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 هچکيد
های مصااح   های باربر جانبی مختلفی توسط محققین معرفی شده است. این روند از میان قابدر طول زمان سیستم

ای هاای ناوین حارزه   های کنترل سازه ادامه داشته است. سیستم دیوار برشای فاویدی از سیساتم   بنایی تا معرفی سیستم

ناماه فاوید   نیا  آیاین   2002نامه فوید کانادا قارار ررفتاه و از ساال    مورد تأیید آیین 1991شود که از سال محسوب می

های مرسوم در برابر بارهای جانبی، دیوار برشی فویدی مرکا   یکی از سیستمآمریکا آن را به رسمیت شناخته است. 

است و تشکیل دیوار برشای مرکا    است که به وسیله صفحات بتن مسل  در یک یا دو طرف در نقاط مختلف بوحت شده 

مسل ، جلوریری از کمانش ورق فاویدی قبال از تسالیم و همنناین مشاارکت در ساختی و       دهد. نقش صفحات بتنمی

های تأسیساتی مجباور باه اساتفاده از دیاوار     ای می باشد. راهی به دییل معماری یا اجرای سیستممقاومت سیستم حرزه

داده این پژوهش، تأثیر شکل بازشو در دیوارهای برشی فویدی مرک  ماورد مااحعاه قارار    برشی با بازشو هستیم. حذا در 

تحلیلی برای مدل نمودن اثر بازشو روی رفتار دیوارهاای برشای فاویدی     شود. در این راستا ابتدا دقت و کفایت روشمی

ساس  اثار شاکل بازشاو روی مقاومات و      ها با نتایج آزمایشگاهی موجود بررسی شاده و  مرک  با مقایسه نتایج این مدل

 (Push over)هاا از آنااحی  اساتاتیکی خیرخاای    ریرد. در ایان تحلیال  سختی آن به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می

دهاد کاه هار    نشان می Abaqusاف ار های مختلف دیوار برشی در نرماستفاده شده است. نتایج بدست آمده از آناحی  مدل

 تری خواهد داشت.تر شود، دیوار عملکرد مناس یروی ن دیکچه شکل بازشو به دا

 

 .پذیری، عملکردار برشی فویدی مرک ، بازشو، شکلدیو کليدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ها استفاده از این ای دیوارهای برشی فویدی و اف ایش اطمینان از عملکرد آنهای اخیر با اف ایش تحقیقات روی عملکرد حرزهدر سال

ی از رفتاار ایان دیوارهاا،    حو محسوسی اف ایش یافته است. با توجه به حصول شناخت نسبتاً جاامع نرها به خصوص در آمریکا و ژاپن بهادیو

ای مبتنای بار   اند. اساس عملکارد ایان سیساتم ساازه    ضوابط طراحی برای این دیوارها نموده یهای طراحی شروع به ارائهنامهناکنون آیی

باشد. اجرای ساده صرفاً با تکیه بر دانش فنی موجود و بدون نیاز کرد میدان کششی قاری پ  از کمانش ورق فویدی میریری از عملبهره

به کس  مهارت جدید، کاهش ابعاد فونداسیون، اف ایش محسوس سختی جانبی سازه، کاهش بار مارده و در ضامن اقتصاادی باودن ایان      

 شود.دی از م ایای عمده این سیستم محسوب میسیستم در مقایسه با سیستم قاب خمشی فوی

 باشد که عبارتند از:های معتبر دنیا، دو نوع دیوار برشی مرک  مارح مینامهدر آیین

 (C-SPWدیوار برشی فویدی دارای پوشش بتنی ) -1
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 (S-RCWدیوار برشی مسل  بتنی با عضوهای مرزی فویدی ) -2

هایی مارح است که نیروی برشی بسیار ب رگ بوده و نیاز در سازهرردد. کاربرد این دیوار ه میدر این تحقیق از دیوار برشی نوع اول استفاد

ای از دیاوار برشای فاویدی اسات کاه در آن از      مسل  باشد. دیوار برشی مرک ، حاحت توساعه یافتاه  ضخامت زیاد برای دیوار برشی بتن به

شاود. در واقاد دیاوار برشای فاویدی بادون       ورق فاویدی اساتفاده مای   پوشش بتنی به عنوان سخت کننده جهت جلاوریری از کماانش   

ت کند و عملکرد آن توسط عملکارد میادان کششای در جها    کننده در بار جانبی کوچک، شروع به کمانش در جهت قار فشاری میسخت

راردد کاه باه آن    از کماانش مای  حه منجر به اف ایش ظرفیت باربری دیوار برشی فاویدی نسابت باه آخا    شود. این مسأقار دیگر تأمین می

