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چکیده
از آنجایی كه سازههای غیرمسلح بیشترین پتانسیل خرابی در برابر زلزله را دارا میباشند و دارای مکانیسمهای متعدد شکست هستند با توجه به وجود
عدم قطعیتهای فراوان در پارامترهای موجود در این نوع سازهها ،باید مطالعه آسیبپذیری آنها با آگاهی مناسبی از این پارامترها و در نظر گرفتن بیشترین
مدهای محتمل برای شکست آن در نظر گرفته شود .همچنین اغلب سازههایی كه دارای اهمیت تاریخی میباشند ،با استفاده از مصالح بنایی و آجری ساخته
شدهاند .این نوع سازهها معموالً در برابر زلزله دارای ضعفهای عمدهای میباشند .شناخت این ضعفها مقدمهای بر انتخاب روشی مناسب برای مقاومسازی
آنها میباشد .در دهههای گذشته ،محققین از روشهای مختلفی برای تقویت رفتار لرزهای دیوارهای آجری استفاده كردهاند .روشهای متداول برای این كار
عبارت است از روكشكاری و تقویت با گچ و بتن پاشیده كه استفاده از بتن پاشیده متداولترین روش است .در این تحقیق ،از روش میکرو برای مدلسازی
اجزای محدودی در نرمافزار  ABAQUSاستفاده شده است .در مدلسازی ،از سه روش مقاومسازی استفاده میشود كه شامل مقاومسازی با ورق فوالدی،
ورق  FRPو مالت است .نتایج این تحقیق نشان داد چیدمان راسته نوارهای  FRPنسبت به سایر روشها ،تأثیر بیشتری در بهبود انعطافپذیری و چیدمان
قطری نوارهای مذكور تأثیر ملموسی در افزایش مقاومت نهایی دیوارهای بنایی داشتهاند.
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ABSTRACT
Since unreinforced structures have the highest potential for earthquake damage and have multiple
failure mechanisms, due to the lack of many uncertainties in the parameters of this type of structures, their
vulnerability should be studied with proper knowledge of this and considering the parameters and the most
probable modes for its failure. Also, most of the structures that are of historical importance are made of
building materials and bricks. These types of structures usually have major weaknesses against
earthquakes. Recognition of these weaknesses is a prelude to choosing the appropriate method to
strengthen them. In recent decades, researchers have used various methods to enhance the seismic behavior
of brick walls. Common methods for this work are coating and reinforcement with plaster and sprayed
concrete, which is the most common method of using sprayed concrete. In this study, the micro method is
used for finite element modeling in ABAQUS software. In modeling, three methods of reinforcement are
used, which include reinforcement with steel sheet, FRP sheet and mortar. The results of this study showed
that the sequential arrangement of FRP strips, compared to other methods, had a greater effect on
improving the flexibility and the diagonal arrangement of the mentioned strips had a tangible effect on
increasing the final strength of masonry walls.
Keywords:
Brick Wall, Finite Element Modeling, Reinforcement, Steel Sheet, Mortar, FRP Sheet, ABAQUS Software.
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 -0مقدمه
مصالح بنایی از قدیمیترین مصالح ساختمانی هستند ،كه در اكثر سازههای تاریخی موجود مورد استفاده قرار گرفتهاند .این نوع
سازهها امروزه نیز استفاده گستردهای دارند .بااینحال با ظهور فوالد و بتن به عنوان مصالح كلیدی در قرن بیستم ،توجه كمتری به
مصالح بنایی میشود [ .]1این امر موجب میگردد مهندسین سازه در زمان حاضر علم محدودی درمورد مصالح سنتی و روشهای
استفاده از آنها را داشته باشند .دیوار آجری یک سیستم سازهای و غیرسازهای تركیبی است كه از آجر و مالت ساخته شده و قرن
هاست كه در ساخت و ساز به كار میرود .استفادهی گسترده از دیوارهای آجری در نواحی مستعد زلزله ،به خصوص به شکل پنلهای
تو پر با بتن تقویت شده ( RCیا چارچوب های فوالدی همواره مطرح بوده است .بنابراین پركردن این دیوارها به صورت متداول با
عناصر ثانویه صورت میگیرد (كه به عنوان عناصر غیرسازهای نیز نامیده میشوند) تا سازه تقویت شده و محاسبات ظرفیت ارتعاش
زلزله نیز بهبود یابد .با این وجود همچنان هدررفت انرژی زیادی وجود دارد [ .]2در دهه های گذشته ،محققین از روشهای مختلفی
برای تقویت رفتار ارتعاشی دیوارهای آجری غیرتقویت شده استفاده كردهاند .این روشها شامل تکنیکهای به اصطالح متداول تا
مدرن مقاومسازی سازههای مصالح بنایی میباشد .به صورت معمول ،كار روی سطح دیوار یک روش مناسب برای بهبود رفتار دیوار
آجری است .برخی از مشکالت روشهای متداول اشاره شده را میتوان با استفاده از بهسازی به كمک  FRPحل كرد .تقویت دیوارهای
آجری با استفاده از  FRPمیتواند منجر به افزایش مقاومت جانبی با ضریبی تقریبا از  1/1تا باالی  3شود [ .]3ایجاد یک مدل
محاسباتی بر اساس روش اجزا محدود گسسته در اینجا ارائه میگردد .یعنی استفاده از آجرها برای مدلسازی یک عنصر كامل كه به
صورت ضخامت مختلف ،نمودی از اتصاالت مالتی است .این اتصال میتواند ویژگیهای غیراالستیک داشته باشد كه با استفاده از
سطح شکست موهر-كلمب با آستانهی تنش و فاصله فشردگی دقیق اندازه گیری میگردد .روش مدلسازی زمانی كه در مورد یک
پنل دیوار آجری تک الیه به كار رود (یعنی غیرتقویت شده) تنها روی تحلیل سهبعدی تمركز دارد ،در حالی كه در مورد دیوارهای
آجری چند الیه ،مشخص است كه الزم است این حالت به سه بعدی تعمیم یابد .این مدل در نرمافزار تجاری  MIDAS FEAپیاده
سازی میشود و همه نتایج تحلیل نیز با خروجیهای آزمایش استخراج شده كنونی ،مقایسه و اعتبارسنجی میگردد [ .]0تعدادی از
