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  :چكيده
ر قاب هاي خمشي بتن مسلح مي باشد، ضعف عمده قاب اتصال تير به ستون، به عنوان يك ناحيه مهم و حياتي د           

به طوريكه خرابي در اين اتصاالت باعث هاي خمشي بتن مسلح كمبود شكل پذيري و عدم محصور شدگي در اتصاالت است ،
 حين زلزلهدر  به لحاظ نقطه شروع گسيختگيثير معنادار را يك تا الت ،اتصابه همين دليل رفتار  .انهدام كل سازه مي شود

يك قاب چهار حداكثر تنش در اتصال خارجي  ABAQUSنرم افزار تحليل خطي توسط در اين مقاله با استفاده از  .داراست
اعمال قضاوت هاي درك رفتار اتصاالت در . بدست مي آوريمبا آناليز استاتيكي را تحت مود اول با شكل پذيري متوسط طبقه 

  . خاص در طراحي يك امر ضروري است
  

  .، آناليز استاتيكي، اتصال تير به ستون قاب خمشي بتن مسلحگسيختگي ، نقطه شروع  :واژه هاي كليدي
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Abstract : 
                 The beam column joint is the crucial zone in a reinforced concrete moment resisting 
frame. The major weakness Reinforced concrete moment frame ductility and lack of confining the 
joints. so that destruction in these joints is caused all structure destruction. So it connection behavior, 
a significant influence the earthquake has as its starting point failure. in this article, use of linear 
analysis by software ABAQUS is the maximum stress in an outside connection that four floor frame 
is recieved with medium ductility form under first mode with Static analysis. Understanding the joint 

      .behaviour is essential in exercising proper judgments in the design of joints  
 
Keywords : failure  mode , Reinforced concrete moment frame , Beam Column Joints, Static 

Analysis.  
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  :مقدمه - 1
طبق آيين خمشي بتن مسلح كال سخت فرض مي شوند در عملكردهاي تجربي و آزمايشي  هاي قاب طراحي اتصاالت،در 

و توجه آن ها به ايجاد قالب و مهار كافي براي  گرفتندمعموال در طراحي هاي خاص اتصاالت را ناديده مي  نامه هاي قديم
آيين نامه هاي نباشد،فرض  يروي زلزلهتحمل نزماني كه قاب عامل .بوداستحكام ميلگرد طولي در اين عملكرد ها خيلي كم 

چندين گسيختگي فاجعه بار در زمين لرزه هاي گذشته گزارش داده شده  ).فقط تحت بار ثقلي(،قابل قبول مي باشد قديم
مربوط به اتصاالت تير به ستون  بيشتر خسارات اتفاق افتاد 1999اند،از جمله در زمين لرزه هاي تركيه و تايوان كه در سال 

ظرفيت )تيرها و ستون ها(عملكرد طراحي ضعيف اتصاالت تير به ستون با به كارگيري رفتار خمشي اتصاالت و اعضا.بود
اتصال كل ساختمان را به خطر  ناحيهطرح هاي غير ايمن درون . غير ارتجاعي آنها درموقع نيروي لرزشي خيلي كم مي شود

  .راحي هماهنگ باشندان با شرايط طمي اندازد، حتي اگر اعضاي ديگر ساختم

  

  

  

   سازه در حين زمين لرزهرفتار  - 2
مي تواند نيروي لرزشي را  زهمي باشد كه به وسيله آن سا ازهدر س شكستلرزشي وابسته به تامين عدم  طراحيفلسفه 

در اعضاي بتن مسلح، چرخش . كل ساختمان سرچشمه مي گيرد شكستاتصاالت لزوما از عدم  شكستعدم . پراكنده كند
در هنگام تغيير شكل . بيشتر در محل هاي مشخص كه لوالي پالستيكي ناميده مي شود به وجود مي آيند خطيهاي غير 

ين با ا. واضح و آشكار هستند اتصاالت، كه آسيب ها در وارد ناحيه غير خطي ميشوندمصالح  خصوصيات باقي ماندههاي 
ها اكثرا در تير ها شكل كه به جاي ستون  در سازه ايجاد شدهوجود در طراحي لرزشي آسيب ها در فرم لوال هاي پالستيكي 

