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ُچکيذ
 تا اعتفادُ ٍ یا ػذم اعتفادُ اس عختوٌٌذُ در خاىCFT  رفتار اتقال هحذٍد در لغشػ تیز فَالدی تِ عتَى،در ایي تحمیك
 تیز فَالدی ٍ عختوٌٌذُّای هثلثی هتقل ؽذُ رٍی،ُ در اتقال هغالؼِ ؽذ. تحت هغالؼِای تحلیلی لزار گزفتِ اعت،تیز
، در هغالؼِ حاضز. تَعظ ٍرق اًتْایی ٍ هیلهْارّای ػثَر وٌٌذُ اس درٍى عتَى در عزفیي آى ًقة هیگزدد،تالّای آى
ِ پظ اس عزاحی هغاتك تا ضَاتظ پیؾٌْاد ؽذُ در آئیي ًاه، ًوًَِ تا تؼذاد ٍ آرایؾی هتفاٍت اس عختوٌٌذُ در خاى تیز5
 در اتتذای. تحت تارگذاری چزخِای ٍ یىٌَاخت لزار گزفتِاًذABAQUS  در هحیظ ًزم افشار الواى هحذٍد،AISC2011
 ًتایح حافل اس تارگذاری ًوًَِای آسهایؾگاّی، خْت دعتیاتی تِ رًٍذ فحیح هذلعاسی تحلیلی در ًزم افشار،ِهغالؼ
 تزرعی تحلیلی ًوًَِّای.(تِ ػٌَاى هزخؼی لاتل اعویٌاى) تا ًوًَِ تحلیلی هذلعاسی ؽذُ همایغِ ٍ ارسیاتی ؽذُ اعت
 تاثیز چؾوگیز، ػالٍُ تز اثثات رفتار هٌاعة اتقال هَخَد تحت تارگذاری چزخِای ٍ یىٌَاخت،ُعزاحی ؽذ
.عختوٌٌذُّای خاى تیز تز ػولىزد اتقال هغالؼِ ؽذُ را تاییذ هیًوایذ

كلوات كليذي
 عختوٌٌذُ هثلثی، اتقال خوؾی، هیلهْار ػثَری اس درٍى عتَى، عختوٌٌذُ خاى تیز،CFT عتَى

Effects of Beam Web Stiffener on the Behavior of
Through Bolted Steel Beam to CFT Column
End-Plate Connection
S. Shirasb, F. Hamedi
ABSTRACT
In this study, the behavior of slip-critical connection of steel beam to CFT column has been analytically studied
by using and not using web stiffeners in beam. In the studied connections, steel beam and triangular stiffeners
attached on its flanges are installed on both sides of connection by the end-plate and passing rods through the
column. In this study, 5 specimens with different number and arrangement of beam web stiffeners have been
designed by AISC 2011 specifications and modeled with the finite element software of ABAQUS and subjected
to static and cyclic loadings. To achieve correct trend of analytical modeling in software, the results obtained
from a tested experimental specimen have been compared with stimulated analytical one and have been
evaluated. In addition to proving the appropriate behavior of the connection under cyclic and static loading, the
analytical study of the designed specimens confirm the significant effect of beam web stiffeners on the
performance of studied connection.
KEYWORDS
CFT column, Beam web stiffener, Passing rods through Column, Moment Connection, Triangular stiffener
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تا تزرعی ٍ هغالؼِ سلشلِّای تشري گذؽتِ ٍ تخویي

ًوًَِّایی هدْش تِ عختوٌٌذُ  Tؽىل تَعظ ٍ Kang

خغارات ٍاردُ در ایي سهیيلزسُّا ،گغیختگی تزد در هحل

ّوىاراًؼ [ ،]5رفتار لزسُای ًاهٌاعة اتقال تا ایداد

اتقال تیز تِ عتَى تؼٌَاى هىاًیشم تخزیة در اوثز

گغیختگی تزد در هحل خَػ هؾاّذُ ؽذٍ ]6[ Zhang .

