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چکیده
در این مطالعه اتصال خورجینی تقویت نشده به روش اجزا محدود مدلسازی شده و با انجام تحلیل غیرخطی تحت بارگذاری
مونوتونیک،رفتار آن مورد بررسی قرار میگیرد.نخست نحوه مدلسازی در نرمافزار  Abaqusشرح داده میشود.سپس روش
گسترش خرابی به کار گرفته شده در مدلسازی و چگونگی کالیبراسیون آن شرح داده خواهد شد.با استفاده از مکانیزم خرابی
تعریف شده پارامترهای رفتاری اتصال شامل چگونگی توزیع تنش در نوار جوشها،چرخش ترکخوردگی اتصال،سختی اولیه
اتصال،لنگر تسلیم و لنگر نهایی اتصال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و روابطی برای پیشبینی خصوصیات رفتاری اتصال
خورجینی ساده ارائه خواهد شد.بر اساس تحلیل های انجام شده این اتصال دارای تمرکز تنش در ناحیه جوش گوشه بوده و
حضور تنشهای هیدرواستاتیک در این ناحیه باعث ترد شکنی اتصال میباشد.همچنین طول نبشیهای باال و پایین به همراه
ارتفاع تیر مؤثرترین عوامل بر خصوصیات رفتاری اتصال میباشد.با استفاده از روشهای پیشبینی شکست نرم در فلزات میزان
چرخش ترکخوردگی این اتصال از حدود 1/10تا  1/10رادیان متغیر میباشد.همچنین تمام اتصاالت دارای لنگر نهایی
کوچکتر از میزان لنگر پالستیک تیرها میباشند.
کلمات کلیدی
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-1مقدمه
امروزه سازههای فوالدی یکی از پرکاربردترین سازههایی است که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.یکی از اتصاالتی که
در سالیان متمادی در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است اتصال خورجینی میباشد.در این اتصال که یک نوع اتصال با
تیرهای پیوسته ( )Continuous Beam to Column Connectionمیباشد ،تیرها بهصورت یکسره از کنار ستون عبور
کرده و روی نبشیهایی که از قبل بر روی ستون نصب شدهاند ،سوار میشود (شکل.)0بهطورکلی ساختمانهای فوالدی به
دلیل نرمی و انعطافپذیری از پایداری خوبی در برابر نیروهای ناشی از زلزله برخوردارند اما متأسفانه در زلزلههای خردادماه 96
منجیل و رودبار و زلزله بم برخالف انتظار شدیداً آسیب دیدند و خسارات جبرانناپذیری را به بار آوردند .علت این امر را باید
عمدتاً در کیفیت اتصاالت جست .ضابطه اصلی طرح اتصاالت در نقاط زلزلهخیز قابلیت انتقال لنگر برای سازههایی است که
فاقد بادبند یا دیوار برشی بتنآرمهاند؛ در حالیکه اتصاالت خورجینی متداول از سوی هیچکدام از آییننامههای موجود بهعنوان
اتصاالت گیردار شناختهنشدهاند .پس از این زمینلرزه تحقیقات گستردهای به منظور شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اتصال
خورجینی از قبیل سختی،چرخش ترکخوردگی،درصد گیرداری ،سازوکار انتقال نیرو در اتصال و همچنین روشهای تقویت
خصوصیات رفتاری اتصال و تبدیل آن به یک اتصال گیردار قابلقبول آییننامهها انجام شد.

