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چكيده
در بسياري از قابهاي خمشي موجود از ستونهاي مركب از دو نيمرخ  Iاستفاده شده و اتصال تير به آنها به
كمك صفحات روسري و زيرسري انجام شده است .اين اتصال به علت تغييرشکل زياد ورق پوششي ستون ،رفتار
نيمهصلب ،نيمهمقاوم و ترد خواهد داشت .براي تقويت اتصال ،استفاده از سختکنندههاي قائم پيشنهاد شده است.
براي مقايسه رفتار اتصال قبل و بعد از تقويت ،مدل پارهسازه يکطرفه با اتصال ياد شده به صورت تقويتشده و
تقويتنشده با استفاده از روش اجزاء محدود تحت بار سيکلي با برنامه غيرخطي  ANSYSتحليل شده است .نتايج به
دست آمده نشان ميدهند که استفاده از سختکنندههاي قائم با اصالح سازوكار انتقال نيرو و کاهش تغييرشکل ورق
پوششي ستون دوبل ،سبب ميشود که رفتار اتصال تا حد قابلمالحظهاي بهبود يابد.
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Retrofitting of Moment Connection of I-Beam to
Double-I built-up Column using Vertical Stiffeners
A. Deylami; M. Nazokkarmaher
ABSTRACT
Double-I-built-up columns are used in most of existing steel moment frames. The traditional moment
connection of I-beam to these columns is made using flange plates. Due to flexibility of column cover
plate, these connections behave as partially restrained, semi-rigid and brittle connections. Vertical
stiffeners are proposed for upgrading the connection.
To compare the behavior of the connection before and after upgrading, non-linear finite element
models of one-sided sub-assemblage is being analyzed under cyclic loading. Hysteretic moment-rotation
curves and stress and strain contours of traditional and retrofitted models were compared. The results
show that, vertical stiffeners modify the force transferring mechanism and reduce the deformation of
column cover plate, which improve connection behavior considerably.
KEYWORDS
Connection retrofit, Welded-Flange-Plate, Double I-section, Vertical Stiffeners, Hysteretic behavior
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 -1مقدمه
در ايران به دليل کمبود مقاطع بالپهن ،از مقاطع مركب براي
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ستونها استفاده ميشود .بيشتر مقاطع مركب از دو نيمرخ IPE

وصل شده به يکديگر به وسيله دو ورق پوششي سرتاسري
تشکيل شدهاند .اتصال خمشي تير  Iشکل به ستون مركب از دو
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نيمرخ  Iتوسط صفحات روسري و زيرسري تير اجرا ميگردد.

سختکننده ذوزنقهاي شکل در دو طرف صفحات روسري و

نمونهاي از اين اتصال در شکل ( )1نشان داده شده است .اين

زيرسري به اتصال موجود اضافه ميشود .به عالوه براي

اتصال به صورت گستردهاي در قابهاي خمشي موجود به

انتقال نيروهاي کششي و فشاري از تير به سختکنندهها از

عنوان يک اتصال صلب و شکلپذير مورد استفاده قرار گرفته

ورقهاي پوششي بال استفاده ميشود .سختکنندههاي قائم

است.

نيروهاي وارده را به بالهاي ستون و از آنجا به ورقهاي
پيوستگي انتقال ميدهند .ورقهاي پيوستگي از خمش بال
ستون و کمانشهاي موضعي جان ستون جلوگيري ميکنند.
ورقهاي پوششي بال تير فاصله بين صفحه روسري و
زيرسري موجود و سختکنندههاي قائم را پر کرده و نيرو را
از تير به سختکننده منتقل ميکنند .نمونهاي از اتصال
تقويتشده با سختکنندههاي قائم در شکل ( )2نشان داده شده
است.

