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 ایرانهندسی سازه همایش ملّی ماولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 2-231کد مقاله:                                                                                                                         

 ای دیوار برشی فوالدی با دیوار برشی فوالدی مرکب مقایسه رفتار لرزه

3، سید مهدی دهقان بنارکی1لیال شهریاری ،2مهدی اسفندیاری
 

 فارس قاتیعلوم و تحق پردیس ،یدانشگاه آزاد اسالم -الف ،سازه یکارشناس ارشد مهندس  -1

 sivand2007@yahoo.com، شیرازواحد  ، یدانشگاه آزاد اسالم -ب

 فارس قاتیعلوم و تحق پردیس ، یدانشگاه آزاد اسالم  -الف ،یعلم تیأعضو ه  -2

 شیرازواحد  ، یدانشگاه آزاد اسالم -ب
 رازیش یصنعتدانشگاه ، سازه یمهندس یدکتر -3

 چكیده
 وارهاییدیوار برشی فوالدی و مرکب بخصوص در سه دهه اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته و به سرعت در حال گسترش می باشد. د

نسل سوم  شود، یدو طرف ورق فوالدی ساخته م ایو  کیاز بتن آرمه در  یورق فوالدی نازك به همراه پوشش هیال کیمرکب که از  یفوالد یبرش

اقتصادی و مقرون  اریو جذب انرژی، بس رییمقاومت، شکل پذ شیمحسوب شده که عالوه بر افزا یمقاوم در برابر بارهای جانب یبرش وارهایید

شده است تا  یمقاله سع نی. در اردیگ یمخازن مورد استفاده قرار م زیو ن هیبه صرفه بوده و در ساخت ساختمان های بلندمرتبه ، مقاوم سازی ابن

پنج طبقه  یال کیو مرکب از  یفوالد یبرش واریمدل د نیمنظور چند نی. بدردیقرار گ یو مرکب مورد بررس یفوالد یبرش وارید یا رفتار لرزه

 در جذب انرژی، گسترش شترییب تیمرکب قابل یفوالد یبرش وارید دهد ینشان م جی. نتادیگرد لیساخته و تحل Abaqusافزار  توسط نرم

 یبرش وارید سیسترزیه یمنحن یها فوالدی دارد. حلقه یبرش وارینسبت به د رییپذ فوالدی و شکل ۀشده به نقاط مختلف صفح جادیهای ا تنش

مکان  رییتغ شیافزا لیبه دل هیاول یتعداد طبقات، مقاومت و سخت شی. با افزاباشد یم یفوالد یبرش واریاز د دارتریتر و پا مرکب منظم یفوالد

مرکب  یفوالد یبرش وارید یها تحمل شده در مدل یروی. مقدار نابدی یم شیافزا یریو شکل پذ یانرژ جذب زانیم یول افتهیکاهش  ،ینبجا

 .ابدی یم شیافزا یفوالد یبرش وارینسبت به د

 یسخت ،یریشکل پذ ،یمرکب، جذب انرژ یفوالد یبرش وارید ،یفوالد یبرش وارید :کلمات کلیدی

 

 

 قدمهم -2
ها در برابر نیروهای جانبی از اموری حیاتی برای آینده و توسعه ایرانی پایدار است. انتخاب  رزه خیزی کشور ایران و اهمیت طراحی مقاوم سازهل   

ری نوع سامانه مقاوم در برابر نیروهای جانبی بستگی به ترکیب بارگذاری، چگونگی رفتار سازه، نحوه هدایت بارهای ثقلی به پایه و طرح معما

ای، مقدار  نامه های آیین دارد . بعالوه انتخاب نوع سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی عالوه بر موارد فوق بستگی به ابعاد هندسی سازه، محدودیت

 غیره دارد. نیروی جانبی، حداکثر تغییر مکان و
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این سامانه در  ته و به سرعت در حال گسترش می باشد.برشی فوالدی بخصوص در سه دهه اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرف دیوار   

