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چکیده
یکی از مهمترین اعضای سازهای که عملکرد کلی سازه را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد اتصال تیر به ستون است .عملکرد نامطلوب و
خرابی این اتصاالت میتواند در گام اول باعث خرابی موضعی و در گام بعدی موجب بروز خرابی پیشرونده در سازه و فروریزی آن گردد.
در این مقاله به بررسی عملکرد دو اتصال گیردار خمشی از پیش تائید شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ،در برابر بارهای ناشی از
انفجار خارجی در فاصلهی  10متری از یک ساختمان 1طبقه در نرمافزار اجزای محدود آباکوس پرداخته میشود .ازاینرو ابتدا سازه
مذکور تحت ضوابط لرزهای طراحی شده ،سپس اتصاالت تیر به ستون بهصورت دستی و طبق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
طراحی شد .درنهایت اتصاالت در نرمافزار آباکوس مدلسازی شده و تحت بار انفجاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .نتایج
بهدستآمده حاکی از پاسخ مناسب اتصال پیچی  BFPدر مقایسه با اتصال جوشی  WFPاست .همچنین درصد خرابی اجزای اتصال WFP
نسبت به درصد خرابی اجزای اتصال  BFPبیش از  3برابر بوده است ،و اجزای بیشتری در اتصال  WFPنسبت به اتصال  BFPتحت بار
انفجاری آسیب دیده است .مود غالب خرابی اتصاالت ،در اثر پیچش ستون بوده است درنتیجه اتصال پیچی به دلیل شکلپذیری بهتر،
پاسخ مناسبتری را تحت بار انفجار ارائه میدهد.
کلمات کلیدی :اتصال  ،BFPاتصال  ،WFPتیر -ستون ،بارگذاری انفجاری ،آباکوس.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

