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   دوبلIPE ستون  به شکل Iتیر  گیردار اتصال نامناسب صلبیت و رفتار بررسی

 محدود  اجزاي روش از استفاده با
  

 ، کرمانشاهکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه رازي کرمانشاه آموختهدانش ،محسن جوادي
  ، کرمانشاه،، دانشگاه رازي کرمانشاهگروه مهندسی عمرانستادیار ا ،(نویسنده مسؤول) حمیدرضا اشرفی

E-mail: h.r.ashrafi@razi.ac.ir   
  

اسـتفاده از ایـن   گیـرد. زمـان   وسیعی مورد استفاده قرار مـی  طور بهدوبل در کشور  ایران  هايستون چکیده:
ـ  گیرد.تون صورت میهاي پوششی ساتصال تیر به ستون از طریق ورق ،هاي خمشیها در قابستون دلیـل  ه ب

در اثـر  و  شـوند هاي کنـاري بـه مقـاطع سـتون جـوش مـی      تنها از طریق لبه مزبور هايورق ،مشکالت اجرایی
یابد. در کاهش می شدت بهنیروهاي وارده از تیر به ورق پوششی، ورق مزبور کمانش پیدا کرده و صلبیت اتصال 

رفتار نامناسب این نـوع اتصـاالت تـا حـدودي      ،االت گیردار متداولاتصرفتار این مقاله، سعی شده تا با بررسی 
پس تحلیل گردیده است.  Abaqus V6.10افزار از روش اجزاي محدود و توسط نرم موردنظرروشن شود. اتصال 

رغم داشتن جزئیات یک اتصـال صـلب داراي صـلبیت،    یکه این نوع اتصال عل مشخص گردیداز تحلیل اتصال 
اي مسـتقل ممکـن اسـت    یک سیستم سازه عنوان بهپذیري بسیار پایینی بوده و استفاده از آن مقاومت و شکل
هـاي  بنا به دالیل مختلـف، از سـتون   که یدرصورت ،در نتیجه ناپذیري در سازه شود.هاي جبرانمنجر به خرابی

  شـده  اسـتفاده شد. روش دوبل استفاده شود، باید با استفاده از روشی مناسب مانع از دوران ورق پوششی ستون 
  باید نتیجۀ تحقیقات معتبر موجود باشد و یا با استفاده از روشی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. یا

  

  گسیختگی اتصال ،يسرریزاتصاالت گیردار با ورق روسري و  ،صلبیت اتصال، قاب خمشی: هاکلیدواژه
    

  مقدمه  -1
ز قبیـل  مقـاطع مناسـب ا   کمبود دلیل به درکشور ایران

 هايستون استفاده از براي ساخت ستون، پهن بال يها رخ مین
  چنـد  دو یـا  از مزبـور  هـاي ستون بسیار متداول است؛ دوبل
 از هارخهاي نیمبال به که سراسري هايورق همراه به رخنیم

 در. انـد شـده  سـاخته  شـوند، مـی  جـوش  طـولی  هايکناره
هـاي  لبـه  یـق طر از تنهـا  پوششی هايورق دوبل هاي ستون

همچنین با . شوندمی جوش ستون هاينیمرخ به طولی خود
هاي پیوستگی در توجه به مشکالت اجرایی امکان تعبیه ورق
بنـابراین اتصـال    ؛داخل ستون و در تراز بال تیر وجود ندارد

از  رغـم داشـتن جزئیـات یـک اتصـال صــلب،     مربوطـه علـی  

وارده از  وينیـر  در اثـر  و نبـوده  برخوردار مناسبی گیرداري
 رییـ تغبه ورق پوششی ستون، ورق مزبور دچـار   تیر هايبال

شده و اتصال توانایی تحمل لنگـر کمتـري نسـبت بـه      شکل
پـذیر اتصـال   اتصاالت صـلب دارد، همچنـین رفتـار انعطـاف    

هاي زیاد و نامطلوبی در سازه خواهد موجب ایجاد تغییرمکان
طریـق ورق   شد. عالوه بر این بر اثـر نیـروي کششـی کـه از    

شـود، ورق پوششـی   روسري به ورق پوششی ستون وارد می
داده و بـا توجـه بـه توزیـع      شـکل  رییـ تغ، منحنی صورت به

هـاي ورق  غیریکنواخت نیرو، تمرکز تنش شدیدي در گوشه
آید که بـر  روسري و جوش نفوذي مربوط به آن به وجود می

