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امروزه اتصاالت نيم صلب نقش ارزندهای در سازههای فوالدی بر عهده دارند .یکی از عواملی که نشان دهنده ميزان صلب در
اتصاالت دارد منحنی لنگر -چرخش است .از این رو میتوان در محاسبات اجزاء محدود برای به دست آوردن نمودارهای منحنی لنگر-
چرخش که اثر غيرخطی در پاسخ اتصاالت را نشان میدهد پارامترهای مختلف روی رفتار اتصاالت ارزیابی شده است .در این مطالعه خواص
مکانيکی و رفتاری یک اتصال نيمه صلب جدید بررسی شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که با تغييراتی از قبيل تغيير در تعداد
پيچها یا کاهش الغری ورقهای باالیی و پایينی قابليت پوشش ردههای مختلف مقاومتی را در این اتصال جدید دارد .همچنين این اتصال
توانایی جذب انرژی و تحمل تغييرشکلهای زیاد در مقایسه با سایر اتصاالت نيمه صلب هم ردهی مقاومتی را دارد.

واژگان کلیدی

اتصال نيمه صلب ،روش المان محدود ،انعطاف پذیری اتصال ،مقاومت اتصال ،شکلپذیری اتصال

 -1مقدمه

قابهای شامل اتصاالت نيمهگيردار معرفی کردند ].[2

در بسياری از مطالعات صورت گرفته در مهندسی زلزله ،دیده

 Weaver ،5391 Livsely.و  Lightfoot ،5395 Gereو

میشود که ظرفيت خمشی تنها معيار برای اتصاالت سازهای

 5311 Lemessurierروش آناليز رفتار خطی اتصاالت نيمه

نيست .بلکه اتصاالت باید دارای ظرفيتهای (اتالف) انرژی

صلب را ارائه کردند ].[9در سال  Romstad 5313و

داشته باشند تا در برابر نيروهای زلزله و در یک حالت

 Subraminarروشی برای آناليز قابهای نيمهگيردار با

شکلپذیر مقاومت کنند .به لحاظ اینکه طراحی لرزهای

استفاده از مدل دو خطی از رفتار اتصاالت توسعه دادند].[1

اتصاالت نيمهصلب با توجه به ویژگیهای ذاتی آن به عنوان

 Gerestleو  Moncarzدر سال  5395انعطاف پذیری غير

راه حلی مناسب توصيه شده و از آنجاییکه طراحی اتصال

خطی اتصاالت تحت تاریخچه بارگذاری متغيير را بيان کردند

نيمه صلب باید مطابق با رفتار واقعی آنها انجام گيرد .پس در

] .[5در سال  Lui 5399و  Chenیک تکنيک تکراری افزایش

این مقاله بررسی رفتار لرزهای یک اتصال نيمه صلب جدید

بار برای تعيين منحنی بار تغيير شکل قاب با اتصاالت

مدل بررسی شده است .در این خصوص Wilsonو More

نيمهگيردار را معرفی کردند ] Kim .[9و  Chenدر سال

در سال  5351تحقيقات انعطاف پذیری پرچی را بررسی

 5339طراحی کاربردی از اتصاالت نيمه صلب با نبشی را

کردند ] .[5در سال  Batho 5319و  Rowenروشی را که

ارائه دادند ] O,Malley .[1و  Dhillonدر سال  5333روش

امروز تحت عنوان  Beamlineناميده میشود برای آناليز

کامپيوتری و آناليز ماتریسی را بررسی کردند ].[9
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ارزیابی مکانيکی یک اتصال نيمه صلب فوالدی جدید...

 -2مدلسازی و آنالیز

 -3چگونگی مدلسازی

به منظور بررسی رفتار اتصال خمشی پيشنهادی در این کار،

در مدلسازی با نرمافزار اجزاء محدود (آباکوس) سعی شده

اتصاالت نيمه صلب جدید شبيهسازی شده و ویژگیهای

است اندرکنش بين اجزا تا حد امکان منطبق بر واقعيت باشد.

