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چکیده
عملکرد نامناسب قابهای خمشی فوالدی در برابر زلزله های اخير ،منجر به انجام تحقيقات گسترده در زمينه محدود کردن خسارت و
تغييرشکلهای پالستيک در اعضای اصلی قاب ،حذف تغييرمکانهای نسبی باقيمانده در قاب و افزایش ظرفيت دوران پالستيک اتصاالت گردید.
برای رسيدن به این اهداف ،توسط محققان استفاده از نوع جدیدی از قابها با اتصاالت پس کشيده پيشنهاد شد .اتصاالت پس کشيده ،شامل
کابل های با مقاومت باال برای ایجاد خاصيت خود مرکزی و اتالف کننده ها برای کنترل تغييرشکل های پالستيک هستند .در این مقاله هدف
بررسی عملکرد لرزه ای اتصاالت پس کشيده است .اتصال پس کشيده با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل شده و تحت بارگذاری رانشی قرار
گرفته استنتایج تحليل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و چگونگی توزیع تنش و کرنش در اجزای مختلف اتصال مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج تحليل عددی بيانگر عملکرد مناسب نبشی در کاهش تغييرشکل های خميری در اعضای اصلی است .در این نوع اتصال ،تير،
ستون وکابل تحت زل زله مبنای طراحی ارتجاعی باقی می مانند و بيشتر تغييرشکل های خميری در نبشی رخ می دهد .بنابراین اتصال در
باربرداری خودمرکز خواهد بود.
کلمات کلیدی :قابهای خمشی فوالدی ،اتصاالت پس کشيده ،نيروی بازگرداننده ،اتالف کننده انرژی ،مدل عددی

 -0مقدمه
دليل اصلی محب وبيت قاب های خمشی فوالدی ،فقط مزایای زیبایی و تطبيق پذیری با معماری نيست ،بلکه قاب های خمشی ،به عنوان سيستم
های با شکل پذیری باال ،توانایی مقاومت در برابر تغيير شکل های غيراالستيک بزرگ ،بدون تنزل عمده در مقاومت و بدون ایجاد ناپایداری را دارند.
در طی زلزله نورتریج ( ) 1991در آمریکا موارد زیادی از گسيختگی ناگهانی در ناحيه اتصاالت قاب های خمشی جوشی صلب مشاهده شد که عمدتا
در محل جوش نفوذی بال تير به ستون رخ داد.پس از زلزله راهکارهای متفاوتی برای افزایش شکل پذیری اتصاالت این قاب ها از جمله استفاده از
اتصاالت نيمه صلب پيچی و اتصاالت صلب بهبود یافته ارائه شد .اگرچه قاب های دارای اتصاالت پيچ شده ،باعث حذف جوش و گسيختگی ترد
مربوط به آن می شوند ،اما ایجاد تغيير شکل های غير االستيک در اعضای اصلی سازه ای و کمانش موضعی در بال و جان تير در ناحيه ی اتصال،
باعث ایجاد خسارت عمده به سازه و تغيير شکل های نسبی غيرارتجاعی در طبقات می شود که هزینه های زیادی برای بازسازی بعد از زلزله های
سنگين درپی دارد .با الهام بخشی از پيشرفت های اخير در سيستم های مقاوم لرزه ای بتنی پيش ساخته ،اتصاالت خمشی فوالدی جدید با مطرح
کردن تکنولوژی پس کشيدگی ایجاد شده اند (ریکلز و همکاران[2و .)]1ریکلز و همکاران [ ]2اتصالی را برای قاب های خمشی معرفی کردند که از

