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  :چكيده
در اين مقاله به مودهاي مختلف شكست در قابهاي بتن مسلح مي پردازيم ، يكي از حساس ترين قسمت ها در سازه ها            

آن تمام لنگرهاي خمشي ، پيچشي و نيروهاي محوري و برشي بين اعضا متصل  اتصاالت آن مي باشد كه به دليل گيردار بودن
 ABAQUSبا استفاده از نرم افزار . در اين قابها حائز اهميت خاصي است ين مهم چگونگي اتصال بهم را بر عهده دارند ، با ا

) 3ويراست ( 2800رفتار اتصال تير به ستون مورد بررسي قرار گرفته و جهت صحت بررسي نرم افزار با آيين نامه آبا و آيين نامه  
مترهاي مختلف بر روي قاب از جمله بارگذاري و شرايط تكيه مدل سازي يك قاب چهار طبقه را نشان مي دهيم و سپس پارا

  .گاهي در نمونه نشان داده شده است

  ، اتصال تير به ستون 2800، آيين نامه  ABAQUSمود هاي گسيختگي ، نرم افزار : واژه هاي كليدي

  

Investigating burst modes of beam binding column in 
concrete structures reinforced through ABAQUS 
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Abstract : 
                   In this article we investigate different burst modes in reinforced concrete frames . 
One of the most critical parts in structures is the connections which because of their tangliness 
help all bending moments , screw anchors , axial and shear forces among the parts to hold 
together . Hence how these frames are connected is of high importance. Using an ABAQUS 
software the researchers examine the action of beam binding columns and in order to investigate 
the authenticity of the software with ABA code and 2800 code (3rd edition) , a modelling of a 
four -story frame is presented. Then different parameteres regarding the frame like loading and 
reliance are presented through the example. 
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  انواع مودهاي شكست در ناحيه اتصال تير به ستون -2
  

تغيير شكل در مفصل نيروي برشي را افزايش مي دهد و باوجود شكاف مورب در بتن همانطور كه از قبل تعريف شده است         
يك مدل جديد براي پيوستن اين دو واقعيت به نظر مي رسد كه در تناقض اند مگر اينكه . هيچ دليلي بر شكست فشاري نيست 

تقل شده و توسط آزمايش تجزيه و تحليل در اين مدل جديد مفصل برشي با شكاف در بتن نيرو من. حقايق معرفي شده باشد اين 
  .برش اتصال است و با شكاف در بتن به وجود مي آيد نه در اثر وجود نيروي فشاريبا اين حال علت تغيير شكل . خواهد شد 

  
از چرخش چهار بخش تغيير شكل برشي مفصل ناشي . يك مدل كه شرط باال را داراست در شكل زير نشان داده شده است 

به اين ترتيب تغيير شكل برشي متمركز در مرزهايي كه متشكل از ترك مورب و ترك هاي خمشي است . محكم استسخت و 
معموال . درحال حاضر تنش برشي و خمشي تحت بارگذاري چرخه اي است كه در شكل زير نشان داده شده است . اتفاق مي افتد 

در اين مدل . ستون با ميله توپر نشان داده شده است  -يك مفصل تيراتصال تير و ستون يك ترك جزئي از موارد خاص به عنوان 
بخش سخت و محكم اطراف يك نقطه دوران مي كند و جابه جايي آن هم به عنوان شناسايي مفصل تغيير شكل برشي حين 

  .است در واقع قسمت صلب كامال صلب نيست ، بنابراين نقطه تماس در اين قسمت يك اندازه محدود. آزمايش است 
  
  

  
  مكانيزم شكست در ناحيه اتصال تير به ستون و جريان نيرو در اعضاي مجاور -3شكل 

  
  
  

از آنجا كه تغيير شكل برشي در مفصل زياد است براي كاهش . تغيير شكل برشي در ارتباط با گسترش پانل مفصلي رخ مي دهد 
و تير شكل )   a(ان طبقه شامل تغيير شكل برشي مفصل شكل تغيير مك. تغيير شكل از آرماتورهاي عرضي مي توان استفاده كرد

)b    ( اگر مقدار حلقه هاي ارائه شده از ترك هاي مورب كافي باشد آنها را سخت نگه مي دارد كه باعث نگهداشتن . مي باشد
وجود شكاف براي دو  سختي باالي اتصال مي شود و درصد تغيير شكل تير در افزايش تغيير مكان طبقات موثر است و به دليل

  .اتصال گسيخته مي شود حالت تغيير شكل يك كوپل ايجاد مي شود و در اين حالت شكاف انتهايي
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  (a  ترك خوردگي در وجه ستون                      (b  ترك هاي قطري و مورب درون ناحيه اتصال            
  

