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چكیده

Abstract

بعد از وقوع زلزلههای نرتریچ در سال  1991و کوبه در سال  ،1991اکثر سازههای فوالدی با اتصاالت خمشی
دچار شک ست ترد در ناحيه اتصال گردیدند و همچنين با تشکيل مفصل پالستيک در چشمه اتصال دچار آسيب
شدند .اتصاالت ماهيچه ای یکی از روشهای مقاوم سازی اتصاالت خمشی میباشد .اضافه کردن ماهيچه در تير
باعث جلوگيری از تمرکز تنش در اتصال تير به ستون شده و در نهایت مفصل پالستيک به ناحيه ای از تير در
بر ستون انتقال یابد .در مقاله حاضر سعی می گردد با تغيير در چيدمان ماهيچه در طبقات  ،عملکرد چشمه
اتصال مورد ارزیابی قرار می گيرد و رفتار این نوع اتصال خمشی با اتصاالت صلب موجود مورد مقایسه و ارزیابی
قرار خواهد گرفت .در نهایت بهينهترین چيدمان ماهيچهای از لحاظ عملکرد توصيه خواهد شد .الزم به ذکر
است از روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار  Ansysو از رکورد زلزله ناغان در تحليل دیناميکی استفاده
شده است.
واژگان کلیدي  :اتصاالت خمشی ،اتصاالت ماهيچهای ،روش اجزا محدود ،تحليل دیناميکی
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مقدمه
گستردگی آسيب دیدگيهای اتصاالت ساختمانهای فوالدی  ،پس از زلزله ی  1991نورتریج  ،بوضوح وجود نقایص اساسی
را در طراحی و شيوههای ساخت قابهای خمشی فوالدی را به اثبات رسانيد .بهمنظور کاهش خسارت اتصاالت خمشی،
استراتژیهای متفاوتی جهت معرفی اتصاالت بهبود یافته جدید ،مطرح گردید .عمدهترین استراتژی تقویت اتصال یا تضعيف
موضعی تير در مجاورت اتصال میباشد .در ميان انواع اتصاالت بهبود یافته ،اتصاالت ماهيچهای برای بهسازی ،تعمير و یا ساخت
و ساز جدید ،میتوانند بسيار مؤثر باشند ( . )Miller D.K، 1991محسن گرامی و همکاران ضمن بررسی رفتار لرزهای
اتصاالت ماهيچهای نتيجهگيری کردهاند که ظرفيت چرخش پالستيک اتصاالت ماهيچه ای عمدتاً بسيار فراتر از نياز طراحی
است و این اتصاالت بخوبی میتوانند اهداف طراحی را برآورده نمایند (آزادی.)1811 ،
به طور کلی نتایج آزمایشات بر روی این اتصاالت نشان میدهد که این نوع اتصاالت عموماً به چرخشهای پالستيک
بزرگی دست یافته و ظرفيت دورانی باالیی دارند .افزایش عمق تير در اثر اجرای ماهيچه ،ممکن است ،از نظر معماری تﺄثيرات
نامطلوبی داشته باشد .این موضوع ،در مورد اتصاالت با ماهيچه ی باال و پـایين از اهميـت بيـشتری برخوردار است .هزینه این
اتصاالت نيز ،نسبت به سایر انواع اتصاالت ،بسيار باال بوده و در این ميان ،اتصاالت دارای ماهيچـه ی فوقانی و تحتـانی ،بـا
وجود داشتن ظرفيت پالستيک بسيار خوب و گيرداری بسيار باال ،بيشترین هزینه را نسبت به انواع دیگر دارند()SAC، 1991
و ( )SAC، 1999مقداری از هزینهها با حذف جوش بين بالهای تير و ستون ،قابل کاهش است ،ولی عملکرد اتصال در این
حالت مورد آزمایش قرار نگرفته است .بعالوه ،جـوش دادن ماهيچـه بـه تيـر درکارخانه ،میتواند قسمتی از هزینه های نصب
کارگاهی را کاهش دهد .بمنظور حداقل کردن هزینه اتصال ماهيچهای استفاده از ماهيچهی مستقيم با انتهای آزاد توسط
 SACپيشنهاد گردیده است ( .) SAC، 1999در فاز اول پروژه  SACدو اتصال  UCB، UCSDو با ماهيچه مستقيم
مورد آزمـایش واقـﻊ شـد( .)Lee، 2008در نمونه  UCSDشکست جوش از نوك ماهيچه ،که بيشترین تمرکز تنش در
آنجا اتفاق میافتد ،آغاز شده و به محﺾ جدا شـدن کامـل ماهيچـه از تير ،جوش شياری بال فوقانی تير دچار شکست ترد
گردید .چرخش پالستيک ،در این اتصال تنها  0002رادیان بود .در نمونه  UCBبه منظور ممانعت از شکست جوشهای گوشه
 ،نوك ماهيچه سختکنندههای جان تير تا جان ماهيچه امتداد داده شده بود .در ایـن نمونـه پـس از تـسليم قابـل توجـه
اتصال ،بال فوقانی تير در سراسر عرض خود ،در مجاورت جوش شياری دچار شکست گردید .حداکثر چرخش پالسـتيک
