نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،74شماره ( 3پاييز  ،)6331يادداشت پژوهشی607-39 ،

پياپی 88

بررسی تأثير عرض نوارهای ميراگر شکافدار بيضوی در عملکرد لرزهای اتصال تير به
ستون فوالدی
سعید فراهی شهری  4و سیّدروحاهلل موسوی

*3

 4دانشآموخته کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه ،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 3استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
(دریافت ،55/3/4 :پذیرش ،55/44/1 :نشر آنالین)55/44/47 :
چکيده
اتصاالت صلب به علت ظرفیت چرخش پالستیک کمی که دارند ،در اثر وقوع زلزلههای شدید دچار شکست ترد شده و منجر به خرابی کل سازه
میشوند .به منظور جلوگیری از شکست ترد اتصاالت و خرابی اعضای سازهای اصلی ،میراگرهای شکافدار فوالدی در محل اتصال تیر به ستون استفاده
شدهاند .میراگر شکافدار فوالدی یک ورق یا پروفیل استاندارد فوالدی با تعدادی شکاف بریده شده در جان آن است .نوارهای باقیمانده در جان میراگر،
با جذب تغییر شکلهای غیراالستیک انرژی لرزهای را مستهلک کرده و مانع از انتقال آن به تیر و ستون میشوند .طبق مطالعات انجام شده ،استفاده از
میراگرهای شکافدار با عرض نوار یکنواخت در تحقیقات آزمایشگاهی قبلی ،موجب تمرکز تنش در قسمتهای انتهایی نوارهای میراگر شده است؛
بنابراین به منظور بهبود عملکرد لرزهای ،میراگر با شکافهای بیضی پیشنهاد شده و تأثیر عرض نوارهای آن در عملکرد لرزهای اتصال ،بررسی شده است.
تحلیل استاتیکی غیرخطی اتصاالت با بارگذاری تناوبی ،در نرمافزار  ABAQUSانجام شده است .طبق نتایج به دست آمده ،استفاده از میراگر شکافدار
پیشنهادی ،موجب توزیع مناسب تنشها در طول نوارهای میراگر شده است .در اتصاالت مجهز به میراگر شکافدار بیضوی ،با توجه به عدم وقوع خرابی
در اعضای سازه ای اصلی ،در اثر کاهش  43میلیمتری عرض نوارها ،مقاومت نهایی  14/4درصد و حداکثر دوران پالستیک اتصال  61/5درصد کاهش
داشته است .یک رابطه خطی برای تعیین نسبت عرض نوار به شعاع شکاف میراگر شکافدار بیضوی ،با توجه به حداکثر لنگر اتصال پیشنهاد شده است.
کليدواژهها :زلزله ،اتصال تیر به ستون ،میراگر شکافدار فوالدی ،شکافهای بیضی ،عرض نوار.

 -6مقدمه
از زلزله نورتریج و کوبه درسهای زیادی گرفته شده است،
از جمله این که ساختمانهای با قاب خمشی در مواجهه با زلزله
آن چنان که انتظار میرود ،مؤثر عمل نمیکنند و ظرفیت
استهالک انرژی تأمین شده به وسیله مفاصل پالستیک تشکیل
شده در انتهای تیرها برای زلزلههای بزرگ کافی نیست .در
نتیجه بسیاری از مهندسین سازه ،نحوه طراحی لرزهای خود را
تغییر دادند ( Wadaو همکاران .)4557 ،در سازههای فوالدی،
اکثر خرابیهای ظاهر شده در محل اتصاالت اتفاق افتاده است.
اتصاالت صلب طراحی شده قبل از این زمین لرزهها به علت
ظرفیت چرخش پالستیک کمی که داشتند ،دچار شکست ترد
شده و در نهایت منجر به خرابی کل سازه شدهاند .به منظور

استفاده بیوقفه از ساختمانها پس از زلزله ،ترجیح داده میشود
که خرابی در المانهای جاذب انرژی که خصوصیات هیسترتیک
خوبی دارند ،محدود شود تا به اعضای سازهای اصلی (تیر و
ستون) منتقل نشود .این عامل موجب گردیده است تا استفاده از
یک منبع استهالک دیگر ،غیر از تیر و ستون در اتصاالت رواج
پیدا کند ( Saffariو همکاران .)3446 ،یکی از مکانیزمهای
محبوب استهالک انرژی در سازهها استفاده از تسلیم مواد فلزی
است .تحقیق روی وسایل استهالک غیر فعال فلزی در سه دهه
اخیر انجام شده است و میراگرهای فلزی زیادی پیشنهاد و
استفاده شدهاند ( Chanو .)3442 ،Albermani
 Wadaو همکاران ( )4557یک مطالعه آزمایشگاهی روی
میراگر شکافدار فوالدی انجام دادند .آنها میراگر شکافدار را در