شکل  – 0پیکربندی اتصال متداول خورجینی

شکل -0نامگذاری نقاط حساس نبشیها

مقدم و کرمی( )0731با آزمایش بر روی چند نمونه اتصال خورجینی ساده و تقویت شده به مطالعه رفتار این اتصال
پرداختند.بر اساس نتایج آنها سختی اولیه اتصال خورجینی تقویت نشده برابر با 0011تنمتر بر رادیان بدست آمد.آنها با
تحلیل یک قاب دوبعدی دارای اتصاالت با سختی متغیر تأثیر سختی اتصال بر توزیع نیروهای ثقلی و جانبی در سازه را مورد
بررسی قرار داده و مشاهده کردند درصورتیکه سختی اتصال از  0111تنمتر بر رادیان بیشتر باشد،دیگر افزایش سختی بر
توزیع نیروها تأثیری نمیگذارد.آنها این سختی را سختی آستانه نامیده و نتیجه گرفتند اتصاالتی که دارای سختی بیشازحد
آستانه باشند اتصاالت گیردار خواهند بود .یعقوبی و زارانی( )0737با آزمایش بر نمونههای مختلف به این نتیجه رسیدند که
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نمونههای با نبشیهای قوی تحتانی و نبشی ضعیف باالیی دارای سختی بسیار کم بوده ،تقریباً مانند اتصال مفصلی عمل کرده
و در نمونه هایی که هر دو نبشی باالیی و پایینی قوی بودند،اتصال رفتار مشابه رفتار اتصاالت صلب داشته است.
مقدم و عالیی( )0736با آزمایش بر روی شش نمونه اتصال کناری،پارامترهایی نظیر کیفیت جوش،اثر شماره مقطع و طول
نبشی بر خصوصیات رفتاری اتصال را مورد بررسی قراردادند.آنها مهمترین عامل تأثیرگذار بر سختی اولیه اتصال را طول
نبشیها دانستند بهطوریکه با نصف شدن طول نبشی در یکی از نمونهها سختی به  0/7مقدار خود رسید.در بقیه موارد دیده
شد که تغییر شماره مقطع،کیفیت جوش و کوتاه شدن بال نبشی تأثیر چندانی بر سختی اتصال نخواهد داشت.بعداً معاونی و
مقدم( )0736نیز با مدلسازی عددی تأثیر پارامترهای مختلف بر سختی اتصال را مورد بررسی قرار داده و به نتایج مشابه
عالیی دست یافتند.
محققانی که بر روی درصد گیرداری این اتصال کارکردهاند ،مقدار سختی اتصال را با استفاده از روش خط تیر و برای دهانههای
مختلف بدست آوردهاند.طاحونی و فرجودی ()0730مقدار سختی اتصال تقویت نشده را برابر 02درصد گزارش نمودند
،درحالیکه آزمایشهای انجام شده توسط عالیی و مقدم نشان میدهد درصد گیرداری این اتصال حدود %31
است.تأثیرگذارترین عامل بر روی درصد گیرداری اتصال به گواه آزمایشهای عالیی و همچنین آزمایشهای سیکلی مزروعی و
مصطفایی( )0733طول نبشی بوده است.با  0برابر شدن طول نبشی در آزمایشهای عالیی مقدار درصد گیرداری از  %80به
 %36افزایش یافته است.
عمده ترین دلیل اشاره شده در تحقیقات برای نامناسب بودن این اتصال،شکست زودهنگام اتصال از ناحیه جوش گوشه بوده
است(نقاط  A,D,H,Eدر شکل.)0تقریباً در تمامی نمونههای آزمایششده ،ترکخوردگی در زاویه چرخش حدود  1/10در
ناحیه جوش گوشه شروع شده و پس از اندکی با گسترش ترکخوردگی اتصال باربری خود را ازدست داده و گسیخته میشود.
آقاکوچک و امیری( )0760با استفاده از روش پیشبینی شکست در فلزات تحت بارهای چرخهای( )CVGMبه بررسی روند
شکست در اتصال خورجینی ساده پرداخته و بر مبنای نتایج بدست آمده و با استخراج منحنی پشتواره برای این اتصال،به این
نتیجه رسیدند که این اتصال دارای رفتار کنترلشونده توسط تغییر مکان است.بر اساس نتایج آنها میزان دوران قابل قبول
برای سطح عملکردی ایمنی جانی در نمونههای مختلف از  1/116تا  1/1003رادیان متغیر است.این اعداد برای سطح
عملکردی آستانه فروریزش از  1/100تا  1/103رادیان متغیر است.
مطالعات صادقیان و مقدم( )0730روی مدل های اجزا محدود این اتصال نشانگر تمرکز تنش شدیدی در برخی نقاط این اتصال
است.به دلیل تمرکز تنش شدید که در نقاط ذکر شده این اتصال وجود دارد،بقیه المانهای اتصال اصوالً فرصت رسیدن به
تنش تسلیم را پیدا نمیکنند.در ابتدا اینگونه تصور میشد که توزیع تنش در نوار جوش بهصورت خطی است و دورترین نقاط
نبشی دارای بیشترین تنش هستند(ملکی،)0730 ،در حالیکه به علت نرمی نبشیها،تنش حداکثر در جوشهای کنج نبشیها
اتفاق میافتد و فرض حرکت صلب نبشیها نزدیک به واقعیت نمیباشد.
مقدم و پیرایهگر( )0709با مطالعه وضعیت توزیع تنش در المان جوش گوشه،به ین نتیجه رسیدند که عمده تنشهای موجود
در جوش تنشهای محوری در جهت محور عمود بر صفحه اتصال(محور )0است که خود تأییدی بر سازوکار خمشی این اتصال
در انتقال لنگر ،بجای سازوکار پیچشی میباشد.بنابر نتایج آنها علت اصلی تردشکنی این اتصال پدیدهی جهش کرنش می-
باشد .در حالیکه در ناحیه خطی ضرایب تمرکز تنش و کرنش برابر هستند.،در لحظه گسیختگی ،ضریب تمرکز تنش به سمت
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 0میل کرده ولی ضریب تمرکز کرنش به حدود  82افزایش یافته ،یعنی کرنش در کنج جوش گوشه  82برابر کرنش در وسط
آن شده است .دیگر عامل اشاره شده در این کار در ارتباط با ترد شکنی اتصال ،حضور تنشهای محوری قابلمالحظه در جهات
 0و  7بوده که باعث افزایش تنش هیدرواستاتیک شده و به نوعی وضعیت تنش را به حالت سه محوره نزدیک کرده و کاهش
شدید کرنش گسیختگی جوش را در پی دارد.
همانطور که مالحظه میگردد،تاکنون تحقیقات ارزشمندی درزمینه شناخت رفتار اتصال خورجینی انجام شده است و این
تحقیقات زوایای زیادی را در این زمینه روشن ساخته است.یکی از مواردی که در تحقیقات کمتر به آن پرداخته شد است
چگونگی انتقال نیرو در این اتصال و تعیین روابطی برای توصیف رفتار اتصال است.در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر
روابط موجود و بسط آن ها ،روابطی برای مشخصات رفتاری اتصال شامل سختی اولیه،لنگر تسلیم،زاویه چرخش و لنگر نهایی
اتصال ارائه گردد.
-2مدلسازی المان محدود
در این تحقیق مدلسازی با استفاده از نرمافزار  Abaqus 6.10انجام شده است.با توجه به شکلپذیری زیاد مصالح و با فرض
ثابت بودن حجم مصالح در تغییر شکلهای زیاد در ساخت مدل از المان سهبعدی  C3D8RHهشت گرهای با متد
انتگرالگیری کاهشیافته استفاده شده است.تحلیل بهصورت  General Staticانجام شده و اثرات غیرخطی هندسی و رفتار
غیرخطی مصالح نیز در محاسبات لحاظ شده است.با توجه به تقارن موجود در مدل،تنها نیمی از اتصال شامل یک تیر مدل
شده است(شکل.)7همچنین با توجه به نتایج آزمایشهای کرمی و مقدم مبنی بر تغییر مکان ناچیز ستون،بجای مدلسازی
ستون از یک ورق صلب بهعنوان ستون استفاده شده است.بارگذاری بهصورت جابجایی در انتهای تیر بهصورت خطی و تدریجی
به مدل وارد میشود.از تغییر مکان جانبی تیر بهوسیله ورقهایی که در فواصل مناسب نصب شده اند،جلوگیری شده است.
تمامی جوش ها با دو ساق مساوی در نظر گرفته شده و در تعیین اندازه این ساقها از اندازههای گزارششده در کارهای قبلی
استفاده شده است.به جهت سادگی در مدل نمودن خرابی و کاهش تعداد المانها در نواحی غیر حساس مانند تیر از مشهای
درشتتر(حدود  8سانتیمتر) و در قسمتهایی مانند نوار جوش از مش بندیهای  1/0میلیمتری استفاده شده است.با توجه به
مشاهدات انجام شده در کار امیری( )0760شکست در ناحیه گلوی مؤثر جوش رخ داده و بنابراین در مدلسازی نیز مش بندی
و تخصیص سطوح  Masterو  Slaveبهگونهای انجام شده است که خرابی در همین ناحیه رخ بدهد(.شکل)8
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شکل -7مدل ساختهشده در Abaqus

