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های خمشی ای قاب( در رفتار لرزهRPSبررسی کاهش مقطع ورق اتصاالت صلب )

 فوالدی 
 

 خاطره ابراهیمی قادی -1

 کردستان،دانشگاه مهندسی عمرانکارشناس ارشد 
kh.ebrahimi@eng.uok.ac.ir 

 سردار رحیمی-2
  خوارزمی،دانشگاه سی عمرانمهندکارشناس ارشد       

std_rahimi@khu.ac.ir 

 
 چکیده 

ای مناسب و مزایای اقتصادی به عنوان یک اتصال تایید صالحیت شده به علت عملکرد لرزه RBSاتصال 

ای بر روی های بلند شناخته شده و مطالعات گستردهبرای قابهای خمشی ویژه به خصوص در ساختمان

نورتریچ انجام گرفته است. همچنین در رابطه با اتصاالت رایج در ایران که از  9119این اتصال بعد از سال 

های با قاب خمشی ویژه باشند و برای ساختمانهای روسری و زیرسری مینوع اتصاالت صلب با ورق

باشند و عملکرد مناسبی ندارند و دچار اند، این نتیجه حاصل شده است که دارای ضعف میپیشنهاد شده

های اجرا امکان این وجود ندارد که از شوند و همچنین به دلیل محدودیتست ترد در جوش اتصال میشک

های . در این تحقیق نوع جدیدی از اتصاالت صلب برای قابشود اتصال مستقیم تیر به ستون استفاده

روسری و  هایو اتصاالت با ورق  RBSخمشی رایج در ایران پیشنهاد شده است که ترکیبی از اتصال

ها به ستون، باشد. در این اتصال پیشنهادی به منظور دورنمودن تمرکز تنش از بر اتصال ورقزیرسری می

ای از بر اتصال ایجاد ناحیه با ظرفیت لنگر کمتر را در فاصله ،های روسری و زیرسریبا برش شعاعی ورق

های حاصله در این تحقیق که بر روی مستعد ایجاد مفصل پالستیک خواهیم نمود. ارزیابی آن راکرده و 

ای اتصاالت داشته و در چندین نمونه انجام گرفت نشان از توفیق در حاصل شدن عملکرد مناسب لرزه

تری توان این اتصاالت را با انجام آزمایشات و انجام کارهای تحلیلی بیشتر به نتایج مناسبنهایت می

پذیری سازی اتصاالت موجود و طرح اتصاالت با شکلو مقاوم رسانیده و از این نوع اتصاالت جهت بهسازی

 مناسب استفاده کرد.

های روسری و اتصاالت با مقطع کاهش یافته ، اتصاالت با ورق خمشی ویژه،پذیری، قابشکلواژگان کلیدی: 

 زیرسری
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 مقدمه 

ی زلزله اند.فوالدی مورد استفاده قرار گرفته هایهای خمشی فوالدی از سالها قبل به عنوان یک سیستم اصلی در سازهقاب

( در ژاپن باعث شد تعدادی از ساختمانهای فوالدی با 9111ی کوبه )( در ایاالت کالیفرنیای آمریکا و زلزله9119نورتریج )

ثر بار زلزله های خمشی, در ناحیه اتصاالت تیر به ستون دچار شکست شوند. یکی از مهمترین حاالتی که در آن سازه در اقاب

های شود شکست در اتصاالت سازه است. گسیختگی در اتصاالت سبب از بین رفتن یکپارچگی سازه و خرابیدچار خرابی می

ها و راهکارهای رفع معضالت مربوط ها تحقیقات بسیاری در جهت یافتن علل خرابیپس از وقوع این زلزله شود.رونده میپیش

توان در دو هایی برای بهبود عملکرد این اتصاالت پیشنهاد شد که اکثر آنها را میاست. روشبه اتصاالت خمشی انجام شده 

در روش دوم، سطح  تقویت اتصال )ماهیچه ،ورق پوششی و...( و کاهش مقطع تیر در مجاورت ستون جای داد. دسته روش

یت خمشی تیر خواهد شد و مفصل شود که باعث کاهش ظرفکاهش داده میمقطع تیر در فاصله مشخصی از بر ستون 

 شناخته شده است. Reduced beam section(RBS)گردد. این روش با نام اتصال پالستیک در محلی دور از بر ستون ایجاد می

یکی از خصوصیات مهم اتصاالت تائید صالحیت شده این است که با انجام آزمایشات ارتعاشی شبه دینامیکی اثبات شده است 

رادیان هستند اما حتی استفاده از اتصاالت تائید صالحیت  0.,.فیت تغییر شکل خمیری بدون افت مقاومت تا که دارای ظر

آنچه که مشخص است  شده با ظرفیت دورانی باال نیز،  به تنهایی تضمین کننده عملکرد خوب یک سازه در زلزله نخواهد بود.

