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 چکیده:

ر انتهای تیرها د RBSبرای جلوگیری از شكست ترد در اتصاالت صلب فوالدی روش برش در تحقیقات پیشین      

شود و مشكالت اجرایي سبب ضعیف شدن مقدار قابل توجهي از مقاومت تیر مي RBSاما برش  پیشنهاد شده بود.

شود و آن ضعیف دیده مي RBS در زنی هایي که در این تحقیق انجام شده است ضعف دیگریدر بررسيزیادی دارد. 

ضعف اتصال به دو دلیل کافي نبودن  طبق نتایج این تحقیق علت بودن اتصال آن در محل اتصال به ستون است.

نامه بر این استوار است که روشي از اساس کار این پایان ی جوش و کم بودن بازوی مقاوم لنگر بوده است.ناحیه

باشد، و نظر  RBSموجود در محل اتصال را جبران نماید و چایگزیني برای  تا ضعفتقویت اتصاالت پیشنهاد دهد 

های تقویت قبلي باشد. ابتدا اتصال مستقیم تیرها به ستون مورد بررسي بهتر  و موثرتر از روشنیز ی اقتصادی صرفه

در صورت ایجاد برش  ،شودپذیر بودن ترد و نیز ضعیف بودن آن مشخص ميگیرد که در نتیجه امكان شكستقرار مي

RBS در حالت استفاده از ورق  ضعفماند. این یابد و ضعف اتصال همچنان باقي ميپذیری تیر افزایش ميتنها شكل

ماند ولي با اعمال ورق لچكي در باال و پایین تیر مقاومت روسری و زیرسری نیز در تیرهای دوبله همچنان باقي مي

تحلیل انواع مختلف اتصاالت صلب لزوم اعمال ورق لچكي بیشتر دیده شد. جهت افزایش رود. بعد از اتصال باال مي

پیشنهاد  "ایاتصال پروانه"گاه یک اتصال جدید بنام مقدار نواحي جوشكاری شده و نیز انتقال بهتر نیروها در تكیه

های ی روشیت اتصال تیر به ارایهنامه عالوه بر تقوکند. این پایانهای اخیر را بخوبي جبران ميشده است که ضعف

 .ی اتصال پرداخته استمفیدی جهت تقویت چشمه
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ئي مناسب مطرح ، سیستم قاب خمشي فوالدی به عنوان یک سیستم سازه ای دارای کارا1591از دهه 

1  ن ساختمانهای مقاوم خمشي در آئین نامهو، اتصاالت تیر به ست1551بود و تا سال 
UBC   مورد تائید قرار

اشته و یا ناحیه ، ظرفیت کافي را دتصور بر آن بود که تیر در خمش برای رسیدن به حد تسلیمو گرفته بودند 

، ظرفیت کافي برای تسلیم برشي را دارند و این تصور غلط وجود داشت که قاب خمشي چشمه اتصال ستون

مک جاری ، به کاهد بودفوالدی تنها بر حسب خصوصیات ذاتي خود و به هر نحوی که طراحي شود قادر خو

زلزله را بدون گسیختگي تحمل کند. بر اساس همین تفكر  شدن اعضاء و اتصاالت خود نیروهای ناشي از

. قابهای خمشي طراحي و ساخته شدند توسطمسكوني ، بسیاری از ساختمانهای صنعتي و تجاری و اشتباه

که  (Northridge)نورتریج در  1127دی  72برابر با  1551ژانویه سال  12تجربه زلزله برخالف انتظار بعد از 

یا مقیاس در ریشتر اتفاق MW 6.8 روز دوشنبه به شدت 1شمال غرب لس آنجلس در ساعت  مایلي 71در 

افتاد بسیاری از تصورات اشتباه را به چالش کشاند و باعث شد که تعداد زیادی از ساختمانهای مقاوم خمشي 

ـصاالت به دالیل مخــــتلفي که مطلب بود که اکثریت اتـ ید این، موای رسانددر محل حادثه آسیب سازه

ارد کمي رفتار آنها شكل و در مو شدند گسیخته(Brittle fracture) ذکر خواهــــد شد به صـــورت تــــرد