پژوهشگران بر روی روشهای پیچیده اجزا محدودی تحقیق كردهاند .با توجه به رفتار كامال متفاوت آجر و مالت در دیوار و آزمایشهای
متعدد انجام شده بر روی اینگونه سازهها كه نمایش دهنده پدیدههایی همچون لغزش ،جداشدگی مالت از آجر و ترکهای قطری
میباشند ،مدلسازی ترک و كاهش سختی ناشی از آن همواره از بحثهای مهم بوده است و اینگونه عملکردها ناشی از رفتار مکانیکی
پیچیده و خاصیت غیرهمگن و شکننده مصالح بنایی میباشد .مصالح بنایی از المانهای یکنواختی ساخته شدهاند كه از باال و پایین
به وسیله مالت به هم پیوستهاند .این اتصاالت مالتی ضعیف بوده و به طور قابل توجهی رفتار غیرخطی از خود نشان میدهند.
خاصیت غیرخطی اتصاالت مالت در ابتدا از تغییرشکل غیرخطی آنها تحت برش یا فشار حاصل میشود .ولی به وسیلهی شکست
محلی ،باز و بسته شدن و لغزش اتصاالت تشدید میشوند .در خصوص مدلسازی عددی ،در دهههای گذشته ،تحقیقات مرتبط با
دیوارهای آجری پیشرفت قابل توجهی داشته است .اما مدلسازی دیوار آجری با تحمل بار ،یا دیوار آجری پر شده تحت بار سطحی،
میتواند منجر به تقویت سازه شده است .روشهای متفاوت دیگری برای شبیهسازی رفتار مکانیکی دیوارهای آجری طراحی شده كه
به صورت بارگذاری استاتیکی یا دینامیکی میباشند و روی صفحه ،خارج از صفحه یا حتی بهصورت همزمان مورد آزمایش قرار
گرفتهاند .انتخاب مناسبترین روش برای استفاده ،بستگی به عوامل زیادی دارد ،شامل تحلیل سازهای ،سطح دقت و سادهسازی مورد
نیاز ،دانش یا آگاهی از ویژگیهای ورودی مدل و داده های تجربی یا آزمایشی موجود ،میزان منابع مالی موجود ،زمان مورد نیاز و
تجربه قالب گیرنده (لورنکو) میباشد .ترجیحاً ،روش انتخابی برای مدل سازی دیوار آجری باید اطالعات مربوط را به روشی مطلوب
به كار برده و سطح قابل قبولی از دقت و نیز كمتری ن هزینه را در پی داشته باشد .طبق دیدگاه لورنکو ،استراتژیهای موجود برای
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مدلسازی عددی سازههای آجری باید جزء یکی از این دو گروه تلقی گردد( :الف) مدلسازی مقیاس كوچک ،و (ب) مدلسازی
مقیاس بزرگ .در این تحقیق ،دیوار مصالح بنایی به روش اجزا محدودی مدلسازی و رفتار غیرخطی آنها مطابق نمونهی آزمایشگاهی
راستی آزمایی شده است .سپس به عنوان نوآوری از سه روش مقاومسازی استفاده میشود كه شامل بهسازی با ورقهای فوالدی،
 FRPو مالت است .در ادامه ،رشد و ظهور ترک در نمونهی مورد مطالعه ،بررسی شده است.
 -2پیشینهی تحقیق
در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای برای بررسی انواع آسیبهای وارده به سازههای بنایی و راهکارهای مقاومسازی آنها صورت
گرفته است ،كه در زیر به طور مختصر به چندین مورد از این پژوهشها اشاره خواهد شد :جهت بررسی رفتار لرزهای سازههای بنایی
تحقیقات متعددی توسط افراد مختلف در سطح دنیا انجام گرفته است .این تحقیقات شامل انجام آزمایشهای متعددی بر روی
مقیاسهای مختلف از سازههای بنایی و یا استفاده از برنامههای كامپیوتری جهت مدلسازی عددی دیوار بنایی میباشند .باتوجه به
زمان بر و پرهزینه بودن آزمایشهای الزم ،شبیه سازی رفتار و توسعه مدل های عددی می تواند به عنوان یک راهکار مناسب در
بررسی رفتار سازه های بنایی مورد استفاده قرار گیرد .ویژگیهای رفتاری مصالح این گونه سازهها از قبیل تفاوت خواص مکانیکی
آجر و مالت و هم چنین پیچیدگی رفتار سطح مشترک مالت و آجر و ناهمگن بودن و هم چنین رفتار غیرخطی هندسی و فیزیکی
آنها ،مدلسازی عددی این سازهها را بسیار پیچیده میكند .یک مدلسازی مناسب برای چنین سیستمهایی باید بتواند انواع مکانیزم
های گسیختگی مصالح را در شرایط مختلف بارگذاری مدل نماید .بنابراین میبایست دو نوع رفتار مکانیکی ناپیوستگیها و رفتار
بلوکها در مدلسازی در نظر گرفته شود انواع روشهای محاسباتی مورد استفاده برای ارزیابی رفتار سازههای بنایی تحت بارگذاری
استاتیکی و دینامیکی را می توان در سه گروه تحلیل در مقیاس میکرو ،ماكرو و مزو دسته بندی كرد .در این جا پیشوند مزو نشان
دهنده مقیاسی بین مقیاس میکرو و مقیاس ماكرو است برای تحلیل در مقیاس میکرو ،رفتار دقیق سازه اهمیت زیادی دارد و به
مسیر ترکها در رفتار غیر خطی اجزا توجه زیادی می شود ،در حالی كه در تحلیل مقیاس ماكرو و مزو اجزا ،رفتار كلی به جای
جزئیات اهمیت دارد .روش تحلیل مقیاس مزو و ماكرو با استفاده از برخی فرض های ساده كننده بهره وری محاسباتی را بهبود می
بخشند[ .]5مدلسازی میکرو بر مبنای رفتار سنجی هر مصالح در جایگاه خودش است .لذا نحوهی قرارگیری هر یک از مصالح در
این مدل سازی بسیار مهم است .برای مثال در سازههای بنایی ،نقش آجرها و مالت و ضخامت و چگونگی قرارگیری آنها در كنار
هم مورد بررسی قرار میگیرد .برای مدلسازی در مقیاس واقعی سازههای بنایی كه شامل تعداد زیادی اجزا و عناصر هستند،
استفاده از این روش غیر عملی و غیر واقع بینانه میباشد [ .]6با توجه به این كه تعداد زیادی آجر در یک مقطع سازهی بنایی وجود
دارد ،نحوه قرار گرفتن آنها بین مالتها میتواند باعث باال رفتن اشتباه در ایجاد پیوستگی میان اجزا مدل گردد .بنابراین برای كاهش
مقدار این خطا ،روش ماكرو برای هماهنگسازی دیوار بنایی غیر مسلح مورد استفاده قرار میگیرد .روش مدلسازی در مقیاس ماكرو
نیازمند یک مادهی همگن به عنوان جایگزین آجرها و مالت در یک مقطع از سازه است .مادهی همگن معادل میتواند ایزوتروپیک
یا ارتوتروپیک و  ...باشد [ .]7از لحاظ سطح دقت و مقدار محاسبات مورد نیاز ،مدلسازی در مقیاس مزو بین تحلیل در مقیاس
میکرو و ماكرو قرار میگیرد .در این روش مالت عمال نقشی نداشته و نقش اصلی را المان حدفاصل ( 9رابط) و المان واحد بنایی ایفا
می كنند [ 8و .]9
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شکل  :0افزایش ابعاد المان واحد بنایی بعد از حذف مالت ].[9

