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بررسی تحلیلی عملکرد لرزهای دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح تقویت شده با استفاده از
تسمههای فوالدی
دالرام استاد ،1جلیل شفائی
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 1دانشجو کارشناسی ارشد عمران-سازه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران،
 2استادیار عمران-سازه ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
خالصه :در زلزلههای اخیر ساختمانهای مصالح بنایی به دلیل وزن زیاد و شکلپذیری پایین و ضعف مقاومت برشی

کم در برابر زلزله مقاوم نبوده است ،و خسارات زیادی را تجربه کردهاند .بهسازی و مقاومسازی سازههای مصالح

بنایی غیر مسلح بحث جدی در ساخت و ساز شهری میباشد .دیوارهای مصالح بنایی در برابر زلزله کمبود مقاومت

نداشته است و ضعف اساسی آنها در شکلپذیری است؛ زمانی که نسبت طول به ارتفاع دیوار افزایش مییابد ،عالوه

برکاهش مقاومت دیوار ،شکلپذیری آن هم کاهش پیدا میکند .هدف از این تحقیق بررسی عملکرد لرزهای دیوارهای
مصالح بنایی با دو نسبت ارتفاع به طول  0/5و  0/7با مقیاس  1:2است و مقاومسازی دیوارهای مصالح بنایی با

استفاده از چیدمانهای مختلف تسمههای فوالدی میباشد .ارزیابی تحلیلی رفتار لرزهای دیوار مصالح بنایی تقویت

شده با تسمههای فوالدی ،با استفاده از نرم افزار اجزای محدود  ABAQUSانجام شده است .با روش FEMA356

نمودارهای نیرو-جابهجایی تمام نمونهها دو خطی شده است و نتایج تحلیلی در غالب مقاومت نهایی ،سختی مؤثر

و شکلپذیری با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان میدهد که بهترین حالت قرارگیری تسمههای فوالدی با حالت
ضربدری دو طرف دیوار بیشترین تأثیر را در بهبود مشخصات لرزهای دیوار دارد .افزایش مقاومت نهایی  10برابری
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تحلیل اجزای محدود

و سختی مؤثر  2برابری و شکلپذیری بیشتر نسبت به دیگر نمونههای تقویت شده با استفاده از تسمههای فوالدی

نسبت به نمونه شاهد را نشان میدهد.

ﺧوبی دارند ولی در برابر نیروﻫای جانبی و کششی مقاومت زیادی

 -1مقدمه
مصالح بنایی از قدیمیترین مصالح ساﺧتمانی ﻫستند ،که در
سازهﻫای موجود یا تاریخی به کار رفته است .تحلیﻞ آسیبپﺬیری
ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی تحت اﺛر زلزله ،اﻫمیت بسیار زیادی دارد.

زیرا ضوابﻂ آییننامهﻫای مختلﻒ در مورد دیوارﻫای مصالح بنایی عموماً
بر مبنای مطالﻌات آزمایشگاﻫی و مشاﻫده ﺧسارتﻫای وارده به این
دسته از سازهﻫا در زلزلهﻫای گﺬشته میباشد و روابﻂ تحلیلی مناسبی
برای ارزیابی مقاومت و شکﻞپﺬیری 1مصالح بنایی وجود ندارد .مصالح
بنایی از جمله آجر و مالت در برابر نیروﻫای فشاری عملکرد بسیار
* نویسنده عهدهدار مکاتباتjshafaei@shahroodut.ac.ir :

Ductility

1

نداشته و پس از رسیدن به مقاومت نهایی ،ﺧردشدگی را تﺠربه میکنند
و شکﻞپﺬیری محدودی دارند] .[2 ,1ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی در
کشور ایران به دالیﻞ متﻌددی از اﻫمیت فراوانی برﺧوردار میباشند؛ زیرا
اکﺜر ساﺧتمانﻫای موجود یا ساﺧتمانﻫای قدیمی که در حال حاضر
وجود دارند از مصالح بنایی ساﺧته شدهاند ،که بیشترین آسیبپﺬیری
در زلزلهﻫای گﺬشته کشورمان بر روی سازهﻫای مصالح بنایی آجری
بوده است .در دﻫهﻫای اﺧیر از زلزلهﻫای ویرانگر در کشور از جمله
استان گیالن که در سال) 1369رودبار-منﺠیﻞ( و استان کرمان در
سال) 1382بم( و در استان کرمانشاه که در 21آبان ماه سال1396رخ
داد ،باعﺚ تخریب در بسیاری از ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی شد

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
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شکل  : 1خسارت دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح در زلزله  ۲1آبان ماه کرمانشاه 139۶
شکل  . 1خسارت دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح در زلزله  ۲۱آبان ماه کرمانشاه 139۶
Fig. 1. Damages of unreinforced masonry walls, earthquake Kermanshah 2 November 2017.

الف) ژئوگرید[]9

پ) شاتکریت بتنی[]1۲
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ت) تزریق دوغاب مالت سیمان[]10
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Fig. 2. Various methods for retrofitted of masonry walls.
b) FRP c) Concrete shotcrete
d) Cement mortar grout injection

a) Geogid

شکﻞ .1سازهﻫای مصالح بنایی به علت عدم رعایت ضوابﻂ مهندسی در

تقویت میتوان استفاده از  1FRPبر روی سطح دیوار مصالح بنایی]،[7

ﻃراحی و اجرای آنها جزء آسیب پﺬیرترین سازهﻫا در زمان وقوع زلزله

استفاده از نوار فوالدی ضد زنﮓ ،[8]2استفاده از ژئوگرید در اتصاالت

محسوب میشوند .در زلزلهﻫا سهم عمدهای از ﺧسارات مالی و جانی از

بین آجرﻫا] ،[9جلوگیری از ترکﻫای برشی دیوارﻫای مصالح بنایی

ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی حاصﻞ میشود .در این سازهﻫا دیوارﻫا تنها

با استفاده از مهاربندﻫای فوالدی ،تزریﻖ دوﻏاب مالت سیمان]،[10

تحت اﺛر بارﻫای قائم نیستند ،بلکه تحت اﺛر بارﻫای جانبی افقی مﺜﻞ باد
و زلزله نیز ﻫستند .بارگﺬاری بر روی دیوارﻫا با توجه به اندرکنش این
بارﻫا بر روی دیوار انﺠام میشود].[3

در ادبیات فنی درآییننامهﻫای  ،FEMA356 ،ASCEنشریه360
و دیگر آییننامهﻫای ﻃراحی ساﺧتمانﻫا در برابر زلزله ،روشﻫای
بهسازی لرزهای ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی ارائه گردیده

است].[6-4

با توجه به اینکه ﻫنوز ﻫم بسیاری از سازهﻫای موجود در کشور از نوع
سازهﻫای بنایی است ،برای جلوگیری از ﺧسارت ساﺧتمانﻫای موجود،
باید مقاومسازی و بهسازی شوند .شناﺧت دقیﻖ انواع آسیبﻫای وارده
به ساﺧتمان و یافتن روشﻫای مناسب مقاومسازی با تقویت قسمتﻫای
اصلی و باربر ساﺧتمان و افزودن عناصر باربر اضافی و نوع سازه بنایی
میتواند راﻫی برای دسترسی به ایمنی باالتر در مقابﻞ زلزله باشد].[6

تحقیقات آزمایشگاﻫی و تحلیلی بسیاری برای تقویت نمونهﻫای
دیوارﻫای مصالح بنایی انﺠام پﺬیرفته شده است ،از جمله روشﻫای
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کامﭙوزیتﻫای سیمانی و یا چسب اپوکسی] ،[11شاتکریت بتنی][12

و دیگر روشﻫا برای مقاومسازی دیوارﻫای مصالح بنایی اشاره کرد
شکﻞ.[13]2

ﻫدف از این مقاله بررسی عملکرد مقاومسازی دیوارﻫای مصالح
بنایی ﻏیر مسلح با استفاده از چیدمانﻫای مختلﻒ تسمهﻫای فوالدی

4

3

در دو ﻃرف دیوار است .دیوار مصالح بنایی دارای نسبت ارتفاع به ﻃول
متفاوت در برابر زلزله است ،که برای این منﻈور دو نوع دیوار آجری با
مقیاس ) (1:2در نسبت ابﻌادی ارتفاع به ﻃول  0/5و  0/7که به ترتیب
ضخامتﻫای آنها  160و  110میلیمتر است ،که تحت اﺛر بارگﺬاری
جانبی یﮏ ﻃرفه مورد بررسی قرار گرفتهاند] .[15 ,14این نمونهﻫای
آزمایشگاﻫی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود  ABAQUSمدلسازی
و صحتسنﺠی شدهاند.
Fiber Reinforced Polymer
Stainless Steel Strip
Unreinforced Masonry Wall
Steel Tie

1
2
3
4
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 :مشخصات آزمایشگاهی دیوارهای مصالح بنایی[]14
جدول  . 1مشخصات آزمایشگاهی دیوارهای مصالح بنایی[]14
Table 1. Experimental Specification of masonry walls.

نمونه تقویت شده

(

طول
2700
1900

)

)
(
ضخامت
160
110

(

ارتفاع
1400
1400

(

)

) تنش برشی
مالت
0/2
0/2

) تنش
(
محوری
0/1
0/1

نمونه مرجع

برای مقاومسازی دیوار مصالحبنایی بر روی سطح دیوار تسمهﻫای

مناسبی در نحوه اجرا و مصالح مصرفی از جمله آجر و مالت برﺧوردار

فوالدی با حالتﻫای مختلﻒ از جمله قائم ،افقی ،قطری ،مورب،

بوده است و مشخصات مصالح آنها به گونهای است که متوسﻂ شرایﻂ

ضربدری ،شبکهای ،مدلسازی و بررسی شده است .با دوﺧطی 1کردن

ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی موجود را داشته باشد .بر این اساس دو

نمودار نیرو-جابهجایی مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری را در

نمونه دیوار با مشخصات متفاوت ابﻌادی ،ضخامت ،نسبت بار محوری

تمام نمونهﻫا به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است .در حال

و مقاومت برشی مالت ﻃراحی گردید ،که جزئیات دیوارﻫای مرجﻊ

حاضر استفاده از روکش بتنی مسلح با بتن پاشی روی دیوار و یا ایﺠاد

در جدول 1آمده است .نمونهﻫای آزمایشگاﻫی به علت محدودیتﻫای

پوشش با مواد کامﭙوزیتی روی دیوار که اجرا میگردد ،نیاز به تراشیدن

موجود در ساﺧت نمونه و بارگﺬاری در آزمایشگاه از مقیاس ابﻌادی 1:2

نازک کاری روی دیوار و تمیز کردن آن دارد ،که ﺧود باعﺚ صرف وقت

و مالت درز آجرﻫا ﻫم نیز مقیاس شده است.