شکل ( :)2اتصال صلب متداول با ستون مركب از دو نيمرخ I

ستون مركب از دو نيمرخ  Iبه همراه ورقهاي پوششي در
دو طرف تشکيل يک قوطي را ميدهد .به همين دليل اتصال
صفحات روسري و زيرسري به ستون مركب از دو نيمرخ I

داراي همان مشکالت شايع اتصاالت تير به ستون قوطيشکل
ميباشد .هنگاميکه تير تحت لنگرهاي ناشي از بارهاي جانبي
قرار ميگيرد ،اين لنگر به صورت زوج نيروي کششي و فشاري
از طريق صفحات روسري و زيرسري به ورق پوششي ستون

شکل ( :)5اتصال تقويتشده با سختکنندههاي قائم []1

دوبل انتقال مييابد .ورق پوششي ستون که تنها در دو لبه

اين روش سبب اصالح ساز و كار انتقال نيرو از تير به

طولي خود به مقاطع دوبل جوش شده است ،در مقابل نيروهاي

ستون ميگردد ،به اين ترتيب که بخش عمدهاي از نيروها از

عمود بر صفحه بسيار شکلپذير بوده و هنگاميکه تحت کشش

طريق سختکنندههاي قائم به ستون انتقال مييابند .با کاهش

قرار ميگيرد در قسمت مياني کش آمده و دچار تغييرشکل زياد

نيروهاي وارده به ورق پوششي ستون ،از تغييرشکلهاي آن

ميشود .تغييرشکل ورق پوششي ستون باعث ميشود تا از

به مقدار زيادي کاسته شده و سختي اتصال به مقدار

سختي اتصال به مقدار قابلمالحظهاي کاسته شود و اتصال

قابلتوجهي افزايش مييابد .از طرف ديگر مشکل تمرکز تنش در

رفتار نيمهصلب نرم از خود نشان دهد .از طرف ديگر از آنجا

گوشههاي اتصال صفحات روسري و زيرسري به ستون

که سختي ورق پوششي ستون در کنارهها بيشتر از قسمت

برطرف شده و مکانيزم شکست به مکانيزم تسليم و کمانش

مياني آن است ،تمرکز تنش بااليي در گوشههاي اتصال

تغيير مييابد .به اين معني که قبل از شکست اتصال ،تير به

صفحات روسري و زيرسري به ورق پوششي ستون در ناحيه

حالت تسليم درآمده و در آخر كار اتصال بر اثر کمانشهاي

کششي بوجود ميآيد .اين تمرکز تنش باعث پارگي و در پايان

موضعي غيراالستيک در بال فشاري تير به حد کرنشهاي

شکست زودهنگام اتصال ميشود .در اين حالت مکانيزم خرابي

پاياني رسيده و گسيخته ميشود.

کنترلکننده ،مکانيزم شکست ترد است .به همين دليل الزم است
روش مناسبي براي تقويت اين نوع اتصال ارائه گردد.

 -2روش تقويت اتصال موجود
در اين تحقيق براي تقويت و اصالح رفتار اتصال صلب
متداول تير به ستون مركب از دو نيمرخ  ،Iاستفاده از
سختکنندههاي قائم پيشنهاد شده است [ .]1در اين روش چهار
57

اجراي اين روش تقويت در سازههاي موجود امکانپذير
است و ميتوان اجزاي آن را روي اتصال موجود اضافه نمود.
بدين ترتيب که ابتدا ورق پوششي بال پائين به صورت يکتکه
و ورق پوششي بال باال براي دوري از جوش باالسري به
صورت دوتکه با استفاده از جوشهاي گوشه روي اتصال
موجود اضافه ميشوند .سپس سختکنندههاي قائم با استفاده
از جوشهاي گوشه به ورقهاي پوششي بال و با استفاده از
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جوش شياري با نفوذ کامل ،يا جوش گوشه دوطرفه ،به ستون
متصل ميشوند .مراحل اجراء اجزاء تقويت به صورت
طرحواره در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل ( :)2الگوي بارگذاري سيکلي استاندارد در طرح ]4[ SAC

