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 مقاوم سازی دیوار برشی فوالدی با استفاده از الیاف مسلح پلیمری

 

  مهدی جاللی نژاد

یگان، گروه عمران، گلپایگان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد گلپا  

Mehdi_j200@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده

 

کردن قابهای فوالدی در برابر نیروهای جانبی سیستم های مختلفی می توان درنظر گرفت.  رویتی  برای مقاوم

که میتوان ضمن حفظ برتری این سیستم در کاهش مقدار فوالد مصرفی نقش به سزایی دایته باید و استتفاده 

درصتد  35ا تت 53( ستکه مصرف فوالد را MRF+SWاز سیستم ترکیبی قاب خمشی فوالدی و دیوار بریی )

و براساس متدل االستوالالستتید دو خ تی  Abaqus6.12کاهش می دهد  مدل سازی با استفاده از نرم افزار 

بدون درنظر گرفتن سخ. یدگی مجدد بوده که صح. سنجی این متدل نترم افتزاری بتا نمونته آزمایشتگاهی 

 ساخته یده بررسی یده اس.  

 

 Abaqus6.12فوالدی،: قاب فوالدی، دیواربریی کلید واژه ها
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 مقدمه

تواند در نظر گرفته یود  در ایتن میتان قابهتای های مختلفی میهای فوالدی در برابر نیروهای جانبی، سیستمبرای مقاوم کردن قاب

طر سختی باید  ولی به خاها بیشتر مورد توجه طراحان میبه دلیل قابلی. بهره برداری از فضای بین قاب (MRF)خمشی فوالدی 

توانتد گردد  رویتی کته متیهایی با مقاطع نسبتاً بزرگ میکم این سیستم، معموالً طراحی این نوع سیستم منجر به انتخاب الروفیل

ضمن حفظ برتری این سیستم در کاهش مقدار فوالد مصرفی نقش به سزایی دایته باید استفاده از سیستم ترکیبی قتاب خمشتی 

 اس.  (MRF+SW)فوالدی و دیوار بریی 

برای تامین بازیو در دیوار بریی فوالدی و نیز افزایش مقاوم. فشاری ورق جان در برابر الدیده کمتانش ازدیوارهتای بریتی تقویت. 

جای افزایش ضخام. ورق که کامالً، غیتر  توان برای جلوگیری از کمانش آن تح. اثر بارهای سرویس و به  مییودیده استفاده می

ها برای تقوی. آن استفاده کرد  تقوی. ورق نته تنهتا از کمتانش آن تحت. اثتر بارهتای سترویس از سخ. کننده باید،اقتصادی می

 یود  نماید بلکه باعث بهبود رفتار آن به ویژه در محیط الالستید میجلوگیری می

 
 دیوار برشی فوالدی با و بدون بازشو -1شکل

 

 مزایای دیوار برشی فوالدی

الذیری و جذب انرژی زیاد این سیستم نسب. به دیگر سیستتمهای مقتاوم جتانبی، ب وریکته ستختی ایتن یکلسختی، مقاوم.،  - 

 بیشتر و جذب انرژی آن از مهاربندهای خارج از مرکز بیشتر اس.    Xسیستم از مهاربند 

 مناسب بودن آن به منظور استفاده از سیستم  برای بهسازی سازه های ضعیف وآسیب دیده  -

های مقاوم جانبی )زیرا حتی در مهاربنتدهای ضتربدری وقتتی بصتورق  تاق اده از تمام ظرفی. فوالد نسب. به سایر سیستماستف -

یوند، در بار نهایی تنش ها درمهاربند کششی و فشاری متفاوق اس. و بدین لحتا  نمتی تتوان از همته ظرفیت. فتوالد طراحی می

 استفاده کرد( 

دهد که بکتارگیری سیستتم باعتث های خمشی، نشان میه از دیوارهای بریی فوالدی به جای قابتجربه بررسی اقتصادی استفاد -