 تر می باشد. % ارزان05مقایسه با قاب خمشی تا حدود 

های با ارتفاع متوسط  در ساختمان یجانب یمقاوم در برابر بارها ستمیس کیای است که به صورت  ورق طره ریت کیفوالدی، مشابه  یبرش وارید   

( به وجود آمده در ورق فوالدی در  Diagonal tension field ) کشش قطری دانیعمل م قیاز طر زیمجموعه ن رود. مقاومت یبلند به کار م ای

 .]1[ شود یقاب انجام م یبا عمل خمش بیترک

 دو طرف ورق فوالدی ساخته ایو  کیاز بتن آرمه در  یورق فوالدی نازك به همراه پوشش هیال کیمرکب که از  یفوالد یبرش وارهایید   

به صرفه بوده و در ساخت ساختمان های بلندمرتبه ،  ناقتصادی و مقرو اریو جذب انرژی، بس رییمقاومت، شکل پذ شیعالوه بر افزا شود، یم

 . ردیگ یمخازن مورد استفاده قرار م زیو ن هیمقاوم سازی ابن

 

 
 مرکب یفوالد یبرش وارید کی یاصل یاجزا:  2 شكل

 

 یبرش میبتواند به حد تسل دیاز کمانش خارج از صفحه ورق فوالدی است تا ورق فوال رییبر روی ورق فوالدی جلوگ یبتن هیال یعملکرد اصل   

 .]2[خود برسد. 

نسبت به  ری،یپذ فوالدی و شکل ۀشده به نقاط مختلف صفح جادیهای ا را در جذب انرژی، گسترش تنش شترییب تیمرکب قابل یبرش وارید   

 ارد.فوالدی د یبرش وارید

 ژهیبه و شتریب یکپارچگیبه علت  ستمیس نیها بهتر است. در ا ستمیس ریجذب انرژی آن نسبت به سا زانیو م کیپالست طیدر مح ستمیس رفتار   

 .]3],[2[ به دنبال خواهد داشت کیپالست طیتری در مح شده که رفتار همگن و مطلوب تر کنواختیها  تنش عیمهاربندی، توز ستمیبا س سهیدر مقا

فوالدی، کمانش به  یبرش واریتفاوت که در حالت د نیکمانش وجود خواهد داشت با ا پس دهیفوالدی و مرکب پد یبرش وارید ستمیهر دو س در

 یمرکب کمانش از حالت کل یبرش واریکه در د یدر حا ل گردد، یمحدودی از سطح ورق فوالدی استفاده م یۀاست و از مقاومت ناح یصورت کل

 .]3],[2[ گردد یاز تمام مقاومت صفحه فوالدی استفاده م بیترت نیشده و بد لیدتب یبه موضع
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 : باشد یم ریکه دیوار برشی فوالدی و مرکب با موفقیت در آنها استفاده شده است به شرح ز ییها از ساختمان تعدادی   

 ( 1711)  سکویطبقه سانفرانس 11 مارستانیب -الف   

 ( 1715( در توکیو ژاپن ) Nipponاداری )طبقه  25ساختمان  -ب   

 Shinjuku Nomura))  (1711 )طبقه در توکیو  03ساختمان  -ج   

 ( 1711طبقه در داالس، تگزاس )  35هتل  -د   

 .]0],[4[ ( 1715آنجلس، کالیفرنیا )  طبقه در لس  6یمارستان ب -ه   

 

 انجام شدهمطالعات  -1

های پسماند  اند. پاسخ حلقه کننده انجام داده هایی را بر روی دیوارهای برشی فوالدی بدون سخت دا آزمایشدر کانا Albertaمحققین دانشگاه    

بر اساس تحقیقات Thorbun  (1713 ). قبل از اینبودپذیر و افزایش قابل توجه مقاومت  ای، نشانگر رفتار شکل مکان این سیستم سازه تغییر -نیرو