هندسه مدل پارهسازه و شرايط مرزي نمونههاي مورد
بررسي در شکل ( )6نشان داده شده است .جزئيات اتصال
شکل ( :)3روش اجراي اجزاي تقويت با سختکنندههاي قائم

براي نمونه متداول در شکل ( )7و براي نمونه تقويتشده در
شکل ( )8نشان داده شده است.
در مدلسازي نمونهها به منظور کاهش زمان تحليل

 -3مدلسازي اجزاء محدود
براي بررسي رفتار سيکلي اتصال قبل و بعد از تقويت ،از
روش اجزاي محدود به کمک نرمافزار  ANSYSاستفاده شده
است .مدل پارهسازه ،به صورت يکطرفه بوده و شرايط مرزي
و الگوي بارگذاري سيکلي طبق ضوابط آييننامههاي FEMA

 ]2[ 351و  ]3[ AISC342بکار گرفته شده است .فرض شده
است که تحت نيروهاي جانبي نقاط عطف ،بدون لنگر خمشي،
در وسط تيرها و ستونهاي قاب خمشي تشکيل ميشوند.
بنابراين طول تير برابر نصف طول دهانه در قاب و ارتفاع
ستون برابر نصف ارتفاع طبقات باال و پايين در قاب در نظر

قسمتهاي دور از اتصال در تير که در حالت االستيک باقي
ميمانند با مصالح "خطي االستيک" و بقيه نواحي با مصالح
"غيرخطي غيراالستيک با سختشوندگي جنبشي" مدلسازي
شدهاند .در اين تحقيق از فوالد  ST-37استفاده شده است.
براي سادهسازي ،براي مدلسازي رفتار االستيک فوالد از
منحني خطي و براي مدلسازي رفتار غيراالستيک فوالد از
منحني سهخطي استفاده شده است .براي فوالد مدول
االستيسيته برابر  ،E=2/2×116 kg/cm2تنش تسليم برابر
 ،σy=5422kg/cm2تنش و کرنش نهايي برابر σu=3022kg/cm2

و εu=2/5فرض شده است.

گرفته شده است .در نتيجه در مدل پارهسازه مفروض انتهاي
تير و ستون به صورت مفصلي مهار شدهاند .تير به منظور
جلوگيري از کمانش جانبي-پيچشي ،مهار شده است .الگوي
بارگذاري سيکلي بر اساس زاويه دريفت ميانطبقه ،  ،است.
چگونگي محاسبه زاويه دريفت ميانطبقه در شکل ( )4و الگوي
بارگذاري سيکلي مورد استفاده در شکل ( )5ارائه شده است.

شکل ( :)6هندسه مدل پارهسازه و شرايط مرزي نمونهها

براي مدلسازي نمونهها از روش حجمي استفاده شده است.
شکل ( :)4زاويه دريفت ميانطبقه در مدل پارهسازه يکطرفه []5

براي تبديل مدل حجمي به مدل اجزاء محدود از شبکهبندي
دستي استفاده شده است .به منظور کاهش زمان تحليل نواحي
نزديک اتصال که تغييرات تنش در آنها زيادتر است به صورت
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ريزتر و نواحي دورتر که بيشتر در حالت االستيک باقي
ميمانند به صورت درشتتر شبکهبندي شدهاند .براي
مدلسازي از المان  SOLID45استفاده شده است .اين المان
قابليت مدلسازي رفتار پالستيک و تغييرشکلهاي بزرگ را
دارد .مدل اجزاء محدود نمونه متداول و تقويتشده در شکل ()9
و ( )11نشان داده شده است .براي جلوگيري از تمرکز تنش در
انتهاي تير و ستون ،از صفحات االستيک استفاده شده تا نيرو
به صورت يکنواخت روي اعضاي اصلي توزيع شود.
سطوح تماسي بين ورق پوششي ستون و بالهاي مقاطع -I
شکل ،تحت کشش تغييرشکل نسبي زيادي دارند و تحت فشار
نيروي قابلمالحظهاي به يکديگر وارد مينمايند .الزم است اين
رفتار در مدلسازي ،در نظر گرفته شود .براي اين منظور ،از
المانهاي  TARGE171و  CONTA173استفاده شده است.
اين المانها به صورت صفحهاي هستند و روي سطوح
المانهاي حجمي مينشينند .اين المانها به صورت جفت بکار
ميروند به طوريکه براي مدلسازي تماس بين دو سطح بايد
المان  TARGE171روي يکي از سطوح و المان CONTA173