به علت ضخامت صفر المان حدفاصل در این روش ،ابعاد هندسی المان واحد بنایی باید مطابق شکل  1افزایش یابد تا هندسهی
كلی بدون تغییر باقی بماند .سختی االستیک المان حدفاصل میتواند با در نظر گرفتن خواص مالت و واحد بنایی محاسبه گردد.
این روش به دلیل در نظر نگرفتن اثر پواسون در سطح مالت نسبت به روش میکرو از دقت كمتری برخوردار است ،مقایسهی نتایج
تحلیلهایی كه تاكنون بر روی مدلسازی میکرو و مزو صورت گرفته است ،بیانگر دقت مناسب مقیاس مزو میباشد .رفتار دیوارهای
بنایی تحت بارگذاریهای مختلف اعم از بارگذاری یکنواخت داخل و خارج صفحه ،بار زلزله و  ...به صورت گستردهای توسط محققین
زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است .اكثر این تحقیقات روی رفتار دیوار بنایی غیر مسلح متمركز شده اند ،و برخی دیگر نیز به
بررسی دیوارهای مسلح و تقویت شده پرداخته اند .به عنوان مثالی از كارهای اولیه در مدل سازی سازه های بنایی در مقیاس مزو
می توان به مدل پیشنهادی پیج اشاره كرد .دیوار بنایی بررسی شده توسط وی ،مجموعه ای از المان های پیوسته آجر االستیک
است .علی و پیج با در نظر گرفتن المان رابط بین آجرها ،سطح تسلیم را فقط برای شکست برشی و كششی تعریف كرده است [.]13
پیج همچنین به بررسی رفتار سازههای بنایی تحت بارگذاری متمركز نیز پرداخته است [ .]11سانتاماریا و آلکانیو در سال  ،2311دو
دیوار بنایی غیرمسلح و چهار دیوار بنایی كه توسط  CFRPتقویت شده و تحت بارگذاری دورهای داخل صفحه قرار گرفتهاند را مورد
بررسی قرار گرفته است [ .]12برای تقویت دیوارها از دو نوع چیدمان افقی و قطری نوارهای  CFRPاستفاده شده است ،دیوارها با
مقیاس واقعی و آجر رسی توخالی ساخته شدهاند ،نوارهای تقویتی  FRPبه كار رفته از الیاف كربن میباشند .از جمله نتایج این
آزمایش میتوان به چیدمان افقی نوارهای  FRPتاثیر بیشتری در بهبود انعطاف پذیری و چیدمان قطری نوارهای مذكور تاثیر بیشتری
در افزایش مقاومت نهایی دیوارهای بنایی اشاره كرد .كانستینگا و همکاران در سال  ،2313به بررسی آزمایشگاهی اثر مقاومت و
شکلپذیری دیوارهای مقاومسازی شده با نوارهای  CFRPتحت بارگذاری چرخهای پرداختند و مشخص شد كه ظرفیت جابجایی
دیوارها به علت تقویت افزایش یافته است [ .]13آسترس و همکاران در سال  ،2313ماكرو مدلهای مختلفی برای طراحی قاب میانپر
مصالح بنایی پیشنهاد دادند ،نتایج نشان داد كه مدلهایی با سه دستک فشاری اندركنش بین قاب و میان قاب را با دقت بیشتری
نسبت به مدلهایی با یک دستک فشاری پیشبینی میكند [ .]10كامپیون در سال  ،2315مدل قاب میانبر را با توجه به اثرات بار
محوری بروزرسانی كردند [ .]15ژای و همکاران در سال  ،2316رفتار لرزهای قاب میانبر مصالح بنایی با و بدون بازشو چهار نمونه
تک دهانه و تک طبقه با مقیاس كامل آزمایش شده تحت بار ثابت و بار جانبی چرخهای شبه استاتیکی قرار گرفتهاند .نتایج نشان
داده است قاب میانبر از نظر مقاومت و سختی تأثیر بیشتری دارد [. ]16تیموراگالو و همکاران در سال  ،2317مقایسهای بین مدلهای
تحلیلی میانقابهای بنایی انجام دادند ،آنها از نتایج تحلیلی دریافتند كه روش مدلسازی با دستک فشاری معادل تنها روش ساده و
مؤثر برای نشان دادن رفتار كلی قاب بتن مسلح میانبر است [ .]17كاریم و همکاران در سال  ،2318دو روش مدلسازی ماكرو مدل
دستک فشاری قطری معادل و مدلسازی گسسته دو بعدی قاب میانبر را بررسی و با یکدیگر مقایسه كردند و دریافتند بین دو روش
تفاوتهایی از جمله منحنی ظرفیت و حالتهای شکست میانقاب وجود دارد [.]18
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 -5روش تحقیق
 -0-5نمونه ی آزمایشگاهی دیوار مصالح بنایی