one of the most important structural members that greatly affects the
overall performance of the structure is the beam-to-column connection.
Undesirable performance and failure of these connections can lead to
local failure in the first step, and in the next step,a progressive collapse in
the structure and falling. Therefore in this paper, the performance of two
prequalified moment connections in the tenth chapter of the national
building regulations of Iran against the external blast loads at a distance
of 10 meters from a 1-story building in the Abaqus finite element software
has been investigated. Thus, we first designed the structure with the
seismic criteria, and then we designed the connections manually. Finally,
we analyzed the connections in Abaqus finite element software against the
blast loading. Results indicate a good response to the BFP connection
compared to the WFP welded connection. As well as the percentage of
failure of the WFP connection components relative to the percentage
failure of the BFP connection components was more than triple. The
results of this investigation show that the dominant failure mode is the
failure of the joints due to the twisting of the column, consequently the
screw connection due to better shapeability,gives a better response under
the blast loading.
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 -1مقدمه
در پی زلزله نورتریج اهمیت عملکرد اتصاالت ساختمانهای قاب خمشی فوالدی در برابر بارهای دینامیکی بر کارشناسان آشکار
گشت .به همین دلیل مطالعات آزمایشگاهی و تئوری متعددی در خصوص بررسی رفتار این نوع اتصاالت انجام گرفت .نتیجهی این تحقیقات
به ارائه جزئیاتی جهت طراحی اتصاالت و انواع اتصاالت مختلف انجامید .آزمایشها نشان از عملکرد مناسب این اتصاالت در برابر بارهای
دینامیکی ناشی از زلزله داشت.
نوع دیگری از بارهای دینامیکی ،بار حاصل از انفجار است .بارهای انفجاری براثر واکنش سریع مواد منفجره به وقوع میپیوندند که
در اثر آن جبههای از موج انفجار تشکیل میشود .این موج با سرعت بسیار زیاد پیش میرود و به هر نقطهای که میرسد فشار را در آن
مکان به مدت ناگهانی افزایش میدهد .یکی از مهمترین تفاوتهای بارهای انفجاری با بارهای دینامیکی ناشی از زلزله ،زمان تداوم بسیار
کوتاه آن است بطوریکه این زمان تداوم کوتاه ایجاد نوعی ضربه و شوك در سازهی معرض آن میکند.
بررسی اثر انفجار بر سازه در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت .و بعد از واقعه  11سپتامبر ،تحقیقات گستردهای درزمینه بار
انفجار و خرابی پیشرونده انجام گرفت .در سال  2004آدانی و دونای [ ]1رفتار اتصاالت صفحه انتهایی تحت بارگذاری تک جهته و
چرخه ای را با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار دادند .در بخش اول تحقیق خصوصیات اصلی مدلهای محاسباتی بررسی
شده و در بخش دوم با ارائه مثالهایی ،صحت سنجی مدلهای ساختهشده ارزیابی گردید.
انگو و همکاران در سال  ]2[2007تأثیر انفجار و بارگذاری انفجار بر رفتار سازهها را مورد مرور قرار دادند .بارگذاری انفجار و
منحنی فشار-زمان انفجار و رابطه شدت انفجار ب ا وزن ماده منفجره و فاصله آن از سازه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین تأثیر بارگذاری با
نرخ باال بر رفتار مواد مورد بحث قرار گرفت .منحنی فشار -ضربه و استفاده آن در طراحی سازهها بیان گردید.
پاسخ موضعی ستونهای فوالدی بالپهن تحت بار انفجار کیونگ کو و همکاران [ ]3در سال  2008بهصورت عددی و با استفاده از
روش دینامیک سیال محاسباتی مورد بررسی قرار دادند .در گام اول قابلیت این روش در پیشبینی قابلقبول فشارهای ناشی از انفجار بر
یک مقطع بال پهن فوالدی مورد ارزیابی قرار گرفت .مطالعات پارامتریک برای مشاهده اثرات اندازه م قطع و شرایط مرزی بر رفتار و خرابی
ستون در قاب فوالدی انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که روش تحلیلی روشی مناسب و مؤثر برای درك ماهیت موج انفجار و
اندرکنش پیچیده بین بار انفجار و رفتار ستون فوالدی است.
در سال  2008پیرموز و همکاران [ ]4تأثیر اندازه نبشی جان بر عملکرد لنگر -دوران اتصاالت نبشی باال و پایین را مورد بررسی
قرار دادند .مدلسازی اجزای محدود برای شبیهسازی رفتار اتصال مورداستفاده قرار گرفت و مدلهای متعددی ساخته شد .صحت سنجی
مدلها با استفاده از نتایج آزمایشات قبلی انجام شد و د قت قابل قبولی مشاهده شد .معادله برای ضریب کاهش در اثر وجود نیروی برشی با
استفاده از میزان نیروی برشی موجود و ابعاد نبشی جان و نیز تنش جاری شدن پیشنهاد گردید .مالحظه شد که فرمول پیشنهادشده دقت
بیشتری در مقایسه با روشهای موجود دارد.
شبیهسازی اجزای محدود پاسخ سازهها در انفجار توسط کراتهمر و سیپوال در سال  ]5[ 2008مورد بررسی قرار گرفت .اتصاالت
سازههای فوالدی به طور ویژه موردبررسی قرار گرفت .برای در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش از ضرایب افزایش دینامیکی موجود در آییننامه
استفاده شد .برای در نظر گرفتن شکست ترد در جوش ،از مدل شکست برشی استفاده شد .در این تحقیق همچنین خرابی پیشرونده در
سازه  10طبقه با استفاده از المانهای تیر و پوسته موردبررسی قرار گرفت .نتیجه گرفته شد که روش اجزای محدود میتواند بهطور مؤثری
برای تعیین پاسخ سازهها و اتصاالت به بارگذاری انفجار موردبررسی قرار گیرد .همچنین نتیجه گرفته شد که آییننامههای موجود برای
طراحی سازهها در برابر انفجار محافظهکارانه نیست .قابلذکر است که آییننامه جدید ارتش آمریکا [ ]6چند ماه بعدازاین تاریخ جایگزین
آییننامه مذکور گردید.
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کراتهمر و همکاران [ ]7در تحقیق دیگری ،روشهای تئوری و عددی برای استخراج نمودارهای فشار -ضربه برای ارزیابی رفتار
المانهای سازه ای تحت بار گذرا مانند بار انفجار را موردبررسی قرار دادند .نمودارهای فشار -ضربه بهطور گستردهای در طراحی سازههای
مقاوم در برابر انفجار بهکاربرده میشوند .سه الگوریتم جستجو برای تعیین نمودار فشار -ضربه بهصورت عددی پیشنهاد شد.
برای یک سیستم ا الستیک خطی تحت بارگذاری متغیر با زمان مستطیلی و مثلثی منحنیهای فشار -ضربه با استفاده از روش
تئوری و عددی استخراج شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید .کاربرد این روشها در ارزیابی رفتار المانهای سازهای نشان داده شد .نتیجه
گرفته شد که در حاالتی که رفتار سازه غیرخطی میشود استفاده از روش عددی اجتنابناپذیر است[.]7
رفتار لنگر -دوران اتصاالت نبشی باال و پایین در سال  2009توسط پیرموز و همکاران []9 ,8مورد بررسی قرار گرفتند .هدف از
انجام تحقیق ،یافتن رابطهای برای پیشبینی رفتار لنگر -دوران اتصاالت ذکرشده بوده است .با ایجاد بانک داده از مدلسازیهای اجزای
محدود متعدد ،رابطهای پیشنهاد گردید .اثر نیروی محوری بر رفتار اتصال نیز مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نشان
داده رابطه ارائهشده توانایی پیشبینی رفتار اتصال وقتیکه همزمان تحت نیروی محوری و لنگر خمشی قرار دارد را دارا میباشد.
ایزدی فرد و ماهری در سال  ]10[ 2010تأثیر شکلپذیری بر رفتار سازههای فوالدی تحت بار انفجار را موردبررسی قرار دادند .در
این تحقیق  9سازه فوالدی کوتاه با دهانهها و تعداد طبقات مختلف تحت بارگذاریهای مختلف قرار گرفتند .نمودارهای بار افزون غیرخطی
برای هر قاب ارزیابیشده و پارامترهای مربوط به شکل پذیری استخراج گردیده است .مطالعه نتایج نشان داده است که شکلپذیری نقش به
سزایی در پاسخ سازه خواهد داشت .بهعالوه نتیجه گرفتند که ضریب کاهش شکل پذیری تحت بار انفجار با افزایش ضریب شکلپذیری
افزایش پیدا میکند ،بدون آنکه به پریود ارتعاشی سازه وابسته باشد.
لوریرو و همکاران در سال  ]11[ 2011سعی نمودند تا روش ساده ای برای طراحی اتصاالت نبشی باال و پایین به همراه نبشی
جان بهعنوان اتصال نیمه صلب ارائه نمایند تا امکان استفاده مهندسین از این روش طراحی فراهم گردد .روش ارائهشده بر پایه تحلیلهای
اجزای محدود و مدل سازی بوده است .همچنین تحقیقات آزمایشگاهی برای تعیین رفتار این نوع اتصاالت انجامشده است .روش طراحی
ارائهشده با استفاده از نتایج این آزمایشات مورد ارزیابی قرارگرفته است .الزم به ذکر است که مطالعات دیگری نیز توسط محققین مختلف
ارائه شده است[.]21-12
همانطور که مشاهده شد پاسخ اتصاالت در برابر انفجار توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است منتها مقایسه پاسخ
انواع اتصاالت صلب تیر به ستون فوالدی و بررسی مزیت هر کدام از این اتصاالت بر دیگری مورد مطالعه قرار نگرفته است .فلذا در این
تحقیق به این مهم پرداخته میشود.

