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بررسی تاثیر تقویت اتصال تیر فوالدی به ستون های فوالدی پر شده با بتن از نوع بولتهای
عبوری با استفاده از ورق ماهیچه ای

خدیجه قنبری صومعه ،حسین پروینی ثانی

*

گروه مهندسی عمران ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
خالصه :تاکنون در مورد ستونهای فوالدی پر شده با بتن ( )CFTو اتصاالت آنها تحقیقات فراوانی در کشورهای مختلف
انجام شده است و گزینههای متعددی برای اتصاالت آنها مطرح شده است ،با این وجود اکثر اتصاالت گیردار مطرح شده عالوه بر

مشکالت اجرایی قابلیت ایجاد شرایط اتصال صلب را نداشتهاند .برای قابهای خمشی فوالدی که ستونهای آنها از نوع CFT

است روشهای نوین و مناسب دیگری جهت بهبود رفتار اتصاالت گیردار آنها پیشنهاد شده است .از جمله آنها استفاده از بولتهای
عبوری میباشد ،که در این پژوهش به تاثیر تقویت این نوع اتصال با استفاده از ورق ماهیچهای پرداخته شده است .در این پژوهش
متغیر اصلی افزایش ضخامت ورق ماهیچهای و ضخامت ورق ستون در نظر گرفته شده است .نتایج بدست آمده نشان دادند که با

بررسی تشکیل موقعیت مفصل پالستیک میتوان گفت که در نمونه بدون ورق ماهیچهای تقریبا در محل اتصال و بر ستون مفصل

پالستیک و کرنشهای ماکزیمم تشکیل شده است .این در حالی است که در اغلب نمونههای دارای ورق ماهیچهای ،محل تشکیل

مفصل پالستیک در ناحیه خارج از اتصال و تقریبا در فاصله  20سانتیمتری از بر ستون تشکیل شده است .همچنین در مقایسه

اتصاالت دارای ورق ماهیچهای با نمونه بدون ورق ،به طور متوسط مقدار انرژی جذب شده  22/62درصد افزایش یافته و از نظر ظرفیت

باربری لنگرخمشی نیز به طور متوسط افزایش  3درصدی مشاهده میشود .در ضمن افزایش ضخامت ورق ستون در اتصال تقویت
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شده تاثیر بیشتری در افزایش ظرفیت باربری و جذب انرژی نسبت به افزایش ضخامت ورق ماهیچهای دارد.

پژوهش بررسی آزمایشی رفتار اتصاالت کامپوزیتی ستون به تیر با استفاده از

1-مقدمه

طی وقوع زلزلهها در دو دهه گذشته خسارات اقتصادی و جانی

چشمگیری ناشی از فروریزش سازهها رخ داده است [ .]1-3از این رو تالش
بسیار گستردهای توسط محققان برای معرفی سیستمهای مقاوم در برابر

زلزله انجام شده است .یکی از این سیستمها ،استفاده از ستونهای پر شده با

بتن ( )CFTبه دلیل رفتار استاتیکی و مقاومت لرزهای مناسب آن میباشد

[ .]4طی دهههای اخیر مطالعات گستردهای در زمینه رفتار اتصاالت خمشی

در ستونهای  CFTتحت بارگذاری چرخهای صورت پذیرفته است که
موجب ارائه اتصاالت نوین و تدوین آیین نامه برای آنها گردیده است [6

و  .]5در این پژوهشها سعی به معرفی نوع تقویت شده از این اتصاالت بر
مبنای مطالعات پیشین [ ]7شده است.

بیوتل و همکاران [ ]8در سال  2002پژوهشی در زمینه رفتار چرخهای

اتصاالت ستون لولهای فوالدی پر شده با بتن به تیر انجام دادهاند .در این
* نویسنده عهدهدار مکاتباتhossein.parvini_sani@iauz.ac.ir :

ده اتصال مقیاس بزرگ ،چهار نمونه تحت بارگذاری یکنواخت و شش نمونه

تحت بارگذاری چرخهای ،انجام شد .نتایج نشان داد که نمونه با اتصال به

سطح ستون دارای ظرفیت وارد کردن نیرو از فلنج به خود تیر میباشد و
رفتار نسبت ًا پایداری از خود نشان میدهد ،و همچنین به سطح مناسبی از

شکلپذیری نیز میرسد .ووآ و همکاران [ 10و  ]9در سال  2007پژوهشی
در زمینه رفتار لرزهای اتصاالت پیچ و مهرهای دو طرفه برای ستونهای

 CFTو تیرهای  Hشکل انجام دادهاند .در این پژوهش بتن پر شده موجب

کاهش احتمال کمانش لوله به سمت داخل میشود و همچنین اتصاالت
پیچ و مهرههای دو طرفه تیر به ستون برای  CFTها ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که مقاومت لرزهای فراتر از موارد مشخص شده در
معیارهای طراحی لرزهای تایوان و ایاالت متحده عمل میکند .بنابراین،

اتصاالت پیچ و مهرهای دو طرفه دارای مقاومت لرزهای فوق االعاده بوده

و این اتصال سازهای ،همانطور که انتظار میرود دارای عملکرد بسیار

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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خوبی است .ونگ و همکاران [ ]11در سال  2009پژوهشی در زمینه رفتار

