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 -0مقدمه
وقوع زلزله های نورثریج( )1991در آمریکا و کوبه( )1991در ژاپن نشان داد که علی رقم آنچه انتظار میرفت طیف وسیعی از اتصاالت
تیرهای  Iشکل به ستون های بال پهن و یا قوطی دچار شکست ترد شدند و این در حالی بود که این اتصاالت توسط اکثر آییننامههای رایج به
عنوان اتصاالت شکل پذیر معرفی شده بودند.استفاده از تیرهای Iشکل و ستونهای دوبل در سازههای فوالدی در ایران بسیار متداول بوده که نقطه
ضعف اساسی این سازهها اتصاالت آنها میباشد .عدم وجود نیمرخ مناسب چه به علت بزرگ بودن نیروهای طراحی و چه به علت عدم تولید
نیمرخهای متنوع توسط کارخانههای فوالد سازی ،طراحان را مجبور به استفاده از نیمرخ های ساخته شده(ترکیبی) مینماید.در این مقاله عملکرد
اتصاالت صلب تیرهای  Iشکل به ستونهای دوبل با روشهای ذیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
 -1اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق پوششی(شکل)1
 -2اتصال صلب تیر به ستون دوبل با سخت کننده ورق میانی(شکل)1
 -3اتصال صلب تیر به ستون دوبل با استفاده از ورق کناری(شکل)2

شکل : 0سمت راست اتصال صلب تیر به ستون دوبل فقط با ورق پوششی و سمت چپ اتصال صلب تیر به ستون دوبل با سخت کننده ورق میانی

شکل  : 2اتصال صلب تیر به ستون دوبل با استفاده از ورق کناری

در این مقاله یک مدل سهبعدی به روش اجزا محدود] [2تحت اثر بارگذاری [11] AISCبه منظور بررسی رفتار غیرخطی سیستم اتصال تیر به
ستون دوبل با استفاده از موارد نامبرده شده مورد تحلیل قرار گرفته میشود .نتایج بدست آمده از تحلیلهای انجام شده نشان می دهند که اتصال
تیر به ستون دوبل با استفاده از حالتهای یاد شده دارای رفتار مناسبتری بوده و میتوان از آنها برای لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.
 -2ضوابط طبقه بندی اتصاالت
آییننامههای مختلف از جمله آییننامه ،[1] AISCگزارش  [11] FEMA350و  [12] FEMA351ضوابط مختلفی را جهت طبقهبندی اتصالت
مطرح کردهاند .با توجه به مشکالت موجود در اتصاالت مورد بررسی در زلزلههای مزبور ،روشهای اصالحی متنوعی توسط محققین پیشنهاد شده
است.مشخصات برخی از این اتصاالت جدید در [11] FEMA350و روشهای اصالح اتصاالت در [12] FEMA351به تفصیل آورده شده
است.
 -3طبقه بندی قاب های خمشی و شرایط پذیرش اتصال
قابهای خمشی طبق آییننامه لرزهای  [1] AISCبه سه دسته قاب خمشی ویژه ،متوسط و معمولی طبقهبندی میشود .برای استفاده از اتصال
در هر یک از قاب های خمشی ابتدا باید شرایط مورد نیاز اتصال با توجه به نوع قاب بررسی شود .در قابهای خمشی ویژه به علت مستلزم بودن
شکلپذیری زیاد ،آییننامه لرزهای  [1] AISCملزم کرده که اتصال میبایست زاویه دریفت  4/41رادیان را تحمل نماید که  4/41رادیان از این
زاویه چرخش االستیک و بقیه چرخش غیراالستیک می باشد .در مورد قاب خمشی متوسط اتصال میبایست زاویه دریفت  4/42رادیان را تحمل

نموده بطوری که  4/41رادیان از این زاویه چرخش االستیک و بقیه چرخش غیراالستیک میباشد .قاب خمشی معمولی میبایست قادر به تحمل
زاویه دریفت  4/41رادیان باشد که کل این زاویه چرخش االستیک میباشد.
 -4تاریخچه مطالعات پژوهشی انجام شده
در داخل کشور مطالعاتی در خصوص اتصال گیردار تیر به ستون دوبل با استفاده از صفحات کناری در دانشگاه امیرکبیرصورت گرفته است][8
و] .[9درسیستم مذکور که برای اتصال تیرهای  Iشکل به ستون های دوبل  Iپیشنهاد شده است ،اتصال جوش نفوذی انتهای تیر به ستون بطور
کا مل حذف شده و بجای آن از صفحات کناری تمام عمق برای انتقال ممان و نیروی برشی از انتهای تیر به ستون استفاده میگردد .فلسفه به کار
رفته در روش ابداعی فوق الذکر انتقال ممان از انتهای تیر به ستون در سال  ]9[ Blais 1991و سپس در سال  1991توسط  Girousو Picard