حاصـله  ،در نمونـه  UCBتنها  0،011رادیان بود .بدليل عملکرد غير رضایت بخش هر دو نمونه آزمایشات بيشتری انجام
نشد (.)Lee، 2008
لی و یوانﮓ ،در مطالعه خود دریافتند که ماهيچهی جوشی مستقيم ،بميزان خيلی زیادی مکانيسم انتقال نيرو در اتصال را
تغيير داده و توسط تﺌوری تيرکه با مقطﻊ مرکب از تير و ماهيچه به عنوان یک مقطﻊ یکﭙارچه رفتار میکند ،نمیتوان به نحو
قابل اطمينـانی مکانيـسم انتقـال نيـرو را در اتـصال ماهيچه ای ،پيش بينی نمود( .)Lee، 2001آنها دریافتند که ،بر خالف
انتظار ناشی از تﺌوری تير ،یک نوار مایل در جان ماهيچه مستقيم بعنوان دستک عمل میکند .بعالوه ،بال ماهيچه نيز تحت
تنشهای باالیی نبوده و به عنوان سختکنندهجان ماهيچه عمل میکند .بر مبنای این مطالعات ،لـی و یوانﮓ یک مدل تحليلی
ساده سازی شده اراﺋه نمودند .مدل پيشنهادی ،جان و بال ماهيچه را بـهترتيـب ،بـه صـورت یـک المـان محـدود چهارگرهی
مستطيلی تنش صفحهای و یک المان خرپا ایده آل سازی مینماید .با این ایده آلسازی نيروهای اندرکنش برشی و قاﺋم در
فصل مشترك تير و ماهيچه ،از شرایط تعادل نيروها تغيير و سازگاری شکلها قابل تعيين است .این موضوع ،باعث تبدیل
مسﺄله ی طراحی ،به یک مسﺄله ساده ی استاتيکی میشود  .یو و همکاران نيز ،بطور مشابه ،عدم برقراری تﺌوری تير را برای
اتصاالت خمشی با ماهيچه مثلثی نشان دادند( .)Uang، 2000لی و همکاران ،با پيروی از روش طراحی پيشنهادی لی و یوانﮓ
( )Lee، 2001سه نمونه اتصال خمـشی خـارجی ،طراحـی نمـوده و آنهـا را مـورد آزمـایش قـرار دادند ( .)Lee، 2008هر
سه نمونه دارای ماهيچه ،سطوح رضایت بخشی از شکلپذیری ،از خود نشان داده ،و هيچ یک از آنها ،در طی آزمایش دچار
شکـست ترد نشده است .بهعلت پيچش جانبی شدید ،در دریفت طبقه  1درصد ،آزمایش خاتمه یافته است .در این نمونهها،
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ترکيب لبـه ی شـيبدار بـا سـوراخ نزدیک نوك ماهيچه یا یک جفت سخت کننده با امتداد یافتگی جزﺋی یا کامل در جان
ماهيچهبه صورت موفقيتآميزی از آغاز ترك در نوك ماهيچـه ممانعت بعمل آورده است .با افزودن ماهيچه به زیر تير ،ناحيه
پانلی گسترش یافته و یک ناحيه پانلی دوگانه تشکيل می شود و قسمتی از تير که در ناحيه ماهيچه قرار دارد ،تقویت میشود
 .همچنين در صورت استفاده از ماهيچه  21درصد افزایش در سختی قاب حاصل می شود( )Uang، 2000در سال2000
بمنظور بررسی اثربخشی استفاده از ماهيچه مثلثی جوشی ،در بهسازی اتصاالت خمشی قبل از نورتریج ،مطالعاتی توسط یوانﮓ
و همکاران ،در دانشگاه کاليفرنيا انجام گردید ( )Chi B.، 2002بدليل اینکه در پروژههای بهسازی ساختمانهای موجود بدون
برداشتن دال بتنی اطراف ستون  ،اصالح ،بال فوقانی و جوش آن ،امکانپذیر نيست و همچنين ،از آنجایی که عمده خسارت
گزارش شده ،در بال تحتانی بوقـوع پيوسـته اسـت ،طـرح بهـسازی پيشنهادی ،صرفاً بمنظور اصالح بال تحتانی تير و جوشهای
آن بوده است.
چی و همکاران در یک مطالعه موردی ،به تحقيق در رابطه با بهسازی لرزه ایخمشی یک ساختمان  18طبقه در ایالت
لس آنجلس با استفاده از ماهيچه مثلثی های جوشی پرداختند (آزادی.)1811 ،
مدلسازي عناصر محدود
نرم افزار مورد استفاده در مطالعه پارامتریک عددی حاضر  ANSYS 15.0میباشد .به منظور مدل کردن مقاطﻊ تير و
ستون به کار رفته در ایجاد اتصال از المان  Shell 181استفاده گردید .این المان برای مدل کردن پوستههای مسطح و منحنی
با ضخامت نازك تا متوسط بهکار میرود .المان فوق الذکر دارای چهار گره ،چهار ضخامت و خصوصيات مصالح ارتوتروپيک می-
باشد .این المان در هر گره دارای شش درجه آزادی است که شامل سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی میباشد.
در شکل  1تصویر این المان آورده شده است .المان  Shell 181دارای قابليتهای خميری ،خزش ،سخت شدگی تنشی ،تغيير -
شکلهای بزرگ و کرنشهای بزرگ و مناسب برای تحليلهای غير خطی میباشد.