پیشنهادی آنها دارای سختی ،مقاومت و شکلپذیری مناسب بوده و با

دادهاند .اتصاالت پیچ و مهرهای دو سر بسته راه قابل اطمینان و موثری برای

برابر بارهای چرخهای را دارد .فنایی و صادقی مقدم [ ]19در سال  2019با

اتصاالت ورق انتهایی در ستونهای لولهای فوالدی پر شده با بتن انجام

سازههای دارای ستونهای  CFTاست .وانگ و همکاران [ ]12در سال

 2012در پژوهشی به بررسی آزمایشگاهی مفاصل پالستیک ورق توسعه
یافته ستونهای لولهای فوالدی پر شده با بتن پرداختند .این مطالعات نشان

داد که مقاومت و استحکام اتصاالت با امتداد مهاری تا پیچهای دو سر بسته
بهبود یافته و استفاده از ورقهای انتهایی نسبت ًا ضخیم موجب مقاومت باالی

مفصلهای پالستیک منتهی به اتصاالت ورق انتهایی توسعه یافته میشود.
کوین و همکاران [ ]13در سال  2014به مطالعه آزمایشگاهی اتصاالت

تقویت شده ستونهای  CFTبا اسفاده از لچکیهای جانبی پرداختند و
نشان دادند که استفاده از این اتصال با ورقهای تقویتی با توجه قابلیت

استهالک انرژی باال و شکلپذیری مناسب ،میتواند در قابهای خمشی با

شکلپذیری متوسط کاربرد داشته باشد .یو و همکاران [ ]14در سال 2015

قابلیت اتالف انرژی باال عملکرد مناسبی به عنوان یک اتصال گیردار را در
انجام تست آزمایشگاهی عملکرد اتصال گیردار تیر فوالدی سوراخ کاری
شده به ستون  CFTبا سخت کنندههای  Tشکل را بررسی نمودند .بررسی
آنها نشان داد احتمال شکست کاهش یافته و مود شکست در دو حالت -1

شکست برشی سخت کنندههای  Tشکل افقی و  -2شکست کششی سخت
کنندههای  Tشکل عمودی در جان تیر رخ میدهد .لی و همکاران [ ]20در
سال  2019رفتار لرزهای پای ستون گیردار محصور شده ستونهای CFT

را با انجام تستهای آزمایشگاهی بررسی نموده و مقاومت خمشی آن را با

روابط معادل تخمین زدند .ژو و همکاران [ ]21در سال  2019مدل تحلیلی

با دقت مناسب برای اتصال تیرهای فوالدی به ستونهای  CFTجهت

طراحی این اتصاالت بر اساس نتایج آزمایشگاهی را ارائه دارند .پروری و
همکاران [ ]22در سال  2020با انجام مطالعه عددی و آزمایشگاهی عملکرد

پژوهشی در زمینه تاثیر انعطافپذیری فلنج ستون بر تیر بال پهن ()WF

اتصال گیردار تیر فوالدی سوراخ کاری شده به ستون  CFTرا بررسی نموده

یانگ و همکاران [ ]15در سال  2015آزمایشی بر روی لوله فوالدی دوجداره

مفصل پالستیک شکل گرفته و چشمه اتصال را ارزیابی نمودند .وانگ و

ستونهای کامپوزیتی مختلط ( )CFSTبا مقطع مستطیل انجام دادهاند.

پر شده با بتن ( )CFDSTمربع شکل در معرض نیروی محوری موضعی
انجام دادهاند .ظرفیتهای حامل  CFDSTتحت نیروهای حامل موضعی

با استفاده از فرمول پیشنهادی این پژوهش و مقایسه با نتایج آزمایش مورد
ارزیابی قرار گرفت .وانگ و همکاران [ ]16در سال  2016پژوهشی در

زمینه تحلیل آزمایشی و عددی اتصاالت گیردار پیچ و مهرهای یک طرفه

به ستونهای  CFTانجام دادهاند .در این پژوهش تحلیل آزمایشی و عددی

برای بررسی رفتار مکانیکی اتصاالت ورق انتهایی پیچ و مهرهای دو سر
بسته ستونهای لولهای فوالدی نازک دیواره پر شده با بتن ()CFTST
انجام شد .این اتصاالت پیچ و مهرهای دو سر بسته خالقانه پیشنهادی با

استفاده از راه حلهای مطمئن و موثر در ساختمانهای نیمه بلند و کوتاه
کاربرد دارد .زینی زاده جدی و راملی سوالنگ [ ]17در سال  2017نوع جدید
از بولتهای تیوبی برای اتصال تیرها به ستونهای  CFTرا پیشنهاد دادند.

نمونهی پیشنهادی آنها با توجه به مهار مناسب ،مقاومت باال ،عدم لغزش

و قابلیت تحمل کرنشهای زیاد تا آستانه شکست میتواند جایگزین اتصال
از نوع بولت عبوری باشد.

احمدی و میرقادری [ ]18در سال  2019با انجام تستهای آزمایشگاهی

اتصال نوآورانه ورق عبوری در ستونهای  CFTرا پیشنهاد دادند .اتصال
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و تاثیر الگوهای مختلف سوراخ کاری و ضخامت بال و جان در تمرکز تنش،
همکاران [ ]23در سال  2020با انجام مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی اتصال

تقویت شده با لچکی پیش تنیده ،تیر فوالدی به ستون  CFTرا بررسی
نموده و در نهایت روابط ساده شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی این
اتصال را ارائه دادند.