گسـیختگی در اتصـال بسـیار محتمـل      شده عنواناثر پدیده 
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است. با توجه به استفاده گسترده ایـن نـوع مقـاطع و عـدم     
ها، آگاهی کافی اکثر مهندسان از رفتار واقعی این نوع ستون

هاي خمشی بسیار ضروري به نظر در قاب ها آنبررسی رفتار 
در این تحقیق رفتار اتصال متداول مورد بررسی قرار . رسدمی

ـ      تا گرفته وع اتصـال  مشـکالت و خطـرات اسـتفاده از ایـن ن
  .تر شوداي روشنسازهل یک سیستم مستق عنوان به
  
  مروري بر ادبیات فنی -2

] براي بررسـی و محاسـبه درجـه    1مزروعی و همکاران [
گیرداري این نوع اتصـاالت، در مرکـز تحقیقـات سـاختمان           

و مسکن اقدام به ساخت هفت نمونه آزمایشگاهی با مقیـاس  
تحقیقـات مشـخص شـد کـه      در نتیجه ایـن  واقعی نمودند.

گیردار نیمه صورت بهتصور  برخالفاتصاالت جوشی متداول، 
] اقدام به بررسـی رفتـار   2قبادي و همکاران [ .کنندعمل می

هـاي فـوالدي رایـج     در سـازه  Iهـاي دوبـل   غیرخطی ستون
هـاي بـا   نمودند. در نتیجه این تحقیق مشـخص شـد سـتون   

تـار نـامطلوبی   هـاي بـزرگ رف  جوشکاري متعارف در کـرنش 
قبـول اسـت.   غیرقابـل  هـا  آندارند و همچنین رفتار خمشی 

] در یـک تحقیـق آزمایشـگاهی بـه     3مزروعی و همکـاران [ 
بررســی رفتــار اتصــاالت خمشــی جوشــی رایــج پرداختنــد. 

هـاي  هایی براي انتخاب نوع الکتـرود، روش توصیه ،تیدرنها
 هـاي سازي اتصال، کیفیت جوش و روشمناسب براي مقاوم

ــاران [  ــد. فرخــی و همک ــه کردن ] 4مناســب جوشــکاري ارائ
براي بهسازي اتصال متعارف تیر به سـتون   يجزئیات جدید

کـاهش تـنش در    منظور بهدوبل ارائه کردند، در این تحقیق 
هاي میـانی ورق  هاي اتصال، یک سري حفره در قسمتورق

در نهایت مشخص شد که جزئیات  روسري ایجاد شده است.
 پور یقل دیلمی و شود.موجب بهبود رفتار اتصال می شده ارائه

] براي حل مشکالت گسیختگی جوش نفوذي و کمـانش  5[
جدید پیشـنهاد کردنـد.    حل راهصفحات تقویتی ستون، یک 

هـاي تیـر، ورق پوششـی سـتون      در این روش، در ناحیه بال
قطع شده و در این نواحی از یک ورق بـا عـرض و ضـخامت    

در این تحقیق، اتصاالت خمشی با است. بیشتر استفاده شده 
و بــا اســتفاده از روش اجــزاي  Ansysافــزار  اســتفاده از نــرم

جهتـه مـورد بررسـی     محدود تحت بارگذاري سیکلیک و تک
 منظـور  بـه قرار گرفته و همچنین یک نمونه با مقیاس واقعی 

تأیید نتایج تحلیلی در آزمایشگاه مورد بررسـی قـرار گرفتـه    
تـا حـدود    شـده  ارائهمشخص شد که روش  ،است. در نهایت

  شود. زیادي موجب بهبود عملکرد اتصال می
] به بررسی و تحلیل اتصال صلب 6میرقادري و دهقانی [

هاي مرکب پرداختند. این اتصـال  تیرهاي سراسري به ستون
در واقع نوعی اتصال خورجینی اصـالح شـده اسـت. در ایـن     

هـاي قـائم و   قاتصال تیرهاي سراسري توسط یک سـري ور 
به دو شـکل   هاشوند. نمونههاي ستون متصل میافقی به بال

انـد. در نتیجـۀ ایـن    سـازي شـده  عددي و آزمایشگاهی مدل
توانسـته اسـت    شـده  مطـرح تحقیق مشخص شد که اتصـال  

ایمن تحمـل کنـد و    طور بههاي غیراالستیک باالیی را دوران
] در 7می [دیلمـی و سـال  اي مطلوبی است. داراي رفتار لرزه

هاي دوبـل  ی را براي رفع مشکالت ستونحل راهیک تحقیق، 
هـاي تیـر توسـط چهـار ورق      بال تحقیق،در این ارائه دادند. 