 درصدی در مصرف فوالد خواهد ید  35-53صرفه جویی 

 امکان ایجاد بازیو درسیستم  -

 کاهش وزن ساختمان و به تبع آن کاهش نیروهای جانبی وارده  -

 کاهش ابعاد و هزینه ساخ. الی ها -
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ها در مناطق سردسیر اس. کته در آنهتا اجترای . و نصب باال )دیوار بریی فوالدی راه حل مناسبی برای ساخ. سازهسرع. ساخ -

 سازه های بتنی باتوجه به طوالنی بودن فصل سرما با مشکل روبرواس.( 

 استفاده از مصالح یکسان )فوالد( در ساخ. دیوار بریی فوالدی و قابهای فوالدی مجاور  -

 
 

 گذشتهسنوات 

انجتام گرفت.  وی بتر  1351اولین کار جدی برای بررسی مقاوم. الانل های بریی الس از کمانش جان آنها توستط واگنتر در ستال 

  اساس آزمایشهایی که روی الانلهای بریی نازک از جنس آلومینیوم انجام داد، تئوری میدان کشش ق ری را  ارائه نمود 

هن، باسلر، راکی، الورتر، و غیره بر روی میدان کشش ق ری تیر ورق ها م العته و بررستی الس از او، دانشمندان بسیاری همچون کو

 نمودند و به تدریج در محاسبه مقاوم. نهایی آنها، سختی بالها نیز با توجه به نتایج آزمایشگاهی، در نظر گرفته ید  

هتا بترای اولتین بتار در اق انجتام یتده بترروی تیترورقطرح استفاده از دیوار های بریی فوالدی با ورق نازک براساس نتایج  م الع

ها و م العاق تئوری و آزمایشگاهی خود را صترفاً بتر روی دانشگاه آلبرتای کانادا توسط کوالک و همکاران م رح گردید  آنها بررسی

یی آنها، صفحه نازک جان را دیوارهای بریی فوالدی با ورق نازک متمرکز کرده و ضمن انجام آزمایشهایی، برای محاسبه ظرفی. نها

 های مورب جایگزین نمودند با ید سری میله

های بریی فوالدی دارای تیر با مق تع ید م العه آزمایشگاهی روی دیوار 9553الرفسور برونیا و همکاران در دانشگاه بوفالو در سال 

 163اعضتای مترزی و از فتوالد بتا مقاومت. تستلیم مگاالاستکال بترای  543اند  از فوالد با مقاومت. تستلیم کاهش یافته انجام داده

مگاالاسکال برای برای ورق استفاده یده اس.  برای جلوگیری از حرک. خارج از صفحه دیوار بریی در  شمه اتصال از حرک. دیوار 

بریتی دارای ، ستوراخدار دارای ستورا  گویته و دیتوار ممانع. یده اس.  در این م العه سه نوع دیوار بریی یامل بتدون ستورا 

قترار داده یتدند و نمودارهتای  ATC-24های دایره ای مورد آزمایش قرار گرفته است.  نمونته تحت. الروتکتل بتار گتذاری سورا 

 هیسترزیس برای این دیوارها استخراج گردید  

 

 
 

 نمای شماتیک نمونه آزمایشگاهی-2شکل 
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 نمای شماتیک نمونه آزمایشگاهی-3شکل 

 
 مصالح نمونه آزمایشگاهیمشخصات -1جدول 

 
Rupture 

strain  

(%) 

Ultimate 

strain  

(%) 

Hardeni

ng strain 

(%) 

Yield 

 strain 

(%) 

Static 

ultimate 

(MPa) 

Static 

yield  

(MPd) 

Elastic 

modulus 

(MPa) 

Steel material 

16.2 14.4 1.8 0.17 450 340 2.06E+05 HEB160(SPSW(s1,s4)) 

15.1 13.2 2.7 0.19 450 400 2.07E+05 HEB160(SPSW2) 

22.3 20.5 3.06 0.17 470 340 2.05E+05 Plate (THK. = 5mm) 

