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 التحقيقات العددية حول تأثير سماكة لوحات النهاية في مرونة مفاصل الهيكل الفوالذي

 م. عزالدين الهادي محمد بشير صالح،  د. 

 ، المعهد العالي للعلوم والتقنية غريانغريان المعهد العالي للتقنيات الهندسية

ezzeddinr@gmail.combashiak2003@gmail.com;  

 

ساهم في تطوير المباني القائمة او الحديثة على السواء. المباني القديمة تسّهل وتفي مجال التصميم  FEM : تقنية النمذجة والمحاكاةصــالملخ

بعمل نموذج كلي او جزئي بخواص فيزيائية وكيميائية  Simulation  حالتها وهذا تتيحه عملية المحاكاةتحتاج الى ترميم وإعادة تصميم لدراسة 

تحاكي المباني القائمة وتسليط القوى المؤثرة على النموذج ودراسة تصرف الهياكل بشكل علمي صحيح، وهذا من شأنه ان يضمن األسس 

ية حيث التقلبات المناخية الفصلية او التفاوت في درجات الحرارة إضافة الى االستفادة من التقدم الصحيحة لتصميم مباني ذكية مالئمة للبيئة الليب

لزيادة عمر المنشأ والتقليل من حاجة هذه المنشاءات الى البرامج الزمنية الالزمة للصيانة عالية الكلفة. وفي هذا الصدد و ،العلمي في هذا المجال

، وألهمية ودور المفاصل في  Steel-Concrete Composite Frameworksالفوالذ والخرسانة والمسمى يـاشير الى أهمية البناء بهياكل 

استقرار المبني من هذا النوع وخاصة عند حدوت الكوارث الطبيعية او الصناعية )الحرائق االنفجارات واالعاصير( فان استخدام وصالت 

لفوالذية للربط ما بين الكمرات واالعمدة في معظم المنشاءات والمعروفة بالمباني والهياكل في مفاصل الهياكل ا End-Plates اللوحات الطرفية

ر وتجنب تام لحاالت  االنهيار الجزئي او الكلي التي تتعرض لها بالمركبة من شأنه ان يؤثر في قوة ومرونة المفاصل وبالتالي مقاومة اك

دون انهياره بالكامل وبالتالي يمكن إعادة ترميمه وتجنب الخسائر الكبيرة كما انها توفر عامل  المنشاءات المدنية مؤخرا، حيث تسمح بتشوه المبنى

 .امان كبير للساكنين

م إثبات تصمم المفاصل في الهياكل الكبرى عادة لنقل احمال الخدمة مع تجاهل تام لألحداث االستثنائية المشار اليها )خسارة عمود مثال(.  حيث ت

% من قطر مسامير الربط في المفصل المستخدم ما 75٪ :50أن تطبيق وصالت اللوحات الطرفية بسماكة تبلغ حوالي االن،  في وقت سابق من

حيث تكون لوحة النهاية بسمك أكبر  ،بين العمود والكمرة قد يؤدي إلى تحسين أداء مرونة اإلطار عن ذلك المستخدم للوحات الطرفية أكثر سمًكا

مسامير الربط.   تركز هذه الدراسة فقط على مفاصل الكمرات واالعمدة من الفوالذ والتي هي مرحلة أولية لدراسة من المستخدم في قطر 

من  Thickness أنواع مختلفة وأقل سماكةب ويعتبر هذا حل مبتكر للمفاصل ينشأ عن تطبيق أنواع من لوحات النهاية، المفاصل المركبة

لمحاكاة السلوك التجريبي لثالث أنواع من   FE Modeling . في هذا البحث، يتم استخدام النمذجةالمفاصل المستخدمة في الوقت الحاضر

والتي يمكن االعتماد عليها في إعادة إنتاج بعض قياسات العينات التي سيتم اختبارها  FEM   لغرض تطوير نماذجوبسماكة مختلفة  المفاصل 

االختبارات المعملية بدون تكرار االختبارات المعملية نفسها بالكامل. في هذه الوقة أيضا سيتم التحقيق والتي في العادة ال يمكن تسجيلها خالل 