 .]6[ زاویه انحنای میدان کشش مطرح کرده بود که همخوانی خوبی با نتایج این آزمایش از خود نشان دادای را برای  نظری خود، رابطه

   Driver (1771) طبقه دیوار برشی فوالدی را منتشر ساخت. با وجود خرابی زود هنگام ستون در این  4ای یک نمونه  نتایج بارگذاری چرخه

 .]1[بود  و شکل پذیری بسیار خوبی 3/1دهنده افزایش مقاومتی معادل نمونه، رفتار رفت و برگشتی نمونه نشان 

   Takanashi (1713 )ها در امتداد قطرها بارگذاری شده بودند  نمونه یک طبقه و دو طبقه را انجام داد. نمونه 12ای  های بارگذاری چرخه آزمایش

. نتایج دیرس یرادیان م 1/5و زاویۀ تغییر مکان جانبی به حدود  ندکل پذیر بودها بسیار ش ها ایجاد گردد. نمونه تا تقریباً برش خالصی در پانل

 .]1[ مطابقت کامل داشت Mises - Vonهای انجام شده توسط معیار  بینی با پیش مایشآز

   Yamada (1776 )ها تحت بار  نمونه ای بر روی دیوارهای برشی فوالدی و مرکب خود را منتشر ساخت. های بارگذاری چرخه نتایج آزمایش

ها کامالً شکل پذیر بود و میدان کششی در طول  پایه قاب مرزی ایجاد شد. رفتار نمونه رابییکنوا در امتداد قطر قرار گرفتند. مد خرابی در اثر خ

 .]7[ دیقطرها تشکیل گرد

   Nakashima ای را منتشر ساختند.  م پایین را تحت بارگذاری چرخههای دیوار برشی فوالدی با نقطه تسلی نتایج رفتاری پانل (1774) و همکاران

  .]15[ داد ای، نمودارهای پسماند پایدار و ظرفیت نسبتاً باالی جذب انرژی را نشان می ، تحت بارگذاری چرخه LPYفوالد  یبر رو ها شیآزما

 های فوالدی تحت بارگذاری قطری را منتشر ساختند. آزمایش انجام شده بر روی پانل 16نتایج  (1772ی )و صبوری قم Robertsانگلستان  در   

بدست این پژوهشگران نتایج یک تحلیل غیرخطی دینامیکی را بر روی یک دیوار برشی فوالدی با استفاده از ورق فوالدی نازك ارائه کردند. نتایج 

               ای نشان  جلوگیری از تشدید بارهای دینامیکی چرخه ای را در عوامل لرزه د و همچنین تأثیررک های االستیک را تأیید می پاسخ تحلیل آمده،

 .]11[ داد می

کننده بعنوان دیوار برشی  که وقتی یک صفحه فلزی بدون سخترسیدند این نتیجه شان به مطالعاتبا  (1773) و همکارانش Elgaalyآمریکا  در   

 .]12[ کند ها تعیین می ه و مقاومت سامانه را تشکیل مفاصل پالستیک در ستونرفتار غیراالستیک با جاری شدن دیوار آغاز شد رود یبکار م

براساس این  ند.دادای قرار  تحت بارهای چرخه را طبقه 3دکتر آستانه و همکارش دو سازه  یدانشگاه برکل در 2552 و 2551 های سال در   

%  قابل مشاهده است. نمونه قبل از رسیدن به تغییر مکان نسبی  6/5ی حدود تا تغییر شکل نسبی داخل نمونه اول آزمایش رفتار تقریباً االستیک

 سیکل غیر االستیک می باشد. 37سیکل بارگذاری را تحمل کرده و این در حالتی است که  17% در ماکزیمم برش،  3/3داخلی طبقه به باالتر از 
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کند. نمونه  % تقریباً االستیک عمل می1/5ان داده و تا تغییر مکان نسبی حدود پذیر و مطلوب از خود نش نمونۀ اول، نمونۀ دوم رفتاری شکل مشابه