متر و بیشتر  7مشی ویژه اتصاالت، در محدوده طول دهانه های فلزی با قاب خبرای سازه FEMA 350در آیین نامه 

تواند مهم تلقی شود زیرا به دلیل مسائل اجرایی و صورت گرفته و این محدودیت طول دهانه در کشور ایران می ییهابررسی

رد انتظار بطور تر است و این خطر وجود دارد که چرخش خمیری مومتر متداول 6تا  9های تهیه مصالح، استفاده از دهانه

رسد. در حالیکه رادیان باشد. بنابراین انجام آزمایشات با در نظر گرفتن این شرایط ضروری به نظر می 0.,.نامشخصی کمتر از 

گیرند ولی آزمایشات مشابه آنچه مورد استفاده قرار می ..00در ساخت و سازهای حال حاضر، اتصاالت مورد تائید استاندارد 

. در تحقیق تحلیلی (9007)همامی،تصاالت هنوز به انجام نرسیده استنجام شده است، در کشور بر روی این اا SACدر پروژه 

بر روی چند نمونه از اتصاالت صلب ایران از دیدگاه قابلیت اعتماد بررسی شد به این  9007که توسط آقای همامی در سال 

ر دو نقطه وارد مرحله های رایج کشور در مقابل لنگرهای حدی، دهر اساس آیین ناماند که  اتصاالت طرح شده بدهینتیجه رس

شود و بررسی رفتار غیرخطی هم در جوش اتصال ورق بال به ستون و هم در مقطع خالص تیر)بعد از ورق اتصال( خطی میغیر

خطی هم در جوش ورق غیر به بروز همزمان رفتارمتر و کمتر، در هنگام زلزله  1در تیرهای با دهانه  .باشدحائز اهمیت می

در بررسی تحلیلی که توسط آقای امیرحسین عبداللهی در  .شودقطع تیر بعد از ورق اتصال میاتصال به بال ستون و هم در م

توام بار ر اثهای قوطی تحت بر روی رفتار اتصاالت خمشی جوشی با استفاده از ورقهای روسری و زیرسری به ستون 01سال 

سازه صورت گرفت مشاهده شد که اتصاالت طرح شده بر اساس آیین نامه طرح اتصاالت صلب در قابهای  زلزله به دو جهت

ای اتصال تیر به ستون مقطع جاری شده و هم چشمه اتصال هخمشی ویژه دارای رفتار نامناسب بوده و هم در محل اتصال ورق

های به اصالح مقاطع نموده و در نهایت با افزایش ابعاد ورقدارای ظرفیت کم بوده و به حد جاری شده رسیده است و لذا اقدام 

به دینامیکی مذکور در این پژوهش افزایش داده و به حد مورد فیت مقطع را در برابر بارگذاری شاتصال و ورقهای پیوستگی ظر

 .(9001)عبداللهی،اندای نزدیک نمودهار آیین نامهانتظ
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ای اتصاالت صلب در ( در تحقیقات مسکن بر روی رفتار چرخه.901مکارانش )توسط آقای مزروعی و ه یک سری آزمایش  

نامه کشور و تعدادی نمونه با شرایط تقویت اتصال به چندین نمونه با شرایط متفاوت اعم از اتصال طرح شده بر اساس آیین

 یج در کشور: بر اساس این آزمایشات مشاهده شده است که نمونه اتصال را. صورت پیشنهادی صورت گرفت

 .دارای مد گسیختگی در کمانش بال تیر در ناحیه مفصل پالستیک است

 .باشدسیختگی در جوش میگدارای 

  دارای اتالف انرژی پایین می باشد.

