .مقاومت تسلیم و نهایی آرماتورهای مورد استفاده
می باشد .مقاطع دیوارهای مورد استفاده در این مطالعه در اشکال  8تا  05نشان داده شده است].[05

c
r

جدول : 2بار محوری فشاری وارد شده به دیوار تامسون و
نام دیوار
بار محوری فشاری

 :مساحت سطح مقطع دیوار به میلیمتر،

RW1
0.1

RW2
0.07

همکاران][12

 :مقاومت  28روزه سیلندری بر حسب مگاپاسکال

TW1

A
0.09

TW2
0.075

10-tasnimi
11
-John H. Thomson and JhonW. Wallace
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شکل : 9مقطع دیوار تسنیمی] [7
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شکل : 8دیوار تامسون و

همکاران(.[12 ])RW2،RW1

o
e

v
i
h
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شکل : 01مقطع دیوار تامسون و همکاران ([12 ])TW2،TW1

A

-9نتایج تحلیل و صحت سنجی
 8دیوار برشی بتن مسلح که مشخصات آنها در بخش قبل ذکر شد ،توسط نرم افزار اجزا محدود  ABAQUSمدلسازی و مورد تحلیل استاتیکی
غیرخطی قرار گرفته اند .جهت تحلیل استاتیکی غیرخطی بارگذاری یک جهته ،بارهای مورد نظر طی  122مرحله به دیوارهای برشی بتن مسلح
اعمال شده است .با مش بندی مدلها ،تعداد المانها در بتن و میلگردها در  4دیوار برشی بتن مسلح با نام های  SHW3 ،SHW2 ،SHW1و
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SHW4که از لحاظ ابعاد و مقدار آرماتورهای مسلح کننده با یکدیگر مشابه می باشند بترتیب  322و  154المان و در  4دیوار برشی باقیمانده با نام
های TW1 ،RW2 ،RW1و TW2بترتیب  867و  612المان می باشد .همچنین جهت جلوگیری از تمرکز تنش ناشی از اعمال بار متمرکز از
مدلسازی یک صفحه فوالدی صلب که در زیر بار ت غییر شکل نداشته باشد ،استفاده شده است .در مرحله بعد جهت بررسی صحت سنجی ،پس از
استخراج نتایج ،مقایسه ای بین نمودارهای بار -تغییر مکان حاصل از تحلیل عددی و نتایج آزمایشگاهی انجام گردید .مطابق شکل  11تا ،18
نمودارهای نیرو-تغییر مکان دیوارهای برشی مدلسازی شده از نتایج برنامه  ABAQUSاستخراج و سپس این نتایج با نتایج آزمایشگاهی مربوطه
مورد مقایسه قرار می گیردد.
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شکل : 00منحنی نیرو-جابجایی
حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()RW1
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شکل : 02منحنی نیرو-جابجایی
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حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()RW2
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شکل : 03منحنی نیرو-جابجایی
حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()TW1
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شکل : 04منحنی نیرو-جابجایی
حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()TW2

شکل : 06منحنی نیرو-جابجایی

شکل : 05منحنی نیرو-جابجایی
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حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()SHW2

حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()SHW1
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شکل : 07منحنی نیرو-جابجایی
حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()SHW3
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-01نتیجه گیری

شکل : 08منحنی نیرو-جابجایی
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حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی()SHW4
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 .1نتایج عددی همانند نتایج آزمایشگاهی در نمونه های TW1 ،RW2 ،RW1و TW2نشان داد که با افزایش بار محوری ،جابجایی
حاصل از بارگذاری یک جهته کاهش می یابد.
.2

مشاهده می شود که در بارهای نهایی ،نتایج بدست آمده از تحلیل عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی دارای درصد خطای میانگین کمتر
از  7/1درصد در نمونه های آزمایشگاهی TW1 ،RW2 ،RW1وTW2و درصد خطای کمتر از  5/8درصد در نمونه های ،SHW1
SHW3 ،SHW2و SHW4برای بارگذاری یک جهته می باشد.

 .3نتایج نشان میدهد ،جا بجایی های نهایی حاصل از تحلیل عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی دارای تطابق بسیار خوبی می باشد.
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 روش تحلیل عددی تطابق بسیار خوبی، مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که در اکثر نمونه ها.4
. لذا این روش می تواند در کاربردهای طراحی بااطمینان باال مورد استفاده قرار گیرد.با نتایج آزمایشگاهی دارد
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