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   ۱۲ تا ۱ ، از صفحه ۱۳۸۲، خردادماه ۱، شماره ۳۷   نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۱ 

  KKتعيين تحليلي ضرايب تمركز تنش اتصاالت لوله اي چند صفحه اي 
 

 محمد رضا بهاري
  دانشگاه تهران- دانشكده فني-يار گروه مهندسي عمران انشد

 بابك مواليي 
  دانشگاه تهران- دانشكده فني- سازه هاي دريايي– ارشد عمران یكارشناسفارغ التحصيل 

 )۱۵/۴/۸۱ويب  ، تاريخ تص۹/۱۱/۷۹تاريخ دريافت (
 
 
 

 چكيده
هندسی و  تحليل خستگي يكي از مراحل مهم در طراحي سازه هاي دريايي است كه در آن از ضريب تمركز تنش به عنوان شاخص                           

آيين نامه ها براي تعيين ضرايب تمركز تنش در اتصاالت تك صفحه سكوهاي دريايي روابط               .  استفاده مي شود   کنترل کننده مقاومت اتصاالت     
 در مورد اتصاالت چندصفحه، با تفكيك اين اتصاالت به            .دي را پيشنهاد مي كنند كه محدوده اعتبار آنها به مقدار زيادي نامعلوم است                متعد

. ، از همان روابط استفاده مي كنند و بزرگترين مقدار حاصل را به عنوان ضريب تمركز تنش اتصال درنظر مي گيرند                     معادلاتصاالت تك صفحه    
  ANSYS-5.4 در حاالت تك صفحه  و چند صفحه توسط نرم افزار               Kاتصاالت   در فضای سه بعدی برای        ه مدل اجزاء محدود   در اين مقال  

در مدل اجزاء محدود مورد استفاده      . دونشمی  و مقادير ضرايب تمركز تنش آنها محاسبه و با روشهاي متداول در آيين نامه ها مقايسه                  معرفی  
د كه روش آيين نامه اي تعيين ضريب تمركز          می ده مقايسه نتايج نشان    . د می شو   لحاظ ه با تعريف خاص   ن پوست الما با استفاده از   اثر جوش 

 براي   ای باتوجه به مطالعات پارامتري انجام شده رابطه      . محافظه كارانه است  بر مبنای تک صفحه بمقدار قابل توجهی        تنش اتصاالت چندصفحه    
محدوده هاي هندسي مناسب كاربرد اتصاالت      . ارائه شده است   برحسب پارامترهای هندسی آنها      KK  و  Kبرآورد ضرايب تمركز تنش اتصاالت      

K و KK شده اند نيز پيشنهادطرح اقتصادينيل به  براي . 
 

،  ، خستگي، ضريب تمركز تنش     KK ، اتصاالت چند صفحه      K اتصـاالت لوـله اي تك صفحه       :واژه هـاي كلـيدي      
 ANSYSاجزاء محدود، 

 
 مقدمه

سـتفاده از مقـاطع لوله اي در سكوهاي دريايي،          ا
تاسيسـات بندري، سازه هاي فضاكار و پلهاي هوايي بسيار          

مهم ترين عوامل استفاده از اين مقاطع در        . مـتداول اسـت   
يهاي منحصر به فرد آنها نظير ضريب       گـ ايـن سـازه هـا ويژ      

درگ پاييـن، نسـبت بـاالي مقاومت به وزن، يكسان بودن            
مشي در تمام جهات، مقاومت مناسب      سختي و مقاومت خ   

تنها نقطه ضعف   . ي و حـريق مـي باشـند       گـ در برابـر خورد   
احتمالي اين مقاطع اتصاالت آنها است كه عالوه بر صعوبت      

ي رفـتار ، بـه دلـيل جوشي بودن موجب           گـ اجـرا و پيچيد   
 . مي دهد   تمركز تنش شده، عمر سازه را كاهش

 ۱(SCF)امـروزه براي تعيين ضرايب تمركز تنش        
 از روابــط موجــود در آييــن نامــه هــاي مخــتلف اســتفاده  

ي مشـترك آنهـا در منحصر بودن به         گـ مـي شـود كـه ويژ      
براي محاسبه ضرايب تمركز    .  است ۲اتصـاالت تـك صفحه      

 هنوز روابط مشخصي ارائه     ۳چندصفحه اي  تـنش اتصـاالت   
طـراحان چنين اتصاالتي، بنا به توصيه آيين        . نشـده اسـت   

 به چند اتصال تك صفحه اي        را فحه اي نامه، اتصال چندص  
ترين ضريب را به عنوان ضريب      گمعـادل تـبديل كرده، بزر     

 .يرندگتمركز تنش اتصال درنظر مي 
 به عنوان رايج ترين نوع اتصاالت در         KKاتصاالت  

سازه هاي دريايي، از اين قاعده مستثني نبوده و ضرايب             
. يدتمركز تنش آنها نيز با روش اشاره شده بدست مي آ             

 تك صفحه تشكيل شده      K از دو اتصال      KKيك اتصال   
 نيز اتصالي است كه نيروهاي وارد بر اتصال         Kاتصال  . است

نمايي از  ) ۱(در شكل   .  در تعادل باشند    ۴توسط مهارها   
 و پارامترهاي هندسي به كار رفته در          K   ، KKاتصاالت  