عطف به نتایج تحقیقات در زمینه اتصاالت خمشی در ستونهای CFT

و با وجود پژوهشهای گسترده صورت گرفته ،الزم است مطالعات بر روی
اتصاالت  CFTو قابهای کامل آن افزایش یابد [ .]24اگر چه ممکن

است به دلیل محدودیتها و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهی و نیز دالیل
اقتصادی ،انجام تعداد زیاد آزمایشات در مقیاس اصلی عملی نباشد و از

طرف دیگر روش المان محدود نیز نتواند تاثیرات زلزله را مخصوص ًا تحت

زلزلههایی که به ندرت رخ میدهند به طور کامل شبیهسازی نماید ،بررسی

تحلیلی و آزمایشگاهی بیشتر و دقیقتر در این زمینه الزم به نظر میرسد
[ 26و  .]25استفاده از اتصال تیر با بولتهای عبوری یکی از انواع اتصاالت
با عملکرد مناسب لرزهای به ستونهای  CFTمیباشد .در مطالعه حاضر در
نگاه کلی به بررسی تحلیلی تقویت و مقاومسازی این نوع اتصاالت پرداخته

شده است .در این راستا به بررسی تاثیر استفاده از ورق تقویتی ماهیچهای در

اتصاالت تیر فوالدی به ستونهای  CFTاز بتن از نوع بولتهای عبوری
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شکل  .1نمایی از شرایط مرزی و بارگذاری نمونه آزمایشگاهی []11
آزمایشگاهی []10
conditionsو بارگذاری
andشرایط مرزی
نمایی از
ofشکل .1
Figure
نمونه 1. View
of boundary
loading
]experimental specimen [10
]Fig. 1. View of boundary conditions and loading of experimental specimen [10

در قالب متغیرهای ضخامت ورق ماهیچهای و ضخامت ورق ستون پرداخته

مقاومت مصالح مصرفی که در این مطالعه از آنها استفاده شده در جداول 1

ماهیچهای در میزان تنش ،کرنش ،جذب انرژی ،محل مفصل پالستیک و

جهت صحت سنجی ،یکی از نمونههای اتصال ( )FSB – 8مطالعه ووآ

شده است .هدف اصلی از این متغیرها بدست آوردن میزان تاثیر گذاری ورق
ظرفیت باربری نمونهها میباشد.
2-صحت سنجی

و  2نشان داده شده است .

و همکاران [ ]10در نرم افزار  ABAQUSمطابق شرایط زیر مدلسازی

گردید .در این نمونه ،جهت مدلسازی همه المانهای تیر ،لوله فوالدی،
سخت کننده مثلثی ،ورقهای تعریض بال و ورق انتهایی ،بولت عبوری و

در سالهاي اخير روش اجزاء محدود به عنوان يك ابزار قدرتمند براي

هسته بتنی از المان  Solidو هشت گرهی  C3D8Rاستفاده شده است.

مدلسازی ،از اتصال تیر به ستون  ،CFTووآ و همکاران [ ]10استفاده شده

که بر اساس نظریه حداکثر انرژی تغییر شکل برشی ،توسعه مییابد .در

آزمایشگاهی و در شکل  2نیز مشخصات هندسی اتصال نمونه آزمایشگاهی

حجمی ماده و تغییر شکل برشی تقسیم میشود .با مساوی قرار دادن انرژی

اتصال مورد اشاره مربوط به سازهای با دهانه  6متر و ارتفاع  3متر

انرژی تغییر شکل برشی تنشهای مرکب ،معیار تسلیم بر مبنای انرژی

میشود که نقطه عطف تیر و ستون در وسط دهانه آنها واقع میشوند.

معیار تسلیم فون مایسز و قانون سخت شدگی ایزوتروپ استفاده شده است.

 A36و با مقطع  H500*200*10*16ساخته شده و سپس ورقی با ابعاد

در راستای مدلسازی جهت اتصال لبههای جوش شونده تمامی المانها ،به

پیچها از فوالد  A490با قطر  30میلیمتر میباشند .مقاطع مورد استفاده و

برای جوش (پیوستگی کامل و عدم ایجاد گسیختگی در جوش در طول

تحليل سازهها شناخته شده است .در اين تحقيق برای بررسی صحت

یکی از معیارهای شکست قابل قبول برای فوالد معیار فون مایسز است

است .در شكل  1تصویری از شرایط تکیهگاهی و نحوه اعمال بار در محیط

این معیار ،انرژی االستیک ذخیره شده در یک ماده به دو بخش تغییرات

نشان داده شده است.

تغییر شکل برشی نقطه تسلیم در یک وضعیت تحت تنش کششی ساده و

که تحت نیروهای جانبی ،تغییر مکان جانبی در سازه رخ داده و فرض

تغییر شکل برشی نهاده میشود .بنابراین در این مدل برای مدل فوالد ،از

تیرهای استفاده شده در مطالعه آزمایشگاهی از شکل  Hبا فوالد با گرید

همچنین برای بتن از معیار آسیب دیدگی و خرابی پالستیک استفاده گردید.

 PL720mm*400mm*25mmبه انتهای آن جوش میشود.