روي سطح ديگر قرار گيرد .اين المانها قابليت نشستن روي
المان  SOLID45و توانايي پذيرفتن تغييرشکلهاي بزرگ را

شکل ( :)1جزئيات نمونه تقويتشده

دارند.

مصالح االستيک
مصالح غيراالستيک

شکل ( :)9مدل اجزاء محدود نمونه متداول موجود

شکل ( :)0جزئيات نمونه متداول موجود

53

اميركبير /مهندسي عمران  /سال چهل ودو  /شماره  / 2پاييز 9831

Δ

مصالح االستيک
مصالح غيراالستيک

شکل ( :)22مدل اجزاء محدود نمونه تقويتشده

بر اساس  ]5[ FEMA 351و " ]2[ FEMA 351افزايش
دريفت تا جائي ادامه مييابد که اتصال گسيخته شود .وضعيتي
به عنوان گسيختگي در نظر گرفته ميشود که يا مقدار مقاومت
به  21%مقدار مقاومت حداکثر كاهش يابد ،يا تجهيزات به
اندازهاي افت يابند که توانايي باقي ماندن پايدار تحت بارهاي
ثقلي نامعلوم باشد" .در اين تحقيق فرض ميشود که با رسيدن
کرنش حداکثر به حد کرنش گسيختگي ( )1/2اتصال گسيخته

شکل ( :)22هندسه و جزئيات مدل آزمايشي S.N.2

براي مقايسه ،يک مدل اجزاء محدود بطور دقيق مطابق با
هندسه و جزئيات مدل آزمايشي  ،S.N.2توسط روش مدلسازي
اجزاء محدود قسمت قبل ،ساخته شد و تحليل استاتيکي
غيرخطي تحت بارگذاري يکنواخت افزايشي روي آن انجام
گرفت .منحني بار -تغييرمکان بدست آمده از تحليل با منحني
بدست آمده از آزمايش در شکل ( )12مقايسه شده است.
20

ميشود .به معني ديگر افزايش زاويه دريفت ميانطبقه تا بدان
16

جا پيش ميرود که کرنش حداکثر به  1/2برسد.

 -4معتبرسازي نتايج تحليل

8

براي کنترل اعتبار روش مدلسازي و تحليل اجزاء محدود،
نتايج بدست آمده از تحليل با نتايج آزمايشهاي صورت گرفته

4
Experimental
Analytical

توسط دکتر مزروعي و همکاران در مرکز تحقيقات ساختمان و
مسکن [ ]6مقايسه شده است.
در بين مدلهاي آزمايش شده مدل  S.N.2به طور کامل با
جزئيات اتصال متداول که در اين تحقيق مورد بررسي قرار
گرفته ،برابري دارد .هندسه و جزئيات مدل آزمايشي  S.N.2در
شکل ( )11نشان داده شده است.
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شکل ( :)25مقايسه منحني بار -تغييرمکان حاصل از تحليل و آزمايش
براي مدل S.N.2

به طوريکه ديده ميشود برابري مناسبي بين نتايج وجود
دارد .اين برابري در ناحيه االستيک ً به طور کامل برقرار است
و در ناحيه غيراالستيک در حد قابلقبول ميباشد .بدين ترتيب
ميتوان اطمينان داشت که نتايج حاصل از تحليل با نتايج
آزمايش اختالف قابلمالحظهاي نخواهند داشت و اين نتايج را
ميتوان روي مدلهاي ديگر گسترش داد.
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 -5مقايسه نتايج تحليل
زاويه دريفت ميانطبقه شامل چرخشهاي االستيک و