 .آنها آمده است
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  ۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . و پارامترهای هندسی آنها KK,Kاتصاالت   : ۱ل شک
 
 

بررســي اندركــنش مهارهــاي غــيرهم صــفحه در مقاومــت 
آغاز شد و    ۱۹۸۰استاتيكي اتصاالت لوله اي در اوايل دهه        

 و  KK نمونه اتصال    ۲۰با آزمايش بر روي     ) ۱۹۸۴(ماكينو  
بررسي نوع گسيختگي آنها، نخستين فردي بود كه در اين          

 ۹۶) ۱۹۹۰(و رونــالد  موتــي. قاتــي انجـام داد زميـنه تحقي 
 را آزمـايش و اثـر شـكل مقطع پروفيل را در             KKاتصـال   

 و ماكينو  ) ۱۹۹۲(پاول  . مقاومـت اسـتاتيكي بررسي كردند     
 مطالعات KKبا انجام آزمايشاتي بر روي اتصاالت  ) ۱۹۹۳(

    و) ۱۹۹۳(و ويلمشارست    لي. قبلـي خـود را كـامل كردند       
ــان) ۱۹۹۵( ــددي    ) ۱۹۹۸ (و مورگ ــاي ع ــه مدله ــا ارائ ب

 .تحقيقات قبلي را كامل كردند

وجـه مشـترك تمامـي مطالعات مذكور در بررسي           
 آنها مساله   در اسـت و     KKمقاومـت اسـتاتيكي اتصـاالت       

اين  . ضـريب تمركـز تـنش مـورد توجـه قرار نگرفته است            
را  KK و   K ضريب تمركز تنش اتصاالت       تالش دارد  مقاله

 .نمايدررسي ببه طريق تحليلی 
 

 ضريب تمركز تنش 
 ضريب تمركز تنش پارامتري است كه شاخصهاي  

اين . هندسـي اتصـال را در تحلـيل خسـتگي وارد مي كند           
 به  ۵ (HSS)ضـريب در واقـع نسـبت دامنه تنش بحراني           

 . مهار است۶دامنه تنش اسمي 
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۳ 

)۱( 
بـراي تعييـن مقدار ضريب تمركز تنش اتصاالت سه روش           

  .]۱[كلي وجود دارد 
  اندازه گيريهاي آزمايشگاهي– ۱
  روابط پارامتري– ۲
  مدلهاي عددي– ۳

روش اول بسيار پرهزينه و زمان بر است و عمالً در            
روشهاي دسته دوم   . كارهاي اجرايي غيرقابل استفاده است    

  حاصل از روابط مختلف    بسـيار متـنوع بـوده و گاهي نتايج        
اين روشها مختص   عالوه بر اين،    . اخـتالفات اساسـي دارند    

روشهاي دسته سوم با . مـي باشـند   اتصـاالت تـك صـفحه   
توجـه به گسترش نرم افزارهاي متعدد اجزاء محدود بسيار          
كاربـردي تـر هسـتند و اسـتفاده از آنهـا در مراجع علمي               

 .معتبر توصيه شده است
دانسـتن اين ضرايب از آن جهت مهم است كه با ضرب آن             

وان دامنه تنش بحراني    در دامـنه تـنش اسـمي مهار مي ت         
 S-Nاتصال را برآورد كرد و سپس باتوجه به منحني هاي           

الزم به ذكر است كه     . عمـر خستگي سازه را به دست آورد       
 متأثر   يعنی تـنش بحرانـي مذكور يك تنش هندسي است،        

از تـنش اسمي عضو و هندسه اتصال است و شكل پروفيل            
مقدار شكل پروفيل جوش در     . جـوش در آن تاثـيري ندارد      

تـنش بحراني موضعي موثر است كه در تحليل خستگي از           
تفـاوت تنش   ) ۲(در شـكل     . ]۸[آن اسـتفاده نمـي شـود        

 .بحراني هندسي و موضعي نشان داده شده است
 

 مدل اجزاء محدود
باتوجـه بـه گسـترش روزافـزون علـوم رايانه اي و              

ي قوي اجزاء محدود استفاده از      روجـود بسته هاي نرم افزا     
 ددي يكي از روشهاي مؤثر و كارآمد در تحليل         عهاي  تحليل

خصوصاً در مورد اتصاالت لوله اي كه انجام        . سـازه هاسـت   
اما بايد توجه   . آزمـايش بر روي آنها مشكل و پرهزينه است        

 رفتار اتصال را به خوبي      پيشنهادی بايد داشـت كه مدلهاي     
ــ ــيان كن ــه  نب ــه شــرايط نمون ــن شــرايط را ب د و نزديكتري
بـراي داشتن يك مدل عددي       .دناهي ايجـاد كنـ    آزمايشـگ 

 را به خوبي مدل كند KK و  Kمناسـب كه رفتار اتصاالت      

بـايد عوامـل مـتعددي را مدنظـر داشـت و پس از انتخاب               
گزيـنه هـاي مخـتلف هر مورد نتايج مدل ايجاد شده را با              

مونــه هــاي آزمايشــگاهي مقايســه و از صــحت آن  ننــتايج
 حاوی   دليل مراجع مختلف   به همين . اطيمنان حاصل كرد  
 براي مطالعات   KK و   K چـند اتصال     نـتايج آزمايشـگاهی   