دلیل عدم لزوم بررسی رفتار جوش به صورت میکرو ،با فرض حالتی بهینه
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]10[  مشخصات هندسی اتصال مورد آزمایش.2 شکل
]11[  مشخصات هندسی اتصال مورد آزمایش.2 شکل
Fig.
2.
Geometric
specifications
of the
experimental
connection
[10]
Figure 2. Geometric
specifications
of the
experimental
connection
[10]

]10[  مشخصات ابعادی نمونهها.1 جدول
]11[  مشخصات ابعادی نمونهها.1 جدول
Table
1.
Dimensional
of samples
[10]
Table 1. Dimensional specifications
specifications of
samples [10]
نمونهها

)mm( مقطع ستون

FSB-6
FSB-8
FSB-10
نمونهها

400*400
400*400
400*400
پر شده با بتن

6
66
8
50
10
45
) مقطع تیرmm(

FSB-6

بله

H500*200*10*16

FSB-8

بله

H500*200*10*16

FSB-10

بله

H500*200*10*16
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جدول  .2مشخصات متریالها []10
جدول  .2مشخصات متریالها []11
Table 2.
2. Material
Material specifications
]specifications [10
][10
Table
جان تیر
εu
()%
28.0
28.0
28.0

εy
()%
0.19
0.19
0.19

εu
()%
36.5
36.5
36.5

εy
()%
0.15
0.15
0.15

εu
()%
28.75
28.80
35.30

su
εy
Mpa
()%
521.3
0.21
501.6
0.17
474.7
0.19
مقاومت فشاری بتن (مگاپاسکال)

بال تیر

ستونها

su
Mpa
427.0
427.0
427.0

sy
Mpa
337.5
337.5
337.5

su
Mpa
425.8
425.8
425.8

sy
Mpa
303.4
303.4
303.4
sy
Mpa
431.0
381.8
356.5

25.26
29.29
27.185

نمونهها
FSB-6
FSB-8
FSB-10
نمونهها
FSB-6
FSB-8
FSB-10
نمونهها
FSB-6
FSB-8
FSB-10
نمونهها
FSB-6
FSB-8
FSB-10

بارگذاری) ،در نمونهی بارگذاری از قید  Tieاستفاده شده است .جهت معرفی

و جهت مقاومسازی اتصال به مدل اضافه شده است .در این مدلسازیها

با سطح صفحه انتهایی ،سطح صفحه انتهایی با پوشش فوالدی ستون و

شده است .ضخامت ورقهای ماهیچهای  12 ،8و  16میلیمتر و ضخامت

رفتار سطوح در تماس با یکدیگر (سطح بولت عبوری با بتن ،سطح مهرهها

سطح پوشش فوالدی با هسته بتنی) از قید  Hard Contactو برای سایر
اندرکنشها نیز از  General Contactبا ضریب اصطکاک  0/3استفاده
شده است [.]10

مدل مش بندی شده نهائی و تنشهای ایجاد شده در نمونه مدلسازی

ضخامت ورق ستون و ضخامت ورق ماهیچهای به عنوان متغیر در نظر گرفته

ورق ستون  12 ،10و  14میلیمتر میباشند .کلیه خصوصیات مصالح و سایر
شرایط در نظر گرفته شده برای نمونه صحت سنجی ،در این مدلسازیها

نیز ثابت میباشند.

3- 1-مدل شماره  thp=16mm( 1و )tcol=8mm

شده در شکل  3و تنشهای ایجاد شده در تیر و بولتهای عبوری نیز در
اشکال  4و  5نشان داده شده است .خروجیهای استخراج شده از نرمافزار

در نمودار نیروی برشی -دوران شكل  6با نمونه آزمايشگاهي مقايسه شده

است .همانطور که مشاهده میشود نتایج تا حد قابل قبولی به نتایج نمونه
آزمایشگاهی نزدیک است .خطایی ناچیزی که در خروجی مشاهده میشود

مربوط به خصوصیات پیچیده بتن در حالت پالستیک و غیرخطی میباشد.
3-معرفی مدلهای توسعه یافته و نتایج

پس از اطمینان از صحت مدلسازی ،ورق ماهیچه به صورت تقویتی

در این مدل نحوه بارگذاری به روش کنترل تغییر مکان بوده و به ابتدای

تیر اعمال شده است .در این نمونه ضخامت ورق ماهیچهای ( )thpبرابر با 16

میلیمتر و ضخامت ورق ستون ( )tcolبرابر با  8میلیمتر در نظر گرفته شده
است .در شکل  7کانتور تنش ایجاد شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود بیشترین تنش ایجاد شده
در نزدیکی اتصال بوده که باعث کمانش موضعی در قسمتهایی از بال تیر
شده است .در قسمتهایی از جان ستون در ناحیه چشمه اتصال نیز مقدار

تنش از حد تسلیم فراتر رفته و در نمونه تسلیم شدگی مشهود است .همچنین
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 مدل مش بندی شده نهائی و تنشهای ایجادشده در نمونه عددی در حالت کلی.3 شکل
 مدل مش بندی شده نهائی و تنشهای ایجادشده در نمونه عددی در حالت کلی.3 شکل
Figure 3. The final meshed model and the stresses created in the numerical model in general
Fig. 3. The final meshed model and the stresses created in the numerical model in general

 تنشهای ایجاد شده در تیر و بولتهای عبوری نمونه عددی.4 شکل

 تنشهای ایجاد شده در تیر و بولتهای عبوری نمونه عددی.4 شکل
Fig. 4.4.Stresses
in in
beams
and
bidirectional
boltsbolts
in numerical
model
Figure
Stresses
beams
and
bidirectional
in numerical
model
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شکل  .5تنشهای ایجاد شده در بولتهای عبوری
شکل  .5تنشهای ایجاد شده در بولتهای عبوری
Fig. 5.5.Stresses
Figure
Stressesininbidirectional
bidirectionalbolts
bolts

500

نمونه آزمایشگاهی
مدل آباکوس

450
400
300
250
200
150

نیروی برشی (کیلونیوتن)
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0
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دوران (رادیان)
شکل  .6مقایسه نمودار نیروی برشی-دوران نمونه آزمایشگاهی با نمونه مدلسازی شده در آباکوس
شکل  .6مقایسه نمودار نیروی برشی-دوران نمونه آزمایشگاهی با نمونه مدل سازی شده در آباکوس
Figure 6. Comparison of shear force-rotation curve of experimental and numerical models in Abaqus

