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بررسی تجربی و عددی بعضی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد اتصال تیر به ستون کناری
بتن مسلح و مقایسه آن با موارد آییننامهای
اصغر وطنی اسکویی
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چکیده
اتصال تیر به ستون یکی از مهمترین قسمت های سازه های بتنی مسلح است و هنگام رخداد زلزله باید آخرین عضو سازه ای
باشد که آسیب می بیند .در مقالة حاضر اتصال تیر به ستون کناری متعلق به یک ساختمان پنج طبقه به عنوان نمونه انتخاب شده
است .نمونه اتصال انتخاب شده در آزمایشگاه تحت بارهای چرخه ای قرار گرفته است .مدل عددی شبیه نمونه ای که آزمایش شده
تهیه شده است .در مدل عددی با اعمال دو مقدار نیروی محوری متفاوت (

0.1 f c Ag

و  ) 0.25 f c Agسیستم تحت تحلیل غیر

خطی عددی قرار گرفته و مقادیر بدست آمده از تحلیل با نتایج حاصل از آزمایش اصالح و مقایسه شده است .با توجه به نتایج به
دست آمده ،نیروی محوری باعث افزایش مقاومت فشاری بتن و در نتیجه افزایش مقاومت برشی اتصال می شود .استفاده ازتیرهای
عرضی در مدل عددی ،عالوه بر محصورشدگی بتن گره اتصال ،به علت سختی پیچشی تیرهای عرضی باعث افزایش سختی سیستم
و کاهش تغییر مکانهای ابتدای تیر تحت بارهای یکسان در مقایسه با نمونه های دیگر شده است .وجود تیرهای عرضی و نیروی
محوری باعث افزایش ضریب برشی دراتصال تیر به ستون می شود نتایج بدست آمده برای ضریب برشی در این مقاله با مقادیر ارائه
شده درآیین نامه های طراحی سازه های بتن مسلح مقایسه شده است .نتایج تحلیل نشان میدهد که انتخاب یک مقدار جهت
سختی مؤثر عضو ترک خورده در سازه بتن مسلح بدون لحاظ کردن شکل پذیری سیستم و متعاقب آن اهداف عملکردی در گره
اتصال منطقی به نظر نمی رسد.
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 -1مقدمه
مطالعات و تحقيقاتي که در طي سالهای اخير در مورد سازه
های آسيب ديده ناشي از زلزله انجام شده ،همگي تأکيد بر
اهميت و نقش مهم اتصاالت تير به ستون در ايمني ساختمانها
قبل و بعد از رخداد زلزله را دارند[ [1, 2, 3, 4مشاهدة
ساختمانهای آسيب ديده بر اثر زلزله نشان مي دهد که تحت
بارهای لرزه ای ،اتصاالت تيربه ستون که طبق معيارهای آيين
نامه های نسل قديم طراحي و اجرا شده اند ،جزء آسيب
پذيرترين اعضای سازه ای بوده و نياز به توجه بيشتری در مقاوم
سازی و بهسازی دارند .اهميت عملکرد اتصال تير به ستون باعث
شده که اخيرا در بعضي آيين نامه ها ،طراحي آنها مورد توجه و
دقت بيشتری قرار گيرد [.]5
با توجه به مزيت استفاده از قاب خمشي که امکان ايجاد
فضاهای بزرگ را مي دهد ،استفاده از قاب خمشي نسبت به ديگر
سيستم های مقاوم در برابر تالشهای ناشي از زلزله از طرف
طراحان ساختمان ترجيح داده مي شود.
عوامل زيادی در عملکرد لرزه ای يک اتصال تير به ستون
بتني مسلح مؤثرند؛ مانند نيروی محوری ،ميلگردهای داخلي گره
اتصال ،تيرهای عرضي ،مقاومت بتن ،پارامترهای هندسي ،تسليح
جانبي ،ضخامت بتن سقف و خروج از مرکزيت تير نسبت به
ستون ].[3
اولين مطالعه مکتوب عملکردی اتصال تير به ستون بتني
توسط هانسن و کونر در آزمايشگاه انجمن سيمان پرتلند )(PCA
انجام شد ] .[6از آن زمان ،اين موضوع توسط محققين در
کشورهای زيادی مورد بررسي قرار گرفت .اگرچه اهداف اين
تحقيقات متفاوت بودند ،اما تأکيد اصلي اين مطالعات بررسي
رفتار اتصال و ايجاد رفتار شکلپذير در بارگذاريهای چرخه ای
بود ] .[3نتيجة اين تحقيقات منجر به تدوين اولين آييننامه
برای طراحي اتصاالت بتن مسلح گرديد .کميتة ACI-ASCE
 352اولين توصيههای طراحي را در سال  1976انتشار داد.
همزمان ،توصيههای متعددی توسط آئيننامههای مختلف توسعه
يافت ،اما اين توصيهها و قوانين در عمل با يکديگر اختالفاتي
داشتند .در سالهای بعد تحقيقات بيشتر محققين]8و [7منجر به
اصالح توصيه نامة کميتة ACI-ASCE-352شد که در سالهای
 1985و  [5، 10، 9]2002 1991به صورت ويرايشهای جديد
منتشر شد .در سالهای اخير ،با توسعة استفاده از بتنهای با
مقاومت باال ،بتن اليافي و بتن خود متراکم ،تحقيقات در اين
زمينه بر روی بررسي عملکرد اتصاالت ساخته شده با مصالح فوق
متمرکز شده است [ .[ 17-11