مشخصات آنها  ) ۱( كه در جدول     ندشدبررسی  ايـن مقالـه     
 .آمده است

 
 .تنش بحرانی هندسی و موضعی : ۲شکل 

 
 مدل اعضاء اتصال

كرد و  (باتوجـه بـه نوع رفتار جداره اعضاء اتصاالت           
ز المان پوسته اي ، گزينه      ، بـراي مـدل كـردن آنها ا        )مهـار 

Shell63     ۹[ بسته نرم افزاري[ ANSYS-5.4   استفاده  
ايـن المان تك اليه چهار گرهي با شش درجه آزادي           . شـد 

در هـر گره است كه از روش انتگرال گيري گاوس استفاده            
در اين المان رفتار غشايي و خمشي در محدوده         . مـي كند  

ال از فوالد و     اتص یجنس اعضا . ارتجاعـي لحاظ شده است    
 . استASTM A36خواص آن مشابه با خواص فوالد 

 
 اثر جوش 

اتصـاالت سـكوهاي دريايي از نوع اتصاالت جوشي          
بنابرايـن بـراي داشـتن مدلـي كه رفتار اتصال را به          . اسـت 

می تواند مهم   درسـتي مدل كند در نظر گرفتن اثر جوش          
  صرف نظر نمودن از جوش موجب افزايش فاصله بين     .باشد

دو مهـار نسـبت بـه نمونـه آزمايشـگاهي شده و در نتيجه               
 و ممكن است می يابدسـختي خمشـي ايـن ناحيه كاهش     

 .رفتار اتصال به كلي عوض شود
روشـهاي موجود براي درنظر گرفتن اثر جوش به دو دسته           

 .كلي تقسيم مي شوند

nomr

rhs
S
SSCF =
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  ۴ 

 .مشخصات هندسی اتصاالت مورد استفاده قرار گرفته : ۱جدول 
 

 D d T t L l Θ g e Φ φ θ اتصال

K3.1 ۸/۵۰ ۴/۲۵ ۲۴/۱ ۲۴/۱ ۳۲۰ ۱۵۰ ْ۴۵ ۰۸/۵ ۹/۸- ۰ ۰ ۰ 

K3.3 ۸/۵۰ ۴/۲۵ ۲۲/۱ ۲۲/۱ ۳۲۰ ۱۵۰ ْ۴۵ ۶۲/۷ ۶۲/۷- ۰ ۰ ۰ 

KS-1 ۵۰ ۲۰ ۱ ۱ ۳۰۰ ۱۱۵ ْ۶۰ ۵ ۰ ْ۳۵ 
ْ۲۳/

۳۱ 
ْ۶۹/۶۴

KS-2 ۲۵ ۱۰ ۵/۰ ۵/۰ ۲۰۰ ۷۰ ْ۴۵ ۶۲/۸ ۰ ْ۳۰ ْ۲/۲۲ ْ۱/۴۹ 

K19 ۳۳ ۱۶ ۸۴/۰ ۸/۰ ۲۳۱ ۱۱۲ ْ۶۰ ۹۱/۸ ۰ ْ۴۰ ْ۳۶ ْ۱۴/۶۶
 
 
 ۷ توپر استفاده از المانهاي – ۱
 ۸ استفاده از المانهاي پوسته اي – ۲

در روش اول مـدل دقـيق هندسـه جوش و تعريف        
خـواص آن بـه صورت كامل امكان پذير بوده و تنها روشي             
اسـت كـه مـي توان در آن جوش جناغي مورد استفاده در              

اما .  را به صورت دقيق مدل كرد        اتصاالت سكوهاي دريايي  
بـايد بـه ايـن نكـته توجـه داشـت كـه مدلسازي و تحليل                 

اين . مدلهـاي ايـن روش بسـيار زمانگـير و پرهزيـنه است            
 بـه دلـيل هندسـه پيچيده        KK و   Kمسـاله در اتصـاالت      

  .]۶[جوش در محل تقاطع كرد و مهار بسيار حادتر است 
ــ   ك المــان در روش دوم اثــر جــوش بــا درنظــر گرفتــن ي

هدف اصلي از  بكار     . پوسـته اي جايگزيـن لحـاظ مي شود        
بـردن ايـن المـان پوسته اي يكسان نمودن فاصله بين دو             

با يكسان  . مهـار در مدل عددي با نمونه آزمايشگاهي است        
شـدن سختي خمشي اين ناحيه رفتار اتصال تا حد زيادي           

  .]۵[مشابه رفتار نمونه آزمايشگاهي خواهد شد 
اصلي اين روش سهولت مدلسازي، دقت باال و زمان          مزيت  

در ايجاد چنين مدلي بايد توجه داشت       . كوتـاه تحليلهاست  
كـه ضـوابط مـندرج در آيين نامه ها در مورد حداقل ابعاد              
جوش رعايت شود، به همين دليل در مدلسازي طول ساق          
جـوش بـه اندازه حداقل بعد ساق جوش در اتصال جوشي            

 برابر ضخامت جداره كوچكتر دو عضو       دو عضـو لوله اي كه     
 اين مساله در شكل     . ]۵[اسـت، در نظـر گرفـته مي شود          