دو نوع دیوار بنایی ﻏیر مسلح مرجﻊ ،با

بیشتر و ﻫزینه زیادتری ﺧواﻫد شد .استفاده از تسمهﻫای فوالدی نیاز

نامﻫایURMW-C-0.5

به تمیز کردن سطح کلی دیوار ندارد ،فقﻂ در قسمتﻫایی که تسمه

و

فوالدی قرار میگیرد سطح دیوار تمیز میشود ،در این رابطه باعﺚ

URMW-C-0.5

کاﻫش ﻫزینهﻫا نیز ﺧواﻫد شد .استفاده از تسمهﻫای فوالدی جهت

) (1400*1900*110میلیمتر که به ترتیب

مقاوم کردن دیوارﻫای مصالح بنایی باعﺚ افزایش باربری و بهبود رفتار

دیوارﻫای بنایی ﻏیر مسلح است .عالوه بر آن یﮏ تیر بتنی 2برای باال و

در مقابﻞ بارﻫای جانبی درون صفحه اعمال شده به دیوار میشود و

پایین دیوار ساﺧته شده است ،وجود این تیر به منﻈور اعمال یکنواﺧت

ﻫمﭽنین وجود حالت قرارگیری تسمهﻫای فوالدی ضربدری بر انسﺠام

سربار و نیز امکان اعمال بار جانبی میباشد ،این تیر در واقﻊ شرایﻂ

دیوار میافزاید] .[16پارامترﻫای لرزهای در عملکرد لرزهای دیوارﻫا

سقﻒ را شبیهسازی میکند ،و میتوان با ایﺠاد ریلی روی آن سقﻒ

دﺧیﻞاند ،مﺜﻞ :مقاومت ،شکﻞپﺬیری ،سختی مؤﺛر که در دیوارﻫای

صلب را شبیه سازی نمود ﻫمﭽنین در پای دیوار این تیر میتوانند

مصالح بنایی ﻏیرمسلح و تقویت شده با تسمهﻫای فوالدی متفاوت

شرایﻂ پی را شبیهسازی کند.

URMW-C-0.7

نام گﺬاری شده است .ﻫمﭽنین ابﻌاد دیوار

) (1400*2700*160میلیمتر

وURMW-C-0.7

)ارتفاع*ﻃول*ضخامت(

است ،که در این مقاله بررسی و مقایسه شده است .در انتها ﻫم مدلی که

آجرﻫای مورد استفاده در دیوارﻫای آزمایشگاﻫی از کیفیت مناسبی

نتیﺠهای مطلوبی برای دیوارﻫای مصالح بنایی ﻏیرمسلح دارد پیشنهاد

برﺧوردار بوده و ابﻌاد آجرﻫا یکنواﺧت و یکسان میباشد .این آجرﻫا

شده است.

دارای مقاومت فشاری و کششی متناسب با پراکندگی ناچیزی ﻫستند.

 -2معرفی مدل آزمایشگاهی اولیه برای صحت سنجی مدل

تحلیلی

آجرﻫا با مقیاس  1:2مدل شدهاند با ابﻌاد ) (105 *49*31میلیمتر که
به ترتیب )ﻃول*ارتفاع*ضخامت( آجر است .آجرچینی ﻫردو نمونه دیوار
که ابﻌاد مختلفی دارد ،در شکﻞ  3و  4نشان داده شده است .مالت به

برای این مقاله از مدل آزمایشگاﻫی که توسﻂ درب ﻫنزی و ﻫمکاران

عنوان اتصال دﻫنده واحد بنایی باید از کیفیت مناسبی برﺧوردار باشد،

در آزمایشگاه سازه دانشگاه تهران ساﺧته شده بود ،برای صحت سنﺠی

در مدل آزمایشگاﻫی مالت با نسبت وزنی ماسه به سیمان  1:6است و

استفاده شده است] .[15 ,14این دیوارﻫای بنایی ﻏیر مسلح از کیفیت

ضخامت مالت در دیوار مصالح بنایی آزمایشگاﻫی  6میلیمتر است.

1

Loading Beam

Bilinear

3163

2
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الف) الگوی آجرچینی نمونه  ،URMW-C-0.5ردیف اول

ب) الگوی آجرچینی نمونه  ،URMW-C-0.5ردیف دوم

الف) الگوی آجر چینی نمونه  ،URMW-C-0.7ردیف اول

ب) الگوی آجر چینی نمونه  ،URMW-C-0.7ردیف دوم

طول0/5
ارتفاعبهبهطول
نسبتارتفاع
میلیمتروونسبت
160میلیمتر
ضخامت1۶0
URMW-C-0.5باضخامت
نمونه  URMW-C-0.5با
0/5
آجرچینینمونه
الگویآجرچینی
شکل: 3. 3الگوی
شکل
Fig. 3. Brick pattern of specimen URMW-C-0.5 with thickness of 160 mm and height to length ratio of 0.5.
 b) Brick pattern of specimen URMW-C-0.5, second rowوa) Brick pattern of specimen URMW-C-0.5, first row
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Fig. 4. Brick pattern of specimen URMW-C-0.7 with thickness of 110 mm and height to length ratio of 0.7.
 b) Brick pattern of specimen URMW-C-0.7, second rowوa) Brick pattern of specimen URMW-C-0.7, first row

شکل  : 5مشخصات تسمههای فوالدی برای مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی[]14

شکل  . 5مشخصات تسمههای فوالدی برای مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی[]14
Fig. 5. Specifications of steel ties for retrofitted of masonry walls.

برای مقاومسازی دیوارﻫای بنایی ﻏیر مسلح در دو ﻃرف دیوار از

مالت منشور بنایی ،اندازه بازشو ،میتوانند در رفتار دیوار مصالح بنایی

تسمهﻫای فوالدی )عرض 30میلیمتر و ضخامت  3میلیمتر( توسﻂ

اﺛرات مختلفی داشته باشد که میتواند مد دیوار را تﻌیین

کند].[17

بستﻫای افقی )تسمه فوالدی 150*30*3میلیمتر( که در شکﻞ5

بﻌﻀی از این مدﻫا شکﻞپﺬیر بوده است و میتوانیم برای آن منحنی

مشاﻫده میشود ،استفاده شده است .جهت مهار تسمهﻫا بر روی دیوار

نیرو-جابهجایی فرض نمود .منحنی نیرو-جابهجایی ﻫر مقدار جابهجایی

از میله مهارﻫایی به قطر  6میلیمتر )فاصله افقی و قائم به ترتیب 15

بیشتری در ناحیه پالستیﮏ داشته باشد ،نشان دﻫنده شکﻞ پﺬیرتری

و  20سانتیمتر استفاده شده است( و جهت اجرا دیوار در محﻞﻫای

دیوار مصالح بنایی است ،شکﻞپﺬیری با دو ﺧطی کردن نمونهﻫای

مورد نﻈر با مته سوراخ و میله مهارﻫا توسﻂ چسب در جای ﺧود قرار

تحلیلی بر اساس روش  FEMA356که در بخش شش مقاله ارائه شده

داده میشوند و سﭙس تسمه در محﻞ ﺧود نصب و توسﻂ مهره محکم

است ،با توجه به فرمول  µ = δ m δ yبه دست میآید ،به ﻃوری که

میگردد].[14

 δ mجابهجایی حداکﺜر و δ y

جابهجایی متناﻇر با حد تسلیم است.

با توجه به حرکت زمین در زمان وقوع زلزله ممکن است نیروﻫای
 -2-1مﻌرفی مدﻫای گسیختگی دیوارﻫای مصالح بنایی

موازی دیوار برشی اعمال شود که موجب شکست داﺧﻞ صفحه

دیوارهﻫای آجری بسته به رفتار درون صفحه که وابسته است به

میگردد و یا عمود بر دیوار باشد ،که در آن صورت شکست ﺧارج از

میزان سربار ،نسبت ارتفاع به ﻃول دیوار ،مقاومتﻫای برشی و فشاری

صفحه رخ میدﻫد .ﻫمﭽنین مدﻫای شکست یﮏ دیوار بنایی مﺠزا به
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الف) برشی

ب) برشی-لغزشی

پ) گهوارهای یا خمشی

ت) خردشدگی پاشنه

مصالحبنایی[]5
دیوارهایمصالح
مختلفدیوارهای
گسیختگیمختلف
مدهایگسیختگی
شکل. :6۶مدهای
شکل
بنایی[]5
Fig. 6. Different failure modes of URM walls.
a) Shear b) Slip-shear c) Rocking or bending d) Corner crushing
دو گروه شکست درون صفحه و شکست ﺧارج از صفحه تقسیم میشود.

 [5] FEMA356چهار مد برای شکست درون صفحه با ﻇرفیتﻫای آنها
در نﻈر گرفته است ،که در زیر به آن اشاره شده است .چهار مد عبارتند
از :مد برشی ،مد برشی-لﻐزشی ،مد گهوارهای یا ﺧمشی ،ﺧردشدگی

با ابﻌاد مﻌمولی انتﻈار رخ دادن این مد نمیرود].[5

 -3مدل سازی دیوارهای مصالح بنایی در نرم افزار اجزای

محدود ABAQUS

نرم افزاری که از آن جهت مدلسازی و صحت سنﺠی نمونهﻫای

پاشنه.

در صورتی که دیوار تحت بار قائم زیاد و نسبت ارتفاع به ﻃول

آزمایشگاﻫی استفاده شده است ،نرم افزار تحلیﻞ اجزای محدود

دیوار کمتر از واحد باشد ،مد شکست برشی رخ میدﻫد .در شکﻞ

 ABAQUSاست .این نرم افزار دارای چندین نوع المان است ،برای ﻫر

-6الﻒ مشاﻫده میشود ،حالت شکست در راستاﻫای بندﻫای افقی

مدل باید المان متناسب انتخاب کرد تا نتایﺞ حاصﻞ قابﻞ اﻃمینان

میانقاب اتفاق میافتد یا به عبارت دیگر شکست برشی به صورت لﻐزش

باشد .برای مدلسازی ساﺧتار مصالح بنایی در نرم افزار اجزای محدود

بین سطوح آجر و مالت اتفاق میافتد .ﻫمﭽنین اگر نسبت ارتفاع به

 ABAQUSﻫمانند نمونه آزمایشگاﻫی مدلسازی شده است.

باز ﻫم امکان شکست برشی وجود دارد .دیوارﻫای آجری کشور به دلیﻞ

 -3-1روشﻫای مدلسازی دیوار مصالح بنایی

ﻃول بزرگتر از  1باشد )تقریباً برابر با  (2و مقدار بار قائم بسیار زیاد باشد،
شرایﻂ ﺧاص فوقالﺬکر بیشتر مد قطری )برشی( را تﺠربه میکنند].[5

در صورتی که مقاومت برشی دیوار اندک و بارجانبی در مقایسه با بار
قائم بزرگ باشد ،مطابﻖ شکﻞ-6ب شکست برشی-لﻐزشی رخ میدﻫد،

در این حالت مﻌموالً نسبت ارتفاع به ﻃول دیوار به اندازه  1/5به  1و در
حدود  1به  1است].[5

برای مدلسازی ساﺧتار مصالح بنایی سه رویکرد وجود

دارد:

-1رویکرد ﻫمگن ماکرو) 1درشت بینانه( -2رویکرد ﻏیرﻫمگن میکرو

2

)ریز بینانه( -3رویکرد مزو) 3بین مقیاس ماکرو و میکرو است(.

