
 ارزیابی و ارتقاء اتصاالت خمشی تیر به ستون فوالدی با استفاده از میراگرهای ویسکوپالستیک

 چکیده

شود که به همین دلیل محققان زیادی را جهت اکثر کشورها تلقی میهای پرکاربرد در های فوالدی امروزه ازجمله سازهسازه

ها در تمامی اعضاء همچون اتصاالت تیر به ستون مجاب کرده است. عالوه بر معیار گونه سازهدستیابی به رفتار مناسب این

ها اجباری برای تمامی سازه خیز،پایداری در برابر بارهای ثقلی، معیار پایداری در برابر نیروهای زلزله در مناطق لرزه

های وارده بسیار ضروری و پر های فوالدی جهت انتقال ایمن تالشرو مقاومت کافی اعضاء و اتصاالت در سازهاست. ازاین

ی هاها و بخشهای وارده بر آن، توسط المانپذیری مناسبی داشته باشد، پس از ورود انرژیای شکلاهمیت است. چنانچه سازه

ً کاهش میر سازه این انرژی به نحو مناسبی مستهلک گشته و پاسخپذیشکل ً در های سازه را یقینا دهد. جذب انرژی عموما

های پالستیک در اعضاء که اصطالحاً به آن مفصل پالستیک گویند، مهیا خواهد شد. از ها  از طریق ایجاد تغییر شکلسازه

ً با توجه به روند طراحی نوین سازههای غطرفی با توجه به ماهیت رفتاری تغییر شکل هنگام  ها دریر االستیک که طبیعتا

بر و در مواردی غیرممکن ها بسیار پرهزینه، زمانهای وارده بر سازهوقوع زلزله ممکن است رخ دهد، ترمیم چنین خسارت

 های شدید، در طی چند دههزلزله ها به دلیل وارد شدن خسارت در هنگام وقوعاست. با توجه به اهمیت ترمیم و بهسازی سازه

ا به های زیادی تها توسط محققین زیادی مطرح شده است. سیستمهای کنترل خسارت در سازهگذشته، ایده استفاده از سیستم

عال های کنترل غیرفها ازلحاظ مالی و سرعت نصب و ترمیم؛ سیستمترین آناند که کم هزینهامروز پیشنهاد و توسعه داده شده

هستند. این نوع سیستم، انرژی ورودی در خود را به طرق مناسبی در اجزای خاصی منتقل و رفتار هیسترزیس کامالً پایدار 

 کنند.ها عمل میپذیر خواهند داشت و همانند یک فیوز در سازهو شکل

خسارت  مولی جهت کنترلدر این تحقیق سیستم جدیدی برای اتصال تیر به ستون فوالدی با یکسری مصالح در دسترس و مع

-Rهای فوالدی )هسته-شده است. این میراگر مجهز شده به الستیکدر سطح باالتر از اتصاالت خمشی معمولی توسعه داده

SCDوچک و های کویسکوپالستیک است، از خواص مصالح ویسکواالستیک در فاز االستیک تحت زلزله ( که دارای رفتار

م برد. سیستهای وارده بهره میهای شدید جهت استهالک انرژیالح فوالدی تحت زلزلهخواص پالستیک با تسلیم شدن مص

راحتی قابل تعمیر و یا تعویض هستند های فوالدی بههای شدید و وارد شدن خسارت به هستهپیشنهاد شده بعد از وقوع زلزله

رود، گونه میراگرها در اتصاالت خمشی فوالدی مینو به نیروی انسانی زیادی نیاز نخواهند داشت. انتظاری که از استفاده ای

ی های اصلها است که از مزیتهای پالستیک در اعضای اصلی سازه همانند تیرها و ستونعدم وارد شدن هرگونه تغییر شکل

ر میراگر های فوالدی دهای قوی به سازه، تنها اتالف انرژی در هستهآید. پس از وارد شدن زلزلهاین سیستم به شمار می

مانند و پس از کند و اعضای اصلی سازه بدون خسارت باقی میها را در خود متمرکز میگیرد و تمامی خسارتصورت می

توان اتصال خمشی را تعمیر و یا تعویض کرد. به جهت تأیید رفتار شده میگونه تمهیدات از پیش تعیینراحتی و بدون هیچآن به

ها ازلحاظ نوع سیستم بدنه اصلی، های آزمایشگاهی متعددی تهیه شد که تفاوت عمده آننمونهمورد نظر در این میراگرها، 

ای مطابق با پروتکل ها تحت بارگذاری چرخههای فوالدی است. نمونههای ویسکواالستیک، جنس و شکل هستهضخامت الیه

پذیری مطلوبی مشاهده شد. به جهت یدار با شکلقرار گرفتند که درنتیجه آن رفتار هیسترزیس کامالً پا ATC-24بارگذاری 

ها نیز به روش اجزاء محدود موردبررسی و صحت سنجی قرار گرفت که های آزمایشگاهی، مدل تحلیلی آنتأیید رفتار نمونه

ها نیز به تآمده از نتایج آزمایشگاهی، مطابقت بسیار خوبی با نتایج تحلیلی داشت. در اندستهای هیسترزیس بهدرنهایت منحنی

ک ها یجهت بررسی عملکرد میراگر پیشنهادی در اتصاالت خمشی تیر به ستون فوالدی و به جهت تأیید مدل رفتاری آن

یافته و اتصال توسط سپری طراحی و درنهایت به های معتبر دنیا به دو روش مقطع کاهشنامهاتصال خمشی به روش آیین

قرار گرفتند که نتیجه آن برتری سیستم میراگر پیشنهادی از جنبه میزان های محدود موردبحث و بررسی روش المان

 های وارده به اجزاء اصلی سازه شد.خسارت
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