شکل  -8مش بندی انجام شده در ناحیه گلوی مؤثر جوش

در این مطالعه نخست تعدادی نمونه بر اساس سونداژهای انجام شده در مدارس کشور انتخاب شده،مدلسازی و آنالیز
گردیدند.بعداً برحسب نیاز تعداد نمونههای مدل شده افزایش یافت .در تمامی نمونهها طول نبشی باالیی کوتاهتر از طول نبشی
پایینی میباشد.اندازه نبشیهای استفاده شده در باال و پایین تیرهای با مقطع  IPE160به ترتیب نبشیهای  L60*60*6و
،L100*100*10تیرهای با مقطع  IPE180به ترتیب  L80*80*8و  L100*100*10و برای نمونههای با مقطع
 IPE200و  IPE220به ترتیب L100*100*10و  L120*120*12میباشد.همچنین اندازه جوشهای استفاده شده  0تا 7
میلیمتر کمتر از ضخامت بال نبشی یا بال تیر در نظر گرفته شده است.
-3خواص مصالح
رفتار مصالح بهصورت حقیقی و با استفاده از منحنی تنش-کرنش حقیقی فوالد و جوش انجام شده است.فوالد استفاده شده از
جنس  St37و جوش از نوع جوش انجام شده با الکترود  E60میباشد.رابطه تنش کرنش حقیقی مصالح با تنش-کرنش
مهندسی بدست آمده از تست کشش بهصورت رابطه ( )0میباشد:
()1

)  true   nom (1   nom
pl
 true
)  Ln(1   nom )  ( true / E

این معادالت تنها تا مرحله باریکشدگی قابل استفاده هستند.مطالعات Khooو همکارانش( )2002نشان میدهد کرنش پارگی
برای فوالدهای ساختمانی بین  %01تا  %001متغیر است.بنابراین نمودار تنش-کرنش واقعی باید تا کرنش  %011برونیابی
شود.این کار با استفاده از رابطه ( )0انجام شده است.
()2

  K m

با فرض وجود چنین رابطهای بین تنش و کرنش واقعی با رسم لگاریتم تنش در برابر لگاریتم کرنش میتوان مقادیر  Kو mرا
بدست آورد.در جدول 0مقادیر  Kو mمربوط به جوش و فوالد آورده شده است.همچنین نمودار تنش کرنش واقعی فوالد و
جوش در شکل 2رسم شده است.به منظور مدلسازی شکست در المانهای جوش از روش  Ductile Damageارائهشده
توسط  Abaqusاستفاده شده است .در این روش فرض بر این است که شکست در اثر رشد،گسترش و به هم پیوستن حفرهها
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در ماده انجام میشود.با توجه به تمرکز تنش در ناحیه جوش گوشه،اندازه المانها در ناحیهای از جوش که در مجاورت این
ناحیه قرار دارد،ریزتر انتخاب شده تا تحلیل از دقت بیشتری برخوردار باشد.
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شکل -2منحنی تنش کرنش حقیقی جوش و فوالد

-3-1کالیبراسیون مدل شکست
pl

در مدل ارائهشده توسط  Leeو )2004( Wierzbickiفرض بر این است که کرنش معادل پالستیک در شروع خرابی  0
pl

تابع تنش سه محوره بوده و هنگامیکه کرنش پالستیک معادل

pl

 به کرنش پالستیک شکست   0برسد،خرابی آغاز

میگردد.رابطه تنش سه محوره با کرنش شروع خرابی در این مدل طبق رابطه ( )7بیان میشود:
()3

  1 / 3

) C / (1  3
1 / 3    0
 1

2
C1  (C2  C1 )( / 0 ) 0    0

0  
C2 0 / 

pl

0

در این رابطه  ηپارامتر سه محورگی تنش بوده و برابر نسبت تنش میانگین،  m ،به تنش معادل مایزز ،  ،طبق رابطه ( )8در
نظر گرفته میشود:
()4



m



که در آن:
 m  ( 1   2   3 ) / 3

()5

  [( 1   2 )  ( 1   3 )  ( 2   3 ) ] / 2
2

www.SID.ir

2

2

Archive of SID

پارامتر  C2که گاهی ضریب شکلپذیری فلز نیز خوانده میشود،از طریق کاهش سطح مقطع( )ARنمونه استاندارد در تست
کشش طبق رابطه ( )9محاسبه میشود:
) C   ln(1  A

()6

2

R

به منظور محاسبه ضریب  C1نیز میتوان از رابطه ( )3استفاده کرد:
1/ m

()7

)C  C ( 3 / 2
1

2

که در این رابطه پارامتر  mبا توجه به رابطه توانی تنش-کرنش واقعی مصالح (  )   K  mبدست میآید .همچنین پارامتر
 0برابر با  0/7کالیبره شده است ( .)Bao et al, 2004شکل 9مشخصات رفتار تنش-کرنش مادهای که دچار خرابی شده
است را نشان میدهد.در این حالت پس از شروع خرابی سختی ماد بهتدریج کاهش مییابد تا درنهایت به شکست ماده منجر
شود.ضریب خرابی  Dبیانگر ترکیب همهی مکانیسمهای خرابی فعال در نمونه است.مقدار این متغیر در شروع خرابی بربر صفر
و در لحظه شکست برابر با یک میباشد.این نسبت میتواند بهصورت توانی،خطی و یا بهصورت جدولی در نرمافزار تعریف گردد
که در این مطالعه بهصورت خطی مطابق شکل  3تعریف شده است.