 شود.کمانش رفته میپ 

از طرفی در موارد بسیاری به دحیل نیازهای معماری و تأسیساتی وجود بازشو در دیوار برشی اجتناب ناپذیر است. این در حااحی اسات کاه    

پذیری( را تحت تأثیر قرار ی، مقاومت و شکلکه وجود بازشو چگونه رفتار دیوار )از نظر سختهای مناسبی در این موارد از نظر اینراهنمایی

 دهد، وجود ندارد.می

در این مقاحه برای بررسی اثر بازشو روی مقاومت و ساختی دیوارهاای برشای فاویدی، ابتادا تواناایی مادل تحلیلای را در تخماین نتاایج           

سختی دیوارهای برشی فویدی مرک  با استفاده از بازشو روی مقاومت و  راه تأثیر شکلدهیم. آنی قرار میآزمایشگاهی موجود مورد بررس

هاای کوچاک )یاک دهاناه، یاک طبقاه( از ایان ناوع دیاوار در          بار هماین اسااس نموناه    دهایم.  های تحلیلی مورد بررسی قارار مای  مدل

معیارهاای اصالی    بازشو بررسی رردید که های مختلف شکلآزمایشگاهی، حاحت مدل و پ  از تاابق نتایج با مدل Abaqus 2120اف ارنرم

 باشد.پذیری میرفتار در این تحقیق شامل سختی اوحیه، مقاومت و شکل

 

 مروری بر تحقيقات گذشته -2
( تحت بارهای سایکلی انجاام   gapدر حاحت دارای شکاف )رهایی و حاتمی تحقیقات خود را در زمینه دیوارهای برشی فویدی مرک  

ها تا حد معینی، باعث اف ایش قدرت جذب اهی به این نتیجه رسیدند که اف ایش فاصله بین بوحتها با مااحعات عددی و آزمایشگآن ،دادند

شود، وحی فواصل بیشتر از این حد تأثیر چندانی ندارناد.  انرژی و کاهش تغییر مکان خارج از صفحه و حداکثر تنش نرمال در برشگیرها می

ت وحی در دیوارهاای برشای   از صلبیت تیرهای میانی و نوع اتصال تیر به ستون اسرفتار دیوار برشی فویدی تقویت شده مستقل همننین 

کننده، اف ایش صلبیت تیرهای میانی باعث یکنواختی بهتر توزید تنش در ورق فویدی می شود، و در نهایات مقاومات برشای    بدون سخت

 .] 3[ن برش ریرها نسبت عک  داردبی یدیوار برشی فویدی مرک  با ضخامت پوشش بتنی نسبت مستقیم و با فاصله

اصل و همکارانش، آزمایشاتی را در دانشگاه برکلی کاحیفرنیا بر روی دیوار برشی مرک  انجام دادند که در آن، رفتار ناوع جدیادی از   آستانه

ها تفاوت دیوار برشی ناوع  این دیوار تحت بارهای رفت و بررشتی بررسی شده و با رفتار دیوار برشی مرک  سنتی )معموحی( مقایسه شد. تن

پاذیر و  ( بین دیوار بتنی و قاب پیرامونی در نمونه جدید بود. هار دو سیساتم رفتاار شاکل    gapجدید با نمونه سنتی در وجود یک شکاف )

شاکاف ساب     ها با مشاهده نتایج این آزمایشات دریافتند که اررچاه اساتفاده از  مقاومت باییی را در طول آزمایش از خود نشان دادند. آن

شود )به دحیل عدم مشارکت بتن در بارهای کم(، وحی این کاهش قابل قبول بوده و در مقایسه با افا ایش  کاهش مقاومت و سختی کلی می

 .] 1[تر استپذیری و کاهش خسارت به بتن ناشی از وجود این شکاف کم اهمیتشکل

تحت عنوان بررسی ضخامت ورق فویدی بر رفتار دیوار برشی فاویدی   حاتمی و صهری، پژوهشی در مورد دیوارهای برشی فویدی مرک 

بتنی تا حد ضاخامت بهیناه منجار باه کااهش       یمرک  انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که اف ایش ضخامت ورق فویدی به ییه

برشی نخواهاد داشات، همنناین اساتفاده از دو     می ان تغییرمکان خارج از صفحه ورق فویدی شده و بیش از آن تأثیری در عملکرد دیوار 

 . ]2[پوشش بتنی در دو سمت ورق فویدی اثرات خمشی ثانویه را تا حدودی کاهش می دهد یییه

پاذیری دیوارهاای برشای فاویدی     ظرفیت باربری و رفتاار شاکل   یتوان به بررسی و مقایسهاز دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه می