 .به خوبي نشان داده شده است) ۳(
در ايـن مقاله براي مدل كردن جوش از روش دوم استفاده            

  ، از (tw)ضخامت المان پوسته اي مدل كننده جوش . شد
 

ه اي  تقسـيم سطح مقطع جوش واقعي بر طول المان پوست         
اين ضخامت را مي توان     . مـدل كننده جوش به دست آمد      
 .از روابط پارامتري زير بدست آورد

 

  
 . در جوشShellاستفاده از المان  :  ۳شکل 

) ۲(  

)۳( 

در رابطـه فوق     
T
t

=τ        ۱( بوده و ساير پارامترها در شكل (
ين بـايد توجه داشت كه در اين روش ب        . تعـريف شـده انـد     

المانهـاي پوسـته اي مـدل كنـنده كرد، مهار و جوش يك              
مدل جوش  ) ۴(در شكل   . فضـاي كـامالَ خالـي وجود دارد       

 .مورد استفاده نشان داده شده است

90for
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۵ 

 

 
 .جوش مورد استفاده  :  ۴شکل 

 
 شرايط مرزي و بارگذاري

تـنوع شرايط مرزي انتهاي كرد و مهار از آن جهت            
 شرايط مدل ايجاد شده با      كه بتوان بهترين و نزديك ترين     

د، بسيار مورد   رشـرايط تكيه گاهي آزمايشگاهي را فراهم ك       
 Kشرايط مرزي گوناگوني براي اتصاالت      . توجـه بوده است   

توسـط محققـان مخـتلف پيشـنهاد شده اما شرايط مرزي            
بر همين  . بيش از ساير موارد توصيه شده است      ) ۵(شـكل   

ر انتهاي  اسـاس اتصـال توسـط يـك بـار محوري فشاري د            
 .مهار، بارگذاري شد

 
 .شرايط مرزی مدل  :  ۵شکل 

 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه تغيـير شـرايط مرزي اثر                

به عنوان نمونه   .  بر مقادير تنش اتصال مي گذارد      ناچـيزی   
در صـورتيكه در شـرايط مرزي انتخابي، دو انتهاي كرد به            

% ۷صـورت گيردار كامل فرض شوند، نتايج تنشها حداكثر          
  .]۱۰[ مي كند تغيير

 
  بندي بکهش

 بـندي مناسـب در يـك مدل اجزاء محدود           بکهشـ  
 بايددقت مساله   به طوريکه ضمن حفظ     . بسـيار مهم است     

در مدل عددي مورد مطالعه     . زمان محاسبات كمينه باشد     
 بندي از المانهاي مربعي چهار گرهي استفاده        شـبکه بـراي   

ا در قسمتهاي    كه ابعاد اين المانه    واضح است اما  . مـي شود  
در نواحي مجاور محل تقاطع     . مختلف اتصال يكسان نيست   

به سوي دو   با حرکت   كرد و مهار دانسيته مش بندي باال و         
انـتهاي كـرد و انـتهاي دو مهار رفته رفته از دانسيته مش              

 اتصال  ی به طوريكه در انتهاي اعضا     ،بندي كاسته مي شود   
 .ابعاد المانها حداكثر است

 و مطالعه نتايج    اي صـورت گرفـته    پـس از تحلـيله     
 تصميم گرفته شد ابعاد المانهاي مش بندي نواحي         مربوطه

های ضخامت جداره   کمينه  مجـاور مهـار و كـرد بـه اندازه           
ابعاد المانها در دو    . انتخاب شود ) معموالَ مهار (كـرد و مهار     

انتهاي كرد و مهار نيز به صورت ضرايبي از ضخامت اعضاء           
ايج انتخابهاي مختلف براي دو اتصال      نت. انـتخاب مـي شود    

K3.1   و K3.3     ضريب تمركز  . آمـده است  ) ۲( در جـدول
 و براي اتصال ۹/۸ برابر   K3.1تـنش آزمايشـگاهي اتصـال       

K3.3 ۱۱[ است ۴/۸ برابر[.  
 

 . مش بنديهای مختلفSCFمقايسه نتايج  : ۲جدول 
 

SCF SCF/SCFexp  ابعاد المانهای
انتهای اعضاء بر 
حسب ضحامت 

 آنها
K3.1 K3.3 K3.1 K3.3 

۲۰ ۰۵/۹ ۵/۱۰ ۰۲/۱ ۲۵/۱ 
۱۵ ۸۸/۸ ۹/۹ ۰۰/۱ ۱۸/۱ 
۱۰ ۰۷/۹ ۱۲/۹ ۰۲/۱ ۰۹/۱ 
۹ ۹۴/۸ ۹۴/۸ ۰۰/۱ ۰۶/۱ 
۸ ۹۳/۸ ۷۸/۸ ۰۰/۱ ۰۵/۱ 
۷ ۹۶/۸ ۶۱/۸ ۰۱/۱ ۰۳/۱ 
۵/۶ ۰۱/۹ ۵۷/۸ ۰۱/۱ ۰۲/۱ 

 

مشـاهده مـي شـود زمانـيكه ابعاد المانهاي انتهاي            
ابر ضخامت جداره اعضاء مربوطه است       بر ۵/۶كـرد و مهـار      

نـتايج از دقـت خوبي برخوردار بوده و همگرايي الزم ايجاد            
 مشاهده ) ۶(همچنيـن بـا مـراجعه بـه شكل          . شـده اسـت   

