اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله8-801 :

بررسی راهکارهای کاهش احتمال گسیختگی در دو انتهای ورق زیرسری
در محل اتصال صلب تیر به ستون قوطی شکل
وحیدرضا کالتجاری ،8مسعود کیوانل ،2احمد گریوانی

3

 -1عضو هيأت علمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -2کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
یکی از مشکالتی که اتصاالت صلب خمشی با آن روبرو هستند گسيختگی ورق زیرسری تير ،در محل اتصال تير به ستون است .اتصال صلب
خمشی همراه با ورقهای زیرسری و روسری برای اتصال تير به ستون قوطیشکل یکی از اتصاالت رایج در ساختمانهای نسبتاً بلند است .در این
تحقيق به بررسی سه راهکار برای کاهش احتمال گسيختگی ورق زیرسری در محل اتصال به ستون پرداخته شده است .در روش اول ،یک ورق
قائم به موازات جان ستون در مرکز چشمه اتصال قرار داده شد(مجموع ضخامت ورق قائم و دو جان ستون قوطی برابر با مجموع ضخامت دو
جان ستون قوطی در نمونه اوليه است) .در روش دوم ،با ثابت نگهداشتن سطح مقطع ورق زیرسری ،عرض آن افزایش داده شد .و در روش سوم،
سطح مقطع دو نمونه در محل اتصال تير به ستون یکسان است ،با این تفاوت که ورق زیرسری یکی از نمونهها دارای انحنا میباشد(ورق زیر
سری بصورت کله گاوی اجرا شده است) .نتایج نشان میدهد که در هر سه روش اندیس گسيختگی اتصال مربوطه کاهش یافته است ،بطور مثال
در روش دوم حداکثر اندیس گسيختگی اتصال تا  33درصد کاهش پيدا کرده است.
کلمات کلیدی :اتصال صلب خمشی ،ورق زیرسری ،ستون قوطی شکل ،اندیس گسيختگی.

-8مقدمه
ایران کشوری زلزلهخيز میباشد و به همين علت ایجاد سازههای مقاوم در برابر زلزله در آن اهميت زیادی پيدا میکند .با توجه به فراوانی
استفاده از سازههای فوالدی در ایران ،باید نسبت به توسعهی سازه های فوالدی مقاوم در برابر زلزله و اصالح اشکاالت موجود ،توجه خاصی
مبذول داشت .پس از زلزلهی  1411نورثریچ کاليفرنيا تعداد قابل مالحظهای از ساختمانهای فوالدی با اتصاالت خمشی خسارت دیدند .طراحی
اتصاالت ممانگير فوالدی که مطابق آیيننامههای رایج سازههای فوالدی طراحی شده بودند ،با مشاهدهی گسيختگی ترد و شکننده در این نوع
اتصاالت در زلزله ی نورثریچ مستلزم بازبينی مجدد شدند .این زلزله بدليل تحوالتی که در روند طراحی اتصاالت سازههای فوالدی ایجاد کرد،
نقطهی عطفی در تاریخ اتصاالت سازههای فوالدی محسوب میشود و سبب افزایش توجه به قابليت اطمينان در فرآیند طراحی سازههای فوالدی