ها به این نتیجه رسیدند که تغییر فاصله بین برشگیرها، باعث تغییار  پور و رزاقی اشاره نمود. آنج ای محدود توسط هادیمرک  به روش ا

 .]6[ررددپذیری سازه و می ان جذب انرژی میشکل
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 طراحی عضو دیوار مرکب -3
ارائاه شاده    (CSPSW)ورق جاان مرکا    ضوابط طراحی دیوارهاای برشای باا     AISC311 نامهیناز قسمت دوم آیدر بخش هفدهم 

ظرفیت  nsVشود. بنابراین نظر میمقاومت برشی ورق فویدی تعیین شده و از مقاومت بتن صرف 311AISCنامه . در ضوابط آیین]1[است

 اسمی دیوار برشی با ورق جان مرک  بر اساس تنها مقاومت برشی فوید چنین خواهد بود.

Vns =0.6 Fy tw Lcf                )1( 

ورق پرکنناده دیاوار    یشود، حیکن سختی آن در رفتار داخل صفحهبرشی بتن در محاسبه مقاومت برشی جان ححاظ نمیهر چند ظرفیت 

پریود سازه صرف نظر شود و شتاب طیفی سیستم باربر جانبی بار ایان    یدر محاسبه چه از سختی بتن دیوار برشیچنان ثر است.ؤبرشی م

 راه یزم است در محاسبه تغییر مکان جانبی سازه نی  از سختی بتن چشم پوشی شود.اساس تعیین شود، آن

نامه م بور توصایه  نیسانتی متری توسط آی 12اصل حداکثر با فو ρ=0.0022نسبت حداقل میلگردهای یزم به سا  بتن دیوار برشی برابر 

 شود.می

 میخ سر پهن یا قالب استفاده شود.برای عملکرد مشترک فوید و بتن در دیوار برشی مرک  یزم است از برشگیر به صورت رل

 پذیر )در این حاحت ورق مرک  پرکننده دیوار( باید بار اسااس نیروهاای   مانند هر سیستم باربر جانبی، طراحی اعضای متصل به عضو شکل

مقاومت برشی مورد انتظار دیاوار برشای مرکا      ns(expp)Vپذیر )فیوز( انجام ریرد. در این صورت حاصل از مقاومت مورد انتظار عضو شکل

 برابر است با:

Vns(exp)=0.6 Ry Fy tw Lcf          )2( 

 ای مرزی متصل به دیوار برشی اجهای طراحی رو نیرونظر شده است، از این( از ظرفیت بتن موجود در دیوار برشی صرف2چون در راباه )

شاود. منظاور نماودن باتن در محاسابه      شوند. در شرایای که بتن با اعضای مرزی به صورت یکسارچه ریختاه مای  پایین ارزیابی میدست 

 .نیروهای طراحی این اعضا ضروری است

ای رعایات راردد. حاذا    هحرز اید در این سیستم باربر جانبیشود بهای خمشی ویژه به آن اشاره میتیر ضعیف که در قاب-فلسفه ستون قوی

فرا ارتجاعی ب رگ در اعضای مرزی یزم است این اعضا شرایط مقاطد فشرده را دارا بوده و مهاار   هایبرای اطمینان از تحمل و تغییر شکل

 های تیر فراهم رردد.های خمشی ویژه در بالجانبی کافی مشابه با قاب

 

 اییراستی آزم -4
 Abaqus 6.12( با استفاده از نرم افا ار  gapدر حاحت با شکاف ) (یک دهانه و یک طبقهنمونه دیوار برشی مرک  ) سهدر این تحقیق، 

 مدل رردیده است.

 Solid(C3D8R)ساازی، از احماان   ها برش یکسانی را تحمل کنند. در مدلای طراحی شده است تا تمام نمونهها به رونهسا  مقاد بوحت

ها اساتفاده شاده اسات. علات اساتفاده از      برای بوحت Beam(B31)برای ورق فویدی و  Shell(S1R)برای تیر و ستون و پوشش بتنی، از 

سازی دقیق تماس آن با قااب اطاراف و مشااهده تغییار شاکل واقعای آن در انتهاای تحلیال         برای پوشش بتنی، امکان مدل Solidاحمان 

 ن ریرداری پایه، درجات آزادی انتهای تیر پایین در تمام جهات ررفته شده است.باشد. به منظور مدل نمودمی

)فاصله مرک  اند. ، مربد، مستایل در نظر ررفته شدهو به سه شکل مختلف دایره 2mc 32/25ها دارای مساحتی یکسان به اندازه نلتمام پا