یا  MW 6.9 زلزله ای به بزرگي 1559ژانویه  12 عد از زمین لرزه نورتریج درست در. یكسال بپذیر بود

بي کشور ژاپن و مرکز استان صبح شهر کوبه ژاپن، واقع در سواحل غر 9:19در ساعت مقیاس در ریشتر 

 . زلزله کوبه یا هانشین یكي از بدترین رویدادهای طبیعي درثانیه لرزاند و در هم کوبید 71ت ، به مدهیوگو

ر شد. در این های دیگعث خرابي بسیاری از پل ها و سازهژاپن بود که خسارات شدیدی را به بار آورد و با

 .ساختمانها با قاب خمشي فروریختندبعضي از اتصاالت قابهای خمشي آسیب دیدند و حتي ، بسیاری اززلزله

 دی بر آسیبهای اتفاقـتائیهای دیگر در زلزله  ، با قاب خمشيفوالدیانهای ــکشف آسیبهای زیاد در ساختم
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 که آسیب ها فقط به خصوصیاتـنده این مطلـب بود ان دهـدر قابهای خمشي نورتریج بود و این نش افتاده

حوکه ن ، به اینباشدنقض از خود اتصاالت آسیب دیده ميشود و زله نورتریج مربوط نميلرزه ای در زل

، شكست ترد را تجربه کرده و موجب دی در ناحیه جوش بال تیر به ستوناتصاالت گیردار قابهای خمشي فوال

تیک در آن ناحیه بحراني بوده است. ، ایجاد مفصل پالسگردد. علت این پدیدهیعملكرد ضعیف اتصال و قاب م

الستیک از بر ستون پیشنهاد هائي توسط محققین جهت دور نمودن مكان مفصل پ، راه حلدر این راستا

ها و فلز پایه در اتصاالت متعارف غیر منتظره گسترده در جوشگردید. مهندسان با مشاهده شكستهای 

. و جزئیات اصالح شده، معرفي کنندبا شكل پذیری بیشتر مقاوم خمشي، بر آن شدند تا اتصاالتي  قابهای

مقاومت آن در باشد که سختي و ی چشمه اتصال ميشهای مهم اتصاالت در قابهای خمشي، ناحیهیكي از بخ

ویژه که شكل  . بخصوص رفتار چشمه اتصال در قابهای خمشيسزائي داردقاب تاثیر برفتار و شكل پذیری 

کند. این موضوع، ضرورت بررسي رود، نقش بسیار مهمي را ایفا ميئي از این نوع قاب انتظار ميپذیری باال

ا، آنه ا منظور نمودن اثر چشمه اتصال در، بلكرد لرزه ای قابهای خمشي فوالدی، رفتار و عمشكل پذیری

-خطي استوار است ( را مشخص ميکه بر پایه تحلیل های غیر توسط روش نوین طراحي بر مبنای عملكرد )

 . کند

صـوص اتصـاالت   سازه های فوالدی دارای قاب خمشي و به خی عطفي در طراحي ه نورتریچ نقطهدر واقع زلزل

شـدند تـا بـه ابتكـارات و     . پس از این زلزله دانشمندان و مهندسان علم ساختمان بر آن آیدآنها به حساب مي

ا را با انجام آزمایشات و انجام تحلیل هـای اجـزاء محـدود    جدید بپردازند و کارائي هرکدام از ایده ه ینوآوریها

هـای  در اتصـاالت سـاختمان   . پس از زلزله نورتریج آمریكا و با مشاهده خسارات گسترده ایجـاد شـده  بسنجند

 منتشر شد.FEMA  2  توسط 7111فوالدی با قاب خمشي مستندی در سال 
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قابهای خمشي باشد ائه جزئیات تعدادی از اتصاالت ميبخش های مورد توجه این دستورالعمل اریكي از 

شود که انرژی يستون آن به گونه ای طراحي م باشد که اتصاالت بین تیر وـستمي مي، سیفوالدی در اتصال

  .اساسي به شكل پذیری سیستم نمایندو کمک زیادی اتالف شود 

باشد. مهمترین مزیت این ميFEMA 350 یكي از اتصاالت کامال گیردار پیشنهاد شده توسط  RBSتصال ا