 .]6],[0[ کند را تحمل می Kips 1220سیکل نیروی برشی بیش از  27تا 

 

 یساز مدل -3
مودل   0مرکوب و   یالدمدل دیوار برشی فوو  0مدل شامل  15و مرکب، مجموعاً  یمعمول یفوالد یبرش وارید یا بهتر رفتار لرزه سهیمنظور مقا به   

متور، بوا    2پنج طبقه ( و با طول دهانه و ارتفاع هور طبقوه    یال کیمتناظر، تعداد طبقات مختلف )  یها با ابعاد و اندازه یدیوار برشی فوالدی معمول

 است. دهیسازی و آنالیز گرد شبیه Abaqus v.6.12استفاده از روش المان محدود و بصورت سه بعدی در نرم افزار 

اسوت. مشخصوات مصوالح     شوده سازی  منظور صحت سنجی مدل سازی، نمونه آزمایشگاهی دکتر آستانه اصل در نرم افزار المان محدود مدل به   

 باشد : یم ریبه شرح ز شیآزما نیبکار برده شده در ا

 ksi 01 ( Mpa455)یی و تنش نهاksi 36 ( Mpa241 ) میبا تنش تسل 36A: فوالد  یورق فوالد -الف   

 ksi 60 ( Mpa441)یی و تنش نها ksi 05 ( Mpa340) میبا تنش تسل A572 Grad 50و ستون : فوالد  ریت -ب   

 ) psi  4555  = fʹc( Mpa 01/21ی مقاومت فشار یبتن : دارا -ج   

باشد. انطباق این دو منحنی مبین توانوایی   هی مربوط به پوش حاصل از منحنی هیسترزیس این نمونه میتغییرمکان نمونه آزمایشگا - روین منحنی   

 مدل انتخاب شده و روش اجزاء محدود در برآورد مناسب رفتار نمونه می باشد.

 

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

   

 

 ها : شخصات مدلم - 

هوا بوه    و بتن استفاده شده است. مقاطع و مشخصات مصالح بکوار رفتوه در مودل    یستون، ورق فوالد ر،یت یبرا Shellها از المان  مدل یتمام در   

 : باشد یم ریشرح ز
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 ها نمونه یمقاطع و مشخصات اجزا  : 2جدول

 ضخامت / مقدار مقطع / ضخامت اجزای مدل ردیف

 - IPB 200 ~ IPB 340 ستون 1

 - IPE 200 ~ IPE 300 یرت 2

 mm  5 - ورق فوالدی 3

 mm  50 - بتن 4

 حجمی در هر جهت  Ø 8 @ 100 1 میلگرد 5

 

 یمشخصات مصالح فوالد : 1جدول

 شرح ردیف
 دانسیته

( kg/m³ ) 

 مدول ارتجاعی

( Gpa ) 
 ضریب پواسون

 تنش تسلیم

( Mpa ) 

 تنش نهایی

( Mpa ) 

 520 360 0.3 210 0557 تیر 1

 520 360 0.3 210 0557 ستون 2

 370 240 0.3 210 0557 ورق فوالدی 3

 577 357 0.3 210 0557 میلگرد 4

 

 بررسوی  و پالستیک ناحیه در گرفته شده است. برای شبیه سازی رفتار بتن نظر ناحیه االستیک و پالستیک در دو سازی رفتار بتن هر شبیه برای   

برای شبیه  استفاده مورد است. مشخصات شده استفاده ) Concrete Damage Plasticity (پالستیکی بتن از مدل خسارت حالت  آن، در تخریب

 جداول زیر آمده است. در بتن سازی رفتار
 

 مشخصات بتن : 3جدول

 نوع مصالح ردیف
 دانسیته

( kg/m³ ) 