شکل -3رابطه خطی گسترش خرابی
شکل -9رابطه تنش-کرنش با پیشروی خرابی
pl

مقدار کرنش پالستیک در لحظه شکست،  f ،به مشخصات طول المان بستگی دارد و نمیتواند بهعنوان مشخصه مصالح در
pl

روند گسترش خرابی انتخاب گردد .بدین منظور از مشخصه جابجایی پالستیک معادل،

، uاستفاده میگردد تا نتایج حاصل

از اندازه مشبندی مستقل باشد.این جابجایی بهصورت رابطه ( )0با کرنش شکست ارتباط پیدا میکند:
pl

()8

u  L
pl

 Lدر این رابطه طول مشخصه المان بوده و در المانهای سهبعدی برابر با ریشه سوم حجم نقاط انتگرالگیری میباشد.با توجه
به نبود اطالعات الزم جهت کالیبراسیون مانند سطح مقطع ) (ARو جابجایی پالستیک معادل(

pl

 ) uحاصل از تست کشش،از

روش سعی و خطا برای تعیین آنها استفاده میشود.بدین منظور میبایست تست کشش مطابق استاندارد  ASTM-E8در نرم-
افزار مدلسازی شده و به ازای پارامترهای مختلف رفتار تنش-کرنش ماده با رفتار آزمایشگاهی مقایسه گردد.بدین منظور تعداد
 0نمونه استاندارد کششی مطابق جدول  0ساخته شده و در هر نمونه با فرض ضرایب مختلف  C2سعی شده است،نمودار
حاصل از تست کشش آزمایشگاهی و تست حاصل از نرمافزار مطابقت قابل قبولی پیدا کنند.
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جدول -2جزئیات مدلهای ساخته شده به منظور
کالیبراسیون مدل خرابی

MeshSize

ufpl

C2

Model

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.004
0.004
0.003
0.003
0.002

0.2
0.6
0.5
0.51
0.51

Try1
Try2
Try3
Try4
Try5

0.2

0.3

0.1

)Sress(Mpa

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

Strain
Try1

Try5

Exp

Try4

Try3

try2

شکل -0نمودار تنش کرنش نمونه استاندارد

بر اساس نتایج بدست آمده از مقایسه نمودار تنش-کرنش نمونههای ساخته شده با مقادیر آزمایشگاهی(شکل،)0مدل شماره 2
با ضریب شکلپذیری برابر با  1/20و جابجایی پالستیک در لحظه شکست برابر با  0میلیمتر مطابقت بسیار خوبی با نتایج
حاصل از مقادیر آزمایشگاهی داشته است و این مقادیر بهعنوان پارامترهای مدلسازی خرابی انتخاب میگردند.
-4صحت سنجی مدلسازی
برای سنجش درستی فرضیات مربوط به رابطه تنش-کرنش ،پارامترهای شکست مصالح و فرضیات مربوط به مدلسازی در نرم-
افزار ،از مدلسازی نمونه  S2عالیی استفاده شده است.نمونه  S2شامل تیر  IPE180و نبشیهای باالیی و پایینی
 011*011*01به طول  01سانتیمتر میباشد.کلیه جوشهای متصلکننده نبشیها به تیر و ستون(همان ورق معادل) از نوع
جوش تخت بوده و در آن بالی از نبشی که با تیر در تماس است فقط از لبه طولی به لبه بال تیر جوش شده است.در شکل6
نمودار لنگر انحنا حاصل از آزمایش و مدلسازی با یکدیگر مقایسه شده است.
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Model
0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

)Moment(ton.m

Exp

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.000

)Rotation(Rad
شکل -01ترکخوردگی در نوار جوش
شکل -6نمودار لنگر انحنا نمونه  S2عالیی

لنگر و چرخش نظیر در مرکز اتصال محاسبهشدهاند.لنگر ماکسیم اتصال  3.6تن متر و سختی اولیه اتصال حدود  0231تن متر
بر رادیان میباشد که با دقت مناسبی به نتایج آزمایش نزدیک میباشد و نشان دهنده صحت محاسبات عددی است.
در شکل 01نیز ترکخوردگی در نوار جوش گوشه نمایش داده شده است.شروع ترکخوردگی متناظر با چرخش  1/10176در
اتصال بوده است که تطابق خوبی با مقدار چرخش ترکخوردگی در آزمایش دارد .گسترش ترک کمتر از مقدار گزارش شده در
آزمایش بوده است،لیکن لنگر انتهایی بدست آمده برای اتصال نشانگر دقت کافی این روش دارد،گرچه در مورد چرخش انتهایی
اتصال نیاز به استفاده از روشهای دقیقتر در گسترش و مدلسازی ترک دارد.
-5بررسی رفتار غیرخطی اتصال خورجینی و توسعه روابط پارامتریک
پس از اطمینان از صحت مکانیسمهای بکار رفته در مدلسازی،در این قسمت با مدنظر دادن مشخصات رفتاری تمامی نمونهها
و بسط روابط پیشین در زمینه اتصال خورجینی روابطی جهت تعیین پارامترهای رفتاری اتصال خورجینی بدست آورده شده
است .جهت تعیین روابط پارامتری از روش برازش چندتایی استفاده شده است.این روش برازش تابعی است که از ضرب
پارامترهای هندسی اتصال که به توان رسیدهاند بدست میآید.
 -5-1بررسی وضعیت تنش و کرنش در نوار جوش
بررسی کانتورهای تنش بدست آمده از تحلیل اجزا محدود نشان دهندهی تمرکز تنش شدیدی در المان جوش گوشه می-
باشد.همانطور که در شکل 00نشان داده شده است،ناحیه تسلیم در نوار جوش محدود به یک ناحیه کوچک میباشد.این ناحیه
برای نوار جوشهای مختلف نیز تفاوت دارد .با توجه به جهت بارگذاری نوار جوش سمت چپ نبشی باالیی دارای بیشترین
ناحیه تسلیم و نوار جوش سمت چپ نبشی پایینی دارای کمترین ناحیه تسلیم میباشد.
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شکل -00ناحیه تسلیم در نوار جوشها