لتكون بالدرجة  Optimization  في مفاصل الفوالذ للحصول على أفضل النتائج في اختيار أفضل تصميم للهياكل الفوالذية FEM العددي

 FE Modeling ، كما استخدمت تقنية الـلم تصمم الهياكل ألجلها لية لمقاومة اية احمال استثنائيةاألولى ذات معايير اقتصادية ونسبة امان عا

الختيار انسب التصاميم التي تحتاجها مثل  (Joints) عمل محاكاة لمبنى كامل وأيضا اجزائه المهمةل   ABAQUS/CAD بواسطة البرمجية

% من مقطع 75: 50في البحوث السابقة ، وتأكيد قابليته للتطبيق في تصميم مفاصل بسمك  هذه المنشاءات ، كما سيتم االثبات عدديا لما ورد

اصر المسامير المستخدمة في ربط الكمرات باألعمدة، أيضا االختيار األمثل والمناسب للمفاصل التي تقاوم االحمال الناتجة من انهيار احد عن

 )االنفجارات، االعاصير، الزالزل(. االحمال الغير متوقعةمن ناتج الهيكل بشكل مفاجئ 

 االحمال االستثنائية.، النمذجة والمحاكاة، End-plate: مفاصل الفوالذ، لوحة النهاية الكلمات المفتاحية
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.Introduction  1المقدمـــة  

 End-Platesُتستخدم وصالت اللوحات الطرفية 

في مفاصل الهياكل الفوالذية للربط ما بين الكمرات 

واالعمدة في معظم المنشاءات وتحديدا في المباني 

المستخدم فيها الفوالذ )أعمدة وكمرات( والخرسانة 

والمعروفة بالمباني والهياكل  المسلحة )االسقف(

 المركبة او بما يسمى بـ 

Steel Concrete Composite 

Frameworks لطرفية المكونة للمفاصل اللوحات ا

تصمم وفقا للمعايير التصميمة لنقل احمال الخدمة فقط، 

الوقت نفسه قد تكون عرضة ألحمال استثنائية تتسبب 

 saggingفي عزوم سالبة وموجبة في نفس الوقت )

and hogging bending moment )

وبالتالي قد تكون هذه المفاصل غير قادرة على التعامل 

مما يتسبب في انهيار جزئي او كلي  مع هذه العزوم

للمنشأ، لهذا وجب دراسة تصرف المفاصل لمثل هذه 

تركز هذه الدراسة على ثالث أنواع مختلفة  الحاالت. 

والتي تستخدم للربط ما  End-Platesمن المفاصل 

بين الكمرات واألعمدة كمرحلة أولية لدراسة المفاصل 

لخرسانة المركبة بالكامل سواء كانت من الفوالذ او من ا

كحل مبتكر لدراسة تصرف المفاصل تحث تأثير 

العزوم )السالبة والموجبة( وبأقل سماكة 

(Thicknessمن )  المفاصل المستخدمة في الوقت

الحاضر في هياكل الفوالذ والتي يتم تصممها وفقا 

تصمم هذه المفاصل   للمعايير والقياسات الدولية.

لخدمة ومقاومة العزوم وبالدرجة االولي لنقل احمال ا

مع تجاهل تام لدرجة مرونتها عندما تخضع لتشوه من 

 & saggingجراء التحول المفاجئ للعزوم )

hugging لمنح المفصل مقدار معين من التشوه مع )

قوة مناسبة لتتمكن من مقاومة االحمال الغير مصممة 

ألجلها )خسارة أحد عناصر الهيكل مثال( بنقل جزء من 

الواقعة على المفصل المتضرر الى المفاصل االحمال 

المجاورة، سواء كانت هذه المفاصل من الفوالذ المجرد 

 او من الفوالذ والخرسانة المركبة. اللوحات الطرفية 

End-plates  من 75-50بسماكة تتراوح ما بين %

في المفصل المستخدم ما  Boltsقطر مسامير الربط  

تحسين أداء ليونة  بين العمود او الكمرة تؤدي إلى

ومرونة اإلطار عن ذلك المستخدم للوحات الطرفية 

االكثر سمًكا من المعدل المذكور، تم األثبات تجريبيا في 

[.  قوة المفصل 9[، ]2[، ]1دراسة سابقة من االن ]