20.8 19.1 2.67 0.22 550 460 2.06E+05 Plate (THK. = 4mm) 

27.0 21.6 0.3 0.14 500 280 2.04E+05 Plate (THK. = 0.8 & 1 mm) 

 

 
 

 پس از اعمال بارجانبی نمونه تغییر شکل یافته آزمایشگاهی-4شکل 
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 نمونه تغییر شکل یافته نرم افزار پس از اعمال بارجانبی -5شکل 

       

 
 

 مقایسه نموداری نمونه آزمایشگاهی و نرم افزار -6شکل 

 

 تحلیل و بررسی

 

 الگوی مربعی

 
 الگوی مربعی -7شکل 
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 مربعیمقایسه نمودار نمونه آزمایشگاهی با الگوهای مختلف  -8شکل 

 
 

 انرژی جذب شده الگوی مختلف مربعی-نمودار نسبت مساحت الیاف -9شکل 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

214 
 

 
 بار نهایی الگوی مختلف مربعی-نمودار نسبت مساحت الیاف -11شکل

                 

 الگوی ی رنجی افقی

 
 

 الگوی شطرنجی افقی -11شکل 

                       

 
 

 آزمایشگاهی با الگوهای مختلف شطرنجی افقیمقایسه نمودار نمونه  -12شکل
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 انرژی جذب شده الگوی مختلف شطرنجی افقی-نمودار نسبت مساحت الیاف -13شکل

 

 
 

 بار نهایی الگوی مختلف شطرنجی افقی-نمودار نسبت مساحت الیاف -14شکل 

 الگوی ی رنجی مورب

 

 
 

 الگوی شطرنجی مورب -15شکل 
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 مقایسه نمودار نمونه آزمایشگاهی با الگوهای مختلف شطرنجی مورب-16شکل 

 

 
 

 انرژی جذب شده الگوی مختلف شطرنجی مورب-نمودار نسبت مساحت الیاف -17شکل 
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 بار نهایی الگوی مختلف شطرنجی مورب-نمودار نسبت مساحت الیاف -18شکل 

 فوق مقایسه الگوهای 
 

 
 

 فوق براساس انرژی جذب شده مقایسه الگوهای  -19شکل 
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 مقایسه الگوهای فوق براساس بار نهایی  -21شکل 

 نتیجه گیری و پیشنهاد

 مست یلی، بر ظرفی. باربری نهایی دیوار بریتی افتزوده متی  الگوی در الیاف توسط یده داده الویش مساح. نسب. افزایش با

بتر ظرفیت. کیلونیتوتن  5/11درصد افتزایش در نستب. مستاح.،  1یود  این افزایش روندی تقریباً خ ی دایته و به ازای هر 

  باربری دیوار بریی فوالدی افزوده می یود

 یده دیوار بریی افزوده یده و کارایی این سیستم در برابر  با افزایش نسب. مساح. در الگوی مست یلی، بر میزان انرژی جذب

نیوتن  955درصد افزایش در نسب. مساح. الیاف مقاوم سازی، انرژی جذب یده  1زلزله های قوی بهبود می یابد  به ازای هر 

    یابد می افزایش متر –

 رنجی افقی، ظرفی. باربری افزایش می یابتد  با افزایش نسب. مساح. الیاف مقاوم سازی به مساح. دیوار بریی در الگوی ی 

متی بایتد کته نستتب. بته کیلونیتوتن  1/95این افزایش به ازای هر ید درصد افزایش در نسب. مساح. ها، به طور میانگین 

  دلیل ایتن امتر را متی تتوان بته استتفاده بهینته از الگوی مستت یلی افزایش قابل توجهی در افزایش باربری مشاهده می یود

 ساح. الیاف نسب. داد م

  می افتد و در دو گویه فوقانی و تحتانی دیوار، تنش های  شمگیری وجود بیشترین تنش در میدان کششی ق ری دیوار اتفاق

ندارد، در نتیجه می توان با کاهش مصالح در بخش هایی که دارای تنش های کمتری می بایند، الگوی مقاوم ستازی را بهینته 

 کرد 

 ایتن ح. عناصر مقاوم کننده در الگوی ی رنجی افقی، بر ظرفی. انرژی جذب یده دیوار بریی افزوده می یودبا افزایش مسا  

متر می باید که درمقایسه با الگوی مقاوم ستازی  -نیوتن 615 ها،¬افزایش به ازای هر ید درصتد افزایش در نستب. مستاح.