هاا قارار داده شاده    بین آن mm 11.22ای به اندازه ن این دو دیوار، فاصلهمنظور جلوریری از اندرکنش بیها( که بهتا مرک  تیرها یا ستون

 آمده است: 2و  1است. مشخصات مصاح  مورد استفاده در جدول 
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 ] 7[ مشخصات فوالد مصرفی -1جدول 

 (MPa)مدول ارتجاعی (MPa)مقاومت نهایی (MPa)مت جاری شدنمقاو (mm)اندازه مقاد  مورد استفاده

 2IPE10002PL100×2 361 210 203000 هاستون

 2IPE100 361 210 203000 هاتیر

 203000 112 268 2 ضخامت ورق فویدی

 203000 106 295 10×2 فیش پلیت

 203000 192 336 20 بوحت

 203000 210 361 3 میلگرد

 

 ] 7[ مشخصات بتن مصرفی -2جدول 

 (MPa)مدول ارتجاعی (MPa)نمونه مکعبی مدول فشاری (MPa)ایاستوانهنمونه مقاومت فشاری  (mm)اندازه  مورد استفاده

 30819 15 13 30 ضخامت بتن

 
درصاد حجام باتن در     01/0باشد. آرماتور باه میا ان   بتنی میخوردری کمتر در پوشش ، تمایل به ترکت استفاده از بتن با مقاومت بایعل

ها نی  با مقاومت باای انتخااب   اند. بوحتاف ار معرفی شدهبه نرم Rebar Layerصورت سفره قرار داده شده است و بهصورت یکداخل آن به

       صاورت اساتاتیکی خیرخاای   ای را تحمال نکنناد. بارراذاری باه    اند تا در طی مراحل تحلیل، در ناحیه خاای بااقی بمانناد و صادمه    شده

(Push Over) منظور اعتبار سانجی صاحت   اند. بهیشی بر روی تیر فوقانی خود قرار ررفتهها تحت اثر تغییر مکان اف ابود که طی آن نمونه

 (. 2و1سازی، رفتار نمونه دیوار مرک  بدون شکاف با نمونه آزمایشگاهی ساخته شده مشابه آن مقایسه رردیده است)شکلمدل

 

        
 ] 7[نمونه آزمایشگاهی قبل و بعد از اجرا  -1شکل 

 

 

     
 قبل و بعد از آناليز Abaqusمدل عددی نرم افزار  -2شکل                                                         
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های عددی و آزمایشگاهی نشان داده شده است که در آن نمونه عددی با توجاه باه ماهیات تحلیال     های باراف ون مدلمنحنی 3در شکل 

 باشد.ها وجود دارد که بیانگر تأیید مدل ساخته شده میناباق مناسبی بین منحنیتر است، وحی با این حال امحدود کمی سخت یاج ا
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 های عددی و آزمایشگاهیمقایسه منحنی بار افزون مدل -3شکل 

 

 بازشو بر رفتار دیوار برشی فوالدی مرکب شکلرسی تحليلی اثر بر -5

های تحلیلی در قیاس با نتایج آزمایشگاهی، در این قسمت به بررسی اثر بازشو بار رفتاار   پ  از حصول اطمینان از دقت مناس  روش

 هاای یاک طبقاه   نال )پانال  پا ساه کار پردازیم. برای اینمی )استاتیکی خیرخای( روش تحلیلیاز ریری دیوار برشی فویدی مرک  با بهره

  اند.بازشو انتخاب شده یکسان برای بررسی شکلمساحت های با نسبت( ای، مربعی و مستایلی دایره
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 های مختلف بازشو و بدون بازشوشکل تغيير مکان،-منحنی بار -7شکل           

 

 

 تری خواهد داشت.تر شود، دیوار عملکرد مناس که هر چه شکل بازشو به دایروی ن دیک دهدنشان می،  5احی  1شکل  بررسی



 سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

 سالن صبا -مشهد مقدس 

 2131شهریور  02و02

 

 5 

 
 

 نتيجه گيری -6

 توان نتایج زیر را بیان نمود:ها به طور خالصه میبا توجه به مااحعه صورت ررفته بر روی مدل

های یکسان مدل شاده اسات، از نظار شاکل     مستایل با مساحت ها سه شکل مختلف دایره، مربد وسازیکه در مدلبه اینبا توجه  .1

 .ها داردعملکرد بهتری نسبت به بقیه شکل ، مربعی و مستایلیایحاحت دایرهبه ترتی  بازشو 

شود کاه بازشاوها در   ای یا معماری پیشنهاد میازهبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق انجام ررفته در صورت نبودن مشکالت خاص س .2

 محلی احداث شوند که سنتریین بازشو و دیوار یکی باشد. 
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