کابل های فوالدی با مقاومت باال برای پس کشيدگی اتصال و ایجاد نيروی بازگرداننده استفاده کردند .همچنين نبشی های باال و پایين توانایی اتالف
انرژی مناسبی برای اتصال فراهم کردند.کریستاپلوس و همکاران[ ]3اتصاالت پس کشيده مشابهی با استفاده از جزئيات متفاوت ،معرفی کردند .آنها با
استفاده از ميلگرد های با مقاومت باال در وسط ارتفاع مقطع تير ،پاسخ خود مرکز ایجاد کردند و ميلگرد هایی که در زیر بال باالیی وباالی بال پایينی
تير قرار گرفتند ،انرژی را تلف کردند .روهاس و همکاران[ ]1وکيم و کریستو پلوس[ ]5یک اتصال ميراشده اصطکاکی پس کشيده برای قاب های
خمشی فوالدی مقاوم در برابر زلزله معرفی کردند .عالوه بر این ،آنها یک قاب خمشی با استفاده از اتصال پيشنهادی طراحی کردند و پاسخ آنرا به
رکوردهای زلزله قوی مطالعه کردند .همچنين گارالک و همکاران ]6و7و [8به بررسی رفتار و طراحی سيستم های قاب پس کشيده پرداختند .آنها یک
فرآیند طراحی مرحله به مرحله پيشنهاد دادند و تاثير اندرکنش سيستم طبقه و قاب ،مقاومت اتصال ،مقاومت چشمه ی اتصال و افزایش مقاومت
اتصال در طبقات فوقانی را روی رفتار قاب های پس کشيده ،مورد بررسی قرار دادند .یک قاب خمشی فوالدی با اتصاالت پس کشيده که بطور
مناسب طراحی شده ،چندین مزیت از جمله سختی ،مقاومت و شکل پذیری مناسب دارد و سازه قادر است تا به حالت تغييرشکل نيافته اوليه خود،
حتی بعد از تجربه تغييرمکانهای نسبی غيراالستيک بزرگ ،برگردد (خودمرکزی) .همچنين با استفاده از اتالف کننده های انرژی مناسب در ناحيه
اتصال ،این قاب ها توانایی اتالف انرژی باالیی نيز خواهند داشت .اتصاالت خمشی پس کشيده سختی اوليه مشابه اتصاالت خمشی جوشی صلب
دارند ،درحاليکه نياز به استفاده از جوش و گسيختگی های ترد مرتبط با آن ،نيست.
در این مقاله هدف بررسی رفتار لرزه ای اتصاالت پس کشيده است .برای رسيدن به این هدف ،نمونه اتصال مورد نظربا استفاده از المانهای حجمی
در نرم افزار المان محدود آباکوس ] [9شبيه سازی شده است .این نرم افزار به دليل توانایی باال در شبيه سازی رفتارهای غيرخطی و آسانی تعریف
اندرکنش مناسب بين اجزای مختلف اتصال ،استفاده شده است .تحليل های رانشی با در نظر گرفتن تغييرشکل های بزرگ انجام گرفته است.
خصوصيات هندسی و مکانيکی نمونه اتصال شبيه سازی شده در نرم افزار ،مطابق با نمونه  PC4از مجموعه نمونه های آزمایش شده توسط ریکلز و
همکاران[ ] 2است .نتایج گرفته شده توسط نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .پس از تایيد راستی آزمایی شبيه سازی ،با استفاده از نتایج
شبيه سازی عددی ،تاثير نبشی ها در کنترل تغ ييرشکلهای غير ارتجاعی اعضای اصلی و چگونگی توزیع تنش وکرنش خميری در اعضای اصلی
اتصال ،مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2رفتار اتصاالت پس کشیده
قبال بيان شد که در اتصاالت معمولی جوشی و پيچی ،ایجاد تغيير شکل های غير االستيک در اعضای اصلی سازه ای و کمانش موضعی در بال و
جان تير ((شکل ( ،) 1)aباعث ایجاد خسارت عمده به سازه و تغيير شکل های نسبی غيرارتجاعی در طبقات می شود که هزینه های زیادی برای
بازسازی بعد از زلزله های سنگين درپی دارد .بعد از تحقيقات گسترده روی قاب های بتنی پيش ساخته و پس کشيده کردن آنها بمنظور افزایش شکل
پذیری و ایجاد توانایی خودمرکزی در سازه (برگشت به موقعيت تغييرشکل نيافته) ،ریکلز و همکاران[ ]1به فکر استفاده از این سيستم و قابليت های
آن در سازه های فوالدی افتادند .آنها از سيستم پس کشيدگی در اتصاالت قاب های خمشی فوالدی استفاده کردند (شکل (.)1)b

)b

)a

شکل  (a :0اتصال خمشی صلب بهبود يافته (کمانش موضعی تیر)  (bاتصال خمشی فوالدی پس کشیده(پیشنهادی ريکلز و همکاران[)]0

آنها با استفاده از هشت کابل با مقاومت باال در دو طرف جان تير و موازی با آن ،تيرها را به ستونها پس کشيده کردند .این کابل ها با ایجاد نيروی
بازگرداننده ،سازه را به موقعيت اوليه برمی گرداند .نبشی های باال و پایين پيچ شده به تير وستون ،ظرفيت اتالف انرژی مناسب برای اتصال فراهم
کردند .آنها با استفاده از مدل تحليلی (بر اساس المانهای فایبر) و نمونه های تست شده در آزمایشگاه به این نتایج رسيدند  )1 :جوش نياز نيست )2
سختی اوليه اتصال مشابه با اتصاالت جوش شده است  )3اتصال خود مرکز و بدون تغييرشکل باقيمانده است  )1خسارت عمده به قاب ،منحصر به
نبشی های اتصال می شود( که باید بعد از زلزله شدید تعویض شوند).
کابل های پس کشيده ،بال های تير را به بال ستون فشار می دهند تا خمش را تحمل کنند ،در حاليکه اصطکاک در سطح مشترک تير -ستون همراه با
نبشی ها ،نيروی برشی عرضی را تحمل می کنند .انتقال برش می تواند بطور مناسب ،از طریق اصطکاک نوع کولمب در سطح مشترک تير وستون
فراهم شود .طرز عمل خاص سطوح تماسی ،ازقبيل سمب اده زدن ،ضریب اصطکاک بزرگتری می دهد .نبشی ها عالوه بر تحمل برش عرضی تير،
مقاومت خمشی هم ایجاد می کنند ،اما هدف اوليه استقرار نبشی ها ،اتالف انرژی است .ورق های تقویتی به بال های تير جوش می شوند تا تسليم و
کمانش موضعی بال تير را کنترل کنند .کمانش موضعی بالها و جان تير ،که تحت ترکيب بارهای محوری و لنگر خمشی بيش از اندازه رخ می دهد،
باعث از دست رفتن ناگهانی سختی و مقاومت می شود .همچنين ورق های پيشانی مابين بال های تير و ستون قرار می گيرند بطوریکه فقط بال های
تير و ورق های تقویتی در تماس با ستون هستند که این عمل تماس خوبی مابين بال های تير و ستون برقرار می کند .عالوه براین ورقهای پيشانی از
تسليم جان تير تحت تنش های تماسی ،جلوگيری می کنند .شکل( )2رفتار لنگر -دوران نسبی ایده آل شده یک اتصال فوالدی را نمایش می دهد.
مشخصه اصلی رفتار لنگر -دوران اتصال پس کشيده ،باز و بسته شدن شکاف در سطح مشترک تير و ستون تحت بارگذاری سيکلی است.

