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 چکیده

 

 و مقاومت بر عالوه هاسازه ایلرزه طراحی در آنچه شد، مشخص زلزله نورتریج هایخرابی مطالعات دنبال به      

انتظار وجود دارد که اتصال دارای رفتار های خمشی این است. در قاب پذیریشود، شکل گرفته نظر در بایستی سختی

از جمله اتصاالت پیشنهاد  های پالستیک قابل توجهی را تحمل کند.ذیر باشد و بتواند قبل از شکست تغییر شکلپشکل

هدف از این تحقیق . شودتوصیه می شده  جوش بال ورقاتصال با صفحات کناری و اتصال  شده برای این منظور 

اساس پارامترها و ضوابط ارائه بر  شده  جوش الب ورق و کناری ورقتقویت شده با  ای اتصاالتبررسی عملکرد چرخه

 بر صفحات کناریو  ورق بال جوش شده از استفاده اثر منظور، باشد. بدینمی FEMA351و  FEMA350شده در 

 محدود اجزاء گرفت، روش قرار بررسی مورد SACپروتکل  مطابق ایتحت بارگذاری چرخه جوشی اتصاالت رفتار

با صفحات اتصال  که داد نشان هامدل نتایج بررسی شد. انتخاب آنالیزها برای ABAQUSفزار انرم و بعدیسه خطی غیر

برای  تریمناسب عملکرد ورق بال جوش شدهو همچنین اتصال تقویت شده با  بهسازی نشدهدر مقایسه با اتصال  ،کناری

  .باشدستون می برهای پالستیک از ها و کرنشدور کردن تنش
 
 

 
 

 

 صفحات کناری، جوش شده بال ورق ،ایچرخه رفتار ، Side-Plate اتصال ،Flange-Plate اتصال یدی:کل کلمات
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 مقدمه -1
 

مقاوم خمشی فوالدی با اتصاالت جوشی  هایبکه سیستم قا مهندسین سازه بر این باور بودند 1691در دهه    

(Steel Moment Resisting Frameدر رده شکل )ای ای قرار دارند و اگر خسارت سازههای سازهپذیرترین سیستم

مانند. با وقوع زلزله رخ دهد محدود به جاری شدن اعضای قاب بوده و اتصاالت آن به صورت االستیک باقی می

ها از قاب مقاوم خمشی فوالدی بود ای آنها که سیستم سازهبسیاری از ساختمان 1661ژانویه سال  22نرتریج در 

های زلزله نورتریج مشخص شد، در ناحیه اتصال تیر به ستون شدند. به دنبال مطالعات خرابی دچار شکست ترد

پذیری است. این ها عالوه بر مقاومت و سختی بایستی در نظر گرفته شود، شکلای سازهآنچه در طراحی لرزه

های دیگر تر از بخشا ضعیفهایی از سازه ردهد که بخشای، به طراح این اجازه را میفلسفه جدید طراحی لرزه

های ضعیف حتماً وارد ناحیه پالستیک شوند و باعث جذب و اتالف طراحی نماید تا در هنگام زلزله این بخش

و  (Side-Plate)اتصال با صفحات کناری از جمله اتصاالت پیشنهادی بعد از زلزله نرتریج  .انرژی زلزله گردند

های روش ازکه روش دو این در ادامه به توضیح کامل  باشد.می (Flange-Plate) با ورق بال جوش شدهاتصال 

 .[1] شودای اتصاالت گیردار فوالدی بعد از زلزله نورتریج هستند پرداخته میلرزه بهسازی

 

 (Flange-Plate)اتصال تقویت شده با ورق روسری و زیرسری ( الف

 تیر هایبال اتصال این در. است نرتریج زلزله از پسیکی از اتصاالت تایید شده شده  جوش بال ورق اتصال   

 به هاورق این . شودمی بال انجام اتصال هایورق طریق از اتصال و شودنمی جوش ستون به بال مستقیم بطور

. در شوندمیمتصل  کامل نفوذ با شیاری جوش توسط ستون بال به و جوش گوشه توسط تیر بال دو از هریک

 ترتیب به پایینی، و باالیی بال به شده جوش ورق به و معموال است متدوال اتصال نوع این از استفاده ایران