شده است [ .]1در زلزله نورثریچ آسيبهای بوجود آمده در سازهها عموماً در محل اتصال تير به ستون رخ داده بود ،زیرا در آنها ظرفيت دوران
غير ارتجاعی اتصال کمتر از ظرفيت غير ارتجاعی اعضاء قاب بود[ .]1،2بعد از این واقعه تحقيقات زیادی برای بهبود عملکرد لرزهای اتصاالت
خمشی صورت گرفت که در این ميان میتوان به "  " Popovو "  ]3[ " Tsaiکه بهبود عملکرد لرزهای اتصال  End-Plateسختکنندهدار را با
استفاده از پيچهای قوی ،تحت بارگذاری چرخهای مورد بررسی قرار دادند ،اشاره کرد " Shanmugam " .و همکاران [ ]1برای بررسی عملکرد
اتصال تير به ستونهای قوطی با استفاده از سختکنندهی نبشی و Tشکل ،آزمایشاتی را انجام دادند ،آنها نتيجه گرفتند که اتصال با سختکنندهی
Tشکل عملکرد بسيار بهتری نسبت به سخت کنندهی نبشی شکل دارد " .قبادی" و همکاران [ ]5عملکرد اتصال تير به ستون قوطی با استفاده از
سخت کنندهی  Tشکل را در دو حالت (اتصال سختکننده به بال تير بوسيله جوشگوشه و جوشنفوذی) با نرم افزار  ANSYSمدلسازی کردند
و نتيجه گرفتند که پتانسيل ایجاد گسيختگی در مواردی که از جوشگوشه برای اتصال سختکننده به بال تير استفاده شود نسبت به مواردی که از
جوشنفوذی استفاده شود ،کمتر است ،ایشان سپس یک نمونه آزمایشگاهی از اتصال با سختکنندهی  Tشکل که توسط جوشگوشه به بال تير
متصل شده بود را مورد آزمایش قرار دادند ،که بدون ایجاد هيچگونه ترک ،مفصل پالستيک ناشی از تسليمشدگی و کمانش بال تير در خارج از
محل اتصال سخت کننده به بال تير ایجاد شد .در ایران روش متداول برای ایجاد اتصال صلب خمشی تير به ستون ،استفاده از صفحات زیرسری و
روسری میباشد .ورق های زیرسری و روسری محل تشکيل مفصل پالستيک را از مرز ستون به دهانه تير منتقل میکنند و باعث میشوند تمرکز
تنش در محل اتصال تير به ستون کاهش یابد(ضعف اتصاالت قبل از زلزلهی نورثریچ ،در محل اتصال بال تير به بال ستون میباشد) .در این مقاله
قصد داریم با ارائه ی راهکارهایی ،تمرکز تنش در محل اتصال ورق زیرسری به بال ستون را تا حد امکان کاهش داده و از این طریق احتمال
گسيختگی اتصال را به حداقل برسانيم.

-2جزئیات نمونه آزمایشگاهی و نمونه عددی :
بمنظور مدلسازی عددی اتصال تير به ستون قوطی همراه با ورقهای زیرسری و روسری ،یک نمونه آزمایشگاهی از این اتصال که توسط غالمی
[ ] 6در دانشگاه صنعتی اميرکبير مورد آزمایش قرار گرفته ،انتخاب شده و مدل اجزاء محدود آن جهت صحتسنجی ایجاد گردیده است ،مدل
آزمایشگاهی انتخابی بصورت یکطرفه و بعنوان اتصال خارجی مورد آزمایش قرار گرفته بود .نمونه انتخابی بنام  LF30بوده و برای ارزیابی عددی
رفتار این اتصال از نرم افزار اجراء محدود  ABAQUS version.6.10استفاده شده است.
برای مدلسازی جوشها در  ABAQUSاز قيد  Tie Constraintاستفاده شده است ،خصوصيت این قيد آن است که از لغزش و جداشدگی گره-
های سطح فرعی نسبت به گرههای سطح اصلی جلوگيری ميکند[ .]7در مشبندی اجزاء محدود ،از المان  Solidهشت گرهای با روش انتگرال-
گيری مدهای ناسازگار(  ، C3D8I ،) Incompatible Modesاستفاده شده است .شکل( )1مدل اجزاء محدود نمونه  LF30را نمایش میدهد.
شکل ( )2نيز جزئيات اتصال ورقها به بال تير و ستون را نشان میدهد.