  مكانيزم هاي مختلف شكست اتصال -4شكل 
  

كه به نام مود اتصال   bترك خوردگي در پيرامون ناحيه اتصال و در مجاورت تيرها ايجاد مي شود و نوع دوم   a گسيختگي نوع 
در نتيجه ترك خوردگي در ناحيه دروني اتصال به صورت قطري به وجود مي آيد كه نمونه هاي اين دو نوع مود .تعريف مي شود

  .گسيختگي در شكل نشان داده شده است

  :مشخصات نمونه قاب مورد بررسي 

سال قبل در اروپا در كشورهاي مديترانه از قبيل ايتاليا،  50 – 40به منظور تقويت قاب بتني ميلگردها به عنوان يك اصل در حود 
. وزن خودرا كه بوده طراحي كرده است % 8اساسا براي بارهاي ثقلي و براي يك بار جانبي اسمي حدود . پرتغال و يونان قرار دارند

كانيسم هاي االستيك و پالستيك جزئيات تقويت مطابق با گذشته مشخص بوده و در نتيجه مقررات خاص لرزه اي مانند تعريف م
  .در نظر گرفته شده است

  
  نماي سه بعدي و اندازه هاي قاب بتن مسلح - 5شكل 
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متر و دال سقف از  2.7ارتفاع بين طبقات . متر مي باشد 2.5متري و بعدي  5با سه دهانه ، دو تا طبقه  4ساختار قاب بتن مسلح 
تمام طبقات و همه ستونها به جز آنهايي كه فضاي داخلي گسترده تر در نظر گرفته تيرهاي مشابه در متر به همراه  2هر طرف 

سانتيمتر در  60*20ستون هاي قوي با سطح مستطيلي به ابعاد . شد ، داراي ويژگي هندسي برابر در امتداد ساختمان است 
سانتيمتر و عمق  25ت بارگذاري عرضي تمام تيرها در جه .سانتيمتر در طبقه سه و چهار است 50*20طبقه يك و دو و مقطع 

سانتيمتر مي  15سانتيمتر عمق دارد و ضخامت دال  50سانتيمتر عرض و  20سانتيمتر مي باشد در حالي كه تيرهاي عريض  50
   .باشد 

  .و فوالد صاف مدل شده است  C16/20مواد در نظر گرفته شده براي بتن 

  

  بتن مسلح با فرض شرايط آزاد براي بتنخصوصيات مصالح مفروض در مدل قاب  -1جدول
  مصالح  ميزان خواص مربوطه

  مگاپاسكال   343.6:تنش تسليم
  مگاپاسكال451.5 : مقاومت نهايي
  %29.9: حاكثر كرنش
  مگاپاسكال 3^10*204.5: مدول يانگ

ميزان واقعي به طور متوسط از (فوالد
نتايج آزمون براي ميلگردهاي نمره 

  )ميليمتر 16و  12

  مگاپاسكال 24: مقاومت فشاري نهايي
 %0.2:كرنش فشاري نهايي

  مگاپاسكال  1.9: مقاومت كششي
  مگاپاسكال 3^10*20: مدول يانگ

  )C16/20(بتن 

    

  

به منظور مدل سازي و بررسي قاب بتني مورد استفاده قرار گرفته است ، جهت صحت و   ABAQUSدر اين مقاله نرم افزار 
مورد تاييد مي  2800كار شده است و با تئوري از آيين نامه  B.Barzi طبقه كه توسط  4ر با يك سازه بررسي نتايج نرم افزا

  .باشد

  

  :محاسبه حداكثر تغيير مكان جانبي مجاز طبقه آخر

R=7→ قاب بتنی متوسط 

                 0.417 T=0.07*(10.8)^3/4= 
                                              

  

                                                0.270.025(10.8)=   → ∆M<    M< 0.025h∆      0.7 S → T<  

T> 0.7 S → ∆M≤ 0.02h 
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∆M=  0.7*R*∆W  

0.27= 0.7*7*∆W  

   Cm 5.5DRIFT=                  = 0.055 Cm
.