لابّای خوؾی هؼزفی ؽذُ اعت .تٌاتزایي ،هغالؼِ

 ]7[ Wangتا اعتفادُ اس یه دیافزاگن خارخی ،اس اتقال

تحلیلی ٍ ارائِ اتقاالتی تا ػولىزد هٌاعة در هٌاعك

هغتمین تیز تِ پَؽؼ فَالدی عتَى خلَگیزی ًوَدًذ .پظ

لزسُخیش ،در تحمیمات اخیز هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت

اس تارگذاری گزُای هیاًی ؽاهل اتقال هذوَر ،تغییز

[.]1

ؽىلّای غیز االعتیه در ًاحیِ چؾوِ اتقال تؼٌَاى

عاسُّای هزوة تا تىارگیزی ّوشهاى ٍیضگیّای فَالد

هىاًیشم خزاتی هؼزفی ؽذ .تا تىارگیزی عیغتنّایی هزوة

ٍ تتي ٍ تزویة خَاؿ هٌحقز تفزد ّزیه در وٌار ّن،

اس پیچ ٍ خَػ ،رفتار خوؾی اتقال تیز فَالدی تِ عتَى

در عزاعز دًیا در حال تَعؼِ هیتاؽٌذ .تىارگیزی

 CFTتزای ػولىزدی ؽىلپذیز ،تْثَد یافت [ .]9 ٍ 8در

عتَىّای فَالدی پز ؽذُ تا تتي( 1)CFTدر لابّای

ایي اتقاالت ،تا ًقة تیز رٍی یه عپزی ٍ یا ففحِ

خوؾی فَالدی ،ضوي عَْلت در اخزا ٍ هٌغك التقادی،

اًتْایی ،اس اتقال هغتمین تیز تِ عتَى خلَگیزی ؽذُ

تغیار رایح هیتاؽذ .در عتَىّای  CFTتا ایداد هحقَر

اعت .اس دیگز هشایای ایي عیغتن اتقالی ،اهىاى وٌتزل

ؽذگی واهل تزای ّغتِ تتٌی ،ػالٍُ تز افشایؼ هیشاى

ویفیت تاالی خَؽىاری هحل اتقال تیز تِ ففحِ اًتْایی

عختی ٍ هماٍهت تزای ّغتِ ،احتوال ٍلَع وواًؼ

در وارخاًِ هیتاؽذ .ایي در حالیغت وِ اخزای ایي

هَضؼی رٍ تِ داخل تزای پَؽؼ فَالدی ًیش واّؼ یافتِ

اتقاالتّ ،شیٌِای هؾاتِ تا اتقاالت خوؾی هؼوَل را دارا

اعت .اس دیگز هشایای خایگشیٌی عتَىّای  CFTدر

هیتاؽذ [ّ ٍ Sheet .]10وىاراًؼ [ ]11تا تارگذاری

لابّای خوؾی فَالدی ،هیتَاى تِ واّؼ لاتل تَخِ فَالد

اتقالی ؽاهل ففحِ اًتْایی ،عختوٌٌذُ هثلثی ٍ

هقزفی در عاسُّای تلٌذ هزتثِ اؽارُ ًوَد [.]2

هیلهْارّای ػثَر وٌٌذُ اس درٍى عتَى ،رفتاری هتوایش اس

رٍػّای هتفاٍتی اس اتقال خوؾی تیز فَالدی تِ

اتقاالت پیؾٌْاد ؽذُ لثلی را ًوایؼ دادًذ .ایي ًَع

عتَى  CFTتا ّذف تىارگیزی در هٌاعك تا لزسُخیشی تاال

اتقال ،تا تؾىیل هفقل پالعتیه در تیز ٍ ایداد تغییز

در عی تحمیمات گذؽتِ هؼزفی ؽذُ اعت .اتقال هغتمین

ؽىلّای فزا ارتداػی ،اس ػولىزدی هٌاعة خْت اعتفادُ

تیز تِ پَؽؼ فَالدی عتَى تَعظ خَػ ،اس اتتذاییتزیي

در هٌاعك لزسُخیش تزخَردار تَد]12[ Azizinamini .