( تتوقف على Robustnessومقدار مرونته )

والتغير في زاوية    Momentالعالقة ما بين العزوم  

عند اتصال العمود بالكمرة.  Rotationن الدورا

وبالتالي هناك حاجة لتوليد استجابة موثوقة لدوران 

المفصل ومقدار العزوم في المفاصل الصلبة وشبه 

والتي   rigid &semi-rigid joints الصلبة  

يمكن أخذها في االعتبار عند التحليل والتصميم 

في هذا  [.6االنشائي للهياكل والمنشاءات الفوالذية ]

  FE البحث خصيصا، يتم استخدام النمذجة

Modeling محاكاة السلوك التجريبي لمفاصل لوحة ل

 Flush, Extended andالنهاية بأنواع مختلفة )

sympatric Extended End-plate 

Jointsفي  ( على امل اجراء االختبارات التجريبية

 وقت الحق وعمل مقارنة  ما بين االختبارات المعملية

والعددية للحصول على النتائج المرجوة، كما تم 

 [.9[، ]7الحصول عليها في دراسات وابحاث السابقة  ]

كما ان الهدف المباشر من هذه الدراسة هو تطوير 

التي يمكن االعتماد عليها و  FE Modeling نماذج

في إعادة إنتاج بعض قياسات العينات التي سيتم 

يمكن تسجيلها خالل اختبارها والتي في العادة ال 

االختبارات الحقيقية المعملية دون تكرار االختبارات 

المعملية نفسها، وهذا يحتاج الى الكثير من المصاريف 

والوقت ولكن وبعمل هذه المحاكاة سيتم تجاوز كل 

المصاريف المعملية المذكورة والزمن الالزم إلنشاء 

مني وتنفيذ مثل هذه االختبارات والتي تحتاج لعامل ز

كبير إلتمام عملية تركيب وتجميع أجزاء القطاعات 

(LAB Tests في المعمل  واعدادها بشكل فني )

مناسب ومطابق للمعايير كما انه وفي حالة تصميم 

النموذج بشكل مطابق تماما لالختبارات والتجارب 

المعملية فستكون النتائج ممتازة وهذا ما سنالحظه في 

ئنة ويمكن متابعة ادق هذا البحث حيث النتائج مطم
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التفاصيل خطوة بخطوة حتى إتمام عملية التحليل كما 

أهمية تفاصيلها وخطوات يمكن إعادة الخطوات حسب 

 اجراءها والنتائج المطلوبة.

التقنية العددية في االختبار    2.
Development FEM 

Technique   

لألغراض  FE Modeling تستخدم حزمة برامج 

  ABAQUS/CADبرمجية  العامة وباستخدام ال

[ في عملية المحاكاة الرقمية في هذا البحث ، حيث 5]

توفر هذه البرمجية مجموعة  واسعة من العناصر التي 

يمكن استخدامها في كل فروع ونماذج الهندسة المدنية  

 3D FE تم اقتراح نمذجة والميكانيكية ، كما

Modeling    لتوليد استجابة دوران المفصل)ϕ مع )

( على نحو فعال عند Mمقدار العزم في المفصل )

ارتباط الكمرة بالعمود كما جرت العادة في االختبارات 

التجريبية المعملية، حيث في الدراسة الحالية، يتم 

استخدام ثالث انواع من تقنيات النمذجة لمفصل 

 Flush, Extended andاللوحات الطرفية )

Symmetric Extended End-Plates ،)

االخذ في االعتبار تنوع سماكة لوحة النهاية بحيث  مع

% من سمك مسامير الربط وذلك وفقا 75-50تكون 

 . 1لجدول.. وا1للشكل 

 نموذج المفصل المراد دراسته 1شكل  

يتم إجراء التحليالت والمحاكاة مع األخذ بعين االعتبار 

صائص العمود المواد والمقاطع غير الخطية، حيث خ

ميغا  434.9 ميغا باسكال 321.3الفوالذي هي: 