شكل  :1المان  Shell 181در نرمافزار ANSYS

معیار تسلیم مورد استفاده براي مصالح
در برنامه اجزاء محدود  ANSYSابتدا الزم است منحنی تنش  -کرنش مصالح مورد استفاده توسط کاربر معرفی گردد.
تمامی مدلهای مورد استفاده از فوالد ساختمانی از نوع  A36که گونه فوالد ساختمانی معمول در ایران میباشد تهيه شده بود.
مقاومت تسليم فوالد  2100 kg/cm2و مقاومت نهایی آن  8000 kg/cm2آن تعيين گردید .مدلسازی رفتار فوالد با استفاده از
معيار تسليم  von Misesو با در نظر گرفتن غيرخطی مصالح و اعمال ضریب پواسون  0/8انجام گرفت .منحنی فوالد سه خطی
با سختشوندگی سينماتيک بهکار گرفته شد.
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مدلسازي اتصاالت ماهیچهاي
مدل  ، ( With out Haunch Connections ) Wقاب شش طبقه فاقد اتصاالت ماهيچهای
مدل  ، ( Down Storys with Haunch Connections ) Dقاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچهای در سه طبقه تحتانی
مدل  ، ( Up Storys with Haunch Connection ) Uقاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچهای در سه طبقه فوقانی
مدل  ، ( Full Storys with Haunch Connection ) Fقاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچهای در تمام طبقات
مشخصات قابهاي تحلیلی

تصویری از مدل اجزاء محدود یک نمونه از اتصاالت ماهيچهای در شکل  2و مشخصات قابهای تحليلی در جدول 1
آورده شده است.