[ ]1برای ستونهای قوطی بکار گرفته شد.استفاده از صفحات کناری برای اتصال تیرهای  Iشکل به ستونهای بال پهن تحت اثر بارهای تک جهتی
و سیکلی توسط دیلمی و اشراف [ ]8بررسی شد .کاربرد این روش در سال  2441توسط دیلمی و شیراوند[ ]9برای ستونهای دوبل با روش اجزا
محدود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج خوبی بدست آمد.
 -5بررسی رفتار چرخه ای اتصال صلب تیر به ستون دوبل با استفاده از تحلیل اجزای محدود
برای بیان رفتار لرزهای اتصاالت ،باید آنها را تحت بارهای چرخهای مطالعه نمود .برای رسم این منحنیها ،اتصال تحت چند بارگذاری رفت و
برگشت ی قوی قرار گرفته و نمودار لنگر در مقابل دوران نسبی اتصال رسم میگردد .نمودارهای چرخهای در ابتدای بارگذاری که دامنهی تغییر
شکل کوچک است ،مبین رفتار انعطافپذیر بوده و شیب نمودار آنها کاسته میگردد .اتصالی که بتواند در رفتار چرخهای ،صلبیت اولیه خود را در
چند رفت و برگشت قوی حفظ نماید ،به عنوان اتصال کارآمد شناخته میشود .روش اجزامحدود به دلیل دقت قابل قبول در پیش بینی رفتار
اتصال یک ابزار قوی برای حل عددی بوده که ،امکان تحلیل محدوده وسیعی از مسایل مهندسی را در اختیار ما قرار میدهد بر همین اساس در
این تحقیق نیز از روش اجزامحدود جهت مطالعه رفتار اتصالها ،استفاده شده و با توجه به اینکه نرم افزار ]2[ ANSYSقابلیت تحلیل غیرخطی و
محاسبه تغییر شکلهای بزرگ را دارا میباشد ،از این نرم افزار جهت مطالعه و بررسی مدلها استفاده شده است .بررسی نتایج نشان میدهد
استفاده از اتصاالت صلب به دلیل رفتار غیرخطی و افزودن شکلپذیری مناسب به قاب ،عملکرد سازه را به لحاظ استهالک انرژی و کاهش
نیروهای تحمیل شده به سازه بهبود بخشیده و در زمین لرزههای شدید قابهای با اتصاالت صلب عملکرد مناسبتری نسبت به سایر قابهای به
همراه خواهد داشت.
 -6مشکالت موجود در اتصال تیر  Iشکل به ورق پوششی ستونهای دوبل
در یک اتصال خمشی خصوصاً زمانی که عرض بال تیر کمتر از عرض بال ستون قوطی میباشد ،گیرداری اتصال به نحو قابل مالحظهای در
اثر تغییر شکل بال ستون کاهش مییابد White .و  [13])1911( Fangنشان دادند که دیواره ستونهای قوطی بسیار شکل پذیر میباشد بطوریکه
در اثر انتقال نیرو از تیر به ستون دچار تغییر شکل قابل مالحظهای خواهند شد .همچنین  [14])1992( Dubeنشان داد که تغییر شکل دیوارههای