عیغتنّای هغالؼِ ؽذُ تَد .ایي عیغتن اتقالی تا ٍخَد

ًوًَِّایی ؽاهل اتقال تیز فَالدی تِ عتَى دایزٍی CFT

ػولىزدی هٌاعة در لالة اتقال عادُ ،اس ظزفیت وافی

را تحت تارگذاری چزخِای لزار داد .اتقاالت تارگذاری

خْت تىارگیزی در لابّای خوؾی تزخَردار ًثَد [.]3

ؽذُ ؽاهل ؽؼ ٍرق خذاعاس در هحل ففحِ اًتْایی

تا تدْیش اتقال هذوَر تِ دٍ ٍرق هَاسی رٍی تالّای تیز،

تَدًذ .اعتفادُ اس ایي ٍرقّا ػالٍُ تز تمىیه عتَى اس

ظزفیت خوؾی تِ هیشاى لاتل تَخْی افشایؼ پیذا وزد.

ففحِ اًتْایی ،عختی اتقال را ًیش افشایؼ هیداد.

ًوًَِّای هدْش تِ ایي عیغتن اتقالی ،تا تغلین پَؽؼ

ًوًَِّای تارگذاری ؽذُ تَعظ  ،Azizinaminiتا تاهیي

فَالدی عتَى در هحل اتقال تِ تالْای تیز ،تِ هزحلِ

ؽىلپذیزی ٍ لاتلیت تاالی اعتْالن اًزصی ،تؼلت تؾىیل

گغیختگی رعیذًذ [ .]4اعتفادُ اس عختوٌٌذُ  Tؽىل در

هفقل پالعتیه در تیز تِ هزحلِ گغیختگی رعیذًذ.

هحل اتقال هغتمین تیز تِ عتَى ،تاثیز چؾوگیزی تز تْثَد

ّذف اس ایي هغالؼِ ،تزرعی تاثیز تىارگیزی عخت وٌٌذُ
خاى تیز تز رفتار اتقال هحذٍد در لغشػ تیز فَالدی تِ

Concrete filled tube

1

عتَى  CFTتَعظ هیلهْارّای ػثَروٌٌذُ اس درٍى عتَى
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 -1هقذهِ

ػولىزد لزسُای اتقال ًذاؽت .پظ اس تارگذاری

در ًزمافشار الواى هحذٍد  ABAQUSهذلعاسی ؽذُ ٍ

پالعتیغیتِ تخزیثی تزای تتي در ًظز گزفتِ ؽذ .خْت

تحت تارگذاری یىٌَاخت ٍ چزخِای لزار گزفتٌذ .در

فحتعٌدی ،هؾخقات االعتیه ٍ غیز االعتیه هقالح

ًْایت ،رفتار ػوَهی اتقال ،حذاوثز هیشاى ًیزٍّای اًتمال

در ًوًَِ ؽثیِ عاسی ؽذُ تحلیلی ،هؾاتِ تا ًوًَِ

یافتِ ،اعتْالن اًزصی ،عختی دٍراًی ٍ رفتار ًاحیِ چؾوِ

آسهایؾگاّی هزخغ در ًظز گزفتِ ؽذ .پظ اس هذلعاسی ٍ

اتقال تزای ً 5وًَِ هذوَر تا یىذیگز همایغِ ؽذُ اعت.

اػوال تار چزخِای تِ فَرت تغییز هىاى لائن در اًتْای
تیزّای عزفیي عتَىً ،وًَِ هذلعاسی ؽذُ تا اعتفادُ اس

 -2ضزح هطالعِ

رٍػ اعتاتیىی ػوَهی در ًزمافشار  ،ABAQUSتحلیل

هغالؼِ ٍ تزرعی ػولىزد لزسُای اتقاالت خوؾی ،تٌْا

ؽذ.