رفتاری آنها تحت بارگذاری چرخهای بررسی شده است .در

اتصاالت پيچی بهصورت دقيق مدل شده و اندرکنش بين

تمامی مدلها از تير با مقطع  IPE200به طول 523سانتیمتر

سطح پيچ و سوراخ بهصورت اصطکاکی سخت با ضریب

و ستون با مقطع  IPB300به طول  233سانتیمتر استفاده شده

اصطکاک  3/9با امکان جداشوندگی بعد از باربرداری مدل

است .تمام ابعاد به دست آمده برای اجزا اتصال منطبق بر

شده است .همچنين جوشهای گوشه به صورت یک منشور

اصول طراحی سازه است .نمونههای ساخته شده اتصال

با مقطع مثلثی مدل شده است .درجایی که از جوش شياری

پيشنهادی ،ازاتصال  1عدد صفحه افقی به همراه دو عدد

استفاده شده است ،با توجه به اینکه مقاومت این نوع

صفحه قائم تشکيل شده است (شکل  .) 5صفحات افقی

جوشکاری مانند فلز مادر است ،دو قطعه اتصال به یکدیگر

باالیی و پایينی با سازوکار مشابه اتصال صلب با ورق

چسبانده شدهاند .برای مشبندی المانها از المان C3D8R

روسری-زیرسری یک کوپل نيروی فشاری و کششی را از

استفاده شده است.

صفحه عمودی متصل به تير به صفحه عمودی متصل به ستون

 -1-3مشخصات مصالح بکار گرفته شده

منتقل میکنند .طراحی صفحات افقی باالیی و پایينی بر اساس

 -1-1-3فوالد

کنترل کشش و فشار است .طول این صفحات باید به گونهای

در حال حاضر ،مدلهای تنش کرنش فوالد معموالً به صورت

انتخاب شود که این ورق در صفحه خود دچار کمانش قبل از

دو خط مستقيم و یا فرمهای چندخطی تعریف شده است.

تسليم نشود .ابعاد صفحات قائم نيز مانند اتصال با صفحات

این مدلها ،با اینحال ،نمیتواند شرایط بارگذاری چرخهای

انتهایی بر اساس کنترل برش و همچنين انتقال نيروی اهرمی

را به درستی نشان دهند .در این کار از مدل ارائه شده به

انجام میشود.

وسيلهی  ]3[ Chabocheکه بهصورت یک مدل ترکيبی از

اولين اتصال ساخته شده به صورت  1پيچی است (اتصال

سخت شدگی همسان 5و سينماتيک 2استفاده میشود .این

 .)n1بهمنظور بررسی ویژگیهای رفتاری این اتصال دو نمونه

مدل در  Abaqusبهعنوان یک مدل ساختاری پالستيسيته در

اتصال دیگر نيز ساخته شده است .در اتصال  n2به جای

قالب یک مدل سختشوندگی همسان و سينماتيکی غيرخطی

استفاده از صفحات باال و پایينی با ضخامت  55ميلیمتری از

تعریف شده است .پارامترهای مدل ساختاری گفته شده را

صفحات با ضخامت  9ميلیمتری استفاده شد .در اتصال n3

میتوان با برازش دادههای حاصل از تست آزمایشگاهی به

عالوه بر این کاهش ضخامت از صفحات انتهایی دو پيچی

دست آورد .با توجه به عدم انجام آزمایش در این کار از

(پيچهای داخلی) استفاده شده است.

مقادیر عددی ارائهشده در مرجع [ ]3که برای فوالد

شکل – 5مدل اتصال نيم صلب جدید که به صورت متقارن نيمی از آن در

Q345B

به دست آمده است ،استفاده میشود (جدول  .)5همچنين

مدل سازی بکار گرفته شده است.

مدول یانگ 9و نسبت پوآسون 1برای همه اجزای فوالدی به
ترتيب به مقدار  239گيگاپاسکال و  3/9در نظر گرفته شده
است.