ستون قوطی شکل باعث کاهش چشمگیر ظرفیت باربری محوری ستون خواهد شد و مشکل مشابهی که در اتصالهای تیر به ستون دوبل نیز
وجود دارد این است که در اینگونه ستونها ورق اتصال دو نیمرخ تنها در دو لبه طولی خود با استفاده از جوش گوشه به بال دو نیمرخ متصل می-
شود .بنابراین این ورق اتصال از گیرداری مناسبی برخوردار نبوده و تحت اثر نیروی وارد از بال تیر دچار تغییر شکل ،پیچیدگی و یا کمانش
خواهد شد .تحقیقات انجام شده پس از زلزله نورثریج و کوبه نشان دهنده این بود که شایع ترین نوع گسیختگی در اتصاالت تیر به ستون ها،
جاری شدن چشمه اتصال و شکست ترد زود هنگام در ناحیه اتصال مستقیم بال تیر (یا صفحه انتقال نیرو) بوسیله جوش نفوذی به بال ستون بال
پهن و یا دیواره ستون قوطی بوده است.اتصال مستقیم بال تیر به بال ستون (یا به روق اتصال در ستون های ترکیبی دوبل) سبب تمرکز شدید تنش
سه محوره در ناحیه اتصال شده و عمال محل تشکیل مفصل پالستیک را از تیر به درون ستون انتقال میدهد .این وضعیت باعث کاهش بسیار زیاد
ظرفیت شکلپذیری اتصال میشود .همچنین تمرکز تنشها در جوش نفوذی تیر به بال ستون و یا ورق اتصال در ستونهای ترکیبی باعث ترد-
شکنی در اتصال خواهد شد.
 -7مدلسازی برای بررسی رفتار اتصال (استفاده از روش اجزا محدود)
برای مدل کردن اتصال ،پیچیدگی های زیادی وجود دارد و با توجه به این که اتصال به عنوان یک جزء سازه بررسی میشود ،باید اندرکنش
سایر اجزای سازه نیز با آن منظور شود؛] [1چرا که اگر اتصال بدون اعمال شرایط سازگاری با سایر قسمتهای سازه ،تیر ،ستون و  ...بررسی شود،
نمیتوان مدعی شد که اتصال مدل شده ،رفتار کامالً مشابهی با اتصال واقعی داشته باشد .شایان ذکر است که مطالعات انجام شده  ،مطالعات عددی
بوده و برای بررسی دقیقتر اتصاالت ،مطالعات آزمایشگاهی نیز مفید خواهد بود.
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روش تحلیل و نرم افزار مورد استفاده

برای بررسی رفتار اتصاالت ،بر اساس روش اجزای محدود] [2عمل شده است و نرم افزار مورد استفاده برای مدل سازی و بررسی آنها ،نرم افزار
 ANSYSمیباشد .این نرم افزار ،یکی از کاملترین و دقیقترین نرم افزارهای اجزای محدود بوده ،ولی با توجه به گسترده بودن دامنهی استفاده از
این نرم افزار ،باید این مدل ها با دقت زیاد ساخته شوند و ممکن است در نظر نگرفتن هر جزئی از مدل ،موجب ارائه نتایج کامالً اشتباه و یا عدم
همگرایی جواب در حل غیر خطی شود.
 -9روش اجزا محدود بکار رفته شده برای مدلها
در تحلیل های انجام شده ،مقاطع  IPEطبق جدول اشتال ،برای تیرها و ستونهای دوبل در نظر گرفته شده است .فاصله مرکز به مرکز دو
نیمرخ در ستون دوبل ،طوری انتخاب شده تا ممان اینرسی حول محور قوی و ضعیف اختالف زیادی با هم نداشته باشند .در انتخاب تیر و ستون
برای مطالعه رفتار یک اتصال بایست شرط ستون قوی-تیر ضعیف حتما رعایت شود زیرا در صورت ضعیف بودن ستون نسبت به تیر ،مفصل
پالستیک بجای تیر در ستون تشکیل میشود که این امر باعث ایجاد ضعف در رفتار غیرخطی سازه خواهد شد[8].

 -01تعیین هندسه کلی مدل
با توجه به دستور العملهای موجود در  [9] SAC 97و همچنین آییننامه لرزهای سازههای فوالدی  [1] AISCبرای بررسی رفتار اتصال تیر
به ستون دوبل  ،از مدل میان قاب یک طرفه در مقیاس واقعی استفاده شده و سعی بر این بوده که حتی المقدور ابعاد مدلهای اجزا محدود انتخاب
شده ،با ابعاد واقعی سازهها و مدلهای آزمایشگاهی هماهنگ باشند .بدین منظور از ابعاد کلی مدل بکار برده شده توسط  [9] UANGکه بر روی

اتصال صفحه کناری در سال  1991آزمایشهایی انجام داده و در آرشیو مدلهای آزمایشگاهی  SACموجود میباشد ،استفاده شده است(.شکل)3