 روي مهار   K3.1مـي شود محل وقوع تنش بحراني اتصال         
محــل وقــوع تــنش بحرانــي اتصــال ) ۷(و براســاس شــكل 

K3.3       اين نتايج با .  تقاطع است  ۹ روي كـرد و در حضـيض
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  ۶ 

به اين  . نـتايج نمونـه هاي آزمايشگاهي كامالً مطابقت دارد        
ترتيـب مشـاهده مـي شـود كـه مـدل انـتخاب شده رفتار            

  را بــا دقــت بســيار خوبــي بــيان مــي كــند و Kاتصــاالت 
 Kمـي تـوان از آن بـراي انجـام مطالعات عددي اتصاالت              

 .استفاده كرد
 

  
 

  .K3.1نتيجه تحليل اتصال  :  ۶شکل 
 

  
  .K3.3نتيجه تحليل اتصال  :  ۷شکل 

 
 KKبـراي بدسـت آوردن مدلي كه رفتار اتصاالت           

را نـيز بـا دقـت خوبي بيان كند تصميم گرفته شد شرايط              
 استفاده و KK را براي يك مدل اتصال   Kمـدل اتصـاالت     

   از    DK09براي اين منظور اتصال     . نـتايج بررسـي شـوند     
 –ليل مدل نمودار نيرو     پس از تح  .  انتخاب شد  ]۵[مـرجع   

تغيـير مكان انتهاي مهار فشاري مدل با نتايج مطالعات لي           
) ۸(اين مقايسه در شكل     .  مقايسه شد  ]۵[ ويلمشارسـت    –

 .آمده است

0
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40
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70

80

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

D (mm)

P 
(K

N
)

مدل لي -ويلمشارست مدل حاضر

 
  .DK09مقايسه نتايج اتصال  : ۸شکل 

 
همـانطور كه مشاهده مي شود نتايج از هم خواني مناسبي           

 براي  K اتصال   بـرخوردارند و مي توان از خصوصيات مدل       
توجه به اين   .  نـيز اسـتفاده كرد     KKمدلسـازي اتصـاالت     

 نكـته ضـروري اسـت كـه حداكثر اختالف بين دو منحني             
حدود شش درصد است در حاليكه تفاوت نتايج        ) ۸(شـكل   

     درصـد در محـدوده مجاز محسوب مي شوند          m ۲۵    تـا 
 رفتار  یمدل پيشنهاد سد   به نظر می ر    به اين ترتيب   . ]۷[

 را با دقت خوبي شبيه سازي مي كند و       KK و   Kاتصاالت  
مـي تـوان از آن بـراي مطالعـات و تحليلهاي عددي بعدي              

 .استفاده كرد
 

  KK و K اتصاالت SCFمقايسه نتايج 
 طراحانهمانگونـه كـه پيشـتر نـيز شرح آن رفت،             

بـراي بـرآورد ضـرايب تمركـز تـنش اتصـاالت چندصفحه،         
 چـند اتصـال تك صفحه اي تبديل و ضريب            بـه  ال را اتصـ 

 بزرگترين   و تمركـز تنش هريك از اين اتصاالت را محاسبه        
ضـريب تمركـز تنش  به عنوان ضريب تمركز تنش اتصال            

 . چندصفحه اي منظور مي شود
می تحقـيقات انجام شده در مورد اين روش نشان           

 چندصفحه تا حدي    TTدر اتصاالت   برآورد فوق    كـه    دهـد 
 چند صفحه   XXاما در اتصاالت     ]۱۲[قـابل قـبول اسـت       

بـراي بررسي دقت اين     . ]۱۲،۱۳،۱۴[غيراقتصـادي اسـت     
 چندصـفحه اي تصـميم گرفته شد        KKروش در اتصـاالت   

 مدل عددي آنها     و با تحليل    انتخاب شده  KKچند اتصال   
پــس از آن .  بــرآورد شــودمــربوطهضــرايب تمركــز تــنش 

 ايجاد و ضرايب تمركز      تـك صفحه معادل آنها     Kاتصـاالت   
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۷ 

براي اين منظور مدل اجزاء     .  شود  می تـنش آنها نيز برآورد    
 انتخاب  DK-19 و   DKS-1   ، DKS-2محدود اتصاالت   

 اتصاالت   ای   اين اتصاالت در واقع مدل چندصفحه     . شـدند 
KS-1 ، KS-2   و K-19   پس از تحليل مدلها    .  مـي باشند

ر شكلهاي  د. مقادير تنش بحراني اين سه اتصال برآورد شد       
.  آمده است  DKS-2 و   KS-1 هاینـتايج مدل  ) ۱۰(و  ) ۹(

) ۳(مقاديـر ضـرايب تمركـز تـنش اين اتصاالت در جدول             
 .آمده است

 

  
  .KS-1نتيجه تحليل اتصال  :  ۹شکل 

  
  .DKS-1نتيجه تحليل اتصال :  ۱۰شکل 

 
نيز مشاهده مي شود    ) ۳(همانگونـه كـه در جدول       

 ۲۴ در حالت تك صفحه بين       ضرايب تمركز تنش اتصاالت   
 درصـد بيشتر از حالت چندصفحه اي است و نشان           ۳۰تـا   

