
 

 

ی با بتن-کامپوزیت فوالدیبرشی  هایدیوار روی مطالعه نظری و آزمایشگاهی

فوالدی عمودی روکش دار های پروفیل  

 :خالصه

بتنی با پروفیل -روی دیوارهای برشی کامپوزیت فوالدیمطالعه نظری و آزمون های تجربی بر  شرحکار حاضر، 

. باشود موی  روموانی پلی تکنیک تیمیشوورا   اه(، انجام شده در دانشگCSRCW) دار فوالدیهای عمودی روکش 

سیستم های مقاوم  به عنوان تواندمی کامپوزیت فوالد بتنی با پروفیل های فوالدی محصور ایسازهدیوار برشی 

 ایو   .مورد استفاده قورار ییورد  ی دارند قابل توجه زیاد افقی بریکه نیاز به ظرفیت بار هایساختمانافقی برای 

 .باشدمی فوالد بت  کامپوزیت هایالمان 3:1 در مقیاس تجربی و تحلیل عددی و آزمایش مطالعه شامل تجزیه

 و با توجوه بوه نوو     وارید مقطع سطح ترتیب اشکال های فوالدی تعبیه شده در به وسیله تجربی هایالمانای  

اطمینوان از   نواودانی فووالدی بورای    سور سوتون   .شووند میمتمایز  شده محصورفوالدی  هایالمانمقطع  سطح

 ،هوا الموان  غیرخطیفرض ای  مطالعه بر اساس تحلیل  تعبیه شده است. ارتباط بی  پروفیل های فوالدی و بت 

مختلو    یهوا شکل، برای مقایسه رفتار دیوارهای برشی با و بت فوالدی  هایپروفیلبه خصوص در ارتباط بی  

 حود  تا انجام شدهبا استفاده از تست های ی بتنی فوالدی محصور با نو  مسلح شدن دیوارهای برش هایپروفیل

 .شکست، حداکثر بار، ظرفیت تغییر شکل و انرژی تل  شده مورد بررسی قرار یرفت

 

 ی. معرف1

 معمووالا ، باشود موی افزوده شده  ساختمانی با فوالد مسلح ( دیوارهای بت CSRCWکامپوزیت ) بت  فوالددیوار 

قادر به مقاوموت در برابور نیروهوای     ایسازهبه عنوان اعضای  هاآن. رار داردمقطع از دیوار ق سطح هایکنارهدر 

بوه خصووص بورای     هوا آن ارسواخت  ،شوندیم به رسمیت شناخته ییجاجابهکم  ریدر مقاد یاصفحه زیاد جانبی

 یهوا ناموه  ییآاصول طراحی آن دیوارهای برشی کامپوزیت در  [.3است ] مناسب در برابر زلزله تمقاصد مقاوم

برای مقاومت در برابر زلزلوه   هاساختمانو نیز در راهنمای طراحی  هاسازه کامپوزیت ی فوالد و بت حاخاص طر

آرمواتور عرضوی در    در نیاز و مورد یمحور روین حدود نسبت ایلرزهطراحی  هاینامهآیی  ینجانده شده است.

 یهوا طبقهبه خصوص در  ،ضخیم و متراکم سبتااندر نتیجه خاموتی  ،کنندمیمحدود را مشخص  هایالمانمرز 

انووا    .شوود موی را منجور   یوردد موی که باعث عوارض شدید در ساخت و ساز  بلند هایساختمانهای پایی  تر 

 مسولح  بت  برشی دیوارهای معمولمختل  سیستم های دیوار برشی کامپوزیت به منظور بهبود انعطاف پذیری 

. دو همکاران انجوام شو   Liaoقیقات اخیر بر روی دیوار برشی کامپوزیت توسط . تحاست قراریرفتهمورد مطالعه 

و  Tupper(8) Tong ( و7و  6)Astaneh ( و5) Hossain and Wright ( و4)Ji et al ( و1)Saari ( و2)

پایی  دانش مربووط بوه    نسبتااو مشخصات دیوارهای برشی کامپوزیت فوالد بت  سطح  هاپژوهش (.9همکاران )



 

 

مورد دیووار برشوی کامپوزیوت بتنوی فووالدی،       در. است غیرخطیدر خم شدن  RCخوبی میدانیم که رفتار به 

و همچنی  ارتباط بوی  فووالد و بوت  اسوت      فتار غیر بت  و فوالد، رفتار برشی ناودانیبودن ناشی از ر غیرخطی

پیشنهادی تجربی به منظور داشت  یک  هایالمانبرای تجزیه و تحلیل  ATENA 2Dنرم افزار  ،بنابرای  [.31]

