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 -1استاديار ،پژوهشکده مهندسي سازه ،پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 -2کارشناسي ارشد ،مهندسي عمران زلزله ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

چكیده
در برخی موارد استفاده از مفاصل خمشی در سازههاي بتنی ،میتواند باعث کاهش ابعاد اعضاء و بهبود رفتار سازه شود .بر
خالف این موضوع و با وجود استفاده فراوان از این اتصاالت در سازههایی مثل پل ،تاکنون براي اتصال مفصلی در ساختمانهاي
بتنی معمولی جزئیات مناسبی که مورد قبول جامعه علمی و مهندسی باشد ارائه نشده است .جزئیات موجود که در آنها
آرماتورهاي طولی در مقطعی که نیاز به رفتار مفصلی دارد به صورت ضربدري در میآید ،به دلیل نبود نتایج تحقیقاتی عمیق ،به
طور معمول مورد استفاده قرار نمیگیرند .در این تحقیق سعی شده تا دو سري از جزئیاتی که براي مفاصل خمشی پیشنهاد شده
به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا سه نمونه تیر بتنی طره با اتصاالت مختلف ساخته و مورد آزمایش
قرار گرفتهاند .نمونه نخست داراي اتصال صلب است که بهعنوان نمونه شاهد مالک مقایسه سایر نمونهها است .دو نمونه دیگر
داراي جزئیاتی است که در برخی منابع براي رفتار مفصلی پیشنهاد شده است .در یكی از این نمونهها ،آرماتور طولی در محل
اتصال به صورت ضربدري درآمده و در نمونه دیگر عالوه بر این کار ،دو شیار عرضی در باال و پایین محل ضربدري ایجاد شده
است.
بارگذاري به صورت اعمال جابجایی به سر آزاد تیر انجام و نمودار خمش  -دوران در محل اتصال مالک مقایسه رفتار نمونهها
قرار گرفته است .بر اساس نتایج بهدست آمده هیچکدام از جزئیات موجود را ،به دلیل رفتار طرد و مقاومت خمشی قابل توجه
نمیتوان به عنوان اتصال مفصلی در نظر گرفت.
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 -1مقدمه
اتصاالت ،از اعضای مهم سازه به حساب ميآيندد کده ویيهده
اصلي آنها انتقال بار از يک عضو به عضو ديگر يا تکيهگداه اسدت
در طراحي لرزه ای سازهها سعي ميشود تا حدد امکدان از ايجداد
مهاصل پالستيک در اتصاالت جلوگيری شود گردد و شکلپذيری
مورد نياز در اعضای متصل به آنها تأمين گردد اين امر نشدان از
اهميت سالمت و کارکرد اتصاالت در رفتار لرزه ای مناسب اسدت
اتصاالت بسته به ميزان انتقال خمش از يک عضو به عضو ديگر به
سه دسته گيردار ،نيمه گيردار و مهصلي تقسيم مديشدوند علدت
تخريب بسياری از سازهها در اثر پديدههای طبيعي ناشي از نبود
شناخت و استهاده از اتصاالت نامناسب در سازهی مورد نظر است
استهاده نامناسب از اتصاالت در سدازههدای بتندي گداهي موجدب
ايجاد تنشهای مضداع و در نهايدت تسدليمهدای موضدعي و در
نتيجه تضعي عضو ترك خورده و کاهش عمر مهيد سازه خواهدد
شد
ميزان گيرداری هر اتصال را ميتوان با توجه به منحنيهدای
لنگر-دوران آن و با مقايسه با معيارهای رفتداری اتصدال ايدده آل
تعيين نمود [ ]4اتصال صلب به اتصالي گهته ميشدود کده همده
تالشهای موجود در يک طرف را بددون تيييدر بده طدرف ديگدر
اتصال منتقل مينمايد اين تالشها شدامل نيدروی برشدي در دو
جهت ،نيروی محوری ،خمش در دو جهت و پيچش مديباشدد از
جمله خصوصيات اين گونه اتصاالت عدم تييير زاويه بين دو عضو
متصل شده به هم قبل و بعد از بارگذاری است کاربرد اين گونده
اتصاالت در سازهها و ساختمانها زماني مطرح ميشود که انتقال
لنگر بين المانهای مختل اهميت بااليي دارد يکي از مدوارد پدر
کاربرد اين گونه اتصداالت بدين تيدر و سدتون در سداختمانهدای
اسکلت بتني است
نوع ديگر اتصاالت ،اتصدال مهصدل خمشدي اسدت کده آزادی
حرکت زاويه ای را در راستای موردنظر در بر خواهد داشدت ايدن
اتصاالت نيروی برشي و محوری را منتقل نموده و با تحمل دوران
از انتقال لنگر جلوگيری مينمايند چنين اتصالي را در سازههدای
فوالدی به وفدور مديتدوان ديدد در سدازههدای فدوالدی معمدوالا
اتصاالتي را که در آنها بالهای باال و پايين عضو به محل اتصدال
متصل نشده باشند در دسته اتصاالت مهصلي به حساب ميآورندد
که از آن جمله ميتوان اتصال با نبشي نشيمن ،يا اتصالي کده در
آن جان تير از طريق دو نبشي يا صهحه به ستون وصدل شدده را
نام برد اتصاالت نيمده صدلب اتصداالتي هسدتند کده مقدداری از
خمش را منتقل ميسازند و زاويه بين دو عضو متصل شده نيز در
طي بارگذاری تييير مينمايد بده بيدان ديگدر اتصداالتي را نيمده
58