 -1-5منحنيهاي هيسترسيس لنگر-چرخش
منحنيهاي لنگر-چرخش براي زاويه دريفت ميانطبقه،
 ،  InterstoryDriftچرخش چشمه اتصال ، PanelZone ،چرخش اجزاء
اتصال Connection ،و چرخش گره اتصال ،  Jo int ،استخراج شده
است .چگونگي محاسبه لنگر و چرخشهاي ياد شده در شکل
( )13و توسط روابط  8-1ارائه شده است.

غيراالستيک مدل پارهسازه ميباشد .از آنجا که بيشتر
چرخشهاي غيراالستيک در گره اتصال ،شامل چشمهاتصال،
اجزاء اتصال و قسمت ابتدايي تير که منطقه پالستيک را شامل
ميشود ،رخ ميدهد ،فرض ميشود که چرخش غيراالستيک
مدل پارهسازه نزديک و برابر چرخش غيراالستيک گره اتصال
است .در مقابل چرخشهاي االستيک گره اتصال ناچيز بوده و

F

بيشتر حاصل چرخشهاي تير و ستون ميباشد و برابر 1/11
راديان فرض ميشود.

LCenterline

چرخش چشمه اتصال برابر کرنش برشي چشمه اتصال
است ،که محاسبه آن در اين تحقيق بر اساس فرمولي که توسط



 Beam

 ]7[ Mazzolaniارائه شده ،انجام شده است.
چرخش اجزاي اتصال شامل چرخش تمامي قطعات مرتبط

h

به اتصال از جمله جوش ،ورق بال ،ورق جان ،ورق پوششي

Column  PanelZone Connection
t3

t2

t1

b3

b2

b1

ستون است .البته قسمتي از ابتداي تير ،شامل منطقه پالستيک،
نيز شامل اين چرخش ميشود.
منحنيهاي هيسترسيس لنگر -چرخش براي مدل متداول و
تقويتشده براي چهار چرخش ياد شده در شکل ( )14نشان
F

شکل ( :)23چگونگي محاسبه لنگر و چرخشهاي مورد بررسي

داده شده است .ديده ميشود که حلقههاي هيسترسيس مدل
تقويتشده در تمام موارد به طور مشخص از حلقههاي
هيسترسيس مدل متداول بزرگتر است .اين بدان معني است که

()2

M Centerline  F  h

 InterstoryDrift 
LCenterline
x x x x
y  y  yt1  yt 2
PanelZone  b1 b 2 t1 t 2  b1 b 2
2d b
2d c
) ( x  x )  ( xt 3  xt 2
Connection  b3 b 2
db

()2

 Jo int   PanelZone  Connection

()6

 InterstoryDrift   Plastic   Elastic

()0

 Plastic  Jo int

()1

 Elastic  Beam  Column  0.01rad

()5
()3
()4

جذب انرژي غيراالستيک در مدل تقويتشده به مقدار
قابلتوجهي افزايش يافته است .البته مقدار چرخش چشمه
اتصال براي هر دو مدل متداول و تقويتشده در مقايسه با
چرخش گره اتصال ناچيز است .بر اين اساس ميتوان گفت که
بيشتر چرخشهاي غيراالستيک براي مدل متداول در قطعات
اتصال و براي مدل تقويتشده در ابتداي تير شامل منطقه
پالستيک  ،اتفاق ميافتد.