زی سابر اساس این آزمایشات به این نتیجه رسیدند که اتصاالت موجود در کشور ضعیف هستند و نیاز به اصالح و مقاوم

تاثیر جزئیات بر رفتار اتصاالت خمشی دو نمونه آقایان عشقی و همکارانش   ،در کار آزمایشگاهی دیگری. (.901،)مزروعیدارند

با جوش مستقیم بوده و دیگری اتصال  IPB240به ستون  IPE300اتصال را بررسی کردند که یکی از آنها مربوط به اتصال تیر 

ده و تحت بار تناوبی قرار گرفته شدند. نتایج زیر از این آزمایشات تشکیل ش IPE270به ستون مرکب از جفت  IPE300تیر 

 حاصل شدند:

اتصاالت مستقیم تیر به ستون در صورتیکه کلیه مالحظات طراحی واجرایی رعایت گردند میتواند سختی و مقاومت الزمه   -9

یند و برای استفاده در قابهای شکل را جهت حصول مقاومت مورد انتظار در دامنه قابل قبول چرخش های خمیری تحمل نما

پذیر مناسب تلقی شوند .لیکن با توجه به تمرکز شدید تنش در نزدیکی لبه اتصال که ریشه های جوش وجود دارند رفتار 

اتصال حساسیت شدیدی نسبت به کیفیت جوش های تمام نفوذی دارد ودر صورت بروز نواقص نفوذ با ذوب عملکرد اتصال به 

جامعی بر روی جوش ها صورت  هاییابد.لذا در صورت وجود تقاضای شکل پذیری باال الزم است کنترلشدت کاهش می 

 .(9000)عشقی،پذیرد

ایران طرح  نامهاتصاالت با ورقهای اتصال  پوششی مزیت های اجرایی مناسبی دارند ولی جزییات مشابه آنچه بر اساس آیین -0

زم را نداشته و شکل گیری مکانیزم های نامطلوب در آن مانع دستیابی به دامنه های گردید توانایی تامین سختی و مقاومت ال

مقاومتی و شکل پذیری مورد تقاضا میگردد. حتی با تعدیل ضخامت ورق ها مکانیزم گسترش ترک موجود است و فقط کمی به 

اال استفاده نمود که به نحوی تمرکز تنش تاخیر می افتد. در صورتی میتوان از این اتصال در قابهایی با نیاز شکل پذیری ب

در این تحقیق نوع  .(9000)عشقی، انی مناسب برای آن پیش بینی گرددموجود از لبه اتصال دور شده و مکانیزم پایداری در مک

و اتصاالت با   RBSهای خمشی رایج در ایران پیشنهاد شده است که ترکیبی از اتصالجدیدی از اتصاالت صلب برای قاب

اتصاالت مورد مطالعه بر اساس آیین نامه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و  یحاطر باشد.های روسری و زیرسری میرقو

سازی، بارگذاری و تحلیل مدل با استفاده از نرم افزار  مدل گام بعدیس از طراحی اتصاالت پ .انجام شده است ..00ندارد استا

ANSYS v12   .ها به صورت جدول با یکدیگر مقایسه و نهایتاً طرح ها در این سری تحلیلنهعملکرد نموانجام شده است

شود. همچنین یک نمونه اتصال صلب رایج در کشور و یک نمونه اتصال انتخاب میمورد بررسی آل بر اساس معیار های ایده
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کاهش در ورق ا حالت اتصال مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن ب FEMA 350استخوانی بر اساس راهنمایی های طراحی 

 .(9007)گرامی،اتصال بال مقایسه شد

 

 مدل سازی و تحلیل

های تحلیل، ..00ساختمان و استاندارد  ملیدهم مقررات نامه مبحثپس از طراحی اتصاالت مورد مطالعه بر اساس آیین

قادر به در نظر گرفتن تغییر  ت. این نرم افزارانجام گرفته اس Ansys 90ی حاضر با استفاده از نرم افزار اجزا محدود مطالعه

خطی مصالح در حالت تحلیل سه بعدی است. خطی هندسی و رفتار غیرها حاالت غیرخطی سازههای بزرگ و تحلیل غیرشکل

های کرنش قابلیت تغییر مکانها و( با Shell 90یی )المان یی چهارگرهبرای مدلسازی تیر به صورت طره و ستون از المان پوسته

بزرگ و حاالت غیر کششسان استفاده شد. این المان در هر گره دارای سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی است. 

تر در ی ظریفشود یک شبکهمشاهده می 9آمده است. چنان که در شکل 9ها در شکل تصویر مدل اجزا محدود یکی از نمونه

افتد و نیازمند دقت محاسبات مصالح بیشتر در آن محل اتفاق می ه است چرا که تسلیمی کاهش یافته اعمال شدمنطقه

 و مقامت نهایی    Kg/cm2  2400باالتری است. برای مقاطع فوالدی به کار رفته در این پروژه از فوالد با مقاومت تسلیم 

Kg/cm2 3700 یم فون میسس و در نظر گرفتن رفتار غیر خطی سازی رفتار فوالد با استفاده از معیار تسلاستفاده شد. مدل

مدول یانگ  0..,.با  انجام گرفت. از منحنی فوالد دو خطی با سخت شوندگی سینماتیک برابر 0,.مصالح با ضریب پوآسون 

 استفاده شد.