در رویکرد ﻫمگن ماکرو دیوار آجری متشکﻞ از سه جزء اصلی
میباشد از جمله آجر ،مالت ،سطح تماس آجر و مالت است .در

در صورتی که مقاومت برشی دیوار به اندازه کافی باشد و نسبت

مدلسازی ماکرو ،مانند شکﻞ-7الﻒ آجر و مالت به صورت یﮏ جسم

ارتفاع به ﻃول در حدود  2به  1است مطابﻖ شکﻞ-6پ شکست ﺧمشی

ﻫمگن در نﻈر گرفته میشود .برای این جسم ﻫمگن مشخصات

رخ میدﻫد ،اگر مقدار بار قائم اندک باشد ،در صورت کم بودن مقاومت

مکانیکی در نرم افزار وارد میشود ،در این روش مدلسازی بسیار

برشی نیز شکست ﺧمشی اتفاق میافتد.

ساده و حﺠم محاسبات بسیار کمتر از حالت مدلسازی میکرو است،

ﺧرد شدگی پاشنه در حالتی اتفاق میافتد که چسبندگی ﺧوبی

اما دقت این روش کم است و مﻌموالً برای مدلسازی در ابﻌاد بزرگ

میان آجرﻫا یا واحدﻫای بنایی و مالت موجود داشته باشد ،مطابﻖ

به کار میرود] .[19 ,18در رویکرد ﻏیر ﻫمگن میکرو آجر و مالت به

شکﻞ-6ت ﺧردشدگی پاشنه رخ میدﻫد].[5

صورت جداگانه مدل میشود مطابﻖ شکﻞ-7ب و برای ﻫریﮏ از آنها

مد شکست ﺧارج از صفحه ابتدا مرکز میانقاب ﺧرد شده و سﭙس

مشخصات مکانیکی و رفتار مربوﻃه به نرم افزار داده میشود ،که این

به سمت بیرون پرتاب میشود ،این مد شکست در میانقابﻫایی با

Macro Modeling
Micro Modeling
Mezzo Modeling

نسبت ابﻌادی زیاد و ضخامت کم )الﻏر( رخ میدﻫد و در میانقابﻫایی
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الف) ماکرو
c) Mezzo

پ) مزو

ب) میکرو

مصالح بنایی
دیوار مصالح
سازی دیوار
لسازی
مدل
شهای
روش
شکل
بنایی
های مد
شکل  .: 77رو
Fig. 7. Modeling methods of masonry a) Macro b) Micro

مدل ﺧود به دو روش انﺠام میشود مدل میکرو ساده سازی شده که از

ﺧوبی در راستای رفتار این نوع دیوارﻫا ارائه میدﻫد ،اما بسیار زمان

ضریب اصطکاک برای اتصال آجر در نرمافزار استفاده میشود و میکرو

بر است و در عین حال در ترمﻫای زمان به کار برده شده است و

ریزبینانه که مالت به صورت جداگانه مدلسازی میشود .در روش

برای آنالیزﻫای پیﭽیده نا کار آمد میباشد .علت آن این است که در

ﻏیرﻫمگن میکرو رفتار دقیﻖ سازه اﻫمیت زیادی دارد .سازهﻫای بنایی

تکنیﮏﻫای ﻏیر صریح باید مﻌادالت تﻌادل شامﻞ ماتریس سختی کﻞ

که شامﻞ تﻌداد زیادی اجزا و عناصر ﻫستند ،استفاده از رویکرد میکرو،

سازه را حﻞ کرد ،که بسیار وقت گیر است .زمانیکه دیوار مصالح بنایی

روش ﻏیر عملی و ﻏیر واقﻊ بینانه است ،زیرا نحوه قرار گرفتن مالت بین

دچار ترک میشود ،به دلیﻞ بدﺧیمی ماتریس سختی ﻫمگرا نمودن

آجرﻫا میتوانند باعﺚ باال رفتن اشتباه در ایﺠاد چسبندگی میان آجرﻫا

مسﺄله دشوار است ،برای حﻞ این مشکﻞ از تکنیﮏ مدلسازی اجزای

شود].[20 ,18

محدود صریح استفاده کردند .حﻞ صریح بر اساس ماتریس جرم کار

رویکرد مزو این روش از لحاظ سطح دقت و مقدار محاسبات مورد

میکند و مسﺌله را گره به گره حﻞ میکند و به ماتریس سختی دیگر

نیاز و مدلسازی در مقیاس مزو بین تحلیﻞ در مقیاس میکرو و ماکرو

احتیاجی ندارد ،در این مقاله از روش دینامیکی صریح استفاده شده

قرار میگیرد .در این روش مالت عم ً
ال نقشی نداشته و نقش اصلی را

است .برای آنالیزﻫا به دلیﻞ زمان بر بودن تحلیﻞ دینامیکی صریح از

المان حد فاصﻞ )رابﻂ( و المان بنایی ایفا میکند .مطابﻖ شکﻞ -7پ

مقیاس جرمی 3استفاده شده است.

به علت ضخامت صفر المان در این روش ابﻌاد ﻫندسی المان آجر باید
افزایش یابد تا ﻫندسه کلی بدون تﻐییر باقی بماند .ضخامت مالت را

 3-3مﻌرفی مصالح در نرم افزار

در این روش از  5تا  10میلیمتر در نﻈر میگیریم .با توجه به نتایﺞ

4

جهت تﻌریﻒ مصالح دیوار بنایی از بتن آسیب دیده پالستیﮏ

آنالیزﻫایی که تاکنون برروی مدلسازی میکرو و مدلسازی مزو صورت

استفاده شده است ،که قابﻞ استفاده برای بتن و سایر مصالح ترد و

گرفته است که نتایﺞ بیانگر دقت مناسب مقیاس مزو میباشد .در این

شکننده تحت تﺄﺛیر بارگﺬاری یکنواﺧت و رفت و برگشتی

میباشد.

روش تنها اﺛرات آن برروی منشور بنایی به ﺧودی ﺧود در نﻈر گرفته

که با توجه به نوع دیوار انتخابی و شرایﻂ بارگﺬاری در این تحقیﻖ

نمیشود ،در راستای در نﻈرگیری این اﺛر باید آن را بر روی تﻌریﻒ

گزینه مناسبی میباشد .مدل ﺧسارت آسیب دیده بتن تکنیکی است

ﺧصوصیات مکانیکی منشور بنایی تﻌریﻒ کرد.

که قابلیت نشان دادن رفتار ﻏیر ﺧطی و ﺧصوصیات بحرانی مواد شبه
ترد ﻫمانند بتن را دارد .بتن آسیب دیده پالستیﮏ تنها مدلی است که

 -3-2روشﻫای تحلیﻞ مدل عددی دیوار مصالح بنایی

برای در ﻫر دو تحلیﻞ استاتیکی و دینامیکی قابﻞ استفاده است ،در این

دو نوع تحلیﻞ برای دیوار مصالح بنایی وجود دارد -1 :تحلیﻞ صریح

1

 -2تحلیﻞ ﻏیر صریح

مدل فرض بر این است که ترک کششی و ﺧردشدگی فشاری دو جبهه
اصلی مکانیسم گسیختگی بتن میباشد .بنابراین برای مﻌرفی رفتار

2

بﻌﻀی از محققین با استفاده از تحلیﻞ ﻏیر صریح رفتار دیوارﻫای

کامﻞ منشور بنایی عالوه بر پارامترﻫای االستیﮏ ،مقدار عددی زاویه

بنایی را شبیه سازی کردند؛ اگر چه این آنالیزﻫای اجزای محدود دید

اتساع ،ﺧروج از مرکزیت و دیگر پارامترﻫای مﻌرف رفتار منشور بنایی

Dynamic Explicit
Dynamic Implicit

1
2
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Mass Scaling
Concrete Damage Plasticity
Masonry Prism

3
4
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محوره[]21
دردر
بتنبتن
رفتار
شکل . 8:
بارگذاریتکتکمحوره[]۲1
بارگذاری
رفتار
شکل 8
Fiq. 8. Concrete behavior in uniaxial loading.
جدول  . 2مشخصات مکانیکی بتن آسیب دیده پالستیک واحد بنایی نمونههای تحلیلی
Table 2. Mechanical specification
concrete
damaged
plastic
masonry
unit analytical
specimens.
بناییofنمونههای تحلیلی
پالستیک واحد
آسیب دیده
مکانیکی بتن
مشخصات
:

0/01
0/01

K

b 0 c 0

0/67
0/67

1/16
1/16

نمونههای مرجع
20
20

0/1
0/1

'
متحده فرمول  E = f c *550است .ولی در ایران به علت اینکه

در کشش و فشار نیز میبایست برای نرم افزار تﻌریﻒ گردند ،شکﻞ.8

از آنﺠا که روش مورد استفاده در این مقاله برای مدل سازی دیوار

مصالح کیفیت کمتری دارند مقدار مدول االستیسیته را کمتر میگیرد

مصالح بنایی در نرم افزار اجزای محدود  ABAQUSرویکرد مزو است

به ﻃوری که به جای  550از عدد  150ﻫم بﻌﻀی محققین استفاده

که مالت در آن به صورت مستقیم مدلسازی نشده است و تنها اﺛرات

میکنند.
'
c

آن )اصطکاک و چسبندگی( در قالب تﻌریﻒ اندرکنش 1بین آجرﻫا

f

= مقاومت فشاری مصالح آجری با واحد  MPaاست.

شبیهسازی شده است .رفتار اندرکنشی بین آجرﻫا که ناشی از مالت

در جدول 2پارامترﻫای در نﻈر گرفته شده در مدل رفتاری

بوده ودارای دو ﺧاصیت رفتاریاند -1 :چسبندگی در فازﻫای کششی

پالستیسیته بتن آسیب دیده در نرم افزار اجزای

محدودABAQUS

و برشی  -2اصطکاک در فاز برشی میباشد .به این ترتیب مقاومت

برای تﻌریﻒ رفتار پالستیﮏ مصالح بنایی تﻌریﻒ میگردد:

فشاری مالت و اﺛر ترکیبی آن برروی منشور بنایی به ﺧودی ﺧود در

زاویه اتساع 2در بتن آسیب دیده پالستیﮏ مقدار آن بسیار ناچیز

نﻈر گرفته نمیشود .در راستای در نﻈرگیری این اﺛر باید به جای تﻌریﻒ

است و در سربارﻫای قابﻞ توجه مقدار آن در حد صفر است .البته این

ﺧصوصیات مکانیکی آجر برروی آجرﻫا ،ﺧصوصیات مکانیکی منشور

پارامتر از آزمایش مستقیم و استانداردی حاصﻞ نمیشود ،برای مصالح

بنایی تﻌریﻒ گردد ،متﺄسفانه این نکته در بسیاری از تحقیقات قبلی

بنایی مقدار آن  5تا  20در مدل ﺧسارت دیده بتن است .در واقﻊ پارامتر

داﺧﻞ کشور در این زمینه نادیده گرفته شده است.

