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 -1دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی ،سمنان ،ایران.
 -2گروه مهندسی عمران ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
خالصه :در این تحقیق ،رفتار اتصاالت تیر با مقطع کاهش یافته ( )RBSتقویت شده با استفاده از سخت کنند ههای افقی و قائم

تحت بارگذاری چرخ های مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر سخت کنند هها بر بهبود رفتار چرخ های اتصاالت مطالعه گردیده است .از نرم
افزار اجزا محدودی  ABAQUSجهت صحتسنجی و شبی هسازی رفتار اتصال  RBSاستفاده شده است .مطالع هی پارامتری با

لهای اجزا محدودی انجام شده نشان داد که در
تغییر جنس و نحو هی آرایش سختکنند هها در محل اتصال انجام شد .نتایج تحلی 

حالت استفاده از ترکیب دو سختکنند هی افقی و دو سخت کنند هی قائم ،مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه با اتصال بدون
سخت کننده به ترتیب  6/2و  26/1درصد افزایش یافته است .در حالت استفاده از سخت کنند ههای افقی و قائم با پیکربندی مستطیلی،
با طول برابر با  75درصد طول ناحی هی کاهش مقطع و ارتفاع برابر با  75درصد ارتفاع تیر ،مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه

با حالت بدون تقویت به ترتیب حدود  6و  20درصد افزایش یافته است .با مقایسه استفاده از فوال دهای  ST37و  ST52در سخت

یتوان از تأثیر جنس فوالد سخت
کنند هها ،مشاهده گردید که هر دو حالت دارای تأثیر یکسانی در افزایش مقاومت اتصال بود هاند و م 
کنند هها در افزایش مقاومت اتصال صرف نظر کرد.
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اتصال تیر با مقطع کاهش یافته ()RBS

بارگذاری چرخهای
سختکننده افقی

سخت کننده قائم

نرمافزار .ABAQUS

نمیدهند [.]1

1-مقدمه

از آنجایی که زلزلههای بسیار شدید ،دورهی بازگشت طوالنی دارند و

حتی ممکن است یک سازه در طول عمر خود چنین زمین لرزههایی را تجربه
نکند ،بنابراین طراحی ساختمانها در برابر زلزلههای قوی به گونهای که سازه

دچار آسیب نگردد ،غیرعملی و غیراقتصادی خواهد بود و رویکرد آییننامهها
در این مورد جلوگیری از فروریزش ساختمانهاست .رفتار غیراالستیک در

سازههای فوالدی با تشکیل مفاصل پالستیک در اتصاالت تیر به ستون و

در تکیهگاه ستونها اتفاق میافتد .مفاصل پالستیک نیز از تسلیم خمشی

تیرها و ستونها و تسلیم برشی چشمههای اتصال شکل میگیرد .در این
حالت انتظار میرود که تیرها متحمل چرخش غیراالستیک بزرگی در نواحی
مفاصل پالستیک شوند که ممکن است در انتهای تیرها قرار گیرند .اگر چه
اتصاالت به گونهای طراحی میشوند که بتوانند تغییر شکلهای بزرگ را

در هنگام زلزله تجربه کنند ولی تجربه زلزلههای گذشته نشان میدهد که
برخالف انتظار ،بسیاری از اتصاالت خمشی از خود رفتار شکلپذیری را ارائه

اتصاالت تیر به ستون در قابهای خمشی فوالدی نقش ویژهای را

در شکلپذیری آنها ایفا میکنند و تا مدتی تصور میشد که اتصاالت

خمشی به کار رفته در این نوع قابها وظیفه خود در تامین شکلپذیری را
به خوبی انجام میدهند .ولی زلزلهی نورثریچ در سال  1994نقطهی عطفی

در عملکرد قابهای خمشی بود .پس از این زلزله مشخص شد که اتصاالت
تیر به ستون در این قابها در بسیاری از ساختمانها دچار گسیختگی ترد
شده و شکلپذیری آنها مورد تردید قرار گرفت .پژوهشگران آزمایشها

و بررسیهای مختلفی را جهت بهبود رفتار اتصاالت تیر به ستون در این
قابها انجام داده و دو راهکار اساسی برای بهبود عملکرد آنها پیشنهاد

گردید که شامل تقویت اتصال و تضعیف عمدی تیرهای متصل به ستون

( )1RBSمیباشد RBS .به معنای تضعیف عمدی ظرفیت خمشی تیر
به صورت موضعی در فاصلهی اندک از اتصال آن به ستون است ،که خود

سبب افزایش شکلپذیری و دوران پالستیک اتصال میگردد ،بدون آن که

* نویسنده عهدهدار مکاتباتsaberi.vahid@gmail.com :

Reduced Beam Section
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سختی و مقاومت آن دچار زوال قابل توجهی شود .کاهش سطح مقطع تیر به

این تحقیق ،رفتار مشابهی را برای اتصاالت  RBSبا ضخامت ورق برابر با

بال به روشهای متفاوت و کاهش مقطع جان اشاره کرد .در بعضی حاالت

استفاده از ورق پیوستگی در چشمه اتصال ستون با سخت کردن بال ستون

روشهای مختلفی قابل اجرا است که از آن جمله میتوان به کاهش مقطع
مشاهده شده که راهبرد کاهش سطح مقطع نیز دارای نقاط ضعفی از جمله

کاهش مقاومت اتصال در برابر کمانش جانبی-پیچشی و همچنین کاهش

تحمل بار در برابر تغییر مکانهای بزرگ میباشد .یکی از روشهای تقویت
اتصاالت تیر با مقطع کاهش یافته ( ،) RBSاستفاده از سخت کنندههای

افقی و قائم در محل کاهش مقطع تیر در جان آن میباشد .با توجه به
اینکه این نوع اتصاالت در سازههای خمشی کاربرد زیادی دارند ،با بهبود و
ارتقاء عملکرد آنها میتوان از وارد شدن خسارات جانی و مالی فراوان در

هنگام بروز زمینلرزههای شدید ،به ویژه در کشورمان که بر روی کمربند
زلزله خیز آلپاید قرار گرفته ،جلوگیری کرده و شدت خسارتهای احتمالی

را کم کرده است .از زمان پیدایش ایده استفاده از اتصاالت با مقطع تیر

کاهش یافته ،پژوهشگران زیادی بر روی رفتار این نوع اتصاالت بررسیهای
عددی و آزمایشگاهی انجام داده و به بررسی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته

و با ارائه راهکارهای کاربردی ،سعی کردهاند تا رفتار لرزهای آن را بهبود
ببخشند .در این جا به تعدادی از مطالعات انجام شده در زمینهی اتصاالت

 RBSو روشهای مختلف مقاومسازی آن اشاره میشود [ .]2در ادامه،
تاریخچهی تحقیق در زمینهی مقاومسازی اتصاالت  RBSبا استفاده از

سخت کنندههای افقی و قائم ارائه شده است.

ضخامت بال تیر و ضخامت ورق برابر با نصف ضخامت بال تیر نشان داد.

و مقاومت در برابر کمانش موضعی باعث بهبود رفتار اتصال میگردد [.]5

مرشدی و همکاران ( )2017یک اتصال جدید از اتصال  ،RBSبه نام اتصال
 RBSدوگانه ( 3)DRBSرا معرفی نموده و با استفاده از مدلسازی اجزا
محدود رفتار لرزهای اتصال را مورد بررسی قرار دادند .در اتصال پیشنهادی

از دو مقطع کاهشیافته متوالی در مجاورت بر ستون ،برای گسترش ناحیه
مفصل پالستیک در تیر استفاده میشود .در این اتصال ،ناحیه بین دو مقطع

کاهشیافته تیر به صورت جانبی به دال سقف متصل میگردد تا از کمانش
پیچشی-جانبی ناحیه پالستیک تیر جلوگیری شود .نتایج نشان داد که با
رعایت ضوابط و محدودیتهایی خاص ،اتصال  DRBSدارای چرخههای

هیسترزیس مناسبی میباشند .در مقایسه با اتصال  RBSمتداول ،اتصال

پیشنهادی دارای  40درصد ظرفیت تغییر شکلی بیشتر میباشد .پالستیسیته
شدن هر دو مقطع کاهشیافته اتصال ،مد خرابی کمانشی اتصال را به تاخیر

انداخته و مقدار انرژی لرزهای جذب شده قبل از کمانش اتصال را در مقایسه
با اتصال  RBSمتداول ،به مقدار  50تا  75درصد افزایش میدهد [.]6

تحملی رودسری و همکاران ( )2016برای تقویت اتصال  RBSاستفاده از
سخت کنندههای قطری در محل کاهش مقطع در تیر را پیشنهاد دادند .نتایج
نشان داد که استفاده از سخت کننده قطری در محل کاهش مقطع باعث

تحملی رودسری و مرادی ( ،)2018جهت بررسی کارآیی سخت کنندههای

افزایش اتالف انرژی و ظرفیت چرخش پالستیک اتصال  RBSو افزایش

 IPE270در دو حالت با سخت کننده و بدون سخت کننده قوطی شکل به

خمشی با شکلهای مختلف کاهش مقطع بال تیر را با استفاده از نرمافزار

افزایش قابل توجه در مقاومت اتصال ،به طور قابل مالحظهای شکلپذیری

مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که در اتصال  RBSبا سوراخهای با قطر

پیشنهادی ،تعداد  4آزمایش بر روی اتصاالت  RBSبا تیرهای  IPE140و

رساندند .نتایج آزمایشها نشان داد که سخت کننده پیشنهادی بدون

انجام

اتصال را افزایش میدهد [ .]3کانائو و همکاران ،)2018( 1به طور تحلیلی

رفتار اتصاالت  RBSبا سخت کنندههای افقی و قائم را مورد بررسی قرار

دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که بدون استفاده از مهار جانبی کافی،
سخت کنندههای افقی و قائم توانایی به تاخیر انداختن کمانش موضعی و

جلوگیری از تمرکز تنش را دارند .عالوه بر این مقاومت تیر بیش از  80درصد

مقاومت پالستیک آن میباشد [ .]4برده و همکاران )2017( 2با استفاده از
نرمافزار اجزا محدودی  ،ANSYSرفتار اتصاالت  RBSرا تحت بارگذاری
جانبی یکنواخت با تغییر ضخامت ورق پیوستگی مورد بررسی قرار دادند .نتایج
Kanao et al.
Berde et al.

