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  طراحي يك اتصال تير به ستون با قابليت ساخت نيمه صنعتي
  براي ساختمانهاي فلزي متداول در ايران 

  

  فرمنصور ضيايي
 محمد جواد جبارزاده

  
  مقدمه

در اين نمونه عرض بال از  .نشان داده شده است 1در تصوير مورد آزمايش  جزئيات اتصال فوالدي نيمه صنعتي

3همچنين از ارتفاع متغير در . يابد ه سمت بيرون متغير بوده و بطور خطي كاهش ميگاه ب محل تكيه
ابتدايي جان  2

اين امر عالوه بر كاهش تنش در جوشهاي اتصال قطعه به ستون، عامل مناسبي در هدايت مفصل . استفاده شده است
  . و دور از اتصاالت جوشي قطعه است) گاه تكيهاز  يمتر سانتي 40 فاصله(پالستيك به محل موردنظر 

درنظر گرفته  1cmبا ورقهاي پيوستگي با ضخامت  IPB300ستون در اين آزمايش (اتصال بالهاي نمونه به ستون 
هاي ورقهاي بال قطعه  منظور جوشكاري مناسب قبالً لبه به. گيرد به صورت جوش نفوذي كامل صورت مي) شده است
جوش  IPBچنين براي انتقال برش جان از سه پيچ در جان قطعه و به كمك ورق اتصالي كه به ستون هم. اند آماده شده

باشد توسط سه  مي IPE240به تير مياني كه از پروفيل  اتصالاز طرف ديگر اتصال قطعه . است استفاده شده است  شده
 . جوشي جان –پيچي اتصال جوشي بال باالئي، بال پائيني و اتصال . بخش مجزا تأمين شده است

  
  

  
 IPE، نمونه اتصال و تير مياني  IPBنماي كلي مونتاژ اتصال ستون ): 1(تصوير 

  
 

  سازي نمونه براي آزمايش آماده - 1
  :بوده استمرحله كلي زير  5سازي نمونه براي آزمايش مشتمل بر  آماده
اين عمل توسط . العمل است ل قاب عكسمرحله اول قرار دادن نمونه با اتصال تير مياني به صورت قائم در داخ •

العمل  به تير كف قاب عكس IPB300به كمك پيچ، ديواره ستون . جراثقال دستي موجود در آزمايشگاه صورت گرفت
محل پيچها توسط مته مغناطيسي سوراخ شده بود  IPB300گيري فاصله آنها و تهيه شابلن بر روي بال  كه قبالً با اندازه

 . نشان داده شده است 2 گيري به صورت قائم و قبل از اتصال جك در تصوير ي نمونه پس از جايكل ينما. محكم شد
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  نماي جانبي قبل از اتصال به جك و قرارگيري به حالت قائم):2(تصوير 

 
سنجها  محل كرنش. سنجها و نصب آنها بر روي نمونه است سازي نمونه، تعيين محل كرنش مرحله دوم آماده •

هايي كه  اند و همچنين موقعيت هاي تحليلي، بحراني يا حساس تشخيص داده شده هايي كه در نمونه موقعيت باتوجه به
محل . اند نمونه موردنظر بوده است، تعيين شده در بررسي ميزان كرنشها براي شناسايي عملكرد انتقال نيرو

  . به صورت شماتيك نشان داده شده است 3سنجها در تصوير  كرنش
 .شده استگذرانده شده است، براي سفيد كردن نمونه استفاده  100حله سوم از دوغاب آهكي كه از الك در مر •

قبل از دوغاب زدن نمونه الزم  .هاي ايجاد شده در سطح فوالد است دوغاب زدن نمونه عامل مؤثري در نمايش كرنش
. استفاده شد 10000براي اين منظور از تينر كاري توسط تينر پاك شود كه  بود كه روغن ريزي ناشي از دستگاه سوراخ

  .نمونه پس از دوغاب زدن نشان داده است 4 يردر تصو
سنجها قبل از آزمايش است كه اين عمل توسط متخصصين  كنترل صحت عملكرد كرنشمرحله چهارم شامل  •

  . آزمايشگاه صورت گرفت
  اتصال جك به كمك چهار . شوديبه جك متصل م IPEدر مرحله آخر بخش انتهايي تير مياني يا  •

  ها بين ورق انتهاي جك  بولت. گيرد متري و ورقهاي اتصال پركننده مياني صورت مي سانتي 40بولت    
  ). 5تصوير (شوند  هيدروليكي و ورقي مشابه آن در طرف ديگر تير بسته مي   
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  سنج استفاده شده است نقشه موقعيتهايي كه از كرنش  ):3(تصوير 