نشريه علمي -پژوهشي اميرکبير (مهندسي عمران و محيط زيست)

صلب مينامند که صلب يا مهصلي نباشد
عالوه بر سازههای فوالدی ،در سازههای بتني مثل پلهدا نيدز
اتصاالت مهصلي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به اتصال تيدر
عرشه به باالی ستونها اشاره نمود که در آن در عمل تير عرشده
روی سر ستون مينشيند و هيچگونه خمشي بدين آنهدا منتقدل
نميشود برای ايجاد اتصاالت مهصل خمشدي در سداختمانهدای
بتني دو راه عمده پيشدنهاد شدده کده در هدر دوی آنهدا سدعي
ميشود اتصال با کاهش صلبيت دوراني (ممدان اينرسدي) مقطد
ايجاد گردد در اين حالت فرض بر اين اسدت کده هدر مقددار کده
صلبيت دوراني (ممان اينرسدي) مقطد کمتدر باشدد رفتدار ايدن
اتصال به مهصل خمشدي نزديدکتدر اسدت البتده مقددار کداهش
صلبيت دوراني که با کاهش ابعاد مقط يا آرماتورهدای آن انجدام
ميگيرد تا جايي ميسر است که مقط باقيمانده ايمني الزم برای
ساير تالشهای موجود در مقط را داشته باشد يکي از روشهای
متداول بدرای دسدتيابي بده اتصدال مهصدلي ،اسدتهاده از آرمداتور
ضربدری در محل اتصدال مديباشدد تمرکدز آرماتورهدا در مرکدز
مقط باعث کاهش ممان اينرسي مقط ميشدود در روش ديگدر
برای کاهش بيشدتر ممدان اينرسدي عدالوه بدر ضدربدری نمدودن
آرماتور ،در باال و پايين مقط عضو در محل اتصال دو شيار ايجاد
ميکنند که در نتيجه باعدث کداهش سدطق مقطد در آن محدل
ميگردد هر چند که اين جزئيات اجرايي را در برخي کتابهدای
ميتوان يافت ولي به دليدل نبدود تحقيقداتي کده رفتدار آنهدا را
بررسددي و تاييددد نماين دد تدداکنون مددورد توجدده مهندسددين قددرار
نگرفتهاند
در اين تحقيق تالش ميشود در يک مطالعه تجربي رفتار اين
دو نوع اتصال در مقايسه با اتصال کامالا گيردار مورد بررسي قرار
گيرد و در نهايت ميزان توانايي جزئيات گهته شده برای ايجاد
مهاصل خمشي ارائه شود در اين راستا سه آزمايش انجام و نتايج
آن با يکديگر مقايسه شده است
 -2مزایاي استفاده از اتصال مفصلی خمشی
در اين بخش برخي مزايای استهاده از اتصاالت مهصل خمشي
به شرح زير بيان ميگردد:
 -1دهانههای کوتاه در ساختمان بلند :در اين موقعيت
چنانچه یرفيت خمشي دو انتهای تير زياد باشد (اتصاالت صلب)،
به علت تعادل پيکره آزاد تير ،برش ايجاد شده در تير بسيار زياد
ميشود که طراحي آن برای مقاومت بسيار مشکل است با توجه
به اينکه شکست برشي يک شکست ترد و بايد بر اساس مقاومت
طراحي گردد ،ابعاد مقط تير به طور نامناسبي بزرگ ميگردد و
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از آنجا که در طراحيهای معمول ،همه کليه نيروها از جمله
خمش در اعضای سازه از تحليل االستيک بدست ميآيند ،اين
مطلب منجر به ابعاد بزرگ و غير اقتصادی برای چنين تيرهايي
ميگردد راهکار مناسب برای کاهش برش ايجاد شده در تير،
کاهش یرفيت خمشي دو انتهای تير ،يعني استهاده از اتصاالت
مهصلي است
 -2اتصال تير فرعي به تير اصلي :که در اين صورت تير اصلي
برای تحمل لنگر پيچشي ناشي از لنگر انتهايي تير فرعي بايد
بسيار قوی و با ابعاد به نسبت بزرگ طراحي شود در صورتي که
اتصال تيرهای فرعي به اصلي مهصلي اجرا گردد در اين صورت
فقط تالشهای برشي از تير فرعي به تير اصلي منتقل و در
نتيجه ابعاد مورد نياز برای تير اصلي کوچکتر ميشود
 -3در مواردی که به داليل معماری نياز به ابعاد کوچکتر
اجزای سازهای باشد :در سازه با اتصال مهصل خمشي ،ابعاد
ستون و بهويژه تير کوچکتر از همان سازهای که با اتصال صلب
ساخته شده است ضمن اينکه استهاده از اتصال مهصلي ،ميزان
آرماتور تير اصلي را نيز کاهش ميدهد
 -4در مواردی که تراکم زياد آرماتورها در محل اتصال مان
از بتنريزی مناسب ميشود :با اجرای اتصاالت مهصل خمشي در
محل اتصال تير به ستون چنين سازههايي ،تراکم آرماتورها
کاهش مييابد و بتن ريزی آسان ميشود
 -5صرفه اقتصادی :سازههای دارای اتصاالت مهصل خمشي و
سامانه باربر جانبي مجزا و مناسب ،اقتصادی تر از سازههای
مشابه دارای اتصال صلب هستند يکي از داليل اصلي اين تهاوت
را ميتوان ناشي از قوانين سختگيرانهتر آييننامهها [ ]1برای
اتصاالت خمشي همراه با ديوار برشي نسبت به سازه با اتصال
مهصل خمشي و ديوار برشي دانست که از آن جمله ميتوان به
اجبار آيين نامهها برای طراحي جداگانه سيستم قاب خمشي
سازه برای درصدی از بار زلزله اشاره نمود