1
2
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شکلپذیری اتصال می گردد [ .]7رهنورد و همکاران ( ،)2015هشت اتصال
اجزا محدودی  ABAQUSمدلسازی کرده و رفتار چرخهای آنها را
یکسان و متغیر ،تغییر شکلهای پالستیک عمدتا در تیر متمرکز میباشد

[ .]8سواتی و گارانگ )2014( 4با انجام آزمایشاتی با بارگذاری چرخهای،

تأثیر استفاده از مقطع کاهش یافته در رفتار اتصال را مورد بررسی قرار دادند.
در نمونه بدون کاهش مقطع ،بال ستون دچار کمانش شده و چشمه اتصال
ستون به حد تسلیم رسیده و آسیب دید .همچنین مناطق حداکثر تنش
فونمیسز در چشمه اتصال و در نزدیکی ناحیه جوش اتفاق میافتد و به

دلیل شیوع ترک در جوش بال پایین تیر ،اتصال عملکرد ضعیفی داشت [.]9
دیلمی و مصلحی تبار ( ،)2013با پیشنهاد جزئیات جدید ،یک روش تقویت
Double Reduced Beam Section
Swati and Gaurang
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جهت کاهش مشکل کمانش در اتصاالت  RBSارائه نمودند و با انجام
آزمایشهایی کارآیی جزئیات پیشنهادی را به اثبات رساندند .نتایج آزمایشها

نشان داد که اتصاالت  RBSمتداول حداقل دوران پالستیک  ،0/03مورد

خمشی با مقطع تیر کاهش یافته نظیر تعداد ،جنس و آرایش سخت کنندهها
مطالعه میشود که نوآوری قابل توجهی محسوب میگردد.
2روش تحقیق2- 1-صحتسنجی مدلسازی

نیاز برای سطح عملکردی ایمنی جانی را برآورده میکنند ،اما به دلیل کمانش

موضعی جان قادر به رسیدن به سطح عملکردی آستانه فروریزش در مناطق
با خطر لرزهای بسیار زیاد نمیباشند .اما جزئیات پیشنهادی برای تقویت

اتصال  ،RBSملزومات حد عملکردی آستانه فروریزش را برآورده میکند

[ .]10هان و همکاران )2012( 1برای بررسی و بهسازی اتصاالت موجود که
قادر به تحمل دوران دو درصد رادیان مربوط به قابهای خمشی متوسط

نیستند ،رابطهای تجربی ارائه نمودند که قادر به تخمین ظرفیت چرخشی

این اتصاالت میباشد .آنها در نهایت دستورالعملی جهت طراحی اتصاالت
 RBSبا جان پیچ شده ارائه نمودند که ظرفیت دورانی اتصال را به بیش از

دو درصد رادیان میرساند [ .]11میرقادری و همکاران ( ،)2010نوع جدیدی
از اتصال  RBSبا جان آکاردئونی را جهت استفاده در قابهای خمشی
معرفی نمودند .جهت بررسی عملکرد لرزهای اتصال پیشنهادی دو نمونه

تقریبا مشابه با مقیاس  2/3ساخته شده و تحت بارگذاری چرخهای آزمایش
شد .نتایج نشان داد که هر دو نمونه ،بدون کاهش مقاومت قابل توجه تا
تغییر مکان نسبی  8درصد کارآیی دارند ،که این مقدار تغییر مکان نسبی

بیشتر از ملزومات الزم برای قابهای خمشی با شکلپذیری ویژه میباشد
[ .]12ایمانپور و همکاران ( ،)2008نوع جدیدی از اتصال  RBSرا پیشنهاد
نمودند که در آن به جای بریدن بال تیر ،از ورقهای موجدار در جان تیر

برای کاهش مقاومت تیر در طول مشخصی از بر ستون استفاده شده بود .از

آنجاییکه ورقهای موجدار فاقد مقاومت خمشی میباشند ،در نتیجه استفاده
از آنها در ناحیه مفصل پالستیک باعث کاهش مقاومت تیر و تشکیل مفصل
در ناحیه ورق موجدار میگردد .نتایج نشان داد که جانهای موجدار باعث

بهبود پایداری پالستیک شده و بدون هیچگونه کمانش یا شکست تردی در
ناحیه پالستیک ،ظرفیت تحمل چرخشهای پالستیک بزرگ را در اتصال
فراهم میآورد [.]13

با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در زمینه تقویت اتصاالت RBS

با استفاده از سخت کننده بسیار محدود و اندک میباشد ،در این تحقیق
رفتار اتصاالت  RBSکه با استفاده از سخت کنندهای افقی و قائم تقویت
شدهاند ،مورد بررسی قرار میگیرد .در این تحقیق روی تأثیر پارامترهای

سخت کنندههای افقی و قائم در مقاومسازی و بهبود عملکرد اتصاالت
Han et al.

همکاران ( ،)2009رفتار ناپایداری موضعی یک تیر  RBSتحت

لی و

بار چرخهای را به طور تحلیلی مورد بررسی قرار دادند [ .]14مطابق مرجع

مدنظر به منظور صحتسنجی ،تیر با مقطع  W30X99انتخاب و در

نرمافزار  ]15[ ABAQUSمدلسازی گردید .پارامترهای  b ،aو  cبرای
تیر مورد بررسی به ترتیب برابر با  621 ،132و  66میلیمتر میباشد .طول
مدل تیر برابر با  1964میلیمتر است .مطابق شکل  ،1جهت مدلسازی رفتار

فوالد ،از مدل پالستیک با سخت شوندگی ایزوتروپیک استفاده شده است.
2

جرم مخصوص فوالد برابر با  7850کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده
است .مدول االستیسیته و ضریب پواسون فوالد به ترتیب برابر با 210000

مگاپاسکال و  0/3تعریف شده است .رفتار پالستیک فوالد به صورت دوخطی

با تنش تسلیم  235مگاپاسکال و با سخت شدگی ایزوتروپیک تعریف شده

است .روش حل معادالت المان محدود به صورت مستقیم و با استفاده از

تکنیک نیوتن کامل می باشد .شرایط مرزی مسئله ،شامل مقید کردن تمامی
درجات آزادی تغییر مکان و چرخش در انتهای تکیه گاه تیر و مقید کردن
درجه آزادی انتقالی جانبی و چرخش تیر در انتهای آزاد میباشد .شرایط
مرزی بر اساس شکل  2ارائه شده است .مطابق شکل  ،3برای مشبندی
مدل از المان  S4Rبا انتگرالگیری کاهش یافته استفاده شده است .اندازه

مشها با استفاده از تحلیل حساسیت مش به دست آمده است .بدین منظور
مدل اجزا محدودی ساخته شده در نرمافزار  ،ABAQUSدر چهار حالت

مختلف با مشهای به اندازه  200میلیمتر 100 ،میلیمتر 50 ،میلیمتر

و  25میلیمتر تحلیل شد .با کاهش اندازه مشها از  50به  25میلیمتر،
تغییر چندانی در منحنی هیسترزیس اتصال به وجود نمیآید .در نتیجه اندازه
المانها در نواحی کاهش مقطع برابر با  25میلیمتر و در نواحی خارج از آن

برابر با  50میلیمتر انتخاب شده است.

در شکل  ،4کانتور تغییر شکلهای جانبی تیر نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میشود ،در محل اتصال  RBSتغییر شکلهای خارج
از صفحه جان تیر به شدت افزایش یافته و اتصال دچار کمانش جانبی جان

میگردد و در نتیجه در چرخههای بارگذاری با افزایش مقدار دوران انتهای

تیر ،مقاومت اتصال کاهش مییابد.

Isotropic Hardening

1
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RBS  مدل اجزا محدودی.1 شکل

FigureRBS
1. Finit
element
model
of RBS.
محدودی
مدل اجزا
.1 شکل

Fig. 1. Finite element model of RBS.

RBS  اعمال شرایط مرزی در مدل.2 شکل
RBS مدلboundary
شرایط مرزی در
 اعمال.2 شکل
Figure 2. Applying
conditions
on RBS model.

Fig. 2. Applying boundary conditions on RBS model.
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RBS  مدل مشبندی.3 شکل

RBS3.
بندی
مشof
مدل
.3 شکل
Figure
Mesh
RBS
model.
Fig. 3. Mesh of RBS model.

RBS  کانتور تغییر شکل جانبی مدل.4 شکل

Figure 4. RBS
Lateral
counter
RBS model.
مدلdisplacemt
تغییر شکل جانبی
 کانتور.4ofشکل

Fig. 4. Lateral displacement conture of RBS model.
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شکل  .5مقایسه منحنی هیسترزیس تحلیل اجزا محدودی با نمونه مرجع
Figure 5. The comparison
hysteresisبا of
curve
finite element
نمونه مرجع
اجزا محدودی
هیسترزیسofتحلیل
 analysisمنحنی
 .5 withمقایسه
 reference sample.شکل
A) Hysteresis curve of reference model. B) Hysteresis curve of finite element model.

Fig. 5. The comparison of hysteresis curve of finite element analysis with reference sample. A) Hysteresis
curve of reference model. B) Hysteresis curve of finite element model.