زاویه اتساع )انبساط برشی( ،مقدار بلندشدگی در اﺛر جابﺠایی برشی

مدول االستیسیته مربوط به مصالح بنایی داﺧﻞ کشور عدد نسبتاً

را مشخﺺ میکند .این پدیده اﺛر زبری سطح است که به این صورت

باالیی بوده است و البته بهتر است از آزمایش منشور بنایی به دست

نمایان میشود .بایستی توجه شود که مقدار انبساط برشی بستگی به

آید .میزان مدول االستیسیته مصالح بنایی مﻌموالً بر اساس مقاومت

مقدار تنش فشاری محصورشدگی دارد و با افزایش این تنش فشاری،

فشاری آن تﻌیین میشود .به عنوان مﺜال پیش استاندارد FEMA356

زاویه اتساع کم میشود .ﻫمﭽنین ،با شروع لﻐزش و تحت تنشﻫای

رابطه زیر را برای بدست آوردن این پارامتر پیشنهاد میدﻫد .در ایالت

فشاری زیاد ،به علت از بین رفتن ناﻫمواریﻫای سطحی و صاف شدن

1

2

Interaction

Dilation Angle
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جدول  . 3خصوصیات مکانیکی مصالح بنایی و بتنی
 :خصوصیات مکانیکی مصالح بنایی و بتنی
Table 3. Mechanical specification of masonry and concrete materials.

) مقاومت فشاری ضریب پواسون
0/15
8/7
0/3
-----

(

رفتار مماسی

رفتار نرمال

 (Nمدول االستیسیته
4785
21000

) mm 2

)  (Ton mm3چگالی
1800*10-12
2400*10-12

منشور بنایی
تیر بتنی

جدول  . 4مشخصات مکانیکی المان سطح تماسی
Table 4. Mechanical
of interface
contect.
specificationسطح تماسی
مشخصات مکانیکی المان
:

رفتار کشش-جداشدگی

شروع خرابی

رفتار چسبنده
خرابی

تکامل خرابی

tan 

K tt

K ss

K nn

ft

C = 1.4f t

G f

G f

0/75

36

36

82

0/224

0/16

0/05

0/012

0/75

36

36

82

0/35

0/25

0/125

0/018

سطوح قبﻞ از لﻐزش ،زاویه اتساع به سمت صفر میﻞ میکند].[18

نمونه مرجع

لیونز برای حﻞ این مشکﻞ پیشنهاد کردند که مادة بتن ،به صورت یﮏ

ﺧروج از مرکزیت ،1تابﻊ پتانسیﻞ جریان در ابتدا محور افقی تنش

ماده ویسکوپالستیﮏ در نﻈر گرفته شود .این موضوع باعﺚ میشود که

ﻫیدرواستاتیﮏ را با زاویﮥ 90درجه قطﻊ میکند که تحت این شرایﻂ،

در ﻃی به دست آمدن مﻌادالت در ﻫر مرحله ،یﮏ زمان آرامش وجود

این تابﻊ در واقﻊ یﮏ منحنی ﺧواﻫد بود .مقدار این پارامتر اگر بسیار

داشته باشد .وجود این زمان آرامش باعﺚ میشود که حساسیت حﻞ

کوچﮏ در نﻈر گرفته شود ،باعﺚ واگرائی حﻞ در مراحﻞ اولیه ﺧواﻫد

نسبت به سطوح تسلیم کاﻫش یابد و در نتیﺠه مشکالت ﻫمگرایی تا

شد.

حدی بهبود یابد .ﻃبیﻌی است که مقدار این زمان آرامش باید به حدی
 σ b 0 σ c 0نسبت تنش فشاری حداکﺜر دو محوره به تﮏ محوره

کوچﮏ باشد که بتوان از تﺄﺛیرات آن بر پاسﺦ کلی سازه صرف نﻈر کرد .

است ،مقدار این پارامتر بین  1تا1 / 27متﻐیر است .ﻫرچه این مقدار

باتوجه به اینکه برای صحت سنﺠی مدلسازی تحلیلی ،از نتایﺞ
آزمایشگاﻫی استفاده میشود ،ﺧواص مصالح در جدول 3و  4ذکر شده

بیشتر باشد ماده رفتار سختتری از ﺧود نشان ﺧواﻫد داد].[22

پارامتر  Kدر واقﻊ شکﻞ مقطﻊ عرضی سطوح بارگﺬاری را تﻌیین

است:

میکند ،مقدار این پارامتر بین  0/5تا  1است .اگر مقدار این پارامتر

میزان جرم حﺠمی یا چگالی منشور بنایی که عددی بین 1800

برابر با یﮏ در نﻈر گرفته شود ،شکﻞ مقطﻊ عرضی سطح تسلیم شبیه

تا  1850کیلوگرم بر متر مربﻊ است .ضریب پواسون مربوط به منشور

دراکر-پراگر میگرد].[23

بنایی عددی بین  0/1تا  0/15است .مقاومت فشاری مربوط به منشور

پارامتر ویسکوزیته ،2در تحلیﻞ اجزای محدود بر اساس تﺌوری بتن

بنایی ﻃبﻖ دستور الﻌمﻞ موجود استاندارد  ASTMحداقﻞ سه نمونه

آسیب دیده پالستیسیته دارای پتانسیﻞ بسیار زیادی برای واگرایی

منشور بنایی تهیه شده است ،به این ترتیب پس از ساﺧت نمونهﻫا بر

زودرس است .دالیﻞ بسیار زیادی برای این مسﺄله میتوان بیان کرد

اساس توصیهﻫای موجود در استاندارد مورد نﻈر و مدت زمان مشخﺺ،

که مهمترین آنها کاﻫش سختی بسیار شدید پس از ترکﺧوردگی و

نمونهﻫا در دستگاه مربوط تحت آزمایش قرار گرفتهاند؛ بدیهی است

تﻐییرات شیب بسیار زیاد در مقطﻊ عرضی سطح تسلیم است .دووات و

برای تﻌیین مقاومت فشاری نمونهﻫا در راستای عمود بر درزﻫای افقی

Eccentricity
Viscosity Parameter

1
2
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نمونه به صورت عادی تحت نیروﻫای فشاری قرار میگیرد .در حالی که
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از کنار تحت آزمایش قرار میگیرد و مقاومت فشاری منشور بنایی به
دست میآید تیر بارگﺬاری بتنی در باال و پایین دیوار بنایی ﻏیر مسلح
قرار دارد ،این تیر بتنی مطمﺌناً رفتار االستیﮏ و ﺧطی ﺧواﻫد داشت به

نفوذی در یکدیگر نداشته و رفتاری سختی ﺧواﻫند داشت.

 -4کالیبره کردن و صحت سنجی مدل تحلیلی

ﻫمین علت مقاومت فشاری بتن در نرم افزار تﻌریﻒ نمیشود و بر حسب
چنین تﻌریفی ﻫیﭻ گونه ﺧسارتی در آن مﺠاز نخواﻫد بود.

ابتدا به بررسی چگونگی رفتار دیوارﻫای مصالح بنایی ﻏیر مسلح
ساﺧته شده در آزمایشگاه سازه دانشگاه تهران تحت بار پوشآور

Ι
 G fپارامتر ﻏیر ﺧطی به نام انرژی شکست در کشش است ،این

یﮏ ﻃرفه قرار گرفته است ،با مدلسازی در نرمافزار و مقایسه نتایﺞ

پارامتر در حقیقت انرژی مورد نیاز برای ایﺠاد ترک با مساحت واحد

آزمایشگاﻫی با نتایﺞ نرمافزاری جهت صحت سنﺠی دو نمونه دیوار

در سطح تماس آجر و مالت است ،این پارامتر از سطح زیر منحنی

مصالح بنایی ﻏیر مسلح شاﻫد

تنش-تﻐییر ﻃول از آزمایش کشش مستقیم برروی درزﻫای مالت به

پس از آن ﻫم به صحت سنﺠی دو نمونه شاﻫد تقویت شده با استفاده

URMW-C-0.5

و

URMW-C-0.7

ΙΙ
2
دست میآید و واحد آن )  (N.mm mmاست G f .پارامتر ﻏیر

از تسمهﻫای فوالدی به نامﻫای

ﺧطی به نام انرژی شکست در برش است ،این پارامتر در حقیقت سطح

 C-R1-0.7پرداﺧته شده است] .[14در داﺧﻞ نرم افزار اجزای محدود

زیر منحنی نیرو-جابهجایی درز مالت در برش میباشد و واحد آن

آباکوس با تحلیﻞ صریح مدلﻫا آنالیز شده است و نتایﺞ حاصﻞ از کار

2
)  (N.mm mmاست ft .این پارامتر مقاومت کششی مالت است،

عددی با نتایﺞ آزمایشگاﻫی مقایسه شده است ،نتایﺞ دارای تطابﻖ قابﻞ

جهت تﻌیین مقاومت کششی مستقیم مالت ،از آزمایش کشش مستقیم

قبولی ﻫستند .در مدل عددی اﺧتالف سطح زیر نمودار نیرو-جابهجایی

نمونهﻫای پاپیونی مالت استفاده شده است؛ بدین ترتیب شش نمونه

آزمایشگاﻫی و تحلیلی سازه فوالدی ،بتنی و آجری به ترتیب به

پاپیونی از مالت استاندارد تهیه شده و ﻃبﻖ دستورالﻌمﻞ استاندارد

میزان ٪20، ٪15 ، ٪10میتوانند تفاوت داشته باشند .نمونهﻫای مصالح

 ASTM-C307-94در دستگاه آزمایش کشش مستقیم تحت آزمایش

بنایی رفتار پیﭽیدهای از قبیﻞ تفاوت ﺧواص مکانیکی آجر و مالت و

2
قرار گرفتهاند و واحد آن )  (N mmاست C .چسبندگی درز مالت

ﻫمﭽنین پیﭽیدگی رفتارسطح مشترک مالت و آجر و ﻏیر ایزوتروپ و

که از فرمول  C = 1.4 ftبه دست میآید K nn .سختی مالت در

ناﻫمگن بودن دارند و ﻫمﭽنین رفتار ﻏیر ﺧطی ﻫندسی و فیزیکی آنها،

3
جهت عمودی )کششی( ،که واحد آن )  (N mmاست K ss .سختی

مدلسازی عددی این سازهﻫا را بسیار پیﭽیده میکند.

برشی مالت در جهت  1دستگاه مختصات ،که واحد آن ) (N mm3
است K tt .سختی برشی مالت در جهت  2دستگاه مختصات ،که واحد
آن ) (N mm3

است.

از جمله رفتار مماسی که آجرﻫا باﻫم دارند ،از نوع پنالتی 1است و
 tan θضریب اصطکاک عددی بین  0/7تا  0/8است .در واقﻊ زمانی
که چسندگی از بین میرود ،فقﻂ اصطکاک است که برروی رفتار
سطوح تﺄﺛیر گﺬار است .در رفتار نرمال موضوع مهم دیگر در رفتار
تنش-جداشدگی ،نحوهی رفتار سطوح پس از بین رفتن چسبندگی آنها
است .این رفتار به صورت رفتار فشاری و اصطکاک مدلسازی میگردد.