تا تىیِ تز هغالؼات تحلیلی لاتل اعویٌاى ًویتاؽذ .تٌاتزایي،

پظ اس تارگذاری ًوًَِ تحلیلی هذلعاسی ؽذُ ٍ همایغِ

تِ هٌظَر دعتیاتی تِ ًتایح لاتل اعویٌاى اس هذلعاسی ٍ

آى تا هزخغ آسهایؾگاّی ،رًٍذ خزاتی ّز دٍ ًوًَِ تحت

تحلیل ،اًدام آسهایؾات تدزتی ضزٍری ٍ اختٌاب ًاپذیز

هىاًیشهی هؾاتِ هؾاّذُ ؽذ .ایي هىاًیشم ،تا تغلین اٍلیي

اعت [ .]13در ایي هغالؼِ ،ضوي همایغِ یىی اس هذلّای

تار اس همغغ تیز در دٍراى  0/048رادیاى اس تارگذاری

آسهایؼ ؽذُ تَعظ  ]11[ Sheetتا ًوًَِ هذلعاسی ؽذُ

چزخِای آغاس ٍ ،پظ اس تؾىیل هفقل پالعتیه در تیز ٍ

تحلیلی ٍ هؾاّذُ اختالف ًاچیش در ًتایح ،گامّای تحلیل

در دٍراى  0/054رادیاى هتَلف ؽذ .تا رعن ًوَدار

ٍ ؽیَُ فحیح هذلعاسی اعتخزاج ؽذُ اعت .در اداهِ،

ّیغتزعیش (لٌگز خوؾی-دٍراى) هغاتك تا ؽىل (ً ،)1تایح

افَل هغالؼِ تحلیلی ،هزاحل فحتعٌدی ٍ رًٍذ

حافل اس تارگذاری ّز دٍ ًوًَِ تا یىذیگز همایغِ ؽذُ

هذلعاسی تؾزیح ؽذُ اعت.

اعت .اختالف ًاچیش در ًتایح ،ؽیَُ لاتل اعویٌاى ٍ فحیح
هذلعاسی تحلیلی را تاییذ هیًوایذ.

 -1-2هطالعِ تحليلی

240

تواهی ًوًَِّای هَرد ًظز در ایي هغالؼِ ،تِ فَرت عِ

180

تؼذی در ًزمافشار الواى هحذٍد  ABAQUSهذلعاسی

120
60

هیلهْارّا ٍ ّغتِ تتٌی ٍ ،اس الواى پَعتِ 2در عاختار عایز
اػضا اعتفادُ گزدیذ .تواهی عغَح خَػ ؽًَذُ،
تا اعتفادُ اس لیذ  ٍ Tieتذٍى اهىاى ّیچگًَِ لغشػ رٍی
یىذیگز لزار گزفتٌذ .تا لحاػ ضزایة افغىان در راعتای
هواعی ،اهىاى لغشؽی هحذٍد تزای عغَح دارای تواط
تا یىذیگز فزاّن ؽذ .السم تذوز اعت وِ تا در ًظز گزفتي
حالت تواط عخت در خْت ػوَدی ،اس تذاخل عغَح

0.03 0.06 0.09 0.12

0
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0
-60
-120

لٌگز خوطی )(kN.m

ؽذُاًذ .در ایي راعتا ،اس الواى خاهذ 1خْت هذلعاسی

-180
-240

دٍراى (رادیاى)

ضکل ( :)1هقایسِ ًوَدار ّيستزسيش (لٌگز خوطی-دٍراى) در

هواط تِ یىذیگز ًیش خلَگیزی گزدیذ.
هؾخقات هىاًیىی تواهی هقالح در حالت االعتیه
تا لحاػ هذٍل االعتیغیتِ ٍ در حالت غیز االعتیه تا تىیِ
Solid
Shell