در شکل ( 5الف و ب) منحنی لنگر-دوران نمونهی مرجع و مدل اجزا

استفاده از این مدل ،تأثیر استفاده از سخت کنندههای افقی و قائم در بهبود

انتهای تیر نسبت به انتهای ثابت و محور قائم نشان دهندهی نسبت لنگر

 IPE300به عنوان تیر استفاده شده است .مطابق بند  2-13-3-10مبحث

محدودی نشان داده شده است .در این شکل ،محور افقی نشان دهنده دوران
انتهای تیر به لنگر پالستیک مقطع تیر میباشد .مطابق شکل  ،5مدل اجزا
محدودی با دقت بسیار مناسبی قادر به شبیهسازی رفتار اتصال  RBSبوده

و دارای دقت باالیی در تخمین مقاومت بیشینه و افت مقاومت اتصال در

چرخههای متعدد میباشد .مقاومت بیشینه اتصال آزمایش شده ،در چرخهی
اول بارگذاری بوده و برابر با  0/980برابر لنگر پالستیک تیر میباشد .در
اتصال مدل اجزا محدودی این مقاومت برابر با  1/023برابر لنگر پالستیک
به دست آمده است ،که نشان دهنده خطای  4/4درصدی در تخمین مقاومت
بیشینه اتصال میباشد .مقاومت نهایی اتصال در آزمایش نیز برابر با 0/539

لنگر پالستیک میباشد که این مقاومت در مدل اجزا محدودی برابر با

 0/545لنگر پالستیک تیر میباشد ،که نشان دهندهی خطای  1/1درصدی
مدل اجزا محدودی میباشد.

2- 2-مدلسازی نمونههای مورد مطالعه

در این تحقیق ،ابتدا مدل اجزا محدودی مورد استفاده در مدلسازی رفتار

اتصاالت  RBSمورد صحتسنجی قرار گرفته و دقت آن به اثبات رسید .با
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عملکرد اتصاالت  RBSمورد مطالعه قرار میگیرد .در مطالعهی پارامتری از

دهم مقررات ملی ساختمان [ ،]16با توجه به شکل  6در محل کاهش مقطع
باید محدودیتهای رابطه ( )1تامین شوند:

)(1


0.5bbf ≤ a ≤ 0.75bbf
0.65d ≤ b ≤ 0.85d
0.1bbf ≤ c ≤ 0.25bbf

در رابطه ( bbf ،)1عرض بال تیر و  dارتفاع کل مقطع تیرمی باشد.

مشخصات  IPE300در جدول  1نشان داده شده است.

با توجه به جدول  ،1بازه مجاز مقادیر کاهش مقطع تیر IPE300

مطابق رابطه ( )2برابر است با:
)(2


75mm ≤ a ≤ 112.5mm
195mm ≤ b ≤ 255mm
15mm ≤ c ≤ 37.5mm
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اتصال RBS
در اتصال
یافته در
کاهش یافته
مقطع کاهش
مشخصات مقطع
 ..6مشخصات
شکل 6
RBS
شکل
Figure 6. The specifications of reduced beam in RBS connection.

Fig. 6. The specifications of reduced beam in RBS connection.

جدول  .1مشخصات مدل مورد بررسی
جدول  .1مشخصات مدل مورد بررسی
Table 1. The specifications of studied model.
Table 1. The specifications of studied model.
ارتفاع کل ()mm

0.5bbf  a  0.75bbf
عرض بال ()mm
0.65d  b  0.85d
)mm
0.1
ضخامت بال (bbf
c  0.25bbf

01/7

ضخامت جان ()mm

7/0

اساس مقطع پالستیک ()mm3

000111

75mm  a  112.5mm
195mm  b  255mm
15
mm
بررسی c ،
37.5mm
مقطع
مشخصات
در نتیجه در مدلهای اجزا محدودی مورد
کاهش یافته مطابق رابطه ( )3میباشد:

)(3


033
051

چرخهبارگذاری رفت و برگشتی ،مشابه چرخه مورد استفاده در مدل مرجع در
نظر گرفته شده است .مشخصات نمونههای در نظر گرفته شده برای مطالعه

پارامتری در جدول  2نشان داده شده است.

a  80mm
b  200mm
c  35mm

مطابق بند  2-13-3-10مبحث دهم مقررات ملی ساختمان [ ،]16در
اتصال  RBSدر فاصله  d 0/5از انتهای مقطع کاهش یافته ،باید تکیهگاه
جانبی تعبیه گردد ،که در مدلهای مورد بررسی این بند نیز لحاظ شده است.
فوالد مصرفی برای تیر و سخت-کنندهها نیز از نوع  ST37با مقاومت

3یافتههای تحقیق3- 1-تأثیر سخت کنندههای قائم

استفاده از سخت کنندههای قائم در سه حالت مورد بررسی قرار گرفت.

این سه حالت شامل استفاده از یک سخت کننده در وسط ناحیه کاهش

مقطع ،دو سخت کننده در ابتدا و انتهای ناحیه اتصال و سه سخت کننده در

ابتدا ،انتها و وسط ناحیه کاهش مقطع میباشد .نحوه نامگذاری و مشخصات
سخت کنندهها در جدول  3نشان داده شده است.

تسلیم  240مگاپاسکال و مدول االستیسیته  210000مگاپاسکال و ضریب

در شکل  ،7مقاومت نهایی اتصاالت تقویت شده با استفاده از سخت

تأثیر جنس سخت کنندهها در رفتار اتصال میباشد ،از فوالد  ST52با

بارگذاری مقایسه شده است .همانطور که مالحظه میگردد ،استفاده از سه

پوآسون  0/3فرض شده است .عالوه بر این ،در مدلهایی که هدف بررسی
مقاومت تسلیم  360مگاپاسکال ،برای سخت کنندهها استفاده شده است.

کنندههای قائم با مقاومت نهایی اتصال بدون تقویت ،در پایان هر چرخه
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جدول  .2مشخصات مدلهای عددی مورد مطالعه
جدول  .2مشخصات مدلهای عددی مورد مطالعه

Table 2.
Table
2. The
The specifications
specifications of
of studied
studied numerical
numerical models.
models.
نام نمونه
No
Stiffener
V-1

تعداد سخت

تعداد سخت

ضخامت سخت

---

---

---

نمونه مرجع (استاندارد) بدون سخت کننده

---

0

0

 0سخت کننده قائم به عرض  01و ارتفاع  011میلیمتر

کننده افقی

V-2

---

کننده قائم

کننده ()mm

0

0

توضیحات

 0سخت کننده قائم به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر

V-3

---

0

0

H-1

0

---

0

 0سخت کننده قائم به عرض  75و  01و ارتفاع 011
میلیمتر

0

 0سخت کننده افقی به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر

H-3

0

---

0

 0سخت کننده افقی به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر
 0سخت کننده افقی به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر

H-2

0

---

V1+H1

0

0

0

V2+H1

0

0

0

V3+H1

0

0

0

H2+V1

0

0

0

H2+V2

0

0

0

S-1

0

0

0

S-2

0

0

0

V-3-ST52

---

0

0

H-3-ST52

0

---

0

S-1-ST52

0

0

0
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 0سخت کننده قائم به عرض  01و ارتفاع  011میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول  011میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول  011میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  75و  01و ارتفاع 011
میلیمتر و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول
 011میلیمتر

 0سخت کننده قائم به عرض  01و ارتفاع  011میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول  011میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول  011میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  01و ارتفاع  005میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  01و طول  051میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  75و طول  011میلی-
متر
 0سخت کننده قائم به عرض  75و  01و ارتفاع 011
میلیمتر و فوالد از جنس ST52

 0سخت کننده افقی به عرض  75و ارتفاع  011میلیمتر
و فوالد از جنس ST52
 0سخت کننده قائم به عرض  01و ارتفاع  005میلیمتر
و  0سخت کننده افقی به عرض  01و طول  051میلی-
متر و فوالد از جنس ST52
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کننده قائم
سخت
هایدارای
های
مشخصات مدل
جدول
کننده قائم
سخت
دارای
مدل
.3.0مشخصات
جدول
3. The
specificationsofofmodels
models with
stiffener.
TableTable
3. The
specifications
withvertical
vertical
stiffener.

نام نمونه

روش تقویت

V-1

یک سخت کننده قائم در وسط

V-2
V-3

ضخامت سخت

عرض سخت

0

01

کننده ()mm

دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتها

دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتها و
یک سخت کننده قائم در وسط

0

کننده ()mm
75

در ابتدا و انتها75 :
در وسط01 :

0

ارتفاع سخت

کننده ()mm
011
011
011

شکل  .7مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت  RBSتقویت شده با سخت کننده قائم
Comparisonقائم
ofبا سخت کننده
شده
تقویت
اتصاالت RBS
بارگذاری
چرخهی
در هر
reinforcedمقاومت نهایی
 .7withمقایسهی
 verticalشکل
Figure 7.
final
strength
loadدرin each
cycle
in RBS
connections
stiffener.
Fig. 7. Comparison of final strength in each load cycle in RBS connections reinforced with vertical stiffener.

سخت کننده قائم بیشترین تأثیر را در افزایش مقاومت نهایی اتصال داشته و

استفاده از دو سخت کننده در ابتدا و انتهای ناحیه کاهش مقطع ،تأثیری در
افزایش مقاومت اتصال ندارد .در پایان چرخهی اول بارگذاری ،مقاومت نهایی

اتصاالت  V-2 ،V-1و  V-3در مقایسه با اتصال بدون تقویت به ترتیب

 0/1 ،2/2و  2/7درصد افزایش یافته است .در پایان چرخهی آخر بارگذاری،

مقاومت نهایی اتصاالت  V-1و  V-3در مقایسه با اتصال بدون تقویت به

ترتیب  4/5و  7/6درصد افزایش یافته است.