 -2انواع اتصاالت صلب تیر به ستون و طراحی اتصاالت  BFPو  WFPتحت بار لرزهای
 2-1کلیات
در بررسی رفتار سازههای فوالدی در برابر انفجار ،یکی از اعضای بسیار مهم که نقش اساسی در بقا یا خرابی سازه تحت بارگذاری
انفجار دارد ،اتصاالت تیر به ستون است .بنابراین درك رفتار اتصاالت فوالدی برای فراهم کردن شکلپذیری و مقاومت کافی در طراحی
سازههای مقاوم در برابر انفجار و خرابی پیشرونده ضروری است .در این مقاله ابتدا یک سازه  1طبقه در نرمافزار  ETABSبا شرایط لرزهای
مشخص واقع در شهر تهران با سیستم قاب خمشی متوسط در دو جهت طراحی شد سپس برای یکی از قابهای خمشی ،دو اتصال  BFPو
 WFPمطابق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شد .درنهایت اتصاالت فوالدی در برابر بارگذاری انفجار موردبررسی قرار
گرفت و نقاط ضعف و قدرت آنها در برابر انفجار تعیین شد .و اتصالی که عالوه بر پاسخدهی در برابر بار زلزله ،در مقابل بار انفجار هم پاسخ
مناسبتری داشت مشخص گردید.
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 2-2معرفی انواع اتصاالت گیردار از پیشتائیدشده
انواع اتصاالت از پیش تائید شده در جدول  1ارائه شده است.
جدول :1انواع اتصاالت از پیشتائیدشده.
ردیف

نوع اتصال

مخفف

نوع سیستم سازهای قابل کاربرد

نوع اتصال

1

اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهشیافته

RBS

قاب خمشی متوسط و ویژه

اتصال جوشی

2

اتصال فلنجی چهار پیچی با استفاده از ورق
لچکی

BSEEP

قاب خمشی متوسط و ویژه

اتصال پیچی

3

اتصال پیچی به کمک ورقهای روسری و زیر
سری

BFP

قاب خمشی متوسط و ویژه

اتصال پیچی

4

اتصال جوشی به کمک ورقهای روسری و
زیرسری

WFP

قاب خمشی متوسط

اتصال جوشی

5

اتصال مستقیم تقویت نشدة جوشی

WUF

قاب خمشی متوسط و ویژه

اتصال جوشی

کلیۀ اتصاالت از پیش تأییدشده باید دارای شرایط زیر باشند:
 .1کلیه اتصاالت باید بهصورت صلب (گیردار کامل) در نظر گرفته شوند.
 .2کلیه جوشهای بهکاررفته در اتصاالت باید از طریق آزمایشهای غیر مخرب نظیر رادیوگرافی و اولتراسونیک (فراصوتی)
تائید شوند.
 .3در کلیه اتصاالت از پیش تأییدشده فاصلهی بین مفصل پالستیک در داخل تیر تا بر ستون با عالمت  Shنمایش داده
میشود و برای انواع مختلف اتصاالت بر اساس نتایج آزمایش ،محل تشکیل مفصل پالستیک در بخشهای مربوطه
ارائهشده است.
 .4در دو انتهای تیرهای ساختهشده از ورق ،به فاصله )  ( S h + dکه در آن  dعمق تیر است ،اتصال جان به بال باید از نوع
جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشۀ تقویتی در هر دو طرف جان باشد .ضخامت جوشهای گوشۀ تقویتی در هر
طرف جان نباید از  8میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود .در مواردی که در بخشهای مربوط به اتصاالت گیردار از پیش
تائید شده در این خصوص الزام دیگری وضع شده باشد ،تأمین این شرایط برای اتصال جان به بال تیر الزامی نیست.
 .5در ستونهای  Hشکل ساختهشده از ورق ،در محل اتصال تیر به ستون به فاصلهای شامل عمق تیر بهعالوه 300
میلیمتر باال و پایین بالهای تیر ،اتصال جان به بالهای مقطع ستون باید از نوع جوش نفوذی بانفوذ کامل با جوش
گوشۀ تقویتی در هر دو طرف جان باشد .ضخامت جوشهای گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از  8میلیمتر و
ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.
 .6در ستونهای قوطی شکل ساختهشده از ورق ،در محل اتصال تیر به ستون به فاصلهای شامل عمق تیر بهعالوه 300
میلیمتر باال و پایین بال تیر ،اتصال جانها به بالهای مقطع ستون ،باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.
 .7در ستونهای ساختهشده از ورق با مقطع صلیبیشکل ،در محل اتصال تیر به ستون به فاصلهای شامل عمق تیر بعالوه
 300میلیمتر باال و پایین بال تیر ،اتصال جانها به بالها و جان دیگر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش
گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد .ضخامت جوشهای گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از  8میلیمتر و
ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.
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 2-3طراحی سازه تحت بار لرزهای
برای طراحی اتصاالت ،ابتدا باید مقاطع تیر و ستون توسط نرمافزار ،طراحی و بهینه شوند .بنابراین الزم است برای به دست آوردن
اطالعات الزم جهت طراحی اتصاالت ابتدا سازه موردنظر مدلسازی ،تحلیل و طراحی شود .سازه بررسیشده در این مقاله ،یک ساختمان
یک طبقه با ارتفاع  3متر و ابعاد پالن  6در  6متر هست .سیستم سقف از نوع تیرچهبلوك و فوالد مصرفی  ST37استفادهشده است .نوع
کاربری ساختمان مسکونی و محل آن در شهر تهران و خاك نوع  IIبا سطح خطرپذیری نسبی زیاد  A=0.35و با درجه اهمیت متوسط I=1
هست .نوع سیستم سازهای قاب خمشی فوالدی با شکلپذیری متوسط  R=5است .مقادیر نیروهای ثقلی و لرزهای و نحوهی طراحی سازه بر
اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آییننامه  2800و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بهدستآمده است .با توجه به مشخصات
باال سازه مورد نظر را در نرمافزار  ETABSطراحی شده و مقاطع  IPE330و  IPE270برای تیرها و مقطع  HE180Mبرای ستونها به دست
آمد.