 -6در تير با احتمال نشست نامتقارن در دو تکيه گاه
طرفين :اين مورد بيشتر برای پلها به وجود ميآيد در اين
سازهها به دليل طول زياد دهانه ،پي ستونها صورت تکي اجرا
ميشود در صورت بروز نشست نامتقارن در اين پيها،
يکپارچگي بين تيرها بين دهانههای مجاور با وجود آزادی دوراني
را ميتوان با استهاده از اتصال مهصلي تأمين نمود
 -7در اتصال تير بين دو سازه با پيهای جدا از هم :در برخي
مواق و از جمله برای از بين بردن نامنظمي سازه الزم است که
سازه در قسمتهای مختل اجرا گردد برای ايجاد ارتباط بين
اين قسمتها بايد از تيرهايي استهاده نمود که در دو انتها دارای
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اتصال مهصلي هستند زيرا در غير اين صورت جابجايي غير
همسان اين قسمتها ميتواند باعث ايجاد خمش های بسيار
بزرگي در تيرهای واسط و ساير اجزای سازه گردد
 -3بررسی آزمایشگاهی اتصاالت مفصل خمشی مرسوم
در اين تحقيق سه نوع اتصال بتني که دارای ابعاد يکسان و
مصالق مشابه هستند ،مورد آزمايش قرار گرفتهاند تا رفتار ،ميزان
جذب انرژی و مقدار دوران محل اتصال ،به روش آزمايشگاهي
مورد بررسي قرار گيرد نمونه نخست دارای اتصال کامالا گيردار
است که بر اساس ضوابط آيين نامههای موجود ساخته شده
است نحوه آرماتورگذاری و قالببندی اين نمونه در شکل (-1
ال ) نشان داده شده است دو نمونه ديگر دارای اتصاالتي هستند
که در معدود پژوهشهای ساختماني بهعنوان مهصل اجرا
شدهاند اتصاالت مورد بحث ،در محل اتصال تير طره به ستون و
به فاصله  5سانتيمتری از بر ستون اجرا شدهاند ستونهای نمونه
به گونهای به قاب آزمايش متصل ميشوند که فاقد هرگونه آزادی
حرکتي هستند همانگونه که در شکل (-1ب) نشان داده شده
است بار به انتهای آزاد تير وارد و مقدار جابجايي در همين نقطه
نيز با استهاده از دستگاهي با دقت زياد اندازه گيری ميشود
مقدار بار اعمال شده نيز با استهاده از يک نيروسنج دقيق ثبت
ميگردد برای بررسي ميزان گيرداری اتصال الزم است عالوه بر
خمش ،ميزان دوران مقط در محل اتصال نيز اندازه گيری گردد
با توجه به کوچک بودن اين دوران ،دو صهحه در وجه جانبي
مقط در محل اتصال متصل و ميلههايي به آن وصل شد دوران
مقط در اين محل باعث جابجايي افقي سر ميله ميشود طول
ميله را ميتوان آنقدر بزرگ انتخاب نمود که دقت الزم در مقادير
جابجايي حاصل شود با روابط هندسي ميتوان جابجايي افقي
سر اين دو ميله را به دوران تبديل کرد اين دو ميله در شکل
(-:)1ب) ديده ميشوند دو ميله قائم ديگر که از باال و پايين به
قاب بارگذاری متصل هستند نيز در نزديکي انتهای تير به گونهای
کار گذاشته شدهاند که از دوران تير حول محور طولي آن
جلوگيری نمايند
رفتار اتصاالت در تئوری با آنچه در عمل ديده ميشود بسيار
متهاوت است اين تهاوت به ويژه در مصالحي همچون بتنآرمه،
آشکارتر ميشود دليل وجود اين تهاوت را بايد در خصوصيات
بتن جستجو نمود هيچ اتصالي به صورت مطلق صلب يا ساده
نيست و حتي در بارگذاریهای مختل رفتار متهاوتي از خود
نشان ميدهد دليل اصلي آزمايش نمونه دارای اتصال صلب نيز
دستيابي به اطالعات رفتاری اتصالي است که در عمل مورد
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استهاده قرار ميگيرد و در آيين نامهها به عنوان گيردار کامل در
نظر گرفته ميشود
در اين تحقيق ،اتصال با آرماتور ضربدری و اتصال با آرماتور
ضربدری و بتن شياردار [ ]5اتصاالتي هستند که مورد آزمايش
قرار ميگيرند در شکل ( )2نمونه دارای اتصال با آرماتور
ضربدری نشان داده شده است آرماتورهای طولي و عرضي
استهاده شده در اين نمونه همگي از آرماتور آجدار نمره 8
هستند آرماتور بااليي تير پس از طي طول مستقيمي با زاويه 30
درجه رو به پايين خم خورده و در نهايت بر روی آرماتور طولي
ستون خم ميشود و دقيقاا مثل همين روش برای آرماتور زيرين
ولي به صورت بالعکس صورت ميپذيرد آرماتورهای فوقاني و
تحتاني تير در فاصله نزديک به محل اتصال تير به ستون به هم
ميرسند و به صورت ضربدری از هم عبور مينمايند تصور بر آن
است که در اين حالت تجم آرماتورها در يک نقطه ،سبب
کاهش صلبيت دوراني (ممان اينرسي) مقط اتصال ميشود
شکل ( :)3جزئيات نمونه ديگر را نشان ميدهد که در آن عالوه
بر جزئياتي که در نمونه قبلي مورد استهاده قرار گرفت شياری
عرضي به ارتهاع  2/5و عرض  3سانتيمتر در باال و پايين مقط