طریـق از   بـه ایـن  هاي ستون متصل شده و اي به بال ذوزنقه
هاي پوششی سـتون اجتنـاب    اتصال مستقیم بال تیر به ورق

ورق روسـري در  شده است. انتقال نیروهاي بال از طریق دو 
بال باالیی تیر و یـک ورق روسـري در بـال پـایینی تیـر بـه       

اي کناري و انتقال نیـروي برشـی از طریـق     هاي ذوزنقه ورق
یک ورق برشی که به جان تیر و ورق پوششی ستون متصـل  

هـاي   گیرد. براي انتقال بار خمشـی ورق  شود، صورت می می
ون، از دو اي و همچنین اجتناب از کمـانش بـال سـت    ذوزنقه

اي  هـاي ذوزنقـه  ورق پیوستگی در راسـتاي هـر یـک از ورق   
استفاده شده اسـت. در ایـن تحقیـق، اتصـاالت خمشـی بـا       

و بـا اسـتفاده از روش اجـزاي     Abaqusافـزار   استفاده از نرم
محدود تحت بارگذاري سیکلیک مورد بررسی قرار گرفتـه و  

 نتایج بسیار مطلوبی حاصل شده است.
  

  یلابزار تحل -3
 نـه یپرهزهـاي عملـی بسـیار    انجام آزمـایش  که ییازآنجا

ــه روش اجــزاي محــدود  اســت، اســتفاده از شــبیه ســازي ب
عنوان یک ابزار جایگزین قدرتمنـد بـه کـار بـرده      تواند به می
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افزارهــاي اجــزاء اســتفاده از نــرمشــایان ذکــر اســت، شــود. 
امکـان دارد منجـر    ن آشنایی الزم با روش اجـزا، محدود بدو

شـود. در   کننـده  گمـراه هاي سازي نادرست و جوابشبیهبه 
افــزار نــرم ازبــراي مــدل کــردن همــه اجــزاء ایــن تحقیــق 

Abaqus افـزار ابـزاري قدرتمنـد    استفاده شده است. این نرم
اي هـاي بسـیار گسـترده   براي حل مسائل عددي براي حالت

]. در ایـن تحقیـق تحلیـل    8[ اسـت از رفتار مـواد و مصـالح   
یرخطی و با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مـادي  غ صورت به

  و هندسی انجام شده است.
  
  ها انتخاب مدل -4

  400IPE شامل یک تیر با مقطـع  موردنظرتیر و ستون 
دوبـل بـا فاصـله      300IPE استاندارد و یک ستون با مقطـع 

سانتیمتر به همراه ورق پوششی سراسري  21 مرکز به مرکز
هـاي مـورد   است. جزئیات مـدل  متر میلی 15x300 با مقطع

  ].9[ ) ارائه شده است1) در جدول (1بررسی مطابق شکل (
  

  
  .جزئیات اتصاالت مورد بررسی ):1شکل (

  

  .: جزئیات اتصال رایج با ورق روسري و زیرسري)1جدول(
 SP01a SP01b  مدل

 IPE 400 IPE 400  تیر

 IPE 300 2 IPE 300 2  ستون

 40X15X2 40X15X2  ورق روسري

  40X22X2  40X22X2  ورق زیرسري
 30X10X1 30X10X1  ورق برشی

 4(27X7X1) (27X7X1)2  ورق پیوستگی

  42x27.86x1  *  چشمه اتصال

  مصالحار ترف -5
اي در تولید مقـاطع سـازه   مورداستفادهبا توجه به فوالد 
هـا از  در مـدل  مورداسـتفاده یران، فوالد متعارف موجود در ا

. فـوالد داراي منحنـی   نظر گرفته شده استدر  ST-37نوع 
 شـدگی سـخت ، همـراه بـا   پالسـتیک  -کرنش االستو -تنش

مصـالح   کـه  نیادر نظر گرفته شده است. با توجه به  کرنشی
  .استفاده شده استمیسز از معیار فون استفوالد  کاررفته به

فـوالدي تیـر و    يبـراي کلیـه اجـزا   کرنش -نمودار تنش
دو خطـی   صـورت  بـه ) 2مطـابق شـکل (  هـا  ستون و تقویتی