شکل :1سازه طراحیشده در نرمافزار .ETABS

 2-4طراحی لرزهای اتصاالت تیر به ستون در قابهای خمشی
در اتصاالت تیر به ستون طراحی باید بهگونهای انجام گیرد که شرایط ایجاد مفصل پالستیک در فاصلهای محدود از بر ستون در
داخل تیر فراهم شود .دو نوع روش برای این موضوع پیشنهاد میشود که روش اول شامل کاهش سطح مقطع تیر در فاصلهای محدود از بر
ستون ( )RBSو روش دوم تقویت اتصال تیر در وجه ستون است ،بهگونهای که در آن مقاومت خمشی اتصال در ناحیه تقویتشده بیشتر از
حداکثر لنگر ایجادشده در تیر باشد .در این مقاله همانطور که در شکل 2مشاهده میشود بهمنظور طراحی اتصاالت از روش دوم یعنی
تقویت اتصال تیر در وجه ستون استفادهشده و بر این اساس ،اتصال جوشی  WFPو اتصال پیچی  BFPبا استفاده از مشخصات لرزهای و بار
ثقلی وارده بر اساس آییننامه  2800و مبحث دهم طراحی شده است.

شکل :2نمودار پیکرهی آزاد تیرهای باربر جانبی.
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مقاومت برشی ( )VEUو خمشی ( ) MEUموردنیاز طراحی اتصاالت تیر به ستون بر اساس الزامات طراحی مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان و (روابط پایین) و بر اساس نیروی برشی و لنگر خمشی مورد انتظار بر ستون محاسبه میگردد.

+ Vu + Wu Sh
()1

S h2
2

()2

2 M pr
Lh

= VEU

M EU = M pr + (Vpr + Vu ) Sh + Wu
M pr = C pr Ry M p

()3

 =MEUمقاومت خمشی موردنیاز طراحی اتصاالت تیر به ستون
 =VEUمقاومت برشی موردنیاز طراحی اتصاالت تیر به ستون
 =Mprلنگر خمشی پالستیک در محل مفصل پالستیک
 =Lhفاصله بین محل تشکیل مفصل پالستیک در دو سر دهانه تیر
 =Wuبار ثقلی بر واحد طول
 =Vprمقاومت برشی ناشی از ایجاد لنگرهای خمشی مورد انتظار در مفاصل پالستیک دو انتهای تیر
 =SHفاصله تشکیل مفصل پالستیک
 =Vuنیروی برشی در محل مفصل پالستیک فقط ناشی از بار قائم در

طول Lh

 -3مبانی شبیهسازی اتصاالت صلب  BFPو WFP
 3-1روش مدلسازی عددی
در این بخش ،به بررسی مدلسازی عددی پرداخته میشود .همانطور که قبالً توضیح داده شد ،اتصال در جهت محور قوی تیر
تحت بار انفجار مورد بررسی قرار میگیرد .فرض میشود ماده منفجره خارج از سازه و در فاصلهای  10متری بر روی سطح زمین واقع شده
است .به دلیل تقارن سازه ،سازه در مدلسازی لحاظ میگردد .وزن ماده منفجره برحسب فاصله مقیاس شده

و با فرض اینکه

Z

به ترتیب برابر  1.126 ،1.418و  1با واحد متر بر کیلوگرم به توان یکسوم در نظر گرفته شده است و فاصله ماده منفجره تا سازه برابر
10متر فرض شده درنتیجه وزن ماده منفجره به ترتیب برابر  700 ،350و  1000کیلو تی ان تی شده است .بار مرده و زنده وارده از سقف بر
روی تیر اعمال شده و سپس بارگذاری انفجاری انجام میگیرد .در مدلهای در نظر گرفتهشده فرض بر این است دیوار رو به انفجار و سقف
در همان لحظه اول خراب میشود و دیوار و سقف در نظر گرفته نمیشود .اتصال گیردار در جهت محور  ،Zاتصال  WFPاست .در شکل3
مدل مشبندی قابل مشاهده است .مصالح بکار رفته برای تیر ،ستون و سایر ورقها ،فوالد  ST37و برای جوشها ،الکترود  E70و برای پیچ و
مهره از فوالد  A490استفاده شده است .شرایط تکیهگاهی برای کف ستونها به صورت گیردار و در انتهای نیمه تیرها با در نظر گرفتن
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تقارن تعریف گردیده است .در مدل مد نظر برای ایجاد هندسه تیر ،ستون ،ورقهای مورد استفاده ،جوشها و پیچها از گزینه  Solidاستفاده
شده است.
سپس خواص مواد مختلف تعریف شده و به اجزای مدل اختصاص داده شده ،که شامل خواصی همچون چگالی ،ویژگیهای مکانیکی
از قبیل رفتار کشسان ،رفتار خمیری ،آسیب بوده است .در ادامه اجزای مختلف مدل ایجاد و فراخوانی شدهاند و بر روی هم سوار شده ،و مدل
کلی مسئله ایجاد شده است .همچنین در ادامه مراحل مدلسازی نوع تحلیل و خروجیهای مورد نیاز ،مشخص گردیده است .برای تعیین نوع
تحلیل گزینه  Dynamic Explicitانتخاب شده است .سپس در مدول  Interactionبار انفجاری به روش  Conwepتعریف شده است.
اندرکنش بین جوش با تیر ،ستون و ورقها با استفاده از قید  Tieو اندرکنش پیچ با تیر ،ستون و ورقها به صورت  Contactتعریف شده
است .برای المانهای تیر ،ستون و سایر اجزای اتصاالت از المان  C3D8Rاستفاده شده است.
 3-2صحت سنجی مدل اجزای محدود
برای اطمینان از دقت نتایج پیشبینیشده توسط مدل اجزای محدود الزم است در ابتدا نتایج مدلسازی با نتایج اندازهگیری شده
در یک آزمایش مطابقت داده شود .دو مورد صحت سنجی برای اطمینان از نتایج مدلهای اجزای محدود انجامشده است که در ادامه بیان
شده است.
 3-2-1صحت سنجی مدل پیچی
جهت صحت سنجی اتصال پیچی فرآیند مدلسازی در نرمافزار آباکوس ،از آزمایش تجربی آقای سونگ [ ]17استفادهشده است.
در این اتصال تیر به ستون فوالدی از یک تیر  Hشکل به مقطع RH-582X300X12X17و طول 3500میلیمتری که به ستون با مقطع
 RH-400X408X21X21با طول  3000میلیمتری بهوسیله اتصال با سپری و میراگر وصل شده و جزئیات اتصال در شکل  3نشان دادهشده
است.