(، اما االنفعال وقوة yieldالختبار الخضوع ) باسكال

 & Strain Hardeningالتحمل القصوى )

Ultimate Strain 0.014( على التوالي ،

ميغا  424.1ميغا باسكال و 300.6، اما القيم 0.315

 End-Plateاية أما لوحة النه ،للكمرةباسكال بالنسبة 

 فتكون خصائصها من  FS2مم ذات الرمز 12سمك 

على  ميغا باسكال 454.4ميغا باسكال الى  318.0

بخصائص  10.9التوالي.  تتميز المسامير ذات درجة 

 1040لقوة االستطالة،  ميغا باسكال 940من  المواد

لالنفعال، كما  0.09ميغا باسكال كقوة قصوى، وأخيرا 

 Youngميغا باسكال لمعامل  205استخدمت قيمة 

Modulus فوالذ للمواصفات الهذه . للفوالذ الهيكلي

المستخدم في عملية المحاكاة وذلك وفقا للكود األوروبي 

يوضح  2[ في تصميم المفاصل الفوالذية والجدول.4]

التفاصيل في خواص العناصر الفوالذية المستخدمة في 

 هذه المحاكاة.

مواصفات وخصائص وسماكة لوحات النهاية  1 جدول
 المستخدمة في التحليل العددي

Type of 

end-plate 

نوع لوحة 

 النهاية

End-plate 

thickness  

[mm] 

 سمك اللوحة

Symbol used 

for joints 

 رمز لوحة النهاية

Flush 
10 FS1 

12 FS2 

Extended 
8 ES3 

10 ES4 

Semitic-
extended 

8 S-ES5 

10 S-ES6 

 

يوضح خواص الفوالذ المستخدمة في التحليل  2 جدول
 العددي لمكون الهيكل الفوالذي

Type 
fy 

[MPa] 
fu 

[MPa] 
D % 

IPE 300 32.3 43.9 33.3 

HEB 200 30.6 42.1 37.2 

End-plate 12 
mm 

35.1 46.8 20.5 
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End-plate 10 
mm 

31.0 45.4 30.7 

End-plate 8 
mm 

28.7 39.6 39.2 

القشرية لعناصر  تقنية النمذجة  3.
 FEM – Shellالنموذج 

Elements 

 3Dالعناصر القشرية التقليدية ثالثية االبعاد 

Shell Elements   ذات األغراض العامة

والتي تسمى بالعناصر القشرية الخطية  S4 نوع

المتكاملة والمكونة من رباعي األطراف هي من 

 ABAQUS/CADالبرمجية  مكونات عناصر

[ وهذه تستخدم في نمذجة أجزاء 10، ]  [5]

  والعمود الفوالذي IPE300 الكمرة 

HEB200 (Flange & Web ولوحات )

في المفاصل، اما عناصر   End-Plateالنهاية 

، والتي  B31 الحزمة ثالثية األبعاد من نوع 

 Timoshenko تعتمد على نظرية تيموشينكو

beam theory [5 التي تسمح بوجود إجهاد ]

القص المستعرض ، تستخدم في محاكاة مسامير 

القص كما يتم استخدام المقطع العرضي الدائري 

لنمذجة مقطع المسامير الرابطة )ما بين العمود 

والكمرة(، هذا و يجب ترك مسافة عند اتصال 

واجهة لوحة النهاية بالعمود، وذلك لمحاكاة قوة 

الحتكاك ما بين أجزاء المفصل الفوالذي، الربط وا

اما في حالة عدم ترك هذه المسافة وتطبيق قوة 

االحتكاك فالنتائج تكون مخيبة لآلمال وهنا تكمن 

أهمية دراسة عمليات المحاكاة بشكل جيد لتجاوز 

أي سلبيات قد تحدث في التحليل العددي وبالتالي 

 FEيعود على زيادة التقه في استخدام 

Modeling  في اعتماد النتائج مستقبال،  على

ان يتم اختيار سطح تالمس العمود ليكون السطح 

الرئيسي )حيث يكون سطح العمود أكثر سمكا 

يوضح  2مقارنة مع لوحة النهائية(، والشكل. 

