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  چكيده

هـاي  ترين قسـمت ديوارهاي پركننده جزء مهم. اي از حجم مصالح استها ديوار پركننده آجري داراي سهم عمدهتقريباً در تمامي سازه

اي، سـختي و  ديوارها با قـاب سـازه  به علت مجاورت اين . ها شوداي به آنساختمان هستند كه بايد در مراحل طراحي و اجرا توجه ويژه

-رفتـار درون . ديوار پركننده بر اساس نحوه چيدمان ممكن است اثرات مثبت و يا منفي داشته باشـد . مقاومت اين ديوارها بروز مي كند

يـوار  جلـوگيري از شكسـت بـرون صـفحه د    . اي سـاختمان دارد ي ديوارهاي پركننده تاثير مهمي بر عملكرد لـرزه صفحه و برون صفحه

در اين مقاله مرور نسبتا كاملي به اثرات مثبت و منفي ديوار پركننـده و  . و تلفات لرزه اي دارد پركننده تاثير مهمي در كاهش خسارات

  .مالحظات و جزئيات اجرائي ديوارهاي جداگر به منظور عدم تاثير بر رفتار سازه و عدم شكست جداگر ارائه شده است

  ، ستون كوتاه، شكست خارج از صفحه، طبقه ي نرم، پانل سبك)تيغه(جداگر : كلمات كليدي

  

 مقدمه. 1

دسـته بنـدي   . اثرات ديوارهاي پركننده چه با قاب تقابل داشته باشند و چه از قاب جدا باشند جزء مسائل مهم در مهندسي زلزله است

سازه اي به شمار مي رود يا جزء غيرسازه اي محسوب مـي   اجزاء به سازه اي و غيرسازه اي و بررسي اين كه آيا ديوار پركننده جزء

شود در فرايند طراحي و اجرا اهميت دارد؟ آيا ممكن است شكست يك جزء غيرسازه اي مهم تر از شكسـت يـك جـزء سـازه اي     

) ملـي و كارآمـد  ارزان و ع(باشد؟ آيا كاربري ساختمان تاثيري در ميزان اهميت اجزاي غيرسازه اي دارد؟ جزئيات اجرائي مناسـب  

بـراي جلـوگيري از شكسـت خـارج از صـفحه ديـوار       ) در صورتي كه ديوار با قاب تماس داشته باشد(كدام است؟ آيا كنش قوسي 

سانتي متري يا نازك تر در زلزله هاي متوسط و شديد در ايران فرو ريخته انـد؟ ميـزان    10كفايت مي كند؟ چند درصد از تيغه هاي 

في ديوارهايي كه با قاب در تماس بوده اند در انواع زلزله هاي ايران چقدر است؟ انواع مختلـف مصـالح كـه    توسعه و عمق اثرات من

در اجراي ديوارهاي پركننده در ايران به كار مي رود چيست؟ در اين مقاله ضمن بررسي تفصـيلي منـافع و مضـرات هـر يـك از دو      

  .يح ديوارهاي جداگر ارائه مي شودرويكرد ذكرشده، جزئيات اجرائي مناسبي براي اجراي صح

  اندركنش بين ديوار و قاب. 2

در شكل دو سيستم دوگانه . شودرفتار خمشي به كنش محوري تبديل مي 1در صورت وجود ديوار پركننده در قاب خمشي، مطابق شكل 

ممكن است سختي ديوار . جابه جايي ها مي شودوجود ديوار هاي پركننده باعث كاهش  .ها نشان داده شده استقاب و ديوار و تقابل بين آن

به علت ايجاد كشش در امتداد قطر . كنش خمشي را به كنش محوري تبديل مي كند 1چندين برابر قاب باشد وجود ديوار پركننده مطابق شكل 

نيروهاي متمركز در باال و پائين به علت وجود . نمونه اي از اين ترك نشان داده شده است 3در ديوار ترك ضربدري ايجاد مي شود در شكل 

  .هايي از اين شكست ترد مشاهده مي شودنمونه  5و  4هاي ستون ممكن است شكست هايي در اين نقاط ايجاد شود در شكل
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صورت سيستم قاب خالي رفتار خمشي دارد و قاب داراي ديوار پركننده به  -1شكل 

  .كندمحوري عمل مي

  

  