شکل : 3مدل بکار برده شده توسط UANG

همانطور که در(شکل)3نشان داده شده ،طول ستون از محور تا محور تکیهگاهها برابر  314سانتیمتر و طول تیر از محور بارگذاری تا مرکز
ستون برابر  399سانتی متر در نظر گرفته شده است .همچنین فاصله محور تکیه گاه جانبی که دارای عرض  21سانتی متر میباشد ،از محور
بارگذاری برابر  111سانتی متر میباشد.این فاصله با توجه به ضوابط آییننامه  [3] AISC LRFDطوری انتخاب شده است تا در محدوده تیرهای
مورد مطالعه (ارتفاع  34تا  14سانتی متر) هیچگونه کمانش جانبی– پیچشی اتفاق نیفتد و تیر بتواند به تمام ظرفیت پالستیک خود برسد.
 -00تدقیق ()Verification
مطابق کارهای پژوهشی که با نرم افزارهای اجزا محدود انجام می شود ،میبایست مدل سازی و نتایج با یک نمونه آزمایشگاهی و یا حتی مدل
اجزا محدود دیگری در منبعی مشخص ،مورد تدقیق قرار گیرد که در این مقاله مدل سازی با مدل اجزا محدود موجود در مقاله اردشیر دیلمی و
محمودرضا شیراوند ] [9مورد تدقیق قرار گرفت.منحنی هیسترزیس مدل  SP-A-01از مقاله اردشیر دیلمی و محمود رضا شیراوند] [9در(شکل)4
منحنی هیسترزیس مدل مذکور که توسط نرم افزار انسیس مجدد طراحی و مورد بارگذاری قرار گرفته نمایش داده شده و مشاهده میگردد که
ممان خمشی پالستیک بدست آمده در نمونه طراحی شده مطابق با ممان خمشی پالستیک مدل  SP-A-01میباشد.

شکل : 4نمودار سمت راست منحنی هیسترزیس مدل  SP-A-01مربوط به مقاله شیراوند و نمودار سمت چپ منحنی مجددا طراحی شده توسط انسیس جهت
تدقیق داده ها
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اتصال صلب تیر به ستون دوبل با استفاده از ورق کناری

پروفیل ستون،2IPE200پروفیل تیر ، IPE270فاصله اکس به اکس ستون ها  24سانتی متر  ،ورق پوششی اتصال  2IPEبصورت سرتاسری
در طول ستون با ابعاد  14*214میلیمتر ،ابعاد ورق کناری  11*314*114میلیمتر  ،ورق روی تیر  14*344*344میلیمتر (این ورق بطور مستقیم
به ستون متصل نمیشود و از ستون فاصله دارد) ،صفحههای برشی این ورق به ضخامت  14میلیمتر(در دو سمت ستون ،در راستای بالهای تیر ،به
اندازه ابعاد داخلی ستون بوده و به ستون جوش شده است)ورق پیوستگی به ضخامت  14میلیمتر و به فاصله  214میلیمتری از بر ستون و بصورت
عمودی در جان تیر قرار می گیرد(.شکل)1

شکل :5نما روبرو و کنار اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق کناری

2-02

اتصال صلب تیر به ستون دوبل با سخت کننده میانی

پروفیل ستون  ، 2IPE200پروفیل تیر ، IPE270فاصله اکس به اکس ستونها 24سانتیمتر  ،ورق پوششی اتصال  2IPEبصورت سرتاسری
درطول ستون با ابعاد  14*214میلیمتر(به جز در جایی که ورق میانی قرار دارد) ،ابعاد ورق میانی در محل اتصال تیر به ستون،دو ورق به ابعاد
 24*144*214میلیمتر بصورت ورق پوششی بر روی ستون قرار گرفته و ورق سوم به ابعاد  24*144*244میلیمتر بصورت عمودی بر این دو
صفحه قرار میگیرد.ورق باالی تیر به صورت کله گاوی بوده و ورق زیر تیر به ابعاد 24*144*244میلیمتر  ،صفحههای برشی این ورق به

ضخامت  14میلیمتر(در دو سمت ستون ،در راستای بالهای تیر،به اندازه ابعاد داخلی ستون بوده و به ستون جوش شده است).نوع جوش در محل
اتصال ورقها به ستون از جوش نفوذی و در محل اتصال ورقها به تیر از جوش گوشه استفاده شده است(.شکل )1

شکل : 6نما باال و کنار اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق میانی

3-02

حالت اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق پوششی

پروفیل ستون  ،2IPE200پروفیل تیر ، IPE270فاصله اکس به اکس ستونها 24سانتیمتر  ،ورق پوششی اتصال  2IPEبصورت سرتاسری در
طول ستون با ابعاد  14*214میلیمتر ،ورق باالی تیر به صورت کله گاوی ،ورق زیر تیر به ابعاد  24*144*244میلیمتر ،صفحههای برشی به
ضخامت 14میلیمتر(این ورق در دو سمت ستون،در راستای بالهای تیر،به اندازه ابعاد داخلی ستون بوده و به ستون جوش شده است).نوع جوش
در محل اتصال ورقها به ستون از جوش نفوذی و در محل اتصال ورقها به تیر از جوش گوشه استفاده شده است(.شکل)9