 Meshingتفاصيل النمذجة و نوعية التشبيك 

 ,FS2المستخدمة في مثل هذه الحاالت للنموذج 

FS1 جهة التالمس ما بين عناصر تلعب وا .كما

المفصل دوًرا مهًما للغاية في سلوك مفصل الكمرة 

إلى العمود حيث تسمح واجهة التالمس بنقل 

الضغط في المنطقة المضغوطة بواسطة اللوحات 

المتالصقة وليس من خالل المسامير الموجودة في 

يتم إنشاء مناطق جامدة  منطقة الضغط  و

(Rigid Bodyفي اللوح ال ) نهائي وحافة

العمود حول محور المسامير لتجنب تركيز 

اإلجهادات في التحليل كما ال يتم تطبيق الشد 

المسبق على المسامير أثناء دراسة التحليل ويتم 

كمعامل الحتكاك األسطح المتالمسة  0.2اعتماد 

و واجهة   End-Plateما بين لوحة النهاية 

(  Flangeالعمود المالصقة للوحة النهاية )

يوضح أيضا عناصر التشبيك ثالثية  2الشكل 

في     FE Modeling Meshing األبعاد  

نصف المفصل المختار من الكمرة الختبار 

المفصل وعناصره )ارتباط الكمرة بالعمود(، 

ويوضح التفاصيل الدقيقة في النمذجة للنموذج 

FS1, ES3, S-ES5,. 

 

 ,FS1, ES3ات النهاية على التوالي أنواع لوح 2شكل  
S-ES5  واختالف التشبيك واهميته عند المفاصل

Meshing 

 

.Test and 4خطوات التحليل واالختبار  
FEM Scenarios 

تم تصميم الوصالت باستخدام النمذجة المحتوية على 

والتي   End-Platesأربعة أنواع من لوحة النهاية 
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اللوحة وفقا تختلف في عدد المسامير وسماكة 

مع بعض   FEM ، وتمت مقارنة نتائج2للجدول.

-Momentلتحديد أوجه االختالف فيما بينها للعالقة 

Rotation Characteristic.    وأيضا في نوع

 وشكل التشوه النهائي للمفاصل، كما ُتستخدم تقنية

FEM  الموضحة في القسم السابق من هذه الدراسة

النهاية كما تم تصميم  لتحليل سلوك المفاصل في لوحة

نصف النمذجة فقط بسبب تناظر الشكل الهندسي وأيضا 

لسهولة وسرعة التحليل والذي يتطلب بعض الوقت 

ويتفاوت حسب نوع جهاز الكمبيوتر وخصائصه 

(Loading Conditions بالنسبة لعملية اجراء .)

النمذجة تتم بشكل مشابه تماما لعملية التثبيت المقرر لها 

 Fixedربة المعملية حيث يتم تتبيت العمود في التج

Support  وتطبيق االحمال على نهاية طرف الكمرة

لمحاكاة تشوه المفصل الى درجة االنهيار، كما تم في 

انشاء النموذج تطبيق قيود إضافية لمنع دوران النموذج 

حول المحور األفقي وعمودية على مستوى الجانبي 

جانبي او دوران للنموذج  للعمود لمنع اية عملية انهيار

في كل عمليات   في غير االتجاه المطلوب تقييمه.

يتم تطبيق االزاحة العمودية تدريجياً  FEM النمذجة 

في نهاية الكمرة ويتم تقييم وتسجيل بيانات استجابة القوة 

( تتيحها Sets RPفي نقاط مراقبة معينة معدة سلفا )

نماذج لجميع ال  ABAQUS/CADتقنية البرمجية 

ويتم من خاللها تسجيل اية مسبقا والتي تم إنشاؤها 

معلومات رقمية لقياس االزاحة عند هذه النقاط، وأيضاً 

على حساب دوران المفاصل، كما تم توضيح  القدرة

المقارنة بين خصائص دوران المفصل ومقدار العزوم 

مفصل  المسجلة على كل السالبة والموجبة 

(Sagging – Hogging.)  