 (.1شود )شکل می گفته زیرسری و ورق روسری
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 .[2] با ورق روسری و زیرسریاتصال  -1 شکل

 (Side-Plate) اتصال با صفحات کناریب(   

های خمشی در مقابل زلزله، اتصال جدیدی پیشنهاد لی نورتریج، برای رفع مشکالت عمومی اتصاپس از زلزله   

های بال این اتصال برای ستون .[3]ی حذف اتصال مستقیم بال تیر به بال ستون استفاده شد شد و در آن از ایده

ورق در  4های قبلی به جای استفاده از های با مقطع صلیبی پیشنهاد و در آن برخالف روشپهن و قوطی و ستون

ی کناری تمام عمق استفاده شده است. در این سیستم انتقال ممان خمشی از تیر به صفحه 2های تیر، از تراز بال

شود      ستون  به جای استفاده از مسیر اتصال مستقیم بال تیر به بال ستون از طریق صفحات کناری انجام می

 (.2)شکل 
 

 
 .[4]اتصال با صفحات کناری  -2شکل 
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کند. این زوج نیرو از طریق ممان انتهای تیر به صورت یک زوج نیرو در دو بال فوقانی و تحتانی تیر اثر می   

-های تنظیم فاصله بین بال تیر و بال ستون( فوقانی تحتانی منتقل میهای پوششی )ورقهای گوشه به ورقجوش

های گوشه به یابند و در آخر نیز با جوشل میهای کناری انتقاشوند  و سپس از طریق این دو صفحه به صفحه

های متعارف از طریق جان تیر به ستون شوند. انتقال نیروی برشی نیز گرچه ممکن است مانند روشستون منتقل می

اند انجام شود ولی در سیستم پیشنهادی از طریق دو صفحه برشی مستطیل شکل که در دو طرف جان تعبیه شده

  .[5] یابدانتقال می

عالوه بر دور کردن محل تشکیل  اتصال با صفحات کناریاستفاده از  دهدمیتحقیقات آزمایشگاهی نشان نتایج    

مطالعات فرانک و همکاران  نشان  [.6دهد ]امکان چرخش پالستیک بیشتری به تیر می مفصل پالستیک از بر ستون

آید. همچنین می ستون بوجود بر از دور محلی در تیر پالستیک داد، با استفاده از اتصال با صفحات کناری مفصل

 به تیر جوش بال محوره 3 هایتنش ستون، بال شدن کنده جمله زیادی از مشکالت اتصال، هندسه به توجه با

[ در تحقیق خود به بررسی عملکرد 8غالمی و همکاران ]. [7] شودبرطرف می پانلی ناحیه کمانش و ستون بال

های روسری و هایی برای طول ورقپرداختند. در این تحقیق توصیه Flange-Plateقویت شده با ای اتصاالت تلرزه

سری عالوه بر دور کردن های روسری و زیرزیر سری پیشنهاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از ورق

 .تواند از شکست ترد اتصال جلوگیری کندمفصل پالستیک از بر ستون می

یقات محدود انجام شده نامه طراحی ایران و آمریکا و همچنین تحقو آیین های فوالدیتفاوت بین پروفیل با توجه به

های نامه آمریکا بر روی پروفیلدر ایران، بررسی پارامترها و ضوابط ارائه شده توسط آیین تاتصاال بر روی این

و  Side-Plateای اتصال بررسی عملکرد چرخه هدف از این تحقیقرسد. فوالدی رایج در ایران ضروری به نظر می

Flange-Plate  بر اساس پارامترهای و ضوابط ارائه شده درFEMA350  وFEMA351  [9  11و] ، بر روی

 باشد.های فوالدی ایران میپروفیل

 

 ABAQUS افزارنرم در اتصال سازیمدل -2
 

در و  غیرخطی بزرگ هایتغیرشکل گرفتن نظر در با و ABAQUS محدوداجزاء افزارنرم از استفاده با هاتحلیل   

 سازیمدل برای گرفت. انجام بعدی سه تحلیل حالت در مصالحغیر خطی  و هندسی غیرخطی رفتارنظر گرفتن 

 مدل بندیالمان گردید. استفاده (S4R) یافتهکاهش گیریانتگرال با ایگره 4 ایپوسته المان از ستون به تیر اتصال