در شکل  ،8تأثیر سخت کنندههای قائم در کاهش بیشینه تغییر شکل

خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع ،که نشان دهنده کمانش
موضعی جان تیر در اتصال  RBSمیباشد ،نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میشود ،با وجود تأثیر مثبت سخت کنندهها در کاهش تغییر
شکلهای خارج از صفحه جان تیر ،اما مقدار این تغییر شکلها ،زیاد میباشد،
که نشاندهنده کمانش جان تیر در محل اتصال و در نتیجه زوال مقاومت
اتصال میباشد.
مطابق شکل  ،9کانتور تغییر شکل برای اتصال  RBSبا تعداد سخت
کنندهی مختلف قائم ارائه شده است .به عنوان نمونه برای تقویت اتصال با
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شکل  .8بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان مدل  RBSدر محل کاهش مقطع در اتصاالت دارای سخت کننده قائم
قائم
دارای سخت
مقطع در اتصاالت
RBSدرofمحل کاهش
RBSmodel
صفحهatجان مدل
خارج از
تغییر شکل
 withشکل .8
کنندهFigure 8.
Maximum
out-of-plane
deformation
section
reduction
بیشینه in
connections
vertical stiffener.
Fig. 8. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in connections with vertical
stiffener.

سه سخت کننده قائم ،در پایان چرخهی ششم بارگذاری جان تیر در محل

کاهش مقطع تیر دچار کمانش موضعی شده و مقدار تغییر شکل خارج از

صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع برابر با  15/34میلیمتر میباشد.

در شکل  ،10منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر  RBSبا

یک ،دو و سه ورق سخت کننده قائم نشان داده شده است .همانطور که

مشاهده میگردد ،مقاومت خمشی اتصال با افزایش چرخههای بارگذاری

کاهش مییابد .در شکل ( 10الف) ،مقاومت خمشی اتصال در پایان هر
چرخهی بارگذاری نشان داده شده است .در پایان چرخهی اول بارگذاری
مقاومت خمشی اتصال برابر با  0/937مقاومت پالستیک مقطع تیر میباشد.
اما در پایان چرخهی ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته

و به  0/780مقاومت پالستیک تیر میرسد ،که نشان دهنده کاهش 16/7

درصدی مقاومت خمشی اتصال میباشد .در شکل -10ب مقاومت خمشی
اتصال در پایان چرخهی ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته

و از  0/917به  0/740مقاومت پالستیک تیر میرسد ،که نشاندهنده کاهش
 19/3درصدی مقاومت خمشی اتصال میباشد .در شکل -10ج مقاومت

خمشی اتصال  14/6درصد کاهش یافته است.

در شکلهای  11تا  ،14نمودار توزیع تنشهای فونمیسز در امتداد

بالهای فوقانی و تحتانی تیر ،در انتهای ثابت و وسط ناحیه کاهش مقطع ،در
پایان چرخه ششم بارگذاری نشان داده شده است .در این حالت ،بال فوقانی

در کشش و بال تحتانی در فشار میباشد .در این نمودارها محور افقی نشان
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ن دهنده نسبت تنش فونمیسز به
دهنده عرض بال تیر و محور قائم نشا 
تنش تسلیم فوالد تیر میباشد .مطابق این شکلها ،با وجود تقویت اتصال
 RBSبا استفاده از سخت کنندههای قائم ،توزیع تنش در بال تیر ،به ویژه
در محل کاهش مقطع ،نسبتا یکنواخت بوده و این سخت کنندهها سبب
تمرکز تنش در ناحیه کاهش مقطع نمیشوند .مطابق شکل  ،11در مقایسه
با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال تحتانی تیر در انتهای
ثابت در مدلهای  V-1و  V-3به ترتیب  30و  19درصد افزایش یافته و
در مدل  17 ،V-2درصد کاهش یافته است .مطابق شکل  ،12در مقایسه
با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در انتهای
ثابت در مدلهای  V-1و  V-3به ترتیب  3و  4درصد افزایش یافته و در
مدل  1/5 ،V-2درصد کاهش یافته است .مطابق شکل  ،13در مقایسه با
اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال تحتانی تیر در محل
کاهش مقطع در مدلهای  V-2 ،V-1و  V-3به ترتیب  3 ،7و  9درصد
افزایش یافته است .مطابق شکل  ،14در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،تنش
فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در محل کاهش مقطع در مدلهای
 V-2 ،V-1و  V-3به ترتیب  3 ،5و  6درصد افزایش یافته است.
3- 2تأثیر سختکنندههای افقیاستفاده از سخت کنندههای افقی در سه حالت مورد بررسی قرار گرفت.
این سه حالت شامل استفاده از یک سخت کننده در وسط ارتفاع تیر ،دو
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الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده قائم

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده قائم

ج) تقویت اتصال با سه سخت کننده قائم
-0/045  تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.9 شکل
Fig. 9. Out-of-plane deformation of the connection in the sixth loading cycle in the relative displacement of
-0-045. A) Strengthen the connection with one vertical stiffener. B) Strengthen the connection with two vertical stiffeners. C) Strengthen the connection with three vertical stiffeners.
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الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده قائم

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده قائم

ج) تقویت اتصال با سه سخت کننده قائم
RBS
انتهایی تی
دوران انتها
-هیسترزیسلنگر
منحنیهیسترزیس
منحنی
11 شکل
RBSاتصال
تیرردردراتصال
دوران-لنگر
.10 .شکل

Figure 10. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection.

Fig.
10. Hysteresis
of moment-rotation
of-end-of-beam
at RBS
connection.
Strengthen
thetwo
connection
A) Strengthen
thecurve
connection
with one vertical
stiffener. B)
Strengthen
the A)
connection
with
vertical
with one vertical stiffener.
B)
Strengthen
the
connection
with
two
vertical
stiffener.
C)
Strengthen
the
connecstiffener. C) Strengthen the connection with three vertical stiffener.
tion with three vertical stiffener.
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 در بال تحتانی تیر در انتهای ثابت،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.11 شکل
بال تحتانی تیرin
 درthe
،-0/045
 مکانcycle
در تغییرatبارگذاری
تنش در چرخهی
 توزیع.11inشکل
Figureثابت
11. انتهای
Stressدرdistribution
sixthنسبی
loading
relativeششم
displacement
of -0.045,
the lower
wing of the beam at the fixed end.
Fig. 11. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam at the fixed end.

 در بال فوقانی تیر در انتهای ثابت،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.12 شکل
Figureثابت
12. انتهای
Stressدرdistribution
the sixthنسبی
loading
relativeششم
displacement
of -0.045,
the upper
 بال فوقانی تیرin
 در،-0/045
 مکانcycle
در تغییرatبارگذاری
تنش در چرخهی
 توزیع.12inشکل
wing of the beam at the fixed end.

Fig. 12. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the fixed end.
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 در بال تحتانی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.13 شکل
Figure
13. Stress
distribution
in the
sixth
loading
at relative
displacement
in the
کاهش مقطع
وسط ناحیه
تحتانی تیر در
در بال
،-0/045
نسبیcycle
تغییر مکان
بارگذاری در
چرخهی ششمofدر-0.045,
توزیع تنش
.13 lower
شکل
wing of the beam at the middle of reduced section area.

Fig. 13. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam at the middle of reduced section area.

 در بال فوقانی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-0/045  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.14 شکل

 در بال فوقانی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.14 شکل
Fig. 14. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of

Figure 14. Stress distribution in the
thebeam
sixthatloading
cycle at relative displacement of -0.045, in the upper
the middle of reduced section area.
wing of the beam at the middle of reduced section area.
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سختکننده
دارایسخت
های دارای
جدول .4
افقیافقی
کننده
مدلهای
مشخصاتمدل
مشخصات
جدول .4

Table
4. The
specifications
modelswith
with
horizontal
stiffener.
Table
4. The
specifications of
of models
horizontal
stiffener.
نام نمونه

روش تقویت

H-1

یک سخت کننده در وسط ارتفاع تیر

H-2
H-3

ضخامت سخت

عرض سخت

0

75

دو سخت کننده به فواصل دو سوم ارتفاع
تیر
سه سخت کننده به فواصل سه چهارم
ارتفاع تیر

کننده ()mm

کننده ()mm

طول سخت کننده
()mm
011

0

75

011

0

75

011

شکل  .15مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت تقویت شده با سخت کننده افقی
شکل  .15مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت تقویت شده با سخت کننده افقی
Figure 15. Comparison of final strength in each load cycle in RBS connections reinforced with
horizontal stiffener

Fig. 15. Comparison of final strength in each load cycle in RBS connections reinforced with horizontal
stiffener

سخت کننده در ارتفاع تیر و سه سخت کننده در ارتفاع تیر ،با فواصل مساوی

داشته و استفاده از یک سخت کننده در وسط ارتفاع ،کمترین تأثیر را در

کنندهها در جدول  4نشان داده شده است.

اتصاالت  H-2 ،H-1و  H-3در مقایسه با اتصال بدون تقویت به ترتیب

و در طول ناحیه کاهش مقطع میباشد .نحوه نامگذاری و مشخصات سخت

افزایش مقاومت اتصال دارد .در پایان چرخهی اول بارگذاری ،مقاومت نهایی

در شکل  ،15مقاومت نهایی اتصاالت تقویت شده با استفاده از سخت

 2/6 ،0/3و  4درصد افزایش یافته است .در پایان چرخهی آخر بارگذاری،

بارگذاری مقایسه شده است .همانطور که مالحظه میگردد ،استفاده از

تقویت به ترتیب  19/2 ،4/1و  24درصد افزایش یافته است .عالوه بر

کنندههای افقی با مقاومت نهایی اتصال بدون تقویت ،در پایان هر چرخه
سه سخت کننده افقی بیشترین تأثیر را در افزایش مقاومت نهایی اتصال

مقاومت نهایی اتصاالت  H-2 ،H-1و  H-3در مقایسه با اتصال بدون
افزایش مقاومت اتصاالت تقویت شده با استفاده از سخت کنندههای افقی،
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شکل  .16بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر  RBSدر محل کاهش مقطع در اتصاالت دارای سخت کننده افقی
Figure
کننده16.
Maximum
out-of-plane
deformation
section
reduction
connections
افقی
دارای سخت
مقطع در اتصاالت
RBSدرofمحل کاهش
RBSmodel
صفحهatجان تیر
خارج از
بیشینهinتغییر شکل
 withشکل .16
horizontal stiffener.

Fig. 16. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in connections with horizontal stiffener.