مـي دهـد صـرف نظر نمودن از اندركنش مهارهاي غيرهم            
 موجب  KKصـفحه در اتصـاالت لوـله اي چندصـفحه اي            

عمر مفيد  ظاهری  افـزايش ضـريب تمركـز تـنش ، كاهش           
سـازه، بـزرگ شدن مقاطع و در نهايت غيراقتصادي شدن           

بر پايه اين نتايج مي توان رابطه اي بين         . ي شـود  طـرح مـ   
 بـه صـورت زير   KK و Kضـريب تمركـز تـنش اتصـاالت       

 .برقرار ساخت
 

  .KK و K  اتصاالت SCFمقادير  :  ۳جدول 

lnunipSCF اتصال
 

lnmultpSCF
 ln

ln

muitp

unip

SCF
SCF

 
DK19 ۴۱/۴۶ ۲۹/۳۷ ۲۴/۱ 

DKS-1 ۴۷/۱۱ ۶۸/۸ ۲۹/۱ 

DKS-2 ۲۱/۲۷ ۹/۲۰ ۳/۱ 

 

)۴( 
 

 مطالعات پارامتري
 در گستره وسيعي از سازه ها و        KK و   Kاتصاالت   

در ابعـاد و انـدازه هـاي بسـيار متنوعـي كاربـرد دارند، لذا                
دانسـتن ابعادي كه در آنها تمركز تنش به حداقل برسد، از     

بــر هميــن اســاس مطالعــه . نظــر اقتصــادي،  مهــم اســت 
 KK و   Kندسي اتصاالت    ه ي، براساس پارامترهاي  پارامتر

 .انجام شدكه در ادامه ذكر مي شود
 

 αپارامتر 

رابطـه ايسـت بيـن طـول و قطـر كـرد كه گستره                

( است   ۴-۴۰كاربردي آن در بازه     
D
L2( =α .  همانگونه كه

 SCF بر   α اثر پارامتر    Kآمده در اتصاالت    ) ۱۱(در شكل   
 اين  KKامـا در اتصاالت     . اهـنده اسـت   بسـيار جزئـي و ك     

همچنين در تمام بازه كاربردي     . پارامتر عمالَ بي تاثير است    
α ــدار ــاالت SCF مقـ ــاالت SCF از KK اتصـ  K اتصـ

 .كوچكتــر است
 

 βپارامتر 

رابـــطـه ايســــــت بيـن قطـر مهـار و كـرد كه               

( است ۲۵/۰-۱گسـتره كاربـردي آن در بازه    
D
d( =β  . در

مطالعـه پارامـتر حاضـر بـه دليل تداخل هندسي جوش و             
مهـار در نمونه هاي انتخاب شده عمالَ امكان مطالعه حالت      

lnmultpKKlnunipK SCF25.1SCF =
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  ۸ 

β>0.5    مقادير  ) ۱۲(براسـاس شـكل     .  وجـود نداشـتβ و 
SCF در اتصـــاالت K و KK نســـبت عكـــس دارنـــد و  

شدن توزيع تنش در مقادير     تر  ه دليل يكنواخت    می تواند ب  
 بحراني و به تبع آن       تـنش  تـيجه كـاهش    و در ن   βبزرگـتر   

SCF  مشاهده مي شود در تمام بازه كاربردي       .  اتصال باشد
β    مقـدار SCF    اتصـال KK   از SCF    اتصـال K  كوچكتر 

 .است

7

8

9
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11

12

0 5 10 15 20 25

SC
F

K3.3
KS-1
DKS-1

  .α بر حسب SCFتغييرات  :  ۱۱شکل 
 

8

9
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

SC
F

K3.3
KS-1
DKS-1

  .β بر حسب SCFتغييرات  : ۱۲شکل 
 

 γپارامتر 

رابطـه ايسـت بيـن قطر و ضخامت كرد و به نوعي              
گستره كاربردي آن در بازه     . بـيانگر صـلبيت كرد مي باشد      

( اســــت    ۳۲-۱۲
T2

D( =γ .     مقادير )  ۱۳(مطـابق شكل
SCF    اتصـاالت K   و KK      بـا افـزايش γ   افزايش مي يابد  .

 SCFيعنـي بـا كـاهش صـلبيت كـرد مـي توان از مقدار                
 γمالحظـه مـي شـود كه در تمام دامنه كاربردي            . كاسـت 
 كوچكتر K اتصاالت SCF از KK اتصـاالت  SCFمقـدار   

 .است
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8
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10 15 20 25 30 35

SC
F
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  .γ بر حسب SCFتغييرات :  ۱۳شکل 

 
 τپارامتر 

رابطـه ايسـت بين ضخامت مهار و كرد كه گستره            

( است   ۵/۰-۱كاربردي آن   
T
t( =τ .    نتيجه ) ۱۴(از شكل

 KK و   K اتصاالت   SCF مقـدار    τمـي شـود بـا افـزايش         
بنابراين براي داشتن طرح اقتصادي بايد      . افـزايش مي يابد   

كوچـك اختـيار كـرد، اما اين        حتـی االمکـان      را   τمقاديـر   
 عموماَ   اخير  در حالت  . كوچكـتر باشد   ۵/۰نسـبت نـبايد از      