 انجام در سرعت افزایش جهت آن جای به و بوده ریزتر هایالمان دارای حساس نواحی که باشد ایگونه به بایستی
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 در هاجواب حساسیت به توجه با (3) شکل مطابق گردد. اعمال درشت بندیالمان غیرضروری نواحی به تحلیل،

 گردد.می انتخاب مدل نواحی سایر از کوچکتر بندی المان اتصال، ناحیه

 
 .هانمونه از یکی محدود اجزاء مدل از تصویری  -3 شکل

 

 مصالح مدلسازی 2-1
 

 3711و مقاومت نهایی  2411برای مقاطع فوالدی به کار رفته در این تحقیق از فوالد با مقاومت تسلیم    

و با استفاده از ( 4)شکل فوالد  دو خطی کرنش  - تنشسازی رفتار فوالد با استفاده از منحنی استفاده گردید. مدل

 .انجام گرفت 3/1میزز و با ضریب پواسون  شوندگی سینماتیک و معیار تسلیم فونسخت
 

 
 .فوالد مورد استفاده دو خطی کرنش  - منحنی تنش  -4 شکل

 

 بارگذاری 2-2
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بررسی اثر تکرار بارگذاری و باربرداری  راین بارگذاری به منظو ،ای به اتصال اعمال گردیده استبارگذاری چرخه

 شود.( انجام می5مطابق شکل ) SAC [11]بارگذاری  نامهبر روی مقاومت اتصال براساس آیین
 

 
 

 .SACبارگذاری استاندارد پیشنهادی  -5 شکل

 آزمایشگاهی مدل با محدود اجزا سازی مدل نتایج سنجیصحت -3
 
 

 برای اتصال تقویت شده با سازی اجزا محدود با مدل آزمایشگاهیدلسنجی نتایج مصحتدر این بخش برای 

flange plate ، به عنوان نمونه مرجع اتصال، به منظور  [8و همکاران ] غالمیمدل آزمایشگاهی ساخته شده توسط

 ( مشخص است،6طور که در شکل )سازی اجزا محدود در نظر گرفته شده است. هماناستفاده از صحت نتایج مدل

نتایج  تشکیل شده است. ستون ارتفاع نصفه دو و تیر دهانه نصفه یک و اتصال گره شامل زیرقابیمدل مورد نظر از 

 صورت گرفته است. مدل ABAQUSهای مرجع، به کمک نرم افزار اجزاء محدود های اجزاء محدود با مدلمدل

ها در نظر پذیری نیز برای آنو قابلیت شکلصورت گرفته  solidصورت بعدی و به  3افزار در محیط سازی در نرم

دو نمونه آزمایشگاهی و اجزاء محدود  تغییرمکان -بار ( تطابق بسیار مناسب نمودارهای6شکل )گرفته شده است. 

 دهد.را در نشان می
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 [12( شکل کلی و مشخصات نمونه آزمایشگاهی ]6شکل )
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 )الف(
 

 
 )ب(

[، )ب( 12مرجع ]آزمایشگاهی  یافته )الف( مدلدر مرکز ناحیه کاهش تغییرمکان -بار  هایمنحنیتطابق نتایج مربوط به   -7شکل 

 .مدل اجزاء محدود در تحقیق حاضر
 

 

 های مورد بررسیمدل -4

اند که در ادامه به بررسی و مقایسه نتایج آنالیز نشان داده شده 1اتصال مورد استفاده در جدول  یهامشخصات پروفیل   

 شود.ها پرداخته میای این مدلهچرخ
 

 های تیر و ستون مورد مطالعه( ابعاد پروفیل1جدول )

 نام مدل نوع اتصال مقطع تیر مقطع ستون

IPB300 IPE270  1مدل  تقویت نشدهاتصال 

IPB300 IPE270 2مدل  اتصال تقویت شده با ورق کناری 

IPB300 IPE270  3مدل  شده جوش بال ورقاتصال تقویت شده با 
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IPB300 IPE300 4مدل  اتصال تقویت نشده 