ــا مــدول االســتیک برابــر .انتخــاب شــده اســت  1/2×106 ب
 . تـنش تسـلیم در کـرنش   استکیلوگرم بر مجذور سانتیمتر 

تا و بوده کیلوگرم بر مجذور سانتیمتر  2400 برابر  0012/0
در کـرنش   سـانتیمتر  کیلوگرم بر مجذور 3700 ییتنش نها

  یابد.افزایش می 2/0
  

  
  .فوالدکرنش  -منحنی تنش ):2( شکل

  
  سازي و انتخاب نوع المانمدل -6

با توجه به نوع تحلیل و رفتار غیرخطی مصـالح و امکـان   
 انتخـاب شـود  بروز کمانش در هنگام بارگذاري، باید المـانی  

هــاي غیرخطــی هندســی را کــه توانــایی ایجــاد تغییرشــکل
 هشـت  يبعـد  سـه داشته باشد. بـراي ایـن منظـور از المـان     

ایـن جـزء در هـر     استفاده شده اسـت.  C3D8R گرهی توپر
),,( گره داراي سه درجه آزادي zyx UUU   رییـ تغمتناظر با 

    جــزء  . ایــناســت X, Y, Zدر راســتاي محورهــاي  مکــان
توانـد در تحلیـل غیرخطـی مصـالح و تحلیـل غیرخطـی       می

]. 8[ و یا ترکیب این دو مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    یهندس
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 صـورت  بـه شود کـه جوشـکاري بـا دقـت کـافی و      فرض می
ها بـه وجـود   استاندارد صورت گرفته و گسیختگی در جوش

براي مقیـد کـردن    .آید؛ بنابراین جوش مدل نشده استنمی
در  منظـور  بـه اسـتفاده شـده و    tieها به یکدیگر از قید المان

هـاي  هایی از مدل، ماننـد ورق نظر گرفتن تماس بین قسمت
در  کـه  نیـ ا منظـور  بـه  ،هـاي سـتون  پوششی و تک پروفیـل 

هـاي تقـویتی سـتون،    صورت اعمال نیروي فشـاري بـه ورق  
ــل ورق ــک پروفی ــور در ت ــورد  هــاي مزب ــرود برخ ــرو ن ــا ف     ه

به همراه جداشدگی پـس از برخـورد تعریـف     (hard)سخت 
    .شده است

ــین  ــههمچن ــور ب ــوي    منظ ــیختگی از الگ ــف گس تعری
با قابلیت رشد ترك و بـر اسـاس تـنش     XFEMگسیختگی 

حداکثر استفاده شـده اسـت. ایـن الگـوي گسـیختگی یـک       
است که بـا اسـتفاده از آن گسـیختگی     فرد منحصربهقابلیت 

  .شودمیهمانند حالت واقعی نمایش داده 
  

  ها مرزي و بارگذاري مدل شرایطهندسه،  -7
هـاي فـوالدي بـا        قـاب  بـا توجـه بـه   ابعاد تیـر و سـتون   

هاي متعارف و همچنین با در نظر گرفتن شرط سـتون  دهانه
 قوي و تیر ضعیف انتخاب شـده اسـت. بارگـذاري تـا دوران    

ــان  06/0 ــهرادی ــورت ب ــ  ص ــال جاب ــزان هاعم ــه می ــایی ب           ج
و در راسـتاي   بر نـوك تیـر  سانتیمتر  ∆= 06/0×250 =15

طرفــه انجــام شــده اســت. قـائم و در حالــت بارگــذاري یــک 
خطی و از مقدار صفر تا مقـدار مـاکزیمم    صورت بهبارگذاري 

  سانتیمتر به نوك تیر اعمال شده است.  15
 سـانتیمتر و  250ها برابـر بـا   طول تیرها براي کلیه مدل

سـانتیمتر در نظـر گرفتـه شـده      300ها برابر با طول ستون
) نشـان داده  3هـا در شـکل (  است. شرایط مرزي براي مدل

هـاي پـاي سـتون در کلیـه     شده است. درجـات آزادي گـره  
جهات مقید شده و درجات آزادي تغییرمکانی بـاالي سـتون   

جلـوگیري   منظور بهنیز در دو راستاي افقی مقید شده است. 
هاي باال و پایین تیـر در  نش جانبی، درجات آزادي بالاز کما
سـانتیمتر   10سانتیمتري از انتهاي تیر به طول  100فاصله 