شکل : 7نمای کنار اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق پوششی

 -03تعیین رفتار مصالح
فوالد ساختمانی که در ایران برای تولید نیمرخهای  IPEو ورقها مورد استفاده قرار میگیرد معموال از نوع فوالد  ST-37در استاندارد اروپایی
میباشد ،لذا مصالح فوالدی مدلهای تحت مطالعه از نوع فوالد  ST-37در نظر گرفته شده است .با توجه به این که این نوع فوالد دارای رفتاری
االستوپالستیک همراه با سخت شوندگی کرنشی بوده برهمین اساس برای مدل کردن رفتار آن از یک مدل دو خطی مطابق(شکل)8استفاده میشود.

شکل : 8نمودار نشان دهنده ناحیه االستیک و ناحیه سخت شوندگی کرنشی

در این مدل ناحیه االستیک با یک خط و ناحیه سخت شوندگی کرنشی نیز با خط دیگری مدل میشود .همچنین برای سادگی ،از ناحیه تسلیم
بعلت کوچک بودن آن در مقایسه با ناحیه سخت شوندگی کرنشی صرف نظر میشود .ضریب االستیسیته فوالد در این مدل برابر با شیب خط اول
مدل رفتار مصالح و به مقدار  214 GPaمیباشد .تنش تسلیم فوالد برابر  214 MPaو شیب خط دوم مدل رفتار مصالح نیز برابر  4/11 GPaدر
نظر گرفته شده است .با توجه به جابجایی سطح تسلیم بدون تغییر حجم در اثر افزایش کرنش پالستیک در فوالد (اثر بوشینگر) از قانون سخت
شوندگی جنبشی استفاده شده و همچنین معیار تسلیم فون میسز برای فوالد لحاظ گردیده است.
 -04المان مورد استفاده در مدلسازی و مش بندی
در اتصاالت مدل شده ،اجزای اصلی مورد استفاده عبارتند از تیرها ،ستونها و صفحات تقویتی که برای هر یک باید المان مناسب انتخاب شده
و شرایط تکیه گاهی از جمله مواردی است که در تعیین نوع المان تاثیر گذار می باشد.در مدلهای این مقاله از المان سالید  11استفاده شده که از
این نوع المان برای مدل کردن سه بعدی سازههای سهبعدی استفاده می شود .المان مذکور متشکل از  8گره و هر گره  3درجه آزادی داشته که
شامل تغییر مکان در جهت  y ، xو  zاست [1 ].این المان ،توانایی مدل کردن پالستیک شدن ماده  ،خزش  ،تورم ،تغییر مکان بزرگ سازه و کرنش
بزرگ را دارد .ابعاد شبکههای مشبندی میبایست متناسب با دقت مورد نیاز تعیین گردد.در مدلهایی مثل اتصال مورد مطالعه ،تغییرات تنش در
ناحیه اتصال خیلی بیشتر از نواحی دورتر در تیر و ستون بوده و به همین خاطر در ناحیه اتصال از مشبندی ریزتر استفاده شده است.
 -05شرایط مرزی
شرایط مرزی برای همه مدلها یکسان میباشد.درجات آزادی گرههای پای ستون به طور کامل در سه جهت مقید شده اند و گرههای باالی
ستون نیز در دو جهت عمود بر محور ستون مقید شدهاند،اما در جهت محور ستون آزادند.بدین ترتیب در باالی ستون ،به ستون اجازه داده میشود
که در جهت قائم آزادانه حرکت کند .همچنین برای مدل کردن شرایط تکیهگاه جانبی ،از حرکت جانبی گرههای بال باالیی و پایینی تیر که در
فاصله  112/1و  119/1سانتی متری از انتهای آزاد تیر قرار گرفتهاند ،جلوگیری شده است.

