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 مطالعات آزمايشگاهي نشان.ورق در ديوارهاي برشي فوالدي داراي توانايي بااليي در جذب انرژي زلزله است
 براي.ميدهد که علت خرابي و ضعف تعدادي از اين نوع ديوارها زيپ شدگي ورق از گوشه و لبه ورق واسط ميباشد
جلوگيري از زيپ شدگي در اين تحقيق پس از انجام مطالعات نظري با نرم افزار المانمحدود يک نمونه ديوار برشي
 نتايج آزمايش نشان.فوالدي يک طبقه آزمايش شده است که در گوشه هاي آن چهار سخت کننده نصب شده است
 در اين آزمايش پارگي.ميدهد که با قراردادن سخت کننده هاي ياد شده ميتوان از زيپ شدگي ورق جلوگيري کرد
ورق از يک گوشه سخت کننده شروع شده و ابتدا به داخل ناحيه ورق مثلثي محصور به سخت کننده و لبه ورقهاي
 حتي بعد از پارگي قابل. سپس در لبه ورق واسط در بيرون ناحيه ياد شده به آرامي پيش ميرود،واسط گسترش يافته
. سخت کننده ها توانايي تشکيل ميدان پسکمانش را دارند،توجه ورق

 ميدان پس کمانش، زيپ شدن، سخت کننده،ديوار برشي فوالدي

An Experimental Investigation of Plate Zipping
Prevention in Steel Plate Shear Walls by Using the
Corner Stiffeners
Saied Sabouri, Seyed Ramin Asad Sajadi
ABSTRACT
Plate in steel plate shear walls has high capability for earthquake energy damping. The Experimental
investigations show that the plate zipping in corner and edge of plate is the cause of damage and failure in
steel plate shear walls. For prevention of zipping the first, classic theory is investigated using finite
element and then a steel plate shear wall specimen was tested experimentally with using four stiffeners in
the edges. The results show that the plate zipping doesn't occur when the stiffeners are used in the edges
of plate. In the specimen, tearing was started from the stiffener corner and then extended up to the
triangular area which is closed between stiffener and fish plate edges. Finally the tearing speard smoothly
to the edge of fish plate in the out of aforesaid triangular area. Also the stiffeners are capable to create a
post buckling field after tearing of plate.
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مسكن به انجام رسيده است.
ديوارهاي برشي فوالدي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله
هستند .اين سيستم مقاوم جانبي ،داراي قدرت جذب باالي
انرژي در زلزله ميباشد و به همين علت استفاده از آن در
ساختمانها افزايش يافته است .در ديوارهاي برشي فوالدي
اتصال مستقيم ورق به قاب اجرايي نبوده ،از همين رو از ورق
واسط براي اتصال استفاده ميشود.
ورق ديوارهاي برشي فوالدي بدون سخت کننده ابتدا وارد
ناحيه پس کمانش شده سپس وارد ناحيه پالستيک ميشود .در
ناحيه پس کمانش موجهايي در ورق پديدار ميشود که از
هريک از گوشه هاي ورق ،موجي ميگذرد .موجهاي ايجاد شده
در ورق داراي تغيير شکلهاي بزرگ هستند و موجهاي عبور
کرده از گوشه هاي ورق داراي خميدگي بااليي در گوشه ها
ميباشند .شکست گوشه ورق واسط ،خميدگي شديد موج ورق
در گوشه و خستگي ورق به علت بارگذاري دوره اي باعث
ضعف زيادي در گوشه ها شده و عامل پارگي ورق از ورق
واسط مي باشد .پارگي ورق از گوشه ها آغاز شده و با افزايش
بار در لبه ورق واسط پيش مي رود که به آن زيپ شدگي گفته
مي شود .زيپ شدگي معموال به سرعت گسترش مييابد و
باعث خرابي نمونه ميگردد .اين پديده در بيشتر آزمايشهاي
انجام شده [ ]6[- ]1گزارش شده است .براي بهبود ضعف
گوشه ورق ،تحقيقي آزمايشگاهي بر اتصال ورق واسط
درگوشه ها انجام شده است [ .]6در تحقيق ياد شده از چهار
نوع اتصال ورق به تير و ستون پيرامون استفاده شده است .در
اتصال اول ،ورق مستقيما به تير و ستون متصل شده است .در
اتصال دوم ،ورق بوسيله ورق واسط به تير و ستون متصل
شده است .در اتصال سوم ،ورق به ستون مستقيما و به تير
بوسيله ورق واسط متصل شده است .در اتصال چهارم ،ورق
بوسيله ورق واسط به تير و ستون متصل شده است ولي در
اتصال گوشه دو ورق واسط افقي و قائم ،بريدگي ايجاد شده تا
تمرکز تنش در گوشه ها کمتر شود .نتايج اين تحقيق نشان
ميدهد که در هر چهار اتصال به علت عبور موج پس کمانش از
گوشه ها تمرکز تنش در گوشه ها باال رفته و باعث شده پارگي
ورق از گوشه شروع شود.
در اين تحقيق براي حل مشکل سعي شده است تا موج
پسکمانش ورق از گوشه ها دور شود از همين رو عالوه بر
مطالعات نظري از مطالعه آزمايشگاهي يک نمونه ديوار برشي
فوالدي استفاده شده است که در چهار گوشه آن از
سختکنندههاي کوچکي در چهار گوشه ورق استفاده شدهاست.
اين آزمايش در آزمايشگاه سازه مركز تحقيقات ساختمان و