به منظور تعریف ضریب تمرکز تنش،طولی از نوار جوش که 62درصد انرژی اعوجاجی در آن قرار دارد را بهعنوان طول مؤثر در
نظر گرفته و نسبت تنش در المان جوش گوشه به تنش در المان واقع در انتهای طول مؤثر را بهعنوان ضریب تمرکز تنش در
نظر میگیریم.نمودار انرژی اعوجاجی در مقابل طول نوار جوش در شکل 00نشان داده شده است.همانگونه که مشاهده می-
شود،طول مؤثر جوش برابر با 3سانتیمتر ابتدایی نوار جوش میباشد.در شکل 07تغییرات ضریب تمرکز تنش در طول مؤثر
جوش نسبت به زاویه چرخش اتصال ترسیم شده است.همانگونه که مشاهده میشود،در ابتدا مقدار تنش معادل در المان
گوشه حدود  01برابر المان واقع در انتهای طول مؤثر میباشد و به تدریج پس از به تسلیم رسیدن سایر المانها و باز توزیع
تنش مقدار این ضریب به سمت  0میل میکند.
1.4

0.8
0.6
0.4
0.2

Normalizaed distortion
)Energy(Ed/Ey

1

0
15

10

5

0

)Length(cm
شکل -00نمودار انرژی اعوجاجی در طول نوار جوش

0.015

0.01

0.005

Stress Concentration Factor

1.2

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

Rotation
شکل -07ضریب تمرکز تنش در مقابل چرخش اتصال

 -5-2چرخش شکست اتصال
در تحلیلهای کامپیوتری که با استفاده از مدل غیرخطی اتصال خورجینی و دادن منحنی لنگر-دوران به برنامه صورت می-
گیرد الزم است که نقطهای بهعنوان چرخش شکست اتصال در نظر گرفت تا بر پایهی آن بتوان در مورد وضعیت اتصال در
زلزله مورد تحلیل،اظهارنظر نمود.مدلهای مایکرومکانیکی قادر هستند مکانیزم بنیادی تشکیل ترک نرم را مورد مطالعه قرار
داده و شکست را در یک ناحیه از ماده تخمین بزنند.یکی از این روشها در پیشبینی موضع شکست روش VGMمی-
باشد(.)02اساس این روش بر پایه ی بوجود آمدن ترک نرم در فضای خالی و رشد به هم پیوستگی آنها میباشد .چهار مرحله-
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ی بوجود آمدن حفرات ،رشد حفرات ،باریک شدگی فضای بین حفرات و به هم پیوستگی آنها در شکل 08نمایش داده شده
است.

شکل  -08مکانیزم شکست نرم در فلزات

بر اساس مدل  VGMشروع شکست در یک ناحیه توسط نرخ رشد حفرات کنترل شده و شروع شکست زمانی خواهد بود که
میزان نرخ رشد حفرات به یک میزان بحرانی مطابق رابطه ( )6برسد:
p

critical

()9

C.exp(1.5T)d p



0

) monotonic 
critical

R0

ln( R

در رابطه فوق  Rو  R0شعاع حفره و شعاع اولیه حفره میباشند.در روش  VGMبا معرفی پارامتر شکست  ηیا همان
، VGIcriticalکرنش پالستیکی که در آن مقدار  VGIمحاسبه شده از رابطه فوق به مقدار ηبرسد،برابر با کرنش پالستیک
monotonic
ترکخوردگی منظور میشود:
()11

p

   exp(1.5T)d p
0

مقدار پارامتر شکست ،η،با شبیهسازی تست کشش مستقیم در نرمافزار المان محدود و مقایسهی نتایج آن با تست واقعی
بدست میآید .در این مطالعه از مقدار پارامتر شکست کالیبره شده توسط امیری استفاده شده است.در این مدل ایجاد شکست
بهعنوان یک رفتار کلی و نه رفتار نقطهای مورد ارزیابی قرار میگیرد و بنابراین یک طول مشخصه نیاز است که شامل چندین
گسیختگی نقطهای ماده باشد.با توجه به مطالعات قبلی اندازه المانها در ناحیهی جوش گوشه برابر با  1/0میلیمتر در نظر
گرفته شده تا پیشبینی شکست به درستی انجام شود.
برای یافتن چرخش متناظر با گسیختگی نمودار تنشهای سهگانه  ،تنش مایزز ،کرنش پالستیک گسیختگی و سه محورگی
تنش بر حسب چرخش اتصال در شکلهای09،02و 03رسم شده اند .حضور تنشهای سه محوره (بهصورت کششی) به شدت
کرنش پالستیک گسیختگی را کاهش میدهد و موجب میشود جوش کرنش پالستیک کمتری تحمل کند.با استفاده از
انتگرالگیری عددی تابع  VGMمقدار چرخش متناظر با گسیختگی در این نمونه برابر با 1/10176رادیان بدست میآید که
مطابقت خوبی با مقدار چرخش حاصل از آزمایش عالیی(1/100رادیان) دارد.
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1200
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)Rotation(rad
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S3