1. Northridge
2. Kobe

3. Hysteretic

4

3

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس451-64461113 :
آدرس ایمیل( saeed_farahi@pgs.usb.ac.ir :س .فراهی شهری)( s.r.mousavi@eng.usb.ac.ir ،س.ر .موسوی).
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محل براکت نصب شده بر روی تیر ،در قاب اصلی مونتاژ کردند.
نتایج آزمایش بارگذاری تناوبی آنها نشان داده است که میـراگر
شکافدار فوالدی حلقه هیسترزیس پایداری داشته است و پس
از تسلیم تمایل به سخت شدگی دارد Lee .و همکاران ()2002
به منظور جلوگیری از کمانش بادبندهای ضربدری و جذب انرژی
لرزهای ،از میراگر شکافدار فوالدی در محل اتصال بادبندهای
ضربدری استفاده کردند .در طی این تحقیق ظرفیت نهایی جذب
انرژی توسط میراگر شکافدار فوالدی تحت نیروهای برشی مورد
بررسی قرار گرفته است .آنها توسط روش مدل سهخطی،
منحنی بار -جابجایی را تحت بار یکنواخت مورد پیشبینی قرار
دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که میراگر شکافدار
فوالدی در معرض نیروهای برشی ،رفتار هیسترزیس پایداری
داشته است )2002( Benavent .روش طراحی لرزهای با مفهوم
ترکیبی سختی و انعطافپذیری را در سازه بتن مسلح مورد
استفاده قرار داد .به همین منظور ستونها الغر و با آرماتور
سنگین طراحی شدند تا شکلپذیری داشته باشند و وسایل
استهالک انرژی و دیوارهای بتن مسلح کمکی که میراگرهای
شکافدار را به قاب متصل میکردند؛ عمداً با سختی زیاد ساخته
شدند Chan .و  )2002( Albermaniاستفاده از میراگر شکافدار
را در محل اتصال بادبند شورون به تیر پیشنهاد کردند .آنها به
منظور دستیابی به بهترین نسبت عرض به ارتفاع نوارها9 ،
نمونهی مختلف میراگر شکافدار را تحت آزمایش بارگذاری
تناوبی قرار دادند .نتایج نشان داد که نمونهی میراگر شکافدار با
کوچکترین نسبت عرض به ارتفاع نوار کمترین نیرو و نمونه
میراگر شکافدار با بزرگترین نسبت عرض به ارتفاع نوار
بزرگترین نیرو را تحمل کرده است.
 Ohو همکاران ( )2009به منظور بهبود عملکرد لرزهای
اتصاالت تیر به ستون در قابهای خمشی فوالدی ،اتصال سازهای
با میراگرهای شکافدار فوالدی را پیشنهاد کردند .نتایج آزمایش
بارگذاری تناوبی ،رفتار هیسترزیس خوب اتصال مجهز به میراگر
شکافدار را نشان داده است .همچنین تغییر شکل پالستیک،
فقط در میراگرهای شکافدار متمرکز شده و از رفتار
غیراالستیک تیر و ستون جلوگیری شده است .میانگین دوران
پالستیک اتصاالت  0/030رادیان بوده و تقریباً  99درصد از کل
انرژی توسط میراگرها جذب شده است .آزمایشات آنها نشان
داده است که با تشکیل ترک در قسمتهای انتهایی نوارهای
میراگر شکافدار ،کاهش مقاومت اتصال شروع شده و در نهایت
شکست نهایی در این قسمتها اتفاق افتاده است Ghabraie .و
همکاران ( )2000به منظور بهینه سازی شکل میراگر شکافدار
از روش بهینهسازی سازهای تکاملی دو جهته ( )BESOاستفاده
کردند .یک میراگر شکافدار که قبالً توسط  Chanو Albermani
( )2002پیشنهاد شده بود ،به عنوان طرح اولیه در نظر گرفته