در اتصاالت تقویت شده با استفاده از دو و سه سخت کننده ،زوال مقاومت

بارگذاری نشان داده شده است .در پایان چرخهی اول بارگذاری مقاومت

در شکل  ،16تأثیر سخت کنندههای افقی در کاهش بیشینه تغییر شکل

در پایان چرخهی ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته و

اتصال در اثر چرخههای بارگذاری نیز تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.

ن دهنده کمانش
خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع ،که نشا 
موضعی جان تیر در اتصال  RBSمیباشد ،نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میشود ،در حالت استفاده از دو و سه سخت کننده افقی در محل

کاهش مقطع ،بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر کاهش یافته و
تقریبا به صفر میرسد ،که نتیجه آن از بین رفتن مشکل کمانش موضعی

جان و زوال مقاومت اتصال در چرخههای بارگذاری متناوب میباشد.

خمشی اتصال برابر با  0/919مقاومت پالستیک مقطع تیر میباشد .اما
به  0/776مقاومت پالستیک تیر میرسد ،که نشان دهنده کاهش 15/5

درصدی مقاومت خمشی اتصال میباشد .در شکل -18ب مقاومت خمشی
اتصال  5/4درصد کاهش یافته است .در شکل -18ج مقاومت خمشی اتصال
به  2/9درصد کاهش یافته است.

در شکلهای  19تا  ،22نمودار توزیع تنشهای فونمیسز در امتداد

بالهای فوقانی و تحتانی تیر ،در انتهای ثابت و وسط ناحیه کاهش مقطع،

مطابق شکل  ،17کانتور تغییر شکل برای اتصال  RBSبا تعداد سخت

در پایان چرخهی ششم بارگذاری نشان داده شده است .در این حالت ،بال

با سه سخت کننده افقی ،در پایان چرخهی ششم بارگذاری جان تیر در

ن دهنده عرض بال تیر و محور قائم نشان دهنده نسبت تنش فونمیسز
نشا 

کنندهی مختلف افقی ارائه شده است .به عنوان نمونه برای تقویت اتصال
محل کاهش مقطع تیر از کمانش موضعی جان جلوگیری شده و مقدار تغییر

شکل خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع برابر با  0/67میلیمتر
میباشد.

فوقانی در کشش و بال تحتانی در فشار میباشد .در این نمودارها محور افقی

به تنش تسلیم فوالد تیر میباشد .مطابق این شکلها ،با وجود تقویت اتصال
 RBSبا استفاده از سخت کنندههای افقی ،توزیع تنش در بال تیر ،به ویژه

در محل کاهش مقطع ،نسبتا یکنواخت بوده و این سخت کنندهها سبب

در شکل  18منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر  RBSبا

تمرکز تنش در ناحیه کاهش مقطع نمیشوند .مطابق شکل  ،19در مقایسه

مشاهده میگردد ،مقاومت خمشی اتصال با افزایش چرخههای بارگذاری

ثابت در مدلهای  H-2و  H-3به ترتیب  21و  34درصد افزایش یافته و

یک ،دو و سه ورق سخت کننده افقی نشان داده شده است .همانطور که

کاهش مییابد .در شکل -18الف مقاومت خمشی اتصال در پایان هر چرخه
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با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال تحتانی تیر در انتهای

در مدل  20 ،H-1درصد کاهش یافته است .مطابق شکل  ،20در مقایسه با
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الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی

ج) تقویت اتصال با سه سخت کننده افقی

RBS
RBSاتصال
تیردردراتصال
انتهایتیر
دورانانتهای-لنگر
دوران-هیسترزیسلنگر
منحنیهیسترزیس
منحنی.17.17شکل
شکل

Figure 17. Out-of-plane deformation of the connection in the sixth loading cycle in the relative
Fig. 17. Out-of-plane deformation of the connection
in theofsixth
loading cycle in the relative displacement of
displacement
-0-045.
-0-045. A)
Strengthen
the
connection
with
one
horizontal
stiffener.
A) Strengthen the connection with one horizontal stiffener.B)
B)Strengthen
Strengthenthe
theconnection
connectionwith
withtwo
twohorizontal
stiffeners.
C)
Strengthen
the
connection
with
three
horizontal
stiffeners.
horizontal stiffeners. C) Strengthen the connection with three horizontal stiffeners.
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الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی

ج) تقویت اتصال با سه سخت کننده افقی

RBS دوران انتهای تیر در اتصال- منحنی هیسترزیس لنگر.18 شکل

Figure 18. Hysteresis curve
moment-rotation
of-end-of-beam
RBS.18
connection.
A) Strengthen the
RBSofاتصال
دوران انتهای تیر در-لنگر
هیسترزیسatمنحنی
شکل
connection with one horizontal stiffener. B) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners. C)
the connection
with three at
horizontal
stiffeners.
Fig. 18. Hysteresis curveStrengthen
of moment-rotation
of-end-of-beam
RBS connection.
A) Strengthen the connec-

tion with one horizontal stiffener. B) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners. C) Strengthen
the connection with three horizontal stiffeners.
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Figure 19.ثابت
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loading
cycleتغییر
at relative
displacement
-0.045,
in .19
theشکل
lower wing of
انتهای
تحتانی تیر درinبال
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،-0/045
مکان نسبی
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 چرخهی ششمof
تنش در
توزیع
the beam at the fixed end

Fig. 19. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam at the fixed end

 در بال فوقانی تیر در انتهای ثابت،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.21 شکل
Figure 20. ثابت
Stress
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the
loading
cycleتغییر
at relative
displacement
-0.045,
in .20
theشکل
upper wing of
انتهای
فوقانی تیر درinبال
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مکان نسبی
بارگذاری در
 چرخهی ششمof
تنش در
توزیع
the beam at the fixed end.

Fig. 20. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the fixed end.
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 در بال تحتانی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.21 شکل
Figure
21.کاهش
Stressناحیه
distribution
the sixth
cycleمکان
at relative
displacement
-0.045,
in توزیع
the lower
wing of
مقطع
 تیر در وسطin
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 در بالloading
،-0/045 نسبی
بارگذاری در تغییر
ی ششمof
چرخه
تنش در
.21 شکل
the beam at the middle of reduced section area.

Fig. 21. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam at the middle of reduced section area.

 در بال فوقانی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.22 شکل

مقطع
 تیر در وسطin
فوقانی
 در،-0/045
بارگذاری در تغییر
ی ششمof
چرخه
تنش در
.22 شکل
Figure
22.کاهش
Stressناحیه
distribution
the بال
sixth
loading نسبی
cycleمکان
at relative
displacement
-0.045,
in توزیع
the upper
wing of
the beam at the middle of reduced section area.
Fig. 22. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the middle of reduced section area.

1292

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،4سال  ،1401صفحه  1273تا 1310

جدول  .5مشخصات مدلهای دارای سخت کننده ترکیبی
Table 5. The
of models
with combined
specificationsترکیبی
دارای سخت کننده
مشخصات مدلهای
stiffener.جدول .5

Table 5. The specifications of models with combined stiffener.
نام نمونه
V1+H1
V2+H1
V3+H1

روش تقویت
یک سخت کننده قائم در وسط

ضخامت سخت

عرض سخت

0

01

کننده ()mm

یک سخت کننده افقی در وسط ارتفاع تیر

0

یک سخت کننده افقی در وسط ارتفاع تیر

0

0

دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتها

دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتها و یک
سخت کننده قائم در وسط

0

یک سخت کننده افقی در وسط ارتفاع تیر
یک سخت کننده قائم در وسط

H2+V1

دو سخت کننده افقی به فواصل دو سوم ارتفاع
تیر

H2+V2

دو سخت کننده افقی به فواصل دو سوم ارتفاع
تیر

کننده ()mm

کننده ()mm

75

011

75
75

ابتدا و انتها75 :
وسط01 :

011
011
011
011

0

75

0

75

011

0

75

011

0

75

011

0

دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتها

طول سخت

01

011
011

اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در انتهای ثابت

دو سخت کننده افقی در ارتفاع تیر به همراه یک سخت کننده قائم در وسط

 3 ،H-2درصد کاهش یافته است .مطابق شکل  ،21در مقایسه با اتصال

کننده قائم در ابتدا و انتهای ناحیه کاهش مقطع میباشد .نحوه نامگذاری و

در مدلهای  H-1و  H-3به ترتیب  5/6و  7درصد افزایش یافته و در مدل
بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال تحتانی تیر در محل کاهش

مقطع در مدلهای  H-1و  H-3به ترتیب  6/6و  7/3درصد افزایش یافته

و در مدل  4/2 ،H-2درصد کاهش یافته است .مطابق شکل  ،22در مقایسه
با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در محل

کاهش مقطع در مدلهای  H-1و  H-3به ترتیب  7/4و  9درصد افزایش
یافته و در مدل  2 ،H-2درصد کاهش یافته است.
3- 3-تأثیر ترکیب سخت کنندههای افقی و قائم

ناحیه کاهش مقطع و دو سخت کننده افقی در ارتفاع تیر به همراه دو سخت
مشخصات سخت کنندهها در جدول  5نشان داده شده است.

در شکل  ،23مقاومت نهایی اتصاالت تقویت شده با استفاده از ترکیب

سخت کنندههای افقی و قائم با مقاومت نهایی اتصال بدون تقویت ،در
پایان هر چرخه بارگذاری مقایسه شده است .همانطور که مالحظه میگردد،

استفاده از ترکیب دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم ،بیشترین

تأثیر را در افزایش مقاومت نهایی اتصال داشته و استفاده از ترکیب دو
سخت کننده قائم و یک سخت کننده افقی ،کمترین تأثیر را در افزایش

مقاومت اتصال دارد .در پایان چرخه اول بارگذاری ،مقاومت نهایی اتصاالت

استفاده از ترکیب سخت کنندههای افقی و قائم در پنج حالت مورد

 H2+V1 ،V3+H1 ،V2+H1 ،V1+H1و  H2+V2در مقایسه با

وسط ارتفاع تیر به همراه یک سخت کننده قائم در وسط ناحیه کاهش مقطع،

است .در پایان چرخه آخر بارگذاری ،مقاومت نهایی اتصاالت ،V1+H1

ابتدا و انتهای ناحیه کاهش مقطع ،یک سخت کننده افقی در وسط ارتفاع

تقویت به ترتیب  21/2 ،9/1 ،3/7 ،7/9و  26/1درصد افزایش یافته است.