در این تحقیق ،یک دیوار آجری به منظور صحت سنجی انتخاب شده است .جزئیات نمونهی آزمایشگاهی مطابق شکلهای  2تا
 0ارائه شده است .آزمایش انجام شده به صورت اولیه روی جابجایی استاتیکی و ظرفیتهای بار تمركز دارد كه میتواند منطق نیمه
استاتیکی عملکرد در هر بار مرتبط با زمین لرزه را ارزیابی نماید .ابعاد درون صفحهای هر دیوار آجری در نمونهی آزمایشگاهی به
صورت  975در  933میلیمتر میباشد .این پنل با آجر فشاری ساخته شدهاند و روی یک صفحهی قاعده فوالدی آزمایش میشوند
كه دارای یک نگهدارندهی فوالدی نیز هست [.]19

شکل  :2نمونهی دیوار آجری تک الیه با

شکل  :5ابعاد نمونهی آزمایشگاهی دیوار

مالت [.]09

آجری [.]09

شکل  :0مدل سه بعدی دیوارآجری [.]09

 -2-5مصالح نمونه آزمایشگاهی
 -0-2-5مشخصات آجری

مطابق شکل  ،5پنل تست با ابعاد استاندارد انگلیس به صورت  215 × 132/5 × 65میلیمتر ساخته شده است كه مبتنی بر
كالس  Bتوصیفی مهندسی است .بر اساس مشخصات سازنده ،آجرها به صورت میانگین دارای میزان جذب آب  5/6درصد ،تخلخل
معادل با  25درصد ،تراكم تقریبی  1885كیلوگرم بر متر مکعب ،و استحکام تراكمی با درجه  35نیوتن بر میلیمتر مربع میباشند.
یک سری از تست كوچک مقیاس برای بررسی مدولهای مختلف االستیسیته آجرها انجام میگیرد كه مبتنی بر  BS 3291:1985و
 BS EN722-1:2011میباشد .و مدولهای مختلف االستیسیته آجرها معادل با 19/9كیلونیوتن بر میلیمتر مربع مشخص میگردد
[.]19
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شکل  :3ابعاد آجر با مالت آزمایشگاهی شده [.]09
 -2-2-5مشخصات مالت

یک نوع مالت در این آزمایش از نوع  Nبه كار می رود .كه دارای تناسب تركیب سیمان معمولی پورتلند ( :)OPCآهک :ماسه
معادل با  6 :1 :1می باشد .استحکام تراكمی برای معکبهای  133میلیمتری در اتاق مه با رطوبت نسبی  99درصد و دمای 21
درجه به صورت  6/7مگاپاسکال است كه تست های استحکام تراكمی مالت بر اساس  BS En 1015-11:1999انجام می گیرد .اتصاالت
مالت نیز به صورت نرمال روی آجرهای  13میلیمتری تست میشود [.]19
 -5-5شرایط و فرآیند تست پنل

پنل دیوار با استفاده از بار بیرونی روی گوشه باال سمت چپ تست میشود .این بار روی این پنل با استفاده از یک بازوی هیدرولیک
اعمال میشود و مالت روی یک صفحه فوالدی ضخیم پخش می شود كه الیه روی آجر را پوشانده است .صفحات فوالدی روی سه
الیه باالیی در راستای عمودی قرار داشتهاند و طول یک الیه به صورت افقی را دارا هستند .در ابتدا یک فاصله  13میلیمتری وجود
دارد كه بعد به  23میلی متری بین قسمت بدون اعمال بار پنل و ستون چارچوب عمودی افزایش مییابد تا امکان قرارگیری مالت
در فواصل افقی نیز فراهم شود .برای سه تست اول ،با شروع از كف ،این فاصله با مالت به تدریج پر می شود تا هر گونه جابجایی
افقی احتمالی در دیوار ،به حداقل برسد .بار افقی اعمال شده روی هر دیوار به تدریج افزایش می یابد ( 2كیلونیوتن در دقیقه) تا
زمانی كه پنل دیگر نتواند بار اعمال شده را تحمل كند .گستره تست به صورتی است كه تحریک احتمالی چارچوب  RCروی دیوار
پر شده واقعی تست می شود .بنابراین یک بار عمودی نیز برای فشار به قسمت داخلی دیوار یا الیه ایجادشده بین آن صورت میگیرد
كه در واقع شبیه سازی اتصال با چارچوب  RCمحسوب میشود .به صورت اولیه ،بار عمودی به صورت  23كیلونیوتن در نظر گرفته
میشود (و بعد به تدریج با حد خاصی با شروع از قسمت كف افزایش مییابد) [.]19
 -0-5صحت سنجی مدلسازی