  اند.در راستاي عمود بر جان تیر مقید شده

  
  .صلب اتصالهاي مورد بررسی هندسه کلی مدل :)3( شکل

  
  ها بندي مدلمش -8

) 4در شـکل (  SP.01aبنـدي نمونـه   مشنمونه  عنوان به
در اتصـاالت صـلب    کـه  نیانشان داده شده است. با توجه به 

در ایـن   بودهها در محل اتصال تیر به ستون بیشترین تالش
. در نمونـه  اسـت بندي ریزتر از سایر نـواحی  ناحیه ابعاد مش
بندي اسـتفاده شـده   المان براي مش 8000مزبور، از حدود 

ــه،  ي هدهنــد لیتشــکاســت. در محــل اتصــال قطعــات  نمون
بنـدي  جـاور المـان  هاي مگره مکان رییتغسازگاري  منظور به
  .دستی مورد استفاده قرار گرفته است صورت به

  

  
 نمونه اولالمان بندي  :)4شکل (
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  بررسی نتایج تحلیل -9
  توزیع تنش و کرنش -9-1

ــکلدر  ــاي (ش ــا (5ه ــنش   )7) ت ــع ت ــونگی توزی چگ
میسز در سیستم اتصال تیـر بـه سـتون دوبـل بـراي       فون

هاي مختلف در انتهاي بارگـذاري نشـان داده شـده    نمونه
نشان داده شده در این است. با توجه به کانتورهاي تنش 

در  یهــاي بزرگــشــود کــه تــنشهــا مالحظــه مــیشــکل
تمرکز ، هاي روسري و زیرسري ایجاد شدههاي ورق گوشه

ــه ــنش س ــه ورق ت ــوره در گوش ــث  مح ــاي روســري باع ه
شود. همچنین میمزبور ها در نواحی گسیختگی این ورق

تیر به شکل مستقیم بـه ورق پوششـی    که نیابا توجه به 
هـا  صل شده و خود ورق پوششی فقـط از کنـاره  ستون مت

ورق مزبـور   ،در اثر اعمال نیرو بـه اتصـال   ،شودجوش می
وضوح  منظور بهکند.  دوران پیدا کرده و اصطالحاً طبله می

و  بال باال ۀزدگی ورق پوششی ستون در ناحیبیشتر بیرون
هـایی  بـال پـایین بـا فلـش     ۀتورفتگی ورق مزبور در ناحی

شود اتصال به بنابراین مالحظه می؛ ه استنشان داده شد
 .کنـد دوران مـی  یراحتـ  بـه صلب رفتار کرده و  شکل نیمه

توجه به این نکته ضروري است که کـاهش صـلبیت ایـن    
هاي رخبال نیمکمانش و اثر دوران ورق اتصال  اتصال، در

 نپـس تنهـا در نظـر گـرفت     .اسـت دهنده سـتون  تشکیل
به ایـن دلیـل    ؛افی نیستصلبیت واقعی این نوع اتصال ک

کــاهش گیــرداري در ایــن سیســتم، در اثــر خرابــی   کــه
  . ستینکه رفتار مطلوبی  بوده در ستون جادشدهیا

    

  
  .فتن گسیختگیبدون در نظر گر SP.01aدر مدل  طرفهمیسز در حالت بارگذاري یکتوزیع تنش فون :)5(شکل 

  

  
  .با در نظر گرفتن گسیختگی SP.01aدر مدل  طرفهمیسز در حالت بارگذاري یکتوزیع تنش فون :)6(شکل 
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  .با در نظر گرفتن گسیختگی SP.01bدر مدل  طرفهمیسز در حالت بارگذاري یکتوزیع تنش فون :)7(شکل 

  
با توجه به اینکه ایستایی ساختمان در ارتبـاط مسـتقیم   
با ایستایی ستون است، درصـورت ایجـاد خرابـی در مقطـع     

در  ، وجـود نـدارد.  دهیـ د بیستون امکان تعویض ناحیـه آسـ  
عـادل بـراي   ) توزیع کـرنش پالسـتیک م  9) و (8هاي (شکل
ها در انتهاي بارگذاري نشان داده شده اسـت. بـا توجـه    مدل

شـکل   رییـ تغ گونـه  چیشود که همالحظه می ،هابه این شکل

هاي روسري اتصـال  پالستیکی در تیر به وجود نیامده و ورق
 رغمیـ دچار گسیختگی شده است؛ بنابراین اتصـال مزبـور عل  

بـوده   ریپذ عطافبسیار ان ،دارا بودن جزئیات یک اتصال صلب
و در صورت عدم توجه به این نکته و استفاده از این اتصـال  