 

 
 

 کاهش یافته  عنمای مش بندی شده مدل تیر با مقط -1شکل 

 

 تصدیق مدل و فرایند بارگذاری

 RBS2-Sب اطمینان از صحت مطالعات پارامتریک تحلیلی انجام شده در تحقیق حاضر یک نمونه آزمایشگاهی به منظور کس

سازی و بارگذاری شد. نتایج به دست آمده ود مجدداً به روش اجزا محدود مدلبررسی شده ب که توسط آقای دیلمی و همکاران

دوران انتهای تیر برای یک نمونه  –نمودار لنگر 9ند. در شکل سازی انطباق بسیار خوبی با نتایج پیشین داشتدلاز این م

یی ی حاضر آورده شده است. بارگذاری چرخهاجزا محدود این نمونه در مطالعه آزمایشگاهی و نیز نتایج به دست آمده از تحلیل
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بر  0مطابق شکل  FEMA350یی اعضاء فوالدی ی بارگذاری چرخهنامهی آیینبر اساس رژیم کنترل تغییر مکان بر پایه

شود بارگذاری به شکل اعمال تغییر مکان بر انتهای آزاد تیر تا دوران خمیری ی حاضر اعمال شد. یادآور میهای مطالعهنمونه

رادیان ادامه یافت که ادامه بارگذاری بیش از این مقدار به سبب رخداد کمانش های شدید موضعی بال و جان تیر کمانش 6.,.

 چشی و نیز کاهش شدید مقاومت مطابق با عملکرد تیر در واقعیت نخواهد.جانبی و پی

 

باشد که در این تحقیق می ANSYSدر نرم افزار  RBS2-Sنمودار هسترزیس کامل مربوط به نتایج تحلیلی مربوط یه نمونه 

ار آزمایشگاهی آقای سازی از آن استفاده شده است و نمودار دیگر مربوط به پوش منحنی هسترزیس کجهت تصدیق مدل

 باشد.دیلمی و همکاران مربوط به همان نمونه می

 

 

 RBS2-S نتایج تصدیقی نمودار لنگر دوران مدل -2شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

424 

 

 

 FEMA350 الگوی بارگذاری پیشنهادی -3شکل 

 

 

 

 

 معیار پذیرش

اشد و یا حتی گاهی به عللی بگاهی اوقات به دلیل شکست زود هنگام جوش، اتصال قادر به تامین لنگر مورد انتظار نمی 

کند. برای کنترل حداقل ظرفیت خمشی اتصال و نیز حداکثر میزان همچون وقوع کمانش، ظرفیت خمشی یک اتصال اقت می

معیارهایی را بنا نهاده است. مطابق با این راهنما، لنگر خمشی ایجاد شده در بر ستون، اواًل باید  SACافت ظرفیت، راهنمای 

درصد خمشی پالستیک اسمی مقطع  .0لنگر پالستیک اسمی ناحیه بریده شده تیر باشد، ثانیاً نباید کمتر از حداقل برابر 

 .(Deylami,2005)بدون درنظر گرفتن برش تیر باشد
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 های مورد مطالعه: نمونه

 

 های مورد مطالعهمشخصات کلی نمونه  -1جدول 

 نمونه
 طول تیر

 )متر(

ارتفاع 

 ستون

 )متر(

 ورق تحتانی فوقانی ورق

شعاع 

 برش

 )متر(

طول 

جوش 

 نشده

 )متر(

حداقل 

عرض بال 

 مانده از برش

 )متر(

 توضیحات

SWF 5.5 3.2 PL80x17x4 PL80x23x3 --- 0.12 -- -- 

RBS 5.5 3.2 -- -- 0.363 -- 0.10 -- 

RPS-2 5.5 3.2 PL80x17x1 PL80x23x1 0.40 0.10 0.070 
کاهش در اساس 

 مقطع تیر

RPS-5 5.5 3.2 PL80x16x2.5 PL80x24x2 0.425 0.10 0.020 

در  01طول ورق 

افزایش صد 

 داشته است

RPS-6 5.5 3.2 PL90x16x2.5 PL90x24x2 0.2864 0.10 0.0617 

سانتی متر  90

در قسمت 

کاهش یافته 

بدون جوش 

 باشدمی

RPS-7 5.5 3.2 PL90x16x2.5 PL90x24x2 0.2764 0.115

6 0.0811 

تر سانتی م 96

در قسمت 

کاهش یافته 

بدون جوش 

 باشدمی
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 RPS-6 مشخصات هندسی نمونه -4شکل 