در محل اتصال ايجاد شده است در اين حالت عالوه بر تجم
آرماتور در يک نقطه کاهش سطق مقط بتن نيز باعث کاهش
ممان اينرسي مقط ميگردد اين شيارهای مکعب مستطيلي
هنگام بتنريزی از بدنه اتصال حذف شدهاند نکته قابل توجه
جزئيات اخير اين است که حداکثر عمق شيار به اندازهای است
که اتصال دچار زوال نرم شود و بايد به گونهای تعيين شود که
مقدار آرماتور موجود در مقط که در قسمت A-Aشکل (:)3
نشان داده شده از مقدار باالنس کمتر باشد ،زيرا در غير اين
صورت بتن دچار شکست شده و در نتيجه مقط در عمل قابل
استهاده نميباشد ابعاد و نحوه خم شدن آرماتور بر گرفته از
جزئياتي است که در کتب مرج [ ]6و همچنين تحقيقات
هالهورد [ ]5ارائه شده است
نکته ديگر اينکه جزئيات آرماتورگذاری مقط نمونه دارای
اتصال کامالا گيردار مشابه دو نمونه ديگر است با اين تهاوت که
در آن آرماتورهای طولي بهصورت مستقيم بدون اينکه در محل
اتصال به صورت ضربدری در آيند وارد ستون ميشوند به عبارت
ديگر در طول تير جزئيات آرماتور گذاری به صورتي که در مقط
 B-Bشکل ( )2و شکل ( :)3نشان داده شده در ميآيد