مشخصات نمونه ديوار برشي فوالدي در شکل( )1نشان
داده شده است .نمونه داراي مقياس يک سوم بوده و ارتفاع و
عرض آن به ترتيب  1521و  1251ميليمتر ميباشد .نمايي از
نمونه آزمايشگاهي در شکل( )5آورده شده است .در نمونه
ضخامت ورق  5ميليمتر ميباشد .چهار سخت کننده با ابعاد
 121x61x4ميليمتر در چهار گوشه ورق ،در يک طرف ورق
مطابق شکل( )1نصب شده اند.
در نمونه براي اتصال ورق به قاب ،از نبشي 61x61x6
ميليمتر استفاده شده است .براي انجام دقيق جوشکاري اتصال
ورق به لبه نبشي ،يکي از اضالع نبشي تراشکاري شده تا لبه
آن کامال صاف گردد با اين روش يک ضلع نبشي به طول 21
ميليمتر کاهش داده شده است که در شکل( )1ديده ميشود .در
اثر جوشکاري بين ورق و نبشي ،حرارت ايجاد شده باعث
تابيدگي نبشي توسط ورق مي شود ،از همينرو از نبشي
 61x61x6ميليمتر استفاده شده تا توانايي الزم در برابر
تابيدگي را داشته باشد .ورق به قاب نبشي و سخت کننده ها به
ورق با استفاده از جوش  E6116به بعد جوش  5ميليمتر متصل
شده است .قاب نبشي با استفاده از جوش گوشه به بعد 7
ميليمتر به تير و ستون پيرامون با استفاده از الکترود E6116

متصل شده است.
تير و ستون ها با استفاده از ورق ساخته شده اند .براي
بريدن قطعات بال و جان تير و ستون ها براي بدست آمدن
دقت هاي مورد نظر از برش  CNCاستفاده شده است .براي
جلوگيري از تابيدگي قطعات به علت حرارت در زمان برش،
ابعاد قطعات در حدود  8ميليمتر بيشتر از مقدار طراحي انتخاب
شده و در حين برش لقمه هايي در حدود  11ميليمتر بين قطعه
و ورق بريده نشده اند پس از سرد شدن ورق ،لقمه ها بريده و
قطعات تراشکاري شده اند تا ابعاد دقيق طراحي بدست آيد .بال
و جان تير و ستونها به وسيله جوش گوشه در هر دو طرف
جان به بعد  12ميليمتر و بوسيله الکترود  E6116به يکديگر
متصل شده اند .ستون با استفاده از جوش شياري با نفوذ کامل
به تير عميق کف با استفاده از الکترود  E7118متصل شده
است .در پاي ستون ورق کوچکي براي اتصال ستون به تير
عميق مورد استفاده قرار گرفته است .بالهاي تير به بال ستون
با استفاده از جوش شياري با نفوذ کامل و جان تير به بال
ستون با استفاده از جوش گوشه با استفاده از الکترود E7118