شده و بهینهسازی شده است .البته برای سادهسازی و کاهش
هزینه ساخت ،محدودیتهایی نیز در بهینهسازی اعمال شده
است .نتایج نشان داده است که نمونه بهینه نسبت به نمونه اولیه
در شرایط ایدهآل آزمایشگاهی و تاریخچه بارگذاری 30 ،درصد
استهالک انرژی بیشتری داشته است Karavasilis .و همکاران
( )2000یک طراحی لرزهای بر مبنای حداقل خرابی را برای
ساختمانهای فوالدی مورد ارزیابی قرار دادند .آنها نشان دادند
که با ترکیب همزمان میراگرهای ویسکوز و میراگرهای شکافدار
در قابهای خمشی فوالدی تغییر مکانهای نسبی و شتابهای
کل را میتوان به صورت همزمان کاهش داد .توحیدی مقدم و
سعیدمنیر ( )0390گونه جدیدی از میراگرهای شکافدار فوالدی
با مقطع دایره را مورد بررسی دادند .در این میراگر به جای ایجاد
شکاف در جان پروفیل  Iشکل ،شکافهایی در جدار لوله ایجاد
شده است .یک قاب فوالدی  5طبقه مجهز به مهاربند قطری
شامل میراگر شکافدار لولهای مدلسازی شده و نتایج نشان داده
است که استفاده از این میراگر موجب کاهش چشمگیر جابجایی
و برش پایه شده است .حداکثر مقدار برش پایه در حالت استفاده
از میراگر تقریباً  33درصد کاهش داشته است.
 Kokenو  )2002( Korogluسه نمونه اتصال مختلف را
تحت آزمایش تناوبی با مقیاس واقعی قرار دادند .نمونه اول یک
اتصال تیر به ستون معمولی ،نمونه دوم اتصال تیر به ستون
مجهز به میراگر الستیکی و نمونه سوم ،اتصال تیر به ستون
مجهز به میراگر شکافدار و میراگر الستیکی بوده است .نتایج
آزمایش بارگذاری تناوبی نشان داده است که اتصال جدید ارائه
شده که ترکیبی از میراگر شکافدار فوالدی و میراگر الستیکی
بوده ،تغییر شکل های پالستیک را در خود متمرکز کرده و مانع
از انتقال آن به تیر و ستون شده است Saffari .و همکاران
( )2003به منظور افزایش شکلپذیری اتصاالت خمشی تیر به
ستون ،نمونههای جدیدی از اتصاالت با میراگرهای شکافدار و
ورقهای اتصال را ارائه کردند .آنها یک مطالعه پارامتری را با
استفاده از روش المان محدود روی میراگرهای شکافدار با در
نظر گرفتن نسبتهای مختلف طول و عمق تیر انجام دادند و در
نهایت یک اتصال را به عنوان اتصال برتر معرفی کردند.
با توجه به مطالعات انجام شده ،تمرکز تنش ایجاد شده در
دو انتهای نوارهای میراگر شکافدار فوالدی با عرض نوار
یکنواخت ،موجب شده است که شکست اتصال در این نواحی رخ
دهد .به منظور بهبود عملکرد اتصال ،میراگرهای شکافدار با
عرض متغیر نوارها به گونهای که قسمتهای میانی نوارها سطح
جاذب انرژی کمتری داشته و قسمتهای انتهایی نوارها سطح
جاذب بیشتری داشته باشد ،با شکافهای بیضی شکل پیشنهاد
شده است و تأثیر عرض نوارهای میراگر شکافدار پیشنهادی با
شکافهای بیضی در عملکرد لرزهای اتصال مورد بررسی قرار
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گرفته است .در نهایت با توجه به تحلیلهای انجام شده ،رابطه
پیشنهادی بین حداکثر لنگر اتصال و نسبت عرض نوار به شعاع
شکاف برای اتصاالت مجهز به میراگرهای شکافدار بیضوی ارائه
شده است.
 -2ميراگر شکافدار فوالدی