شكل  :2تصویري از مدل اجزاء محدود یک نمونه از اتصاالت ماهیچهاي

جدول  : 1جزئیات ساخت مدلها در قاب شش طبقه
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نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیلی
با توجه به نتایج حاصل ماهيچه  10*10به عنوان ابعاد بهينه در نظر گرفته شد و چهار چيدمان مذکور مدلسازی و تحليل
گردید .در اشکال ( )29-1الی ( )82-1کانتور توزیﻊ تنش برای چيدمانهای U ، D ، Wو  Fبه ترتيب قاب شش طبقه
بدون اتصاالت ماهيچهای ،قاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچه ای در نيمه تحتانی ،قاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچهای در
نيمه فوقانی ،قاب شش طبقه با اتصاالت ماهيچهای در تمام طبقات آورده شده است .الزم به ذکر است با توجه به اینکه
اتصاالت در چهار طبقه اول در معرض تنش قرار داشتند بنابراین تصاویر توزیﻊ تنش در طبقات اول الی چهارم برای تمامی
نمونههای تحليلی مطابق جدول  2خالصه شده است.

جدول  : 2چیدمان توزیع تنش در چهار طبقه تحتانی مدل هاي شش طبقه

شكل  :3توزیع تنش در چیدمان W
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شكل  :4توزیع تنش در چیدمان D

شكل  :5توزیع تنش در چیدمان U
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شكل  :6توزیع تنش در چیدمان F

در شکل  0نمودار ميزان انرژی کرنشی نمونههای تحليلی برای قابهای شش طبقه آورده شده است .به منظور مقایسه
بهتر ،در شکل  1ميزان انرژی کرنشی کل در این نمونهها نسبت به نمونه قاب با اتصاالت ماهيچهای در تمام طبقات
سنجيده شده است.
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شكل  : 7میزان انرژي کرنشی نمونههاي تحلیلی قابهاي شش طبقه
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شكل  : 8میزان انرژي کرنشی کل نسبت به نمونه F

نتیجه گیري
در این مقاله ،ارزیابی به تاثير ابعاد اتصاالت ماهيچه ای در بهبود رفتار لرزه ای سازه های فوالدی پرداخته شد .برای این
منظور ،قاب خمشی شش طبقه یک دهانه با ابعاد ماهيچه بهينه  10*10در نظر گرفته شد .با مشاهده کانتور توزیﻊ تنش در
نمونههای تحليلی مشخص گردید که با اعمال ماهيچه به ميزان مشارکت تير در پالستيسيته افزوده شده و تمرکز تنش از بر
ستون به نقطهای دور از بر ستون انتقال مییابد .با مقایسه ميزان انرزی کرنشی در چشمه اتصال مشاهده گردید که همواره
اتصاالت ماهيچهای منجر به کاهش تغيير شکل چشمه اتصال میگردد که این این امر باعث کاهش سطح انرژی در چشمه
اتصال میگردد .در بررسی قابهای شش طبقه با چيدمان مختلف اتصال ماهيچهای نتایج نشان داد بهترین عملکرد در نمونه با
اتصاالت ماهيچهای در تمام طبقات میباشد .در صورت استفاده از اتصاالت ماهيچهای فقط در نيمه تحتانی تنها  2درصد ،و در
صورت استفاده از اتصاالت ماهيچهای فقط در نيمه فوقانی  1درصد از ميزان مشارکت چشمه اتصال در پالستيسيته کاسته می-
شود .در حاليکه نمونه فاقد اتصاالت ماهيچهای بيش از  2درصد نسبت به نمونه دارای اتصاالت ماهيچهای جذب انرژی باالتری
دارد.
براي مطالعات بعدي برنامههاي زیر توصیه میشود :
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بررسی نقش مقاومت برشی چشمه اتصال در عملکرد اتصاالت ماهيچهای.
بررسی عملکرد چشمه اتصال ميانی با تيرهای نابرابر با اتصاالت ماهيچهای در طرفين اتصال.
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