متصل شده اند.
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شکل(( :)1الف) مشخصات هندسي نمونه هاي آزمايشگاهي (ب) شماره هاي دو سر سخت کننده

مشخصات مصالح که از آزمايش کشش بدست آمده است

اوليه ناچيزي در ورق ايجاد شده و اثر غير خطي مصالح و

در جدول( )1آورده شده است .بار بوسيله دو جک هيدروليکي

هندسي و تغيير شكلهاي بزرگ در نظر گرفته شده است .در

که در دو طرف نمونه قرار دارد وارد ميشود .در پشت هر جک

شکل( )3شماي تغيير شكل ورق و چگونگي تشكيل موجهاي

يک نيرو سنج براي اندازه گيري نيرو قرار داده شده است.

پسكمانش نشان داده شده است .همانطور كه ديده مي شود دو

تغيير مکان نمونه توسط چهار تغيير مکان سنج نصب شده در

نوع موج در ورق ايجاد ميشود .موج نوع اول موجي است كه

کنار جکها اندازه گيري ميشود .براي اندازه گيري تغيير شکل

از گوشه هاي ورق ميگذرد .موج نوع دوم موجي است كه در

ستونها بر روي هر ستون چهار تغيير مکان سنج نصب شده

كنار موج نوع اول تشكيل ميشود و معموال انحنا و تغيير شکل

است که يک عدد در باالي ستون و سه عدد ديگر در فواصل

آن از موج نوع اول کمتر است .در صورت نبود سخت كننده

مساوي از يکديگر از پايين تا باالي هر ستون قرار داده شده

انحناي موج نوع اول در گوشه ورق بسيار زياد بوده و باعث

است .براي ثبت لغزشهاي احتمالي تير عميق کف ،دو

پارگي و زيپ شدگي در ورق ميشود.

تغيير مکان سنج به صورت افقي و دو عدد ديگر به صورت قائم

در مدل المان محدود هرگاه طول سخت كننده گوشه به

بر روي تير عميق کف نصب شده اند .براي دستيابي به

تدريج بيشتر شود مطابق شکل( ،)4زماني فرا ميرسد كه

شکلپذيري باال و طراحي کنترل شده نمونه ها بر اساس روش

سر موج نوع اول از بين ميرود و سر موج در راستاي طول

اندركنش قاب و ورق طراحي شده اند.

سخت كننده قرار ميگيرد و راستاي موج نوع دوم از يكي از
گوشه هاي سخت كننده ميگذرد در حاليكه از گوشه ديگر
سخت كننده موجي نميگذرد همچنين ورق مثلثي محصور بين

براي تعيين ابعاد سخت كننده در گوشه ها از المان محدود
و نرم افزار  ANSYSاستفاده شده است .در مدلسازي انحراف

نبشي و سخت كننده دچار كمانش نميشود.
در شکل( )1نقطه  1سختکننده ها نقاطي هستند که مطابق

شکل( )4سر موج نوع دوم از آنها ميگذرد و نقطه  5سخت
کننده ها نقاطي هستند که مطابق شکل( )4سر هيچ موجي از
آنها نميگذرد .با افزايش طول سخت كننده مطابق شکل( )1دو
موج نوع دوم از هر دو گوشه سخت كننده ميگذرد و موج نوع
اول تقريبا از بين ميرود و در ورق مثلثي محصور بين نبشي
ها و سخت كننده كمانش ايجاد ميشود.
در نمونه آزمايشگاهي مورد تحقيق از سخت كننده با طول
شکل( )4استفاده شده است .زيرا در اين حالت انحناي سر موج