بررسی صحت سنجی مدلسازی از مدل هندسی سه بعدی نشاندهندهی پنل آجری متصل به مالت حلقهای به صورت فرآیند
نیرو میباش د (مثال احتمال ترک برداشتن در وسط آجرهاست) .مقایسهی منحنی های رفتار متداول اتصال حلقهای به دست آمده
از تحلیل اجزا محدودی و منحنیهای نظیر حاصل از آزمایش صورت میگیرد ،تعیین كنندهی رفتار كلی دیوار است .مشابه با اتصال
مالتی ،اتصال حلقه ای دارای ضخامت خاص ارتباطی است .مقدار قابل توجهی از انعطاف پذیری مشاهده میشود .این امر به دلیل این
نکته است كه تست  W6زمانی متوقف میشود تنها ترکهای اولیه روی بدنهی آن ظاهر میشود و اطالعات مهمی در مورد شکل
پذیری ،مقاومت و جذب انرژی نمونه را در اختیار میگذارد .مشخصات مصالح و نحوه بارگذاری در ادامه شرح داده شده است:
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آجرهای تست با ابعاد استاندارد انگلیس به صورت  215در  132/5در  65میلیمتر ساخته شده اند .براساس مشخصات سازنده،
آجرها به صورت میانگین دارای میزان جذب آب  5/6درصد ،تخلخل معادل با  25درصد ،تراكم تقریبی  1885كیلوگرم بر متر مکعب،
و استحکام تراكمی با درجه  35نیوتن بر میلیمتر مربع میباشند .یک سری از تست كوچک مقیاس برای بررسی مدولهای مختلف
االستیسیته آجرها انجام میگیرد كه مبتنی بر  BS 3291:1985و  BS EN722-1:2011می باشد .كه یک نمونه تست میشوند و مدول
االستیک آجرها معادل با  19/9كیلونیوتن بر میلیمتر مربع مشخص میگردد .مالت در این آزمایش دارای تناسب تركیب سیمان
معمولی پورتلند ( :)OPCآهک :ماسه به صورت  0 1/2 : 1/2 :1میباشد .هر پنل دیوار با استفاده از بار بیرونی روی گوشه باال سمت
چپ تست می شود .این بار روی هر پنل با استفاده از یک بازوی هیدرولیک اعمال میشود و مالت روی یک صفحه فوالدی ضخیم
پخش می شود كه الیه روی آجر را پوشانده است .صفحات فوالدی روی سه الیه باالیی در راستای عمودی قرار داشتهاند و طول یک
الیه به صورت افقی را دارا هستند .در ابتدا یک فاصله  13میلیمتری وجود دارد كه بعد به  23میلیمتری بین قسمت بدون اعمال
بار پنل و ستون چارچوب عمودی افزایش می یابد تا امکان قرارگیری مالت در فواصل افقی نیز فراهم شود .برای تست اول ،با شروع
از كف ،این فاصله با مالت به تدریج پر میشود تا هر گونه جابجایی افقی احتمالی در دیوار ،به حداقل برسد .بار افقی اعمال شده روی
هر دیوار به تدریج افزایش می یابد ( 2كیلونیوتن در دقیقه) تا زمانی كه پنل دیگر نتواند بار اعمال شده را تحمل كند .گستره تست
به صورتی است كه تحریک احتمالی چارچوب  RCروی دیوار پر شده واقعی تست میشود .بنابراین یک بار عمودی نیز برای فشار به
قسمت داخلی دیوار یا الیه ایجاد شده بین آن صورت میگیرد كه در واقع شبیهسازی اتصال با چارچوب  RCمحسوب میشود .به
صورت اولیه ،بار عمودی به صورت  23كیلونیوتن در نظر گرفته میشود (و بعد به تدریج با حد خاصی با شروع از قسمت كف افزایش
مییابد) .همچنین ،یک  LVDTدر گوشه باالیی پنل نصب میشود .با هر بار افزایش بار ،مقادیر خوانده شده توسط  LVDTبرای
عالمتهای مختلف افزایش تدریجی در تغییرشکل تحت بار به كار میرود .توزیع مجدد بار به صورت خاص طوری است كه ترکهای
ایجاد شده و انتشار آنها در هر پنل به دقت مشخص شوند .معموال اولین ترکهای مشاهده شده دارای عرض  3/2میلیمتر میباشند.

شکل  : 6مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیل مدل اجزا محدودی.