الف) آرماتور گذاري و قالب بندي نمونه داراي اتصال گیردار
ب) نمونه اتصال صلب در قاب آزمایش

شكل ( :)1نمونه داراي اتصال صلب در زمان اجرا و آزمایش
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شكل ( :)2جزئیات نمونه اتصال با آرماتور ضربدري اتصال (ابعاد به میلیمتر)
140

750

PL 140x80x10

A

B
140

140

SECTION B-B

SECTION A-A

PL 140x120x10

PL 14x8x1
30
165

465

25

B

A

شكل ( :)3جزئیات نمونه اتصال با آرماتور ضربدري و شیار در مقطع بتنی محل اتصال (ابعاد به میلیمتر)

 -4اعمال گامهاي جابجایی مختلف به نمونه
بارگذاری نمونهها ،به صورت گامهای جابجايي مشخص و
برای هر جابجايي به تعداد دو دوره صورت پذيرفته است اين
شيوه بارگذاری بر اساس آيين نامه  ]7[ ATC-24و در نظر
گيری محدوديت آزمايشگاه برای انجام تعداد سيکلهای بيشتر
صورت پذيرفته است جابجاييها توسط يک جک هيدروليکي به
سر آزاد تير نمونهها اعمال شد که اولين گام جابجايي آن به
نمونه به مقدار  2ميليمتر بود در اين گام انتظار ميرود که هر
سه نمونه تركخوردگي را تجربه نمايند نکته قابل توجه آن است
که هرچند جابجايي متنایر وقوع اولين ترك در نمونهها يکسان
نيستند ولي به منظور مقايسه نتايج يک تاريخچه جابجايي
يکسان به همه نمونهها اعمال شده که در شکل ( :)4نشان داده
شده است جابجايي اولين سيکل و همچنين گامهای افزايش آن
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در سيکلهای بعدی به گونهای تنظيم شده است که تا حد امکان
همه حالتهای خرابي نمونهها را در برگيرد