شکل :3اتصال تیر به ستون پیچی[.]17
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در این تحقیق  4نمونه اتصال مورد آزمایش قرارگرفته است .نمونه انتخابشده مدل  D1هست .در اتصال مذکور از یک میراگر
(اسلیت دمپر) استفادهشده که جزئیات دقیق آن در مقاله موجود است و در جدول  2مشخصات مصالح بکار برده شده برای تیر و ستون و
ورقهای اتصال باال و پایین و دمپر آمده است.
جدول :2خواص مکانیکی مصالح فوالدی
)Elo.(%

)Y.R(%

u(MPa)σ

y(MPa)σ

27

70

488

339

SS400

نمونه آزمایش

نمره فوالد
جان

)(t=12mm

30

67

480

318

SS400

بال

)(t=17mm

27

74

554

395

SM490

جان

)(t=20mm

24

71

551

378

SM490

بال

)(t=20mm

25

71

577

388

SM490

جان

24

69

573

386

SM490

بال

30

63

464

208

SS400

تیر
ستون
ورق  Tشکل

)(t=22mm
)(t=35mm

ورق اسلیت

)(t=19mm

در این مطالعه ،برای حل کردن مسئله آسیبهایی که بسیاری از قابهای خمشی در اتصاالت تیر به ستون در طول زلزلههای
کوبه و نورتریج متحمل شدند ،یک سیستم سازهای نوین با میراگرهای توسعهیافته ارائهشد که نهتنها عملکرد لرزهای خوبی را فراهم میکند
بلکه بعد از زلزله بهراحتی تعمیر میشود .ویژگی اصلی این سیستم این است که تغییر شکلهای پالستیک را به میراگر زیر فلنچ تیر محدود
میکند.
در این صحت سنجی همانطور که در شکل 4نشان دادهشده است ،منحنی هسیترزیس بهدستآمده از آزمایش بارگذاری
چرخهای نمونه اتصال تیر به ستون همراه میراگر را با نمونه شبیهسازیشده در نرمافزار المان محدود آباکوس را مورد مقایسه قراردادیم.
نتایج بهدستآمده از تطابق قابل قبول نمودارهای لنگر-دوران شبیهسازی شده در این تحقیق با نمودار لنگر-دوران بدستآمده از آزمایش
آقای سونگ نشان میدهد .البته همانطور که مشخص است در چرخههای اول ،میزان تطابق نمودارها باال بوده و بعد از گذشت چند
چرخه ،بین نتایج نمودار آزمایش و شبیهسازی در این تحقیق ،اختالف ایجاد میشود .علت این اختالف میتواند از یک طرف به علت ساده-
سازیهای صورت گرفته در شبیهسازی و از طرف دیگر ،ناشی از سختشوندگی کرنشی باالتر آزمایش اصلی نسبت به مدلسازی باشد.

شکل :4مقایسه بین منحنی هیسترزیس بهدستآمده از نتایج آزمایشگاهی سونگ و شبیهسازی انجام شده در این تحقیق.
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 3-2-2صحت سنجی مدل جوشی
در گام بعد اتصال جوشی صحت سنجی شده است .برای این کار آزمایشی انتخاب گردیده است که در سال  2009توسط آقای
کراتهمر و هیون تحت عنوان خصوصیات بار -ضربه اتصاالت[ ]21موردبررسی قرار داده شده است .نمونه آزمایششده در شکل  5نشان
دادهشده و خصوصیات مکانیکی آنها در جدول 3ارائهشده است.