ﻫنگامیکه سطوح در تماس با یکدیگر نیستند ،فشاری بین آنها منتقﻞ
نمیشود ،ولی ﻫنگامیکه دو سطح با یکدیگر در تماس ﻫستند ،نیروی
فشاری میتواند بین آنها منتقﻞ گردد .رفتار سطوح در راستای عمودی
تماس سخت ،درنﻈر گرفته میشود .یﻌنی ﻫنگامیکه چسبندگی سطوح
یا به اصطالح مالت بین واحدﻫای بنایی از بین رفت دو سطح ﻫیﭻ
Penalty

1

URMW-C-R1-0.5

 -4-1صحت سنﺠی نمونه مدلسازی شده

و

URMW-

URMW-C-0.5

در شکﻞ -9الﻒ نمونه شاﻫد آزمایشگاﻫی

URMW-C-0.5

در

نرمافزار  ABAQUSمدل سازی شد ،شکﻞ -9ب تفاوت سطح زیر نمودار
نیرو-جابهجایی نمونه

URMW-C-0.5

آزمایشگاﻫی و تحلیلی ٪5/6

است ،در نمونه آزمایشگاﻫی مقاومت نهایی  36/5کیلونیوتن ،سختی
مؤﺛر  24کیلو نیوتن بر میلیمتر ،شکﻞپﺬیری  10است؛ در نمونه تحلیلی
مقاومت نهایی  37کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر  25کیلو نیوتن بر میلیمتر،
شکﻞپﺬیری  10است .درصد اﺧتالف پارامترﻫای مورد نﻈر ﻫرکدام
به ترتیب برابر با  ٪0 ، ٪4/1 ، ٪1/36است .با توجه شکﻞ -10الﻒ مد
گسیختدگی حاکم در نمونه مرجﻊ  URMW-C-0.5در جابهجایی نسبی
 ٪1/1مد لﻐزشی است که در آزمایشگاه مشاﻫده شده است و در نمونه
تحلیلی شکﻞ -10ب مد گسیختگی ﻫم لﻐزشی است ،شکﻞ-10پ و
-10ت ﺧرابی دیوار مصالح بنایی مدلسازی شده را در فشار و کشش
را به ترتیب نشان میدﻫد .در رابطه با عدم تطابﻖ شکﻞگیری ترکﻫا
3169
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ب

الف

شاهدشاهد
نمونهنمونه
تحلیلی و
نمونهنمونه
جاییجایی
جاب-هجابه
مودارو-نیرو
 URMW-C-0.5ب) ب) ن
شاهد URMW-C-
نمونه شاهد
محدودی نمونه
اجزا محدودی
سازی اجزا
لسازی
مدل
شکل  .: 99الف)
شکل
آزمایشگاهی
تحلیلی و
نمودار نیر
الف) مد
0.5
آزمایشگاهی Fig. 9. a) Finite element model
 b) Force-displacement curve of analytical specimen andوof reference specimen URMW-C-0.5
experimental reference specimen.

الف) خرابی

آزمایشگاهی[]14

پ) خرابی در فشار

ب) تنش ون میسز

ت) خرابی در کشش

تحلیلی URMW-C-0.5
نمونه
آزمایشگاهی و
شاهد
نمونه
خرابی
شکل: 10. 10
URMW-C-0.5
تحلیلی
نمونه
آزمایشگاهی و
شاهد
نمونه
خرابی
شکل
Fig. 10. Experimental and finite Element of damage pattern of reference specimen URMW-C-0.5
a) Experimental damage b) Mises stress c) Compression damage d) Tension damage

ب

الف

جایی نمونه تحلیلی و نمونه شاهد آزمایشگاهی
جابهجایی
نیرو-جابه
 URMW-C-0.7ب) نمودار نیرو
شاهد
نمونه
محدودی
اجزااجزا
سازی
مدلمدل
الف)الف)
شکل. 11 :
URMW-Cشاهد
نمونه
محدودی
سازی
شکل 11
آزمایشگاهی
0.7
 b) Force-displacement curve of analytical specimenوFig. 11. a) Finite element model of reference specimen URMW-C-0.7
and experimental reference specimen

در مدلﻫای تحلیلی در مقایسه با نمونهﻫای آزمایشگاﻫی ،الزم به ذکر

است .در نمونه آزمایشگاﻫی مقاومت نهایی  17کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر

است که در مقاله آزمایشگاﻫی که از نمونهﻫای آن جهت صحت سنﺠی

 17کیلونیوتن بر میلیمتر و شکﻞپﺬیری  14است؛ در نمونه تحلیلی

استفاده شده است بارگﺬاری به صورت رفت و برگشتی بوده است ،اما در

مقاومت نهایی  17/5کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر  18کیلونیوتن بر میلیمتر

نرم افزار  ABAQUSفقﻂ از یﮏ سمت پوش داده شده است ،به ﻫمین

و شکﻞپﺬیری  15است ،درصد اﺧتالف پارامترﻫای مورد نﻈر ﻫرکدام به

علت شکﻞ ترکﻫای به دست آمده مقدار کمی با ترکﻫای که در داﺧﻞ

ترتیب برابر با  ٪5/88 ، ٪5/88 ، ٪2/94است .با توجه به شکﻞ -12الﻒ

آزمایشگاه به دست آمده فرق دارد.

مد گسیختدگی حاکم در نمونه مرجﻊ  URMW-C-0.7در جابهجایی
نسبی  ٪1/1مد برشی است که در آزمایشگاه مشاﻫده شده است و در

 -4-2صحت سنﺠی نمونه مدلسازی شده

نمونه تحلیلی شکﻞ -12ب مد گسیختگی ﻫم برشی است ،شکﻞ -12پ

URMW-C-0.7

در شکﻞ -11الﻒ نمونه شاﻫد آزمایشگاﻫی در

URMW-C-0.7

و -12ت ﺧرابی دیوار مصالح بنایی مدلسازی شده را در فشار و کشش

نرمافزار  ABAQUSمدلسازی شد ،شکﻞ -11ب تفاوت زیر سطح نمودار

را به ترتیب نشان میدﻫد .در رابطه با عدم تطابﻖ شکﻞگیری ترکﻫا

نیرو-جابهجایی نمونه  URMW-C-0.7آزمایشگاﻫی و تحلیلی ٪14/3

در مدلﻫای تحلیلی در مقایسه با نمونهﻫای آزمایشگاﻫی ،الزم به ذکر
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الف) خرابی

ب) تنش ون میسز

آزمایشگاهی[]14

پ) خرابی در فشار

ت)خرابی در کشش

تحلیلی URMW-C-0.7
URMW-C-0.7
نمونهتحلیلی
آزمایشگاهیوونمونه
شاهدآزمایشگاهی
نمونهشاهد
خرابینمونه
: .1۲خرابی
شکل12
شکل
Fig. 12. Experimental and Finite element of damage pattern of reference specimen URMW-C-0.7
a) Experimental damage b) Mises stress c) Compression damage d) Tension damage

ب

الف

نمونه شاهد
تحلیلی بابا نمونه
نمونه تحلیلی
جایی نمونه
جابههجایی
ب) نمودار
 URMW-C-R1-0.5ب)
شاهد آزمایشگاهی
نیروو--جاب
نمودار نیر
محدودیشاهد
محدودی نمونه
مدلاجزا
سازی
الف) :مدل
شکل . 13
نمونه شاهد
سازی اجزا
الف)
شکل 13
آزمایشگاهی
URMW-C-R1-0.5
Fig. 13. a) Finite element model of
 b) Force-displacementوreference specimen URMW-C-R1-0.5
curve of analytical specimen
and experimental reference specimen.

الف) خرابی

ب) تنش ون میسز

آزمایشگاهی[]14
a) Experimental

پ) خرابی در فشار

ت) خرابی در کشش

تحلیلی URMW-C-R1-0.5
URMW-C-R1-0.5
نمونهتحلیلی
آزمایشگاهیو ونمونه
شاهدآزمایشگاهی
نمونهشاهد
خرابینمونه
: 14خرابی
شکل. 14
شکل
Fig. 14. Experimental and Finite Element of damage pattern of reference specimen URMW-C-R1-0.5
damage b) Mises stress c) Compression damage d) Tension damage

است که در مقاله آزمایشگاﻫی که از نمونهﻫای آن جهت صحت سنﺠی

مقاومت نهایی  55/7کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر  10/2کیلونیوتن بر

استفاده شده است بارگﺬاری به صورت رفت و برگشتی بوده است ،اما در

میلیمتر و شکﻞپﺬیری  7/2است؛ در نمونه تحلیلی مقاومت نهایی 57/6

نرم افزار  ABAQUSفقﻂ از یﮏ سمت پوش داده شده است ،به ﻫمین

کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر  12/2کیلو نیوتن بر میلیمتر و شکﻞپﺬیری

علت شکﻞ ترکﻫای به دست آمده مقدار کمی با ترکﻫای که در داﺧﻞ

 8/5است ،درصد اﺧتالف پارامترﻫای مورد نﻈر ﻫرکدام به ترتیب برابر

آزمایشگاه به دست آمده فرق دارد.

با  ٪18 ، ٪19 ، ٪3/4است .با توجه به شکﻞ -14الﻒ مد گسیختدگی
حاکم در نمونه مرجﻊ  URMW-C-R1-0.5در جابهجایی  ٪2/19مد

 -4-3صحت سنﺠی نمونه شاﻫد تقویت شده URMW-C-R1-0.5

چرﺧشی-لﻐزشی است که در آزمایشگاه مشاﻫده شده است و در نمونه

در شکﻞ -13الﻒ نمونه شاﻫد آزمایشگاﻫی تقویت شده آزمایشگاﻫی

تحلیلی شکﻞ -14ب مد گسیختگی چرﺧشی-لﻐزشی است ،شکﻞ

مدلسازی شد ،شکﻞ

-14پ و -14ت ﺧرابی دیوار مصالح بنایی مدلسازی شده را در فشار

URMW-

و کشش را به ترتیب نشان میدﻫد .در رابطه با عدم تطابﻖ شکﻞگیری

 C-R1-0.5آزمایشگاﻫی و تحلیلی  ٪3/2است ،در نمونه آزمایشگاﻫی

ترکﻫا در مدلﻫای تحلیلی در مقایسه با نمونهﻫای آزمایشگاﻫی ،الزم

URMW-C-R1-0.5در نرمافزار

ABAQUS

-13ب تفاوت زیر سطح نمودار نیرو-جابهجایی نمونه
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شاهد
نمونه
محدودی
اجزااجزا
سازی
الف)لمدل
شکل : 15.
آزمایشگاهی
نمونه شاهد
تحلیلی
جایی نمونه
نیرو-
 URMW-C-R1-0.7ب)
شاهد
نمونه
محدودی
سازی
الف) مد
شکل 15
آزمایشگاهی
نمونهباشاهد
تحلیلی با
جابهنمونه
جایی
نمودارجابه
نمودار نیرو-
ب)
URMW-C-R1-0.7
Fig. 15. a) Finite Element model of reference specimen URMW-C-R1-0.7
b) Force-displacement curve of analytical specimen and experimental refrence specimen

الف) خرابی آزمایشگاهی[]14

پ) خرابی در فشار

ب) تنش ون میسز

ت)خرابی در کشش

تحلیلی URMW-C-R1-0.7
نمونه
آزمایشگاهی و
شاهد
نمونه
خرابی
: 1۶. 16
شکل
URMW-C-R1-0.7
تحلیلی
نمونه
آزمایشگاهی و
شاهد
نمونه
خرابی
شکل
Fig. 16. Experimental and Finite Element of damage pattern of reference specimen URMW-C-R1-0.7
a) Experimental damage b) Mises stress c) Compression damage d) Tension damage

به ذکر است که در مقاله آزمایشگاﻫی که از نمونهﻫای آن جهت صحت

چرﺧشی-لﻐزشی است ،شکﻞ -16پ و -16ت ﺧرابی دیوار مصالح بنایی

سنﺠی استفاده شده است بارگﺬاری به صورت رفت و برگشتی بوده

مدلسازی شده را در فشار و کشش را به ترتیب نشان میدﻫد .در

است ،اما در نرم افزار  ABAQUSفقﻂ از یﮏ سمت پوش داده شده است،

رابﻃه با عدم تطابﻖ شکﻞگیری ترکﻫا در مدلﻫای تحلیلی در مقایسه

به ﻫمین علت شکﻞ ترکﻫای به دست آمده مقدار کمی با ترکﻫای که

با نمونهﻫای آزمایشگاﻫی ،الزم به ذکر است که در مقاله آزمایشگاﻫی که

در داﺧﻞ آزمایشگاه به دست آمده فرق دارد.