D

نوع اول از بين رفته و اين موج نمي تواند باعث پارگي و ضعف
ورق گردد در حاليکه نقطه  1سختکننده که موج نوع دوم از آن
مي گذرد دچار پارگي ميشود ولي از آنجاکه انحناي سر موج
نوع دوم کمتر از موج نوع اول است پارگي ورق از نقطه 1
ديرتر از ورقي که سختکننده در آن بکار نرفته است اتفاق
ميافتد .از آنجاکه در اين حالت هيچ موجي از نقطه  5سخت
کننده ها نميگذرد بنابراين حتي در صورت پارگي نقطه  1سر
ديگر سخت کننده از نقطه  5پاره نميشود در حاليکه اگر از
حالت شکل( )1استفاده شود ورق از هر دو طرف سخت کننده

جزئيات D

جدا ميشود .بين لبه نبشي و سختكننده از هر طرف مطابق

شکل( :)2شماي نمونه آزمايشگاهي و سخت کننده گوشه

شکل( )1به اندازه  5/82ميليمتر فاصله گذاشته شده است تا
تغيير شكل نبشي ها باعث كمانش در سخت كننده نشود .عرض
و ضخامت سخت کننده به اندازهاي قوي انتخاب شده است که
با خود ورق کمانه نکند و موج نوع اول نتواند باعث انحناي آن
شود.
جدول( :)1خصوصيات مکانيکي اعضاي نمونه هاي آزمايشگاهي
تنش نهايي

تنش جاري شدن

اعضا

2

()N.mm2

( )N.mm

588/7

155/4

ورق

221/7

414/8

ستون

در شکل( )6نشان داده شده است .به علت کوچک بودن
تغيير مکان آستانه جاري شدن و جلوگيري از خستگي نمونه
در زمان آزمايش ،گام تغيير مکاني تا دوره بارگذاري بيست و
يکم برابر سه ميليمتر و مابقي ،شش ميليمتر در نظر گرفته شد.
بيشترين بار قابل تحمل نمونه  785/6کيلونيوتن در تغيير مکان
 65ميليمتر ايجاد شد .نسبت حداکثر تغيير مکان جانبي نمونه به
ارتفاع ستون  2/64درصد ميباشد .تعداد بارگذاري دورهاي 65
حلقه بوده است .براي بدست آوردن شکل پذيري از روش
منحني دو خطي يوانگ [ ]8استفاده شده است .در شکل( )6ابتدا
منحني سه خطي و با استفاده از آن منحني دو خطي رسم شده
است .مطابق روش يوانگ [ ]8شکل پذيري به صورت رابطه زير
تعريف ميشود:

نمونه مطابق استاندارد  ]7[ ATC-54زير بارگذاري دورهاي
رفت و برگشتي قرار گرفته است .بار بوسيله دو جك در دو
طرف نمونه وارد شده و بار و تغيير مكان ثبت شده است .در
شکل( )6نتيجه منحني چرخه اي نمونه نشان داده شده است .در
شش دوره اول بارگذاري بار به تدريج افزايش داده شد و
تقريبا جاري شدگي قابل توجهي در نمونه ايجاد نشد .بار

آستانه جاري شدن ورق نزديک به   y1  1/7ميليمتراست که

()1

s   max  y 2

که در اين رابطه   sشکل پذيري  max ،حداکثر تغيير مکاان و
  y 2نقطه جااري شادن مطاابق روش دو خطاي يواناگ اسات.