اي ممکن است خسـارات  در یک سیستم مقاوم مستقل سازه
    در سازه ایجاد شود.ي ریناپذ جبران

  

  
 . SP.01aدر مدل  طرفهبارگذاري یک توزیع کرنش پالستیک معادل در حالت :)8(شکل 

  

 
. SP.01bدر مدل  طرفهتوزیع کرنش پالستیک معادل در حالت بارگذاري یک :)9(شکل 
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    نمودارهاي حاصل از بارگذاري -9-2
 -و لنگـر  مکـان  رییـ تغ -هـاي نیـرو  با استفاده از منحنی

در مــورد عملکــرد  تــوجهیقابــلتــوان اطالعــات ران مــیدو
بنــدي نمــود. در را طبقــه هــا آناتصــاالت بــه دســت آورد و 

بر انتهاي تیـر   واردشده، نیروي مکان رییتغ -نمودارهاي نیرو
در انتهــاي تیــر رســم شــده اســت.  مکــان رییــتغدر مقابــل 

لنگر در محور سـتون، ناشـی از    نیز دوران -هاي لنگرمنحنی
ي وارده در انتهـاي تیـر، در مقابـل زاویـه دوران کـه از      نیرو

انتهاي تیـر بـر فاصـله محـور سـتون تـا        مکان رییتغتقسیم 
) 13) تـا ( 10هـاي (  آیـد. در شـکل  دست مـی ه انتهاي تیر ب

دوران بـراي حالـت    -و ممـان  مکان رییتغ -هاي نیرومنحنی
   طرفه نشان داده شده است. بارگذاري یک

دوران  -نمودارهـاي لنگـر  از اصـل  با توجـه بـه نتـایج ح   
از اتصاالت از مقاومـت   کی چیهشود که مقاومت مالحظه می

 AISCنامـه   آیین بنابراین بر اساس ضوابط؛ تیر بیشتر نیست
گیرنـد  ها در دسته اتصـاالت ضـعیف قـرار مـی    تمامی نمونه

  شـود مالحظه می دوران -هاي لنگر]. با دقت در منحنی10[
   

  
  . SP.01aنمونه  مکان رییتغ - منحنی نیرو): 10شکل (

  

  
  . SP.01aنمونه  دوران -لنگرمنحنی ): 11شکل (

  
  . SP.01bنمونه  مکان رییتغ -منحنی نیرو): 12(شکل 

  

  
  . SP.01bنمونه  دوران -لنگرمنحنی ): 13شکل (

  
محسوسی از لنگر پالستیک تیـر   طور بهکه مقاومت اتصاالت 

بـور در  زتـوان گفـت کـه اتصـاالت م    کمتر است، بنابراین می
گونـه کـه در   همان گیرند.پذیر قرار نمیطبقۀ اتصاالت شکل

در حالتی که الگوي گسـیختگی   ،کنیدنمودارها مالحظه می
در نظر گرفته شده، گسیختگی در بارهـاي نسـبتاً کمـی رخ    

 فـوق  ةدو نمودار تقریباً موازي هستند. پدید ازآن پسداده و 
تمرکـز تـنش   کـه در ابتـداي بارگـذاري     به این دلیل اسـت 
در ادامـه   شـده و هاي ورق روسري ایجـاد  شدیدي در گوشه

بارگذاري با توجـه بـه دوران بیشـتر ورق پوششـی سـتون و      
ورق روسري  ةشدن بال تیر و قسمت گسیخته نشد عرض هم

تر و گسیختگی در اتصـال ادامـه پیـدا    توزیع تنش یکنواخت
با کم رسد که کند. توجه به این نکته ضروري به نظر مینمی

شدن اختالف عرض بال تیـر و بـال سـتون صـلبیت اتصـال      
  افزایش خواهد یافت.

  
  یت اتصاالتببررسی صل -9-3

تعیین میزان گیـرداري یـک اتصـال مطـابق بـا ضـوابط       
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و با توجـه بـه سـختی چرخشـی      AISC ۀنام نییآمندرج در 
در  شـده  ارائـه گیـرد. بـا توجـه بـه تعریـف      اتصال صورت می

شامل چـرخش چشـمۀ    sθچرخش اتصال مزبور،  ۀنام نییآ
  . استاتصال و نیز چرخش اعضاي اتصال 

محاسـبه   )1(چرخش چشمۀ اتصال با استفاده از رابطـۀ  
  شده است:  