بررسی قرار گرفت .این پنج حالت شامل استفاده از یک سخت کننده افقی در

اتصال بدون تقویت به ترتیب  3/6 ،2/9 ،0/4 ،2/4و 6/2درصد افزایش یافته

یک سخت کننده افقی در وسط ارتفاع تیر به همراه دو سخت کننده قائم در

 H2+V1 ،V3+H1 ،V2+H1و  H2+V2در مقایسه با اتصال بدون

تیر به همراه سه سخت کننده قائم در ابتدا ،انتها وسط ناحیه کاهش مقطع،

تقویت شده با

عالوه بر افزایش مقاومت اتصاالت تقویت شده ،در اتصاالت
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شکل  .23مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت تقویت شده
شکل  .23مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت تقویت شده
Figure 23. Comparison of final strength in each load cycle in reinforced RBS connections.

Fig. 23. Comparison of final strength in each load cycle in reinforced RBS connections.

شکل  .24بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر  RBSدر محل کاهش مقطع در اتصاالت تقویت شده
شکل  .24بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر  RBSدر محل کاهش مقطع در اتصاالت تقویت شده
Figure 24. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in reinforced connections.

Fig. 24. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in reinforced connections.

استفاده از ترکیب دو سخت کننده افقی و یک یا دو سخت کننده قائم ،زوال

جان تیر کاهش یافته و تقریبا به صفر میرسد ،که نتیجه آن از بین رفتن

یافته است .در شکل  ،24تأثیر سخت کنندههای ترکیبی در کاهش بیشینه

متناوب میباشد .مطابق شکل  ،25کانتور تغییر شکل برای اتصال  RBSبا

مقاومت اتصال در اثر چرخههای بارگذاری نیز تا حد بسیار زیادی کاهش

تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع ،که نشان دهنده
کمانش موضعی جان تیر در اتصال  RBSمیباشد ،نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،در حالت استفاده از دو سخت کننده افقی در

ترکیب با یک با دو سخت کننده قائم ،بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه
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اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم ،در پایان چرخهی
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ب) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم

الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و قائم

ح) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و یک سخت کننده قائم

ج) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و سه سخت کننده قائم

خ) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم
-1/145  تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.25 شکل
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شکل
 شکلdisplacement of
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ب) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم

الف) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و قائم

ح) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و یک سخت کننده قائم

ج) تقویت اتصال با یک سخت کننده افقی و سه سخت کننده قائم

خ) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم
RBS دوران انتهای تیر در اتصال- منحنی هیسترزیس لنگر.26 شکل

RBS دوران انتهای تیر در اتصال- منحنی هیسترزیس لنگر.26 شکل
Figure 26. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection.
A) Strengthen the connection with one horizontal stiffener and one vertical stiffener.
Fig. 26. Hysteresis
curve ofthe
moment-rotation
of-end-of-beam
RBS connection.
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the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners.

الف مقاومت خمشی اتصال در پایان هر چرخه بارگذاری نشان-26 شکل

 در پایان چرخه اول بارگذاری مقاومت خمشی اتصال برابر.داده شده است
 اما در پایان چرخه ششم. مقاومت پالستیک مقطع تیر میباشد0/939 با
 مقاومت پالستیک0/805 بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته و به

. میلیمتر میباشد0/47 مقطع برابر با

 با یکRBS دوران انتهای تیر- منحنی هیسترزیس لنگر،26 در شکل

، همانطور که مشاهده میگردد.سخت کننده افقی و قائم نشان داده شده است

 در.مقاومت خمشی اتصال با افزایش چرخههای بارگذاری کاهش مییابد
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شکل  .27توزیع تنش در چرخه ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی  ،-1/145در بال پایینی تیر در انتهای ثابت
شکل  .27توزیع تنش در چرخه ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی  ،-0/045در بال پایینی تیر در انتهای ثابت
Figure 27. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam
at at
the
fixed displacement
end.
Fig. 27. Stress distribution in the sixth loading
cycle
relative
of -0.045, in the lower wing of
the beam at the fixed end.

ن دهنده کاهش  14/2درصدی مقاومت خمشی اتصال
تیر میرسد ،که نشا 
میباشد .در شکل -26ب ،ج ،ح و خ مقاومت خمشی اتصال به ترتیب

 4/8 ،13/7 ،15/9و  3/7درصد کاهش یافته است.

در شکلهای  27تا  ،30نمودار توزیع تنشهای فونمیسز در امتداد

بالهای فوقانی و تحتانی تیر ،در انتهای ثابت و وسط ناحیه کاهش مقطع ،در
پایان چرخه ششم بارگذاری نشان داده شده است .در این حالت ،بال فوقانی

در کشش و بال تحتانی در فشار میباشد .در این نمودارها محور افقی نشان

ن دهنده نسبت تنش فونمیسز به
دهنده عرض بال تیر و محور قائم نشا 

است .مطابق شکل  ،29در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز
بیشینه در بال تحتانی تیر در محل کاهش مقطع در مدلهای ،V1+H1

 H2+V1 ،V3+H1 ،V2+H1و  H2+V2به ترتیب 5/8 ،6/7 ،2/6 ،8

و  6/6درصد افزایش یافته است .مطابق شکل  ،30در مقایسه با اتصال بدون
تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در محل کاهش مقطع در

مدلهای  H2+V1 ،V2+H1 ،V1+H1و  H2+V2به ترتیب ،4/9
 6/3 ،1/6و  6/8درصد افزایش یافته و در مدل  3/6 V3+H1درصد کاهش
یافته است.

تنش تسلیم فوالد تیر میباشد .مطابق این شکلها ،با وجود تقویت اتصال

3- 4-تأثیر ترکیب سخت کنندهها به شکل مستطیل

 RBSبا استفاده از سخت کنندههای افقی و قائم ،توزیع تنش در بال تیر ،به

ویژه در محل کاهش مقطع ،نسبتا یکنواخت بوده و این سخت کنندهها سبب

تمرکز تنش در ناحیه کاهش مقطع نمیشوند .مطابق شکل  ،27در مقایسه
با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال تحتانی تیر در انتهای

ثابت در مدلهای  H2+V1 ،V3+H1 ،V1+H1و  H2+V2به ترتیب
 31 ،7/8 ،30و  22درصد افزایش یافته و در مدل  3 ،V2+H1درصد

کاهش یافته است .مطابق شکل  ،28در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،تنش
فونمیسز بیشینه در بال فوقانی تیر در انتهای ثابت در مدلهای ،V1+H1

 H2+V1و  H2+V2به ترتیب  5 ،3/4و  5/7درصد افزایش یافته و در

در ادامهی این تحقیق اتصال  RBSتوسط ترکیبی از سخت کنندههای

افقی و قائم ،که به شکل مستطیل چیده شدهاند ،تقویت گردیدند .یک حالت

شامل استفاده از دو سخت کننده افقی دارای طول برابر با  75درصد طول
ناحیه کاهش مقطع ( 150میلیمتر) به همراه دو سخت کننده قائم دارای

طول برابر با  75درصد ارتفاع جان تیر ( 225میلیمتر) میباشد ،که به شکل
مستطیل چیده شدند .در حالت دوم یک سخت کننده قائم در وسط ناحیه

کاهش مقطع به اتصال اضافه گردید .نحوه نامگذاری و مشخصات سخت
کنندهها در جدول  6نشان داده شده است.

در شکل  ،31مالحظه میگردد ،استفاده از هر دو روش ،تأثیر تقریبا

مدلهای  V2+H1و  V3+H1به ترتیب  1/6و  5/8درصد کاهش یافته
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 در بال باالیی تیر در انتهای ثابت،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.28 شکل
 در بال باالیی تیر در انتهای ثابت،-0/045  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.28 شکل
Figure 28. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the fixed end.
Fig. 28. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the fixed end.

مقطعمقطع
کاهش
ناحیهناحیه
وسط
تیرتیدرر در
پایینی
-1/145 نسبی
تغییرمکان
دردرتغییر
بارگذاری
ششم
چرخهی
تنش در
شکلتوزی
.21 شکل
کاهش
وسط
بالپایینی
دربال
در،،-0/045
مکان نسبی
بارگذاری
ششم
چرخهی
تنش در
عتوزیع.29
Figure 29. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the middle
reduced
section area.
Fig. 29. Stress distribution inthe
thebeam
sixth at
loading
cycle atofrelative
displacement
of -0.045, in the lower wing of
the beam at the middle of reduced section area.
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مقطعمقطع
کاهش
ناحیهناحیه
وسط
تیرتیدرر در
باالیی
نسبی 1/145
بارگذاریدردرتغییر
بارگذاری
ششم
چرخهی
تنش در
شکلتوزی
شکل .31
کاهش
وسط
،-،-0/045دردربالبالباالیی
مکان نسبی
تغییر مکان
ششم
چرخهی
تنش در
.30عتوزیع
Figure 30. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the
the middle
reduced
section area.
Fig. 30. Stress distribution in
thebeam
sixth at
loading
cycle atofrelative
displacement
of -0.045, in the upper wing of
the beam at the middle of reduced section area.

جدول  .6مشخصات مدلهای دارای ترکیبی از سخت کنندههای افقی و قائم به صورت مستطیل
Table 6. The specifications of models with horizontal stiffener.
جدول  .6مشخصات مدلهای دارای ترکیبی از سخت کنندههای افقی و قائم به صورت مستطیل
Table 6. The specifications of models with horizontal stiffener.