شکل  (a :2رفتار لنگر-دوران نسبی  (bتغییر شکل اتصال پس کشیده فشار برداری شده

لنگری که باعث آغاز جدا شدن بال کششی تير از بال ستون می شود ،لنگر فشاربرداری ناميده می شود .رفتار و سختی اتصال در ابتدا شببيه اتصباالت
خمشی جوش شده صلب است ،اما بدنبال جدا شدن بال کششی تير(فشار برداری) ،رفتار شبيه اتصاالت نيمه گيردار می شود (نقطه  .)1سختی اتصال
پس از فشاربرداری ،ترکيبی از سختی نبشی ها و سختی محوری االستيک کاببل هبای پبس کشبيدگی اسبت .نيبروی کاببل پبس کشبيدگی ،ناشبی از
تغييرشکل اتصال و باز شدن شکاف ،افزایش می یابد .گرچه کوتاه شدن تير ناشی از افزایش نيروی محوری فشاری در آن ،انبدکی از افبزایش نيبروی
کابل می کاهد .با ادامه بارگذاری ،نبشی کششی اتصال در نقطه  2تسليم می شود .در نقطه  3این نبشی به طورکامل تسليم مبی گبردد .در نهایبت ببا
ادامه بارگذاری تا نقطه  ، 5کابل های پس کشيده شده نيز تسليم می شوند .بين نقاط  3و  5رابطه لنگر -دوران تقریبا خطی بوده و سختی اتصال ناشی
از سختی محوری کابل های پس کشيده است .در حين باربرداری(نقطه ،)1نبشی ها تا هنگامی که شکاف بين بال های تير و بال ستون در نقطه  8بسته
شده و دوران نسبی برابر با صفر شود ،به اتالف انرژی ادامه می دهند .رفتار مشابه رفتار فوق در بارگذاری با جهت معکوس مشاهده می شبود .رفتبار
خمشی یک اتصال پس کشيده ،وابسته به عمق تير ،مجموع نيروی کابل ها ،مقاومت نبشی ها ،سختی االستيک و مقاومت کاببل هبای پبس کشبيدگی
است .تا زمانی که کابل ها به حالت االستيک باقی بمانند و تسليم قابل توجهی در تيرها ایجاد نشود ،نيروی پس کشيدگی حفظ می شبود و اتصبال در
باربرداری به موقعيت اوليه خود بر می گردد .به منظور اطمينان یافتن از االستيک باقی ماندن کابل ها ،آنها با سطح تنشی،که به اندازه کبافی زیبر تبنش
تسليم آنهاست ،پس کشيده می شوند .اگر المان های پس کشيدگی بيش از حد بارگذاری شوند ،باعث از دست رفتن ناگهانی سبختی و مقاومبت مبی
شود .اتالف انرژی اتصال با رفتار نبشی ها تناسب دارد .گارالک و همکاران[ ]8نشان دادند که نبشی کششی با شکل گيبری  3مفصبل پالسبتيک ،یبک
مکانيزم ایجاد می کند .یکی از مفاصل پالستيک روی ماهيچه هر ساق نبشی و دیگری نزدیک پيچ های اتصال نبشی به ستون تشکيل می یابند .بعبد از
زلزله نياز به جایگزین کردن نبشی های خسارت دیده می باشد که به سادگی این کار انجام می شود.

 -3مدل عددی اتصاالت پس کشیده
در اینجا عملکرد سيکلی اتصاالت پس کشيده که به شکل صليبی با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل شده ،بيان می شود .اتصال مدل شده شامل دو
تير در دوطرف یک ستون ،چهار کابل با مقاومت باال در هر طرف جان تير ،ورقهای تقویت کننده بال تير و ورقهای پيشانی است که کليه اجزاء
بصورت جسم سه بعدی حجمی مدل شده اند (شکل  .)3نمونه اتصال شبيه سازی شده ،مطابق با نمونه  PC4تحليل شده در آزمایشگاه توسط ریکلز
و همکاران[ ] 2است .تيرها در انتهای آزاد ،دارای تکيه گاه غلطکی و ستون در پایين دارای تکيه گاه مفصلی است که این شرایط تکيه گاهی منطبق بر
نقاط ميانی (عطف) اعضا در قاب (تحت بارگذاری جانبی) است .بار بصورت کنترل شونده جابجایی به انتهای باالی ستون وارد می شود .تيرها از
پروفيل  W24*62و ستون از پروفيل  W14*113که از نوع بال پهن می باشند .از ورقهای پيشانی به ابعاد ) 275*254*9.5 (mmاستفاده شده
است .همچنين ورقهای تقویت کننده بال تير به ابعاد ) 254*57*12.7(mmبرای محدود کردن کرنش پالستيک بال تير به وجه داخلی بالهای تير
جوش شده اند .خصوصيات مکانيکی مصالح فوالدی استفاده شده در اتصال در جدول  1بيان شده است .این خصوصيات با استفاده از تست های
کششی  A505در تطابق با استانداردهای  ASTMتوسط ریکلز و همکاران[ ]2بدست آورده شده است .برای کليه اجزاء بجز نبشی ،تست های
کششی در جهت طولی گرفته شده ،اما برای نبشی در جهت عرضی گرفته شده است .ارتفاع ستون استفاده شده در آناليز ) 3658(mmو طول کل
نمونه شامل تيرهای دو طرف ستون و عمق ستون برابر ) 6098(mmاست .برای کاهش حجم محاسبات و زمان آناليز در نرم افزار ،از تقارن حول
صفحه جان تير وستون استفاده شده است .اتصال صليبی رفتار متقارن حول این صفحه دارد ،به همين دليل ،مدل عددی شامل نصف نمونه اتصال
آزمایش شده است.