شکل :5راهاندازی آزمایش چرخهای و مشخصات پروفیلهای استفادهشده در آزمایش[.]21

جدول :3مشخصات مکانیکی پروفیلهای استفادهشده[.]21
Fu
(w/ DIF),
Mpa

DIF
For Fu

Fu
(w/o DIF),
Mpa

Fy
(w/ DIF),
Mpa

DIF
For Fy

Fy
(w/o DIF),
Mpa

مؤلفه

492

1.1

447

445

1.29

345

تیر

571

1.05

554

474

1.1

431

ستون

492

1.1

447

445

1.29

345

صفحه برشی

868

1.05

827

697

1.1

634

پیچ  -مهره

580

1.05

552

531

1.1

483

جوش

مدل اجزای محدود نمونه ذکرشده در باال با در نظر گرفتن تمامی جزئیات ساختهشده است .در نواحی نزدیک به اتصال که نیاز
بهدقت باالتر وجود دارد از مش ریزتری استفادهشده است و اندازه مشها با دور شدن از محل اتصال افزایش دادهشده است تا زمان موردنیاز
برای تحلیل کاهش یابد .شرایط تکیهگاهی بهگونهای اختصاص دادهشده است تا شرایط تکیهگاهی آزمایش بهدقت شبیهسازی گردد.
بعد از انجام شبیهسازی ،مقایسهای بین نتایج بهدستآمده از طریق نرمافزار اجزای محدود و مدل آزمایشگاهی انجام گردیده است
و مشخصشده مدل اجزای محدود میتواند با دقت مناسبی رفتار اتصاالت موردنظر را پیشبینی نماید در شکل  6مقایسه بین جابجایی
حاصل از بارگذاری چرخهای با نرمافزار اجزای محدود و مدل آزمایشگاهی نشان دادهشده است .همچنین برای درك بهتر از میزان اختالف
صحت سنجی صورت گرفته در جدول 4مقایسه بین جابجایی حاصل از بارگذاری چرخهای با نرمافزار اجزای محدود و مدل آزمایشگاهی
نشان دادهشده است.
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شکل :6مقایسه نتایج بهدستآمده از تغییر مکان تیر در مدل آزمایشگاهی و شبیهسازی.

جدول :4مقایسه نتایج بهدستآمده از تغییر مکان تیر در مدل آزمایشگاهی و شبیهسازی.
تغییر مکان

درصد اختالف
شبیهسازی

بار چرخهای()KN
آزمایش چرخهای

0

0

0

0

4.87

1.00174

0.953

333.62

5.73

-1.01094

-0.953

-333.62

1.06

1.88505

1.905

667.23

5.00

-2.00551

-1.905

-667.23

1.49

2.57851

2.54

778.44

4.90

-2.42138

-2.54

-778.44

3.55

3.67922

3.81

867.40

3.67

-3.42997

-3.556

-880.75

پس نتیجه میشود مدلهای ارائه شده برای شبیهسازی اتصال صلب جوشی ( )WFPو اتصال صلب پیچی ( ،)BFPاز صحت قابل
قبولی برخوردار هست.

 -4ارزیابی پاسخ اتصاالت صلب تیر به ستون  BFPو  WFPتحت بار انفجار
بهمنظور حصول نتایج کافی برای سنجش اتصاالت از یکدیگر چند پارامتر را مورد ارزیابی قرار میدهیم ،ازجمله دوران خمشی تیر
اصلی در فاصله  37سانتیمتری از اتصاالت ،دوران پیچشی تیر اصلی در محل اتصاالت و دوران پیچشی ستون و آسیبهایی که در هر یک
از اجزای بکار رفته در سازه بر اثر انفجار رخ داده است.
 4-1اتصال WFP
نتایج حاصل از تحلیل به صورت تاریخچه دوران خمشی تیر در شکل ،7دوران پیچشی تیر در شکل 8و ستون در شکل 9در محل
اتصال همراه با میزان رشد درصد آسیب جانسون کوك برای این اتصال بیان شده است.
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شکل :7دوران خمشی حول محور قوی تیر بر اثر بارگذاری  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .WFP

شکل :8دوران پیچشی تیر بر اثر بارگذاری  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .WFP

شکل :9دوران پیچشی ستون بر اثر بارگذاری  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .WFP

با مشاهده نتایج بهدستآمده از نمودارهای دورانهای خمشی و پیچشی مربوط به تیر و ستون با بارگذاریهای مختلف میتوان به
این نتیجه رسید ،به دلیل بحرانی تر بودن میزان دوران پیچشی در تیر و ستون نسبت به دوران خمشی تیر ،احتمال خرابی اتصال ،به دلیل
دوران پیچشی بیشازحد تیر و ستون خواهد بود .در اتصال  WFPهمانطور که از شکل 7دوران خمشی مشخص است سازه توانسته با
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خسارت جزئی دوران  0.02رادیان را تحمل کند .در اتصال  WFPبه دلیل دوران پیچشی ستون که باعث دوران خمشی حول محور ضعیف
تیر میشود درنتیجه بیشترین آسیب در ورق روسری و زیرسری اتفاق میافتد .چون اتصال بین ورقها با تیر ،بهوسیله جوش انجامگرفته و
جوش مانند پیچ نمیتواند شکلپذیری کافی داشته باشد لذا در این اتصال بیشترین آسیب را جوشها نسبت به سایر اتصاالت میبینند .با
توجه به شکل 9مشاهده میشود در بارگذاری با  350کیلوگرم  ،TNTجوشها آسیب زیادی دیدهاند و تیر و ورقهای برشی آسیب کمتری
دیدهاند و درنهایت سازه پایدار است ،در بارگذاری با  700کیلوگرم  ،TNTدرصد خرابی جوشها بیشتر میشود ولی درصد خرابی بقیه اعضا
نسبتاً کمتر میشود و در بارگذاری با  1000کیلوگرم  ،TNTتعداد خرابی المانهای تیر بیشتر میشود همچنین تعداد خرابی المانهای
جوش افزایش قابلمالحظهای داشته بهطوریکه میتوان انتظار داشت جوشهای ورق روسری بعد از مدتزمان کوتاهی تخریب شوند و
درنتیجه خرابی در اتصاالت اتفاق افتد.