  نرم افوزار قوادر بوه    . ایآزمون آزمایشی مورد استفاده قرار یرفت طول در مورد انتظار دید کلی مربوط به رفتار

اسوت. تجزیوه و    ایصفحهفوالد بت  کامپوزیت در حالت تنش  هایالمانبت  مسلح و همچنی   لیتحل وتجزیه 

در چنوی  موواردی بورای    . شوود میانجام  دو بعدی با استفاده از روش تدریجی و تکرار شونده غیرخطیتحلیل 

 در کوه یدرحوال )آنالیز تاریخچوه بوار(    است جوابگوریجی رویکرد تددیگر  مرحله توصی  انتقال از یک مرحله به

مش بنودی اجوزای محودود اسوتفاده      [.14است ] قراریرفتههر یام باریذاری تکرار شونده روش مورد استفاده 

هر دوی میلگردها و عناصور فووالدی    مشابهی دارند. ضخامت کامپوزیت هایالمان ;مثلثی هایالماناز  کندمی

قانون تنش کرنش و معیوار شکسوت    4 شکل. در اندشده مدل در اجزا محدودن عناصر مجزا روکش دار به عنوا

. بورای  اسوت  شوده  داده نشوان  ATENA 2Dافوزار   نورم  و بت  استفاده شده توسط ایسازهفوالد  ،برای میلگرد

معیوار  از واد ایو  مو   .مورد اسوتفاده قورار یرفوت    3D Bilinear Steel Von Misses بنام یاماده، ایسازهفوالد 

 کوامالا  پالسوتیک  – االسوتیک  خطوی،  کرنش – تنش قانون .کنندمیاستفاده  یریپذشکلتسلیم برای توصی  

 ردید.ی استفادهبرای بت   SBETA مواد . مدلاستفاده قرار یرفت فوالدبرای هر دو آرماتور و 

 

در فشار از جمله سخت شدیی و نرم  غیرخطیرفتار  :باشدمیاثرات زیر از رفتار بت   شامل SBETA موادمدل 

کواهش   ،یمحوور  دو شکست نیروی اریمع ،شدیی، شکست بت  در کشش بر مبنای مکانیک شکست غیرخطی

متغیور(،   یبرشتنش پسماند ) یخوردیترککاهش سختی برشی بعد از  ،یخوردیترکاستحکام فشاری پس از 

ورد استفاده برای تعیی  پارامترهای موواد بورای   م هایفرمول. غیر مستقیم و ترک مستقیمرک ت :رکتدو مدل 

در تجزیوه و تحلیول    [.35شوده اسوت ]   یرفتوه  CEB - FIP 09 مدلبت  از کد  SBETAمدل تشکیل دهنده 



 

 

 پروفیل های فوالدی تسلیم شدننیز  و هاکناره واقع در عمودی شده تسلیم شدن میلگردهای یرییاندازه های

 نقطوه  طرف مقابول  به درجه 45تقریبی با زاویه  پایی  یوشه از نمونه کل عرض از اصلی قطرترک  .داد نشانرا 

B  10 در شکل ،کندمیعبور(b) هیچ خسارت قابول   ،فشاردر منطقه تحت  ،در ای  لحظه .نشان داده شده است

 (Cنقطوه  ) باشدمیدارا  را Pmax ، نمونه به دست آمده مقاومت نهایی+3Δyچرخه  یبرا .رویتی رخ نداده است

و در نهایوت   افتوه یتوسوعه سپس بعد از کاهش بار جانبی، ترک موورب   .ن داده شده استنشا (c)10 و در شکل

 پروفیول  پاره شدن با به طور همزمان ،تحت فشار ر منطقهد بت  خرد شدن و فوالد فروپاشی با کمانش پروفیل

 .رخ داد کششی فوالد

سوطوح   در یامشواهده قابول   جدایی چیه و شد نظارت بت  پروفیل های فوالدی و ارتباط بی ، تست فرآینددر 

 .مشاهده نگردید مشترک

 کامپوزیوت  دیووار برشوی   .ن دادرا نشوا  فرایند طراحوی  با مطابق مورد انتظار رفتار انجام شدهکلیه آزمون های 

 پاره شودن  و فشرده بت  خرد شدن با خمشی در حالت محصور، یک شکست پروفیل های فوالدی با تست شده

هریوز   اموا  ،شد میتسل کشش در، دارد قرار عناصر هایکناره در عمودیآرماتور  .را نمایان ساخت کششی فوالد