میراگر شکافدار فوالدی یک ورق یا یک پروفیل استاندارد
فوالدی با تعدادی شکاف بریده شده در جان آن است .تحت
تغییر شکل های نسبی کوچک بین دو بال تکیه گاهی ،نوارهای
میراگر شکافدار فوالدی مانند یک سری از تیرهای با انتهای
نسبتاً ثابت عمل کرده و به صورت دو قوسی تغییر شکل
میدهند ( Chanو  .)2002 ،Albermaniدر میراگر شکافدار
فوالدی نوارهایی که بین شکافها قرار دارند ،تغییر شکلهای
غیراالستیک را جذب کرده و مفاصل پالستیک در آنها ایجاد
میشود که موجب استهالک انرژی زلزله میشود ( Ohو
همکاران .)2009 ،در ساخت این میراگرها از تکنیک ویژهای
استفاده نشده است؛ در نتیجه این میراگرها به سهولت قابل
ساخت خواهند بود ( Chanو .)2002 ،Albermani
با توجه به این که میراگر شکافدار فوالدی ارائه شده توسط
 Ohو همکاران ( ،)2009در بال تحتانی تیر در محل اتصال نصب
میشود ،تعمیر و جایگزینی آن پس از زلزله آسان بوده و نیازی
به حذف بتن سقف ندارد .رفتار هیسترزیس عالی ،دسترسی
آسان ،سهولت جایگزینی پس از زلزله و هزینه مناسب
میراگرهای شکافدار از دالیلی است که آنها را به عنوان یک
گزینه مناسب مقاومسازی سازههای فوالدی معرفی کرده است.
به منظور پیشبینی مقاومت تسلیم و جابجایی تسلیم میراگر
شکافدار فوالدی ،نوارهای میراگر شکافدار ایدهآلسازی شده
است و گوشههای منحنی آنها با خطوط مورب معادلسازی
شده و ارتفاع معادل نوارها محاسبه شده است:
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شکافدار  u ،تنش نهایی میراگر شکافدار n ،تعداد نوارها،
ضخامت ورق میراگر شکافدار و  Bعرض نوار است ( Ohو
همکاران .)2009 ،جابجایی تسلیم میراگر شکافدار که از
مجموع تغییر شکل خمشی و تغییر شکل برشی حاصل شده
است ،توسط رابطه ( )9قابل محاسبه است ( Leeو همکاران،
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که در آن  Eمدول االستیسیته ورق میراگر شکافدار،
مدول برشی ورق میراگر و   yجابجایی تسلیم میراگر است .با
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سادهسازی رابطه ( )9رابطه زیر حاصل شده است:
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 -3روش مدلسازی و بررسی صحتسنجی
به منظور بررسی صحت مدلسازی ،الگوی بارگذاری اعمال
شده توسط  Ohو همکاران ( )2009در نرمافزار المان محدود
 )2000( ABAQUSدر نظر گرفته شده است که بر اساس دوران
تسلیم اتصال میباشد .دوران تسلیم اتصال با توجه به مشخصات
هندسی میراگر ،از روابط ارائه شده قابل محاسبه است .برای سایر
اتصاالت ،الگوی بارگذاری تناوبی  )2000( FEMA-350استفاده
شده است .اتصال تیر به ستون و میراگر شکافدار  D2که توسط
 Ohو همکاران ( )2009تحت آزمایش قرار گرفته ،در شکل ( )0و
نمونه مدلسازی شده در نرمافزار  ،ABAQUSدر شکل ( )2نشان
داده شده است .در مدلسازی تیر ،ستون ،سخت کنندههای
ستون و میراگر از المان  shellو در مدلسازی ورقهای اتصال T
شکل و ورق اتصال میراگرها به بال تحتانی تیر از المان solid
استفاده شده است .تماس بین قطعات مختلف توسط قید tie
تعریف شده است.