شکل :10درصد خرابی هر یک از اعضا بر اثر بارگذاری با  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .WFP

شکل :11خرابی جوشهای ورق روسری در اثر بارگذاری با  350کیلوگرم  TNTدر اتصال .WFP
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 4-2اتصال BFP
نتایج حاصل از تحلیل به صورت تاریخچه دوران خمشی تیر در شکل ،12دوران پیچشی تیر در شکل 13و ستون در شکل 14در
محل اتصال همراه با میزان رشد درصد آسیب جانسون کوك در شکل 15برای این اتصال بیان شده است.

شکل :12دوران خمشی حول محور قوی تیر بر اثر بارگذاری با  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .BFP

شکل :13دوران پیچشی تیر بر اثر بارگذاری با  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .BFP

شکل :14دوران پیچشی ستون بر اثر بارگذاری با  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصال .BFP
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با مشاهده نتایج بهدستآمده از نمودارهای دورانهای خمشی و پیچشی مربوط به تیر و ستون با بارگذاریهای مختلف میتوان به
این نتیجه رسید ،به دلیل بحرانی تر بودن میزان دوران پیچشی در تیر و ستون نسبت به دوران خمشی تیر ،درنتیجه احتمال خرابی اتصال
به دلیل دوران پیچشی بیشازحد تیر و ستون خواهد بود .در اتصال  BFPهمانطور که از شکل  12دوران خمشی مشخص است سازه
توانسته با خسارت جزئی دوران  0.02رادیان را تحمل کند .در اتصاالت قبلی به دوران پیچشی زیاد ستون اشارهشده و اینکه اتصال جوشی
 WFPهمانند اتصال پیچی  BFPدارای ورق روسری و زیرسری است .همچنین دوران پیچشی ستون باعث دوران خمشی تیر حول محور
ضعیف میشود ،در اتصال  BFPبا توجه به اینکه ورق روسری و زیرسری با پیچ به تیر متصل شدهاند لذا میتوانند حول محور ضعیف تیر
دوران خمشی داشته باشند و آسیب کمتری نسبت به اتصال معادل با جوش  WFPداشته باشند .در بارگذاری با  350کیلوگرم ،TNT
ستون ،جوش ،ورقهای برشی و پیچ آسیبی ندیدهاند و فقط تیر و ورقهای روسری و زیرسری آسیب جزئی دیدهاند و سازه به پایداری خود
ادامه میدهد .در بارگذاری با  700کیلوگرم  ،TNTجوش ،پیچ و ستون هم چنان آسیبی ندیدهاند ولی درصد آسیب بقیه اجزای سازه روند
صعودی داشته و سازه به پایداری خود ادامه میدهد .در بارگذاری با  1000کیلوگرم  ،TNTهم چنان ستون و پیچها آسیبی ندیدهاند و
درصد آسیب بقیه اجزای سازه افزایش پیداکرده بیشترین آسیب مربوط به محل سوراخهای پیچها بر روی تیر است ولی درنهایت اتصال و
سازه به پایداری خود ادامه میدهد.

شکل :15درصد خرابی هر یک از اعضا بر اثر بارگذاری با  700 ،350و  1000کیلوگرم  TNTدر اتصالBFP.

شکل :16آسیبهای وارده به محل سوراخهای پیچ و ناحیه تشکیل مفصل پالستیک در اتصال .BFP
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 -5نتیجهگیری
در این تحقیق رفتار اتصاالت از پیش تائید شده مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت بارگذاری با نرخ کرنش باالی انفجار
مورد بررسی قرار گرفته است .یک سازه  1طبقه فوالدی که در هر دو جهت دارای قاب خمشی گیردار است مطابق ضوابط آییننامه ایران
طراحی شده است و مقاطع تیر و ستون بهدستآمده است .نصف سازه مورد نظر با در نظر گرفتن شرایط تقارن برای شبیهسازی همراه با
اتصاالت تیر به ستون مربوطه در دو دسته اتصال  WFPو اتصال  BFPطراحی شدهاند .انفجار از نوع انفجار خارجی و ماده منفجره به فاصله
 10متر از سازه بر رو ی زمین قرار گرفته است و هدف بررسی رفتار اتصاالت در محور قوی تیر است .رفتار مصالح پیچ ،جوش و فوالد با در
نظر گرف تن مدل دوخطی و تئوری تسلیم فون میزس و نیز در نظر گرفتن آسیب با استفاده از مدل جانسون کوك شبیهسازی و صحت
سنجی شده است .روش  CONWEPبرای اعمال بار دینامیکی انفجار بر روی سازه مورد استفاده قرار گرفته است .برای انجام شبیهسازی از
روش اجزای محدود و نرمافزار قدرتمند آباکوس استفاده شده است .برای اطمینان از دقت نتایج پیشبینیشده توسط مدل اجزای
درزمینهی اتصاالت دو اتصال جوشی و پیچی تحت بار چرخهای صحت سنجی شده است .در گام بعد یکدوم از سازه در نظر گرفته شده
شبیهسازیشده و بار انفجاری مربوط به ماده منفجره با وزنهای مختلف به سازه وارد شده و عکسالعمل سازه و اتصال و مودهای خرابی
مورد بررسی قرار گرفته است .بهمنظور حصول نتایج کافی برای سنجش اتصاالت از یکدیگر چند پارامتر مورد ارزیابی قرار گرفت ،ازجمله
دوران خمشی تیر اصلی در فاصله  37سانتیمتری از اتصاالت ،دوران پیچشی تیر اصلی در محل اتصاالت و دوران پیچشی ستون و
آسیبهایی که در هر یک از اجزای بکار رفته در سازه بر اثر انفجار رخ داده است.
مقایسه دوران خمشی تیر اصلی سازه با اتصال  WFPنسبت به اتصال  BFPنشان میدهد در بارگذاری با  1000کیلوگرم ،TNT
سازه با اتصال  1.36 ،WFPبرابر سازه با اتصال  BFPدوران خمشی حول تیر داشته است؛ لذا با درنظر گرفتن اینکه سازه با اتصال جوشی
نسبت به اتصال پیچی دوران خمشی بیشتری را حول تیر متحمل شده است این نکته قابل توجه است که مود خرابی در اثر بارگذاری با
 1000کیلوگرم  ،TNTبر اثر مقادیر زیاد دوران پیچشی تیر و دوران پیچشی ستون بوده است.
مقایسه دوران پیچشی حول تیر اصلی سازه با اتصال  BFPنسبت به اتصال  WFPنشان میدهد در بارگذاری با  1000کیلوگرم
 ،TNTسازه با اتصال  1.44 ،BFPبرابر سازه با اتصال  WFPدوران پیچشی حول تیر اصلی داشته است و با در نظر گرفتن این نکته که
بیشترین مقدار دوران پیچشی تیر اصلی سازه در هر یک از دو اتصال بیش از  5برابر بیشترین مقدار دوران خمشی حول تیر اصلی ثبت شده
است در نتیجه دوران پیچشی تیر اصلی سازه با اتصال پیچی نسبت به اتصال جوشی موجب آسیب کمتر به اتصاالت و سازه گردیده است.
مقایسه دوران پیچشی حول ستون سازه با اتصال  BFPنسبت به اتصال  WFPنشان میدهد در بارگذاری با  1000کیلوگرم ،TNT
سازه با اتصال  1.05 ،BFPبرابر سازه با اتصال  WFPدوران پیچشی ستون داشته است؛ با در نظر گرفتن این نکته که بیشترین مقدار دوران
پیچشی ستون سازه در هریک از دو اتصال بیش از  3برابر بیشترین مقدار دوران پیچشی تیر اصلی ثبت شده است لذا مود غالب خرابی
سازه ،دوران پیچشی ستون بوده و در نتیجه عملکرد بهتر دوران پیچشی ستون سازه با اتصال پیچی نسبت به اتصال جوشی آسیب کمتری
را نسبت به سازه و اتصاالت وارد کرده است.
با استفاده از یافتههای این تحقیق نتیجهگیری به صورت زیر بهدستآمده است.
•