شكل ( :)4نمودار جابجایی اعمال شده به نمونههاي آزمایشگاهی
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 -5رفتار نمونههاي مورد آزمایش
نحوه تركخوردگي و خردشدگي نمونههای مورد مطالعه در
شکل ( )5نشان داده شده است در نمونه دارای اتصال گيردار،
تركهای ابتدايي مقط که در شکل  -5ال قابل مشاهده است،
در محل اتصال تير به ستون و چند سانتيمتر داخل ستون شروع
و با افزايش جابجايي بازتر شدند و گسترش يافتند با اعمال
جابجايي در گامهای نهايي ،عرض تركهای ايجاد شده بيشتر
شد و اين تركها بعد از بار برداری نيز باز ماندند ،تا آنکه بار
معکوس باعث بسته شدن آنها شد در گامهای نهايي تركهايي
که به صورت قائم در نقاط مختل تير ايجاد شده بودند به هم
رسيدند هر چند که فراواني اين تركها در نزديکي اتصال بسيار
بيشتر از ساير نقاط تير بود ولي در حد فاصل بين اتصال تا وسط
تير نيز ديده ميشدند (شکل  -5ال ) بعد از جاری شدن
آرماتورهای مقط  ،با اعمال جابجايي بيشتر بر ميزان تركها
افزوده نشد و همان تركهای موجود باز و بسته شدند در نهايت
تركها بيشتر درون ستون نهوذ نموده و به شکل قطاع دايرهای
در محل اتصال ،ستون را تخريب نمودند اين رفتار با يافتههای
محققين و آموزههای موجود مبني بر حهظ سالمت ستونهای
ساختمان کامالا مياير است در جابجايي  12سانتيمتری در رأس
تير ،تمامي بتن پوشش آرماتورها در محل اتصال از مقط جدا
شد و فقط هسته بتني که آرماتورهای طولي و عرضي آن را در بر
گرفتهاند در مقط باقي ماند
در نمونه دارای آرماتور ضربدری ،طي گامهای نخست سر تير
اين نمونه ،تركهايي مويي در محل اتصال تير به ستون ايجاد
شد پس از آن و با اعمال جابجايي بيشتر ،تركها در مقط نمونه
گسترش يافته و يا بازتر شدند در گامهای پاياني آزمايش ،در
طول تير تركهای خمشي در باال و پايين مقط در حد فاصل

الف) اتصال گیردار
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بين محل اتصال تا وسط تير به وجود آمدند که با افزايش مقدار
جابجايي ،فراواني آنها بيشتر شد و در نهايت مقط مانند آنچه
در شکل  -5ب مشاهده ميشود درآمد در اين گامها و در زماني
که نمونه به تسليم رسيد ،بسياری از تركهايي که در قسمتهای
فوقاني و تحتاني نمونه قرار داشتند با گسترش بيشتر به يکديگر
متصل شدند ضمن اينکه اين تركها نيز مقدار اندکي در داخل
بدنه ستون نيز پيشروی نمودند در گامهای بعد مشاهده گرديد
که در قسمت فشاری محل اتصال ،تکههايي از مقط خرد و از آن
جدا شدند در جابجاييهای حدود  12سانتيمتر که به صورت
رفت و برگشتي به نمونه اعمال گرديد ،تمامي پوشش اطراف
آرماتورهای طولي و عرضي از مقط جدا شده و مقط در محل
اتصال تنها به صورت هسته بتني که اطراف آن را آرماتورهای
طولي و عرضي گرفته بودند باقي ماند همانگونه که در شکل
( -5ب) ديده ميگردد ،در ستون اين نمونه ،به غير از چند ترك
مختصر ،آثار خرابي ديگری مشاهده نشد و در آن ميزان تخريب
ايجاد شده در ستون از نمونه دارای اتصال گيردار به مراتب کمتر
بود
در گامهای اوليه بارگذاری آزمايش نمونه دارای آرماتور
ضربدری و شيار در بتن مقط مشاهده شد که تركهای ريزی در
محل اتصال ايجاد گرديد که با افزايش بارگذاری بازتر شده و در
امتداد مسيرشان پيشروی نمودند البته برخالف دو نمونهای که
پيش از اين اشاره شد با اعمال جابجايي بيشتر ،ديگر شاهد ايجاد
تركهای خمشي در قسمتهای مختل از طول تير نبوديم بلکه
در اين نمونه شاهد رشد و افزايش تركها تنها در محل اتصال
بوديم تركهای ايجاد شده و مناطق خرد شده در انتهای
آزمايش اين نمونه در شکل ( -5ج) مشاهده ميگردد

ب) اتصال با آرماتور ضربدري در محل اتصال
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ج) اتصال با آرماتور ضربدري و شیار در مقطع بتنی محل اتصال
شكل ( :)5نحوه شكست نمونههاي مورد آزمایش