 

 RPS-7 مشخصات هندسی نمونه -5شکل 

 ها:های هیسترزیس نمونهبررسی منحنی

 RPS-2های هسترتیک نمونه منحنی-

این شکل پیداست که نمونه تا نشان داده شده است. از  6در شکل RPS-2زاویه چرخش کلی نمونه  -منحنی هیسترتیک لنگر

 700دارای حلقه های هیسترتیک حجیم و رشد یابنده است .در این لحظه نمونه به حداکثر باربری خود که حدود  %0سیکل 

kn.m ها، در اثر کمانش موضعی است، می رسد که نسبت به مدل قبلی شاهد افزایش باربری هستیم.  با افزایش دامنه سیکل

افت اندکی در سیکل اول قابل   %9کند. در سیکل های تیر، به تدریج ظرفیت خمشی نمونه افت پیدا می جان و کمانش بال

یابد. در سیکل دوم این افت به مراتب بیشتر شده و مقدار ظرفیت باربری کاهش می kn.m 650مشاهده است و مقدار باربری به 

رساند. از این سیکل به بعد تغییرات تدریجاً حاصل خواهد شد و در دو سیکل نهایی مقدار باربری می kn.m 600را به کمتر از 

درصد  9توقف خواهد کرد. این حالت به لحاظ تشکیل مفصل پالستیک مناسب بوده اما توانایی تحمل  ..1و  .17به حدود 

با توجه به نتایج دو حالت فوق این نتیجه برداشت باشد. می در این مدل قابل توجه دوران طبقه را نخواهد داشت و افت مقاومت

شود که با افزایش ضخامت در ورق اتصال با حفظ مقادیر شعاع برش و ابعاد تیر و ستون و بارگذاری مشابه عملکرد بهتری از می

و بهبود عملکرد تیر پیشنهاد  برای این منظوراتصال به مراتب بیشتر خواهد شد. اتصال را شاهد نخواهیم بود و افت مقاومت در

 شود که شعاع برش را کاهش داده تا نتایج افت مقاومت اصالح گردند. می
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 RPS-2 دوران کلی نمونه -منحنی هسترتیک لنگر-6شکل 

 RPS-5 های هسترتیک نمونهمنحنی-

درصد دوران  1ت دارای تحمل توان دریافت که این حالدهد و میرا نشان می 1دوران نمونه -منحنی هسترتیک لنگر 7شکل 

های قبلی باشد و از نظر اتالف انرژی نیز دارای عملکرد بهتری نسبت به نمونهطبقه را داشته و دارای منحنی تقریباً حجیمی می

 .باشددرصد دارای افت مقاومت می 6مربوط به دوران  باشد. ظرفیت باربری نمونه با افزایش همراه است و تنها در دو سیکلمی

 

 

 RPS-5 دوران کلی نمونه -منحنی هسترتیک لنگر-7شکل 

 RPS-6 های هسترتیک نمونهمنحنی-

شود که مدل ساخته شده تا بدست آمده از تحلیل مدل بر اساس باگذاری تناوبی دریافت می 0با توجه به نمودار هسترتیک 

های اول و دوم دوران انرژی خوبی دارد اما در سیکل درصد طبقه روندی افزایشی داشته و نموداری حجیم دارد و اتالف0دوران 

گیری قابل مشاهده است و نشان از اتصالی نرم دارد و این سیر نزولی افت مقاومت در درصد طبقه افت مقاومت چشم 9

 های بعد بشدت افزایش دارد.سیکل
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 RPS-6 دوران کلی نمونه -منحنی هسترتیک لنگر -8شکل 

 

 RPS-7 نمونه های هسترتیکمنحنی-

درصد دارای افت 9درصد بدون افت مقاومت بوده و در دوران 0توان نتیجه گرفت که اتصال تا دوران می 1از نمودار هسترتیک 

باشد که مقداری قابل توجه است. افت متر می -کیلونیوتن ..0درصد در حدود  9باشد. مقدار حداکثر لنگر در دوران اندکی می

متری نسبت به حالت قبلی اتفاق افتاده است. عملکرد اتصال بهبود یافته است اما در هردو حالت میزان مقاومت با آهنگ مالی