H  H 

که در آن  Hارتفاع قسمت صاف نوار HT ،ارتفاع کل نوار،
 rشعاع انحنای باال و پایین نوار و  H ارتفاع معادل نوار است.
با ساده سازیهای صورت گرفته ،مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی
میراگر شکافدار به صورت تئوری محاسبه شده است:
()2

2
2 ytB 
  ytB
Py  min n
,n

3 3 
 2 H 

()3

  tB 2 2 utB 
Pu  min n u
,n

3 3 
 2H 

که در روابط ( )2و ( Py ،)3مقاومت تسلیم میراگر شکافدار،
Pu

مقاومت نهایی میراگر شکافدار  y ،تنش تسلیم میراگر

شکل  -5اتصال  D2ارائه شده توسط  Ohو همکاران ()2003
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شکل  -2مدلسازی اتصال  D2در نرمافزار ABAQUS

جدول  -5مشخصات مکانيکی فوالد مقاطع مختلف ()5339 ،Oh
مقطع

)Fy (MPa

)Fu (MPa

Elongation
)(%

جان تیر
بال تیر
میراگر
بال ستون
جان ستون

332/33
302/09
220/00
309/30
335/00

902/50
900/20
959/39
950/00
930/93

23/33
29/30
29/20
30/03
25/90

مدول االستیسیته برای ورق میراگر  093 GPaو برای سایر
فوالدها  209 GPaدر نظر گرفته شده است .چگالی و نسبت
پواسون فوالدها به ترتیب  0250𝐾𝑔⁄𝑚3و  0/3فرض شده است.
رفتار فوالدهای استفاده شده در حالت االستیک و پالستیک به
صورت ایزوتروپیک در نظر گرفته شده است .به منظور انجام
تحلیل غیرخطی ،برای هر یک از اعضای سازهای خصوصیات
فوالد طبق جدول ( )0تعریف شده است .تحلیل استاتیکی
غیرخطی با بارگذاری تناوبی روی اتصال تیر به ستون مجهز به
میراگر استفاده شده است.
به منظور شبیهسازی رفتار اتصاالت خمشی ،ستون در دو
انتها به صورت مفصلی مهار شده و شرایط مرزی اتصال مفصلی
در دو انتهای ستون اعمال شده است .مشبندی هر یک از
قطعات به صورت جداگانه انجام شده و از مش استاندارد خطی
برای آنها استفاده شده است .برای المانهای  shellمش  S4Rو
برای المانهای  solidمش  C3D8Rاستفاده شده است .در شکل
( )3منحنی اسکلتون نمونه مدلسازی شده توسط نرمافزار المان
محدود  ABAQUSو نمونه آزمایشگاهی  Ohو همکاران ()2009
مقایسه شده که مطابقت بسیار خوبی حاصل شده است.
 -6مشخصات هندسی نمونههای مدلسازی شده
به منظور بررسی تأثیر عرض نوارهای میراگر شکافدار در
عملکرد اتصال ،میراگرهای شکافدار پیشنهادی با شکافهای
بیضی ،به صورت شکل ( )9در نرم افزار  ABAQUSمدلسازی
شده است .نام و مشخصات هندسی میراگرهای شکافدار
بیضوی ،در جدول ( )2ذکر شده است.

شکل  -3صحت سنجی منحنی اسکلتون حاصل از روش المان
محدود با نتايج آزمايشگاهی

شکل  -6اتصال تير به ستون مجهز به ميراگر شکافدار بيضوی
جدول  -2مشخصات هندسی ميراگرهای شکافدار بيضوی با
عرض نوارهای مختلف
B

r

HT

L

t

)(mm

)(mm

)(mm

)(mm

)(mm

ESSD1

92
99

03
02

090
090

390
390

09
09

ESSD3

90

20

090

390

09

ESSD4

33

22

090

390

09

ESSD5

32

29

090

390

09

ESSD6

22

23

090

390

09

ESSD7

29

22

090

390

09

ESSD8

20

30

090

390

09

نام اتصال
ESSD2

 -1بررسی و تفسير نتايج
کانتورهــای تــنش فــون میســز اتصــاالت مجهــز بــه میراگــر
شــکافدار بیضــوی بــا عــرض نوارهــای مختلــف ،قبــل از وقــوع
شکســت در شــکل ( )5آورده شــده اســت .در کانتورهــای تــنش
فــون میســز اتصــاالت  ESSD1تــا  ESSD3کــه دارای نوارهــای
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عریضتری هسـتند ،تیـر و سـتون متحمـل تـنشهـای بزرگـی
شدهانـد کـه بـا اصـل عـدم آسـیب بـه اعضـای سـازهای اصـلی
مغــایرت دارد .بــه تــدریج بــا کــاهش عــرض نوارهــای میراگــر،
مقدار تنش در اعضـای سـازه ای اصـلی کـاهش یافتـه و تمرکـز
تــنش در میراگرهــای شــکافدار افــزایش یافتــه اســت .بــا
کــاهش عــرض نوارهــای میراگــر ،توزی ـع تــنش از قســمتهــای

انتهایی نوارهـای میراگـر بـه قسـمتهـای میـانی منتقـل شـده
اســت .در نمونــههــای  ESSD1تــا  ESSD4ابتــدا تی ـر بــه تــنش
نهــایی رســیده و دچــار خرابــی شــده اســت .در نمونــههــای
 ESSD5تــا  ESSD8میراگرهــای شــکافدار تــنشهــای بیشــتری
را متحمل شـدهانـد و از وقـوع خرابـی در تیـر جلـوگیری شـده
است.

شکل  -1کانتور تنش فون ميسز اتصاالت مجهز به ميراگر شکافدار بيضوی با عرض مختلف نوارها (ادامه دارد)
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ادامهی شکل  -1کانتور تنش فون ميسز اتصاالت مجهز به ميراگر شکافدار بيضوی با عرض مختلف نوارها
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بــا توجــه بــه منحنــی هیســترزیس نیــرو -جابــهجــایی
اتصاالت مختلـف در شـکل ( ،)3مشـخ اسـت کـه بـا کـاهش
عــرض نوارهــای میراگــر شــکافدار بــا شــکافهــای بیضــی،
حــداکثر نیــروی تحمــل شــده توســط اتصــال کــاهش یافتــه
است .بیشترین مقـدار جابـه جـاییهـا توسـط اتصـاالت ESSD5
و  ESSD6رقــم خــورده اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه مســاحت
داخــل منحنــی هیســترزیس نیــرو -جابــهجــایی نشــان دهنــده
انرژی مستهلک شده توسـط اتصـال اسـت ،ایـن مسـاحت بـرای