به عبارت ديگر اگر لوالي . براي ساختمان امري مهم است شكستو عدم  خطيبنابراين در اين حالت رفتار غير . مي گيرند
و عمال اين مشكل امري ضروري  رودباال مي در ستون به مقدار زيادي  ير خطيدوران غپالستيكي در ستون ها شكل بگيرد 

يكي از شرايط اصلي طراحي اين است كه . است كه مكانيزمي با چنين ويژگي ، مكانيزم بازدهي ستون ناميده مي شود
داشته باشند كه لوالي پالستيكي در تير به وجود به حدي اتصاالت در قسمت تحتاني و فوقاني مقاومت ارتجاعي كافي را 

اين نسبت مقاومت ارتجاعي ستون به تير يك پارامتر مهم مي باشد و اين اطمينان حاصل شود كه لوالي پالستيكي به . بيايد
  . جاي ستون ها، در تيرها رخ دهد
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  التانواع اتصا - 3
زماني كه در قاب ). 1(و اتصال گوشه تعريف مي شود،شكل ، خارجيداخليدر يك قاب خمشي بتن مسلح سه نوع اتصال 

چهار تيربه سطوح عمود برستون به آن وصل مي شوداتصال داخلي نام دارد، زماني كه يك تير به يك سطع عمود بر ستون 
برهم بر دو وصل شود و دو تير ديگرهم راستا از دو طرف وصل شوند، اتصال خارجي ناميده مي شود و زماني كه دو تير عمود 

نيروهاي داخلي اتصاالت، مكانيزم پيچيده اي از جمله نيروي برشي . وجه ستون وصل شود اتصال از نوع گو شه اي مي باشد
  . درون اتصال به وجود مي آورد

  
                                            (a)خارجي                               (b)گوشه                                       (c)داخلي                            

  انواع اتصاالت در يك قاب:  1شكل

  

  نمونه قاب خمشي بتن مسلح  -4
تحت مود اول را  ABAQUSنرم افزار را با با شكل پذيري متوسط بتن مسلح چهار طبقه يك قاب خمشي ) 2(در شكل 

در هر سه جهت كليه اتصاالت گيردار مي باشند و در تكيه گاه ها هم تغيير مكان و هم چرخش را  .كرده ايمآناليز استاتيكي 
همچنان مدل نشان داده شده در كليه طبقات تحت بار ثقلي بر سطوح فوقاني تير به صورت گسترده و  .صفر در نظر گرفتيم

( وزن كل قاب مي باشد% 8ارد مي شود در حدود بار جانبي كه بر سازه و.كليه گره ها واقع شده است ربنيروي منفرد 
C=0.08 (.   

  
  نماي سه بعدي قاب بتني: 2شكل 
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  بر روي اتصالتنش هاي به وجود آمده  - 5

به وجود  همچنان كه مشاهده مي شود بيشترين تنش در محل اتصال به دليل تمركز نيروها و گيردار بودن اتصال 3در شكل 
و همچنان تئوري كه از آزمايشات انجام گرفته در كتابها عنوان شده در شكل زيرطبق نتايج نشان داده شده . آمده است

هم  4همانطور كه در شكل  .ن مي باشدتمقاومت فشاري  ب مگا پاسكال يعني  11بيشترين تنش كششي در بتن حدود 
. مگاپاسكال رسيده است 344فوقاني تير به حد تنش گسيختگي در حدود مشاهده مي شود بيشترين تنش در ميلگردهاي 

به دليل آناليز استاتيكي كه انجام گرفته ميلگردها وارد ناحيه غير خطي نشده اند و نسبت تنش و كرنش خطي است كه رفتار 
بيشترين لنگر معلوم است  b-8همانطور كه از شكل . االستيك سازه را بر مبناي روش تنش مجاز آيين نامه اي بيان مي كند

حد ماكزيمم آمده است و از نتايج نرم افزار هم به اين نتيجه رسيديم كه تنش در اتصاالت به دقيقا در محل اتصال به وجود 
يك به دليل عوض شدن جهت لنگر مثبت و منفي و حركات رفت و برگشتي سازه در حين زلزله در محل اتصال  .رسيده است