توان با توان گفت که عملکردی مناسب دارد و میباشد اما میاتالف انرژی به دلیل منحنی نسبتًا باریک هیسترتیک زیاد نمی

 ای بهتری رسید.ار لرزهتر پارامترها به رفتمدلی بهتر و با تغییر هوشمندانه

 

 

 RPS-7دوران کلی نمونه  -منحنی هسترتیک لنگر -1شکل 
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 RBS های هسترتیک نمونهمنحنی

درصد  9,0درصد بدون افت مقاومت بوده و در دوران  9,1توان نتیجه گرفت که اتصال تا دوران می .9از نمودار هسترتیک 

باشد که نسبت به متر می -کیلونیوتن ..9درصد در حدود  9,1ر در دوران باشد. مقدار حداکثر لنگدارای افت اندکی می

ها افتاده است. میزان اتالف انرژی در این باشد. افت مقاومت بصورت تدریجی در تمام سیکلتر میحالتهای قبلی بسیار پایین

دارای یکنواختی خوبی در اتالف انرژی و  هایی پایدار دارد وهای کاهش یافته به مراتب بهتر است و چرخنمونه نسبت به حالت

 افت مقاومت دارد .

 

 RBS دوران کلی نمونه -منحنی هسترتیک لنگر -11شکل 

 

 SWF های هسترتیک نمونهمنحنی

های روسری و زیر سری رایج در کشور که به عنوان آخرین مدل ارزیابی شده است با توجه به مدل ساخته شده به روش ورق

در مدلسازی دارای رفتاری مناسب بوده و بدون افت مقاومت در برابر بار اعمال شده روبرو شد و دارای  شرایط ساده شده

 درصد طبقه بدون افت مقاومت را تجربه کرده است.  6های پایدار و رو به افزایش داشته و دارای بیشترین دوران چرخ
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 SWF دوران کلی نمونه -منحنی هسترتیک لنگر -11شکل 

 

 هاای مدلر مقایسهنمودا

ای از آنها ارائه گردد. در های ساخته شده مقایسهدر این بخش سعی شده است که با توجه به نمودارهای هیسترتیک مدل

بررسی خواهد شد. در شکل  RBSبخش اول مقایسه بین دو نمونه شاهد از نوع اتصاالت روسری و زیرسری با اتصال مستقیم 

های پیشانی ها نمایان است که اتالف انرژی در نمونه اتصاالت صلب با ورق اند. از نمودارآورده شدهدو نمودار در یک قالب  90

های پلیدار و بدون اقت مقاومت که باشد. دارای چرخهمی RBSسازی بیشتر از ها و نحوه مدلبه دلیل نوع هندسه و ابعاد ورق

تند اما با تغییراتی در زوال مقاومت اتصال همراه است. میزان لنگر تولید شده ها پایدار هستقریباً برای اتصال نوع دوم نیز چرخه

 باشد.به مراتب کمتر و تقریباً نصف حالت اتصال رایج کشور می RBSدر بر ستون در حالت 

 

 

 RBS نمودارهای هسترزیس دو مدل اتصال شاهد)دامنه کوچکتر اتصال -12شکل 

 

دهد. در بین رفتار سه اتصال صلب با ورق کاهش یافته را نشان می 7و 6و  1های ونهمقایسه بین نم 90نمودار هسترزیس 

درصدی طول ورق البته نه با کاهش اساس مقطع تیر بلکه بصورت  01بواسطه افزایش  1توان دریافت که رفتار اتصال نمونه می
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خمشی بوده و تنها لنگر تولید شده)ظرفیت دارای بهبود عملکرد  (9010)مبحث دهم  نامه ایرانح اتصال به روش آیینطر

 باشد. درصد طبقه نمی 9خمشی اتصال( با کمی افزایش همراه است. دارای افت مقاومت تا دوران 

 

 

 

 

 

 

 

 -RPS 7 و 6و  5مقایسه نمودارهای هسترزیس اتصاالت  -13شکل 

 

باشند. سه نمونه ی پایدارتر و افت مقاومت کمتر میهادارای عملکرد بهتر و چرخ 6نسبت به نمونه اتصال مشابه  RPS-7 نمونه 

جهت بهبود  7باشد و پیشنهاد حالت دارای عملکرد نامناسب می 6باشند. نمونه در محدوده االستیک دارای رفتار مشابه می

لکرد مطلوب و متوان با اندکی کاهش شعاع برش در ورق اتصاالت و افزایش چند درصدی ورق اتصاالت به عرفتار بوده است. می

توان با بهینه کردن ابعاد به در عملکرد اتصاالت بدون تاثیر نیستند و می 7و  6های شکل هندسی نمونه مورد انتظار رسید.