1
2

ًوًَِ آسهایطگاّی ٍ ًوًَِ تحليلی هذلساسي ضذُ

ً -2-2وًَِّاي تحت هطالعِ
در ایي هغالؼِ ،تِ هٌظَر تزرعی ػولىزد اتقال تیز فَالدی
تِ عتَى ً 5 ،CFTوًَِ در هحیظ ًزمافشار الواى هحذٍد
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ٍ ففحِ اًتْایی هیتاؽذ .در ایي راعتاً 5 ،وًَِ عِ تؼذی

تز هؼیار تغلین فَى هیغش تزای هقالح فَالدی ٍ

در تؼذاد ٍ چیذهاى عختوٌٌذُ خاى تیز اس یىذیگز هتوایش

اس هؾخقات هىاًیىی فَالد  A490خْت تؼزیف رفتار

ؽذُ ٍ تحت تارگذاری یىٌَاخت ٍ چزخِای لزار

االعتیه ٍ پالعتیه هیل هْارّای ػثَر وٌٌذُ اس درٍى

گزفتِاًذً .وًَِّای  2تا  )S-5ٍ S-4 ،S-3 ،S-2( 5تتزتیة

عتَى اعتفادُ ؽذُ اعت .عایز اػضای فَالدی تىار گزفتِ

دارای ته عختوٌٌذُ در یهعزف خاى ،یه خفت

ؽذُ در ًوًَِّا هؾخقاتی هغاتك تا فَالد عاختواًی

عختوٌٌذُ در عزفیي خاى ،دٍ ته عختوٌٌذُ در

 ST37را دارا هیتاؽٌذ .الواىّای تؾىیل دٌّذُ تتي دارای

یىغزف خاى ٍ دٍ خفت عخت وٌٌذُ در عزفیي خاى

هماٍهت فؾاری ًْایی  30هگاپاعىال تَدُ ٍ تا در ًظز

هیتاؽٌذ .در ًوًَِ اٍل ( ،)S-1اس عختوٌٌذُای در خاى

گزفتي هؼیار تخزیة ،در حالت غیز االعتیه تؼزیف

تیز اعتفادُ ًؾذُ اعت .تواهی ًوًَِّا تز اعاط ضَاتظ

گزدیذًذ .هؾخقات هىاًیىی هقالح تتٌی تىارگزفتِ ؽذُ،

آییي ًاهِ  ]14[ AISCتزای لابّای خوؾی ٍیضُ عزاحی

در خذٍل ( )1آٍردُ ؽذُ اعت.

ؽذُاًذ .تا رػایت هفَْم (عتَى لَی-تیز ضؼیف) تزای

جذٍل ( :)1هطخصات هکاًيکی بتي

تواهی ًوًَِّا ،اس تؾىیل هفقل پالعتیه در عتَى ٍ
ًاحیِ اتقالی خلَگیزی ؽذُاعت .در تواهی ًوًَِّای
عزاحی ؽذُ ،اس پزٍفیل عاختواًی  IPE240تِ ػٌَاى
تیزّای عزفیي گزُ اتقالی اعتفادُ ؽذّ .ز ً 5وًَِ تحت
هغالؼِ دارای چیذهاًی  8تایی ٍ هؾاتِ اس هیلهْارّایی تا
لغز  20هیلیوتز هیتاؽٌذ .تواهی هیلهْارّا تا ػثَر اس
درٍى عتَى ،در عزفیي گزُ اتقالی همیذ ؽذُاًذ.
عختوٌٌذُّای هثلثی دارای ارتفاع ،ػزك ٍ ضخاهتی
تزاتز تا  15 ٍ 250 ،140هیلیوتز تَدُ ٍ رٍی ّز دٍ تال تیز
لزار گزفتٌذ .ولیِ عتَىّای  CFTهؼادل تا عتَىّای تتي
آرهِ هؼوَل ٍ تا فزك هحقَرؽذگی واهل تزای ّغتِ
تتٌی عزاحی ؽذُاًذ [ .]15پَؽؼ فَالدی عتَىّا دارای
همغؼی تِ اتؼاد  250×250×8هیلیوتز تَدُ ٍ تا تَخِ تِ
آئیي ًاهِ  ،]16[ AISC341-2010تا ارضای راتغِ ( )1تِ
فَرت فؾزدُ عزاحی گزدیذًذ.
() 1