  با قاب خمشي و ايجاد سيستم محوريتقابل ديوار   - 2شكل 

  

  
  ).1999چي، چي( ي تايوان ترك قطري ديوار پركننده در زلزله  -3شكل 

  

  
علت تقابل با ديوار شكست برشي ستون بتني به -4شكل 

  ي آجري با بلوك سفالي غيرضخيمپركننده

  

ي آجري در تحمل بادبند، مشاركت ديوار پركنندههاي فوالدي داراي يكي از نكات مهم در خصوص ديوار پركننده در قاب

كند ولي ضعف مقاومت فشاري خوبي نيروي كششي را تحمل ميترتيب كه بادبند كششي بهاينبه. نيروي محوري فشاري است

صاالت شرط وجود اتترتيب حتي در صورت ضعيف بودن بادبندها، البته بهاينبه. كندبادبند فشاري را ديوار آجري جبران مي

  . رفتار مطلوبي خواهد داشت 6مناسب، باز هم بادبند، مطابق شكل 

  

  
علت اندركنش با ديوار پركننده ايجاد خرابي در ستون به  -5شكل 

  ).1985مكزيكوسيتي، (

  
علت مشاركت ديوار در تحمل فشار،  كمانش فشاري ستون كه به - 6شكل

  .ي بم رخ داده استشكست مطلوبي در زلزله

  

اين امر منجر به افزايش . از نكات مهم در خصوص اثرات ديوارهاي پركننده در سازه ها، افزايش سختي و كاهش پريود استيكي 

البته در كنار افزايش نيروهاي اينرسي ناشي از زلزله، مقاومت و سختي سازه نيز به . مي شود 7شتاب و نيروهاي اينرسي مطابق شكل 

  .علت اثر ديوار افزايش مي يابد
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ي حركت خالي و دامنه در قاب داراي ديوار پركننده، پريود حركت كمتر از قاب. ي پاسخ شتاب بام در قاب خالي و قاب داراي ديوار پركنندهمقايسه  -7شكل 

  .بيشتر از مقدار متناظر در قاب خالي است

  پيچش.   3

اين گونه شكست ها ممكن اسـت بـه علـت نـامنظمي در     . شكست طبقه ي هم كف به علت پيچش مشاهده مي شود 8در شكل 

  :سه روش براي جلوگيري از اين شكست پيچشي وجود دارد. سختي به علت چيدمان نا متقارن ديوارها باشد

  جدا كردن ديوار از قاب -الف

  اجراي ديوار در بيرون قاب و مهار آن به سازه -ب

  .طراحي قاب براي اندركنش با  ديوار و تحمل پيچش ايجاد شده در حالتي كه ديوارها به قاب متصل هستند -ج
  

  
  )1995كوبه، (ي همكف ساختمان بتني به علت پيچش، انهدام طبقه  -8شكل 

  ستون كوتاه. 4

  :ي حل اين مشكل دو روش وجود داردبرا. اين ستون در مود برشي شكسته مي شود 9به علت سختي زياد ستون كوتاه مطابق شكل 

  .طول بازشو كوچك شود -الف

  .دقت شود 13براي توضيحات بيشتر به شكل ). 10شكل (ديوار از ستون جدا شود  -ب

  قاب خالي قاب داراي ديوار پركننده
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  .ي بين ستون معمولي و ستون كوتاه در تغييرشكل جانبيمقايسه  -9شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ي بتنيهاي جلوگيري از شكست ستون كوتاه در حالت وجود ديوار پركنندهروش - 10شكل 

  

ي كالف در پيرامون ديوار تعبيه. يكي از دهانه ها كامالً پر شود، هنوزهم مشكل ستون كوتاه وجود دارد 10در صورتي كه مطابق شكل 

در صورت اجراي ديوار كوتاه و ايجاد ستون كوتاه بتني بايد ديوار از ستون جدا  .باعث تخريب شديد ستون كوتاه شده است 11در شكل 