 ،به طور کلوی  .رخ داد خرد شدن بت  پس تحت فشار نطقهدر م فوالد پروفیل محلیکمانش  نرسید.شکست به 

شوکل   مرحله ،خمش به خاطر ترک خوردیی اولیهمرحله  تقسیم کرد: چهار مرحله به توانمیرا  نمونه شکست

 .شکست مرحله و محدود مرحله ،مورب یهاترک ییری

 خالصه کرد: به شرح زیر توانمیرا  نمونه شکست مراحلویژیی های 

در  .کشود یمو طوول   تورک  اولوی   یوست پ وقو  به یذاری تابار شرو  ازای  مرحله  :ترک خوردیییه اولمرحله 

 .است بت  به فوالد پروفیل از تنش انتقال به سبب هاآن احتماالا و مشاهده شد ی افقیهاترک، 1/2Δy±چرخه 

 77  یبو  Pcr  دیی اولیوه شدت بار در ترک خور .باشدمی متفاوت مترمیلی 0.15 و  0.05 ترک اول بی عرض 

 بوه طوور کلوی    هانمونهمرحله  در ای  .است CSRCW4کیلو نیوت  برای 94.6 تا  CSRCW1  یبرا وت ین لویک

 .کندمیبه سمت کم شدن میل  کمی شانیسخت ایرچه ار دارندرق االستیک محدوده در

 دیووار  وسوط  محوور  طریوق  زا افقوی  ترک، ترک خوردیی اولیه مرحله پس از :اصلی موربترک مرحله تشکیل 

 65و  درجوه  15بوی    مورب ترک یرایش آزمایش همه عناصر برایند. ظاهر شد جدید مایل یهاترکو  توسعه

 پروفیول  .یردندمیعمودی تسلیم و میلگرد های  یابدمیزایش اف هاترکافزایش باریذاری عرض  با. است درجه

 بوه  الموان  سوختی ، فوالد پروفیل میلگرد ها و تسلیمس از پ شدند. تسلیم ای  مرحله در نیز رمحصو فوالدهای 

 .کاهش یافته است جابجایی مرحله هر در شده انجام چرخه سه در طول مداوم طور



 

 

از بوی    خواطر  به اتصال بی  فوالد و بت  3Δyچرخه  در CSRCW2 المان برای ،ا ای  حالب ه است.انجام یرفت

  در فرآیند سواخت ایو   احتماالا .باشدمیقابل مشاهده  (b)11که در شکل  بی  رفته استناودانی برشی از  رفت 

 .ناودانی برشی دچار شکست شده بود

 یاسهیمقا مطالعه. 3

 .ارائه شده است 5جدول  در مشخصه در نقاط جابجایی و افقی برای بارهای شده ثبتمقادیر 

 هوای منحنوی بور روی   را هر سویکل  باریذاری حداکثر به تست شده متصل هایالمانرفتار  ،P-Δپوش منحنی 

نشوان   12 شوکل  در Δ جوانبی  جاییجابهدر مقابل  (P) بار افقی هایمنحنی پوش .کندمیمشخص  هیستریک

 درصود  127دست آمد و نشوان دهنوده    به CSRCW3 المان توسط  (Pmax) بار افقیحداکثر  .داده شده است

فووالد محصوور در    مقطوع  سوطح  داشته باشید مقدار توجه. است CSCRW6بار جانبی نهایی دیواره بت  مسلح 

 سوختی  کوه  است ذکر بهقابل  است. برابر سطح مقطع میلگرد های عمودی المان بت  مسلحبا دیوار  هایکناره

 از مرکب دیوار برای از شکست قبل هاالمان سختیمقدار  .است بیشتر بت  مسلح دیوار از کامپوزیت دیوار لیهاو

 یهوا چرخوه  تا زمان تست شده هایالمان متقارن رفتار 32 شکل ارائه شده نمودار .باالتر است بت  مسلح دیوار

روش  ناشوی از ، باریوذاری  مثبت و منفوی  تجها برای آمده دست به مقادیر بی . تفاوت دهدمینشان  ذکر شده

فقوط در جهوت    هوا نمونوه انجام شده است تمام  در هر دو جهت که  1Δy پس از چرخه سوم در است. آزمایش

 پروفیل هوای فووالدی   نهایی شرایط خصوص در برخی از جنبه ها 31 شکلدر  .اندشدهمثبت آزمایش شکست 

 است. ارائه شده تست شده های دیواره پاشنه نزدیک به محصور

 را نشوان  Δyو  Pyمشخصوه   مقوادیر  تفاوت بی  از برخی نتای  تجربی تحلیلی و مقادیر مقایسه ای بی مطالعه 