شکل ( : )3اتصال مدل شده در نرم افزار

جدول ( : )0خصوصیات مصالح فوالدی (ريکلز و همکاران[)]2
کابل

ورق پيشانی

ورق تقویتی

نبشی

ستون

جان تير

بال تير

تنش

1325

813

813

263

352

266

232

تنش تسليم ()MPa

1861

895

895

165

552

152

121

تنش نهایی ()MPa

در این قسمت ،راستی شبيه سازی عددی ارزیابی می شود .شکل ( ،)1پاسخ رانشی شبيه سازی عددی را با پوش چرخه های آزمایشگاهی ریکلز و
همکاران[ ]2مقایسه می کند .منظور از پاسخ اتصال ،رابطه نيرو -تغييرمکان جانبی است .همانطور که مشاهده می شود ،پاسخ رانشی شبيه سازی
عددی ،تطابق بسيار خوبی با پوش چرخه های آزمایشگاهی دارد .جدول ( ،)2نتایج تحليل های اجزای محدود و آزمایشگاهی را بصورت عددی
مقایسه می کند .نتایج آزمایشگاهی ،از جدول  3ریکلز و همکاران[ ]2استخراج شده است .در این جدول K0 ،سختی اوليه اتصال (قبل از
فشاربرداری) KFR ،سختی اتصال صلب با ابعاد تير و ستون مشابه (برابر 11829کيلو نيوتن بر متر) Md ،لنگر مسبب فشاربرداری (بازشدن شکاف)،
Mmaxظرفيت خمشی اتصال (در تغييرمکان نسبی  Mp ،)% 3/5ظرفيت خمشی خميری تير (برابر 576کيلو نيوتن -متر) Tmax ،حداکثر نيروی ایجاد
شده در کابل Tu ،ظرفيت کششی کابل (برابر  261کيلو نيوتن) و  θr,maxدوران نسبی اتصال در تغييرمکان نسبی  %3/5است.

شکل ( )4مقايسه پاسخ نیرو -تغییرمکان جانبی رانشی تحلیل عددی با پوش پاسخ چرخه ای تحلیل آزمايشگاهی ريکلز و همکاران[ ،]2نمونه اتصال PC4

جدول ( )2مقايسه نتايج تحلیل های عددی و آزمايشگاهی ريکلز و همکاران[ ،]2نمونه اتصال PC4
θr,max
)(rad

Tmax
Tu

Mmax
Mp

Md
Mp

K0
KFR

(KN/m) Kₒ

مقایسه نتایج تحليل
نمونه PC4

2/225

2/51

2/89

2/37

1/23

12163

مدل آزمایشگاهی

2/2251

2/191

2/87

2/381

1/15

13638

مدل عددی

%1/5

%3

%2

%3

%12

%12

درصد خطا

همانطور که اشاره شد ،سختی اتصاالت پس کشيده تا قبل از فشاربرداری ،مشابه اتصاالت صلب است .همانطور که در جدول باال مشاهده می شود،
سختی اوليه اتصاالت پس کشيده (ستون دوم جدول ( ،))2حتی بيشتر از اتصاالت صلب است .بنابراین زیر بارهای وزنی و باد ،قاب های پس کشيده