 -06بارگذاری و تحلیل
اعمال بار به صورت جابجایی بر نوک تیر  ،در وسط صفحه بارگذاری و در جهت قائم صورت گرفته است .به بیان دیگر تحلیل به صورت
کنترل جابجایی انجام شده است .بارگذاری بر روی نمونهها بصورت بارگذاری تناوبی(سیکلی) و بر طبق ضوابط  [9] SAC97انجام گرفته است.
این روش بارگذاری سیکلی توسط  [11] FEMA350و آییننامه لرزهای سازههای فوالدی  [1] AISCپیشنهاد شده است(.شکل)9

شکل : 9بارگذاری تناوبی

با توجه به اینکه بارگذا ری به صورت تغییر مکان به نوک تیر اعمال شده ،الزم است منحنی سیکلیک بارگذاری بر حسب تغییر مکان برای
مدل های مورد مطالعه بدست آید .فاصله مرکز ستون تا مرکز نقطه اعمال بار برابر  399سانتیمتر بوده و منحنی بارگذاری سیکلی بر حسب تغییر
مکانی که بر مدلها اعمال شده است مطابق شکل 9خواهد بود .تغییر مکان اعمال شده بصورت سیکلی تا زاویه چرخش  4/41رادیان در نظر
گرفته شده که مطابق  [11] FEMA350کمترین حد مورد نیاز برای حفظ پایداری قاب های خمشی ویژه ( )SMFمی باشد .با توجه به الگوی
انجام شده بر روی مدلهای مورد مطالعه ،بعلت وارد شدن تیر به ناحیه پالستیک تحت بارگذاری سیکلی و همچنین تسریع کمانش محلی بال و
جان تیر در اثر ورود به ناحیه غیر خطی و اثرات ناشی از بارگذاری و بار برداری متوالی ،تحلیل غیرخطی الزم به نظر میرسد .لذا برای مطالعه
رفتار اتصال پیشنهادی و انطباق هر چه بیشتر نتایج با واقعیت ،تمامی تحلیل ها بصورت غیرخطی و با در نظر گرفتن اثرات ناشی از رفتار غیرخطی
مادی و هندسی انجام شده است.
 -07توزیع تنش و کرنش
چگونگی توزیع تنش فون میسز در سیستم اتصال تیر به ستون دوبل برای سیکل آخر بارگذاری برای مدلها مورد بررسی و نمایش داده شده
است .با توجه به کانتورهای تنش ،مشاهده میشود که محل مفصل پالستیک از ناحیه اتصال به درون تیر منتقل شده است.این بدان معناست که در
این نوع اتصال دیگر بابت شکست ترد ناگهانی ،نگرانی وجود ندارد .یادآوری میشود که در اتصاالت موسوم به اتصاالت خمشی قبل از نورثریج،
به دلیل تشکیل مفصل پالستیک در ناحیه اتصال ،اتصاالت در اثر زلزله دچار آسیب شدند.
 0-07توزیع تنش فون میسز و کرنش پالستیک اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق کناری
توزیع تنش فون میسز و کرنش پالستیک در اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق کناری در(شکل)14نمایش داده شده است.

شکل :01تصویر سمت راست توزیع تنش فون میسز و تصویر سمت چپ کرنش پالستیک در اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق کناری

با وجود دو صفحه کناری تمام عمق ،دیگر مشکلی در ناحیه اتصال وجود نداشته و چهار ورق(دو صفحه کناری به همراه دو صفحه جان
ستون) ،تمام ظرفیت خمشی تیر را ،بدون تسلیم شدن انتقال میدهد .در تصاویر باال به خوبی دیده می شود که تنشها در چشمه اتصال در حدود
پایین باقی مانده است.با توجه به نتایج نشان داده شده ،مشاهده میشود که تنش بر روی ورق اتصال دو ستون (ورق پوشش) در حدود بسیار پایین
قرار دارد .جدایی بین انتهای تیر و ستون سبب شده که هیچگونه باربری بصورت مستقیم به ورق پوشش وارد نشود .بنابراین مشکل ضعف این
ورق در مقابل تغییر شکل ،کشش و کمانش که در اتصال مستقیم بال تیر به آن بوجود میآید در اینجا وجود ندارد.با توجه به تصویر سمت چپ
شکل 14میتوان دید که تیر در ناحیه بعد از انتهای اتصال در اثر بارگذاری سیکلی ،دچار کمانش موضعی میشود.کمانش موضعی پدید آمده شامل
کمانش موضعی در بال و جان تیر بوده که با توجه به وقوع چنین کمانشی ،افت قابل مالحظهای در میزان ظرفیت شکلپذیری و مقاومت اتصال
بوجود نخواهد آمد.
 2-07توزیع تنش فون میسز و کرنش پالستیک اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق میانی
توزیع تنش فون میسز و کرنش پالستیک در اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق میانی در(شکل)11نمایش داده شده است.