S2

0.015

0.005

0.01

0

)Rotation(rad

S1

شکل -02تغییرات تنشهای سهگانه و تنش مایزز در المان جوش گوشه

شکل -09تغییرات سه محورگی تنش در المان جوش گوشه

0.7

0.025

0.6

PEEQ

0.4

0.015
IPE180

0.01

IPE160

0.2

0.005

0.1

0

0
0.015

0.01

0.005

)Rotation(rad

0.4

-0.1

شکل -03تغییرات کرنش معادل پالستیک در المان جوش گوشه

)Rotation(rad

0.5
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0.3

0

Triaxiality

1
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0.3
0.2
0.1
0

0.2

0

)length(m
شکل -00تغییرات زاویه چرخش شکست اتصال در مقابل طول نبشی باالیی

روند انجام شد به منظور پیشبینی نقطه شروع گسیختگی نمونه  S2عالیی برای تمام نمونهها انجام شده است.با توجه به
پارامترهای دخیل در رفتار اتصال دیده شد که با کاهش طول نبشی باالیی چرخش اتصال افزایش مییابد،بهطوریکه با حذف
نبشی باالیی میتوان یک اتصال مفصلی بدست آورد(شکل )00
.با تو جه به اینکه تغییر سایر پارامترها نظیر طول نبشی پایینی و ارتفاع تیر در نمونهها با تغییر در دیگر پارامترهای نمونه مانند
عرض نبشی و ضخامت جوش همراه است،نمیتوان ارتباط مشخصی بین این پارامترها و مقدار چرخش اتصال در نظر
گرفت.بنابراین با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در رفتار اتصال و انجام رگرسیون غیرخطی،رابطه ( )00بهعنوان رابطهی
بیانکننده چرخش ترکخوردگی اتصال در نظر گرفته شده است:
()11
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در رابطه فوق تمامی اعداد بر حسب واحد متریک جایگذاری شده اند.در شکل 06مقادیر بدست آمده از رابطه فوق با مقادیر
حاصل از آنالیز اجزا محدود مقایسه شده است.بیشترین خطا در برآورد مقدار چرخش برابر با  %06بوده است.عدم دقت در
روابط فوق ناشی از رفتار غیرخطی اتصال و همچنین پراکندگی عوامل مؤثر بر رفتار اتصال است.
0.03
y = 0.8799x + 0.0017
R² = 0.8866

0.02
0.015
0.01
0.005

)Rotation(Analysis

0.025

0
0.03

0.01
0.02
)Rotation(Eq

0

شکل -01مکانیزم حاکم بر انتقال نیرو در اتصال خورجینی

شکل -06مقایسه چرخش شکست حاصل از آنالیز و رابطه

-5-3لنگر تسلیم اتصال
نحوه ی انتقال لنگر در این اتصال از مواردی است که در به درستی مشخص نشده است،که این امر به دلیل نحوهی انتقال
غیرمتعارف این اتصال و همچنین تغییر آن با نحوههای مختلف اجرا که برای این اتصال موجود است میباشد.مطالعات انجام
شده بر روی نیروهای اتصال نشانگر آن ا ست که عمده نیروهای انتقالی اتصال از دو طریق نشان داده شده در شکل 01انجام
میپذیرد.رفتار برشی ناشی از نیروی انتقالی از جوش لبه ی نبشی به تیر و مکانیزم پیچشی ناشی از کوپل نیروهای اهرمی
موجود در اتصال میباشد.
درصورتیکه کل لنگر موجود در اتصال را با صرفنظر از سایر نیروهای موجود در اتصال تنها از طریق این دو مکانیزم بدانیم،با
داشتم درصد مشارکت هرکدام از این مکانیسمها میتوان به رابطهای به منظور بیان مکانیزم انتقالی نیرو در این اتصال مطابق
رابطهی ( )00دست پیدا کرد:
()12

M  M1  M2

در رابطه فوق  M1و M2لنگرهای انتقالی از طریق مکانیسمهای برشی و پیچشی میباشند .با لنگرگیری نیروهای موجود در
اتصال سهم هر یک از این دو مکانیزم مشخصشده که این مورد برای نمونههای مختلف در شکل 00نشان داده شده
است.همانطور که مشاهده میشود عمده لنگر انتقالی در این اتصال ناشی از مکانیزم برشی میباشد.
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شکل -00نیروهای فعال در مکانیزم برشی
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شکل -00مشارکت مکانیسمهای برشی و پیچشی در انتقال لنگر اتصال

با در نظر گرفتن ضریب  αبهعنوان درصدی از لنگر کل،رابطهی ( )07بین نیروهای جوش لبه نبشی و لنگر وارد بر اتصال
بدست میآید:
M1   M

()13
h
2

M 1  ( FTWz  FBWz ) 

با در نظر گرفتن مکانیزم برشی در یکی از نبشیها و رسم نمودار آزاد آن مطابق شکل 00و لنگرگیری حول محور مرکزی
نبشی میتوان رابطهی ( )08را بین نیروهای کششی و فشاری موجود در نوار جوش قائم و نیروی برشی جوش در لبهی نبشی
بدست آورد:
()14

L
2

FWz .b fL  ( FLx  FRx ) 

همانطور که قبالً نیز اشاره شد،حوزه ی تنش در نوار جوش اتصال در یک ناحیه محدود متمرکز است.بنابراین میتوان نیروهای
کششی و فشاری موجود در دو نوار جوش اتصال را با ارتفاعی از نوار جوش که وضعیت تسلیم رسیده است طبق رابطهی ()02
معادلسازی کرد:
) FLx   L (twt L Fy

()15

) FRx   R (twt L Fy

در رابطهی فوق  βضریب معادلسازی F،نیروی فشاری یا کششی مجو در نوار جوش Fy،تنش تسلیم جوش tw،و tLبه ترتیب
ضخامت جوش و نبشی میباشد.تغییرات ضریب  βبا چرخش وارد بر اتصال در شکل 07نشان داده شده است.همانطور که
مشاهده میشود مقدار این ضریب پس از به تسلیم رسیدن المانهای جوش مقداری ثابت میباشد.
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شکل -08تغییرات نسبت

شکل -07تغییرات ضریب  βدر طی گامهای زمانی

0

2

 top

با ترکیب روابط فوق میتوان لنگر وارد بر اتصال را بر اساس رابطهی ( )09بیان کرد:
 Lt wt L

()16

b fL

 Top

hFy


2
T ,B



M1



M 

با توجه به تغییرات ضرایب  βدر نمونهها(شکل )08مشاهده شد که میتوان نسبت 
گرفت و تنها مجهول رابطهی فوق را نسبت   Bot در نظر گرفت.مقدار این نسبت بهصورت میانگین برابر با  7.03و انحراف
Top

را تقریباً برابر با عدد ثابتی در نظر

از معیار آن  1/17میباشد.
پس از سادهسازی رابطه ( ، )09رابطه ( )03بدست میآید:

 Lt w t L   Lt w t L   Bot
 
)  .
 b fL Top  b fL  Bot Top

()17

تغییرات نسبت

M  3.87 hFy (

Top

  Bot در نمونههای مختلف نشانگر آن است که این نسبت تابع دو متغیر ارتفاع تیر و نسبت طول نبشی

پایینی به باالیی میباشد.همچنین این نسبت برای نسبتهای یکسان
استفاده از رگرسیون غیرخطی،رابطهی ( )00به منظور برآورد مقادیر
()18
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Top

Top

 LBot Lو ارتفاع یکسان تیر ،عدد ثابتی است.با

  Bot بدست آورده شده است:
1.031

  Bot 
 LBot 
0.6859

  2.2625h 

 Top 
 LTop 
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دربکارگیری این رابطه باید توجه داشت که ارتفاع تیر حتماً بر اساس واحد متر جایگذاری شود.
پس از محاسبه مقدار لنگر تسلیم اتصال از رابطه فوق ،مقادیر عددی و مقادیر بدست آمده از آنالیز اجزا محدود مطابق شکل02
با یکدیگر مقایسه شدهاند.همانطور که دیده می شود،این رابطه از دقت خوبی در برآورد لنگر تسلیم اتصال برخوردار بوده
بطوریکه بیشترین خطا در محاسبات برابر  %02و میانگین خطای محاسباتی برابر با  %2میباشد.
120000
0.0008

y = 1.0264x - 978.36
R² = 0.9518

100000

y = 0.4373x + 2E-05
R² = 0.9268

0.0007
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20000
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M_Analysis
شکل -02مقایسه مقادیر لنگر تسلیم حاصل از آنالیز و رابطه
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شکل -09مقایسه روش پیشنهادی اندازهگیری چرخش اتصال و روش سنتی

-5-4سختی اولیه
سختی اولیه یکی از پارامترهایی است که برای مدلسازی اتصال در نرمافزارها مورد نیاز است و پارامتری است که در بیشتر
آزمایشهای و آنالیزهای انجام شده مورد توجه قرار گرفته است.سختی اولیه اتصال با استفاده از نسبت لنگر و چرخش در
قسمت ابتدایی نمودار لنگر انحنا اتصال بدست میآید .با توجه به اینکه چرخش تیر ناشی از تغییر مکان تارهای باالیی و پایینی
آن در جهت عکس یکدیگر میباشند،میتوان چرخش اتصال را بر اساس این دو تغییر مکان بدست آورد.درصورتیکه چرخش تار
باالیی تیر در مجاورت نبشی را با   topو نقطه متناظر با آن در نبشی پایینی را با   botنشان دهیم،میتوان چرخش نسبی این
دو نقطه را بهصورت نسبتی از چرخش اتصال که با استفاده از یک میله در مرکز اتصال نصب شده است در نظر گرفت.درستی
این فرض در شکل 09بررسی شده است.همانطور که دیده میشود این دو چرخش با یکدیگر رابطه قابل قبولی داشته و می-
توان با خطای قابل قبولی این دو را بهوسیله ضریبی مانند  مطابق رابطه ( )06به یکدیگر مربوط ساخت:
()19

 

 top   bot
h

از طرفی با توجه به متصل بودن لبهی نبشی به تیر این تغییر مکانها با تغییر مکان ایجاد شده در لبهی نبشیها برابر می-
باشند.تغییرمکانهای ایجاد شده در لبه ی نبشی ناشی از وجود نیروی برشی جوش بوده و با داشتن رابطهای برای محاسبه این
تغییر مکانها میتوان تغییر مکان نبشی را به نیروی جوش لبهی نبشی و در نتیجه لنگر وارد بر اتصال ارتباط داد.باید توجه
داشت نیروی افقی موجود در لبه نبشی از طریق ضریب  αبه لنگر کل مرتبط میشود.
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به منظور بدست آوردن رابطه ای برای بیان تغییر مکان لبه نبشی ناشی از نیروی برشی وارد به آن،بال تمامی نبشیها بهصورت
یک پلیت یک سر درگیر در نرمافزار  Abaqusمدل شده و تأثیر پارامترهای هندسی پلیت و مدول االستیسیته بر روی آن
بررسی شد .نتایج تحلیل نشان دادند که این تغییر مکان با مدول االستیسیته و ضخامت نبشی نسبت عکس داشته و بهوسیله

یک ضریب ثابت به توانی از نسبت طول به عرض پلیت l  ،

، bارتباط پیدا کرده و به فرم رابطه ( )01بیان میشود:
a

()21

 l

P b

  Const .

Et

بنابراین با نوشتن رابطه سختی اتصال و ارتباط دادن زاویه چرخش اتصال با تغییر مکان نبشیها و همچنین رابطهی موجود
بین نیروی وارد بر لبهی نبشی با لنگر کل اتصال،رابطه سختی اتصال طبق رابطهی ( )00بدست میآید:


)
Const .
  b b 1 
   beam  . 
  l  t  Bot

2

(2 Eh .

  b a 1 
  . 
  l  t Top

در رابطه ی فوق علت استفاده از عرض بال تیر بجای عرض بال نبشی پایینی به این دلیل است که با توجه به بلندتر بودن عرض
بال نبشی نسبت به بال تیر،نیروی جوش در قسمتی از بال نبشی اثر میکند که برابر با بال تیر میباشد.با توجه به حضور سه
ضریب ثابت در این رابطه و به منظور جلوگیری از ورود خطای روابط قبلی در این رابطه،کل این ضرایب بهصورت یک ضریب
واحد در نظر گرفته شده و با استفاده از رگرسیون غیرخطی تابع زیر برای سختی اتصال استخراج شده است:
0.517

()22

)

btop

2

(0.17 Eh .