در اتصال  WFPمود خرابی بر روی جوشها هست بهخصوص جوشهای متصلکننده ورق روسری به تیر ،در اتصال
 BFPمود خرابی لهیدگی سوراخ پیچهای ورق روسری و تیر است.

•

اتصاالت از پیش تائید شده  WFPو  BFPتوانستند به حد ظرفیت دورانی نظیر تغییرمکان جانبی نسبی طبقه ،حداقل
 0.02رادیان برسند که جزو الزامات طراحی لرزهای قابهای خمشی متوسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بود.
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•

از مقایسه نمودارهای بهدستآمده از نتایج مشخص شد غالب مود خرابی از دوران پیچشی ستون بود ،به همین جهت
اتصال پیچی به دلیل شکلپذیری بیشتر نسبت به اتصال جوشی پاسخدهی مناسبی را تحت این شرایط بارگذاری
داشت.

•

در محدوده کاری و با توجه به شرایط تحقیق و نتایج بهدستآمده ،اتصال جوشی از پیش تائید شده به دلیل خرابی
زودتر نسبت به تیر برای بارگذاری انفجاری مناسب نیست.

•

در اتصاالت  BFPدرصد خرابی در بارگذاری با  1000کیلوگرم  ،TNTبرای اجزای اتصاالت به ترتیب برای ورق برشی()2
 5.3درصد ،ورق برشی( 2.3 )1درصد ،جوشها  1.2درصد ،تیر  0.6درصد ،ثبت شده و ستون هم آسیبی ندیده است.

• در اتصاالت  WFPدرصد خرابی در بارگذاری با  1000کیلوگرم  ،TNTبرای اجزای اتصاالت به ترتیب برای جوشها
76درصد ،ورق برشی( 0.75 )1درصد ،ورق برشی( ،0.75 )2تیر  0.52درصد ثبت شده و ستون هم آسیبی ندیده است.
• با مقایسه اختالف پاسخ اتصاالت  BFPبا اتصاالت  WFPدر انفجار با پاسخ این اتصاالت در زلزله ،میتوان مشاهده کرد
که در بارگذاری لرزهای نیز مشابه انفجار ،اتصال  BFPپاسخ بهتری از  WFPداشته است و همچنین درصد خرابی اجزای
 BFPکمتر از  WFPمیباشد .با وجود تفاوت بارگذاری انفجار با زلزله ،اما نکتهای که میتواند حائز اهمیت باشد این است که
هر دوی این بارگذاریها ،بارگذاریهای سریع دینامیکی هستند و اتصاالت و اجزایی در این بارگذاریها رفتار و پاسخ بهتری
دارند که رفتار شکلپذیرتری داشته باشند و رفتار و پاسخ ترد غالب نباشد .با توجه به اینکه اختالف این دو اتصال فقط در
اجزای اتصال دهنده یعنی در جوش و پیچ میباشد آن اتصال رفتار بهتری دارد که اجزای اتصال دهنده آن ،رفتار و پاسخ
شکلپذیرتری داشته باشد .پس چون پیچ از جوش شکلپذیرتر است در اتصال  BFPچون از پیچ جهت اتصال استفاده شده
است نسبت به  WFPکه از جوش استفاده شده است رفتار و پاسخ بهتر و شکلپذیرتری انتظار رفته و مشاهده شده است.
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