عملکرد متناسب با استانداردها رسید. با توجه به مقادیر برش و ابعاد هندسی روش به این صورت بیان شده است که در تمامی 

محدود شود تا از نرمی  ( ورق روسری در قسمت سرپهن به مقدار  ) حاالت طول جوش نشده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

434 

 

ورق در بر ستون جلوگیری به عمل آورد. ورق زیرسری با توجه به ابعاد برش در این ناحیه بدون جوش باقی مانده و اختالف 

تعیین شود این مقدار  FEMA350نامه بر مقادیر آیینطول جوش شده در ورق با افزایش طول ورق جبران شود. شعاع برش برا

در نظر گرفته شود تا از بروز شکست ترد  0,.برابر  Cضرب شده تا در برش اعمال شود. مقدار حداکثر ضریب  1.,9در ضریب 

توان با انجام یها جلوگیری شود. البته این مقادیر در چند نمونه خاص مورد بررسی قرار گرفتند و مدر ناحیه باریک شده ورق

که مربوط به مقایسه  00در شکل  تر دست یافت.ها و حاالت مختلف به مقادیر اصالح شده دقیقکارهای تحلیلی بر روی نمونه

شود که میزان اتالف انرژی باشد دریافت میهای با ورق کاهش یافته با نمونه ورق بدون کاهش مینمودار هسترزیس نمونه

باشد. کیلونیوتن در متر بیشتر می ..0امنه بزرگتر بیشتر بوده اما لنگر تولید شده در بر ستون در حدود های با دبواسطه چرخه

ها دارای این خاصیت است که مفصل خمیری را در ناحیه کاهش یافته متمرکز نموده و از بروز ترک ترد در استفاده از این ورق

 کند.جوش اتصال تیر به ستون جلوگیری می

 

 

 های کاهش یافته و بدون کاهشمقایسه نمودارهای هسترزیس اتصاالت صلب با ورق -14شکل 

بر  RBSاختصاص دارد. مدل  RPS-7و  RPS-5و  RBSهای به مقایسه نمودار هسترزیس نمونه 91آخرین مقایسه در شکل 

مساله  Cان با اصالح مقدار ضریب توبرای این نوع اتصال ساخته شده است. می (Fema,2000)نامه اساس مقادیر بیشینه آیین

 های هسترزیس را به حالت پایدار رساند. افت مقاومت را اصالح نمود و چرخ
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 RPS-7و  RPS-5و  RBS مقایسه نمودارهای هسترزیس اتصاالت صلب -15شکل 

 

 

 

 

 

 

 Kn-m) های مورد اشاره )محور قائممقایسه نمودارهای لنگر دوران نمونه -16شکل

 RPS-7و  RPS-6و  RPS-6های و اتصال صلب رایج و نمونه RBSهای که نمودار لنگر دوران نمونه 96به شکل با توجه 

رادیان طبقه را مشاهده کرد. با توجه به شکل مشخص است  9.,.ها را برای دوران توان عملکرد نمونهباشند به راحتی میمی

تقریباً دارای سختی اولیه یکسان در محدوده  7و  6کاهش یافته شماره های اتصال رایج کشور و اتصال صلب با ورق که نمونه

نیز سختی اولیه بیشتر را به خود اختصاص  1سختی اولیه کمتر داشته و همچنین نمونه  RBSباشند، نمونه رادیان می 9.,.
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که  6دیان هستند به استثناء نمونه را 9.,.ها تقریباً دارای نمودار افزاینده لنگر دوران در محدوده داده است. تمامی نمونه

شود که روند در رابطه با اتصال صلب با مقطع کاهش یافته در تیر مشاهده میباشد. هش بیشتر در ورق اتصال میخاطر کابه

توان به خاطر استفاده از مقدار حداکثر ضریب پیوندد و این امر را نیز میافت مقاومت ناچیزی در طول بارگذاری بوقوع می

با توجه به این شود به عملکرد مطلوب در اتصال برسیم. کاهش عرض بال تیر دانست که با اصالح این ضریب پیش بینی می

شود. در ابعاد شود که برش در ورق اتصاالت صلب باعث ایجاد لنگر بیشتر در بر ستون مینمودار این نتیجه نیز حاصل می

  د.کنمساوی برش کمتر لنگر بیشتر را ایجاد می

 

 

 

  گیریبحث و نتیجه
 نتایج زیر حاصل شده است:، انجام گرفت  RPSهای انجام شده در تحقیق حاضرکه بر روی اتصاالت پس از بررسی