1 Isotropic
2 Kinematic
3 Young's Modulus
4 Poisson Ratio

Fig. 1. the novel semi connection.
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جدول  -1پارامترهاي مدل  Chabocheمربوط به فوالد

 |0

b

Q

)(Kg/cm2
3633

C1
)(Kg/cm2

2

) (Kg/cm
210

79930

1.2

γ1

C2
)(Kg/cm2

175

67730

γ2
116

C3
)(Kg/cm2
28540

γ3
34

γ4

C4
)(Kg/cm2

29

14500

Table1: the parameters of Steel Chaboche model

 .2-1-3مدل سازي پيچ پر مقاومت

این مدلسازی تنها مربوط به جوشهای گوشه مدل شده

بهمنظور مدلسازی رفتار پيچهای پر مقاومت  A10.9از

است و درجایی که از جوش شياری استفاده شده باشد ،اتصال

منحنی تنش کرنش االستوپالستيک چندخطی مطابق با

دو فلز بهصورت پيوسته در نظر گرفته شده و جوش شياری

(شکل (2استفاده شده است .ضریب پوآسون این پيچها برابر

بهصورت مجزا مدل نمیشود.

با  3/9بوده و از مدل سخت شدگی سينماتيک برای بيان
 -1-2-3پروتکل بارگذاري

رفتار سختشوندگی استفادهشده است.

نيرو مطابق پروتکل بارگذاری ارائه شده به وسيلهی

شکل  -2مدل رفتاری پيچ پرمقاومت

ATC-

 ]11[ SACکه در حقيقت جایگزین زلزلههای واقعی است به
نمونهها اعمال شده است (شکل  .)9این پروتکل مربوط به
زلزلههای دور از گسل است .این نيرو از طریق جابهجایی در
انتهای تير اعمال میشود که از ضرب پروتکل بارگذاری
(جدول  ) 1در مقدار طول تير ( 523سانتیمتر) به دست می-
آید.

Fig. 2: Constitutive model of high strength bolts

شکل  -9پروتکل بارگذاري SAC

جدول -2مقادیر عددي مشخصات مصالح پيچ پرمقاومت
εu
0.138

)Fu(Mpa
1160

)Es(Mpa
206000

)Fy(Mpa
990

Table 2. The numerical values of material properties High
strength bolts

 -3-1-3مدل سازي جوش اتصال جديد

چون در بعضی از مدلها از اتصاالت جوشی استفاده شده،
باید ویژگیهای چرخهای فلز جوش در نرمافزار وارد شود.
برای این منظور از مدل  Lemaitre-Chabocheاستفاده شده

Fig. 3. loading protocol of SAC

است .پارامترهای این مدل با توجه به آزمایشهای انجام شده

جدول  -4پروتکل بارگذاري SAC

در مرجع [ ]10مطابق با (جدول  )9به نرمافزار معرفی شده

NO

است.

6
6
6
4
2
2
2

جدول-9پارامترهاي مدل چرخهاي جوش
b
5

Q
)(Kg/cm2
154

γ1

C1
)(Kg/cm2

8

1450

 |0
2

) (Kg/cm
5720

Table 3. cyclic parameters of welding material

rotation
()rad
0.00375
0.005
0.0075
0.01
0.015
0.02
0.03
Table. 3. loading protocol of SAC
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cycle
1
2
3
4
5
6
7
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ارزیابی مکانيکی یک اتصال نيمه صلب فوالدی جدید...

 -4مقايسه اتصاالت نیمه صلب

ظرفيت تحمل لنگر آنها کمتر از ظرفيت تحمل تير متصل به

 -1-4انعطافپذيري اتصال

آن است [.]13

از آن جایی که صلبيت اتصال را به وسيلهی شيب مماس بر

n1

منحنی  M-θمیتوان به دست آورد .ضریب صلبيت سکانت
در بارهای سرویس ،Kserv،معيار مناسبی برای سنجش تغيير
مکانها و حرکت جانبی قابها است و مقدار آن را میتوان
بر اساس زاویه دورانی معادل  3/3325رادیان تعيين کرد.
منحنی لنگر-چرخش اتصاالت مدلشده در شکلهای زیر
آورده شده است .درهرحال ميزان صلبيت اتصال هنگامی
معنیدار است که با ميزان صلبيت اعضای متصل شده به آن
مقایسه شود .طبق آیيننامه فوالد آمریکا [ ،]12اتصالی دریک
قاب با حرکت جانبی هنگامی بهعنوان اتصال صلب در نظر
گرفته میشود که کميت بدون بعد