همــه نمونــههــا محاســبه شــده و در جــدول ( )3ذکــر شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اگرچــه میراگرهــای شــکافدار
بیضــوی بــا نوارهــای عــریضتــر ،بعضــاً انــرژی بیشــتری را
مستهلک کـرده انـد ،امـا بـا توجـه بـه وقـوع خرابـی در اعضـای
ســازهای اصــلی ،مطلــوب نمــیباشــند .بــا در نظــر گــرفتن عــدم
وقــوع شکســت در اعضــای ســازهای اصــلی ،نمونــه  ESSD5بــا
تحمــل  003کیلــوژول ،بیشــترین مقــدار انــرژی را مســتهلک
کرده است.

شکل  -4منحنی نيرو -جابهجايی اتصاالت با عرض مختلف نوارهای ميراگر شکافدار بيضوی

502

س .فراهی شهری و س .ر .موسوی  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،64شماره ( 3پاييز 506-31 ،)5331

جدول  -3مقايسه انرژی مستهلک شده توسط اتصاالت مجهز به ميراگرهای شکافدار بيضوی
اتصال

ESSD1

ESSD2

ESSD3

ESSD4

ESSD5

ESSD6

ESSD7

ESSD8

انرژی مستهلک شده ) ( Kj

003/935

32/393

009/932

59/200

003/009

00/393

99/909

32/220

طبق شکل ( ،)0مقایسه منحنی لنگر -دوران اتصاالت مختلف
نشان میدهد که کاهش عرض نوارهای میراگر شکافدار بیضوی،
موجب کاهش حداکثر لنگر تحمل شده توسط اتصال شده است.
نمونههای  ESSD1تا  ESSD4لنگری فراتر از لنگر پالستیک تیر

( 0230کیلونیوتن متر) متحمل شدهاند که موجب وقوع خرابی
در تیر شده است .در سایر نمونهها ،با کاهش عرض نوار میراگر
شکافدار بیضوی ،حداکثر لنگر تحمل شده توسط اتصال کاهش
یافته و محل شکست از تیر به میراگر منتقل شده است.

شکل  -9منحنی لنگر -دوران اتصاالت با عرض مختلف نوارهای ميراگر شکافدار بيضوی
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منحنیهای اسکلتون برای بررسی رفتار هیسترزیس و
ظرفیت شکلپذیری عضوهای فوالدی ،تحت بارهای تناوبی مورد
استفاده قرار میگیرند .منحنی اسکلتون هر اتصال ،از کنار هم
قرار دادن قسمتهای افزایشی منحنی لنگر -دوران به دست آمده
است ( Ohو همکاران .)2009 ،مقایسه منحنی اسکلتون اتصاالت
مجهز به میراگر شکافدار بیضوی ،در شکل ( )2نشان میدهد که

مقاومت نهایی اتصال با کاهش عرض نوارها کاهش یافته است ،به
گونهای که با توجه به عدم وقوع خرابی در اعضای سازهای اصلی،
به ازای کاهش  02میلیمتری عرض نوارهای میراگر ،مقاومت و
حداکثر دوران پالستیک اتصال  ESSD8نسبت به اتصال ،ESSD5
به ترتیب  90/0و  33/9درصد کاهش یافته است.

شکل  -9منحنی اسکلتون اتصاالت مجهز به ميراگر شکافدار بيضوی با عرض مختلف نوارها

در شکل ( )9به کمک نتایج به دست آمده از روش المان
محدود ،ارتباط بین حداکثر لنگر اتصال (  ) M maxو نسبت عرض
نوار به شعاع شکاف (  ) B rدر میراگر شکافدار بیضوی نشان
داده شده است و با استفاده از روش رگرسیون ،رابطه ( )3با
ضریب همبستگی  0/955به دست آمده است:
() 3


  258.045


2

B 
B
M max  171.776    1071.413
r 
r

در اتصاالت تیر به ستون با توجه ابعاد تیر ،لنگر پالستیک
آن مشخ است .میتوان با در نظر گرفتن ضریب اطمینان مورد
نظر ،حداکثر لنگر اتصال را مشخ کرد و با استفاده از رابطه
( ،)3نسبت عرض نوار به شعاع سوراخ را در میراگر شکافدار
بیضوی تعیین نمود .با در نظر گرفتن نسبت حاصل شده و
محدودیت های اجرایی میتوان مقادیر مناسبی را برای عرض
نوارها و شعاع شکافهای میراگر شکافدار بیضوی پیشنهاد کرد.