 کهتقل مي شود    محـل وقوع تنش بحراني به روي مهار من        
در دامنه كاربردي   . ايـن  از نظـر طراحـي غيرمنطقي است         

 K اتصاالت   SCF از   KK اتصاالت   SCFايـن پارامتر نيز     
 .كوچكتر است

3
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  .τ بر حسب SCFتغييرات  :  ۱۴شکل 
 

 θپارامتر 

مهار و كرد است كه در اتصاالت       بين  در واقع زاويه     
K      بـا نمـاد θ      و در اتصـاالتKK    با نماد Θ   نمايش داده 

α

γ

τ

β
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۹ 

دامنه كاربردي آن بسته به امكانات جوشكاري و        . مـي شود  
همانطور كه  .  مي باشد  ۳۰° - ۷۵°فاصله بين دو مهار بين      

نـيز مشـاهده مي شود با افزايش اين زاويه         ) ۱۵(در شـكل    
نكته .  افـزايش مي يابد    KK و   K اتصـاالت    SCFمقاديـر   

ــكل   ــه در ش ــب توج ــه  ) ۱۵(جال ــه در زاوي ــن اســت ك  اي
° ۳۰ = θ     اخـتالف نتايج SCF   اتصاالت K   و KK  بسيار 

 SCFامـا در سـاير زوايـا مانند حاالت قبل           . جزئـي اسـت   
 . مي باشدK اتصاالت SCF كوچكتر از KKاتصاالت 
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  .θ بر حسب SCFتغييرات  :  ۱۵شکل 

 
 ζتر پارام

رابطـه ايسـت بيـن فاصله آزاد بين دو مهار و قطر              
 مـي باشد   ۵/۰-۱كـرد كـه گسـتره كاربـردي آن در بـازه             

)
T
g( l

l =ζ .     اين پارامتر مختص اتصاالتK براساس .  است
 نيز افزايش مي يابد     SCF  مقدار    ζبا افزايش   ) ۱۶(شـكل   

و در   سختي خمشي كرد كاهش يافته       ζچرا كه با افزايش     
  افزايش SCFنتيجه مقدار تنش بحراني و در نهايت ميزان 

 .مي يابد
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  .θ بر حسب SCFتغييرات  :  ۱۶شکل 

 

 ζlپارامتر 
 و در واقع    KKپارامـتري اسـت مخـتص اتصاالت         

رابطـه ايست بين فاصله دو مهار هم صفحه و ضخامت كرد      

)
T
g( l

l =ζ .     ــتر ــن پارام ــردي اي ــتره كارب ــورد گس  در م

) ۱۷(باتوجه به شكل    . محـدوده اي پيشـنهاد نشـده اسـت        
 بسيار جزئي و    SCFمي شود تاثير اين پارامتر بر       مالحظه  

 . مي توان از آن صرفنظر كردوكوچك است 
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  .lξ  بر حسبSCFتغييرات  :  ۱۷شکل 

 
 Φپارامتر 

زاويـه تصـوير مهار در صفحه عمود بر محور كرد و             
در .  است KKصـفحه تقـارن با صفحه تقارن طولي اتصال          

گستره .  چنيـن پارامـتري تعـريف نشده است        Kاتصـاالت   
) ۱۸(بر پايه شكل    .  درجه است    ۳۰° - ۹۰° كاربردي آن   
 افــزايش مــي يــابد و پــس از SCF مقــدار Φبــا افــزايش 
.  كاسته مي شود   SCFيك اوج مجدداً از مقدار      رسيدن به   

نـيز مشاهده مي شود مقدار  ) ۱۸(همـانطور كـه در شـكل        
SCF ــينه در ب ــنه درSCF و Φ = ۶۰ °يشــــ   كميــــ

 ° ۳۰ =  Φرخ مي دهد. 
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  ۱۰

 رابطه پارامتري
 ري انجــام شــده از بــرازش نــتايج مطالعــات پارامــت 

 تك  Kرابطه اي براي برآورد ضرايب تمركز تنش اتصاالت         
 مدل اتصال ۵۹براي اين منظور از نتايج   . صـفحه ارائـه شد    

K3.3   و KS-1         بـا پارامـترهاي هندسـي مختلف استفاده 
محـدوده بررسی پارامترهای هندسی     ) ۴(در جـدول    . شـد 

 .آمده است
 

 .ی  محدوده بررسی پارامترهای هندس : ۴جدول 

 محدوده بررسی شده پارامتر هندسی

α ۲۲- ۴ 
β ۵/۰- ۱۵/۰ 

γ ۳۲- ۱۲ 

τ ۱- ۲۵/۰ 

θ ْ۷۵- ْ ۳۰ 
ξ ۱- ۱/۰ 

lξ ۴۰- ۴ 

φ ْ۸۰- ْ ۳۰ 

 
فـرم كلـي رابطـه بـراي محاسـبه ضـريب تمركز تنش به                

 .ي شودصورت زير حدس زده م

)۵( 
براي محاسبه نماها و ضريب مجهول از روش كمترين جذر          
ــزار       ــرم اف ــته ن ــك بس ــا كم ــد و ب ــتفاده ش ــربعات اس  م

]۱۵[ MATLAB-5.3   ــد و ــبه ش ــا محاس ــر آنه  مقادي
 .نهايتاَ رابطه زير به دست آمد 