نام نمونه
S-1
S-2

روش تقویت
دو سخت کننده قائم

ضخامت سخت

عرض سخت کننده

طول سخت کننده

0

01

005

کننده ()mm

دو سخت کننده افقی

0

دو سخت کننده افقی

0

سه سخت کننده قائم

()mm
01
01

0

01

()mm
051
005
051

برابری در افزایش مقاومت نهایی اتصال دارد .در پایان چرخه اول بارگذاری،

در شکل  ،32تأثیر سخت کنندهها در کاهش بیشینه تغییر شکل

اتصال بدون تقویت  5/9درصد افزایش یافته است .در پایان چرخهی آخر

موضعی جان تیر در اتصال  RBSمیباشد ،نشان داده شده است .همانطور

مقاومت نهایی اتصاالت  S-1و  S-2تقریبا برابر بوده و در مقایسه با
بارگذاری ،مقاومت نهایی اتصاالت  S-1و  S-2تقریبا برابر بوده و در مقایسه
با اتصال بدون تقویت به ترتیب  18/8و  20/2درصد افزایش یافته است.

عالوه بر افزایش مقاومت اتصاالت تقویت شده ،در اتصاالت تقویت شده،
زوال مقاومت اتصال در اثر چرخههای بارگذاری نیز تا حد بسیار زیادی
کاهش یافته است.

خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع ،که نشان-دهنده کمانش
که مالحظه میشود ،با وجود تأثیر مثبت سخت کنندهها در کاهش تغییر

شکلهای خارج از صفحه جان تیر ،اما مقدار این تغییر شکلها ،زیاد میباشد،
ن دهنده کمانش جان تیر در محل اتصال میباشد .مطابق شکل ،33
که نشا 

کانتور تغییر شکل برای اتصال  RBSبا تعداد سخت کنندهی مستطیلی ارائه

شده است .به عنوان نمونه برای تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو
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 مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در اتصاالت دارای سخت کنندهی مستطیلی.31 شکل
Figure 31. The
specifications
models
with
a combination
horizontal
and
vertical
stiffeners in a
مستطیلی
سخت کنندهیofدارای
اتصاالت
بارگذاری در
 هر چرخهیof
نهایی در
ی مقاومت
مقایسه
.31 شکل
rectangular shape.
Fig. 31. The specifications of models with a combination of horizontal and vertical stiffeners in a rectangular
shape.

مستطیلی
کنندهی
سخت
دارای
اتصاالت
RBS تیر
جان تیر
صفحهجان
خارجازازصفحه
شکلخارج
شکل
تغییر
بیشینه
.32 شکل
مستطیلی
کنندهی
سخت
دارای
مقطعدردراتصاالت
کاهشمقطع
محلکاهش
در محل
 درRBS
تغییر
بیشینه
.32 شکل
Figure 32. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in connections with
rectangular
stiffener.
Fig. 32. Maximum out-of-plane deformation
of RBS model
at section reduction in connections with rectangular stiffener.
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الف) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و سه سخت کننده قائم

شکل  .33تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی -1/145
شکل  .33تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی -0/045

Figure 33. Out-of-plane deformation of the connection in the sixth loading cycle in the relative

Fig. 33. Out-of-plane deformation of the connection in the sixth loading cycle in the relative displacement of
-0-045.and two vertical stiffeners. B) Strengthen
-0-045. A) Strengthen the connection with displacement
two horizontal of
stiffeners
the connection with two horizontal stiffeners and three vertical stiffeners.

A) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners.

B) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and three vertical stiffeners.

سخت کننده قائم ،در پایان چرخهی ششم بارگذاری جان تیر در محل کاهش

برابر با  0/971مقاومت پالستیک مقطع تیر میباشد .اما در پایان چرخه

تیر در محل کاهش مقطع برابر با  11/24میلیمتر میباشد.

پالستیک تیر میرسد ،که نشان دهنده کاهش  8/7درصدی مقاومت

مقطع تیر دچار کمانش موضعی شده و مقدار تغییر شکل خارج از صفحه جان

ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته و به  0/886مقاومت

در شکل  ،34منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر  RBSبا چهار

خمشی اتصال میباشد .در شکل -34ب ،در پایان چرخهی اول بارگذاری

مقاومت خمشی اتصال با افزایش چرخههای بارگذاری کاهش مییابد .در

میباشد .اما در پایان چرخهی ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال

سخت کننده مستطیلی نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد،

شکل -34الف مقاومت خمشی اتصال در پایان هر چرخه بارگذاری نشان

داده شده است .در پایان چرخهی اول بارگذاری مقاومت خمشی اتصال

مقاومت خمشی اتصال برابر با  0/971مقاومت پالستیک مقطع تیر
کاهش یافته و به  0/896مقاومت پالستیک تیر میرسد ،که نشان دهنده

کاهش  7/7درصدی مقاومت خمشی اتصال میباشد.
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الف) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم

ب) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و سه سخت کننده قائم

شکل  .34منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر در اتصال RBS

شکل  .34منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر در اتصال RBS
Figure 34. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection.
A) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners.
Fig. 34. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection. A) Strengthen the connection
B) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and three vertical stiffeners.
with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners. B) Strengthen the connection with two horizontal
stiffeners and three vertical stiffeners.

در انتها
پایینی تی
در بال
 ،-0/045در
تغییر مکان نسبی ،-1/145
در تغییر
بارگذاریدر
ششمبارگذاری
ی ششم
چرخهی
درچرخه
تنشدر
توزیع تنش
 .35توزیع
شکل .35
شکل
ی ثابت
انتهای
تیرر در
بال پایینی
Figure 35. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of
the beam
fixeddisplacement
end.
Fig. 35. Stress distribution in the sixth loading
cycle at
at the
relative
of -0.045, in the lower wing of the

beam at the fixed end.

در شکلهای  35تا  ،38نمودار توزیع تنشهای فونمیسز در امتداد

به تنش تسلیم فوالد تیر میباشد .مطابق این شکلها ،با وجود تقویت اتصال

در پایان چرخهی ششم بارگذاری نشان داده شده است .در این حالت ،بال

کاهش مقطع ،نسبتا یکنواخت بوده و این سخت کنندهها سبب تمرکز تنش

بالهای باالیی و پایینی تیر ،در انتهای ثابت و وسط ناحیه کاهش مقطع،
باالیی در کشش و بال پایینی در فشار می باشد .در این نمودارها محور افقی
نشان دهنده عرض بال تیر و محور قائم نشان دهنده نسبت تنش فونمیسز

1302

 RBSبا استفاده از سخت کنندهها ،توزیع تنش در بال تیر ،به ویژه در محل

در ناحیه کاهش مقطع نمیشوند.مطابق شکل  ،35در مقایسه با اتصال بدون
تقویت ،تنش فونمیسز بیشینه در بال پایینی تیر در انتهای ثابت در مدلهای
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انتهای ثابت
در انتهای
تیر در
باالیی تیر
بال باالیی
در بال
 در،-0/045
،-1/145 نسبی
تغییر مکان
در تغییر
بارگذاری در
ششم بارگذاری
چرخه ششم
در چرخه
تنشدر
توزیع تنش
 توزیع.36
.36 شکل
شکل
ثابت
مکان نسبی
Figure 36. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the fixed end.
Fig. 36. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of the
beam at the fixed end.

 در بال پایینی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع،-1/145  توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی.37 شکل
کاهش
 در وسط ناحیهin
 تیرthe
پایینیsixth
در بالloading
،-0/045 نسبی
بارگذاری در تغییر
چرخهی ششم
توزیع تنش
.37 lower
 شکلwing of
Figure 37.مقطع
Stress
distribution
cycleمکان
at relative
displacement
of در
-0.045,
in the
the beam at the middle of reduced section area.
Fig. 37. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the lower wing of the
beam at the middle of reduced section area.
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شکل  .38توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی  ،-1/145در بال باالیی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع
شکل  .38توزیع تنش در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی  ،-0/045در بال باالیی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع
Figure 38. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of
the beam at the middle of reduced section area.
Fig. 38. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045, in the upper wing of the
beam at the middle of reduced section area.

 S-1و  S-2به ترتیب  31و  33درصد افزایش یافته است.

مطابق شکل  ،36در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز

بیشینه در بال باالیی تیر در انتهای ثابت در مدلهای  S-1و  S-2به ترتیب

 3و  5درصد افزایش یافته است.

مطابق شکل  ،37در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،تنش فونمیسز

بیشینه در بال پایینی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع در مدلهای  S-1و
 S-2به ترتیب  3/4و  6/2درصد افزایش یافته است.

مطابق شکل  ،38در مقایسه با اتصال بدون تقویت ،بیشینه تنش

فونمیسز در بال باالیی تیر در وسط ناحیه کاهش مقطع در مدلهای S-1

و  S-2به ترتیب معادل  3/1و  6/3درصد افزایش یافته است.

حاصل به ترتیب  H-3-ST52 ،S-1-ST52و  V-3-ST52نامگذاری

گردید .در شکلهای  39تا  ،41تأثیر جنس سخت کننده در مقاومت نهایی،
در پایان هر چرخهی بارگذاری مقایسه شده است .همانطور که مالحظه

میگردد ،استفاده از فوالدهای  ST37و  ،ST52تأثیر تقریبا برابری در
افزایش مقاومت نهایی اتصال داشته و میتوان از تأثیر جنس فوالد سخت
کننده در افزایش مقامت نهایی اتصال صرف نظر کرد.

در شکلهای  42و  ،43تأثیر جنس سخت کنندهها در کاهش بیشینه

تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر در محل کاهش مقطع ،که نشان

دهندهی کمانش موضعی جان تیر در اتصال  RBSمیباشد ،ارائه شده
است .همانطور که مالحظه میشود ،کمانش موضعی خارج از صفحه جان
تیر در محل کاهش مقطع ،مستقل از جنس سخت کنندهها میباشد و باالتر

3- 5-تأثیر جنس سخت کنندهها

بردن مقاومت فوالد ،تأثیری در کاهش کمانش جان ندارد.