در تحليل و طراحي اتصاالت ،ابهامات زيادی وجود دارد .تأثير
پارامترهای مختلف در عملکرد و شکلپذيری اتصاالت هنوز به
طور کامل مورد بررسي قرار نگرفته است .محققين در طول
ساليان متمادی بين دهة های اخير تالشهای زيادی در تبيين
عملکرد اتصاالت انجام دادند[18و .]19در بين اين تحقيقات،
مطالعات انجام شده در زمينه اتصال کناری تير به ستون از
اهميت خاصي برخوردار است؛ به طوری که بيش از نيمي از
تحقيقات بر روی بررسي رفتار اين گونه اتصال متمرکز شده
است .اين توجه خاص بدليل هندسة خاص اين اتصال و دريافت
سهم بيشتری از بار جانبي نسبت به اتصال داخلي است[ .]7در
اتصال کناری بدليل آنکه تنها يک تير به ستون متصل شده است،
ستون و گره اتصال کناری تحت تالشهای ايجاد شده آسيب
پذيرتر از اتصال داخلي که تير از هر دو طرف به ستون متصل مي
شود است .تاکنون ،تحقيقات متعددی بر روی رفتار اتصاالت
کناری انجام شده است [ .]23،22، 21 ،20 ،4اما اکثر اين
تحقيقات ،تنها محدود به مطالعات آزمايشگاهي که هر کدام
تعداد محدودی اتصال را مورد بررسي قرار دادهاند مي باشد .از
طرفي به دليل بروز مشکالت خاصي در زمينه تحليلهای
غيرخطي اجزاء محدود خصوصاً در زمينة مسائل بتن مسلح ،از
قبيل مدل کردن معيار شکست بتن ،مدل کردن لغزش
ميلگردها ،ترك خوردگي و شکست بتن و همچنين طوالني بودن
زمان تحليل ،کمتر مطالعة جامع و فراگيری[ ]24،25،22درزمينه
رفتار اتصاالت بتن مسلح به صورت تحليلي با ابزار و اجزاء
محدود ،به چشم ميخورد.
 -2معرفی مدل آزمایشگاهی
 -1-1-2ابعاد نمونه ها
اتصال تير به ستون استفاده شده در اين تحقيق از تحليل يک
ساختمان پنج طبقه بدست آمده است .مقطع ستون 350×350
 mmو ارتفاع  2860mmمي باشد .تير با مقطع 400×350
 mmو طول 1780 mmمي باشد .نقطه عطف طبقه تحت بار
جانبي ،وسط ستون طبقات مي باشد .آرماتور اصلي تير 818
و در ستون نيز  1218مي باشد .آرماتورگذاری عرضي در کل
تير و ستون به گونه ای است که ضوابط نسل جديد آئين نامة را
برآورده سازد (شکل .] 9 ،5[)1

شکل( –) 1نحوه آرماتورگذاری و هندسة مدل آزمایشگاهی (ابعاد به
سانتی متر)

توسط رافائل ] [26برای اين نوع بتن مقدار  4 MPaدر نظر
گرفته شد.
جدول( -)2مشخصات مکانیکی نمونه بتن استفاده شده دراتصال
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ضريب پواسون بکار رفته در فوالد 0/3و ضريب االستيسيته
ميلگردها قبل از جاری شدن  210000 MPaو بعد از جاری
شدن  42000 MPaدر نظر گرفته شده است .اين مقادير با
سعي و خطا و بر مبنای يکسان بودن سختي اوليه دو نمونه
تحليلي و آزمايشگاهي بدست آمده است.

 -2-2مشخصات مصالح

 -3انجام آزمایش

 -1-2-2مشخصات فوالد بکار رفته
برای تعيين ويژگي های ميلگرد بکار رفته ،آزمايش کشش بر روی
نمونه ها انجام شد که نتايج آن در جدول ( )1آورده شده است.
جدول( -)1مشخصات میلگرد بکار رفته
قطر
ميلگرد
18
18
10
10

وزن نمونه
()kg

نيروی گسيختگي
()kN

مقاومت فشاری
() N/mm2

FY
)(MPa
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0.13
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-2-2-2مشخصات بتن بکار رفته
در هنگام ساخت نمونه آزمايشگاهي اتصال و در زمان
بتن ريزی ،چهار عدد نمونه بتن استوانه ای با ابعاد mm
 150×300تهيه شد .بتنريزی نمونه ها در سه مرحله صورت
گرفت .در روز آزمايش نمونه اتصال ،نمونه های بتني نيز مورد
آزمايش قرار گرفتند تا مقاومت بتن استفاده شده نيز بدست آيد.
مقاومت فشاری بتن استوانه ای بکار رفته در جدول ( )2ارائه
شده است .در مدل عددی مشخصات بکار رفته برای بتن و فوالد
مقاديری است که در نمونه های آزمايشگاهي مورد استفاده قرار
گرفته است .ضريب پواسون بکار رفته در نمونه بتني  0/22و
مقاومت کششي بتن با توجه به نتايج آزمايش های انجام شده

طبق معيار آبا [ ]27و مبحث نهم مقررات ملي[ ]28در
صورتيکه مقدار بار محوری اعمال شده بر ستون کمتر از Agf’c
 0/1باشد عضو را تحت خمش مي توان فرض کرد .در آزمايش
انجام شده بر روی اتصال تير به ستون به غير از وزن خود ستون
هيچ نيروی محوری به ستون اعمال نشده است.
طول و ارتفاع ستون و نوع تکيه گاهها بر مبنای اينکه نقطه
عطف ستون (محلي که در هنگام رخداد زلزله لنگر آن قسمت
صفر است) دروسط ارتفاع طبقه مي باشد ،انتخاب شده است.
بنابراين برای برآورده کردن اين شرط ،در ابتدا و انتها ستون
ازتکيه گاههای مفصلي استفاده شده است(شکل  .)2نحوه برپايي
انجام آزمايش و چيدمان ابزار اندازه گيری به ترتيب در شکل
های( )3و ( )4داده شده است.