سختی مناسبی دارند و همانند قابهای صلب عمل می کنند .نتایج تحليل آزمایشگاهی نشان داد که در جابجایی جانبی  9/115ميليمتر ،فشاربرداری رخ
می دهد ،درحاليکه در تحليل عددی ،در جابجایی جانبی  8/82ميليمتر ،فشاربرداری رخ می دهد که این مقادیر  %3اختالف دارند .لنگر مسبب
فشاربرداری در دو نمونه آزمایشگاهی و عددی به ترتيب برابر ( 219/13 , 213/12کيلو نيوتن -متر) می باشد که  %3خطا در نتيجه تحليل عددی
وجود دارد .نيروی جانبی مسبب تغييرمکان نسبی  %3/5و ظرفيت خمشی ،حاصل از تحليل آزمایشگاهی ،به ترتيب ( 322/8کيلو نيوتن) و 512/61
(کيلو نيوتن -متر) هستند ،درحاليکه در تحليل عددی ،این مقادیر برابر  296/231و  521/175هستند که  %2اختالف وجود دارد .تا زمانيکه
فشاربرداری رخ نداده است و دوران نسبی صفر است ،نيروی کابل ثابت می ماند (طول کابل و نمونه اتصال ثابت می ماند) .بعد از فشاربرداری ،با
افزایش دوران نسبی ،نيروی کابل ،افزایش می یابد که ناشی از دراز شدگی کابل است (طول کابل و نمونه اتصال افزایش می یابد) .نيروی کابل در
تغييرمکان نسبی  ،% 3/5در تحليل آزمایشگاهی و عددی به ترتيب برابر  133/11و( 128/86کيلو نيوتن) است که حدود  %3اختالف دارند .دوران
نسبی در تغييرمکان جانبی حداکثر ،در تحليل آزمایشگاهی برابر  % 2/5و در تحليل عددی برابر  % 2/51است که اختالف  %1/5وجود دارد .همانطور
که مشاهده می شود ،حداکثر خطا ،بجز در مورد سختی اوليه ،به  %3محدود می شود .دليل اختالف زیاد سختی اوليه تحليل عددی و آزمایشگاهی،
ممکن است ناشی از این حقيق ت باشد که در شبيه سازی عددی هر کابل بصورت استوانه ای (شبيه ميلگرد) درنظر گرفته می شود ،درحاليکه در
آزمایشگاه (در واقعيت) هرکابل از هفت سيم مجزا ساخته شده که با غالف الستيکی احاطه شده اند .بنابراین انعطاف پذیری کابل واقعی بيشتر از
انعطاف پذیری کابل شبيه ساز ی شده است .از مقایسه های صورت گرفته در باال می توان نتيجه گرفت که با وجود اینکه اطالعات ارائه شده در ریکلز
و همکاران[ ]2برای ایجاد شبيه سازی عددی کامال منطبق با نمونه  PC4ساخته شده در آزمایشگاه ،ازنظر خصوصيات هندسی و مصالح ،ناکافی است،
دقت شبيه سازی عددی ب ا فرضيات درنظرگرفته شده ،باالست و به خوبی نتایج آزمایشگاهی را بازسازی می کند .این اتصال قادر است تا به %89
ظرفيت خمشی خميری تير برسد ،بدون اینکه خسارت عمده به تير و ستون وارد شود .کابل ها و ستونها کامال ارتجاعی باقی می مانند و تيرها بجز
تسليم اندک در انتهای ورق های تقویت کننده ،ارتجاعی باقی می مانند .همچنين دوران نسبی حداکثر ایجاد شده برابر  2/225رادیان است ،بنابراین
تغييرشکل مناسبی در نبشی ایجاد می شود ،بطوریکه نبشی وارد مرحله خميری می شود و انرژی را تلف می کند .رفتار اتصال تا تغييرمکان نسبی
حدود ( %2/25تا قبل از فشاربرداری) ،خطی و ارتجاعی است و مشابه اتصاالت صلب عمل می کند .این نتایج تایيد می کند که اتصال PTED
بررسی شده ،زیر زلزله های تکرار شونده (رخداد زیاد اما شدت کم) ،شبيه اتصاالت جوش شده مرسوم رفتار می کند .بعد از باز شدن شکاف
(فشاربرداری) ،سختی اتصال به مقدار قابل مالحظه ای کاهش می یابد ،که از پاسخ نيرو -تغييرمکان جانبی حاصل از تحليل عددی و آزمایشگاهی هم
مشخص است .بعد از اینکه نتایج تحليل عددی با تحليل آزمایشگاهی مقایسه شد و راستی شبيه سازی عددی تایيد گردید ،این شبيه سازی ،شبيه
سازی کاليبره شده* ناميده می شود.

 -4تغییرشکل و توزيع تنش در اتصال
بعد از تایيد راستی شبيه سازی عددی ،با استفاده از نتایج آن می توان به درک مناسبی از رفتار اتصال رسيد .شکل ( )5نمای جانبی نمونه اتصال
شبيه سازی شده را در تغييرمکان نسبی  %3/5نمایش می دهد .در این شکل ،باز شدن شکاف در سطح مشترک تير -ستون واضح است .با اعمال
Calibrated Model

تغييرمکان جانبی از سمت چپ به راست ،بال پایينی تير سمت راست و بال باالیی تير سمت چپ از بال ستون جدا می شوند .ابتدا موقعيت
تغييرشکل یافته ناحيه اتصال ،همراه با توزیع تنش مربوطه ،در تغييرمکان های نسبی ذکر شده در باال ،نشان داده می شود .همانطور که در شکل ()6a
مشاهده می شود ،بعد از اعمال نيروی پس کشيدگی اوليه و پيش تنيده کردن پيچ های نبشی ،ناشی از فشار محوری ایجاد شده در تيرها (به اندازه
نيروی کل کابل ها) ،بال و قسمتی از جان تير که در تماس با ورق پيشانی هستند ،تحت فشار قرار دارند ،اما ناحيه ميانی جان تير تنش فشاری کمی
دارد.