شکل ( : )8مدل اجزاء محدود نمونه LF30

شکل ( : )2جزئیات اتصال ورق ها به بال تیر و ستون در نمونه LF30

جداول ( )1تا ( )3بترتيب مشخصات تير ،ستون قوطی ،و ورقهای زیرسری و روسری همراه با مشخصات جوش محاسبه شده برای اتصال آنها
را نشان می دهند.
جدول ( : )8مشخصات تیر نمونه ) I-37.4×20×0.8×1.2 ( LF30
شعاع ژیراسيون حول
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جدول ( : )2مشخصات ستون قوطی مربوط به نمونه ) BOX-40×40×2×2 ( LF30
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جدول ( : )3مشخصات ورقهای زیرسری و روسری و جوش بکار رفته در نمونه LF30
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شکل ورق اتصال

نوع ورق

ورق
روسری
ورق
زیرسری
ورق
برشگير

* اتصال ورقهای زیرسری و روسری به بال ستون توسط جوش نفوذی کامل صورت میگيرد

-3شرایط مرزی و بارگذاری :
بارگذاری اعمال شده بصورت تغيير مکان بوده که در انتهای تير اعمال میگردد ،الگوی این بارگذاری منطبق با آیيننامه ANSI/AISC341-05

و  FEMA 355Dو همچنين پيوست  Eپروتکل بارگذاری  ) SAC Loading Protocol ( SACاست .]4،4،13[ ،شرایط مرزی اعمال شده به
نمونه و تاریخچه بارگذاری اعمال شده به آنها در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل ( : )3الف  :شرایط مرزی نمونه  ، LF30ب  :تاریخچه بارگذاری اعمال شده به نمونه LF30

-4بررسی صحت مدلسازی :
پس از مدلسازی نمونه در نرم افزار اجزاء محدود  ،ABAQUSو اعمال بارگذاری چرخهای که در شکل (_)3ب از بخش  2-2به آن اشاره
شد ،نتایج مقایسهی منحنی هيسترزیس نمونههای عددی و آزمایشگاهی در شکل ( )1نمایش داده شدهاند .این شکل نشان میدهد که مدل تحليلی
چرخهای با نتيجه آزمایشگاهی انطباق مناسبی دارد و مدل تحليلی ضمن برآورد سختی زیرسازه در محدودهی خطی ،شروع غيرخطی شدن نمونه و
همچنين باربری نهایی آن را بخوبی برآورد مینماید.

شکل ( : )4مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی نمونه LF30

-5بررسی راهکارهای کاهش احتمال گسیختگی در ورق زیرسری :
با توجه به نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی صورت گرفته برای نمونه  ،LF30مشخص شده که در محل اتصال ورق زیرسری به ستون،
تمرکز تنش و کرنش وجود دارد ،با توجه به شکل ( ،)5که نحوه ارتباط ورق زیرسری تير و ورق پيوستگی ستون را نشان میدهد ،میتوان سه
دليل برای این تمرکز تنش و کرنش در نقاط  Aو  Bمتصور شد :

شکل ( : )5اتصال ورق زیرسری تیر ،به ورق پیوستگی در ستون قوطی

الف) نزدیکی دو گوشه انتهایی ورق زیرسری به تکيهگاهها (دو جان ستون قوطی).
ب) نزدیکی محل بار وارد شده به ورق زیرسری ،به دو گوشهی انتهایی آن.
ج) تغيير ناگهانی شيب انتقال نيرو از ورق زیرسری به بال ستون در دو گوشهی انتهایی.

با توجه به دالیل ذکر شده می توان سه راه حل برای کاهش تمرکز تنش و کرنش پالستيک و در نتيجه کاهش احتمال گسيختگی در دو گوشهی
انتهایی ورق زیرسری پيشنهاد کرد :
 )1اضافه کردن یک ورق قائم در مرکز چشمه اتصال و جوش دادن چهار طرف این ورق به ورقهای پيوستگی و بالهای ستون قوطی (ایجاد یکک
تکيه گاه در وسط ورق زیرسری).
 )2زیاد کردن عرض ورق زیرسری (دور کردن محل بار وارد شده به ورق زیرسری از دو گوشهی انتهایی آن).
 )3کلهگاوی کردن ورق زیرسری (کاهش تغيير ناگهانی شيب انتقال نيرو در دو گوشهی انتهایی ورق زیرسری).