شکل( -)2اتصال مفصلی ابتدا و انتهای ستون
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شکل( -)3نحوه چیدمان ابزار ،ادوات و برپایی آزمایش

نمونه آزمايشي تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفت.
بارگذاری رفت و برگشتي بوسيله جک های بارگذاری که در
پايين و باال ابتدای تير قرار داده شده بود ،انجام گرفت.

شکل) -(5بار اعمال شده به نمونه آزمایشی

منحني مقادير حداکثر بار -تغيير مکان (در ابتدای تير (محل
بارگذاری) نيز در شکل ( )6داده شده است .اولين ترك در محل
اتصال تير به ستون در بار  1800kgfدر قسمت زيرين در فاصله
حدود  30cmاز انتهای اتصال تير به ستون (-0/75 dبا دايره در
شکل ( )7نشان داده شده است) رخ داد .اين مقدار معادل حدود
 29%ظرفيت عضو مي باشد(شکل  .)7در انتهای بارگذاری ترك
ها در محل اتصال تير به ستون بيشترين عرض را داشت.

شکل( -)6منحنی بار-تغییر مکان در نمونه آزمایشی

شکل( -)4نحوه چیدمان آالت و ادوات ثبت تغییر مکانها و
کرنش های میلگرد نمونه آزمایشی

بار وارده به دو صورت کنترل نيرو (حدود  5تن -تا سيکل11
جاری شدن اولين ميلگرد طولي تير) و کنترل تغيير مکان( بعد از
سيکل  )11انجام گرفت که روند بارگذاری به صورت شکل  5مي
باشد .بار گذاری در نمونه تا حدی که نمونه به حداکثر مقاومت
خود برسد اعمال گرديد.

شکل( -)7محل وقوع اولین ترک خوردگی (گام سوم)

 -4تحلیل رایانه ای مدل آزمایشگاهی
 -1-4طریقة مدلسازی بتن و میلگرد
برای مدلسازی و تحليل نمونه از نرم افزار انسيس 1استفاده
شده است [ .]29از المان  Solid 65که قابليت مدلسازی ترك
خوردگي و خردشدگي بتن را است ،استفاده گرديد .در اين المان
قابليت معرفي فوالد در سه جهت بصورت درصدی از حجم بتن
وجود دارد ،بنابراين آرماتورهای عرضي در مدلهای ياد شده
بصورت درصد حجمي بتن معرفي شده اند ولي برای آرماتورهای
طولي که از اهميت بيشتری برخوردارند ،در اين تحقيق بجای
استفاده از المان  Link8احجام کوچکتری در محل تمرکز
فوالدهای طولي تعريف شدند و آرماتورهای طولي به اين احجام
اختصاص داده شد .اين احجام در قسمت ميلگرد های فشاری و
کششي که مساحت آن برابر مساحت ميلگردهای فشاری و
کششي و طول انها به اندازه طول ميلگردها انتخاب گرديد.
بدينوسيله حجم ميلگردهای طولي مساوی حجم المان سه بعدی
معرفي گرديد .نحوه قرار گيری اين احجام با توجه به مش
انتخاب شده طوری تنظيم شده است که مساوی فاصله بين
ميلگردهای فشاری و کششي باشد .پيوستگي بين بتن و ميلگرد
معرفي شده حجمي بصورت کامل در نظر گرفته شده است.
 -2-4معیار شکست مورد استفاده برای بتن

 -1-2-4شبکه بندی
طريقة شبکهبندی نمونة اصلي در شکل( )8ارائه شده است.
در باال و پايين تير يک اليه بتن بدون فوالد به ضخامت  3 cmو
عرضي معادل عرض تير که بيانگر پوشش بتن مي باشد قرار داده
شد .بعد از آن يک اليه به ضخامت  2 cmو عرض معادل عرض
تير برای معرفي فوالدهای طولي تير در باال و پايين در نظر
گرفته شده است .در نهايت اليه مياني با ضخامت  25cmو

شکل( -)8نمای سه بعدی نمونة اصلی

 -2-2-4بارگذاری
بارگذاری به صورت گام به گام و به صورت رفت و برگشتي تا
مقاومت نهايي اعمال شده است .محل اعمال بار در گره های
انتهای تير بود .برای جلوگيری از تمرکز تنش در يک المان و
گره ،بار وارده در تعداد مشخصي گره ( 88گره) در انتهای تير
اعمال شده است .گامهای بارگذاری شبيه نمونه آزمايشگاهي
انتخاب شد.
 -5بررسی نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی و مدل های
تحلیلی
2

در اين قسمت ابتدا منحني های ماکزيمم نيرو -جابجايي در
نمونة آزمايشگاهي و نمونة تحليلي برای مقايسه و بررسي درستي
مدلسازی رايانه ای ارائه شده است (شکل.)9

Back bone of
Load&Displacement
)Load (kN

به دليل اينکه رفتار بتن مسلح در واقعيت با ترك خوردگي و
خرد شدگي و تغييرشکلهای پالستيک همراه است ،در اين حالت
دو پارامتر مقاومت کششي و فشاری در بتن برای تشکيل و
تعريف سطح شکست الزم است .برای بررسي رفتار چند محورة
بتن در اين مقاله ،معيار ويليام -وارنک بکار برده شده است .در
روند بارگذاری و تحليل چرخهای در يک المان ،ترك خردگي رخ
مي دهد .مقاومت کششي و مدول االستيسيته بتن در راستای
عمود بر ترك صفر منظور شده ولي در سيکل و گام بارگذاری
بعدی که عضو تحت تنش های فشاری قرار مي گيرد سيستم
مشخصات اصلي تا خرد شدگي و لهيدگي را دارد.