شکل ( -)5وضعیت تغییرشکل يافته و توزيع تنش در تغییرمکان نسبی  ،%3/5نمونه اتصال PC4

در لحظه فشاربرداری (تغييرمکان نسبی  ،)%2/25مشاهده می شود که تنش فشاری در بال باالیی تير سمت چپ و بال پایينی تير سمت راست (شکل
( ))6bصفر می شود و این بالها در آستانه جدا شدن از بال ستون قرار می گيرند که آغاز بازشدن شکاف است .در همين لحظه ،بال فشرده شده تيرها،
تنش فشار باالیی را تحمل می کند .درحداکثر تغييرمکان نسبی ،همانطور که در شکل ( )6cمشخص است ،بالهای فشاری تيرها تنش باالیی دارند که
در تغييرمکان های نسبی بزرگتر از این حد ،احتمال کمانش وجود دارد ،اما بالهای جدا شده از سطح مشترک تير -ستون ،تنش پایينی دارند .این مقدار
تنش کم در بال های کششی تير ،ناشی از انتقال تنش از نبشی کششی به آنهاست ،درغيراینصورت باید صفر می بود .نمونه اتصال طراحی شده برای
تحليل در آزمایشگاه ،ابعاد ستون قوی تر از حد مورد نياز دارد تا از طرفی معيار طراحی ستون قوی آیين نامه برآورده شود ،همچنين از تسليم و
کمانش جان ستون ،در برابر نيروهای فشاری وارده از طرف بال فشاری تير به بال ستون ،جلوگيری شود .تنش های بسيار پایين تر از حد تسليم ،در
جان ستون ایجاد می شود که ناشی از ضخامت زیاد جان ستون ( 35/8ميليمتر) ،است ،بنابراین نياز به استفاده از سخت کننده در جان ستون ،در
راستای بالهای تير ،نمی باشد که در طراحی اتصال توسط ریکلز و همکاران[ ]2هم به آن اشاره شده است .جریان تنش فشاری قطری در ناحيه چشمه
اتصال ،از بال باالیی تير سمت راست به سمت بال پایينی تير سمت چپ (بالهای فشاری) وجود دارد که ناشی از تنش برشی افقی در چشمه اتصال
است .سایر نقاط ستون تنش بسيار پایينی دارند.

)a

)b

)c
شکل ( -)6وضعیت تغییرشکل يافته و توزيع تنش در ناحیه اتصال نمونه  ،PC4نمای جانبی ( )aبعد از پس کشیدگی ( )bدر لحظه فشاربرداری ( )cدر تغییرمکان نسبی
%3/5

 -5تغییرشکل و توزيع تنش در کابل پس کشیده
کابل های پس کشيده ( ،)PTیکی از مهمترین اجزای اتصاالت  PTEDهستند ،به این دليل که اساس سيستم پس کشيدگی ،برمبنای حضور کابل
هاست .وظيفه اصلی کابل ها در این اتصاالت -1 :تامين ظرفيت انتقال نيروی برشی و ممان خمشی در این اتصاالت و  -2تامين توانایی خودمرکزی
برای اتصال و یا در مقياس بزرگتر ،تامين توانایی خودمرکزی برای سازه (با ایجاد نيروی بازگرداننده توسط کابل ها) است .کابل های  ،PTباید
هميشه ارتجاعی باقی بمانند  ،بخاطر اینکه تسليم کابل ،منجر به از دست رفتن توانایی خودمرکزی ،و مهمتر از همه ،باعث از دست رفتن ظرفيت برشی
اتصال می شود .به همين خاطر در این بخش ،بطور گسترده درمورد کابل و سيستم  PTبحث می شود و تمام جوانب پيرامون آن سنجيده می شود.
برای شبيه سازی کابل ،برخالف سایر اجزای اتصال ،از تقریب استفاده شده است .کابل ها بصورت استوانه ای(شبيه ميلگرد) شبيه سازی شده اند،
درحاليکه در واقعيت ،هر کابل از به هم پيوستن چندین سيم ساخته شده است .بنابراین ،سختی خمشی کابل های شبيه سازی شده ،بزرگتر از کابل
های واقعی است و این ممکن است روی نتایج تحليل عددی ،در مواقعی که کابل با دیواره سوراخ بال ستون برخورد می کند و دچار خمش موضعی
می شود ،تاثير بگذارد .یکی از مسائلی که ممکن است در هنگام تحليل به آن برخورد شود ،کاهش تنش در کابل ،در تغييرمکان های جانبی بزرگ
است .این کاهش می تواند ناشی از تسليم جزئی یا کلی تير باشد .تسليم تير ،کوتاه شدگی تير (بدليل اینکه تسليم از نوع فشاری است) و بدنبال آن،
کوتاه شدگی کابل را به همراه دارد .بنابراین می توان به اهميت این موضوع پی برد که چرا باید اعضای اصلی سازه ای ،در قابهای خمشی ،PTED
ارتجاعی باقی بمانند .تسليم اعضای اصلی ،منجر به عدم کارایی سيستم  PTو در مقياس بزرگتر ،منجر به عدم کارایی قاب خمشی ( PTEDعدم
تحمل نيروهای لرزه ای) می شود .یکی از پدیده های خطرناکی که در نتایج آزمایشگاهی به آن اشاره نشده ،اما از شبيه سازی عددی استنباط می شود،
برخورد کابل با دیواره سوراخ بال ستون است .برخورد کابل ،باعث ایجاد خمش موضعی در ناحيه کابل مجاور سوراخ می شود .به همين دليل ،از
طرف دیواره سوراخ ،به نقاط کابل در تماس با دیواره (ناحيه تماسی) فشار وارد می شود .در تحليل عددی نمونه اتصال  ،PC4بعد از برخورد کابل با
دیواره (در جابجایی جانبی 95ميليمتر) ،با افزایش جابجایی جانبی ،تنش کششی در نقاط مجاور دیواره سوراخ (برعکس سایر نقاط) کاهش می یابد،
که در شکل ( )7مشاهده می شود (شاخه کاهشی نمودار) .نقاطی از کابل که در طرف دیگر ناحيه تماسی قرار دارند ،تحت کشش ناشی از خمش
موضعی ،عالوه بر افزایش کشش ناشی از دراز شدگی کابل ،قرار دارند که باعث می شود تنش کششی در این نقاط ،با شيب بسيار بيشتر از نقاط دور
از دیواره افزایش یابد ( شاخه با شيب تند افزایشی) .تنش درنقاط دور از دیواره سوراخ ،تنها ناشی از دراز شدگی کابل افزایش می یابد که شيب
افزایشی مالیمی دارند .این پدیده خطرناک است و احتمال رسيدن به حد تسليم در این نقاط ،بسيار زودتر از حد انتظار ،وجود دارد .در شکل ()7
مشاهده می شود که تنش در سه نقطه ،تا قبل از جابجایی  95ميليمتر ،برابر است ،به این دليل که هنوز کابل با دیواره سوراخ برخورد نکرده است ،اما
بعد از آن ،تنش در نقاط متفاوت می شود .در شکل( ،)8تغييرشکل و تفاوت تنش در کابل ،در اثر برخورد با دیواره سوراخ بال ستون ،بصورت چشمی
قابل مشاهده است .در طراحی باید به برخورد کابل با دیواره سوراخ ب ال ستون ،توجه ویژه شود و تمهيدات الزم بعمل آید ،بدليل اینکه تسليم کابل،
مرحله فروریزش محسوب می شود و باعث از دست رفتن مقاومت ،سختی و توانایی خود مرکزی می شود .در تحليل عددی ،در طی اعمال
تغييرمکان جانبی ،کابل ها معيار طراحی را ارضا کردند و ارتجاعی باقی ماندند .ریکلز و همکاران[ ]2بعد از انجام تحليل آزمایشگاهی ،گزارش کردند
که تسليم در تيرها ،کابل ها و ستون رخ نداده است .در نمونه  ،PC4زیر تغييرمکان جانبی  ،%3/5کابل با دیواره سوراخ برخورد می کند .اگرچه تنش
در ناحيه تماسی کابل ،پایين تر از حد تسليم است ،اما اگر تغييرمکان جانبی بزرگتر از  %3/5اعمال شود ،امکان دارد نقاط کابل ناحيه تماسی ،در
تغييرمکان های بسيار کوچکتر از حد انتظار ،تسليم شوند و معيار طراحی نقض شود .بزرگتر کردن سوراخ بال ستون می تواند از این برخورد
جلوگيری کند ،اما باید به کاهش زیاد سطح مقطع بال ستون و پيامد های آن ،توجه شود.