-6بررسی رفتار اتصال در صورت وجود ورق قائم در مرکز چشمه اتصال :
برای بررسی اثر وجود ورق در مرکز چشمه اتصال بر عملکرد اتصال ،رفتار دو مدل بنامهای  LF30و  LF30-Plateبا یکدیگر مقایسه شدند.
مطابق شکل( )6که نمای برشخوردهی مدل اجزاء محدود نمونههای  LF30و  LF30-Plateرا نشان میدهد ،در وسط چشمه اتصال مدل LF30-

 Plateیک ورق قائم روبروی جان تير قرار دارد ،باید توجه کرد که مجموع ضخامت دو جان ستون قوطی  LF30برابر با مجموع ضخامت دو
جان و ورق قائم موجود در مرکز چشمه اتصال ستون  LF30-Plateمی باشد .سایر مشخصات این مدل ها با هم مشابه است.

( الف )

(ب)

شکل ( : )6الف  :مدل اجزاء محدود نمونه  ، LF30-Plateب  :مدل اجزاء محدود نمونه LF30

شکل ( )7بر همنهی منحنیهای هيسترزیس این دو نمونه در دریفت  %6را نشان می دهد .شکل ( )4نيز نمودار توزیع تنش اصلی ماکزیمم در
دریفت  %2در عرض ورق زیرسری ،و مقادیر اندیس گسيختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون برای نمونههای  LF30و LF30-Plate

را نشان می دهد.

شکل ( : )7مقایسه منحنی هیسترزیس دو نمونهی  LF30و LF30-Plate

( الف )

(ب)

شکل ( : )1الف  :مقادیر اندیس گسیختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون در دو نمونه  LF30و LF30-Plate
ب  :توزیع تنش اصلی ماکزیمم در دریفت  %2برای نمونههای  LF30و LF30-Plate

با توجه به این اشکال مشخص است که رفتار هيسترزیس این دو نمونه با هم مشابه است .ماکزیمم مقدار اندیس گسيختگی در نمونههای
 LF30و  LF30-Plateدر محل اتصال به ستون بترتيب  35351و  35334میباشد .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که در صورت وجود ورق در
وسط چشمهی اتصال مقادیر اندیس گسيختگی حدود  %25کاهش پيدا ميکند .با توجه به شکل (_)4ب مشخص است که حداکثر تنش اصلی ورق
زیرسری در محل اتصال به ستون در نمونه  LF30-Plateنسبت به نمونه  LF30کاهش پيدا کرده است.

-7بررسی رفتار اتصال در صورت افزایش عرض ورق زیرسری :
در این قسمت برای بررسی اثر عرض ورق زیرسری روی رفتار اتصال ،عملکرد دو نمونه بنامهای  LF30و  LF30-Wideبا هم مقایسه شده-
اند ،عرض ورق زیرسری در نمونههای  LF30و  LF30-Wideبترتيب  23و  32سانتيمتر است(عدد 33که همراه با نام نمونهها آمده نشانگر طول
ورقهای زیرسری و روسری است ،نه عرض ورقها)( ،با تغيير ضخامت ،سطح مقطع ورق زیرسری در هر دو نمونه ثابت نگهداشته شده است).
شکل ( )4مدل اجزاء محدود نمونه  LF30-Wideرا نشان میدهد .شکل( )13نمودار توزیع تنش اصلی ماکزیمم در دریفت  %2در عرض ورق
زیرسری ،و مقادیر اندیس گسيختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون را برای نمونههای  LF30و  LF30-Wideنشان میدهد.