bbeam

  bbeam 0.835 1 
.   
 . 
t Top   l 
t  Bot
1

2.129

 b 
 l 
 

K

ضریب ظاهر شده در صورت این کسر بعداً به منظور افزایش دقت رابطه،اضافه شده است .در شکل 03مقادیر محاسباتی حاصل
از این رابطه با مقادیر بدست آمده از آنالیز مقایسه شده است.مقدار ضریب تبیین( )R2این رابطه برابر با  1/60بوده و حداکثر
خطای رابطه برابر با 3درصد میباشد .با توجه به شکل و مقادیر خطای محاسبات ،این رابطه از دقت باالیی در پیشبینی سختی
اولیه اتصال برخوردار میباشد.
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شکل -03مقایسه مقادیر سختی محاسباتی و مقادیر بدست آمده از آنالیز
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شکل -00نمودار لنگر انحنای اتصال خورجینی حاصل از آنالیز

 -5-5لنگر نهایی اتصال
با توجه به تعریف مکانیزم خرابی در نرمافزار،پس از اینکه مقدار تغییر شکلها در نوار جوش به مقدار بحرانی خود رسید،افزایش
باربری اتصال متوقف شده و نمودار لنگر انحنا تقریباً حالت افقی به خودت میگیرد(.شکل)00در این مطالعه لنگر نهایی متناظر
با آخرین مقدار گزارش شده از نرمافزار درنظر گرفته شده است.
با افزایش ارتفاع مقطع تیر،مقدار لنگر نهایی افزایش مییابد(شکل.)06البته باید توجه داشت افزایش ارتفاع تیر خود منجر به
افزایش شماره نبشی و افزایش ضخامت جوش میشود،که بر میزان باربری اتصال تأثیر دارند.افزایش طول نبشی باالیی نیز
بهطور مستقیم بر میزان باربری نهایی اتصال تأثیرگذار است.همانطور که در شکل 71دیده میشود با افزایش طول نبشی
باالیی به ازای یک مقطع تیر ،مقدار لنگر نهایی نیز افزایش مییابد.افزایش طول نبشی پایینی ،به اندازه افزایش طول نبشی
باالیی بر ظرفیت باربری اتصال تأثیرگذار نیست.همانگونه که در شکل 70دیده میشود برای تیر  IPE160با افزایش اندازه
نبشی از  02سانتیمتر به  01سانتیمتر لنگر نهایی %8افزایش داشته و برای تیر با مقطع  IPE220این مقدار برابر با  %02بوده
است.بنابراین به نظر میرسد مقدار این افزایش خود تابعی از ارتفاع تیر باشد.
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شکل -06تأثیر ارتفاع تیر بر لنگر نهایی

شکل -71تأثیر طول نبشی باالیی بر لنگر نهایی
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شکل -70تأثیر طول نبشی پایینی بر لنگر نهایی
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شکل -70مقایسه نسبت لنگر نهایی محاسباتی و بدست آمده از آنالیز

با توجه به موارد بررسی شده،پارامترهایی مانند طول نبشی باال و پایین و ارتفاع تیر بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار اتصال
انتخاب شده و به نرمافزار  SPSSجهت رگرسیون غیرخطی وارد شد.بعد از انجام این عمل،به منظور بهبود دقت رابطه،یکبار نیز
تمامی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اتصال به نرمافزار وارد شدند و پارامتر عرض نبشی پایینی نیز بهعنوان پارامتر چهارم انتخاب
گردید.با استفاده از این  8پارامتر رابطهی ( )07به منظور برآورد لنگر نهایی اتصال پیشنهاد میشود:
0.163

()23

0.569

Lt   Lb 

  0.763    
 h   bt 


 Mu

 Mp

در رابطهی فوق  Muلنگر نهایی اتصال و  Mpلنگر پالستیک تیرهای اتصال میباشد.در شکل 70مقادیر محاسباتی رابطهی فوق
با مقادیر بدست آمده از آنالیز مقایسه شده است.همانطور که مشاهده می-شود این رابطه دارای ضریب تبیین باالیی بوده و
نشانگر دقت این رابطه میباشد.

-6نتیجهگیری
در این مطالعه نتایج حاصل از مدلسازی المان محدود تعدادی اتصاالت خورجینی ساده با پیکربندیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج زیر حاصل شد:
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با استفاده از مدل مایکرومکانیکال  VGMمیتوان بهخوبی موضع شروع شکست در این اتصاالت را پیشبینی کرد.
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وجود تنشهای سهمحوره باعث شکست زودهنگام اتصال در چرخشهای کم(حدود  1/10رادیان) میشود،بهطوریکه استفاده
از این اتصال در قابهای فوالدی بدون سیستم مهاربندی مناسب نبوده و سازههای فوالدی موجود با این اتصال نیاز مبرم به
تقویت دارند.



با توجه به تمرکز تنش شدید در ناحیه جوش گوشه،تنها طول محدودی از نوار جوش به حد تسلیم رسیده و از تمامی ظرفیت
جوش موجود در اتصال استفاده نمیشود.



مهمترین عوامل در چرخش تسلیم،لنگر تسلیم ،سختی اولیه و لنگر نهایی اتصال طول نبشی باالیی و ارتفاع تیر میباشد.با
کاهش طول نبشی باالیی اتصال تبدیل به یک اتصال مفصلی میشود.



با استفاده از رگرسیون غیرخطی روابطی برای پیشبینی خصوصیات رفتاری این اتصال بسط داده شد که دارای دقت مناسبی
در پیشبینی این خصوصیات میباشند.



لنگر نهایی تمام اتصاالت بررسی شده در این مطالعه کوچکتر از لنگر پالستیک تیرها میباشد و لذا اتصال قبل از تیرها دچار
گسیختگی شده که از نظر لرزهای به هیچ عنوان قابل قبول نمیباشد.

-7مراجع
کرمی،رضا، 0731،خواص مکانیکی اتصاالت خورجینی،رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر حسن مقدم،دانشگاه صنعتی
شریف
یعقوبی،مجتبی،0737،بررسی انواع اتصاالت در قابهای فوالدی و ارزیابی تجربی و تئوریک رفتار اتصاالت موسوم به
رکابی(خورجینی)،رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر رضا رازانی،دانشگاه شیراز
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