شکلپاذيري نموناه آزمايشاگاهي برابار  15/5بدسات مايآياد.
صااابوري و قلهکااي[ ]5شاااکل پاااذيري تعااادادي نموناااههااااي
آزمايشگاهي ديوارهاي برشي فاوالدي انجاام شاده در دنياا را
بدساات آورده انااد کااه در بيشااتر آنهااا خراباي نمونااه بااه علاات
زيپ شدگي در ورق بوده است .شاکل پاذيري بدسات آماده در
نمونه آزمايشگاهي اين تحقيق در حدود دو برابر شکل پذيري

موج نوع اول

در تغيير مکان  2/6  y1سوراخ کوچکي در ورق در لبه
نقطه  1سخت کننده هاي شماره  5تا ( 4شکل( ))1ايجاد شد .در
همين تغيير مکان گوشه نقطه  1سخت کننده شماره ( 1شکل())1
بدون ايجاد پارگي يا صدمه به ورق در حدود  1/2سانتيمتر از
ورق جدا شد .علت جدايي به علت ضعف نفوذ جوش در 1/2
سانتيمتر ناحيه جدا شده بود که در شکل( )8ديده ميشود.

موج نوع دوم

شکل( :)3شماي المان محدودي تشکيل موج پس کمانش در ورق بدون
سخت کننده گوشه

اول

تغييرمکان از سوراخ ايجاد شده در نقطه  1سخت كننده،
پارهشدگي ورق شروع شده و به سمت درون ورق مثلثي

120 mm

موج نوع

در سخت کننده هاي شماره  5تا  4با بيشتر شدن

محصور به نبشي ها و سخت کننده گسترش يافت .پارگي ورق
در اين حالت در لبه سخت کننده پيش مي رفت که در شکل()7

شماي گسترش ترک در تغيير مکان  12/62  y1ديده ميشود.
سختكننده ها در يكطرف ورق نصب شده اند و در شکل( )7نما
از طرف ديگر ورق نشان داده شده است.
با افزايش تغيير مکان در سخت کنندههاي شماره  6و 4
پارگي به سمت بيرون ورق مثلثي محصور به نبشيها و

موج نوع دوم

شکل( :)4شماي المان محدودي تشکيل موج پس کمانش در ورق با
سخت کننده گوشه به ضلع  151ميليمتر

سختکننده و در لبه ورق و نبشي گسترش يافت که در شکل()9
براي سخت کننده شماره  4براي تغيير مکان 61/18  y1

نشانداده شده است.
در سخت کننده شماره  5گسترش ترک از نقطه 1
200 mm

سختكننده شروع و تا آخر آزمايش به طرف داخل مثلث بوده
و گسترش آن به صورت جداشدن ورق از لبه نبشي بوده است
که در شکل( )11پاره شدگي اين سخت کننده در تغيير مکان
 61/18  y1نشان داده شده است.

در سخت كننده هاي شماره  5تا  4نقطه  1لبه سخت كننده
پاره شد ولي در نقطه  5پارگي مشاهده نشد که علت آن عبور
موج نوع دوم

شکل( :)1شماي المان محدودي تشکيل موج پس کمانش در ورق با
سخت کننده گوشه به ضلع  511ميليمتر

گزارش شده توسط صبوري و قلهکي ] [5ميباشاد کاه يکاي از
علتهاي شکل پذيري باال در اين نموناه وجاود ساخت کنناده در
گوشه ها بوده که از زياپ شادگي ورق جلاوگيري مايکناد .در
نمونااه آزمايشااگاهي پااارگي ورق بااه صااورت زيااپ شاادگي
ديدهنشد .با افزايش تغيير مکان دو نوع ترک رشد مييافت .ترک
اول از لبه نقطه  1سخت كننده هاا (شاکل( ))1شاروع مايشاد و
ترک دوم از اتصال نبشي ها در گوشه آغاز ميشد که در اداماه
گسترش آنها شرح داده ميشود.