  K serv L E I

Fig. 4: Moment-rotation curve of semi-rigid connections of
)(n1

برای آن

n2

بزرگتر از  23باشد .این طبقهبندی برای مقادیر مختلف α
بهصورت زیر است:
-5

اتصال تمام صلب است اگر α > 20

-2

اتصال نيمه صلب (مهار نسبی) است اگر 2 ≤ α ≤ 20

-9

یک اتصال ساده است اگر α > 2

بر این اساس و در نظر گرفتن یک دهانه  5متری برای تير،
مقادیر  αمتناظر با هر اتصال محاسبه شده و در(جدول )5
آورده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،همچنين
اتصال پيشنهادی  n1دارای بيشترین درصد صلبيت در ميان
Fig. 5: Moment-rotation curve of semi-rigid connections of
)(n2

اتصاالت نيمه صلب است .کاهش تعداد پيچهای اتصال اثر
کاهندهی بيشتری در مقدار صلبيت اتصال دارد ،به گونهای که

n3

با نصف کردن ضخامت ورقهای فوقانی و تحتانی ميزان
صلبيت تنها  %3کاهش داشته ،اما با نصف کردن تعداد پيچها
ميزان صلبيت حدود  %91کاهش داشته است .همچنين اتصال
 n3دارای کمترین ميزان صلبيت است و مقدار صلبيت آن در
رده اتصال پيچی نبشی نشيمن با نبشی جان است.
 -2-4مقاومت اتصال
اصوالًاتصاالت با مقاومت کامل شامل اتصاالتی است که
ظرفيت تحمل لنگر آنها بزرگتر یا مساوی ظرفيت تحمل
لنگر (لنگر پالستيک) تير متصل به آن است و همچنين

Fig. 6: Moment-rotation curve of semi-rigid connections of
)(n3

اتصاالت با مقاومت جزئی (ناقص) نيز اتصاالتی هستند که
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جدول  -5نتایج عددی نمونههای حل شده

Kind of conn.

(Strength( t.m

(Rotation)rad

()α

Mu/Mp

connection

11

0.058

14.64

1.36

n1

9.9

0.044

13.01

1.22

n2

4.5

0.081

4.38

0.56

n3

Semi connection
Semi connection
Semi connection

Table5: Numerical result of case studies.

ميزان مقاومت اتصاالت مدلشده برحسب نسبت لنگر نهایی

مقاومت باال و توانایی تحمل تغييرشکلهای دورانی در حدود

به لنگر پالستيک تير ( )Mu/Mpمدلهای نيمه صلب

 3/31رادیان بدون کاهش مقاومت ،میتواند در قابهای

ساختهشده در (جدول  )5آورده شده است .همانگونه که

خمشی ویژه به کار گرفته شود .از نکات برجسته اتصال

مشاهده میشود ،در ميان اتصاالت رایج نيمه صلب بيشترین

ساختهشده با توجه به شکل میتوان به توانایی جذب انرژی و

مقاومت مربوط به اتصال صفحه انتهایی است.

تحمل تغييرشکلهای زیاد در هر سه اتصال  n2,n1و  n3در

در ميان اتصاالت نيمه صلب پيشنهادی در این مطالعه ،اتصال

مقایسه با سایر اتصاالت نيمه صلب مقاومتی اشاره کرد ،به

 n1دارای بيشترین مقاومت است .درحالی که کاهش الغری

گونهای که تنها اتصال نيمه صلب با سپری باالیی و پایينی

ورق اتصال باالیی (از طریق کاهش ضخامت) به ميزان ،%53

(اتصال  )gقابليت تحمل چنين تغيير شکلهایی را از خود

تنها باعث کاهش  %55مقاومت نهایی شده است ،درصورتیکه

نشان داده است.

عالوه بر این کاهش الغری به جای استفاده از چهار عدد پيچ،

شکل – 1پوش منحنی لنگر -چرخش نمونه ها تحت بارگذاری چرخه ای

از دوپيچ در صفحه انتهایی استفاده شود ميزان مقاومت نهایی
(اتصال  )n3نسبت به اتصال  n1به ميزان  %93کاهش مییابد
و اتصال از یک اتصال پر مقاومت به یک اتصال با مقاومت
نسبی تبدیل میشود .به نظر میرسد سازوکار استفاده شده در
این اتصال قابليت پوشش تمام ردههای مقاومت را دارد.
همانگونه که مشاهده میشود میتوان با تغييراتی از قبيل
کاهش تعداد پيچها یا کاهش الغری ورقهای باالیی و پایينی
مقدار مقاومت نهایی اتصال را تغيير داد.