در ادامهی این تحقیق جنس فوالد در مدلها مورد بررسی قرار گرفته

در شکل  ،44منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر  RBSبا در

مگاپاسکال میباشد .جهت بررسی تأثیر جنس سخت کنندهها در سه حالت

میگردد ،مقاومت خمشی اتصال با افزایش چرخههای بارگذاری کاهش

تغییر داده شده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از مدلهای متناظر با

بارگذاری نشان داده شده است .در پایان چرخهی اول بارگذاری مقاومت

و  V-3جنس سخت کنندهها به فوالد  ST52تغییر داده شده و مدلهای

در پایان چرخهی ششم بارگذاری مقاومت خمشی اتصال کاهش یافته و

است .ابتدا ،جنس فوالد در مدلها از نوع  ST37با مقاومت تسلیم 240

نظر گرفتن جنس سخت کننده نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

جنس سخت کنندهها به فوالد  ST52با مقاومت تسلیم  360مگاپاسکال

مییابد .در شکل -44الف ،مقاومت خمشی اتصال در پایان هر چرخهی

سخت کننده از جنس فوالد  ST37مقایسه گردید .در سه مدل H-3 ،S-1

خمشی اتصال برابر با  0/942مقاومت پالستیک مقطع تیر میباشد .اما
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 نسبت به جنس سخت کنندههاS-1  مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در مدل.31 شکل
کنندهها
جنس سختofبهthe
نسبت
S-1
در مدلinبارگذاری
چرخهی
در هر
مقایسه
.39 to
شکل
Figure
39. Comparison
final
strength
each loading
cycle
in نهایی
the S-1مقاومت
modelی
with
respect
the
type of stiffeners.

Fig. 39. Comparison of the final strength in each loading cycle in the S-1 model with respect to the type of stiffeners.

 نسبت به جنس سخت کنندههاH-3  مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در مدل.41 شکل
Figureها
40.
Comparison
finalH-3
strength
each loading
cycle
in نهایی
the H-3
model
respect
to the
کننده
جنس سختofبهthe
نسبت
در مدلinبارگذاری
چرخهی
در هر
مقاومت
یwith
مقایسه
.40 شکل
type of stiffeners

Fig. 40. Comparison of the final strength in each loading cycle in the H-3 model with respect to the type of stiffeners

 نسبت به جنس سخت کنندههاV-3  مقایسهی مقاومت نهایی در هر چرخهی بارگذاری در مدل.41 شکل
Figure
41.سخت
Comparison
the final
strength
each loading
cycleهرinدر
theنهایی
V-3 model
respect.41
to شکل
the
کنندهها
به جنسofنسبت
V-3
در مدلinبارگذاری
چرخهی
مقاومتwith
مقایسهی
type of stiffeners.

Fig. 41. Comparison of the final strength in each loading cycle in the V-3 model with respect to the type of stiffeners.

1305

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،4سال  ،1401صفحه  1273تا 1310

شکل  .42مقایسهی بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر  RBSدر محل کاهش مقطع نسبت به جنس سخت کنندهها
شکل  .42مقایسهی بیشینه تغییر شکل خارج از صفحه جان تیر  RBSدر محل کاهش مقطع نسبت به جنس سخت کنندهها
igure 42. Maximum out-of-plane deformation of RBS model at section reduction in connections with type of
Fig. 42. Maximum out-of-plane deformation of RBSstiffener.
model at section reduction in connections with type of stiffener.
به  0/807مقاومت پالستیک تیر میرسد ،که نشان دهنده کاهش 14/3

درصدی مقاومت خمشی اتصال میباشد .در شکل -44ب و ج ،مقاومت
خمشی اتصال به ترتیب  2/8و  8/6کاهش یافته است.

سه سخت کننده در ابتدا ،انتها و وسط ناحیه کاهش مقطع بیشترین تأثیر را

در بهبود عملکرد اتصال داشته و مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه
با اتصال بدون سخت کننده به ترتیب  2/7و  7/6درصد افزایش مییابد.

استفاده از دو سخت کننده قائم در ابتدا و انتهای ناحیه کاهش مقطع ،هیچ

4-نتیجهگیری

تأثیری در افزایش مقاومت اتصال ندارد.

در این تحقیق ،رفتار اتصاالت  RBSتقویت شده با استفاده از سخت

•با وجود افزایش مقاومت اتصاالت تقویت شده با سخت کنندههای

در بهبود رفتار چرخهای رفت و برگشتی اتصال مطالعه گردید .مطالعهی

کنندههای قائم ،همانند اتصال بدون تقویت بوده و کارآیی سخت کنندههای

کنندههای افقی و قائم تحت بررسی قرار گرفته و تأثیر سخت کنندهها

قائم ،اما شیب زوال مقاومت در اتصاالت تقویت شده با استفاده از سخت

پارامتری با تغییر جنس و نحوهی آرایش سخت کنندهها در محل اتصال

قائم در بهبود مقاومت کمانشی جان تیر کم میباشد.

 RBSانجام شد .خالصه نتایج حاصل به شرح زیر میباشد:

•در تقویت اتصال با استفاده از سخت کنندههای افقی ،استفاده

•در اتصاالت  RBSتقویت نشده ،با وجود رعایت الزامات

از سه سخت کننده افقی بیشترین تأثیر را در افزایش مقاومت نهایی اتصال

موضعی جان در محل کاهش مقطع سبب زوال مقاومت اتصال در چرخههای

افزایش مقاومت اتصال دارد .در حالت استفاده از سه سخت کننده افقی،

 18/5درصد کمتر از مقاومت چرخهی اول میباشد.

ترتیب  4و  24درصد افزایش مییابد.

آییننامهای مانند ابعاد هندسی کاهش مقطع و تکیهگاه جانبی ،کمانش

داشته و استفاده از یک سخت کننده در وسط ارتفاع ،کمترین تأثیر را در

بارگذاری متناب میگردد .مقاومت نهایی اتصال تقویتنشده در چرخه نهایی،

مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه با اتصال بدون سخت کننده به

•سخت کنندههای افقی در مقایسه با سخت کنندههای قائم ،تأثیر

•عالوه بر افزایش مقاومت اتصاالت تقویت شده با استفاده از

بیشتری در افزایش مقاومت اولیه و نهایی اتصال و کاهش زوال مقاومت

اتصال دارد.

•در تقویت اتصال با استفاده از سخت کنندههای قائم ،استفاده از
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سخت کنندههای افقی ،در اتصاالت تقویت شده با استفاده از دو و سه

سخت کننده ،کمانش موضعی جان از بین رفته و زوال مقاومت اتصال در اثر

چرخههای بارگذاری تا حد بسیار زیادی کاهش مییابد.
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الف) تقویت اتصال با سه سخت کننده قائم با جنس ST52

ب) تقویت اتصال با سه سخت کننده افقی با جنس ST52

ج) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم با جنس ST52

شکل  .43تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی -1/145
شکل  .43تغییر شکل خارج صفحه اتصال در چرخهی ششم بارگذاری در تغییر مکان نسبی -0/045

Fig. 43. Stress distribution in the sixth loading cycle at relative displacement of -0.045. A) Strengthen the connec)tion with three vertical stiffeners of ST52. B) Strengthen the connection with three horizontal stiffeners of ST52. C
Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners of ST52..
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ب) تقویت اتصال با سه سخت کننده افقی با جنس ST52

الف) تقویت اتصال با سه سخت کننده قائم با جنس ST52

ج) تقویت اتصال با دو سخت کننده افقی و دو سخت کننده قائم با جنس ST52
شکل  .44منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر در اتصال RBS
شکل  .44منحنی هیسترزیس لنگر-دوران انتهای تیر در اتصال RBS

Figure 44. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection.
A) Strengthen the connection with three vertical stiffeners of ST52.
Fig. 44. Hysteresis curve of moment-rotation of-end-of-beam at RBS connection. A) Strengthen the connection
B) Strengthen the connection with three horizontal stiffeners of ST52.
)with three vertical stiffeners of ST52. B) Strengthen the connection with three horizontal stiffeners of ST52. C
C) Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners of ST52.
Strengthen the connection with two horizontal stiffeners and two vertical stiffeners of ST52..

•در تقویت اتصال با استفاده از ترکیب سخت کنندههای افقی و

قائم ،استفاده از ترکیب دو سخت کنندهی افقی و دو سخت کنندهی قائم،
بیشترین تأثیر را در افزایش مقاومت نهایی اتصال داشته و استفاده از ترکیب

دو سخت کنندهی قائم و یک سخت کنندهی افقی ،کمترین تأثیر را در
افزایش مقاومت اتصال دارد .در حالت استفاده از ترکیب دو سخت کنندهی
افقی و دو سخت کنندهی قائم ،مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه با

اتصال بدون سخت کننده به ترتیب  6/2و  26/1درصد افزایش مییابد.

•در اتصاالت تقویت شده با استفاده از ترکیب دو سخت کننده

افقی و یک یا دو سخت کننده قائم ،زوال مقاومت اتصال در اثر چرخههای
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بارگذاری تا حد بسیار زیادی کاهش مییابد.

•در حالت استفاده از سخت کنندههای افقی و قائم با چینش

مستطیلی ،با طول برابر با  75درصد طول ناحیه کاهش مقطع و ارتفاع برابر

با  75درصد ارتفاع تیر ،مقاومت اولیه و نهایی اتصال در مقایسه با اتصال

بدون تقویت به ترتیب حدود  6و  20درصد افزایش مییابد .با وجود تأثیر
مثبت سخت کنندهها در کاهش تغییر شکلهای خارج از صفحه جان تیر ،اما

مقدار این تغییر شکلها ،زیاد میباشد ،که نشاندهنده کمانش جان تیر در
محل اتصال میباشد.

•با وجود آن که ،استفاده از سخت کنندهها سبب تغییر نحوه توزیع
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