-6بررسی و مقایسه نمودار لنگر -دوران

()2

نمودار لنگر  -دوران اتصال نمونههای مورد مطالعه معيار
مناسبي برای سنجش ميزان گيرداری و طبقهبندی آنها در يکي
از سه گروه کامالا گيردار ،نيمه گيردار و مهصلي است [ ]8شکل
 ،6منحني لنگر  -دوران هر سه نمونه مورد مطالعه شامل اتصال
کامالا گيردار ،اتصال با آرماتور ضربدری و اتصال دارای آرماتور
ضربدری و بتن شياردار را نشان ميدهد در اين نمودارها مقدار
لنگر و دوران نمونههای آزمايشگاهي در محل اتصال در برابر
يکديگر رسم شدهاند
بر اساس استاندارد ،برای بررسي و تعيين ميزان گيرداری
اتصاالت مورد مطالعه ،بايد خط تير برای تيری که در هر دو انتها
دارای اتصال مورد مطالعه است رسم شود سپس با يافتن نقطه
برخورد پوش هريک از منحنيهای به دست آمده با خط تير،
صلبيت اتصاالت مزبور تعيين شد نکته قابل توجه آن است که
نمونههای آزمايش شده عمالا تيرهای طره بودند در حالي که
برای ترسيم خط تير بايد اتصال مزبور در دو سر يک تير به کار
رود برای تبديل اين دو به يکديگر ،تير جديدی به طول دو برابر
تير طره مورد آزمايش ،در نظر گرفته شد که در شکل ( )7نشان
داده شده است در هر يک از اتصاالت دو سر اين تير ،فنرهای
پيچشي وجود دارند که مقدار سختي اين پيچشي اين فنر ()k
برای هر يک از نمونهها برابر شيب نمودار پوش لنگر– دوران
نمونهها است با استهاده از روابط شيب افت ،دو معادله  1و 2
برای دو نقطه  Aو  Bاز تير جديد به دست ميآيد:
()1
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

2EI
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M AB 

2 EI
3
) ( A 
'L
'L

M BA 

که در آن  Aو به ترتيب زاويه دوران سر تير در نقطه  Aو
مقدار افت تير در نقطه  Bو  Pنيروی قائم متمرکز وارد به مرکز
تير است [ ]2درضمن  Eو  Iبه ترتيب مدول االستيسته و ممان
اينرسي تير L ،و ’ Lبهترتيب طول کل و نص طول تير است
 MABو  MBAلنگرهای تير  ABبه ترتيب در سر  Aو  Bهستند
از طرفي بر اساس روابط تعادل ميتوان روابط  3و  4را نيز
نوشت:
()3
M AB  k  A
()4

PL
 k   A
4

M BA 

با توجه به اين روابط ميتوان مقدار  Aرا به صورت رابطه 5
به دست آورد:
()5

 PL2
)16( EI  k L / 2

A 

خط تير در واق خطي بر روی نمودار خمش -دوران
( )M-محل تکيهگاه است که دو نقطه زير را به هم وصل
مينمايد :نقطه  1بر روی محور افقي که بيانگر مقدار دوران سر
تير در محل تکيه گاه است وقتي که باری به صورت متمرکز به
وسط تير وارده شده و مقدار  kصهر است اين نقطه با  sنشان
داده ميشود نقطه  2بر روی محور قائم  Mو بيانگر مقدار خمش
تير در محل تکيه گاه است زماني که تکيه گاه کامالا گيردار (k
بينهايت) است که اين نقطه با  Mrنشان داده ميشود []3
همانگونه که بيان شد؛ با ترسيم خط تير به همراه
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منحنيهای لنگر -دوران اتصالهای مورد مطالعه و يافتن نقطه
برخورد پوش هر يک از اين منحنيها با خط تير ،صلبيت اين
اتصاالت تعيين ميگردد نسبت لنگر متنایر اين محل برخورد به
لنگر اتصال کامالا صلب نسبت صلبيت اتصال ناميده ميشود بر
اساس استاندارد ،اتصاالتي با نسبت صلبيت صهر تا  20درصد در
رده اتصاالت مهصل خمشي (ساده) و  90درصد تا  100درصد
صلب و بقيه نيمه صلب تلقي ميشوند [ ]3بر اساس نتايج بهست
آمده از آزمايش ،محل برخورد خط تير با منحني پوش لنگر-
دوران اتصال با آرماتور ضربدری در محل اتصال در قسمت مثبت
نمودار  %81و در قسمت منهي نمودار  %81لنگر حداکثر اتصال