شکل  -3رابطه بين حداکثر لنگر اتصال و نسبت عرض نوار به شعاع شکاف در ميراگر شکافدار بيضوی
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 -4نتيجهگيری
در این پژوهش با استفاده از روش المان محدود ،عملکرد
لرزه ای اتصال تیر به ستون فوالدی مجهز به میراگرهای شکافدار
مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به مطالعات و بررسیهای
انجام شده میراگر شکافدار با شکافهای بیضی پیشنهاد شده و
تأثیر عرض نوارهای آن در عملکرد لرزهای اتصال بررسی شده
است .میتوان نتایج کلی حاصل شده را به صورت زیر خالصه
کرد:
 )0در میراگر شکافدار پیشنهادی با شکافهای بیضی،
توزیع تنشها در طول نوارهای میراگر بهبود یافته و نسبت به
نمونههای قبلی ،تمرکز تنش در قسمتهای انتهایی نوارها کاهش
و توزیع تنش در قسمتهای میانی افزایش یافته است.
 )2کاهش عرض نوارهای میراگر شکافدار با شکافهای
بیضی ،موجب کاهش مقادیر تنشهای فون میسز در اعضای
اصلی سازهای مثل تیر و ستون و افزایش آن در میراگرها شده
است.
 )3با کاهش عرض نوارهای میراگر شکافدار بیضوی ،سهم
استهالک انرژی در قسمتهای میانی نوارهای میراگر افزایش
یافته است.
 )9مقایسه منحنیهای اسکلتون نشان داده است که در
اتصاالت مجهز به میراگر شکافدار با شکاف بیضی ،با توجه به
عدم وقوع خرابی در اعضای سازهای اصلی ،در اثر کاهش 02
میلیمتری عرض نوارها از نمونه  ESSD5تا  ،ESSD8مقاومت
نهایی  90/0درصد کاهش و حداکثر دوران پالستیک اتصال
 33/9درصد کاهش داشته است .نمونه اتصال  ESSD5از نظر
میزان جذب انرژی و عدم وقوع خرابی در اعضای سازهای اصلی
بهترین عملکرد را داشته است.
 )5در منحنیهای هیسترزیس حداکثر مقدار نیرو و لنگر
تحمل شده توسط اتصال ،با کاهش عرض نوارهای میراگر
شکافدار بیضوی کاهش یافته است.
 )3هرچند میراگرهای شکافدار بیضوی با نوارهای عریضتر
بعضاً انرژی بیشتری را مستهلک نمودهاند ،اما معیار اصلی انتخاب
عرض نوار میراگر شکافدار ،عدم وقوع خرابی در اعضای سازهای
اصلی است.
 )0با توجه به نتایج به دست آمده از روش المان محدود ،یک
رابطه برای حداکثر لنگر اتصال (  ) M maxو نسبت عرض نوار به
شعاع شکاف (  ) B rدر میراگر شکافدار بیضوی پیشنهاد شده
است .در اتصاالت تیر به ستون با توجه ابعاد مقطع ،لنگر
پالستیک تیر قابل محاسبه است که میتوان با در نظر گرفتن
ضریب اطمینان مورد نظر ،حداکثر لنگر اتصال را مشخ کرد و

با استفاده از رابطه پیشنهادی ،نسبت عرض نوار به شعاع شکاف
را در میراگر شکافدار بیضوی تعیین نمود.
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1. Introduction
The rigid steel connections were suffered severe damage because of low rotational capacity during
earthquakes. Therefore, many investigations have been performed on the connections of steel structures. In
order to prevent brittle failure of connections and damage of main structural members, steel slit dampers are
used in the beam-to-column connections (Oh et al., 2009). Slit damper is a plate or a standard section with a
number of slits in the web. The remaining strips in the web of damper, dissipate the seismic energy with
inelastic deformation absorption and also prevent seismic energy transmission to the main structural
members. The objective of this paper is to study the effect of strips width of elliptic slit damper on the seismic
performance of beam-to-column connection.

2. Methodology
2.1. FE modeling
In order to investigate the effect of strips width of elliptic slit damper, the nonlinear static analysis under
cyclic loads is carried out on the connections using ABAQUS software (Fig. 1). As presented in Table 1, eight
models of elliptic slit damper with different strips width is used in the beam-to-column connection. The
effects of geometrical and material nonlinearities are considered in the analyses. Plasticity behavior of steel
materials is based on the Von Mises yielding criteria. Cyclic loading protocol presented by Oh et al. (2009)
and FEMA-350 (2000) are used for the verification and other models, respectively. All parts of connection are
modeled using shell elements except the split-T plates and the upper plate of slit dampers which are modeled
using solid elements.