 مدول ارتجاعی

( Gpa ) 
 ضریب پواسون

 مقاومت فشاری

( Mpa ) 

 مقاومت کششی

( Mpa ) 

 2.5 25 0.2 25.1 2477 بتن 1

 

 : پارامترهای ناحیه پالستیک بتن 4جدول 

Viscosity 

Parameter 
k fb0/fc0 Eccentrity Dilation Angle 

0 0.67 1.16 0.1 30 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

       
 : باشد یم ریها به شرح ز به مدل هیاول ییجا و اعمال جابه یمرز طیشرا

 

 

 
  مدل پنج طبقه یزمان برا -ییجا جابه راتییالف( نمودار تغ  : 3شكل

 کیبصورت شمات یمرز طیب( نحوه اعمال شرا

 

 

 
 

 

 و مرکب یفوالد یبرش وارید به یاعمال ییجا جابه ریمقاد : 5جدول
 

 (cm)جایی  جابه تعداد طبقات

 17 طبقه 1

 27 طبقه 2

 37 طبقه 3

 47 طبقه 4

 57 طبقه 5

 

 

 

 
 

 

 

 طبقه ( 5افزار )  ر نرمشده د یساز مدل یها از نمونه یكی :4شكل
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 یساز اصل از مدلح جینتا -4

 
 نمونه ها : سیسرزیه یمنحن -4-2   

های دیوار برشی فوالدی معمولی و  باشد، برای نمونه پذیری و ... می منحنی هیسترزیس هر سازه که بیانگر میزان جذب انرژی، سختی، شکل   

 مرکب یک الی پنج طبقه در زیر نمایش داده شده است.
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 پنج طبقه یال کیو مرکب  یفوالد یبرش یوارهاید سیسترزیه یها یمنحن : 5شكل

 

 : یجذب انرژ زانمی -4-1   

عملکرد اصلی پوشش بتنی جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ورق فوالدی است. در دیوار برشی فوالدی مرکب به دلیل افزایش و توزیع    

شود تا وارد مدهای کمانشی باالتر شده و به عبارت بهتر  ایجاد شده در ورق فوالدی، این اجازه به ورق فوالدی داده میتر خطوط قطری  یکنواخت

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 

 گردد. تر و پایدارتر می زیس، منظمهای هیستر بنابراین حلقه

های دیوار برشی فوالدی مرکب نسبت به دیوار برشی فووالدی افوزایش    شود در مدل همچنین مقدار نیروی کمانشی که منجر به تسلیم صفحه می   

 کند. پیدا می

 AutoCAD افوزار  آید، با استفاده از نرم ت میمیزان انرژی جذب شده توسط هر نمونه که از محاسبه سطح زیر منحنی هیسترزیس هر نمونه بدس   

ها که بیوانگر   های منحنی هیسترزیس نمونه کند، بدست آمده است. در جدول و نمودار زیر مقایسه مساحت که مساحت را با دقت باالیی محاسبه می

                       مشواهده  یفووالد  یبرشو  واریو دمرکوب نسوبت بوه     یبرشو  واریو د یجوذب انورژ   شیافوزا  زانیو مهمچنوین  و باشد  پذیری می جذب انرژی و شکل

 : گردد یم
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 ها نمونه سیسترزیه یمنحن یها مساحت سهیمقا : 6جدول

 تعداد طبقات
 مساحت منحنی هیسترزیس دیوار برشی فوالدی

 درصد افزایش
SSW  )معمولی( CSSW  )مرکب( 

 % 80 31.1 17.3 طبقه 1

 % 64 62.9 38.3 طبقه 2

 % 44 93.1 64.8 طبقه 3

 % 34 107.3 80 طبقه 4

 % 23 117.2 95.4 طبقه 5

 % 49 میانگین

 

 

 
 ها نمونه سیسترزیه یمنحن یها مساحت : 6شكل

 