شکل :00تصویر سمت راست توزیع تنش فون میسز و تصویر س مت چپ کرنش پالستیک در اتصال تیر به ستون دوبل با سخت کننده ورق میانی

با توجه به تصویر سمت چپ(شکل)11میتوان دید که تیر در ناحیه بعد از انتهای اتصال در اثر بارگذاری سیکلی ،دچار کمانش موضعی می-
شود.کمانش موضعی پدید آمده شامل کمانش موضعی در بال و جان تیر میباشد .با توجه به وقوع چنین کمانشی ،افت قابل مالحظهای در میزان
ظرفیت شکلپذیری و مقاومت اتصال بوجود نخواهد آمد.

 3-07توزیع تنش فون میسز و کرنش اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق پوششی
در تصویر سمت راست(شکل)12توزیع تنش فونمیسز و در تصویر سمت چپ کرنش پالستیک اتصال صلب تیر به ستون دویل با ورق
پوششی نشان داده شده است ،در این اتصال مشخص شده است که تمرکز تنش در محل اتصال رخ میدهد.

شکل  : 02تصویر سمت راست توزیع تنش فون میسز و تصویر سمت چپ کرنش پالستیک اتصال تیر به ستون دوبل با ورق پوششی

 -08منحنی های هیسترزیس ممان-دوران
منحنیهای نیرو-تغییر مکان و ممان-دوران ،منحنیهای هستند که میتوان از آنها اطالعات خوبی درباره عملکرد اتصال به دست آورد و با
توجه به آنها انواع مختلف اتصاالت را طبقهبندی و با توجه به این منحنی می توان ورود تیر به ناحیه غیرخطی و رفتار سیکلی را بررسی
کرد.مقادیر در نظر گرفته شده در ترسیم این نمودارها بر اساس دستور العمل [24] SAC97بوده و با توجه به این دستور العمل ،در منحنیهای
نیرو– تغییر مکان  ،نیروی وارد شده به انتهای تیر در مقابل تغییر مکان انتهای تیر ترسیم شده است .همچنین در منحنیهای ممان– دوران ،ممان در
محور ستون ناشی از نیروی وارد بر انتهای تیر در مقابل زاویه دوران که برابر مقدار تغییر مکان انتهای تیر تقسیم بر طول تیر میباشد ،ترسیم شده-
اند .با توجه به منحنیهای ممان–دوران رسم شده میتوان دید که تیر به خوبی وارد ناحیه غیرخطی میشود و مجموعه بارگذاری شده ،رفتار
سیکلی مناسب را از خود نشان میدهد.در هنگام بارگذاری ،در اتصاالت مورد مطالعه هیچگونه شکستی مشاهده نشد و همانطور که از منحنیهای
ممان دوران و تصاویر توزیع تنش و کرنش پیداست ،این اتصالها رفتار شکلپذیری از خود نشان میدهند .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده
دیده میشود که اتصال مورد مطالعه در تمامی مدلها به ظرفیت چرخشی بیشتر از  4/41رادیان (حداقل معیار شکل پذیری برای قابهای مقاوم
خمشی ویژه) میرسد که نشان از شکلپذیری بسیار خوب این اتصالها میباشد.
در منحنیهای هیسترزیس رسم شده میتوان دید که پس از روند افزایشی مقاومت اتصال ،یک افت مقاومتی بوجود میآید .این کاهش
مقاومت در اثر بروز کمانش در بال و جان تیر گسترش پیدا میکند .این کاهش مقاومت ،به حدی نیست که برای اتصال مشکلساز شود ،زیرا
همانطور که در منحنیهای ممان–دوران همه مدل ها دیده میشود ،مقاومت خمشی بدست آمده تا مراحل آخر بارگذاری ،از میزان ظرفیت خمشی
پالستیک تیر( )Mpکه با خط قرمز نشان داده شده است ،بیشتر است .در تمامی مدلها تا رسیدن به زاویه چرخش  4/41رادیان ،افت قابل
مالحظهای بوجود نمی آید و مقاومت اتصال بیشتر از ظرفیت خمشی پالستیک تیر میباشد .بنابراین میتوان گفت که اتصالهای مورد مطالعه از
ظرفیت مقاومت خمشی مناسبی برخوردار میباشند.

 -09منحنی هیسترزیس ممان–دوران اتصال های مورد مطالعه
در شکل های 13و 11منحنی هیسترزیس ممان–دوران اتصاالت مورد مطالعه مشاهده میشود .مقاومت خمشی بدست آمده تا مراحل آخر
بارگذاری ،از میزان ظرفیت خمشی پالستیک تیر( )Mpکه با خط قرمز نشان داده شده  ،بیشتر بوده و در تمامی مدلها تا رسیدن به زاویه چرخش
 4/41رادیان ،افت قابل مالحظهای بوجود نمی آید و مقاومت اتصال بیشتر از ظرفیت خمشی پالستیک تیر میباشد.