مطابق شکل  ،6نتایج حاصل از مدلسازی در نرمافزار  ]23[ ABAQUSو نمونهی آزمایشگاهی با هم مقایسه شدهاند .بیشینهی
جابجایی در نمونهی آزمایشگاهی برابر  9/1میلیمتر و در نمونه شبیهسازی شده برابر  9میلیمتر است كه اختالفی در حدود یک
درصد را نشان میدهد .نتایج بیانگر انطباق مناسب مدل اجزای محدود و نمونه آزمایشگاهی دارد.
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 -0نحوه مدلسازی در آباکوس
 -0-0مدل سازی دیوارآجری مصالح بنایی غیرمسلح

مدلسازی عددی ساختار مصالح بنایی دو رویکرد (درشت بینانه( ماكرو و (ریزبینانه) میکرو وجود دارد .در رویکرد ماكرو تفاوتی
بین آجر و مالت در نظر گرفته نمیشود بلکه كل مقطع به صورت یک جسم یکپارچه فرض میگردد .در رویکرد میکرو بلوکهای
بنایی به طور جداگانه مدلسازی می شود در مدل سازی میکرو دو دیدگاه در زمینه مدل سازی مالت وجود دارد .روش اول "میکرو
مدل ساده سازی شده" كه در آن مالت بهصورت جداگانه مدلسازی نشده بلکه خواص اندركنشی آن با بلوکهای بنایی اطراف نظیر
چسبندگی و ضریب اصطکاک مدل میشود و روش دوم "میکرو مدل با جزییات" كه دقیق ترین روش موجود برای مدلسازی اجزای
بنایی است .در این روش المان های جداگانه ای برای بلوک آجر یا خشت ،مالت و تماس بین مالت و آجر تعریف میشود .این روش
به دلیل هزینه محاسباتی بسیار باال تا به حال كمتر مورد توجه قرار گرفته است .به منظور تعیین مواردی از قبیل شروع شکست،
گسترش ترک و لغزش در سطوح مختلف و  ،...روش میکرو مدل ساده سازی شده جهت مدلسازی رفتار دیوار مصالح بنایی انتخاب
میگردد.
 -2-0مدل سازی ورق فوالدی

در ورق های مدلسازی شده از فوالد  ST-37استفاده شده است .برای مدلسازی فوالد با استفاده از مدل رامبرگ-اسگود
( )Ramberg-Osgoodبدست آمده استفاده شده است .مدل رامبرگ-اسگود شامل ایجاد منحنی تنش-كرنش مهندسی است كه پس
از آن منحنی تنش-كرنش واقعی نشان داده شده در تجزیه و تحلیل المان محدود ،مواد فلزی تا زمانی كه به تنش تسلیم برسد ،به
عنوان مواد االستیکی در نظر گرفته میشوند .پس از آن نقطه ،به عنوان مواد پالستیکی شبیهسازی میشوند .مدول االستیسیته ()E

برابر با  ،210GPaتوصیه شده توسط  AISC360و ضریب پواسون ( )νبرابر  0.3در نظر گرفته شده است.
 -5-0مدل سازی مالت

برای مدلسازی رفتار برشی مالت از ضریب اصطکاک متغییر با فشار تماسی استفاده شد به طوری كه میزان ضریب اصطکاک
برای شبیه سازی رفتار برشی مالت به ازای فشار تماسی در جدول( )1در نظر گرفته شده است .در ضمن از مقاومت كششی مالت
صرف نظر شده است و بیشتر روی استفاده از مقاومت برشی آن كه با ضریب اصطکاک تعیین میگردد ،تمركز میشود.
جدول  :1مدلسازی رفتار برشی مالت.

) 𝟐𝒎𝒄Contact Pressure (kg/
0.5
1
2

Friction Coeff
1.302
0.75
0.41

 -0-0مدل سازی FRP
برای مدلسازی  FRPاز المان  Shellاستفاده شده است كه از یک سو قابلیت تعریف الیهی مصالح تا  133الیهی و از سوی دیگر
قابلیت در نظر گرفتن تغییرشکلهای بزرگ (برای تحلیل غیرخطی) را دارد.
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 -3-0مدل سازی نمونه ها در نرم افزار ABAQUS

نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق شامل چهار نمونه اصلی میباشد كه در واقع جهت بررسی دقیقتر رفتار لرزهای دیوار بنایی
همان نمونهی آزمایشگاهی [ ]19میباشد .نمونه با ابعاد  215mm×102.5mm×65mmاست .سپس مقاومسازی نمونهی مرجع با سه
روش مطابق شکلهای  7تا  13انجام شد و مشخصات نمونهها در جدول( )2ارائه شده است.
جدول  : 2نمونههای مورد مطالعه جهت مدلسازی در نرم افزار .ABAQUS
نوع چیدمان

شرح نمونهی مورد مطالعه

راسته نما

دیوار بنایی غیرمسلح

راسته نما با ورق فوالدی

دیوار بنایی مقاومسازی شده با روش ورق فوالدی با تکنیک تسلیح با اتصال خارجی

راسته نما با مالت

دیوار بنایی مقاومسازی شده با روش مالت با تکنیک تسلیح با اتصال خارجی

راسته نما با ورق FRP

دیوار بنایی مقاومسازی شده با روش  FRPبا تکنیک تسلیح با اتصال خارجی

شکل  :8نمونهی مدلسازی شده با ورق فوالدی

شکل  :1نمونهی دیوار مدلسازی شده

شکل  :01نمونهی مدلسازی شده با ورق FRP

شکل  :9نمونهی مدلسازی شده با مالت
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 -6-0نوع المان و مش بندی