.5  اعلية النمذجة والمحاكاة  ف 
Validation of FEM  

 Flush End-plateلوحة النهاية   . 1.5
Joint  

)أ( يوضح نتائج النمذجة للوحة النهاية سمك  3الشكل 

-Flush End% من مقطع المسامير( 50مم ) 10

Plate    ذات األربعة مسامير FS1  واللوحةFS2 

% من مقطع المسامير( ، 40مم  )12والتي بسمك 

 FS1عن المفصل  FS2حيث تبين فرق قوة المفصل 

كيلو نيوتن  92. قيمة العزم المسجل تصل الى حوالي 

 FS1متر وأيضا الزيادة الطفيفة في مرونة المفصل 

اما التشوه فهو  ، FS2اذا ما قورنت بمرونة المفصل 

متساوي الى حد كبير ما بين اللوحتين ويؤكد على 

غير ان قوته غير   FS1مرونة اكبر في اللوحة وجود 

كافية كما يلزم وربما ال يقوى على تحمل االحمال 

المستجدة الناتجة عن االحمال اإلضافية المرافقة 

لألحداث االستثنائية )االنفجارات والزالزل( كما يالحظ 

تشوه كبير حوالي المسامير في كل اللوحات 

Substantial Deformation  كون ناتج وهذا ي

من قوة المسامير وتأثيرهم على لوحة النهاية     

(Behavior Is Closely Predicted . )

)ب( يوضح تفاصيل تشوه المفاصل والمنطقة  3 الشكل

  التي تحيط بالمسامير.

 

  

والمفصل  FS1يوضح مقارنة ما بين المفصل  3شكل  
FS2 (M-Ø)  يوضح نوعية وشكل التشوه في المفصل

FS1 

 Extended end-plateلوحة النهاية   . 2.5
Joint 
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 ES3)أ( يوضح نتائج النمذجة للوحة النهاية  4 الشكل

% من سمك المسامير( ونتائج اللوحة 40مم ) 8سمك 

مم، حيث تبين 10وبسمك   ES4مسامير  6ذات 

الفرق ما بين قوة المفصلين وكما هو متوقع.  المفصل 

ES4   أكثر متانة من المفصلES3  هذه المقارنة

حيث  Moment (M) – Rotation (ϕ)للعالقة 

بينما  143kNmتساوي    FS3قيمة العزم في 

. كما ان تشوه  FS4في المفصل  127kNmتساوي 

ما بين المفصلين وأيضا  المفاصل في الحالتين مختلف

وهذا يؤكد  ES1, ES2قورن بلوحة  مختلف اذا ما

عنه في النموذج  ES3وجود مرونة أكبر في النموذج 

ES4 ب( يوضح مقدار  4 وبشكل واضح. الشكل(

عند تعرض المفصل للعزوم  ES3التشوه في المفصل 

 .(Hogging Bending Moment) السالبة

 

  
يوضح مقدار قوة ومرونة المفصلين للمقارنة )أ(  4شكل  

Moment-Rotation Characteristic  ب( التشوه(
 Extended Endplateفي المفصل ولوحة النهاية 

 

 Symmetric Extendedلوحة النهاية   . 3.5
End-plate Joint 

مسامير  8بعدد  S-ES5 ،S-ES6في المفصلين 

% 50-40مم )10-8تين، وسمك ومتساوية من الجه

من سمك المسامير( مقدار العزوم الموجبة والسالبة 

(sagging-hugging أكبر من المفاصل السابقة )

مع تشوه اقل وهذا يدل على قلة المرونة في هذا النوع 

ة والسالبة هي بمن المفاصل، كما ان قيمة العزم الموج

147kNm  أما المفصل  ،S-ES5  سجل عزوم اقل

 )أ(  5الشكل  .مع مرونة أكبر 121kNmحوالي 

يوضح العالقة ما بين العزوم ودوران المفصل بالنسبة 

-Symmetric Extended Endللمفصل 

plate   وفي الحالتين سواء كانت العزوم السالبة أو

)ب( يوضح مقدار التشوه في  5 العزوم الموجبة. الشكل

ة المفصل مع قلة حيث يالحظ قو S-ES5المفصل 

 التشوه ومرونة أقل مقارنة بالمفاصل السابقة.