عرض معادل عرض تير است که ميلگردهای جانبي (برشي) در
اين ناحيه معرفي شده اند .در مورد ستون نيز ميلگردهای طولي
بصورت مجزا و در محلهای خود با حجمهای جداگانه تعريف شده
اند ولي ميلگردهای عرضي ستون در حجم مياني در تحليل ها
قسمت فوقاني و تحتاني ستون به صورت مفصلي معرفي شده اند.

…Exper

)Displacement (mm
شکل( -)9مقایسة منحنی ماکزیمم نیرو ـ جابجایی نمونة
آزمایشگاهی و نمونة اصلی

همانطور که در شکل ( )9نيز مشاهده ميشود ،منحنيهای
نمونة آزمايشگاهي و نمونة تحليلي از ابتدای بارگذاری با اندکي
اختالف دارای رفتار يکساني هستند .اين مشابهت تا حد فاصل
بين نيروهای  5000~6000Kgfادامه دارد که در اين نقطه يک
شکست و يا تغيير در سختي و مدول االستيسيته در منحني
مربوط به نمونة آزمايشگاهي رخ ميدهد که در منحني مربوط به
نمونة تحليلي ديده نميشود .شکست منحني مربوط به نمونة
آزمايشگاهي عالوه بر جاری شدن ميلگرد و خرد شدگي بتن ،به
عواملي همچون لغزش آرماتورهای داخل هستة اتصال و از بين
رفتن چسبندگي و اصطکاك بين فوالد و بتن ميتواند رخ دهد.
بعلت اينکه در مدل اجزای محدود فوالد بصورت درصد حجمي از
بتن و دارای پيوستگي کامل با بتن در محلهای مشخص معرفي
شده است ،اين پديده در مدل عددی اتفاق نميافتد و منحني
مربوط به اين مدل تا زمان جاری شدن فوالد با شيب تقريباً
ثابتي باال ميرود.
اينک با اطمينان از درستي مدلسازی رايانه ای به مقايسة
نتايج حاصل از نمونة اصلي و ديگر پارامترهای تاثير گذار پرداخته
شده است
 -1-5بررسی تاثیر بارگذاری محوری بر روی عملکرد
مقاومت برشی اتصال
يکي از مهمترين پارامترهای تاثير گذار بر عملکرد اتصال،
تنش برشي در هسته اتصال مي باشد .پانتليديس و همکاران ( ,et

 ]4[ )Pantelides alمقدار  ضريب برش( f c/

 ) v j  تحت

بار محوری  0.1Agf.cرا بين  11/5الي  )Psi(13 /4ارائه نموده

اند .تحت بار محوری  0/25 Agf.cمقدار  بين  13الي 13/8
( )Psiتغيير کرده است .ولي نمونه ای که تحت باری محوری
 0/25 Agf.cقرار گرفته مقدار جذب انرژی آن (حدود )%20
کمتر از نمونه ای است که بار محوری  0/1 Agf.cرا تحمل کرده
است.
تنش برشي از رابطه ( )1بدست مي آيد:
Vj

()1

b jh

اگر b c  b w
اگر b c  b w

باشدb j  bw or (bc  0.5hc ) ،

 n

 ( n ) 2  v j2
2
2

()2

1, 2 

مقدار تنش کششي و متعاقب آن تنش برشي
n 2

)  ( n ) 2  v jh 2
2
2

()3
n
t

()4

( t 

v jh   t 2   t  n   t 1 

بدست خواهد آمد با فرض '  t   f cرابطه ( )4به صورت زير
تبديل خواهد شد:

n

()5

' f c

f c' 1 

v jh  

P

  N در رابطه ( )5مقدار تنش برشي اتصال
با قرار دادن
b jh c
 vjhمساوی با معادله ( )6خواهد شد.
P

()6
'
c

b j hc γ f

v jh  γ f c' 1 

با توجه به روابط فوق وجود نيروی محوری باعث افزايش
مقاومت برشي اتصال خواهد شد .در نتيجه ترك قطری در گره
اتصال به تاخير خواهد افتاد .تغييرات رابطه ( )6با توجه به مقدار
نيروی محوری ستون نسبت به مقاومت بتن در شکل ( )10نشان
داده شده است .در شکل( )10با افزايش مقدار نيروی محوری
ستون و همچنين افزايش مقاومت فشاری بتن ،تنش برشي
اتصال نيز افزايش مي يابد.

vj 

که در ان  bjبرابر است با عرض موثر گره اتصال که از روابط زير
بدست مي آيد:

باشدor (bw  0.5hc ) ،

𝑛σاگر در نمونه مورد آزمون بار محوری( )Pنيز در نظر گرفته
شود تنش ناشي از بار محوری بدست مي آيد.
با توجه به تنش های اصلي؛

b j  bc

که در اين مقاله  bw=bcاست(  :bwعرض تير : bc ،عرض ستون،
 : hcضخامت سطح مقطع ستون مي باشد).

شکل(  -)10تغییرات تنش برش نسبت به مقاومت فشاری بتن و نیروی
محوری ستون

در نمونه بدون بار محوری ،با توجه به رابطه فوق مي توان گفت

'v j  γ f c

()7

t  v j

vc  0.2 f c/

() 8

که تاثير نيروی محوری در آن لحاظ نشده است.
در رابطه های داده شده ()7و ( )8ترك قطری در گره اتصال با
زاويه  45درجه رخ مي دهد.
()9

,  45


2

, n  0 ,2 

vj

n

tan 2 

2

نحوه ترك خوردگي و آسيب در اتصال کناری در شکل ()11
نشان داده شده است.
 -1-1-5بررسی تحلیلی نیروی محوری بر عملکرد اتصال
با توجه به همخواني نتايج بدست آمده از مدل آزمايشگاهي و
رايانه ای ،نمونه کامپيوتری را تحت مقادير بارهای محوری
متفاوت قرار داده و منحنيهای مقادير ماکزيمم نيرو ـ جابجايي
نمونههای تحت ترکيب بدون بار محوری 0.1 f cAg ،و
 0.25 f cAgو بارگذاری رفت و برگشتي در شکل( )12ارائه
شده است.