  

  
  نماي چپ نمونه آزمايشي پس از دوغاب زدن): 4(تصوير 
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  نحوه اتصال جك به نمونه): 5(تصوير 

  
  گاه جانبي نامين تكيه - 2 

نمايي از آن نشان داده  6براي جلوگيري از پيچش نمونه از روش تنظيم آزمايش جديدي استفاده شد كه در تصوير 
كه در  پانتوگراف فوالدييك  و IPE300پروفيل  ازفاده از يك ستون در اين روش تكيه گاه جانبي با است. شده است

به اين ترتيب  .گردد متصل است تأمين ميبه نقطه فوقاني نمونه تحت آزمايش و چهار گره خود داراي مفصل است 
  . آزاد استنمونه امكان تغيير مكان جانبي نداشته اما در جهت اعمال نيرو 

در دو طرف متوازي االضالع و  IPEاز دو بازوي  ،اخته شده در برابر چرخش نمونهبراي تقويت تكيه گاه جانبي س
  . چگونگي نصب اين بازوها ديده مي شود 6 در تصوير. روي ضلع متصل به ستون فلزي نگهدارنده استفاده شده است

انبي كه بالهاي براي ايجاد قيد جانبي و پيچشي در نصف ارتفاع نمونه از دو تسمه فلزي به صورت دو بازوي ج
ها در برابر براي كاهش الغري اين تسمه. نمودند استفاده گرديدستون نگهدارنده جانبي را به بالهاي نمونه وصل مي

نحوه نصب و  7در تصوير . نيروهاي فشاري حين آزمايش دو تسمه عمودي در بخش مياني آنها جوش داده شده بود
   .ها نشان داده شده استمحل تسمه
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  يبا پانتوگراف فوالد گاه جانبيتأمين تكيه):6(ريتصو

تکيهیستون فلز

گاه جانبی

 پايه نگهدارنده

 یجابجاي

 نمونه اتصال

االضالع یمتواز

 

 

 نگهدارندهبازوهای
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  محل نصب تسمه ها مالحظه مي شود )7(تصوير

  

  شيج آزماينتا - 3
. شوددر مجموع چهار نمونه از اين نوع اتصال مورد آزمايش قرار گرفت كه تنها نتايج آزمايش چهارم ارائه مي

دامنه تن به صورت جابجايي رفت و برگشتي صورت گرفته و  50از جك هيدروليك  بارگذاري جانبي با استفاده
هر  ،در دامنه هاي باالبطوريكه . از تغيير مكان محدوده ارتجاعي تير آغاز و افزايش داده شده استسيكلهاي بارگذاري 
منحني نيرو   8در تصوير . ه استدسيكل ادامه داده ش 13تا نهايتا بيشترين دامنه بارگذاري تا  شده سيكل دو بار تكرار

بيانگر رفتاري شكل پذير و پايا است كه زوال ناچيزي در نمودار بدست آمده . اتصال نشان داده شده استتغيير مكان  -
آزمايش نشان شكل يافته نمونه پس از پايان نماي تغيير  9در تصوير  .مقاومت عضو حين آزمايش به وجود آمده است

براي درك بهتر تغيير . حراف عضو از بخش تغيير ارتفاع جان قطعه اتصال به خوبي مالحظه مي شودان. داده شده است
محل تالقي خط تراز و امتداد بال قطعه اتصال مكاني است كه . شكلها از خط تراز زرد رنگ كمك گرفته شده است

 11و  10در تصاوير  .كيل گرددجايي كه انتظار مي رفت اين مفصل تش. مفصل پالستيك در نمونه ايجاد شده است
 .نماهاي مختلف نمونه پس از آزمايش نشان داده شده است
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  نمودار نيرو نسبت به جابجايي جك هيدروليك): 8(تصوير

  

  
نقطه تالقي خط تراز زرد رنگ با لبه بال قطعه اتصال محل تشكيل  -آزمايش  الگوي تغيير شكل پس از): 9(تصوير

ع كرنشهاي بزرگ در اين ناحيه نيز گوياي اين مطلب هستندتوزي. مفصل پالستيك است
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  تغيير شكلهاي دو طرف جان ):10(تصوير
  

 
شكل گيري تورفتگي در بال در اثر كرنشهاي پالستيك ايجاد شده در اين . تغيير شكل بال زيرين): 11(تصوير

  .ناحيه مالحظه مي شود

  
  