.  
W = ∆  

                                             

  .سانتيمتر مي باشد 5. 5پس حداكثر تغيير مكان كلي سازه در تراز طبقه چهارم 

  

  :آرماتورگذاري قاب

در اتصاالت نيز ميلگردهاي . به صورت سرتاسري استفاده شده است  Ø 6 14و در تيرها از  Ø10 16در ستون هاي مذكور از 
و توزيع حجمي آرماتورها در  ABAQUSبا فرض افزايش مدول االستيسيته به مقدار اندكي در برنامه . طولي استفاده شده است 

  .بتن فرض شده است از اثرات آرماتورهاي عرضي صرفنظر كرده ايم

  

  ABAQUSآرماتور گذاري در  -6شكل 

  :بارگذاري روي مدل

داراي بار گسترده و بار منفرد در كليه گرهها و طبقات كه نشان داده شده در شكل  هايقاب مذكورطبق بار                       
سيستم باربر . است بارگذاري شده همچنان به دليل وزن سازه اي طبقه بام  مقدار آن به مراتب كمتر از طبقات پاييني است 

جانبي به صورت قاب خمشي بتني با شكل پذيري متوسط مي باشد و به دليل تقارن در پالن يك قاب مورد تحليل قرارگرفته 
در نظر گرفتيم و ميزان تغييرمكان صفر هم تغييرمكان و هم چرخش را  x,y,zداراي چهار تكيه گاه كه در سه جهت  قاب.است

حداكثر در محل گره كششي و فشاري سانتيمتر رادر طبقه آخر اعمال كرده ايم كه در اثر جابه جايي مجاز مقدار تنش  5.5مجاز 
  آمده است ها بوجود 
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  نمونه چهار طبقه در مقياس كامل تحت بارگذاري ثقلي -7شكل 
  

  :تنش در آرماتورها
در محل اتصال تير به ستون به وجود مي آيد و در نقطه اتصال ، طبق شكل نشان داده شده معلوم است كه تنش حداكثر            

ميلگردها به حد جاري شدن مي رسند و ستون دچار مفصل پالستيك مي شود كه براي جلوگيري از بوجود آمدن مفصل 
  .پالستيك در مقاله بعدي راهكارهاي بهينه را اعمال خواهيم كرد

  

  در بتن قاب  كششي  مقدار تنش -8شكل 
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با . حجم مورد نظر توانايي ترك خوردن در برابر بارهاي كششي و خرد شدن در برابر بارهاي فشاري را داراستمطابق شكل باال 
از شكل معلوم است مقدار تنش كششي در قاب بتن آرمه در محل اتصال تير  توجه به اينكه بتن مقاومت كششي پاييني را دارد و

ميزان تنش كششي ماكزيمم در جاهايي وجود لنگر باال در اتصال و ضعف  بتن تنها در كشش  به ستون ايجاد شده است ، به دليل
      . مگاپاسكال مي باشد 11افتد و مطابق شكل مقدار ماكزيمم آن در حدود اتفاق افتاده كه قاب به كشش مي 

  

  

  مقدار تنش در آرماتورگذاري قاب -9شكل 

  

  تغيير مكان در قاب بتن آرمه -10شكل 

  

  .سانتيمتر رسيده است 5.6مقدار تغيير مكان ماكزيمم در طبقه آخر به ميزان   ABAQUSاز طبق نتايج 
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  :نتيجه گيري

با توجه به بررسيهاي انجام گرفته بيشترين تنش در محل تكيه گاه ها به  دليل گيردار بودن اتصال و وجود لنگر به وجود مي -1
  .مي شود و همچنان نقطه شروع گسيختگي زلزله زير اتصال به وجود مي آيد آيد و مفصل پالستيك از آن نقطه شروع 

است و همچنان اين نوع   bبه دليل اينكه نقطه ترك خارج از محدوده ستون است خيلي بهتر از نوع   aگسيختگي نوع   -2
در اين حالت .است   bت بيشتر از حال  aتيرضعيف را دارا ست و محصورشدگي بتن در حالت  -يط ستون قويگسيختگي شرا

گسيختگي تير قبل از ستون رخ خواهد داد وبعد از اعمال نيروي جانبي ستون به قوه خود باقي است و همچنان تير گسيخته 
  .خواهد شد كه اين مهم يكي از ضروريات طراحي مي باشد

سانتيمتر مي باشد و از نتايج نرم افزار  5.5زلزله به ميزان  2800مقدار تغيير شكل ماكزيمم طبق آيين نامه  -3
ABAQUS را مورد  2800سانتيمترمي باشد و اين نتايج صحت آيين نامه  5.6كه بدست آمده است مقدار ماكزيمم 10شكل

  . تاكيد قرار مي دهد

كه مشاهده مي شود مقدار   9مگاپاسكال مي باشد و از نتايج نرم افزار در شكل  343.6دار مق 1تنش تسليم فوالد طبق جدول  -4
اين نتيجه نشان مي دهد كه با تغيير مكان مجاز . مگاپاسكال با تغيير مكان مجاز رسيده است  344حداكثر تنش در ميلگردها 

  . ميلگردها جزء مطالب اين مقاله نمي باشدرسيده شده فوالد به حد تسليم رسيده است و راهكارهاي كاهش تنش در 
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