  . شود

 جايي نسبيجابه جايي نسبيجابه

 ترك برشي

 ستون كوتاه

  ي آجري كهديوار پركننده

 .ستون را دربر گرفته است 

  نماي ستون در حالت يك ستون بدون ديوارنماي 

 وجود ديوار

 ستون كوتاه

 ي بتنيديوار پركننده

 نماي ستون كوتاه و ديوار پركننده
 ي بتنيپركننده

 درز

 گاه ديوارتكيه

 درز

 جدا كردن پركننده از قاب

  پركردن اين دهانه
  توسط ديوار پركننده  

 .و ايجاد ديوار برشي

 پر كردن يك دهانه براي ايجاد ديوار برشي
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  اي از شكست ستون كوتاهمونهن -11شكل 

  

  
 پتانسيل شكست ستون كوتاه در يك مدرسه  -12شكل 

  

  حل مشكالت مربوط به ديوار پركننده . 5

  :سه راه براي حل مشكالت مربوط به ديوار پركننده وجود دارد

فرديس براي سازه هـاي بتنـي در اروپـا    اين مورد توسط ميكائيل . (افزايش سختي سازه با تعبيه ي ديوار برشي بتن مسلح يا بادبند -1

هم چنين در آئين نامه ي اروپا مشخص شده است كه اگر ديوارهاي پركننده در پـالن ايجـاد نـامنظمي كـرده     ) توصيه شده است

برخـي  . (اند بايد مدل سه بعدي ساختمان مورد تحليل قرار گيرد و ستون هاي طبقه ي نرم به اندازه ي كافي قوي تر طـرح شـوند  

 .ارد ممكن است اين ستون ها براي پنج برابر ستون معمولي طرح شوندمو

برخي از متخصصان بر اين عقيده اند كه با توجه به رفتار و عمل كـرد ضـعيف ديوارهـاي پركننـده در     . جدا كردن ديوار از قاب -2

ژاپـن، آمريكـا و نيوزيلنـد جـدا      زلزله هاي قبلي بهتر است ديوار ها از قاب جدا شوند به عنوان مثال نگرش قالـب در كشـورهاي  

. فاصله ي مناسبي بين ديوار و قاب تعبيه مي شود اين فاصله بايد توسط مهندس محاسـب تعيـين شـود   . كردن ديوار از قاب است

نكته ي مهم اين است كـه احتمـاال در   . است) جداگر(نكته ي مهم در اينجا جلوگيري از شكست خارج از صفحه ي اين ديوار 

 .بهتر است به جاي رويكرد جدا كردن ديوار از قاب ، يكي از دو رويكرد ديگر استفاده شود كشور ايران

ايـن  . در اين صورت بايد ديوار در مدل سازي و طراحي در نظر گرفتـه شـود  . در نظر گرفتن اندركنش و تقابل بين قاب و ديوار -3

 :امر مستلزم بررسي دو نوع اثر مي باشد

 .ستون، ابتدا و انتهاي تيرباال و پائين : اثرات محلي •

 .طبقه ي نرم و پيچش: اثرات كلي •

  :چنين پديده ي ستون كوتاه بايد به صورت زير بررسي شودهم

در اين سازه ها طراحي ستون كوتاه به منظور تحمل برش بزرگ معموال امكان پذير نيست و تقريبا هميشه جز : سازه هاي بتني •

 .شودموارد خاص، بايد ديوار از ستون جدا 

معموال در اين نوع سازه ها خود ستون كوتاه دچار آسيب نمي شود ولي به علت افزايش سـختي در سـتون كوتـاه    : سازه هاي فوالدي •

 .در اين مورد نيز بايد ديوار از ستون جدا شود. ممكن است طبقه ي نرم رخ دهد يا پيچش بزرگي ايجاد شود
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  راه حلي مناسب با استفاده از تكنولوژي بومي ايران . 6

ها و ديوارها نيز از ها در ايران مسأله برهم كنش قاب با ديوار درنظر گرفته نمي شود و پارتيشنمتأسفانه در اكثر قريب به اتفاق سازه

شابه محصولي است كه توسط شركتي هاي سبك مهاي مناسب براي حل اين مشكل، استفاده از پانليكي از روش. قاب جدا نمي شود

اين پانل ها به صورت يكپارچه در امتدا ارتفاع اجرا مي شوند و از آنجا كه كامپوزيت و مسلح . بنيان به نام ايزي وال توليد مي شوددانش

دن پانل و قرار دادن آن شاقول كر  13شكل در . هستند، و با توجه به روش صحيح اجرا، داراي تكيه گاهي مناسب در باال و پايين هستند