الف) نمودار لنگر -دوران اتصال گیردار

صلب ميباشد و بنابراين اتصال باال در ناحيه اتصال نيمه صلب
قرار ميگيرد همانگونه که از شکل  8مشخص است منحني
پوش و اين اتصال مشابه اتصال صلب ميباشد ،ضمن اينکه نسبت
صلبيت آن نيز نزديک به صلبيت اتصال صلب ميباشد محل
برخورد خط تير با منحني پوش لنگر -دوران اتصال با آرماتور
ضربدری و بتن دندانهدار در محل اتصال در قسمت مثبت نمودار
 %51و در قسمت منهي نمودار  %55لنگر نهايي اتصال صلب
است بنابراين اين نوع اتصال نيز جزو اتصاالت نيمه صلب
محسوب ميگردد و نميتوان آن را اتصال مهصلي فرض نمود

ب) نمودار لنگر -دوران اتصال با آرماتور ضربدري در محل اتصال

ج) اتصال با آرماتور ضربدري و شیار در مقطع بتنی محل اتصال
شكل ( :)6نمودار لنگر -دوران نمونههاي مورد آزمایش

شكل ( :)7تیر بر روي اتصال مفصلی با فنر پیچشی در دو انتها
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شكل ( :)8بررسی و مقایسه منحنی پوش لنگر -دوران سه اتصال مختلف در قسمت مثبت نمودار

 -7نتیجه گیري
در اين تحقيق دو نوع از جزئياتي که در جامعه مهندسي و
برخي مراج به عنوان اتصال مهصلي در سازههای بتني مشهور
شدهاند مورد آزمايش قرار گرفت در هر دو نوع اين اتصاالت،
آرماتورهای طولي به صورت ضربدری در ميآيند در يکي از
نمونهها برای کاهش اثر بتن مقط  ،شياری عرضي در باال و پايين
مقط در همان محلي که آرماتور ضربدری شده نيز اجرا ميشود
بنابراين دو نمونه که در هر دوی آنها آرماتور طولي در محل
اتصال به صورت ضربدری در آمد تهيه شد که فقط در يکي از
آنها شيارهای عرضي نيز اجرا شد
برای مقايسه نتايج با اتصال گيردار کامل ،نمونهای با اين نوع
اتصال نيز تهيه و آزمايش شد همه حاالت ياد شده در انتهای
يک تير و در محل اتصال به ستون بهکار گرفته و سر ديگر تير
بارگذاری شد نمودار لنگر -دوران در محل اتصال تحت بار
تکراری بهدست آمد سپس برای تعيين ميزان گيرداری اتصال،
محل برخورد پوش نمودار ياد شده با نمودار خط تير که نحوه
محاسبه آن نيز از نظر گذشت بهدست آمد
بر اساس نتايج آزمايشهای انجام شده ميتوان نتيجه گرفت
که اتصال دارای آرماتور ضربدری بسيار مشابه اتصال صلب
ميباشد و با معيارهای اتصال مهصل خمشي تهاوت زيادی دارد
اتصال دارای آرماتور ضربدری و بتن شياردار ،نيز جزو اتصاالت
نيمه صلب دستهبندی ميگردد بر اساس نتايج به دست آمده،
مقاومت نهايي اين اتصال از دو نوع اتصال گيردار کامل و اتصال
با آرماتور ضربدری کمتر است ولي هنوز معيارهای الزم برای
ايجاد مهصل خمشي را براورده نمينمايد بر اساس اين نتايج،
مقدار گيرداری اتصال با آرماتور ضربدری و اتصال مشابه آن که
دارای شيار در باال و پايين مقط بتني است به ترتيب بيش از
 %80و % 50ميباشد نکته قابل توجه ديگر در اتصاالت ياد شده
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اين است که حالتهای شکست اين دو نوع اتصال به گونهای است
که ممکن است پايداری لرزهای سازه را با خطرات جدی مواجه
سازد بنابراين استهاده از اين دو نوع اتصال در سازههای بتني به
هيچ وجه توصيه نميشود
 -8مراجع
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