شکل ( : )9مدل اجزاء محدود نمونه LF30-Wide

( الف )

(ب)

شکل ( : )80الف  :مقادیر اندیس گسیختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون در دو نمونه  LF30و LF30-Wide
ب  :توزیع تنش اصلی ماکزیمم در دریفت  %2برای نمونههای LF30و LF30-Wide

با توجه به اشکال مشخص است که با افزایش عرض ورق زیرسری (با ثابت نگهداشتن سطح مقطع) ،مقادیر ماکزیمم اندیس گسيختگی از 3535
به  35335رسيده و حدوداً  %33کاهش پيدا می کند ،ولی مقدار ماکزیمم تنش اصلی در هر دو نمونه تقریباً ثابت مانده است .بنابراین میتوان نتيجه
گرفت که برای یک مقدار مساحت تعيين شده طبق روش طراحی برای مقطع ورق زیرسری ،بهتر است حداکثر عرض ممکن برای ورق زیرسری
انتخاب شود ،و برمبنای این عرض ،ضخامت ورق تعيين گردد .حداکثر عرض ممکن برای ورق زیرسری بر این مبنا محاسبه میشود که در آن
کمانش موضعی رخ ندهد.

-1بررسی رفتار اتصال در صورت ایجاد انحناء در گوشههای ورق زیرسری (کلهگاوی کردن ورق زیرسری) :
بمنظور بررسی سومين روش پيشنهاد شده برای کاهش احتمال گسيختگی ورق زیرسری در محل اتصال تير به ستون قوطی ،دو نمونه بنامهای
 LF30-Curveو  LF30-Wideبا هم مقایسه شدهاند .تنها تفاوت این دو نمونه این است که ورق زیرسری در نمونه  LF30-Curveبصورت
کلهگاوی اجرا شده ،اما در نمونه  LF30-Wideورق زیرسری مستطيلی میباشد .شکل ( )11مدل اجزاء محدود نمونه  LF30-Curveو شکل
شماتيک هر دو نمونه  LF30-Curveو  LF30-Wideرا نشان میدهد .شکل ( )12نمودار توزیع تنش اصلی ماکزیمم در دریفت  %2در عرض
ورق زیرسری ،و مقادیر اندیس گسيختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون را برای نمونههای  LF30-Curveو  LF30-Wideنشان
میدهد.

(ب)

( الف )

شکل ( : )88الف  :مدل اجزاء محدود نمونه  ، LF30-Curveب  :شکل شماتیک نمونههای  LF30-Curveو LF30-Wide

( الف )

(ب)

شکل ( : )82الف  :مقادیر اندیس گسیختگی در ورق زیرسری در محل اتصال به ستون در دو نمونه  LF30-Curveو LF30-Wide
ب  :توزیع تنش اصلی ماکزیمم در دریفت  %2برای نمونههای  LF30-Curveو LF30-Wide

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص است که ماکزیمم مقدار اندیس گسيختگی در نمونههای  LF30-Wideو  LF30-Curveدر محل اتصال
به ستون بترتيب  35336و  35324میباشد ،پس میتوان نتيجه گرفت که با کلهگاوی کردن ورق زیرسری(ورق روسری نيز بصورت کلهگاوی اجرا
میشود) اندیس گسيختگی تا  % 23کاهش یافته است .مقدار ماکزیمم تنش اصلی در دو نمونه تقریباً یکسان است ،اما در نواحی کناری ورق-
زیرسری تنش ها در نمونه  LF30-Curveخيلی کمتر از نمونه  LF30-Wideبوده است.

-9نتیجهگیری
در این مقاله پس از صحتسنجی مدل عددی و آزمایشگاهی ،و بررسی نمونههای عددی ساخته شده براسکا