برای مدلسازی با ورق فوالدی ،مالت و  FRPدر نرم افزار ،از المان  Continuumیا  Solidشش وجهی هشت گرهی در تکی ورق
فوالدی ،دوازده وجهی بیست و چهار گرهی در مالت تقویتی بصورت قطری و دوازده وجهی بیست و چهار گرهی  FRPبا روش
قطری ،دارای سه درجه آزادی انتقالی در هر گره با روش انتگرال گیری كامل خطی كه در نرم افزار  ABAQUSبا  8DR3Cنشان
داده می شود ،استفاده شده است .این المان در هر گره دارای سه درجه آزادی جابجایی در جهت محورهای  Y ،Xو  Zاست .این
المان برای آنالیزهای خطی ،غیرخطی پیچیده ،مسائل تماسی و پالستیسیته همراه با تغییر شکلهای بزرگ مناسب میباشد .در
المانهای سه بعدی  Solidمیتوان خصوصیات مصالح را در چندین الیه با مقادیر متفاوت و در جهتهای مختلف اعمال كرد .در این
برنامه تمام المانهای  Solidاثرات كرنش محدود را در نظر میگیرند .مفهوم كرنش محدود آن است كه ماده رفتار غیر االستیک
داشته باشد .در تمام موارد المانهای  Solidاین توانایی را دارند كه میزان تنش را به طور دقیق تعیین كنند .همچنین در این المانها
مولفههای تنش-كرنش بر حسب جهات محورهای اصلی تعیین میشوند؛ به جز در مواردی كه برای المان محورهای محلی تعریف
شده باشد در تحقیق حاضر برای تعیین مشبندی مناسب ،حساسیت مشبندی مطابق شکلهای  11تا  13مورد مطالعه قرار گرفت
حداكثر اندازه مشبندی برای ورق فوالدی ،مالت  30 mmو ورق  50mm FRPانتخاب شد.

شکل  :10مش بندی ورق فوالدی با المان S8R

شکل  :02مش بندی مالت با المان S24R
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شکل :05مش بندی ورق  FRPبا المان S24R
 -1-0مدل اندرکنش بین ورق فوالدی ،مالت FRP ،و دیوار آجری

اندركنشی كه در مدل  ABAQUSاستفاده میشود ،اندركنش سطح به سطح است .هر مدل نیاز به دو اندركنش دارد .اولین تماس
بین ورق فوالدی و بخش دیوار بود كه در آن قسمت داخلی آجر سطح اصلی بود و قسمت خارجی ورق فوالدی سطح پیرو بود .با
در نظر گرفتن تماس سخت ،نفوذ سطح دیوار آجری به سطح ورق فوالدی در محل های مقید شده به حداقل می رسد و اجازه
انتقال تنش كششی را در طول بخش اندركنش نمیدهد .از سوی دیگر تماس بین ورق فوالدی و دیوار آجری صفحه به صفحه در

نظر گرفته شده است .مطابق شکل  ،10مدل اصطکاكی كلمب استفاده شده است كه تنش برشی بحرانی را از رابطهی  crit  P

تعیین میكند كه در این معادله  ضریب اصطکاک و  Pفشار تماسی است .ضریب اصطکاک در نظر گرفته شده بین فوالد و بتن
 3/3میباشد.

شکل  :00محدودهی تنش برشی در سطح رویه.
 -8-0شرایط مرزی

در مجموع دو شرط مرزی برای هر مدل  ABAQUSاستفاده شدند .اولین شرط ،نقطه مرجع  RP1را در مبداء با استفاده از نوع
جابجایی /چرخش تثبیت كرد .شرط مرزی دوم برای نقطه مرجع  ،RP2استفاده شده است .فشار دیوار از طریق شرط مرزی دوم و با
مقدار تنظیمی در  C2مقدار  20معرفی گردید .الزم به ذكر است كه بارگذاری توصیفی فوق تضمین می كند كه بار به طور یکنواخت
روی سطح مقطع باالی دیوار بارگذاری شده محوری توزیع شود.
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 -3نتایج
 -0-3دیوار آجری با نمونه چیدمان راسته نما

نتایج آنالیز حاصل از تحلیل عددی دیوار ،با مشخصات مصالح دیوار در جدول( )3و كانتور كرنش پالستیک درشکل  ،15كانتور
تنش پالستیک در شکل  ،16تغییرشکل خارج از صفحه در شکل  17و نمودار منحنی بار -جابجایی حاصل از مدلسازی عددی در
شکل  18ارائه شده است.
جدول  :5مشخصات مصالح دیوار آجری در چیدمان راسته نما.
نوع

ابعاد

چیدمان
راسته نما

ضخامت مالت
)(mm

ارتفاع
)(mm

عرض
)(mm

طول
)(mm

65

102.5

215

نیرو)(kN

مقاومت فشاری مالت
)(MPa

75
10

8.1

شکل  :03کانتور کرنش پالستیک در چیدمان راسته نما

شکل  :06کانتور تنش پالستیک در چیدمان راسته نما

شکل  :01تغییرشکل خارج از صفحه در چیدمان راسته نما

شکل  :08نمودار بار-جابجایی در مدلسازی عددی
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 -2-3نتایج تحلیل مقاوم سازی دیوار با استفاده از ورق فوالدی در چیدمان راسته نما

نتایج آنالیز حاصل از تحلیل عددی دیوار مقاومسازی ،با مشخصات مصالح فوالدی در جدول( )0و كانتور كرنش پالستیک
مقاومسازی درشکل  ،19كانتور تنش پالستیک مقاومسازی درشکل  ، 23تغییرشکل خارج از صفحه مقاوم سازی درشکل  21و
مقایسه نمودار منحنی بار -جابجایی حاصل از مقاوم سازی ورق فوالدی با چیدمان راسته نما در شکل  22ارائه شده است.
جدول  : 0مشخصات مصالح ورق فوالدی در چیدمان راسته نما.
نوع تقویتی
تک قطری

ابعاد
ضخامت)(mm

عرض)(mm

طول)(mm

10

100

1100

شکل  :09کانتور کرنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان راسته نما

چگالی
)(kg/m3

مدول االستیستیه )(MPa

7850

210

شکل  :21کانتور تنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان راسته
نما