Fig. 6. Comparison of shear force-rotation curve of experimental and numerical models in Abaqus
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شماره 1
تنشهای
شکل.7.7تنش
شکل
نمونهشماره 1
درنمونه
شدهدر
ایجاد شده
های ایجاد
Fig.
7. The
stresses
ininnumerical
Figure
7. The
stresses
numericalmodel
model No:1
No:1
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شکل  .8منحنی نیرو-دوران نمونه شماره 1
شماره 1
نیرو-دوران
منحنی
 model No:1شکل .8
Figure 8. The
نمونه shear
force-rotation
curve
of numerical

Fig. 8. The shear force-rotation curve of numerical model No:1

کرنش پالستیکهای ایجاد شده عالوه بر بال تیر در قسمتهایی از جان تیر

افزایش دورانهای مختلف ادامه یافته است .همچنین از نظر عددی ماکزیمم

نیز ایجاد شده و در ناحیه اتصال مقادیر تنش و کرنش در حد کمتر از تنش

نیرو 348/32،کیلونیوتن در انتهای دوران بدست آمده است.

داده شده است .با توجه به این شکل مشاهده میشود که رفتار نمونه تقریبا

3- 2-مدل شماره  thp=12mm( 2و )tcol=8mm

تسلیم ایجاد شده است .در شکل  8منحنی نیرو -دوران نمونه شماره  1نشان
پایدار و یکنواخت بوده به طوری که تقریبا تا دوران  0/025با افزایش دوران
مقدار نیرو نیز افزایش یافته و بعد از این نقطه نمودار با شیب ثابتی به ازای
892

در این مدل ضخامت ورق ماهیچهای ( )thpبرابر با  12میلیمتر و

ضخامت ورق ستون ( )tcolبرابر با  8میلیمتر در نظر گرفته شده است .در
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شماره 2
شدهدردرنمونه
ایجاد شده
های ایجاد
تنش
شماره 2
نمونه
های
شکلتن.9ش
شکل .9
9. The
stresses
numerical model
No:2
Fig.Figure
9. The
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ininnumerical
model
No:2
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شماره
force-rotationنمونه
منحنی نیرو-دوران
شکل .10
Figure 10.2The
shear
curve
of numerical model No:2

Fig. 10. The shear force-rotation curve of numerical model No:2

شکل  9کانتور تنش ایجاد شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود بیشترین تنش ایجاد شده در

نزدیکی اتصال بوده که باعث کمانش موضعی در قسمتهایی از بال تیر شده
است .در قسمتهایی از جان ستون در ناحیه چشمه اتصال نیز مقدار تنش از

حد تسلیم فراتر رفته و در نمونه تسلیم شدگی مشهود است .ماکزیمم تنش
در این ناحیه  433مگاپاسکال بوده است .در شکل  10منحنی نیرو -دوران

نمونه شماره  2نشان داده شده است .با توجه به شکل مشاهده میشود که
رفتار نمونه تقریبا پایدار و یکنواخت بوده به طوری که تقریبا تا دوران 0/02
با افزایش دوران شاهد افزایش مقدار نیرو بوده و بعد از این نقطه نمودار جهت
منحنی عوض شده و با شیب ثابتی به ازای افزایش دورانهای مختلف ادامه
یافته است .همچنین از نظر عددی ماکزیمم نیرو 338/65 ،کیلونیوتن در
انتهای دوران بدست آمده است.
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Fig. 12. The shear force-rotation curve of numerical model No:3

3- 3-مدل شماره  thp=8mm( 3و )tcol=8mm

همچنین در لبههای ورق انتهایی و اتصاالت شاهد کمانشهای موضعی

در این مدل ضخامت ورق ماهیچهای ( )thpبرابر با  8میلیمتر و

میباشیم .در شکل  12منحنی نیرو -دوران نمونه شماره  3نشان داده شده

شکل  11کانتور تنش ایجاد شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری نشان

شده و ماکزیمم نیرویی که تحمل کرده است در حدود  320کیلونیوتن

ضخامت ورق ستون ( )tcolبرابر با  8میلیمتر در نظر گرفته شده است .در
داده شده است .ماکزیمم تنش در این ناحیه  435مگاپاسکال بوده است.
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است .با توجه به شکل مشاهده میشود که منحنی با شیب کمتری شروع

میباشد.
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Figure 13. Investigating the effect of increasing haunch plate thickness on the performance of numerical
models
Fig. 13. Investigating the effect of increasing haunch plate thickness on the performance of numerical models

3- 4بررسی تاثیر افزایش ضخامت ورق ماهیچهای در بین مدلهای 1و2و3

پالستیک و کرنشهای ماکزیمم تشکیل شده است .این در حالی است که
در اغلب نمونههای دارای ورق ماهیچهای ،محل تشکیل مفصل پالستیک در

در شکل  13به مقایسه تاثیر افزایش ضخامت ورق ماهیچهای در

ناحیه خارج از اتصال و تقریبا در فاصله  20سانتیمتری از بر ستون تشکیل

مشاهده میشود اغلب نمونهها رفتار االستیک مشابهی داشته که به تدریج

که یکی از مزایای اصلی ورق ماهیچهای کنترل محل مفصل پالستیک و

عملکرد نمونههای عددی پرداخته شده است .با بررسی ابتدای منحنیها

شده است .که در واقع  ،عالوه بر افزایش ظرفیت باربری مشخص میشود

و با افزایش مقدار جابجایی و وارد شدن نمونهها به فاز پالستیک اختالف

تشکیل آن خارج از ناحیه بحرانی میباشد.