 

  

 S-ES6 المفاصل ومرونة قوة يوضح)أ(  5شكل  
، )ب( التشوه في المفصل M-ϕ للعالقة S-ES5 والمفصل

 S-Extended Endplateولوحة النهاية 

.Extended & 6 مقارنة نتائج المفاصل 
Sympatric-Extended  

المفاصل األكثر مرونة في االختبار العددي وهي 

 مم واللوحة 8سامير( وبسمك  FS1 (4 اللوحات

FS2   مم، اال ان متانة هذه المفاصل  10سمك

ضعيفة وعرضة لالنهيار بسرعة متوقعة، حيث سجلت 

ES3 

ES2 

ES2 

ES3 
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اعلى معدل للعزوم الموجبة والسالبة حوالي 

89kNm المتانة ). المفاصل متوسطةES4،ES3 

( أدائها جيد في حالة العزوم السالبة فقط 

(148kNm اما تصرفها في حالة العزوم الموجبة )

  FS1, FS2ضعيف ومساوي للمفاصل 

(89kNm هذه المفاصل غير فعالة في حالة تعرض ،)

 Sagging)  الهيكل ألحمال واحداث استثنائية

Bending) . ( المفاصل عالية المتانةS-ES6, 

S-ES5  تتميز بقوة عالية وتقاوم العزوم السالبة )

( ويعيب هذه األنواع من 148kNmوالموجبة معا )

المفاصل ضعف مرونتها مقارنة بالمفاصل السابقة، اال 

ان هذه الحالة يمكن تجاوزها بزيادة االختبارات على 

هذه المفاصل بشكل خاص حيث يمكن زيادة مرونة 

مير الرابطة ما بين الكمرة المفاصل بتغيير توزيع المسا

والعمود ومعالجة اللحام المستخدم في ربط لوحة النهاية 

بالكمرة تم العمود.  يتوقف اختيار لوحات النهاية في 

المفاصل عند تصميم الهياكل بأن تكون نسبة المرونة 

عالية وذلك لمقاومة االحمال التي ربما تستجد على 

استثنائية( المفصل والغير مصمم ألجلها )احمال 

كأحمال االنفجارات او الزالزل عند خسارة أحد أجزاء 

المبنى )عمود مثال( وفي نفس الوقت تكون متانتها أعلى 

لتجنب االنهيار الكلي، وهذا ينطبق على حالة المفصل 

S-ES5  ،S-ES6 على التوالي. 

مقدار االجهاد واالنفعال في  أ( يوضح) 6 الشكل 

)ب( يوضح  6 ، والشكل End-platesاللوحات 

بعض تفاصل التشوه وقوة المفاصل ومرونتهما من 

(. كما انه باإلمكان االستفادة من متانه M-ϕالعالقة )

( وزيادة مرونتها S-ES5 ،S-ES6المفاصل )

واجراء االختبارات مجدد حيث يتطلب االمر فقط إعادة 

توزيع المسامير في النموذج، وهذا الذي يميز عملية 

 اة عن االختبارات المعملية.المحاك

 

 

 
 

والمفصل  ES1يوضح قوة ومرونة المفاصل )أ(  6شكل  
ES3  للعالقةM-ϕ ب( يوضح التشوه لكل اللوحات( ،