)1                             (
Lpz

))()(( 4321 δ−δ−δ−δ
=γ 

رابطۀ دیگري نیز مبتنی بر تغییرات قطر چشـمه اتصـال   
قرار گرفتـه   مورداستفادهکه توسط سایر محققان وجود دارد 

و  یسادگ به) 1متغیرهاي رابطه ( که نیااما با توجه به ؛ است
افـزار هسـتند، نویسـندگان    از نـرم  اسـتخراج  قابلبا دقت باال 

) را براي محاسبۀ چرخش چشمۀ اتصـال پیشـنهاد   1رابطۀ (
  کنند.می

 رییــتغبـه ترتیــب    4δو  1δ ،2δ ،3δدر رابطـۀ فــوق،  
 Lو  چشـمۀ اتصـال   ۀچهارگوشافقی نقاط واقع در  يها مکان

) مشـخص  14باشند کـه در شـکل (  عرض چشمۀ اتصال می
  اند.شده

  

  
 .نقاط مورد استفاده براي محاسبه چرخش اتصال): 14ل (شک

  
 محاسـبه  )2(چرخش اعضاي اتصال با استفاده از رابطـۀ  

  شده است:

)2(                 
)(

))()((

21 tthb

DCBA
connection ++

δ−δ−δ−δ
=φ  

افقـی   يهـا  مکـان  رییتغ Dδ و Aδ، Bδ، Cδدر رابطه فوق 
 هـاي روسـري و زیرسـري   نقاط میانی انتهایی و ابتدایی ورق

bh 1 ارتفــاع تیــر وt  2وt ــه ترتیــب ضــخامت ورق هــاي ب
  اند.ده) مشخص ش14که در شکل ( استروسري و زیرسري 

هاي دوبل عالوه بر مـوارد فـوق بایـد چـرخش     در ستون
نقـش   چـون مربوط به ورق پوششی ستون نیز محاسبه شود 

در صـلبیت اتصـال دارد چـرخش ورق     يا کننده نییتعبسیار 
  پوششی ستون با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است:

)3(                     
)(

))()((

21 tthb

CCAA
Cover ++

δ−δ−δ−δ
=φ ′′  

افقی نقـاط میـانی    يها مکان رییتغ Cδو Aδدر رابطه فوق 
ــایی ورق ــاي روســري و زیرســري انته Cو  A′δ ه ′δ ــتغ  ریی

افقی نقاط کنـاري ورق پوششـی سـتون در تـراز      يها مکان
به ترتیـب ضـخامت    2tو  1tارتفاع تیر و  bhو  C و Aنقاط 
ــري  ورق ــري و زیرس ــاي روس ــکل ( اســته ــه در ش ) 14ک

    اند.مشخص شده
/20 که یدرصورت ≥=α EILks اتصال  عنوان به، اتصال

/2 کـه  یدرصورت و صلب ≤=α EILks  عنـوان  بـه ، اتصـال 
بـین   یبا سـخت اتصاالت . شوداتصال ساده در نظر گرفته می

  .شوندصلب محسوب میاین دو مقدار، نیمه
شاخصی  عنوان به سرویس بارهاي در skمماسی  سختی

   توان نوشت:بنابراین می ؛براي سختی اتصال به کار رود

                                 sss MEILk θ= //  

 مربـوط  دوران و لنگـر به ترتیب  sθ و sM رابطه، این در
بـه   L و EI ،شـده  ارائـه  روابط در. هستند سرویس بارهاي به

 در. هسـتند  تیـر  بـه  مربـوط  طول و خمشی ترتیب صلبیت
ت رسـم شـده   چرخش اتصـاال  -) نمودارهاي لنگر15( شکل

کـه اتصـاالت    شـود مـی است. با دقت در این شکل مالحظه 
انـد.  مورد بررسـی در محـدوده اتصـاالت سـاده قـرار گرفتـه      

هـاي پیوسـتگی   بـا افـزودن ورق  نیز در نمونه دوم  همچنین
هاي تقویت چشمه اتصـال صـلبیت اتصـال تـا     داخلی و ورق

 ولی همچنان در مـرز بـین اتصـاالت    ؛حدودي افزایش یافته
اتصـالی   دهداین شکل نشان میو ساده قرار دارد.  صلب مهین

یک اتصال صـلب در نظـر    عنوان بهکه متأسفانه برخی مواقع 
پـذیر اسـت و   شود، داراي رفتـاري بسـیار انعطـاف   گرفته می