Anal
ytical

)Displacement (mm

)Load (kN

بنابراين آبا (آيين نامه بتن ايران)[ ]27و مبحث نهم مقررات ملي
[ ]28مقدار برش تحمل شده توسط بتن را به صورت رابطه () 8
ارائه داده است:

& Backbone of Load
Displacement

شکل( -)12مقايسه منحنيهای نيرو ـ جابجايي نمونههای تحليلي بدون بار
0.25 f c Ag
محوری و با بار محوری 0.1 f c Ag

با مقايسة منحنيها در شکل ( )12در نمونههايي که بر آن
نيروی محوری اعمال شده است تحت نيروهای معادل ،تغيير
مکانهای کمتری نسبت به نمونه هايي که بر آن بار محوری
اعمال نشده بوجود آمده است .اين کاهش تغيير مکان با افزايش
نيروی محوری ستون همچنان ادامه دارد.
حداکثر بار قابل تحمل در نمونه ای که تحت بار محوری قرار
گرفت نسبت به نمونه ای که در آن بار محوری به سيستم اعمال
نشده است ،افزايش داشته است .بار مقاوم نهايي برای نمونة اصلي
تحت تغيير مکان مثبت  )73/92kN ( 7535 Kgمي باشد .در
صورتيکه برای نمونه های شامل نيروی محوری  0.1 f cAgدر
تغيير مکانهای مثبت  )76/99 kN( 7848 Kgو تحت بار
0.25 f cAg
مقدار  (78/92 kN) 8044Kgبدست
محوری
آمده است .در کل با افزايش نيروی محوری ستون ،سختي اتصال
به آرامي افزايش مي يابد .با توجه به اينکه مدل کامپيوتری تا
مرحله خرد شدگي کامل بتن پيش نرفته است ،کاهش مقاومت
ستون به علت کمانش ميلگردها مشاهده نمي شود .اين مورد با
افزايش نيروی محوری در محدوده خرد شدگي بتن رويت مي
شودکه مورد فوق در آزمايش ها انجام گرفته توسط برس و
همکاران ( ]30[ )Beres, A. et alنيز ذکر شده است.
-2-5تاثیر تیر جانبی بر عملکرد اتصال

شکل( -)11ترک و آسیب ایجاد شده در اتصال کناری

افزودن تير عرضي باعث تغيير در مکانيزم عملکردی اتصال
کناری مي شود .در اين مقاله ابعاد تير جانبي  400×350mmو
طول تيرهای عرضي که در دو طرف گره اتصال قرار دارند برابر با
1780mmمي باشد .مشخصات مکانيکي و ميلگرد گذاری در
تيرهای عرضي شبيه تير اصلي مي باشد (شکل  .)13منحني
ماکزيمم نيرو-جابجايي تحت سيکلهای بارگذاری در نمونة اصلي
و نمونة با تير جانبي در شکل ( )14ديده مي شود.

ادامه تحليل نيست .اين مورد در نمونه های ديگری که ترك
عرض عضو را در بر مي گيرد نيز رخ مي دهد.
مقدار بار مقاوم نهايي برای نمونة اصلي تحت تغيير مکان
مثبت  7535 Kgمي باشد در صورتيکه در نمونه با تير جانبي
مقدار بار نهايي در همان راستا  8829kgfمي باشد .اين نشان از
افزايش مقاومت  17درصدی نمونه با تير جانبي نسبت به نمونه
بدون تير جانبي دارد.
در تمامي نمونه ها ،اولين ترك خوردگي در سيکل سوم و در
تير رخ داده است .اين مورد بيانگر اين واقعيت است که نيروی
محوری و تيرهای عرضي نقش چنداني در محل و شماره سيکل
شکل( -)13نمای سه بعدی نمونة با تیر های عرضی

اولين ترك خوردگي ندارد .محل وقوع ترك در محلي حدود
: h( h~1/5hارتفاع تير) از بَر ستون بوجود آمده است.
 -6مقایسه عامل مقاومت برشی در نمونه ها

شکل( =)14مقایسة منحنی ماکزیمم نیرو ـ جابجایی نمونة اصلی و
نمونه همراه با تیرهای عرضی

با توجه به سختي پيچشي تير جانبي که کمک به سختي
خمشي تير بارگذاری شده مي کند و همچنين خاصيت محصور
شدگي تير های عرضي ،سختي اتصال افزايش يافته است .در
نيروهای اعمالي يکسان جابجايي انتهای تير محصور شده با تير
جانبي در مقايسه با نمونه شاهد ،درنمونه با تير جانبي کمتر از
نمونة اصلي مي باشد که اين اختالف در جابجايي انتهای تير با
افزايش بار ،بوضوح ديده مي شود .اين مورد تا زمانيکه تير های
عرضي ترك نخورده و آسيب نديده وجود دارد ،زيرا بعد از ترك
خوردگي و خرد شدگي بتن ،نه تنها سختي پيچشي تيرهای
عرضي و تاثيرآن در سختي خمشي سيستم کمتر شده بلکه نقش
محصور شدگي بتن توسط تير های عرضي نيز کم رنگ تر مي
شود .موارد فوق را در نمونه های تحليلي صورت گرفته نمي توان
کامال بدست آورد .چون در برنامه کامپيوتری بر اثر رشد ترك در
طول عضو و قرار گيری سختي معادل صفر در سيستم ،هنگاميکه
ترانهاده ماتريس سختي قرار است بدست آيد از تقسيم عدد بر
مقادير صفر جوابي معادل بي نهايت بدست خواهد آمد که امکان