شکل ( -)7تاثیر خمش موضعی روی توزيع تنش در کابل (نمودار تنش محوری کابل -تغییرمکان جانبی در سه نقطه :تحت تاثیر فشار ناشی از خمش موضعی ،تحت تاثیر
کشش ناشی از خمش موضعی و دور از ديواره سوراخ(بدون تاثیر از خمش موضعی))

شکل ( -)8تا ثیر خمش موضعی (ناشی از برخورد کابل با ديواره سوراخ) روی توزيع تنش در کابل (ايجاد انحنا در کابل ،در اثر خمش موضعی)

 -6بررسی دقت شبکه اجزای محدود شبیه سازی عددی
در این بخش ،ما به بررسی دقت شبکه اجزای محدود ایجاد شده برای شبيه سازی عددی نمونه اتصال  ،PC4می پردازیم .نياز به ابعاد کوچکتر
برای شبکه اجزای محدود (شبکه بندی ریزتر) در نواحی مجاور سطح مشترک تير -ستون ،بررسی می شود .شبيه سازی عددی نمونه اتصال ،PC4
که نتایج تحليل آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد و دقت مناسبی داشت ،شبيه سازی کاليبره شده ناميده می شود که حداکثر خطای آن ،بجز در مورد
سختی اوليه %3 ،بود .در شبيه سازی کاليبره شده ،تعداد کل شبکه ها و گره ها به ترتيب برابر  81183و  119597هستند .شبيه سازی دیگری از همين
نوع اتصال ،با استفاده از شبکه های اجزای محدود ریزتر در نواحی مورد نياز (نواحی سطح مشترک تير -ستون) ،ایجاد می شود تا بررسی شود که آیا
ابعاد و تعداد شبکه های نمونه کاليبره شده کافی بوده است (بعبارتی دیگر ،آیا با افزایش تعداد شبکه ها و ریزتر شدن آنها ،دقت نتایج تحليل عددی
باالتر می رود و خطای شبيه سازی عددی کاهش می یابد یا تاثيری ندارد) .شبيه سازی عددی نمونه اتصال  ،PC4این بار با استفاده از  119321شبکه
و  165251گره ،شبکه بندی شده است ،که تعداد شبکه ها و گره ها به ترتيب  %12و  ،%38نسبت به نمونه کاليبره شده ،افزایش یافته اند .تعداد شبکه
ها ،بيشتر در نواحی که انتقال نيرو بين اجزا صورت می گيرد ،افزایش یافته اند .بعنوان مثال ،ناحيه انتهای تير در تماس با بال ستون ،نبشی ،ورق