در بین نمونهها افزایش مییابد .از نظر عددی با افزایش ضخامت ورق،
ظرفیت باربری افزایش یافته است .به طوری که نمونه با ضخامت ورق 16

میلیمتر نسبت به ضخامتهای  12و  8میلیمتر به ترتیب  2/44درصد و 3

3- 5-مدل شماره  thp=16mm( 4و )tcol=10mm

در این مدل ضخامت ورق ماهیچهای  16میلیمتر و ضخامت ورق

درصد دارای ظرفیت باربری بیشتری میباشد .با مقایسه تاثیر اضافه کردن

ستون  10میلیمتر در نظر گرفته شده است .در شکل  14کانتور تنش ایجاد

ماهیچهای تقریبا در حد فاصل دورانهای  0/015الی  0/03دچار کمانش

مشاهده میشود بیشترین تنش ایجاد شده به مقدار  373مگاپاسکال و در

ورق ماهیچهای در عملکرد نمونهها مشاهده میشود که نمونه بدون ورق

موضعی شده و از نظر ظرفیت باربری نیز به طور متوسط در صورت استفاده
از ورق نسبت به حالت بدون استفاده از ورق ،افزایش  3درصدی مشاهده

میشود .همچنین با بررسی تشکیل موقعیت مفصل پالستیک میتوان گفت
که در نمونه بدون ورق ماهیچهای تقریبا در محل اتصال و بر ستون مفصل

شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری نشان داده شده است .همانطور که

قسمت باالی بال تیر ایجاد شده است .در قسمتهایی از جان ستون در ناحیه

چشمه اتصال نیز مقدار تنش از حد تسلیم فراتر رفته و در نمونه تسلیم شدگی

مشهود است .در شکل  15منحنی نیرو -دوران نمونه شماره  4نشان داده
شده است .با توجه به شکل مشاهده میشود که رفتار نمونه تقریبا در ناحیه
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Figure 15. The shear force-rotation curve of numerical model No:4
Fig. 15. The shear force-rotation curve of numerical model No:4
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Fig. 17. The shear force-rotation curve of numerical model No:5

پالستیک پایدار و یکنواخت بوده است .ولی تقریبا تا دوران  0/022با افزایش
دوران شاهد افت در قسمتهایی از منحنی به دلیل کمانشهای موضعی

ایجاد شده در بال و جان نمونه میباشیم .همچنین از نظر عددی ماکزیمم

نیرو 355/95 ،کیلونیوتن در انتهای دوران بدست آمده است.
3- 6-مدل شماره  thp=16mm( 5و )tcol=12mm

در این مدل ضخامت ورق ماهیچهای  16میلیمتر و ضخامت ورق

ستون  12میلیمتر در نظر گرفته شده است .در شکل  16کانتور تنش ایجاد
شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری نشان داده شده است .ماکزیمم

تنش در این ناحیه  513مگاپاسکال بوده است .همچنین توزیع تنش در
المان بتنی به دلیل رفتار غیرخطی و پیچیدهای که بتن در بارهای کششی و
فشاری از خود نشان میدهد به صورت غیریکنواخت بوده است .به طوری که
مقادیر تنشهای کششی و فشاری در قسمتهای باال و پایین محل اتصال

گستردگی بیشتری دارد .در شکل  17منحنی نیرو -دوران نمونه شماره 5

897

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،3سال  ،1401صفحه  885تا 906

شماره66
تنشهای
.18تنش
شکل.18
شکل
نمونهشماره
درنمونه
شده در
های ایجاد شده
Fig. 18.18.
The
stresses
Figure
The
stressesininnumerical
numericalmodel
modelNo:6
No:6

500

مدل شماره thp=16mm :6و tcol=14mm

450
350
300
250
200

نیروی برشی (کیلونیوتن)

400

150
100
50
0.10

0.08

0.06
دوران (رادیان)

0.04

0.02

0
0.00

شکل  .19منحنی نیرو-دوران نمونه شماره 6
شماره 6
curveنیرو-دوران نمونه
منحنی
 model No:6شکل
Figure 19. The
shear force-rotation
of .19
numerical

Fig. 19. The shear force-rotation curve of numerical model No:6

نشان داده شده است .با توجه به شکل مشاهده میشود که رفتار نمونه تقریبا

پایدار و یکنواخت بوده به طوری که تقریبا تا دوران  0/02با افزایش دوران

شاهد افزایش مقدار نیرو بوده و بعد از این نقطه نمودار جهت منحنی عوض
شده و با شیب ثابتی به ازای افزایش دورانهای مختلف ادامه یافته است.

همچنین از نظر عددی ماکزیمم نیرو 413/6 ،کیلونیوتن در انتهای دوران
بدست آمده است.
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3- 7-مدل شماره  thp=16mm( 6و )tcol=14mm

در این نمونه نیز ضخامت ورق ماهیچهای  16میلیمتر و ضخامت ورق

ستون  14میلیمتر در نظر گرفته شده است .در شکل  18کانتور تنش ایجاد
شده در نمونه مورد نظر بعد از بارگذاری نشان داده شده است .ماکزیمم تنش

در این ناحیه  412مگاپاسکال بوده است .در شکل  19منحنی نیرو -دوران
نمونه شماره  6نشان داده شده است .با توجه به شکل مشاهده میشود که
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Fig. 20. Investigating the effect of increasing columnmodels
plate thickness on the performance of numerical models

رفتار نمونه تقریبا پایدار و یکنواخت بوده به طوری که تقریبا تا دوران 0/015

با افزایش دوران شاهد افزایش مقدار نیرو بوده و بعد از این نقطه نمودار

جهت منحنی عوض شده و با شیب ثابتی به ازای افزایش دورانهای مختلف
ادامه یافته است .همچنین از نظر عددی ماکزیمم نیرو 419/4 ،کیلونیوتن در
انتهای دوران بدست آمده است.