با توجه به اينکه در اکثر آيين نامه ها[ ]5،9،10مقدار تنش
برشي ،مقداری برابر  f cمي باشد در اين مقاله مقايسه ای بين
مقادير ( فاکتور مقاومت برشي) از آزمايش و آناليز های انجام
گرفته صورت پذيرفته است .در نهايت به بررسي تنش برشي
اتصال و مقايسة نتايج بدست آمده با مقادير پيشنهادی چند
آئيننامة مختلف در اين زمينه پرداخته است:
 [31] FEMA-356فاکتور مقاومت برشي را بصورت زير برای
نمونه بدون تير جانبي و با تير جانبي ارائه شده است:
اتصال تير به ستون بدون تير جانبي   0.083x6  0.498MPa
  0.083x8  0.664MPa
اتصال تير به ستون با تير جانبي
در [9]ACI 352پارامتر تاثير تنش های محوری در مقاومت
برشي گره اتصال لحاظ شده بود ولي در سالهای اخير در اين
آيين نامه نقش نيروهای محوری وجود ندارد ،بنابراين آئيننامة
 [5] ACI 352 R-02فاکتور مقاومت برشي را بصورت زير
محاسبه ميکند:
برای نمونه کناری بدون تير عرضي   0.083x15  1.245MPa
برای نمونة کناری با تيرهای عرضي   0.083x12  0.996MPa
مقدار ارائه شده در استاندارد نيوزلند ()NZS 3101-1995
[ ]32برای تنش برشي گره اتصال ،پارامترهايي همچون مقاومت
فشاری بتن ،مساحت ميلگردهای تير ،خاموت های مورد استفاده
در گره اتصال و نيروی محوری ستون تاثير گذار مي باشد و با
توجه به عوامل تاثير گذار رابطه های زير ارائه شده است.
.
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f c' f yh ,h Ash,h
6 j f yh As
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a

'
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 j  1.4  1.6 ' 
f c 15 f yh As

()11
مقادير پيشنهادی
توسط NZS
3101-1995
حداکثر

حداقل

0/979

0/68

0/979

0/68

0/979

0/68

مقادير
پيشنهادی
توسط
FEMA356
(اعداد داخل
پارانتز با در
نظر گرفتن
ضريب )1.5
0/498
)(0/609
0/498
)(0/609
0/498
)(0/609

مقادير
پيشنهاد
ی
توسط
ACI
352R
02

0/996

مقادير
حداکثر
پيشنها
دی
توسط
آّبا
مبحث
نهم

0/6

0/996

مقدار
بدست
آمده
در اين
تحقيق

0/74
0/62

0/6

0/996

0/72

0/64

فاکتور
مقاومت
برشي ()γ
fc

vj  

نمونه
آزمايشگاهي
نمونه تحليلي
(شبيه نمونه
آزمايشگاهي)
نمونه تحليلي
با بار محوری
معادل

0.1 fc Ag

0/979

0/68

0/979

0/68

0/498
)(0/609

0/996

0/9

0/68

نمونه تحليلي
با بار محوری
معادل
0.25 f cAg

0/664
()0/812

1/245

0/6

0/73

نمونه تحليلي
با تيرهای
عرضي

جدول(-)3مقایسه پارامترهای بدست آمده از این تحلیل با مقادیر
ارائه شده در آیین نامه ها

در رابطه های فوق '  fcمقاومت فشاری بتن :Fyh,h ،مقاومت
کششي خاموت ها :Ash,h ،مساحت خاموت افقي :AS ،مساحت
ميلگردهای باال و پايين تير (هر کدام بيشتر است) σa ،تنش های
ناشي از بار محوری ستون مي باشد .که در هر حال بايد تنش
برشي ايجاد شده در گره اتصال بين مقادير زير بايد باشد.
()12

'0.14 f c'  v jh  0.20 f c

گرچه آيين نامه بتن ايران (آبا) [ ]27و مبحث نهم مقرارت
ملي[ ]28معياری برای طراحي گره اتصال بطور مشخص ارائه
نکرده است ولي مقدار برش قابل تحمل توسط اعضای سازه های
بتن مسلح را حاصل جمعي از برش قابل تحمل توسط بتن و
ميلگرد های برشي اعالم کرده است که به صورت رابطه ()13

ارائه شده است:

()13

vr  vc  vs  5vc  5x0.2 xc f c  0.6 f c

نتايج حاصل در اين مقاله با معيارهای آيين نامه های ذکر
شده در جدول شماره ( )3ارائه شده است .همانگونه که از مقادير
ارائه شده در جدول مشخص است ،مقدار ارائه شده در آيين نامه
بتن ايران[ ]27و مبحث نهم مقررات ملي[ ]28کمي از مقدار
پيشنهادی  FEMA 356بيشتر مي باشد .گرچه در FEMA
 ]31[356ضريبي همچون  1/5برای تبديل مشخصات کرانه
پايين به مشخصات مورد نظر وجود دارد.
 ]5[ ACI 352 R-02مقادير محافظهکارانهتری نسبت به
آئيننامة  ]30[FEMA 356ارائه کرده است و اختالف بين اين دو
مرجع در حدود  2برابر ميباشد.
نتايج بدست آمده از تحليل با مقادير پيشنهادی توسط آبا
[ ]27و مبحث نهم[ ]28بجز حالتي که بار محوری در اتصال
اعمال شده است ،بيشتر مي باشد .ولي تمامي مقادير بدست آمده
از مقادير پيشنهادی توسط  ]5[ ACI 352 R-02کمتر ولي از
مقادير پيشنهادی توسط  ]31[ FEMA356بيشتر مي باشد .در
مقايسه مقادير تحليل با مقادير ارائه شده توسط استاندارد
نيوزلند ( ]32[ )NZS 3101-1995مقادير تحليل به حداقل
مقادير ارائه شده توسط استاندارد فوق الذکر نزديکتر است.
 -7مقایسه سختی سیستم در حالت های مختلف
سختي سيستم در هر گام بارگذاری با توجه به منحني
حداکثری که از نقاط حداکثر منحني رفت و برگشتي عبور کرده،
بدست مي آيد .با توجه به اينکه نمونه تحليلي بر مبنای يکسان
بودن سختي اوليه نمونه تحليلي با سعي و خطا ،مساوی سختي
نمونه آزمايشگاهي انتخاب شده است ،در ابتدا بارگذاری ،بين
س ختي نمونه تحليلي و نمونه آزمايشگاهي همخواني وجود دارد.
ولي بعد از ترك خوردگي مقدار کاهش در سختي نمونه تحليلي
نسبت به نمونه آزمايشگاهي به عللي همچون مدل نکردن کاهش
پيوستگي ميلگرد و بتن ،ريخته شدن پوشش بتن و غيره کمتر
بوده است.