 ميلگردهاي طولي تمركزو عدم شكست در حين زلزله شكل پذيري باال  مي باشد، براي جبران اين نقيصه و ناحيه آسيب پذير
بيشترين تنش . نسبت به ساير نقاط داراسترا درصد فوالد بيشتري  اين اتصاالت كه همچنانو عرضي را مشاهده مي كنيم 

تير ضعيف را  -از تير بيشتر است كه رفتار ستون قوي در محل اتصال به تيرها وارد شده است، يعني اينكه سختي ستون 
و همچنان  اتصال در ابتداي تير به وجود مي آيد گسيختگي دراگر سازه بر مبناي آناليز ديناميكي طرح شود  ،بيان مي كند

پايين كه ستون به جاي خود باقي است كه بعد زلزله ترميم تير كار چندان سختي نيست اما ترميم ستون آن هم در طبقه 
     . ميلگردها وارد ناحيه غير خطي شوند كار بسيار دشواري است كه حتي منجر به انجام دادن آن نيست

  
  

  

  
  تنش كششي بتن در اتصال خارجي: 3شكل 
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  در اتصال خارجي ميلگردماكزيمم تنش محل : 4شكل 

  

  خارجي ي به وجود آمده بر روي اتصالهانيرو -6
نشان به صورت نيروي برشي ، لنگر خمشي و نيروي محوري  )5(در شكل وجود داردخارجي  التاتصانيروهايي كه بر روي 

نيروي برشي درون اتصال باعث افزايش ترك هاي مورب مي باشد كه همچنان نيازمند استحكام و تقويت . شده استداده 
 b-5كه در شكل  يجزئيات .ال اثر مي گذاردو باز دهي اتص بر كارآمدي طولي خيلي واضحميلگردهاي  وجود. اتصال مي باشد

خارج اتصال خم شده است و بتن داخل طرف درجه ميلگردهاي طولي تير را نشان مي دهد كه به  90وجود دارد خم 
تغيير  كه همچناندرحين زلزله دچار شكست شده و ميلگردها به ناحيه غير خطي وارد مي شوند  )شدهنبتن محصور (اتصال

كه همچنان به دليل عدم ،كاهش مي دهد% 40تا  25بازدهي اتصال را  وبه وجود مي آيد در ميلگردها شكل باقي مانده 
اما در  يك اتصال ضعيف به شمار مي رودو كمبود ميلگردهاي برشي بتن داخل ميلگردها دچار ترك شده و محصور شدگي 

در هسته داخلي اتصال را در حين زلزله محدود ترك هاي به وجود آمده  وخم شده اند اتصال  درونميلگردها به  c-5شكل 
  .كامال مشهود است c-5كه محصور شدگي در مدل شكل  مي كند

  
  (a)نيروها                                      (b)دتايل ضعيف                      (c)دتايل رضايت بخش

  اتصال خارجي: 5 شكل
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  زمان در اتصال خارجي-نمودار تنش:6شكل 

  
 0.34ه و تنش به ثانيه سازه تسليم شد 2.7در لحظه . را بيان مي كند 4اتصال خارجي شكل زمان  -شكل باال نمودار تنش

E9  همچنان كه . سانتيمتر بدست آمده است 5.5ثانيه ميزان جابه جايي طبقه آخر  2.7در . مگاپاسكال رسيده است 340يا
 .در سازه هم به تناسب تنش باال مي رود صعودي را دارد، يعني اينكه هر چه زمان باال روددهد نمودار يك حالت نشان مي 

كه رفتار كامال خطي است  اين نتيجه دال بر نشان دادن مود اول سازه تحت آناليز استاتيكي را بيان مي كندهمانند شكل زير 
جرم ها را به  .نتيجه به دست آمده است) مقررات ملي مبحث ششم( و بر اساس روش تنش مجاز در آيين نامه هاي ايران 

  .كه تحت مود اول تغيير مكان در طبقه آخر از طبقات زيرين بيشتر استصورت متمركز در تراز طبقات نشان داده ايم 

  

  

  
  