شکل : 03تصویر سمت راست منحنی هیسترزیس ممان–دوران اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق کناری و تصویر سمت چپ منحنی هیسترزیس ممان–دوران
اتصال صلب تیر به ستون دوبل با ورق میانی

شکل : 04منحنی هیسترزیس ممان–دوران اتصال صلب تیربه ستون دوبل با ورق پوششی

 -21پوش منحنی های هیسترزیس ممان– دوران
با استفاده از منحنیهای هیسترزیس بدست آمده تحت بارگذاری سیکلی ،پوش منحنی هیسترزیس ممان-دوران بدست میآید(.شکل11و)11

شکل : 05پوش منحنی هیسترزیس ممان-دوران اتصال صلب تیر به ستون دوبل با سخت کننده ورق میانی و ورق کناری

شکل : 06پوش منحنی هیسترزیس ممان-دوران اتصال تیر به ستون دوبل با ورق پوششی

در (شکل)19نمودار مقایسهای ممان-دوران اتصالهای مورد مطالعه به نمایش درآمده است .

شکل  : 07نمودار مقایسه ای پوش منحنی های هیسترزیس ممان-دوران اتصال های مورد مطالعه

 -20نتیجه گیری
 )1مقاومت خمشی بدست آمده برای مدلهای مورد مطالعه باالتر از ظرفیت خمشی پالستیک تیر می باشد ،بنابراین اتصالهای استفاده شده از
مقاومت بسیار خوبی برخوردار است و باعث تشکیل مفصل پالستیک در تیر متصل به خود میشود  .تشکیل مفصل پالستیک در مقطع تیر از

انتقال تغییر شکلها به ستون جلوگیری میکند  ،بنابراین نوع مقطع ستون تاثیر قابل مالحظهای بر رفتار پالستیک اتصال نداشته و تنها باعث
افزایش سختی اتصال در ناحیه االستیک میشود.
 )2هر چه مقطع تیر و یا ستون استفاده شده بزرگتر شود ،مقاومت خمشی اتصال بیشتر شده و این در صورتی است که شروع افت در مقاومت
اتصال زودتر و در زوایای کوچکیری چرخش اتفاق خواهد افتاد  .هر چه ارتفاع تیر بیشتر شود ،امکان وقوع کمانش در تیر و خصوصا کمانش در
جان تیر افزایش و با بروز کمانش ،مقاومت اتصال به تدریج افت خواهد کرد.
 )3سیستم ات صال تیر به ستون دوبل با استفاده از صفحات کناری قادر است تمام ظرفیت خمشی پالستیک تیر را به ستون انتقال داده و باعث
تشکیل مفصل پالستیک در درون تیر می شود .
)1با توجه به تشکیل مفصل پالستیک در درون تیر ،اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از حالت های صفحات کناری و ورق میانی ،ظرفیت
چرخشی مناسبی را از خود نشان میدهد ،به طوری که بدون کاهش شدید مقاومت به زاویه های چرخش  4/41رادیان و باالتر میرسد .بنابراین
این اتصال ها ،یک اتصال کامال شکلپذیر بوده و قابلیت استفاده در قابهای مقاوم خمشی ویژه ( )SMFرا دارا میباشد .
)1در حالت اتصال تیر به ستون دوبل با ورق پوششی ،تنش قابل مالحظهای در مراحل انتهایی بارگذاری در چشمه اتصال بوجود آمده و این
در صورتی است که چنین تنشی در چشمه اتصال مدل های با ورق کناری و سخت کننده ورق میانی مشاهده نمی شود و این امر یکی از نقاط
قوت این سیستمهای اتصال برای ستونهای دوبل است که به راحتی ظرفیت خمشی تیر را انتقال میدهد.
)1در حالت اتصال تیر به ستون دوبل با صفحه کناری نیروی کششی بال بوسیله ورق پوششی متصل به آن ،به صفحات کناری و از آنجا به
بالهای ستون منتقل میشود.در این حالت نیروی کششی بال تیر به ورق پوشش ستون دوبل وارد نمیشود و ضعف تغییر شکل زیاد و کمانش

ورق پوشش ستون دوبل بر اثر کشش مستقیم ،خود به خود از بین میرود.
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