3- 8-بررسی تاثیر افزایش ضخامت ورق ستون در بین مدلهای  4و  5و 6

در شکل  20به مقایسه تاثیر افزایش ضخامت ورق ستون در عملکرد

نمونههای عددی پرداخته شده است .با بررسی ابتدای منحنیها مشاهده

تقریبا در حدفاصل دورانهای  0/015الی  0/03دچار کمانش موضعی شده
است .به طور متوسط در صورت استفاده از ورق ستون با ضخامت زیاد نسبت
به نمونه بدون ورق ماهیچهای ظرفیت باربری  20/7درصد افزایش یافته

است .همچنین با بررسی تشکیل موقعیت مفصل پالستیک میتوان گفت
که در نمونه بدون ورق ماهیچهای تقریبا در محل اتصال و بر ستون مفصل

پالستیک و کرنشهای ماکزیمم تشکیل شده است .این در حالی است که

در اغلب نمونههای دارای ورق ماهیچهای ،با افزایش ضخامت ورق ستون

محل تشکیل مفصل پالستیک در بر ستون تشکیل شده است.
4-مقایسه کلی نتایج

میشود اغلب نمونهها رفتار االستیک مشابهی داشته که به تدریج و با

افزایش مقدار جابجایی و وارد شدن نمونهها به فاز پالستیک شاهد افزایش

اختالف در بین نمونهها هستیم .از نظر عددی با افزایش ضخامت ورق
ظرفیت باربری افزایش یافته است .به طوری که نمونه با ضخامت ورق

 14میلیمتر نسبت به ضخامتهای  12و  10میلیمتر به ترتیب 1/38

درصد و  15/12درصد دارای ظرفیت باربری بیشتری میباشد .این در حالی
میباشد که افزایش ضخامت ورق ستون تا حدودی تاثیرگذار بوده و در
ضخامتهای باالتر تقریبا به ازای افزایش ضخامت زیاد تغییرات در ظرفیت
باربری کمتر ایجاد میشود .در صورت مقایسه تاثیر افزایش ضخامت ورق
ستون در عملکرد نمونهها مشاهده میشود که نمونه بدون ورق ماهیچهای

در شکل  21به مقایسه مقادیر جذب انرژی نمونههایی پرداخته شده

است که در آنها متغیر ضخامت ورق ماهیچهای در نظر گرفته شده است.

همانطور که مشاهده میشود تاثیر ورق ماهیچهای و افزایش ضخامت آن در
جذب انرژی کامال مشهود بوده و افزایش یافته است .از نظر عددی با افزایش
ضخامت ورق از  8به  12و  16میلیمتر به ترتیب جذب انرژی  13/4درصد

و 7درصد افزایش یافته است .همچنین در صورت مقایسه نمونههای دارای
ورق ماهیچهای با نمونه بدون ورق ،به طور متوسط مقدار انرژی جذب شده
 22/62درصد افزایش یافته است .در شکل  22نیز به مقایسه تاثیر افزایش
ضخامت ورق ستون در مقادیر جذب انرژی پرداخته شده است .همانطور که
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Fig. 23. Comparison of stresses created in numerical models with different haunch plate thicknesses

مشاهده میشود تقریبا در ضخامتهای باالتر مقدار جذب انرژی تقریبا ثابت

متغیر ضخامت بال ستون پرداخته شده است .همانطور که مشاهده میشود

ضخامت ورق ستون در اتصال تقویت شده تاثیر بیشتری در جذب انرژی

ستون به صورت موضعی دارای تنش بیشتری از تنش تسلیم میباشد.

مانده است .همچنین با مقایسه شکل  21و  22مشخص میشود که افزایش
نسبت به افزایش ضخامت ورق ماهیچهای دارد و با افزایش ضخامت ورق

ستون نیز عملکرد مطلوبتری حاصل میشود.

نمونه با ضخامت ورق  14میلیمتر در فاصله تقریبا  50سانتیمتری از بر
در شکل  25به مقایسه مقادیر کرنشهای توزیع شده در نمونههایی

پرداخته شده است که در آنها متغیر ،ضخامت ورق ماهیچهای در نظر گرفته

از نظر عددی نمونه با ضخامت ورق ستون  14میلیمتر نسبت به

شده است .همانطور که مشاهده میشود تاثیر ورق ماهیچهای و افزایش

جذب انرژی بیشتری میباشد .همچنین در صورت مقایسه تاثیر افزایش

همانطور که مشاهده میشود تقریبا در فاصله  20الی 50سانتیمتر از بر

ضخامتهای  12و 10میلیمتر به ترتیب تقریبا  1درصد و  14/4درصد دارای
ضخامت ورق ستون در نمونههای دارای ورق ماهیچهای با نمونه بدون ورق
مشاهده میشود که با افزایش ضخامت ورق ستون به طور متوسط مقدار

جذب انرژی  93/7درصد افزایش یافته است.