  مست یلی افزایش  شمگیری قابل مالحظه اس.

  نسب. مساح. الیاف در الگوی ی رنجی مورب، بار نهایی افزایش می یابد  این افزایش برای عرض نوارهتای بتاالتر از با افزایش

 99میلیمتر )نسب. مستاح.  355میلیمتر تا  955میلیمتر تاثیری زیادی نخواهد دای.  محدوده بهینه عرض نوارها بین  355

 ( الیشنهاد می یود %33تا 

 مقاوم سازی در الگوی ی رنجی مورب، بر ظرفی. انرژی قابل جذب یده در ستازه افتزوده متی یتود   با افزایش مساح. الیاف

 همانند ظرفی. باربری، تغییراق انرژی جذب یده نیز از درجه سوم می باید 

 تعلق بته الگتوی یت رنجی م یده کسب باربری ظرفی. بیشترین بررسی، مورد الگوهای در یکسان مساح. نسب. ید ازای به

در مکان هایی که مورد نیتاز است.، نستب. داد  در  FRPفقی می باید  دلیل این امر را می توان به استفاده مناسب از مصالح ا

الگوی ی رنجی افقی، با افزایش نسب. مساح. ها، ظرفی. باربری افتزایش متی یابتد، امتا در دو الگتوی دیگتر بعتد از نستب. 

  ندایته و تقریبا ثاب. اس.، ظرفی. باربری افزایش  شمگیری %33مساح. 

  ،با افزایش نسب. مساح. الیاف، انرژی جذب یده در تمامی الگوها افتزایش متی یابتد  بته ازای یتد نستب. مستاح. یکستان

مساح. های باال، انرژی جذب یده نمونه هتای   در نسب. می بایدبیشترین انرژی جذب یده متعلق به الگوی ی رنجی افقی 

  لگوهای ی رنجی افقی و مورب یکسان می بایدمقاوم سازی یده برای ا
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  افزایش، به ترتیب در بارنهایی و انرژی جتذب درصد 5/33درصد و  %5/29در بین الیاف اللیمری، الیاف آرامیدی به طور متوسط

در امتر یده نسب. به سایر مصالح، از خود نشان می دهد که باعث می یود این الیاف کاربرد بیشتری در قیاس با سایر مصتالح 

 مقاوم سازی دایته بایند 

 پیشنهادات

 رفتار خرابی دیوارهای بریی فوالدی تقوی. یده با آرایش دیگر مقاوم کننده ها بررسی  -1

 رفتار دیوارهای بریی فوالدی تقوی. یده با استفاده از سایر مقاطع )ناودانی، قوطی، ورق و    ( بررسی  -9 

 عرض ورق، ضخام. ورق دیوار بریی، مقاطع تیر و ستون ها الارامترهای دیگری مانند بررسی  -5 
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 اندرکنش مودهای کمانش کلی و موضعی در دیوارهای بریی بررسی  -6 

 فوالدی موجدار و مقایسه آن با دیوار بریی فوالدی تقوی. یده و مرکب  رفتار دیوار برییبررسی  -1 
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 مراجع
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 دکتترا، نامته الایتان ق تری، یتده یت. تقتو فتوالدی بریتی دیوارهای غیرخ ی رفتار تحلیلی م العه .( 1388 ) عرفان علوی،  9
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3. Caccese, V., Elgaaly, M., and Chen R. (1993).Exprimental study of thin steel plate shear walls 
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