شکل  :20تغییرشکل خارج از صفحه مقاومسازی در چیدمان راسته

شکل  :22مقایسهی نمودار مقاومسازی ورق فوالدی در چیدمان

نما

راسته نما
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 -5-3نتایج تحلیل دیوار مقاوم سازی با استفاده از مالت در چیدمان راسته نما

نتایج آنالیز حاصل از تحلیل عددی دیوار مقاومسازی  ،با مشخصات مصالح مالت در جدول ( )5و كانتور كرنش پالستیک
مقاومسازی در شکل  ،23كانتور تنش پالستیک مقاومسازی درشکل  ،20تغییرشکل خارج از صفحه مقاومسازی در شکل  25و
مقایسه نمودار منحنی بار -جابجایی حاصل از مقاومسازی مالت با چیدمان راسته نما در شکل  26ارائه شده است.
جدول  : 3مشخصات مصالح مالت در چیدمان راسته نما.
نوع تقویتی

دو قطری

چگالی

ابعاد

)(kg/m3

ضخامت

عرض

طول

)(mm

)(mm

)(mm

10

110

1300

شکل  :25کانتور کرنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان راسته

2100

مدول االستیستیه )(MPa
110

شکل  :20کانتور تنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان راسته نما

نما

شکل  :26مقایسهی نمودار مقاومسازی مالت در چیدمان راسته نما

شکل  :23تغییرشکل خارج از صفحه مقاومسازی در چیدمان
راسته نما
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 -0-3نتایج تحلیل دیوار مقاوم سازی با استفاده از الیاف  FRPدر چیدمان راسته نما

نتایج آنالیز حاصل از تحلیل عددی دیوار مقاوم سازی  ،با مشخصات مصالح  FRPدر جدول ( )6و كانتور كرنش پالستیک مقاوم
سازی درشکل  ،27كانتور تنش پالستیک مقاوم سازی درشکل  ،28تغییرشکل خارج از صفحه مقاوم سازی در شکل  29و مقایسه
نمودار منحنی بار -جابجایی حاصل از مقاوم سازی  FRPبا چیدمان راسته نما در شکل  33ارائه شده است.
جدول  : 6مشخصات مصالح  FRPدر چیدمان راسته نما.
نوع تقویتی

دو قطری

چگالی

ابعاد

)(kg/m3

ضخامت

عرض

طول

)(mm

)(mm

)(mm

0.165

110

1300

شکل  :21کانتور کرنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان راسته نما

شکل  :29تغییرشکل خارج از صفحه مقاومسازی در چیدمان راسته نما

20

مدول االستیستیه )(MPa

1200

220

شکل  :28کانتور تنش پالستیک مقاومسازی در چیدمان
راسته نما

شکل  :51مقایسه نمودار مقاومسازی  FRPدر چیدمان راسته
نما
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 -6مقایسه نمودار ورق فوالدی ،مالت تقویتی و  FRPدر چیدمان راسته نما
نتایج تحلیل حاصل مقایسهی نمودار منحنی بار -جابجایی حاصل از مقاومسازی ورق فوالدی ،مالت تقویتی و  FRPدر شکل 31
ارائه شده است.

شکل  :50مقایسه نمودار بار-جابجایی ورق فوالدی ،مالت تقویتی و  FRPدر چیدمان راسته نما.

 -1جمع بندی و نتیجه گیری
در این تحقیق ،نحوه مدلسازی عددی دیوار بنایی به روش میکرو بررسی گردیده است .در این مدلسازی برای مدل كردن خرابی
واحدهای بنایی ،رفتار پالستیک برای آنها لحاظ شده است .همچنین به منظور شبیه سازی شکست كششی و برشی در درزها ،مدل
رفتاری چسبنده برای المانهای رابط و درزههای بالقوه تعریف شده است .بنابراین امکان شبیهسازی تمام مکانیزمهای خرابی برای
مدلسازی مدنظر قرار گرفته است .با این روش میتوان گفت در مدل درنظر گرفته شده ،شروع خرابی از مفاصل رابط و درزهای بالقوه
عمودی وسط واحدهای بنایی بوده و با خردشدگی واحدهای بنایی تکمیل میشود .بهطور كلی میتوان گفت رفتار دیوار قبل از خرابی
توسط ویژگیهای المان رابط و درزهای بالقوه كنترل میشود .نتایج حاصل از این تحقیق را میتوان به صورت زیر بیان كرد:
 -1نتایج بدست آمده مدلسازی دیوار بنایی غیرمسلح با ورق فوالدی ،مالت و  FRPنمونه مرجع نسبت به دیوار معمولی افزایش
یافته است.
 -2شکلپذیری  FRPنسبت به سایر حاالت بهبود یافته است.
 -3استفاده از ورق فوالدی مقاوم سازی شده در چیدمان مختلف ،باعث افزایش مقاومت نهایی نمونهی مرجع شده است.
 -0با توجه به مقاومت و انعطافپذیری باالتر دیوار بنایی تقویت شده ورق فوالدی در یک طرف نسبت به دیوار معمولی از نظر
سرعت باالتر طرحی بهینه محسوب میگردد.
 -5به دلیل امکان وقوع شکست ترد در صورت استفاده از مالت تقویتی ،باید مقدار ضریب مقاومسازی اعمال گردد.
 -6چیدمان راسته نوارهای  FRPتأثیر بیشتری در بهبود انعطاف پذیری و چیدمان قطری نوارهای مذكور تأثیر بیشتری در
افزایش مقاومت نهایی دیوارهای بنایی دارد.
 -7از آنجایی كه ترکهای ریز میتواند به عنوان پیش آگاهی مطرح باشد و از شکست ترد جلوگیری نماید .در نتیجه جهت نیل
به مقاومت باالتر ،میتوان از تركیب دو چیدمان تکی و قطری استفاده نمود.
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