  طبقات و نشان دادن مود اول سازهتغيير مكان :  7شكل
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  نيروي برشي در اتصال خارجي  -7
. كه تير به ستون قاب بندي مي شودمحلي ويژگي هاي يك اتصال تير به ستون خارجي را نشان مي دهد در ) 8(شكل

نيروي برشي ستون . برش ستون در اتصال مي تواند همانند زير محاسبه شودنيروي و  تيربراساس اصل تعادل، نيروي برشي 
  : بدست آمده در زير است

  

V
   

L
                                                                                                                              (1)  

  

  : تواند همانند زير بيان شود در جريان اتصال مي ي تيربرشنيروي و

V V L 1                                                                                                       (2)   

  

  
  (a)نيروها در ستون                       (b)لنگر خمشي     (c)نيروي برشي                             

  نيروي برشي در اتصال خارجي:  8شكل

  

  

  

  اتصال مقاومت برشي - 8
در جريان ميلگرد تير و ستون درون اتصال  مي تواند بدون هيچگونه انتقال نيروي فشاري صفحه اتصال، بتن محبوسدر 

فقط در زماني توسعه پيدا مي كند كه يك نيروي انتقال در جريان ميلگرد تير  صفحه اتصالدر حالي كه  .مقاومت كندوجود 
به موازات ميلگرد تير به صورت غير قابل اجتنابي  صفحه اتصالاري لرزه اي ذدربه وجود آمدن بار گ. و ستون حفظ شود
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اگر ميلگرد درون اتصال قوي درون تير به ناحيه غير خطي وارد شود اما بعد از اين كه مصالح  بخصوصگسيخته مي شود،
 وبتن محبوس شدهشروع به كاهش مقاومت مي كند  صفحه اتصال تيربا آغاز گسيختگي در .باشد گسيختگي اتفاق نمي افتد

تحت اين شرايط نيروي كششي در ميلگرد تير به مفصل بتني .بايستي بسياري از بخش هاي برش اتصال را مقاومت كند
به صورت تدريجي با ) بتن محبوس شده(مهاربتني  .اتصال محدود مي شود صفحهسيله بتن در انتقال نمي يابد بلكه به و

تحمل توسط بتن كاهش پيدا مي كند و به  ودر همين موقع نيروي كششي قابل. چرخه بارگذاري معكوس ضعيف مي شود
احتمال ( را ندارد نيروميلگرد به تنهايي تحمل . دليل اينكه بتن ترك برداشته است كل بار به ميلگرد انتقال پيدا مي كند

نقش اصلي  در ابتداي تير رخ مي دهد كه در اين حالتو وارد ناحيه غير خطي شده و مفصل پالستيك )كمانش جانبي
  . استدر محدود كردن ترك بتن مركزي ميلگرد 

  
  

  :نتايج
به بحث گذاشته شد و مكانيسم ها در عملكرد  خارجي در قابهاي خمشي بتن مسلح اتصاالتدر اين مقاله رفتار كلي  -1

عامل . به صورت بحراني مرور شده اند و جزئيات آن مورد بررسي قرار گرفته استاتصال با توجه به تركيب و انتقال برش 
كه مرتبط با سطح بار محوري و مقدار درون اتصال اثر گذار هستند به گونه اي ظاهر مي شوند  شكستهايي كه بر انتقال 

  .آرماتور عرضي در اتصال ها باشند

درجه از ترك هاي  90ر نشان داده شده است اثر قالب به صورت مهار كه قالب آرماتو) c-5(و ) b-5(همچنان در شكل  -2
نگهداري كرده و از ) c-5(داخل اتصال جلوگيري مي كند و بتن داخل اتصال را به صورت محبوس شده همانند شكل بتن 

  .مانش ميلگردها جلوگيري خواهد كردك

در اعضاي بتن مسلح به دليل وجود نيروهاي پيچشي ، محوري و برشي زياد در اتصاالت بيشترين آسيب را تحمل مي  -3
بيشترين آسيب به دليل وجود نيروي چرخشي  ووارد ناحيه غيرخطي مي شوند  مصالح خصوصياتكنند كه در هنگام زلزله 

  ).تير ضعيف -ستون قوي ( ستدر تير اتفاق مي افتد كه همان مفصل پالستيك در تير ا
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