Stiffness & Ductility
)Stiffness (kN/cm

Exp
Anal.
0.1 Fc
Ag

) Ductility Ratio (μ

گردد .با توجه به بررسي وضعيت ترك در اتصال تيرهای عرضي
از ايجاد شکست در هستة اتصال جلو گيری مي کنند.
افزايش نيروی محوری باعث افزايش سختي اتصال در محدوده
االستيک و افزايش بار مقاوم نهايي اتصال مي شود.
انتخاب يک مقدار ثابت برای سختي سيستم ترك خورده
بدون در نظر گرفتن مقدار شکل پذيری معقوالنه به نظر نمي
رسد .الزم است مقدار سختي مؤثر سيستم با درنظر گرفتن شکل
پذيری سيستم و با حد سرويس دهي و سطح عملکرد سيستم
انتخاب شود .بطوريکه سختي مؤثر سيستم در شکل پذيری تغيير
مکاني ٪ 20 ، μΔ =5سختي اوليه سيستم مي باشد.

شکل( -)15کاهش مقدار سختی سیستم بر حسب مقادیر شکل پذیری

نيروی محوری کم  0.1 f cAgتاثير زيادی بر روی سختي
سيستم ندارد ولي در نيروی محوری  0.25 f cAgسختي اوليه
سيستم نسبت به حالت بار محوری کم و بدون بار محوری دارای
افزايش مي باشد ،ولي بعد از شکل پذيری تغيير مکاني () μΔ
حدود  2.5سيستم دچار کاهش بيشتری نسبت به نمونه های
ديگر شده است .اين مورد مي تواند با خرد شدگي بيشتر و
کمانش ميلگردهای طولي بيان شود .گرچه در تمامي نمونه های
انجام شده سختي نمونه ها تا شکل پذيری تغيير مکاني حدود
 μΔ=2.5يک سير نزولي سريع را داشته اند و بعد ازآن ،مقدار
کاهش در سختي زياد نيست (شکل  )15همانگونه که قبال
تخمين زده مي شد نمونه با تيرهای جانبي در تمامي مراحل
بارگذاری در اين مقاله سختي بيشتری نسبت به ديگر نمونه ها
دارد.
 -8نتیجه گیری
با انجام آزمايش اتصال تير به ستون کناری و مقايسه نتايج
بدست آمده با نتايج ديگر محققين مشخص است که مقادير ارائه
شده در  ]5[ACI 352 R-02محافظه کارانه تر از مقادير ديگر
آيين نامه ها مي باشد .در رابطه های ارائه شده در اين مقاله،
تاثير نيروهای محوری بررسي شده است ولي تغييرات در مقادير
نيروهای محوری در مقاومت برشي و سختي اتصال به اندازه
مقاومت فشاری بتن نمي باشد..
تير های عرضي بر مقاومت برشي و سختي اتصال بيشتر از
مقدار نيروی محوری ،تاثيرگذار مي باشد .وجود تيرهای عرضي
باعث کاهش تغيير مکان انتهای آزاد تير(افزايش سختي اتصال) و
افزايش بار مقاوم نهايي مي شود .وجود تير های جانبي (عرضي)
بدون بارگذاری مستقيم بر آنها ،باعث بهبود رفتار کلي اتصال مي

 -9مراجع
][ 1

Kim, J. and LaFave, J. M., “Joint Shear Behavior
of Reinforced Concrete Beam Column
Connections subjected to Seismic Lateral
Loading”, NSEL Report Series, Report No.
NSEL020, November, 2009.

][2

Park, R., “A Static-Force Based Procedure for
the Seismic Assessment of Existing Reinforced
Concrete Moment Resisting Frames”, Bulletin of
the New Zealand National Society for
Earthquake
Engineering,
Vol.30,
No.3,
September 1997.

[ ]3

وطني اسکويي ،اصغر ”،مطالعه عملکرد لرزه ای اتصال تير به ستون
کناری بتن مسلح“ ،دومين کنفرانس بين المللي بتن و
توسعه،تهران ،ايران ،اردبيهشت.1384

[ ]4

“ Pantelides, C.P. ,Clyde,C. and Reaveley,L.D.,
Performance-Based Evaluation of R/C building
”Exterior Joints for Seismic Excitation
Earthquake Spectra, Vol. 18, No. 3, 2002.

[ ]5

ACI-ASCE Committee 352. Recommendations
for Design of Beam-Column Joints in
Monolithic Reinforced Concrete Structures, June
2002.

[]6

Hanson, N.W., Conner, H.W., “Seismic
Resistance of Reinforced Concrete BeamColumn Joints”, Journal of Structural Division,
ASCE, V. 93, ST. 5, Oct 1967.

[ ]7

Ehsani, M. R. and Wight, J. K., “Exterior
Reinforced Concrete Beam to Column
Connection Subjected to Earthquake-Type
Loading”, ACI journal, pp. 402- 499, 1985.