تقویت کننده ،ناحيه چشمه اتصال ستون ،پيچ و قسمتی از طول کابل مجاور دیواره سوراخ بال ستون ،ریزتر شبکه بندی شده اند .شبيه سازی عددی با
استفاده از تعداد شبکه اجزای محدود بيشتر ،شبيه سازی اصالح شده ناميده می شود .شکل ( ،)9پاسخ نيرو -تغييرمکان جانبی دو شبيه سازی کاليبره
شده و اصالح شده را نمایش می دهد .همانطور که مشاهده می شود پاسخ دو شبيه سازی ،با تعداد و تراکم شبکه اجزای محدود متفاوت ،تقریبا
یکسان است و تفاوت ناچيزی دارند .بنابراین افزایش  % 12شبکه ها ،تاثيری روی دقت شبيه سازی نداشت .بعبارتی تعداد و ابعاد شبکه های اجزای
محدود شبيه سازی کاليبره شده ،بهينه هستند و نيازی به افزایش تعداد شبکه ها و یا کاهش ابعاد شبکه ها نيست .شبيه سازی کاليبره شده ضمن اینکه
دقت باالیی دارد و بخوبی نتایج آزمایشگاهی را بازگو می کند ،تعداد شبکه اجزای محدود آن ،بهينه است ،بطوریکه زمان مورد نياز برای تحليل
کامپيوتری و حجم خروجی را به حداقل می رساند .این معيارها (زمان تحليل و حجم خروجی) ،در کنار دقت ،از مهمترین شاخص های شبيه سازی
های عددی سه بعدی هستند.

شکل ( -)9مقايسه پاسخ نیرو -تغییرمکان جانبی شبیه سازی های عددی کالیبره شده و اصالح شده

 -7نتیجه گیری
قاب های خمشی فوالدی پس کشيده ،نوع جدیدی از قابها هستند که برای دست یابی به اهداف عملکرد موردنظر در برابر بارهای لرزه ای متوسط و
شدید ،پيشنهاد شده اند .ایده پس کش يده کردن قاب های خمشی فوالدی ،از قاب های بتنی پيش ساخته گرفته شده است .در این قابها از کابل یا
ميلگرد فوالدی با مقاومت باال بعنوان سيستم پس کشيدگی ،برای ایجاد نيروی بازگرداننده در قاب ،استفاده می شود که تير را به تماس با بال ستون با
اتمام بار لرزه ای ،برم ی گرداند .همچنين اتالف کننده ها در ناحيه اتصال ،ظرفيت اتالف انرژی قاب را باال می برند و تغييرشکل های خميری اعضای
اصلی قاب را محدود می کنند .با استفاده از شبيه سازی های عددی و آزمایشگاهی ،اتصاالت قابهای پس کشيده مطالعه شده اند .نتایج بيانگر مقاومت،
سختی و ت وانایی خود مرکزی مناسب این اتصاالت ،و ظرفيت اتالف انرژی باال با نصب اتالف کننده در محل اتصال ،می باشد .سختی اوليه اتصاالت،
مشابه اتصاالت صلب است ،بنابراین با ایجاد نيروی پس کشيدگی اوليه مناسب ،این اتصاالت در برابر بار های وزنی و باد ،همانند اتصاالت صلب

 تيرها و ستونها در این اتصاالت ارتجاعی باقی می مانند و تغييرمکان نسبی باقيمانده صفر خواهد، در تغييرمکان نسبی مبنای طراحی.عمل می کنند
 شبيه سازی عددی از. تسليم اندکی در تيرها رخ می دهد و اتصال هنوز توانایی خودمرکزی مناسبی دارد، در ماکزیمم تغييرمکان نسبی احتمالی.بود
 نتایج نشان دهنده تطابق خوب نتایج شبيه سازی. ایجاد شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است،نمونه اتصال تحليل شده در آزمایشگاه
 همچنين نتایج شبيه سازی عددی اتصال نشان می دهند که نبشی ها بخوبی قادر به.عددی با منحنی پوش پاسخ چرخه ای تحليل آزمایشگاهی است
 ستون ها وکابل ها ارتجاعی باقی می مانند و.کنترل تغييرشکل های پالستيک در اعضای اصلی اتصال و دارای ظرفيت اتالف انرژی مناسب هستند
 این امر توانایی خودمرکزی اتصال در هنگام حذف بارهای لرزه ای را. ارتجاعی باقی می مانند،تيرها بجز تسليم اندک در انتهای ورقهای تقویت کننده
. توانایی خودمرکزی مناسبی دارند، همچنين نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که این اتصاالت حتی در برابر حداکثر زلزله های احتمالی.تضمين می کند
، ظرفيت دوران، و تاثير این تغييرات روی خود مرکزی،ایجاد شبيه سازی های عددی بيشتر با تغيير مشخصات هندسی و مکانيکی اتالف کننده و کابل
. می تواند تکميل کننده این تحقيقات باشد،مقاومت و توانایی اتالف انرژی اتصال
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