Endplates 

.Conclusion 7االستنتاجات  

تم إجراء التحقيقات العددية لدراسة سلوك المفاصل 

المتكونة من لوحات النهاية وارتباطها باألعمدة 

الفوالذية، وقد تم تصميم مكونات التوصيل باستخدام 

، ثالثي FE Modeling Simulation تقنية  

، كما تم استخدام عناصر خاصة لمحاكاة   3D األبعاد

بينما  Solid Elementsالمسامير في تقنية النمذجة 

لنمذجة   Shell Elements يتم استخدام عناصر

بما في ذلك تطبيق واجهة  المكونات المشتركة المتبقية

االتصال بين لوحة النهاية وسطح العمود والكمرة، كما 

تم استخدام تقنية راقية في صناعة التشبيك 

(Meshing وباستخدام تقنية )Patron 

Meshingالمحاكاة مع بعضها  . تمت مقارنة نتائج

على امل مقارنتها بالنتائج والبيانات التجريبية الحقا، 

والنتائج التي تم الحصول عليها تظهر اتفاق جيد بين 

االستجابات المتوقعة في كل من الجزء ما قبل التشوه 

ومرحلة التشوه )البالستيك( تقريبا وفي كل الحاالت، 

رة على قاد    FE Modeling هذا يثبت أن تقنية 

توقع استجابة االتصال لدرجة مقبولة من الدقة كأفضل 

تركيب للخصائص العددية والتجريبية الموضحة في  

FS2 
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المخططات البيانية سواء  في مجال المرونة أو في 

مجال اللدونة. مبدئيا وعبر هذا البحث تم االثبات عدديا 

[ وتأكيد قابليته للتطبيق في 2[، ]1ما ورد في البحث ]

% 75: 50لوحات النهاية بسمك يساوي من  تصميم

من مقطع المسامير المستخدمة في ربط المفاصل حيث 

توفر مرونة جيدة في المفصل مما يجعلها أكثر مالئمة 

في المنشاءات التي تكون عرضة ألحداث استثنائية 

)الزالزل واالنفجارات( كانهيار أحد عناصر المبنى 

اث عند اجراء ولو )عمود او أكثر(، ستتأكد هذه األبح

عملية تجريبية واحدة في المعمل ليتم مطابقة النتائج 

والبارومترات والعناصر المستخدمة في عملية النمذجة 

ولوحة  S-ES6والمحاكاة. لوحة النهاية في المفاصل 

 S-ES5 (Sympatric Extended النهاية 

End-Plate هما األفضل في النتائج لسبب التوازن )

المرونة والمتانة، حيث سجلت قوة العزوم   الجيد ما بين

 ϕمع دوران  148kNmالسالبة والموجبة حوالي 

على التوالي. ورغم ضعف   mrad 25 – 20حوالي 

مرونة المفصل قليال، لكن يمكن تجاوز ذلك بتغيير 

وإعادة توزيع المسامير واستخدام اللحام على البارد 

للوحة النهاية، وهذا سيؤخذ بعين االعتبار في األبحاث 

القادمة عند استخدم نموذج كامل للمنشأ شامال خرسانة 

 ES1 لنموذج  السقف وحديد التسليح. نتائج المحاكاة ل

اثبتت عندم فعاليتهما في تحمل  ES2والنموذج 

االحمال في المجال البالستيكي لضعف قوة المفصلين 

رغم وجود مرونة كافية في المفصلين، وهذا ال يساعد 

في استقرار الهيكل وبالتالي يعرضه النهيار سريع. 

التحقيقات متواصلة للحصول على نتائج تستخدم للتقييم 

سيتم  عد عمل اختبارات المرحلة الثانية والتيالنهائي ب

 Sympatric Extended   فيها اختبار المفصل

End-Plate    معمليا ومقارنته بالنتائج العددية التي

أجريت والتي يمكن االحتفاظ بها وإعادة تدويرها 

.  FE Modelingوتقيمها وهذه النقطة اإلنجابية في 

في عمل  FE Modeling استخدام النمذجة الرقمية

نماذج لمحاكاة االختبار العملي للحصول على نتائج 

متطابقة كبديل لالختبارات المعملية اثبت في هذه 

الدراسة فعاليته ويمكن استخدامه على نطاق واسع في 

الدراسات المستقبلية باستخدام مفاصل من الفوالذ 

(، كما سيتم Composite Jointsوالخرسانة )

لديناميكي للتجربة معمليا وعدديا استخدام االختبار ا

لمحاكاة االنهيار الذي يحدث مطابقا للواقع، حيث النتائج 

األولية تظهر تقدم في عمل النموذج والمحاكاة بشكل 

 مطابق لالختبار االستاتيكي.
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