سکه روش پيشکنهاد شکده بکرای

کاهش احتمال گسيختگی در گوشههای ورق زیرسری در محل اتصال به ستون ،نتایج زیر حاصل شد :
* در اتصال تير به ستون قوطی با استفاده از ورقهای زیرسری و روسری ،در دو گوشهی انتهایی ورق زیرسری در محل اتصال به سکتون ،تمرککز
تنش و کرنش وجود دارد که احتمال گسيختگی ورق اتصال در این ناحيه را افزایش میدهد.
* اضافه کردن یک ورق قائم در مرکز چشمه اتصال(روبروی جان تير) سبب کاهش  25درصدی اندیس گسيختگی در محل اتصال ورق زیرسکری
به ستون میشود ،این کاهش اندیس گسيختگی میتواند کمک زیادی به کاهش احتمال گسيختگی ورق زیرسری کند.
* افزایش عرض ورق زیرسری(با ثابت نگهداشتن سطح مقطع) اگر چه تاًثير چندانی روی مقدار ماکزیمم تنش اصلی نداشته ،اما اندیس گسيختگی
ورق زیرسری را در محل اتصال ورق به ستون تا  33درصد کاهش داده که میتواند کمک زیادی به جلوگيری از گسيختگی اتصال بکند.
* کلهگاوی کردن ورق زیرسری در محل اتصال به ستون هم اندیس گسيختگی ورق زیرسری را در محل اتصال به ستون  23درصکد ککاهش داده،
و هم ماکزیمم تنش اصلی را در دو گوشه ورق(در محل اتصال به ستون که تمرکز تنش و گسيختگی ورق زیرسری را تهدیکد ميکننکد) نسکبت بکه
نمونهای که ورق آن مستطيلی اجرا شده ،کاهش داده است.
* در ميان روشهای مورد بررسی ،روش افزایش ورق زیرسری(با ثابت نگهداشتن سطح مقطع) بيشکترین تکاًثير را در ککاهش انکدیس گسکيختگی
دارد .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که برای یک مقدار مساحت تعيين شده طبق روش طراحی برای مقطع ورق زیرسری ،بهتر است حداکثر عکرض
ممکن برای ورق انتخاب شود ،و برمبنای این عرض ،ضخامت آن تعيين گردد .حداکثر عرض ممکن برای ورق زیرسری بر این مبنا محاسکبه مکی-
شود که در آن کمانش موضعی رخ ندهد.

مراجع
[1] Tremblay, R., Timlez, P., Bruneau, M. and Filiatrault, A, (1995), “Performance of Steel Structures During the 1994 Northridge Earthquake”,
Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 22
[2] Youssef, N.F.G., Bonowitz, D. and Gross, J.H. (1995), “A Survey of Steel Moment-Resisting Frame Buildings Affected by the 1994 Northridge
Earthquake”, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Report No. NISTIR 5625.
[3] Tsai KC, Popov EP, (1990), "Cyclic behavior of end-plate moment connections". Journal of Structural Engineering, ASCE, 2917-2930.

[4] Shanmugam. N. E., Ting. L. C. and Lee. S. L., (1991), “Behaviour of I-beam to box-column connections stiffened externally and subjected to
fluctuating loads”. Journal of Constructional Steel Research 20, 129-148.
[5] Ghobadi. M. S., Ghassemieh. M., Mazroi. A., (2009) , “Seismic performance of ductile welded connections using T-stiffener”. Journal of
Constructional Steel Research 65. American Welding Society, Miami. FL, 766-775

 دانشگاه،) دکترای عمران(سازه، شکل به ستون قوطی تحت بارگذاری چرخه ایI  عملکرد اتصال خمشی تير،) 1341 (  محسن، تهرانی زاده، اردشير،دیلمی، محمد،] غالمی6[
123-114 ،صنعتی اميرکبير
[7] Hibbit, Carlson & Sorensen Inc , (2010), "ABAQUS version 6.10-1 user's manual", Michigan, Chapter 15, 1-11

[8] ANSI/AISC 341-05, (2005),"Seismic Provisions for Structural Steel Buildings", American Institute of Steel Construction, Chicago,87-88.
[9] FEMA-355D, September, (2000),"State of the art report on connection performance", Federal Emergency Management Agency, Chapter 2,
29
[10] SAC/BD-97/02 Version 1.1, (1997-2002) "Protocol for Fabrication, Inspection, Testing, and Documentation of Beam-Column Connection
Tests and Other Experimental Specimens", SAC Committee, Apendix-E, 1-5