 : یسخت زانیم -4-3   

توان این  پس می یابد. ها نسبت به دیوار برشی فوالدی معمولی کاهش می های مربوط به دیوار برشی فوالدی مرکب میزان تغییر مکان در مدل   

های جانبی یا به عبارت بهتر باعث افزایش سختی  گیری را نمود که تبدیل دیوار برشی از نوع فوالدی به نوع مرکب باعث کاهش تغییر مکان نتیجه

 باشد. کمانش یه تمام صفحه فوالدی می گردد. علت افزایش سختی به دلیل گسترش میدان کشش قطری و پس می

 آید. نمونه از محاسبه شیب منحنی هیسترزیس هر نمونه و یا از تقسیم نیرو بر تغییرمکان بدست می میزان سختی هر   

  

(1)           

 

(2                   ) 

 

(3                                 ) 
 

 

مشاهده  یفوالد یبرش واریمرکب نسبت به د یبرش وارید هیاول یسخت شیافزا زانیها و م نمونه هیاول یسخت زانیم سهیمقا ریجدول و نمودار ز در   

 : گردد یم

F  :  نیرو( KN ) 

 ( mm )   تغییرمکان:  ∆

k  :سختی  ( KN/mm ) 
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 ها نمونه هیاول یسخت زانیم سهیمقا : 7جدول

 تعداد طبقات
 سختی اولیه دیوار برشی فوالدی

 درصد افزایش
SSW  )معمولی( CSSW  )مرکب( 

 % 83 294.52 161.02 طبقه 1

 % 64 137.7 83.71 طبقه 2

 % 47 74.43 50.69 طبقه 3

 % 32 39.55 29.93 طبقه 4

 % 23 22.8 18.59 طبقه 5

 % 50 میانگین
 

 

 
 ها نمونه هیاول یسخت زانیم: 7شكل

 

 و مرکب : یفوالد یبرش واریتحمل شده توسط د یرویداکثر نح -4-4   

متناظر در جدول و نمودار  یها مدل یبرا کسانی یها مکان رییرکب تحت اثر اعمال تغو م یفوالد یبرش واریتحمل شده توسط د یروین حداکثر   

 داده شده است. شینما ریز

 

 

 ها تحمل شده توسط نمونه یرویحداکثر ن:  8جدول

 تعداد طبقات
 حداکثر نیروی تحمل شده

 درصد افزایش
SSW  )معمولی( CSSW  )مرکب( 

 % 55 2112.98 1365.43 طبقه 1

 % 28 2069.11 1620.18 قهطب 2

 % 21 2248.62 1860.92 طبقه 3

 % 15 1996.06 1733.22 طبقه 4

 % 10 1847.97 1675.91 طبقه 0

 %26 میانگین
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 ها تحمل شده توسط نمونه یرویحداکثر ن:  8شكل

 

 

 گیری نتیجه -5

 رییپوذ  فووالدی و شوکل   ۀشده به نقاط مختلف صوفح  جادیهای ا در جذب انرژی، گسترش تنش شترییب تیمرکب قابل یفوالد یبرش وارید -1   

 فوالدی دارد. یبرش وارینسبت به د

 .ابدی یکاهش م یمکان جانب رییو تغ شیمرکب افزا یفوالد یبرش وارید یسخت ،یبا افزودن پوشش بتن -2   

 .باشد یم یفوالد یرشب واریاز د دارتریتر و پا مرکب منظم یفوالد یبرش وارید سیسترزیه یمنحن یها حلقه -3   

 یریو شوکل پوذ   یجوذب انورژ   زانیو م یولو  افتهیکاهش  ،یمکان جانب رییتغ شیافزا لیبه دل هیاول یتعداد طبقات، مقاومت و سخت شیبا افزا -4   

 .ابدی یم شیافزا

 .ابدی یم شیافزا یفوالد یبرش واریمرکب نسبت به د یفوالد یبرش وارید یها تحمل شده در مدل یرویمقدار ن -0   
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