موج نوع دوم از راستاي نقطه  1لبه سخت كننده مي باشد.
انحناي شديد اين موج در اين نقطه آغازگر شكست و
پارگيورق از گوشه سخت کننده است.
در اطراف سخت کننده شماره  1تقريبا تا آخر آزمايش پاره

شدگي قابل توجهي پديد نيامد و در تغيير مکان 56/6  y1

سوراخ کوچکي در لبه سخت کننده در نقطه  1در ورق ايجاد
شد که در شکل( )11ديده ميشود .علت سالم ماندن ورق در
نقطه  1سخت كننده شماره  1اين است كه ،با اينكه موج نوع
دوم از اين نقطه ميگذرد ولي به علت فاصله اي در حدود 52
ميليمتر بين سخت كننده و لبه نبشي ( 11ميليمتر در ساخت و
 12ميليمتر جداشدگي) نوك موج رد شده داراي انحناي شديد
نبوده و همين پديده باعث سالم ماندن ورق شده است.
در تمام سختكننده ها درلبه نقطه  5پارگي ايجاد نميشود

زيرا راستاي هيچ موجي از اين نقطه نميگذرد.
در تغيير مکان  6/6  y1در گوشه اتصال دو نبشي ترک

شکل( )4ميباشد .در شکل( )13پس كمانش
 max

 y2

Load [KN] 800

ايجاد شد و در تغيير مکان  2/6  y1شکستگي در گوشه اتصال

600

دو نبشي ايجاد شد که در شکل( )8نشان داده شده است.

400

شکستگي ايجاد شده در گوشه هاي نبشي با افزايش تغيير مکان

200

 y1

بيشتر شد و امتداد اين شکست با زاويه  42درجه باعث ايجاد
پارگي در ورق محصور بين نبشي و سخت کننده شد .به علت
وجود سخت کننده رشد ترک از گوشه نبشي به آرامي در ورق

40
60
]Displacement [mm

20

-20
-200

گسترش مي يافت و باعث ايجاد شکستگي جدي در ورق

-400

نميشد .به علت ضعفي که اين ترک در ورق محصور مثلثي بين

-600

نبشي و سخت کننده ايجاد نمود در تغيير مکان  7/1  y1کمانش
ضعيفي در ورق مثلث محصور بين سخت کننده و لبه نبشي ها
ديده شد.

پس کمانش ورق از اولين دوره هاي بارگذاري تشکيل

ميشد .پس کمانش ورق در تغيير مکان  8/5  y1در شکل()12

-40

-60

-800

شکل( :)6منحني چرخه اي آزمايشگاهي ،منحني دوخطي يوانگ در
نمونه ديوار برشي فوالدي

شكست گوشه

جدا شدن سخت

نبشي ها

كننده از ورق

نشان داده شده است .در نمونه ،سخت کننده ها در يک طرف
ورق نصب شده اند و شکل نشان داده شده از طرف ديگر ورق
است .در اين تغيير مکان پاره شدن قابل توجهي در ورق ايجاد
نشده بود .در اين شکل دو موج قابل توجه است .موج نوع اول
که در امتداد گوشه هاي نمونه تشکيل شده و سخت کننده
امتداد آنرا قطع کرده است .سخت کننده باعث شده تا سر موج
نوع اول قبل از اينکه به سخت کننده برسد حالت صاف و بدون
انحنا داشته باشد و انحناي شديد نوک موج از بين رفته باشد.
موج نوع دوم که راستاي آن از گوشه نقطه  1سخت کنندهها

شکل( :)8شکست گوشه هاي نبشي و جداشدگي سخت کننده شماره 1
از ورق

ميگذرد و در سخت كننده هاي شماره  5تا  4سر آن نوک تيز
بوده و داراي خميدگي شديد در گوشه سخت کننده است .موج
نوع اول به علت اينکه سر آن داراي انحناي شديد نميباشد