بوت    در کوه  اسوت بیشتر  تسلیم در مرحله افقی جاییجابه ،غیرخطی پدیده به دلیل هاآزمایشای   در .دهدمی

 جابجوایی  و نهوایی  نیروی مقادیر، محدود مرحله. در تاس نیامده حساب به تحلیلی مدل برای و هداد رخ مسلح

 .است نزدیک کامالا نهایی

 اتالف انرژی 3-1

جوانبی   جاییجابهدر مقابل  (P)بار افقی  نمودار هیستریکبررسی منحنی  از  (E)انرژی تل  شده در هر چرخه 

(Δ)،  بوی  کول انورژی تلو  شوده     . مقایسه آیدمیدست  به آن چرخه هیستریکبا حلقه  ناحیه محدود شدهدر 

Etotal  کوه تموام  نتیجوه یرفوت    تووان موی  .ارائه شوده اسوت   14 درون هر تست انجام شده است در شکل در 

برابور  داشت  مساحت  با بت  مسلح یمعمول دیوار به نسبت انرژی بیشتریی کامپوزیت فوالد بت  مسلح دیوارها

قابول   نیوز  بوت   مقاومت مقادیر مختل  تمثیرات کر است کهذالزم به  .ندینمایمتل   ،طعادر کناره مق میلگردها

 .مالحظه است



 

 

 بوه  εsteel شده اسوت،  اعمال  Pmaxاکثرآخر وقتی بار حد یهادورهدر  منتقل شده است.به پروفیل فوالد  بت 

 .یابدمیایش افز 1.7%بیش از  به سرعت

 کاهش سختی 3-4

 نسوبی  جوایی جابوه  از یوک توابع   بوه عنووان   ،(Kj/Kfirst)نسبی  صلبیت با هانمونه سختی کاهش 37 شکلدر 

 باریوذاری  چرخوه  اولوی   مربووط بوه   تیصولب   Kfirstآندر  کوه  اسوت  داده شده نشان (Δ/Δy)نسبی  شودمی

 :شودمیصورت زیر بیان  به Kjو  باشدمی

 

 ام i چرخوه  باریوذاری  تحوت  باشوند می افقی جاییجابه و بار به ترتیب حداکثر و   که در آن

 در ،دیو د 37 شوکل در  تووان موی که  همان طور .است چرخه باریذاریتعداد  m و jبرابر  نسبی جاییجابه زمانی

 شودیدتر  کواهش  هوا نمونه و سپس بوده یکسان همه عناصر برای تقریباا صلبیت کاهش، باریذاری اولیه مراحل

کواهش   کوه درحوالی دسوت آمود    بوه   CSRCW5المانکاهش سختی توسط   یدتریشد دادند. را نشان صلبیت

 داد. رخ  CSRCW1المانکمتری  توسط 

 نتیجه گیری .4

 محصوور  فوالدی پروفیل های با بت  فوالد کامپوزیت دیوار برشی و تجربی نظری هایجنبهبررسی  به مقالهای  

 :از پژوهش حاضر باشد ایخالصه تواندمیییری زیر  جهینت .پردازدمی تل مخ پارامترهای اثر و

 و تحت فشار بت  خرد شدن همراه با ،خمشی شکست حالت شده یک تست  CSRCWاز  یامجموعه (3)

 درون در شده داده قرار آرماتورهای عمودی بهبسته  .انددادهرا نشان  تحت کشش فوالد یسیختگی

 برای کهدرحالی ،شوندمییسیخته ن اما هریز ،رخ داده است تسلیم ششک بخش دربرای  هاالمان

 همراه با بت  مسلح دیوارهای. ای  است رخ داده موضعی کمانش بت  خرد شدن از پس یفشار بخش

 جانبی مقاومت به منظور بهبود (شوندمی  یتعر  Eurocode8در 2نو  به عنوان ) یعمود فوالد بخش

 .شودمی توصیه زلزله ناطقم واقع در هایساختمان

 دری که هایساختمانبرای  ایسازهعناصر  به عنوان شده است هیتوص  CSRCWشکلتغییر  ظرفیت (2)

 فوالدی بتنیکامپوزیت برشی  دیوار .بسیار مهم است انرژی اتالف که در آن قرار دارند ایلرزه مناطق

 ،تغییر شکل انعطاف پذیری از نظر ولیمعم بت  مسلح به دیوارهای نسبت محصور پروفیل های همراه با

 .انعطاف پذیرند بیشتر