Fig. 7. Envelope of moment-rotation curve samples under
cyclic loading

 -3-4شکلپذيري اتصال

 -4-4ظرفيت تحمل بار

یک اتصال خمشی در قاب خمشی متوسط توانایی تحمل

ظرفيت تحمل بار نمونهها تحت بارگذاری مونوتونيک در

تغييرشکلهای دورانی در محدوده غير ارتجاعی ،حداقل به

(شکل  )9آورده شده است .در این بارگذاری ،تمام نمونهها

ميزان  3/32رادیان را بدون کاهش قابلتوجه در مقاومت خود

تحت جابهجایی  55سانتیمتری در انتهای خود بهصورت

را دارد .این مقدار برای اتصاالت خمشی در قاب خمشی ویژه

استاتيکی قرارگرفتهاند .این نمودارها دارای همخوانی بسياری

برابر با  3/31رادیان است.

با نتایج آزمایش چرخهای است .همانگونه که مشاهده می-

در(شکل  (1پوش نمودار لنگر-دوران اتصاالت نيمه صلب

شود ،بيشترین نيروی قابلتحمل مربوط به اتصاالت  nو n1

آورده شده است .در این شکل این سه نمونه با سایر اتصاالت

است .این دو اتصال همچنين در ناحيه خطی نيز بيشترین

نيم صلب رایج مقایسه شدهاند .اتصال  n1و  n2با توجه به

باربری را دارند .باربری اتصاالت  n2 ،n1و  n3نسبت به
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Abstract:
With regard to the increase of computing power in the past decade, finite element methods have been used to
obtain the graphs of rotational moment curves which reflect non-linear effect in connections response. Using
finite element methods, the effect of different parameters on connections behavior can be investigated. In
this study, several common semi-rigid connections are modeled and their behavioral properties are briefly
reviewed. Providing the details related to a new semi-fixed connection, its behavioral properties including
hardness, ultimate capacity and ductility are investigated and compared with other modeled connections.
To perform non-linear analyses of connection, the finite element software of Abaqus is used in this study.
The main concern in this modeling is to have inter-component interactions with the most consistency with
real specifications. Bolted connections and the exact interaction between the bolt surface and the hole are
modeled as a hard friction, with friction coefficient of 0.3 with the ability of separating after loading. Also,
fillet welds are modeled as a prism with triangular section. Where a groove weld is applied, two connection
parts are stuck together, because the strength in this type of welding is like base metal. To mesh the element,
C3D8R element is used. The behavior of high strength bolts A10.9, is modeled with the poly-line elastoplastic stress-strain curve. The force is applied to samples according to the loading protocol presented by
ATC-SAC, which in fact expresses real earthquakes.
The proposed connection n1 has the most rigidity values among studied semi-rigid connections. Reducing
the number of connection bolts decreases the connection rigidity value. With the half thickness for upper and
lower plates, rigidity rate is reduced only 9%; Where half of the considered bolts are used, rigidity rate is
reduced by 64%. Connection n3 has the lowest rigidity rate and its rigidity value is in the class of bolted
connection in the seat angle to web angle.
In high strength connections, the connection strength is highly related to girder strength, where the plastic
joint is formed in girder. Connections with low strength will have the plastic joint in connection. Thus, they
are not applicable in flexural resisting frames. Four modes of rigid connection with high strength, semi-rigid
connection with high strength, rigid connection with low strength and semi-rigid connection with low
strength can be used in flexural resisting structures.
Connection ductility is a key parameter for semi-rigid connections in which deformations are concentrated in
connection members.
Results show that the mechanisms discussed for the connections of this research have the ability of covering
different classes of strength with the changes such as reducing the number of bolts or reducing the thickness
of upper and lower plates. Also this connection has the ability to absorb energy.
Keywords: Semi-rigid connections, finite element method, flexible connecting, bonding strength, ductility
of connection.
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