پارگي ورق

ايجاد ضعف و يا پارگي در ورق نميکند ولي موج نوع دوم به

سخت کننده

علت اينکه سر آن داراي انحناي شديد ميباشد در گوشه نقطه 1
سخت کننده باعث ضعف و پارگي ورق ميشود .اين موج عامل
پارگي در سخت کننده هاي شماره  5تا  4ميباشد ولي در
سخت کننده شماره  1به علت فاصله  52ميليمتري سختکننده
تا لبه نبشي سر موج دوم حالت نوک تيز و انحناي شديد در آن
ناحيه پيدا نکرده و در نتيجه تقريبا ورق در گوشه نقطه  1سخت
کننده شماره  1تا انتهاي آزمايش پاره نشده است .پس کمانش
ايجاد شده در شکل( )12بسيار شبيه به مدل المان محدودي

شکل( :)7جداشدگي ورق از لبه سخت کننده در تغيير مکان
 12/62  y1در سخت کننده شماره 4

ورق در تغيير مكان  61/18  y1نشان داده شده است؛ در

اين تغيير م كان پارگي قابل توجهي در اطراف نقطه  1سخت

سخت کننده

كننده و لبه نبشي ايجاد شده و افت بار از مقدار حداكثر در
حدود  84كيلونيوتن ميباشد .بر پايه اين شكل با وجود پارگي
در ورق ،سخت كننده هاي چهار گوشه توانسته اند ميدان
پسكمانش را به خوبي ايجاد كنند و علت اين است که ورق در
سختكنندههاي  5تا  4فقط از يك طرف سخت كننده جدا شده
(لبه نقطه  )1و ورق از طرف ديگر سخت كننده (لبه نقطه )5

پارگي ورق

دچار پارگي نشده است همچنين ورق در اطراف سخت كننده
شماره  1تقريبا دچار پارگي شديد نشده است .در صورت نبود
سخت کننده ها قطعا در تغيير مکانهاي کوچکتري زيپ شدگي
در ورق ايجاد و نمونه خراب ميشد .آزمايش به علت افت بار

شکل( :)9جداشدگي ورق از نبشي در تغيير مکان  61/18  y1در

به مقدار  11/2درصدي از مقدار حداکثر قطع شد در حاليکه با

سخت کننده شماره 4

وجود پارگي ورق در اطراف نقطه  1سخت کننده هاي  5تا 4
هنوز ورق ميتوانست ميدان پس کمانش را تشکيل دهد.
پارگي ورق

در اين تحقيق براي جلوگيري از زيپ شدگي ناگهاني ورق
در ديوارهاي برشي فوالدي چهار سخت کننده در گوشههاي
ورق متصل و آزمايش شد .نتايج آزمايش نشان مي دهد براي
اينکه بعد از پارگي ورق از لبه سخت کننده و نبشي ،پس کمانش
بتواند تشکيل شود بايد فاصله سخت کننده از گوشه ها به
گونهاي انتخاب شود که راستاي موج نوع دوم فقط از يک
گوشه سخت کننده عبور کند و از گوشه ديگر سخت کننده
راستاي موج عبور نکند .همچنين ابعاد سخت کننده بايد به

شکل( :)11جداشدگي ورق از نبشي در تغيير مکان  61/18  y1در
سخت کننده شماره 5

گونهاي طراحي شود که بتواند انحناي سر موج نوع اول را از
بين برده و همراه با آن کمانه نکند .همچنين فاصله

سخت كننده

نوک سختکننده تا لبه نبشي بايد به گونه اي طراحي شود که
در آن فاصله انحناي موج نوع دوم به اندازه اي نباشد که باعث
پارگي و صدمه ورق شود.
نسبت حداکثر تغيير مکان جانبي نمونه به ارتفاع ستون 2/8
درصدي نمونه ،شکل پذيري ( 15/5مطابق روش يوانگ) و
توانايي تشکيل ميدان پس کمانش حتي بعد از پارگي قابل توجه
ورق نشان ميدهد که نصب سخت کننده در چهار گوشه در
جلوگيري از زيپ شدن ورق بسيار موثر ميباشد.

شکل( :)11سوراخ شدگي ورق از لبه سخت کننده در تغيير مکان  y1
 56/6در سخت کننده شماره 1

موج نوع دوم

موج نوع دوم
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