)۶( 
69.0rTبرابر ) ۶(قابليت اعتماد رابطه   . است=
.  با دو شرط محدود كننده روبرو است       رابطـه بدسـت آمده    

علت .  بيان مي شود   β < 0.5اوليـن محدوديت به صورت      
ايـن محدوديـت تداخل هندسي جوش دو مهار در حاالت           

β>0.5 ــتري اســت ــات پارام ــت دوم .  ، در مطالع محدودي
اين محدوديت  .  بيان مي شود   ζ<0.2به صورت   ) ۶(رابطه  

 ايج مدل عددي براي با مقايسه مقادير حاصل از رابطه با نت

 . بر رابطه اعمال شدζ>0.2حاالت 
 Κ3.1 ، Κ3.3براي بررسي دقت رابطه سه اتصال   

 انــتخاب و ضــريب تمركــز تــنش هــريك از آنهــا ΚS-1و 
محاسـبه و بـا نـتايج حاصل از مدلهاي          ) ۶(توسـط رابطـه     

) ۵(عـددي مقايسـه شـد كـه نتايج اين مقايسه در جدول              
مشاهده مي شود ) ۵(جدول همـانطور كه در     . آمـده اسـت   

 كـه مـدل آن در تحليلهاي        K3.3حتـي در مـورد اتصـال        
نشده بود، نتايج از دقت مناسبي برخوردار مي         آمـاري وارد  

 باشند
 

 . مدل عددی و رابطه پارامتری SCFنتايج  : ۵جدول 

 FESCF EQSCF اتصال
FE

EQ

SCF
SCF

 

K3.1 ۰۱/۹ ۹۶/۷ ۸۸/۰ 

K3.3 ۵۷/۸ ۷۱/۸ ۰۲/۱ 

KS-1 ۴۷/۱۱ ۱۴/۱۱ ۹۷/۰ 
 .را به صورت ديگري بازنويسي مي كنيم ) ۴(رابطه 

)۷( 

)۸( 
 بـه ايـن ترتيـب بـراي تعيين ضريب تمركز تنش اتصاالت             

 پيشنهاد ) ۸(رابطه   متقارن،   KKلوـله اي چندصـفحه اي       
 .می شود

  اتصاالتمحدوده های هندسی اقتصادی : ۶جدول 
 K و KK.  

 محدوده مناسب پارامتر هندسی

α ۲۲ 
β ۲۵/۰ 

γ ۱۲ 

τ ۵/۰ 

θ ْْ۳۰ 
ξ ۱/۰ 

lξ - 

φ  ْ۳۰ 

θζτγβα= FEDCBA sinKSCF

lnunipKlnunipKlnmultpKK SCF8.0SCF
25.1
1SCF ==

θζ

τγβα= −−

872.0208.0

286.0322.0410.0069.0
lnunipK

sin

896.5SCF

θζ

τγβα= −−

87.021.0

29.032.041.007.0
KK

sin

72.4SCF
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 .....   تعيين تحليلی ضرايب تمرکز 

 

۱۱

ــير     ــه تأث ــته و مالحظ ــام گرف ــبات انج ــنای محاس ــر مب ب
ــر   ــترهای مخــتلف هندســی ب ــا مســتقيماً SCFپارام  آنه

به ) ۶(جدول  . اقتصـادی بـودن طـرح را تبييـن مـی کنند           
 عـنوان مبنايـی بـرای ارائـه محـدوده های بهينه پيشنهاد             

 .می شود
 

 نتايج 
اسـتفاده از المـان جـوش پوسـته اي در مـدل كردن               •

 در عيـن سادگي ، از دقت بااليي         KK و   Kاتصـاالت   
 .برخوردار بوده و اقتصادي است

ــراي تعييــن ضــرايب   • ــتداول ب ــنش روش م ــز ت تمرك
محافظه كارانه  % ۲۵ چند صفحه حدود     KKاتصاالت  

 .است
 طرحي  KK و    Kطرح اقتصادي اتصاالت لوله اي         •

است كه پارامترهاي هندسي آن حتي االمكان به             
 .نزديك باشد) ۵(مقادير جدول 

 مـي شـود بـراي محاسـبه ضريب تمركز           پيشـنهاد  •
و ) ۶(از رابطه    Kصفحه اي   تک  تـنش اتصـاالت لوـله اي        

در مورد اتصاالت چندصفحه ای     ضريب  ای محاسبه اين    بر
KK استفاده شود) ۸( از رابطه. 

 
 فهرست عالئم 

L : طول کرد 
D : قطر کرد 
d   : قطر مهار 
T : ضخامت کرد 
t    : ضخامت مهار 

g1 :  فاصله آزاد بين دو مهار 
θ :   زاويه بين مهار و کرد 
φ :  ور کردزاويه تصوير مهار در صفحه عمود بر مح 

D
L2

=α  

D
d

=β  

T2
D

=γ  

T
t

=τ  

T
g

, 1
1 =ξξ  
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 واژه نامه انگليسي به ترتيب استفاده در متن 

1 – Stress Concentration Factors    
2 – Uniplanar 
3 – Multiplanar 
4 – Braces 
5 – Hot Spot Stress Range 
6 – Nominal Stress Range 
7 – Solid 
8 – Shell 
9 – Saddle 
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