الف) منحني لنگر -زاويه دريفت ميانطبقه
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بيشتر باشد آنگاه اتصال خمشي ويژه است .طبق تعريف،

 -2-5طبقهبندي اتصال طبق ضوابط  AISCو

دريفت افت مقاومت ،برابر زاويه دريفت ميانطبقه ،هنگاميکه

FEMA

طبق آييننامه  ]8[ AISC 361اتصاالت بر اساس سختي به

مقاومت اتصال به کمتر از مقاومت حداکثر کاهش يابد و دريفت

اتصاالت صلب ،نيمهصلب و ساده طبقهبندي ميشوند .اين

نهايي ،برابر زاويه دريفت ميانطبقه در هنگام گسيختگي اتصال

طبقهبندي بر اساس منحني لنگر-چرخش گره اتصال صورت

در نظر گرفته ميشود.

ميگيرد .سختي سکانت تحت بارهاي سرويس ، K s ،به عنوان

طبقهبندي مدل متداول و تقويتشده طبق آييننامههاي ياد

پارامتر اصلي طبقهبندي است به طوريکه اگر K s  20 EI L

شده بر اساس منحني پوش هيسترسيس در شکل ( )15نشان

باشد اتصالًصلب ،اگر  K s  2 EI Lباشد اتصال ساده و اگر
بين دو ميزان ياد شده باشد اتصال نيمهصلب خواهد بود.

داده شده است .در طبقهبندي بر اساس ]8[ AISC 361ديده
ميشود که سختي اتصال به مقدار قابلمالحظهاي افزايش يافته

آييننامههاي  ]2[ FEMA 351و  ]3[ AISC 341اتصاالت را

است به طوريکه رفتار اتصال از نيمهصلب نرم به نيمهصلب

بر اساس ميزان مقاومت و شکلپذيري طبقهبندي مينمايند .اين

سخت تبديل شده است .اين بدان دليل است که بيشتر نيروها از

طبقهبندي بر اساس زاويه دريفت ميانطبقه مدل پارهسازه

طريق سختکنندههاي قائم انتقال مييابد و تغييرشکل ورق

صورت ميگيرد و اتصاالت را براي استفاده در قابهاي

پوششي ستون تا ميزان زيادي کاهش يافته است .در طبقهبندي

خمشي ويژه ،متوسط و معمولي دستهبندي ميکند.

بر اساس آييننامههاي  ]2[ FEMA 351و  ]3[ AISC 341ديده

در آييننامه  ]3[ AISC 341اگر مقاومت اتصال از ظرفيت

ميشود که مدل متداول به هيچوجه شرايط استفاده در يک قاب

خمشي تير ، M pb ،بيشتر باشد اتصال بطور کامل مقاوم ،در
غير اين صورت اتصال نيمه مقاوم يا بدون مقاومت است .اگر

ويژه را ندارد در صورتيکه مدل تقويتشده به طور کامل اين
شرايط را فراهم نموده است .اين بدان دليل است که بر اثر

مقاومت خمشي در زاويه دريفت  1/14راديان از  1/8ظرفيت

تقويت با سختکنندههاي قائم ،مکانيزم شکست به مکانيزم

خمشي تير ، M pb ،بيشتر باشد اتصال مناسب قاب خمشي ويژه

تسليم و کمانش تبديل شده است .اين مسأله باعث شده است که

است .بر اساس آييننامه  ]2[ FEMA 351اگر دريفت افت

رفتار ترد و شکننده اتصال متداول به رفتار شکلپذير و مقاوم

مقاومت ،  SD ،از  1/14راديان و دريفت نهايي ، U ،از 1/16

تبديل شود.
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ج) طبقه بندي براساس ]5[ FEMA 322
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 -3-5مکانيزم گسيختگي در لحظه شکست

قابهاي خمشي موجود اين نوع اتصال به ستونهاي مركب از

شکست در لحظهاي در نظر گرفته شده است که کرنشهاي

دو نيمرخ  Iهمانند اتصال به ستونهاي بالپهن با فرض قاب

حداکثر از مقدار کرنش نهايي فوالد (برابر  1/2فرض شده است)

خمشي ويژه يا متوسط طراحي شدهاند .در اين حالت فرض

تجاوز نمايد .بر اساس تعريف آييننامه  ]5[ FEMA 351مقدار

شده است که اين اتصاالت ميتوانند شرايط يک اتصال صلب،

زاويه دريفت در لحظه شکست برابر زاويه دريفت نهايي در نظر

مقاوم و شکلپذير را برآورده نمايند.