از نمونهﻫای آن جهت صحت سنﺠی استفاده شده است بارگﺬاری به
صورت رفت و برگشتی بوده است ،اما در نرم افزار  ABAQUSفقﻂ از
یﮏ سمت پوش داده شده است ،به ﻫمین علت شکﻞ ترکﻫای به دست

 -4-4صحت سنﺠی نمونه شاﻫد تقویت شده URMW-C-R1-0.7
در شکﻞ -15الﻒ نمونه شاﻫد تقویت شده آزمایشگاﻫی URMW-

 C-R1-0.7در نرمافزار  ABAQUSمدل سازی شد ،شکﻞ -15ب نمودار

آمده مقدار کمی با ترکﻫای که در داﺧﻞ آزمایشگاه به دست آمده فرق
دارد.

نیرو-جابهجایی مدل آزمایشگاﻫی و تحلیلی را نشان میدﻫد ،در نمونه

در جدول  5پارامترﻫای مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری،

 URMW-C-R1-0.7تفاوت سطح زیر ﻫر نمودار پوشآور آزمایشگاﻫی

سطح زیر نمودار نیرو-جابهجایی نمونهﻫای شاﻫد آزمایشگاﻫی و

با نمودار پوش آور تحلیلی  ٪3/1است ،در نمونه آزمایشگاﻫی مقاومت

نمونهﻫایی که در نرمافزار مدلسازی و تحلیﻞ شده است را نشان

نهایی  54کیلونیوتن ،سختی مؤﺛر  10کیلو نیوتن بر میلیمتر و

میدﻫد .درصد اﺧتالف ﻫر پارامتر بین نمونه آزمایشگاﻫی و نمونه

شکﻞپﺬیری  10است؛ در نمونه تحلیلی مقاومت نهایی  54کیلونیوتن،

تحلیلی محاسبه شده است.

سختی مؤﺛر  8کیلونیوتن بر میلیمتر و شکﻞپﺬیری  8است .درصد
اﺧتالف پارامترﻫای مورد نﻈر ﻫرکدام به ترتیب برابر با ٪20 ، ٪20 ، ٪0

 -5معرفی مدلهای تحلیلی مقاومسازی شده با تسمه فوالدی

است .با توجه به شکﻞ -16الﻒ مد گسیختگی حاکم در نمونه مرجﻊ

بررسی رفتار دیوارﻫای بنایی تقویت شده با تسمهﻫای فوالدی

 URMW-C-R1-0.7در جابهجایی نسبی  ٪2/19مد چرﺧشی-لﻐزشی

ﻫدف اصلی در این مقاله میباشد ،با توجه به این موضوع که بیشتر

است و ﺧردشدگی در قسمت پایین تسمهﻫای فوالدی در آزمایشگاه

ساﺧتمانﻫا در ایران ساﺧتمانﻫای بنایی ﻏیر مسلح چه به صورت

مشاﻫده شده است و در نمونه تحلیلی شکﻞ -16ب مد گسیختگی

کالفدار یا بدون کالف است .در زلزلهﻫا این ساﺧتمانﻫا به دلیﻞ
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جدول  . 5مقایسه نمونه شاهد آزمایشگاهی و نمونه تحلیلی
تحلیلی Table 5. Comparison of
experimental
reference
آزمایشگاهی و نمونه
specimenشاهد
 andمقایسه نمونه
: analytical specimen.

٪اختالف
٪-5/6

٪-14/3

٪3/2

٪3/1

سطح زیر نمودار
)
(
553/73
522/67
273/29
234/13
1407/93
1458/09
1875/199
1818/74

٪اختالف

٪0

٪5/88

٪18

٪20

شکلپذیری
10
10
14
15
7/2
8/5
10
8

٪اختالف

سختی موثر
24

٪4/1

25
17

٪5/88

٪19

18
10/2
12/2
10

٪20

8

٪اختالف
٪1/36

٪2/94

٪3/4

0

مقاومت نهایی
( )
36/5
37
17
17/5
55/7
57/6
54
54

نوع نمونه
آزمایشگاه
ی
تحلیلی
آزمایشگاه
ی
تحلیلی
آزمایشگاه
ی
تحلیلی
آزمایشگاه
ی
تحلیلی

جدول  . 6نامگذاری و شکل نمونههای مقاوم سازی شده با تسمههای فوالدی
Table 6. Nomenclature
and
shape
reinforced
with
steel
تسمههای فوالدی
شده با
مقاومofسازی
شکل نمونههای
گذاری و
 tiesنام
: specimens
نام نمونه

شمای قرارگیری تسمههای فوالدی
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0/0/5
طول 5
تقویت شده
نمونههای
جایییهمه
نیروه-جابه
شکل : 17
ارتفاعبهبهطول
نسبتارتفاع
URMW-R-0.5با بانسبت
شدهURMW-R-0.5
تقویت
یههای
نمون
جایی همه
نمودارهای-جاب
نمودارهای نیرو
شکل . 17

Fig. 17. Force-displacement curve of all retrofitted specimens URMW-R-0.5 with height to length ratio of 0.5

شکل  : 18نمودار نیرو-جابهجایی نمونههای مقاومسازی شده  URMW-R-0.7با نسبت ارتفاع به طول 0/7
شکل  . 18نمودار نیرو-جابهجایی نمونههای مقاومسازی شده  URMW-R-0.7با نسبت ارتفاع به طول ۰/۷
Fig. 18. Force-displacement curve of all retrofitted specimens URMW-R-0.7 with height to length ratio of 0.7

ضﻌﻒﻫای عمدهای که دارند بسیار آسیبپﺬیر ﻫستند ،که میتوانیم به

به نیروی متخصصﺺ ندارد و ﻫمﭽنین رفتار و درگیری ﺧرابی بتن با

کنیم.

آجر باعﺚ تقویت دیوارﻫای باربر با تسمه فوالدی میشود .نمونهﻫای

متﺄسفانه به دلیﻞ قدیمی بودن بﻌﻀی از این سازهﻫا و یا عدم نﻈارت

مقاومسازی با شمای قرار گیری تسمهﻫای فوالدی و نامگﺬاری نمونهﻫا

مناسب بر ساﺧت این ساﺧتمانﻫا اجرای آنها از گﺬشته تاکنون دارای

در جدول  6نشان داده شده است .در این نمونهﻫا تسمهﻫای فوالدی به

اشکاالت فراوانی است برای این منﻈور امروزه بحﺚ مقاومسازی ،ترمیم

صورت دو ﻃرف دیوار قرار گرفته است.

زلزله اﺧیر در سال 1396که در کرمانشاه رخ داده است اشاره

ساﺧتمانﻫای مصالح بنایی ﻏیر مسلح موجود مطرح است ،یکی از این

نمونهﻫای تحلیلی بر اساس نامگﺬاری و نحوه مدلسازی جدول

روشﻫا مقاوم سازی با استفاده از تسمهﻫای فوالدی است .مقاومسازی

 ،6در نرم افزار اجزای محدود  ABAQUSمدلسازی شدند .با به دست

با تسمهﻫای فوالدی به دلیﻞ اجرا آسانی که دارد و نیازی به تمیز کردن

آوردن نمودار نیرو–جابهجایی آن با استفاده از روش  FEMA356دو

سطح دیوار ندارد ،در این رابطه باعﺚ کاﻫش ﻫزینهﻫا ﺧواﻫد شد و نیاز

ﺧطی شده است] .[14در شکﻞ  17و  18تمام نمودارﻫای نمونهﻫای
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][5
جاییباباروش
جایی
جابه
نمودارنیرو
سازینمودار
دوخطیسازی
شکل: .1919دوخطی
شکل
]5[ FEMA356
روش FEMA356
جابه
نیرو--
Fig. 19. Bilinearization of force-displacement curve using FEMA356 method.

ب) نمونه URMW-R9-0.7

الف) نمونه URMW-R12-0.5

تقویت شده
تحلیلی تقویت
های تحلیلی
نمونههای
خطی نمونه
دو خطی
نمودار دو
 :. ۲3نمودار
شکل 20
شده
شکل
Fig. 20. The bilinear curve of the retrofitted analytical specimens
 b) Specimen URMW-R9-0.7وa) Specimen URMW-R12-0.5

URMW-R-0.5

که جابهجایی به صورت گام به گام زیاد میشود و باعﺚ ﻫﻞ دادن سازه

مقاومسازی شده با تسمه فوالدی در روی دیوار

نشان داده شده ،که تﻐییرات و اﺛرات تسمهﻫای

میشود .این افزایش جابهجایی تا جایی ادامه مییابد که سازه تﻐییر

فوالدی بر روی دیوار مصالح بنایی قابﻞ مشاﻫده است .به علت تﻌداد

شکﻞﻫای پالستیﮏ را تﺠربه کند .پس از تشکیﻞ تﻐییر شکﻞﻫای

زیاد نمونهﻫای تقویت شده از ﻫر نمونه دیوار مصالح بنایی با نسبت

پالستیﮏ ،سازه ﻫمﭽنان مقاوم است و میتوان بارگﺬاری را افزایش داد.

ارتفاع به ﻃول  0/5و  0/7با استفاده از روش  FEMA356یﮏ نمونه دو

این افزایش نیرو تا جایی ادامه پیدا میکند که سازه دچار فرو ریزش

ﺧطی شده و در شکﻞ  20نشان داده شده است ،و در جدول  7و  8نتایﺞ

شود .برای دو ﺧطی کردن نمودارﻫای نیرو-جابهجایی از روشی که

دو ﺧطی دیگر نمونهﻫا را میتوان با یکدیگر مقایسه نمود.