 .باشدله نورتریج شكل پذیری آن مياتصال نسبت به اتصال خمشي رایج قبل از زلز

باشد و عامل اتالف انرژی تیک مناسب یک سیستم سازه ای مياصلي در رفتار پالس شكل پذیری عامل

طع کاهش ـل پالستیک به مقـفصـقال مـانت RBSصال ـه اتـوظیف. باشدر هنگام زلزله ميورودی به سازه د

ی ب احتمــال بروز شكست ترد به واسطهباشد. به همین سبوارده بر سـتون ميته در تیر و کاهش ممان ـیاف

باعث کاهش ه . کاهش ممان بر ستون عالوه بر اینكرسدون به حداقل ميش و کرنش در بر ستـاهش تنـک

یاز ستون به شود باعث ارضاء قانون ستون قوی تیر ضعیف و همچنین کاهش نتنش در جوش اتصال مي

 شود. صفحات تقویتي جان مي

. شداستفاده  ABAQUS  6.10.1از نرم افزار  RBSبرای انجام تحلیل های غیر خطي و بررسي رفتار اتصال 

 : به گونه ای عمل کرد که خیز باید در طراحي ساختمانها در مناطق لرزه

ای و اعضاء سازه رل تغییر مكان جانبـي تا از تخــریبو مقاومت کافي در سازه جهت کنت الف ( ایجاد سختي

 . توسط یا کوچک جلوگیری به عمل آیدای تحت زلزله مغیر سازه

ازفروریختگي سازه در یک ل پذیری و قدرت جذب انرژی مناسب در سازه به خاطر ممانعت ــب( ایجاد شك

 زلزله شدید.
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، تحت اثر توسط رفتار غیر االستیک کل سازه، یا اعضای آن ، قابلیت استهالک انرژینظور از شكل پذیریم

ن . شكل پذیر بودباشدای در مقاومت آن ها ميي، بدون کاهش قابل مالحظهتغییر شكل های رفت و برگشت

ی غیر ر ناحیه. شكل پذیری مناسب دباشددر برابر زلزله ميیک خاصیت اساسي برای سازه های مقاوم 

توانند قبل از فرو اعضاء مي، نیروهای وارده از زلزله را به نحو موثری مستهلک کرده و ارتجاعي اعضاء قاب

. با توجه به اینكه رفتار ساختمان در یری قابل مالحظه ای را تحمل کنند، تغییر شكل ارتجاعي یا خمریختن

خمیری  هاییعضي از اجزاء ساختمان تغییر شكل، در مانده به صورت ارتجاعي باقي نميزلزله هموار مقابل

از آنجائیكه عمده این اتالف انرژی در مفاصل گردد. ژی زلزله ميجذب انر آید که خود باعثبوجود مي

قاط خاصي از سازه اتفاق ن، در تیر و ستون و ...( مفاصل پالستیکای ) هپالستیک رخ داده و در عناصر ساز

از اعضاء ئي بیشتر استهالک انرژی را به نقاط بیشتر یا به طولها در صورتیكه بتوان، با تمهیداتي ، لذاافتدمي

 . در این امر بهره برداری شده است ، از ظرفیت بیشتری از عضوتوان گفتسازه سوق داد، در اینصورت مي

 شونـد این اسـت کهاتصـاالت طرح ميود عملكرد در رفتار ــیده بهبمبنای کار در طراحي اتصاالتي که با ا

اتصال باید آنقدر مقاوم باشد تا بتواند  :، ثانیاًاساس ممان پالستیک تیر مشخص شوندظرفیت باربری بر  اوالً

تامین یزباید به اندازه کافي ظرفیت شكل پذیری ن :. ثالثاًدون تحمل شكست به حداکثر مقاومت خود برسدب

گیرند، قادر به اتالف انرژی ي از سازه که تحـت تغییر شكل های پالستـیک بزرگ قرار مينقاط ، تاشود

 . باشند

بر ستون دور کرده و  شود که مفصل پالستیک را ازنیز به گونه ای در نظر گرفته مي فلسفه طراحي اتصاالت

 ترتیب . بدینم مقــاطـع، حفــظ شودـرت تسلیه در صوازـداری جانبي سـل کند تا پایـمنتق ل تیرـبه داخ
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