IPB300 IPE300 5مدل  اتصال تقویت شده با ورق کناری 

IPB300 IPE300 6مدل  شده جوش بال اتصال تقویت شده با ورق 

IPB400 IPE330 7مدل  اتصال تقویت نشده 

IPB400 IPE330 8مدل  اتصال تقویت شده با ورق کناری 

IPB400 IPE330 9مدل  شده جوش بال اتصال تقویت شده با ورق 

IPB400 IPE360 11مدل  اتصال تقویت نشده 

IPB400 IPE360 11مدل  اتصال تقویت شده با ورق کناری 

IPB400 IPE360 12مدل  شده جوش بال اتصال تقویت شده با ورق 

 

 بررسی نتایج به دست آمده -5
 

 اتصال) 2 ،(تقویت نشده اتصال) 1های ای طراحی شده در این بخش مدلهبه منظور اختصار برای مقایسه مدل

و ستون به  IPE270( که از تیر با مقطع شده جوش بال ورق با شده تقویت اتصال) 3و ( کناری ورق با شده تقویت

ها دلطراحی شده است به صورت تصویر و نمودار ارائه خواهد شد و در پایان جدول نتایج تمام م IPB300مقطع  

 شود.به منظور مقایسه ارائه می
 

 (تقویت نشده) 1 مدل برای آمده دست به نتایج بررسی -4-1
 

 قابل افزایش ستون بر بحرانی ناحیه در میززفون هایتنش است، مشخص (الف -8) شکل درکه  طورهمان   

 تمرکز وضوح به نیز (ب -8) شکل بود. نخواهد انتظار از دور جوش برای شکست خطر و داشته ایمالحظه

 دهد.می نشان ستون بر به نزدیک فاصله در را هاکرنش
 



 

11 

 

           
 )ب(                                    )الف(         

 هایکرنش توزیع )ب( میز،فون هایتنش توزیع )الف(، رادیان 15/1 طبقه دریفت زاویه در بال کاهش بدون مدل رفتار -8 شکل

 .کپالستی
 

 دریفت )زاویه دریفت زاویه 14/1 در ستون بر در اتصال مقاومت کاهش مقدار حداکثر AISC نامهآئین مطابق   

 شده آورده مدل دوران - لنگر نمودار نیز  (9) شکل در [.12] نماید تجاوز مقطع پالستیک لنگر 21% از نباید کل(،

و لذا مقاومت رخ نداده است  افت بارگذاری، هایچرخه از یک هیچ درگردد که نمودار مشاهده می این در ،است

 شود.برآورده می AISCنامه ضوابط آئین
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  .رادیان 15/1 طبقه دریفت زاویه در بال کاهش بدون مدلدوران  -منحنی لنگر -9 شکل

 

  را نشان KJ 532/48برابر  انرژی استهالک که است شده ( آورده11در شکل ) 1مدل  برای انرژی اتالف نمودار

 دهد.می

 
 مدل بدون کاهش بال انرژی استهالک ( نمودار11شکل )

 

  3 و 2 هایمدل برای آمده دست به نتایج بررسی -4-2
 

 مشاهده شکل این در دهد،می نشان را رادیان 15/1 طبقه دریفت زاویه در میززفون هایتنش توزیع (11) شکل   

 جوش بال ورق با) 3 مدل به نسبت تریمناسب عملکرد( کناری ورق با شده تقویت اتصال) 2 مدل که گرددمی

  است. داده نشان خود از اتصال محل از هاتنش کردن دور در (شده
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 3مدل  (ب)                                                       2مدل (  الف)              

 .Flange-Plate اتصال (ب) ، Side-Plateاتصال  (الف) ،هامدل در میزز فون هایتنش توزیع -11 شکل

شود که بیشترین کرنش پالستیک در فاصله ( مشخص می12ها در شکل )پالستیک مدل هایبا توجه به توزیع کرنش   

 3بت به مدل تری نسعملکرد مناسب 2شود که مدل ها دیده میمناسب از بر ستون رخ داده است، همچنین با مقایسه مدل

 برای دور کردن محل تشکیل مفصل پالستیک از بر ستون از خود نشان داده است.