[ ]8

Durrani, A. J., and Wight, J. K., “Experimental
and Analytical Study of Internal Beam to
Column Connections Subjected to Reversed
Cyclic Loadings”, Report No. UMEE 82R3,
Department of Civil Engineering, University of

Megget,L.M., “Cyclic Behavior for Exterior ]20[
Reinforced Concrete Beam-Column Joints”,
Bull. N.Z. Nat. Soc. Earth. Eng., 7 (1), 1974.
Pantazapolou,S.J.
and
Bonacci,J.F,. ]21[
“Consideration of Questions about BeamColumn Joints”, ACI, Structural Journal, 89(1),
1992.
Tsonos, A.G., Tegos,I.A. and Penelis, G.G., ]22[
“Influence of Axial Force Variation on the
Seismic Behavior of Exterior Beam-Column
Joints”, Euro. Earthquake Eng. 3, 1995.
Baglin,P.S. and Scott,R.H., “Finite Element ]23[
Modeling of Reinforced Concrete Beam-column
Connection”, ACI, Structural Journal,V. 97, No.
6, 2000.
Hegger, J. , Shrif,A. and Roeser,W., “Nonlinear ]24[
Finite Element Analysis of Reinforced Concrete
Beam- column Connection”, ACI, Structural
Journal,V. 101, No. 5, 2005.
”مطالعه رفتاری و طبقه بندی، جعفر، داود و سبحاني،] مستوفي نژاد25[
،37  جلد، نشريه دانشکده فني،“اتصاالت بتن آرمه در بار نهايي
.1382  شهريور،2 شماره
Raphael, B.P., “Tensile Strength of Concrete”, ]26[
ACI, Structural Journal,1984.
 آيين نامه بتن ايران،“] ” سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور27[
.1382-120  نشريه شماره-(آبا)” تجديد نظر اول
 طرح و اجرای-”مبحث نهم،] دفتر امور مقررات ملّي ساختمان28[
.1388،“ساختمان های بتن آرمه
ANSYS, ANSYS User’s Manual, Revision 5.4, ]29[
ANSYS, Inc., Canonsburg, Pennsylvania, 1996.
Beres, A., Pessiki, S.P.
Gergely, P., “The Seismic
Load Designed
RC
Connection”, Earthquake
No.2,1996.

, White, R.N. and ]31[
Behavior of Gravity
Beam to Column
Spectra, Vol. 12,

ASCE , “Prestandard and Commentary for the ]32[
Seismic Rehabilitation of Buildings”, FEMA
356, Washington D.C., 2000.
NZS 3101: Part1:1995, “Concrete structures ]33[
Standard”, New Zealand, 1995.

 زیرنویس ها-10
1ANSYS
2

Backbone

Michigan, Ann Arbor, Mich., 275, 1982
ACI-ASCE Committee 352, “Recommendations ]9[
for Design of Beam Column Joints in Monolithic
Reinforced Concrete Structures”, ACI Journal,
Vol. 82, No. 3, pp. 266- 283, May- June 1985.
ACI-ASCE Committee 352, Recommendations ]10[
for design of Beam-Column Joints in Monolithic
Reinforced Concrete Structures, ACI 352R- 91,
Re-approved, 1997.
”تحليل شکل پذيری محل اتصال در اعضاء، علي اکبر،] مقصودی11[
-  مجله تحقيقات بتن،“(SCC)ساخته شده از بتن خود متراکم
.1387 ،18-9.  ص،2  شماره،87 زمستان
”مفصل پالستيک، مسعود، محمدی ينگيجه،  علي اکبر،] مقصودی12[
 ستونهای بتن مسلح با بتن خود متراکم مقاومت-در تير
 دانشگاه، چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران،“ (SCHSC)باال
.1387  ارديبهشت،تهران
Ha, G. J., Kim, J. K. and Chung L.,“Response of ]13[
Reinforced High- Strength Concrete BeamColumn Joints Under Load Reversals”,
Magazine of Concrete Research, Vol. 44, No.
160, pp. 175- 184, 1992.
”شکل،حبيب،حميد واکبرزاده بنگر،فرخ قاطع، علي اکبر،] مقصودی14[
پذيری و حالت نهائي محل اتصال دراعضاء ساخته شده از بتن
 اولين همايش بين المللي مقاوم سازی لرزه،“(SCC) خود تراکم
.1385 ، ايران، تبريز،ای
)”شکل پذيری و طول (قطر، کامران، علي اکبر و مستي،] مقصودی15[
( و مدلSCC)مفصل دراتصال های بتن ارمه با بتن خود تراکم
،1  شماره،26-2  دوره، مهندسي عمران شريف،“اجزای محدود
.1389 خرداد
Ganesan, N., Indira P.V. and Abraham, R., “ ]16[
Steel Fiber Reinforced High Performance
Concrete Beam-Column Joints Subjected to
Cyclic Loading”, ISET Journal of Earthquake
Technology, Vol. 44, No. 3- 4, , pp. 445– 456,
Sept. Dec, 2007
Shannag, M.J., Abu-Dyya, N. and Abu-Farsakh, ]17[
G., “Lateral Load Response of HighPerformance
Fiber Reinforced Concrete Beam-Column
Joints”,
Construction
and
Building
Materials,Vol. 19, No. 7, pp. 500– 508, 2005.
Brooke, N. J., Megget, L. M., and Ingham, J. M. ]18[
, “Bond Performance of Interior Beam-Column
Joints with High-Strength Reinforcement”, ACI
Structural Journal, V. 103, No. 4, July- August
2006.
Kim, J. and LaFave, J. M., “Key influence ]19[
parameters for the joint shear behaviour of
reinforced
concrete
(RC)
beam–column
connections”, Engineering Structures 29, pp.
2523– 2539, 2007.