. در صـورت تغییـر   نمایدانتظارات طراح را برآورده  تواندنمی
ري اتصال تغییر میزان گیردا امکان دارددر ابعاد تیر و ستون 
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پـذیر  اما در حالت کلی اتصـال مزبـور رفتـاري انعطـاف     ؛کند
اسـتفاده از اتصـال متـداول     توان نتیجه گرفتدارد. پس می

مناسـب بـراي    حـل  راهبدون در نظر گرفتن تمهیدات ویژه و 
  رسد.منطقی به نظر نمی عنوان چیه بهرفع مشکالت آن، 

  

  
  .چرخش اتصاالت -منحنی لنگر :)15( شکل

  
  گیرينتیجه -10
در اتصاالت متداول افزودن ورق تقویت در ناحیه چشمه  - 

شود، بلکه باعث افزایش صلبیت اتصال نمی تنها نهاتصال 
باعــث افــزایش دوران ورق پوششــی و کــاهش صــلبیت  

 شود.اتصال می

 يهـا بـزرگ در گوشـه   يهاتنشدر اتصاالت صلب رایج،  - 
شــده کــه باعــث  جــادیا يســرریو ز يروســر يهــاورق
 شود.یها مورق نیا یختگیگس

 میبه شکل مسـتق  ریتدر اتصاالت رایج  که نیابا توجه به  - 
 یستون متصل شده و خود ورق پوششـ  یبه ورق پوشش

ــور دوران  ،شــودیهــا جــوش مــفقــط از کنــاره ورق مزب
 ،کندیرفتار م صلب مهینه شکل اتصال ب نیبنابرا؛ کند یم

 شاسـت کـه کـاه    ينکته ضـرور  نیتوجه به ا نیهمچن
پـس   ،اسـت اثر دوران ورق اتصال  اتصال در نیا تیصلب

 ینوع اتصـال کـاف   نیا یواقع تیصلب نتنها در نظر گرفت
در اثـر   سـتم یس نیدر اکاهش گیرداري چرا که  ،ستین

؛ سـت ینکـه مطلـوب    هسـتون بـود   در جادشـده یا یخراب
 کیـ  اتیـ رغـم دارا بـودن جزئ   یاتصال مزبور عل نیبنابرا

بـوده و در صـورت عـدم     ریپذانعطاف اریبس ،اتصال صلب
 کیـ  عنـوان  بهاتصال  نینکته و استفاده از ا نیتوجه به ا

ــ  ــاوم خمشـ ــال مقـ ــارات   یاتصـ ــت خسـ ــن اسـ ممکـ
 شود. جادیدر سازه ا يریناپذ جبران

تیـر بـه   ایج اتصاالت ر AISCنامه با توجه به ضوابط آیین - 
پـذیر   در طبقه اتصاالت مقـاوم و شـکل  هاي دوبل ستون

 گیرند.قرار نمی
هـاي  در قـاب  ،هـاي دوبـل  سـتون  سـتفاده از در صورت ا - 

اتصـال صـلب    ،هـاي مناسـبی  خمشی حتماً باید از روش
براي اصـالح رفتـار اتصـال    بین تیر و ستون اصالح شود. 

توسـط   شـده  ارائـه هـاي معتبـرِ   توان از روشمتعارف می
دیگران استفاده کرد. در صورت استفاده از روش جدیـد،  

، شـده  اصـالح براي اطمینان از عملکـرد مناسـب اتصـال    
باید رفتار اتصال مزبور را با استفاده از روشی مناسـب   می

، دو روش بـراي اصـالح   یطورکل بهمورد بررسی قرار داد. 
رفتار اتصال متعارف وجود دارد: روش اول، مقیـد کـردن   

و روش دوم، حـذف   پوششی ستون در ناحیه اتصال ورق
ورق مزبور از سیستم انتقال نیرو با اسـتفاده از اتصـاالتی   

استفاده از اتصـال  از قبیل اتصال با صفحات کناري است. 
هاي دوگانـه منطقـی بـه    صلب متعارف حتی در سیستم

با توجه به تغییر ابعاد تیـر و سـتون    چون ،رسدنظر نمی
صلبیت اتصـال تغییـر خواهـد کـرد،      در طبقات مختلف

هاي بزرگ و بـا داشـتن امکانـات    بنابراین حتی در پروژه
آزمایشــگاهی، تعیــین میــزان گیــرداري تمــام اتصــاالت 

 .ستین صرفه به عنوان چیه بهاقتصادي و زمانی  ازلحاظ
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