 [5]FEMA356برای سازهﻫای مصالح بنایی پیشنهاد داده ،استفاده

و

URMW-R-0.7

 -6نحوه دو خطی کردن نمودارهای نمونههای مقاوم سازی
شده

شد .در این روش مقاومت نهایی سازه و جابهجایی متناﻇر با آن ، δ m
سختی موﺛر  ، K eشکﻞپﺬیری  µبه دست میآید .برای محاسبه این
پارامترﻫا از رابطه  1و  2استفاده میشود:

تحلیﻞ استاتیکی ﻏیر ﺧطی پوش آور 1یﮏ نوع تحلیﻞ افزایشی است
Push Over

1

)(1
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(

(

جدول  . 7نتایج دو خطی سازی نمونههای تقویت شده URMW-R-0.5
parameterتقویت شده
سازی نمونههای
نتایج دو خطی
:
Table 7. Results of bilinearization
retrofitted
URMW-R-0.5

سختی موثر

) مقاومت نهایی

12/2
10/5
13/2
7/5
9/4
8/8
11
11/11
14/5
25/11
33
59
15/44

57/6
75/21
97/26
34/4
85/5
100
129
142
185
185
219
375/5
161/5

شکلپذیری
8/5
6/5
6/5
7/6
4/7
3/6
3/8
3/4
3/5
5
5/6
6/6
5/7

Vy

44
49
62
29
61
75
91
100
126
155
182
295

m

y

نام نمونه

3/6 30/5
4/7 30/5
4/7 30/5
4 30/5
6/5 30/5
8/5 30/5
8/2 30/5
9 30/5
8/7 30/5
6 30/5
5/5 30/5
5 30/5
میانگین نمونههای تقویت شده

جدول  . 8نتایج دو خطی کردن نمونههای تقویت شده URMW-R-0.7
parameterتقویت شده
کردن نمونههای
نتایج دو خطی
:
Table 8. Results of bilinearization
retrofitted
URMW-R-0.7

) مقاومت نهایی
54
66/3
80
76/35
93/3
95
134
119
185
100/33

(

) سختی مؤثر

8
6/25
7/1
6/4
7
6/7
15/8
14/27
24
10/6

δm
δy

)(2

شکلپذیری
8
5
5/1
4/5
4/1
4/1
5/8
5/8
5/9
5/4

=µ

 V yمقاومت تسلیم δ y ،جابهجایی متناﻇر با مقاومت تسلیم و δ m
جابهجایی با حداکﺜر مقاومت سازه که واحد آنﻫا به ترتیب کیلونیوتن و
میلیمتر است ،شکﻞ .19

ﻫمانطور که در شکﻞ  21مشاﻫده میشود ،با مقاوم کردن دیوار
مصالح بنایی نمونهﻫای

URMW-R-0.5

که نسبت ارتفاع به ﻃول

Vy

45
50
57
58
70
67
111
100
170

m

y

نام نمونه

5/5 41
8
41
8
41
9
41
7
41
10
41
7
41
7
41
7
41
میانگین نمونههای تقویت شده

است .ﻫرچه تﻌداد این تسمهﻫای فوالدی بیشتر شود مقاومت نهایی
ﻫم بیشتر میشود میانگین مقاومت نهایی در تمام نمونهﻫای تقویت
شده حدودا ً  161کیلونیوتن است .در

و  URMW-R2-0.5و

نمونهﻫایURMW-C-R1-0.5

URMW-R3-0.5

که شکﻞ آنﻫا را در جدول

 6قرار دارد ،با تسمهﻫای فوالدی قائم تقویت شدهاند .شکﻞ  21نشان
میدﻫد مقاومت نهایی آنها نسبت به نمونهای که دیوار بدون تقویت است
به ترتیب  ٪163 ، ٪103 ، ٪55افزایش مقاومت داشته است .در شکﻞ

این نمونهﻫا برابر است با  0/5و با تسمهﻫای فوالدی مقاوم شدهاند،

 23نشان میدﻫد سختی مؤﺛر نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب

مقاومت نهایی آنﻫا نسبت به دیوار بنایی ﻏیر مسلح افزایش پیدا کرده

 ٪-47 ، ٪-58 ، ٪-51کاﻫش داشته است .در شکﻞ  22نشان میدﻫد
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0/5
های
نهایینمونه
مقاومتنهایی
مقایسهمقاومت
نمودارمقایسه
: ۲0نمودار
شکل. 21
شکل
طول0/5
ارتفاعبهبهطول
نسبتارتفاع
URMW-R-0.5بابانسبت
های URMW-R-0.5
نمونه
Fig. 21. Comparison of the ultimate strength for specimens URMW-R-0.5 with height to length ratio of 0.5

شکل  : ۲1نمودار مقایسه شکلپذیری نمونههای  URMW-R-0.5با نسبت ارتفاع به طول 0/5
شکل  . 22نمودار مقایسه شکلپذیری نمونههای  URMW-R-0.5با نسبت ارتفاع به طول 0/5
Fig. 22. Comparison of the ductility for specimens URMW-R-0.5 with height to length ratio of 0.5

شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب ٪-35 ، ٪-35 ، ٪-15

مؤﺛر نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب  ٪-12/4 ، ٪-70کاﻫش

کاﻫش داشته است .در شکﻞ  21مشاﻫده میشود بیشترین مقاومت را

داشته است .در شکﻞ  22نشان میدﻫد شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه

در تقویت با تسمهﻫای قائم نمونهای میدﻫد که تﻌداد بیشتری تسمه

بدون تقویت به ترتیب  ٪-53 ، ٪-24کاﻫش داشته است .در شکﻞ

قائم داشته باشد ،که میانگین درصد مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر،

 21مشاﻫده میشود ،بیشترین مقاومت نهایی را در تقویت با تسمهﻫای

شکﻞپﺬیری در نمونهﻫای تقویت شده با تسمه فوالدی به ترتیب برابر با

افقی نمونهای دارد که تﻌداد بیشتری تسمه افقی داشته باشد .میانگین

 ٪-52 ، ٪117و  ٪-28است.

درصد مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری آنها به ترتیب ، ٪60

در نمونهﻫای

URMW-R4-0.5

و

URMW-R5-0.5

که شکﻞ

 ٪-41/2و  ٪-38است.

آنﻫا را در جدول  6قرار دارد ،با تسمهﻫای افقی که به تسمهﻫای قائم

در نمونهﻫای  URMW-R6-0.5و  URMW-R7-0.5و URMW-

کنار دیوار متصﻞ است تقویت شدهاند ،شکﻞ  21نشان میدﻫد مقاومت

R8-0.5و  URMW-R9-0.5که شکﻞ آنﻫا را در جدول  6قرار دارد ،با

نهایی آنها به ترتیب برابر با  85/5 ، 34/4کیلونیوتن است که نسبت

تسمهﻫای فوالدی به صورت شبکهای تقویت شدهاند .شکﻞ  21نشان

به نمونهای که دیوار بدون تقویت است به ترتیب  ٪131 ، ٪-7کاﻫش

میدﻫد مقاومت نهایی آنها به ترتیب برابر با 185 ،142 ، 129 ، 100

و افزایش مقاومت داشته است .در شکﻞ  23نشان میدﻫد سختی

کیلونیوتن است ،که نسبت به نمونهای که دیوار بدون تقویت است به
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0/5
های
مؤثرثرنمونه
مقایسهسختی
نمودارمقایسه
: ۲۲نمودار
شکل. 23
شکل
طول0/5
ارتفاعبهبهطول
نسبتارتفاع
URMW-R-0.5بابانسبت
های URMW-R-0.5
نمونه
سختی مؤ
Fig. 23. Comparison of the effective stiffness for specimens URMW-R-0.5 with height to length ratio of 0.5

ترتیب  ٪400 ، ٪284 ، ٪248 ، ٪170افزایش مقاومت داشته

است.

نمونه بدون تقویت افزایش پیدا کرده است و افزایش دو برابری سختی

در شکﻞ  23نشان میدﻫد سختی مؤﺛر نسبت به نمونه بدون تقویت به

مؤﺛر و بیشترین شکﻞپﺬیری را داشته است .چون شکﻞپﺬیری پدیدهای

ترتیب  ٪-42 ، ٪-56 ، ٪-56 ، ٪-65کاﻫش داشته است .در شکﻞ 22

حساسی است و به  δ yو  δ mبستگی دارد ،مقدار آن به راحتی تﻐییر

نشان میدﻫد شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب ٪-64

میکند با افزایش  δ yشکﻞ پﺬیری کاﻫش مییابد ،ولی نمونه ضربدری

 ٪-65 ، ٪-66 ، ٪-62 ،کاﻫش داشته است .در شکﻞ  21مشاﻫده میشود

و مورب نسبت به دیگر نمونهﻫا شکﻞپﺬیری بیشتری دارد و میانگین

بیشترین مقاومت را در تقویت با تسمهﻫای فوالدی نمونهای میدﻫد

شکﻞپﺬیری و سختی مؤﺛر در نمونهﻫای تقویت شده به ترتیب برابر

که تﻌداد بیشتری شبکه داشته باشد .میانگین درصد مقاومت نهایی،

 5/7و  15/44است.

سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری به ترتیب برابر با  ٪-55 ، ٪275و  ٪-65است.

با توجه به شکﻞ 18ﻫمانطور که مشاﻫده میشود ،با مقاوم کردن

و

دیوار مصالح بنایی نمونهﻫای  URMW-R-0.7که نسبت ارتفاع به ﻃول

URMW-R12-0.5که شکﻞ آنﻫا را در جدول  6قرار دارد ،با تسمهﻫای

این نمونهﻫا برابر با  0/7و با تسمهﻫای فوالدی مقاوم شدهاند ،مقاومت

مورب و ضربدری تقویت شدهاند ،در شکﻞ  21نشان میدﻫد مقاومت

نهایی آنﻫا نسبت به دیوار بنایی ﻏیر مسلح افزایش پیدا کرده

است.

نهایی آنها به ترتیب برابر با  375/5 ، 219 ، 185کیلونیوتن است که

ﻫرچه تﻌداد این تسمهﻫای فوالدی بیشتر شود مقاومت نهایی ﻫم بیشتر

در نمونهﻫای

URMW-R10-0.5

و

URMW-R11-0.5

نسبت به نمونهای که دیوار بدون تقویت است ،به ترتیب ، ٪492 ، ٪400

میشود؛ میانگین مقاومت نهایی نمونهﻫای تقویت شده حدودا ً 100

 ٪915افزایش مقاومت داشته است .در شکﻞ  23نشان میدﻫد ،سختی

کیلونیوتن است .در نمونهﻫای  URMW-C-R1-0.7وURMW-R2-0.7

مؤﺛر نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب  ٪136 ، ٪32 ، ٪44افزایش

و  URMW-R3-0.7که شکﻞ آنﻫا را در جدول  6قرار دارد ،با تسمهﻫای

داشته است .در شکﻞ  22نشان میدﻫد شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه

قائم تقویت شدهاند .در شکﻞ  24نشان میدﻫد ،مقاومت نهایی آنها به

بدون تقویت به ترتیب  ٪-34 ، ٪-44 ، ٪-50کاﻫش داشته است .در

ترتیب برابر با  80 ، 66/3 ، 54کیلونیوتن است ،که نسبت به نمونهای

شکﻞ  21مشاﻫده میشود بیشترین مقاومت را در تقویت با تسمهﻫای

که دیوار بدون تقویت است به ترتیب  ٪357 ، ٪278 ، ٪208افزایش

مورب نمونهای میدﻫد که به صورت ضربدری است .میانگین درصد

مقاومت داشته است .در شکﻞ  26نشان میدﻫد ،سختی مؤﺛر نسبت

مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری به ترتیب برابر با ٪70 ، ٪600

به نمونه اولیه به ترتیب  ٪-60 ، ٪-65 ، ٪-55کاﻫش داشته است .در

و  ٪-43است.