 

 
 (2مدل ) الف(                                    3)مدل ب



 

13 

 

 Flange-Plate ، )ب( اتصال Side-Plate ، )الف( اتصال3و  2های پالستیک در مدل های( توزیع کرنش12شکل )

 

 به را AISCنامه آئین ایلرزه ضوابط مدل هردو  (،13) شکل در 3 و 2 هایمدل دوران -لنگر ایهمنحنی طبق   

 .نمایدمی برآورده خوبی
 

   
     3مدل )ب(                                                             2)الف( مدل                                

 Flange-Plate ، )ب( اتصال Side-Plate )الف( اتصال، ایتحت بار چرخه 3و  2 هایمدل راندو -لنگر منحنی (13) شکل 

 

 می  3بیشتر از مدل  2برای مدل  انرژی استهالک طبق نمودار، میزانباشد. زمان می -انرژی مستهلک شده ( 14شکل )   

 باشد.
 

      
     3مدل )ب(                                                             2)الف( مدل                                

 Flange-Plate ، )ب( اتصالSide-Plate )الف( اتصال، انرژی استهالک نمودار (15) شکل 
 

های لباشد مدطوری که از نتایج جدول مشخص می( ارائه شده است. همان2ها در جدول )نتایج آنالیز کل مدل   

 اند.، بهترین عملکرد را از خود نشان دادهکناری ورق ده با باتقویت ش
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 نتایج (2) جدول .هامدل آنالیز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه -5
 

زاویه دریفت )زاویه دریفت  14/1مت اتصال در بر ستون در حداکثر مقدار کاهش مقاو AISCنامه مطابق آئین -   

را   AISC نامهای آئینضوابط لرزهمورد بررسی ها همه مدللنگر پالستیک مقطع تجاوز نماید.  %21کل(، نباید از 

 د.ینمابه خوبی برآورده می

ی دوران در وجه ستون در زاویهها مقدار لنگر دوران، در تمامی مدل -های هیسترزیس لنگربا توجه به منحنی  -

نامه گیری کرد که این اتصاالت بر اساس آیینتوان نتیجهلنگر پالستیک بیشتر است. بنابراین می %81رادیان از  14/1

AISC های خمشی ویژه است.پذیر با قابلیت استفاده در قاباتصالی کامالً شکل 

شود که در آمده از تحلیل اجزاء محدود مشاهده میدستدوران به  -های هیسترزیس لنگربا توجه به منحنی -

 باشند.ها مقاومت اتصال از ظرفیت خمشی تیر بیشتر است، بنابراین این اتصاالت کامالً مقاوم میتمامی مدل

برآورد رفتار 

 کلی اتصال

میزان استهالک 

 (kjانرژی )

لنگر 

ماکزیمم 

(kN.m) 

دور نمودن 

های کرنش

پالستیک از 

 برستون

دور نمودن 

ها از تنش

 برستون

 نام مدل

 3مدل  امناسبن نامناسب 333 94 نامناسب

 2مدل  مناسب مناسب 373 75 مناسب

 3مدل  نامناسب مناسب نسبتاً 372 73 نامناسب

 9مدل  نامناسب نامناسب 352 75 نامناسب

 7مدل  مناسب مناسب 385 57 مناسب

 5مدل  نامناسب مناسب نسبتاً 382 53 نامناسب

 5مدل  نامناسب نامناسب 342 59 نامناسب

 8مدل  مناسب سبمنا 235 58 مناسب

 4مدل  نامناسب مناسب نسبتاً 235 87 نامناسب

 32مدل  نامناسب نامناسب 232 89 نامناسب

 33مدل  مناسب مناسب 273 43 مناسب

 32مدل  نامناسب مناسب نسبتاً 275 323 نامناسب
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 تقویت شده باهای بیشترین تنش در ناحیه اتصال رخ داده است، در صورتی که در مدل تقویت نشده در مدل -   

  هایضمناً مدل ها در فاصله مناسب از بر ستون رخ داده استکانتور تنششده  جوش بال ورقری و ورق کنا

 از بر ستون از خود نشان دادند. هاتنشتری برای دور کردن عملکرد مناسب ورق کناری تقویت شده با

 است، اما کانتور کرنشبیشترین کرنش پالستیک در ناحیه نزدیک به بر ستون رخ داده تقویت نشده برای مدل  -

در فاصله مناسب از بر ستون رخ داده و ورق کناری شده  جوش بال ورقتقویت شده با های های پالستیک در مدل

 .است
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