ضخامت آن در ایجاد کرنش پالستیک تجمعی کامال مشهود بوده است.
ستون مقادیر کرنش پالستیک دارای شدت بیشتری بوده به طوری که نمونه

بدون ورق ماهیچهای دارای کرنش بیشتری نسبت به نمونههای دارای ورق
ماهیچهای دارد .در شکل  26به مقایسه مقادیر کرنشهای توزیع شده در

در شکل  23به مقایسه توزیع تنش در بال باالیی تیر سمت راست

نمونههایی پرداخته شده است که در آنها متغیر ،ضخامت ورق ستون در نظر

که مشاهده میشود با افزایش ضخامت ورق مقدار تنش افزایش یافته است.

ستون در ایجاد کرنش پالستیک تجمعی تقریبا در اغلب نمونهها یکسان بوده

نمونههای با متغیر ضخامت ورق ماهیچهای پرداخته شده است .همانطور
همچنین بیشترین تنش ایجاد شده در فاصله تقریبا  20الی  50سانتیمتری
از بر ستون ایجاد شده است که با دور شدن از محل اتصال از شدت تنشها

کاسته شده است .در شکل  24نیز به مقایسه توزیع تنش در نمونههایی با

گرفته شده است .همانطور که مشاهده میشود تاثیر افزایش ضخامت ورق

است .در این نمونهها نیز همانطور که مشاهده میشود تقریبا در فاصله 20

الی  50سانتیمتر از بر ستون مقادیر کرنش پالستیک دارای شدت بیشتری

بوده است.
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Fig. 26. Comparison of strain created in numerical models with different column plate thicknesses

5-نتیجهگیری

در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از ورق ماهیچهای تقویتی در

اتصاالت تیر فوالدی به ستونهای پر شده از بتن از نوع بولتهای عبوری

در قالب متغیرهای ضخامت ورق ماهیچهای و ضخامت ورق ستون پرداخته

شده است .هدف اصلی از این متغیرها بدست آوردن میزان تاثیر گذاری ورق

ماهیچهای در میزان تنش ،کرنش ،جذب انرژی و ظرفیت باربری نمونهها
میباشد .بعد از بررسی متغیرهای مورد نظر نتایج بدست آمده به شرح ذیل
میباشد:

-1از نظر عددی با افزایش ضخامت ورق ماهیچهای ظرفیت باربری

اتصال افزایش یافته است .به طوری که نمونه نمونه شماره  1با ضخامت

ورق  16میلیمتر نسبت به نمونههای  2و  3با ورق در ضخامتهای  12و
 8میلیمتر به ترتیب  2/44درصد و  3درصد دارای ظرفیت باربری بیشتری
میباشد.

-2با بررسی تشکیل موقعیت مفصل پالستیک میتوان گفت که در نمونه

بدون ورق ماهیچهای تقریبا در محل اتصال و بر ستون مفصل پالستیک و

کرنشهای ماکزیمم تشکیل شده ،این در حالی است که در اغلب نمونههای
دارای ورق ماهیچهای ،محل تشکیل مفصل پالستیک در ناحیه خارج از

اتصال و تقریبا در فاصله  20سانتیمتری از بر ستون تشکیل شده است.

-3با مقایسه تاثیر افزایش ضخامت ورق ستون در عملکرد نمونهها

مشاهده میشود که نمونه بدون ورق ماهیچهای تقریب ًا در حد فاصل

دورانهای  0/015الی  0/03رادیان دچار کمانش موضعی شده است.

-4از نظر عددی با افزایش ضخامت ورق ماهیچهای از  8به  12و 16

میلیمتر به ترتیب جذب انرژی  13/4درصد و  7درصد افزایش یافته است .در
صورت مقایسه نمونههای دارای ورق ماهیچهای با نمونه بدون ورق ،به طور
متوسط مقدار انرژی جذب شده  22/62درصد افزایش یافته است.

-5از نظر عددی نمونه با ضخامت ورق ستون  14میلیمتر نسبت به

ضخامتهای  12و 10میلیمتر به ترتیب تقریبا  1درصد و  14/4درصد دارای

جذب انرژی بیشتری بوده و این در حالی است که در صورت مقایسه تاثیر
افزایش ضخامت ورق ستون در نمونههای دارای ورق ماهیچهای با نمونه

بدون ورق مشاهده میشود که با افزایش ضخامت ورق ستون به طور متوسط

مقدار جذب انرژی  93/7درصد افزایش یافته است.

-6تاثیر ورق ماهیچهای و افزایش ضخامت آن در ایجاد کرنش

پالستیک کامال مشهود بوده و تقریبا در فاصله  20الی  50سانتیمتر از بر
ستون مقادیر کرنش پالستیک دارای شدت بیشتری بوده به طوری که نمونه
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[6] C.A. Cornell, F. Jalayer, O. Hamburger Ronald, A.
Foutch Douglas, Probabilistic basis for 2000 SAC federal

بدون ورق ماهیچهای دارای کرنش بیشتری نسبت به نمونههای دارای ورق
.ماهیچهای دارد

افزایش ضخامت ورق ستون در اتصال تقویت شده تاثیر بیشتری-7

در افزایش ظرفیت باربری و جذب انرژی نسبت به افزایش ضخامت ورق
ماهیچهای دارد و با افزایش ضخامت ورق ستون نیز عملکرد مطلوبتری

.حاصل میشود
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به طور کلی میتوان گفت که در صورت استفاده از ورق ماهیچهای

عملکرد اتصال مورد نظر بهبود یافته و در صورت استفاده از ورق با ضخامت

 میلیمتر) به همراه افزایش ورق ستون موجب بهینهتر شدن و16( باالتر
 همچنین به منظور کاهش خسارات.افزایش ظرفیت خمشی اتصال میشود
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