کنند. همانطور که در ها یک آهنگ مشخص را دنبال میدر تمامی موارد بررسی شده مشاهده شد که زوال مقاومت در نمونه

مانند. رادیان دوران طبقه در محدوده االستیک رفتار مصالح باقی می 9.,.ها تا حدود یباً نمونهقابل مشاهده است تقر 96شکل 

دهد و با ادامه بارگذاری این های تیر، اولین تجربه تسلیم شدن در اتصال رخ میدر ادامه بارگذاری با جاری شدن نسبی بال

 0.,.یابد. در محدوده دوران ته و در ناحیه بال افزایش میکاهش یافمقطع دامنه تسلیم و بدون کاهش مقاومت در نواحی 

 0.,.شود و در دوران معادل های جزئی در بال تیر مشاهده میکنند. کمانشرادیان جان تیر آثار اولیه تسلیم را تجربه می

 را بدنبال خواهد داشت.پیوندد و در نتیجه اافت مقاومت در اتصال رادیان کمانش جان نیز همراه کمانش بال تیر بوقوع می

سازی چون بصورت اتصال مستقیم مجموعه تیر و ورق به ستون صورت مدل تاین حال RPS-2 به نتایج حاصله از نمونهبا توجه 

قیم تیر به ستون جوش سازی اتصاالت دارای ضعف که بصورت مستتوان اینگونه اتصال را به منظور بهسازی و مقاومپذیرفت می

 استفاده کرد. ،است داده شده

گیریم چرا که با کاهش اساس مقطع کلی بوده و تیر را با همان مقطع کلی در نظر نمیده کاهش اساس مقطع کلی تیر موفق ای

تیر، ظرفیت کلی مقطع کاهش یافته و ناحیه انتهایی ورق اتصال شده به تیر مستعدترین ناحیه برای مفصل شدن خواهد بود و 

صال بیشترین میزان کاهش مقطع را نیز ایجاد میکردیم بازهم در همان ناحیه مفصل پالستیک حاصل های اتحتی اگر در ورق

توان نتیجه گرفت که با کاهش مقطع در تیر و طرح اتصاالت بر اساس مقطع جدید و همچنین با شد. البته این طور نیز میمی

توان به عملکرد بهتر مجموعه اتصال ر اساس تنش مجاز میدر نظر گرفتن ورق وصله ناشی از اختالف اساس مقطع تیر و طرح ب

 رسید.

های روسری و زیرسری با مقطع کاهش یافته، های انجام شده مشاهده شده است که با طرح اتصال صلب توسط ورقدر بررسی

د که البته این میزان باشمی RBSمیزان لنگر منتقل شده به بر ستون تقریباً دوبرابر لنگر منتقل شده به بر ستون در حالت 
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باشد. البته اگر اتصال در درصد بیشتر می 01های اتصال بدون کاهش تقریباً افزایش لنگر در مقایسه با اتصال صلب با ورق

درصد افزایش در طول ورق داشته باشیم به مقادیر برابر و حتی کمتر از لنگر تولید شده در  .0ه طرح شود و بتوانیم ینحالت به

ی توان گفت ایدهکلی میدر یک نتیجه گیری  های روسری و زیر سری خواهیم رسید.با اتصال صلب دارای ورقبر ستون 

ورق اتصاالت در جلوگیری از بروز شکست ترد در جوش اتصال ورق به ستون موفق بوده و مفصل پالستیک در  عکاهش مقط

 باشد.ز به بررسی آزمایشگاهی میافتد و برای رسیدن به عملکرد بهتر نیاناحیه مذکور اتفاق می

کمتر کردن طول جوش نشده ورق اتصاالت در ناحیه بر ستون و همچون تر با تغییراتی های وسیعبا بررسی، شودپیشنهاد می

و گرفته ها صورتسازیدرصدی طول ورق، مدل .0تا  91یافته و داشتن افزایش همچنین بیشتر نمودن عرض ورق کاهش

های فوالدی در کشور برسیم. به منظور سازهبهتر اتصاالت و رفتار کلی  در ای مناسبرزهلبه رفتار امید هست شوند که  تحلیل

شود این بررسی اثر تغییر در سختی اتصاالت بواسظه برش در مقاطع تیر و ورق اتصاالت بر سازه و پریود سازه پیشنهاد می

 .بهینه را مشخص کرد اتصاالت را در قاب بررسی نموده و محدوده تغییرات

 مراجع
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