Fig. 1. Finite element model of the connection equipped with the elliptic slit damper
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Table 1. Geometrical properties of elliptic slit dampers
Model

B(mm)

r (mm)

HT (mm)

L (mm)

t (mm)

ESSD1
ESSD2
ESSD3
ESSD4
ESSD5
ESSD6
ESSD7
ESSD8

48
44
40
36
32
28
24
20

16
18
20
22
24
26
28
30

140
140
140
140
140
140
140
140

640
640
640
640
640
640
640
640

19
19
19
19
19
19
19
19

The interaction between elements is defined by tie constraints. To simulate the behavior of steel rigid
connections, pin boundary conditions are assigned to both ends of the column. Isotropic hardening is
assumed for the elastic and plastic state of steels. The standard linear mesh is used for all parts of connection.

2.2. Material properties

The density and the Poisson ratio of steels were assumed 7850 kg/m3 and 0.3, respectively. Other
mechanical properties of steel materials present in Table 2. The modulus of elasticity of steels for the damper
and other sections are considered 193 GPa and 214 GPa, respectively.
Table 2. Mechanical properties of steel materials (Oh, 1998)
Section
Beam web
Beam flange
damper
Column flange
Column web

Fy (MPa)

Fu (MPa)

Elongation (%)

332.66
312.09
287.07
309.60
335.17

478.50
471.21
454.69
450.77
461.46

26.63
29.60
29.80
30.73
25.91

3. Results and discussion
The accuracy of finite element modeling with ABAQUS software, is evaluated using an experimental
specimen tested by Oh et al (Oh et al., 2009). The analytical results have a good agreement with experimental
ones. The results show that a decrease of strips width in the elliptic slit dampers leads to decrease of Von
Mises stresses in the main structural members, increase of the energy dissipation contribution in the mid
parts of strips width and decrease of the maximum values of force and moment. The ultimate strength of
connections in the skeleton curves decreases with a decrease in the strips width, as shown in Fig. 2.
Considering taking no damage in the main structural members, 12mm decreasing of strips width from ESSD5
to ESSD8 model, leads to 41.1% and 36.9% decreasing of the ultimate strength and the maximum plastic
rotation of connection, respectively.

Fig. 2. Skeleton curves of connections equipped with various elliptic slit dampers
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Fig. 3 shows the relationship of the maximum moment of connection (𝑀𝑚𝑎𝑥 ) and the ratio of strip width to
the slit radius (𝐵 ⁄𝑟 ) of the elliptic slit dampers. This relationship (Eq. 1) is proposed using regression method
with correlation factor of 0.955, as follows:
𝐵 2
𝐵
𝑀max = −171.776 ( ) + 1071.413 ( ) + 258.045
𝑟
𝑟

(1)

In the beam-to-column connections with respect to section dimensions, beam plastic moment can be
calculated. Hence, considering desirable safety factor, the maximum moment of connection is determined.
Therefore, the ratio of strip width to the slit radius of the elliptic slit damper can be calculated using proposed
equation.

Fig. 3. Relationships of the maximum moment of connection versus the ratio of strip width to the slit radius for elliptic slit
dampers

4. Conclusions
Based on the results of analyses, the main following conclusions can be drawn:
1) In the proposed slit damper with elliptic slits, stress distribution is improved along the strips width. In
addition, stress concentration is decreased in the end parts of strips.
2) Decrease of strips width of slit damper, leads to decrease of Von Mises stresses in the main structural
members.
3) The energy dissipation contribution in the mid parts of strips width increases with a decrease in the strips
width of the elliptic slit damper.
4) In the hysteresis curves, the maximum value of force and moment sustained by the connection decreases
with a decrease in the strips width of the elliptic slit damper.
5) Comparison of skeleton curves shows that with respect to taking no damage in the main structural
members, a decrease in the strips width is resulted in 41.1% and 36.9% decreasing of the ultimate strength
and the maximum plastic rotation of connection, respectively.
6) According to the results obtained by finite element models of elliptic slit dampers, an equation is proposed
between the maximum moment of connection and the ratio of strip width to the slit radius. Considering
section dimensions of the beam-to-column connection, the ratio of strip width to the slit radius of the elliptic
slit dampers can be calculated using proposed equation.
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