شکﻞ  25نشان میدﻫد ،شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه بدون تقویت به

نمونه ضربدری دیوار بنایی با نسبت ارتفاع به ﻃول  0/5بیشترین

مقاومت نهایی در دو سمت دیوار دارد ،که حدودا ً  10برابر مقاومت نهایی

3178

ترتیب  ٪-66 ، ٪-66 ، ٪-47کاﻫش داشته است .ﻫمانطور که در شکﻞ
 24مشاﻫده میشود ،بیشترین مقاومت را در تقویت با تسمهﻫای قائم

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3161تا 3182

طول0/7
ارتفاعبهبهطول
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Fig. 24. Comparison of the ultimate strength for specimens URMW-R-0.7 with height to length ratio of 0.7

طول 7
نسبتارتفاع
URMW-R-0.7با بانسبت
های URMW-R-0.7
نمونه
شکل
مقایسه
نمودار
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مقایسه
نمودار
. 25
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Fig. 25. Comparison of the ductility for specimens URMW-R-0.7 with height to length ratio of 0.7

نمونهای میدﻫد که تﻌداد بیشتری تسمه قائم داشته باشد .میانگین

بیشترین مقاومت را در تقویت با تسمهﻫای افقی نمونهای میدﻫد که

درصد مقاومت نهایی ،سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری به ترتیب برابر با ٪281

تﻌداد بیشتری تسمه افقی داشته باشد .میانگین درصد مقاومت نهایی،

 ٪-60 ،و  ٪-60است.

سختی مؤﺛر ،شکﻞپﺬیری به ترتیب برابر با  ٪-62 ، ٪385است.

در نمونهﻫای  URMW-R4-0.7و  URMW-R5-0.7که شکﻞ آنﻫا

در نمونهﻫای  URMW-R6-0.7که شکﻞ آن را در جدول  6قرار

را در جدول  6قرار دارد ،با تسمهﻫای افقی که به تسمهﻫای قائم کنار

دارد ،با تسمهﻫای فوالدی به صورت شبکهای تقویت شدهاند .در شکﻞ

دیوار متصﻞ است تقویت شدهاند .در شکﻞ  24نشان میدﻫد ،مقاومت

 24نشان میدﻫد ،مقاومت آنها به ترتیب برابر با  95کیلونیوتن است ،که

آنها به ترتیب برابر با  93/3 ، 76/35کیلونیوتن است که نسبت به

نسبت به نمونهای که دیوار بدون تقویت است به ترتیب  ٪443افزایش

نمونهای که دیوار بدون تقویت است به ترتیب  ٪433 ، ٪337افزایش

مقاومت داشته است .در شکﻞ  26نشان میدﻫد ،سختی مؤﺛر نسبت

مقاومت داشته است .در شکﻞ  26نشان میدﻫد ،سختی مؤﺛر نسبت

به نمونه اولیه به ترتیب  ٪-63کاﻫش داشته است .در شکﻞ  25نشان

به دیوار بدون تقویت به ترتیب  ٪-61 ، ٪-64کاﻫش داشته است .در

میدﻫد ،شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه بدون تقویت به ترتیب ٪-73

شکﻞ  25شکﻞ پﺬیری نسبت به دیوار بدون تقویت به ترتیب ، ٪-70

کاﻫش داشته است.
ﻫمانطور که در شکﻞ  24مشاﻫده میشود در نمونهﻫایURMW

 ٪-73کاﻫش داشته است .ﻫمانطور که در شکﻞ  24مشاﻫده می شود،
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0/7
شکل  . 26نمودار مقایسه سختی مؤثر نمونههای
طول0/7
ارتفاعبهبهطول
نسبتارتفاع
URMW-R-0.7بابانسبت
شکل  : ۲۶نمودار مقایسه سختی مؤثر نمونههای URMW-R-0.7
Fig. 26. Comparison of the effective stiffness for specimens URMW-R-0.7 with height to length ratio of 0.7

 -R7-0.7و  URMW-R8-0.7و  URMW-R9-0.7که شکﻞ آنﻫا را در

مصالح بنایی بهترین روش برای جلوگیری از ﺧسارتﻫای مالی و جانی

جدول  6قرار دارد ،با تسمهﻫای مورب تقویت شدهاند مقاومت آنها به

مقاومسازی و بهسازی است .روشﻫای زیادی برای مقاومسازی وجود

ترتیب برابر با  185 ،119 ، 134کیلونیوتن است که نسبت به نمونهای

دارد که از میان آنها در این مقاله از روش مقاومسازی با استفاده از

که دیوار بدون تقویت است به ترتیب  ٪958 ، ٪580 ، ٪665افزایش

تسمهﻫای فوالدی در دو ﻃرف دیوار بنایی ﻏیر مسلح با نسبت ارتفاع به

مقاومت داشته است .شکﻞ  26نشان میدﻫد ،سختی مؤﺛر نسبت به

ﻃول  0/5و  0/7استفاده شده است .با توجه به عدم وجود مدارک فنی

نمونه بدون تقویت به ترتیب  ٪34 ، ٪-20 ، ٪-12کاﻫش داشته است.

و آیین نامهای کافی و کمبود نتایﺞ و مشاﻫدات آزمایشگاﻫی در زمینه

شکﻞ  25نشان میدﻫد ،شکﻞپﺬیری نسبت به نمونه بدون تقویت به

بهسازی لرزهای دیوارﻫای بنایی ﻏیر مسلح با استفاده از تسمهﻫای

ترتیب  ٪-60 ، ٪-61 ، ٪-61کاﻫش داشته است .ﻫمانطور که در شکﻞ

فوالدی انﺠام چنین تحلیلی با چیدمانﻫای مختلﻒ تسمهﻫای فوالدی

 24مشاﻫده میشود ،بیشترین مقاومت را در تقویت با تسمهﻫای مورب

از قبیﻞ افقی ،قائم ،مورب ،ضربدری و شبکه در دو ﻃرف دیوار بنایی

نمونهای میدﻫد که به صورت ضربدری است .میانگین درصد آنها برابر

ﻏیر مسلح امر ضروری به نﻈر میرسد .ﻫرکدام از این چیدمانﻫا اﺛر

با  ٪0/6 ، ٪735و  ٪-60است.

متفاوتی بر مقاومت نهایی و شکﻞپﺬیری دیوار بنایی دارند با دو ﺧطی

در نمونه ضربدری دیوار بنایی با نسبت ارتفاع به ﻃول  0/7افزایش

کردن نمودارﻫای نیرو-جابهجایی نمونهﻫا این اﺛرات را با یکدیگر مقایسه

 10برابری مقامت نهایی و افزایش دو برابری سختی مؤﺛر مشاﻫده شده

شده است .از مهمترین اﺛراتی که بر بهبود عملکرد لرزهای دیوار بنایی،

است .با توجه به نتایﺞ به دست آمده در ﻫر دو دیوار که نسبت ارتفاع به

میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ﻃول  0/5و  0/7را دارند ،شمای قرارگیری تسمهﻫای فوالدی بهترین

-1در نمونهﻫای تقویت شده در دیوارﻫای مصالح بنایی ﻏیر مسلح

حالت قرارگیری نمونه ضربدری که به تسمهﻫای فوالدی قائم کنار دیوار

با نسبتﻫای ارتفاع به ﻃول  0/5و  ،0/7میانگین افزایش مقاومت به

متصﻞ شده است؛ عالوه بر افزایش مقاومت نهایی و شکﻞپﺬیری در

ترتیب  161/5و  100کیلونیوتن نسبت به نمونهﻫای دیوارﻫای بنایی

ﻫنگام زلزله به دلیﻞ محبوس شدن دیوارﻫا در داﺧﻞ تسمهﻫای فوالدی

شاﻫد بدون تقویت میباشد.

شکست برشی ترد و ناگهانی نبوده است ،و از وقوع شکست زود ﻫنگام

 -2برای نمونهﻫای با نسبت ارتفاع به ﻃول  0/5و  0/7مقاومت نهایی

جلوگیری به عمﻞ میآید و در ﻫنگام شکست ﺧارج از صفحه از پرتاب

دیوار بنایی تقویت شده با تسمه فوالدی در دو ﻃرف دیوار به صورت قائم

مصالح به بیرون جلوگیری مینماید.

به مراتب بیشتر از مقاومت نﻈیر دیوار بدون تسمه فوالدی است حدود

نتیجه گیری

 ٪117و  ٪208به ترتیب مقاومت نمونهﻫا افزایش پیدا میکند.

با توجه به لرزهﺧیزی کشورمان و وجود ساﺧتمانﻫای موجود با
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-3تسمهﻫای فوالدی که به صورت ضربدری بر روی دیوار نصب

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3161تا 3182

شده است ،نقش مؤﺛرتری در افزایش مقاومت نهایی نسبت به تسمهﻫای

G ΙΙf

فوالدی که به صورت افقی و قائم بر روی دیوار نصب شدهاند دارند .در
حالی که در ایﺠاد مقاومت برشی الزم تسمهﻫای فوالدی قائم و افقی

K nn

برابری مقاومت نهایی و دو برابری سختی مؤﺛر نسبت به نمونه تقویت

K ss

دارای سهم یکسان میباشند .تسمهﻫای فوالدی ضربدری افزایش 10
نشده را نیز دارند.

و برای نمونهﻫای مقاوم شده به صورت شبکهای ،نمونه دیوار
URMW-R9-0.5و برای نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه مورب ،نمونه

برای نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه افقی ،نمونه دیوار URMW-R5-0.7

و برای نمونهﻫای مقاوم شده به صورت شبکهای ،نمونه دیوار
URMW-R6-0.7و برای نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه مورب ،نمونه
دیوار  URMW-R9-0.7پیشنهاد میشود.

-6با مقاوم کردن دیوار مصالح بنایی با استفاده از تسمهﻫای فوالدی
به دلیﻞ محبوس شدن دیوارﻫا در داﺧﻞ تسمهﻫای فوالدی شکست

) (N mm3

Unreinforced Masonry WallControl-Height/Length
Unreinforced Masonry WallControl-Retrofit-Height/Length

چگالی مصالح

ρ

برای نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه افقی ،نمونه دیوار URMW-R5-0.5

نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه قائم ،نمونه دیوار  URMW-R3-0.7و

سختی مالت در جهت برشی محور ،2

URMW-C-R-H/B

در نمونهﻫای مقاوم شده با تسمه قائم ،نمونه دیوار  URMW-R3-0.5و

بنایی مشابه نمونه دیوار مصالح بنایی با نسبت ارتفاع به ﻃول  0/7در

) (N mm3

URMW-C-H/B

مصالح بنایی مشابه نمونه دیوار مصالح بنایی با نسبت ارتفاع به ﻃول 0/5

 -5بهترین حالتهای قرارگیری برای تقویت بر روی دیوارﻫای مصالح

سختی مالت در جهت
عمودی(کششی)(N mm3 ) ،
سختی مالت در جهت برشی محور،1

K tt

 -4بهترین حالتﻫای قرارگیری برای تقویت بر روی دیوارﻫای

دیوار  URMW-R12-0.5پیشنهاد میشود.

انرژی شکست در

برش(N.mm mm 2 ) ،

بنایی(Ton mm ) ،
3

ν

ضریب پواسون

tan θ

ضریب اصطکاک
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