گرفته شده است.

گرچه اين اتصال با ستونهاي بالپهن ممکن است بتواند

در شکل ( )16توزيع تنش و کرنش مدل متداول در زاويه

شرايط الزم را برآورده نمايد ،اما هنگاميکه با ستون مركب از

دريفت نهايي  1/15راديان نشان داده شده است .همانطور که

دو نيمرخ  Iبه کار ميرود ،به دليل تغييرشکل ورق پوششي

ديده ميشود در مدل متداول نيروهاي کششي باعث ايجاد

ستون ،اتصال رفتار نيمهصلب نرم از خود نشان ميدهد .از

تمرکز تنش و افزايش کرنشها در گوشههاي اتصال ورق

طرف ديگر به دليل تمرکز تنش در گوشههاي اتصال ورق

روسري به ستون شدهاند .در نتيجۀ تجاوز کرنشهاي حداکثر

روسري به ستون ،گسيختگي اتصال به صورت ترد است .در

از حد کرنش نهايي فوالد ،پارگي مصالح و در پايان گسيختگي

اين حالت مکانيزم شکست ،مکانيزم کنترلکننده است .اين

اتصال بوجود آمده است .در اين حالت مکانيزم کنترلکننده

اتصال به هيچوجه شرايط يک اتصال ويژه يا متوسط را

مکانيزم شکست بوده و گسيختگي به صورت ترد و زودهنگام

برآورده نمينمايد.

است و ظرفيت دريفت نهايي اتصال پايين است.

با تقويت اتصال ياد شده با سختکنندههاي قائم ساز و كار

در شکل ( )17توزيع تنش و کرنش مدل تقويتشده در

انتقال نيرو اصالح شده و بيشتر نيروها از طريق سختکنندهها

زاويه دريفت نهايي  1/17راديان نشان داده شده است .در مدل

به ورقهاي پيوستگي انتقال مييابد .با کاهش تغييرشکل ورق

تقويتشده به دليل اصالح ساز و كار انتقال نيرو مشکل تمرکز

پوششي ستون ،سختي اتصال به مقدار قابلتوجهي افزايش

تنش در گوشههاي اتصال ورق روسري به ستون برطرف شده

يافته و اتصال رفتار نيمهصلب سخت از خود نشان ميدهد .با

است .همانطور که ديده ميشود قبل از شکست اتصال ،تير به

حذف مشکل تمرکز تنش حاصل از نيروهاي کششي ،مکانيزم

حالت تسليم درآمده و در نهايت اتصال بر اثر کمانشهاي

شکست به مکانيزم تسليم و کمانش تغيير مييابد .به طوريکه

موضعي غيراالستيک در بال فشاري تير به حد کرنشهاي

قبل از گسيختگي ،تير به حالت تسليم درآمده و مقاومت اتصال

نهايي رسيده و گسيخته ميشود .در اين حالت مکانيزم

به دليل کمانشهاي موضعي غيراالستيک در بال فشاري تير

کنترلکننده به مکانيزم تسليم و کمانش تغيير يافته است

كاهش مييابد تا جايي که به گسيختگي اتصال منجر ميشود.

وگسيختگي با افت مقاومت همراه است .رفتار اتصال شکلپذير

در اين حالت گسيختگي با افت مقاومت همراه است و رفتار

است و ظرفيت دريفت نهايي اتصال باال است.

اتصال به صورت شکلپذير است .در نهايت اتصال تقويتشده

 -6نتيجه

به طور کامل ميتواند شرايط يک اتصال ويژه را برآورده نمايد.

اتصال صلب تير به ستون به صورت متداول توسط
صفحات روسري و زيرسري انجام ميشود .در بسياري از
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