گاه مناسب براي پانل را نشان مي اتصال نبشي ورقي به سقف با كمك ميخ براي ايجاد تكيه  14شكل . در محل نصب نشان داده شده است

  16كل امكان تقسيم پانل به قطعات مورد نياز در ش. اتصال دو المان پانل بوسيله نوار و رزين مخصوص ديده مي شود  15در شكل . دهد

ظاهر مناسب اين   18در شكل ). 17شكل (هاي بلند  نيز به سادگي وجود دارد امكان حمل به طبقات در ساختمان. مشاهده مي شود

با . امكان اجراي تأسيسات بدون آسيب به رفتار پانل است  19يكي از مزاياي اين نوع ديوار مطابق شكل . ديوارها بعد از اجرا ديده مي شود

اي از اجراي پانل در سقف فلزي نشان داده نمونه  20در شكل . نوع اجراي تكيه گاه براي ديوار، براي انواع سازه ها مناسب استتوجه به 

  .وال ديده مي شوددر ساختمان داراي پانل ايزي 21نمونه اي از كار اتمام يافته در شكل . شده است
 

  
 شاقول كردن پانل، قرار دادن پانل در محل نصب  13شكل 

  

  
اتصال نبشي ورقي به سقف با كمك ميخ،   14شكل 

  گاه مناسب براي پانلايجاد تكيه

  

  
  اتصال دو المان پانل بوسيله نوار و رزين مخصوص  15شكل 

  
  امكان تقسيم پانل به قطعات مورد نياز  16شكل 
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  هاي بلندحمل به طبقات در ساختمان  17شكل 

  

  ظاهري مناسب بعد از اجرا  18شكل 

  

  
  امكان اجراي تأسيسات بدون آسيب به رفتار پانل  19شكل 

  

  
  اي از اجراي پانل در سقف فلزينمونه  20شكل 

  

  
  والساختمان داراي پانل ايزي  21شكل 
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  گيرينتيجه . 7

-هاي گذشته، مي توان گفت كه ديوارهاي پركننـده جـزء مهـم   هاي داراي ديوار پركننده در زلزلهسازهاي با توجه به رفتار لرزه

هرچنـد از نظـر معمـاري معمـوالً     . هـا شـود  اي بـه آن هاي ساختمان هستند و بايد در مراحل طراحي و اجـرا توجـه ويـژه   ترين قسمت

اي، سختي و مقاومت د اما به علت مجاورت اين ديوارها با قاب سازهرونديوارهاي بنايي براي جداسازي فضاهاي معماري به كار مي

طبقه نـرم و پـيچش،   . ديوار پركننده بر اساس نحوه چيدمان ممكن است اثرات مثبت و يا منفي داشته باشد. كنداين ديوارها بروز مي

هـاي بتنـي   شكست ستون كوتاه نيـز در سـازه  . ندناشي از چيدمان نامتقارن ديوار پركننده بوده و در زلزله خسارات زيادي وارد مي ك

در . اهميت شكست ستون كوتاه در اين است كه عمدتاً قابل تعمير نيستند و نيز به سـادگي قابـل پيشـگيري اسـت    . بسيار متداول است

ات اجرايـي  اي ديوارهـاي پركننـده آجـري، جزئيـ    صـفحه اي و برونصفحهاين مقاله بر اساس مودهاي شكست مربوط به رفتار درون

روش درسـت طراحـي و اجـراي    . مناسبي براي استفاده از اثرات مثبت و پرهيز از اثرات منفي ديوارهاي پركننده آجري پيشنهاد شـد 

هـا ديوارهـايي   در برخـي از سـوله  . برانگيز در جامعه مهندسـي عمـران بـوده اسـت    جزو موارد چالش) هاپارتيشن(هاي جداكننده تيغه

توان با اجراي اين جزئيات مي .هاي متوسط دچار شكست خارج از صفحه مي شوندكه به سادگي تحت زلزله مرتفع اجرا شده است

دار بـا سـازه داراي   هاي بـين سـازه بنـايي كـالف    علت شباهتهمچنين به. كاررفته در ساختمان استفاده بهينه كرداز ظرفيت مصالح به

 .باشددار نيز ميهاي بنايي كالفسازه ديوار پركننده، دستاوردهاي حاصل، قابل تعميم به
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