تٌص
2

( )kg/cm

كزًص

0

0

152/6

5/5 E - 5

177/8

6/7 E -5

209/3

0/000203

247/8

0/000504

266/7

0/000804

275/1

0/00106

300

0/001733

268/1

0/018759

193/9

0/031985

 -4-2ضزایط هزسي ٍ بارگذاري ًوًَِّا
تزرعی رفتار اتقاالت خوؾی تا خذاعاسی ّز گزُ اتقالی

hc
E
 1.4
tc
Fy

اس هحل تؾىیل ًماط ػغف وِ در ٍعظ عَل تیزّا ٍ
ارتفاع عتَىّا در ًظز گزفتِ هیؾَد ٍاػوال لیَد تىیِگاّی

وِ در آى  :hcارتفاع همغغ پَؽؼ فَالدی عتَى؛ :tc

هٌاعة هوىي هیگزدد.

ضخاهت همغغ پَؽؼ فَالدی عتَى؛  :Eهذٍل االعتیغیتِ

عِ الگَی هتفاٍت اس تارگذاری ،تحت عِ هزحلِ هتَالی اس

هقالح پَؽؼ فَالدی عتَى؛  :Fyتٌؼ تغلین هقالح

تحلیل اعتاتیىی ػوَهی در ًزمافشار الواى هحذٍد

پَؽؼ فَالدی عتَى هیتاؽذ.

 ABAQUSتِ ًوًَِّای هذلعاسی ؽذُ اػوال گزدیذ .در

ؽىل ( )2هؾخقات ٌّذعی ً 5وًَِ هَرد ًظز را ًوایؼ

گام اٍل اس تارگذاری ،تا اػوال ًیزٍی پیؼتٌیذگی تز

هیدّذ.

تواهی هیلهْارّا ،عیغتن اتقالی تِ فَرت هحذٍد در
لغشػ ٍارد هزحلِ تؼذ اس تارگذاری ؽذ .هغاتك تا آییي
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 ABAQUSهذلعاسی ؽذُ اعتً .وًَِّای هَرد تزرعی،

 -3-2هطخصات هکاًيکی هصالح

ًاهِ  ،]14[ AISCتشرگای ًیزٍی پیؼ تٌیذگی هؼادل تا 55
250 mm

A

درفذ اس هماٍهت وؾؾی ًْایی هیل هْارّا لحاػ گزدیذ.
20 mm

ستَى CFT

80 mm

ts=15 mm

140 mm
120 mm

IPE 240

IPE 240

160 mm
120 mm

A

عختوٌٌذُ هثلثی

هیلهْار

تتي

ففحِ اًتْایی

)Specimen (S-1
250 mm

A

150 mm

Section A-A
20 mm

ستَى CFT

80 mm

ts=15 mm

140 mm

120 mm

tws

540 mm

160 mm
120 mm

A

سختكٌٌذُ جاى تيز

تتي

(S-2); 1PL, tws=6mm
(S-3); 2PL, tws=6mm

)Specimen (S-2
)Specimen (S-3

250 mm

A

ستَى CFT

20 mm

ts=15 mm

150 mm

Section A-A

tws

tws

80 mm

140 mm
120 mm
540 mm

160 mm
120 mm

100 mm

A
)Specimen (S-4
)Specimen (S-5

تتي

سختكٌٌذُ جاى تيز
(S-4); 1PL, tws=6mm
(S-5); 2PL, tws=6mm

150 mm

Section A-A

tws

ضکل ( :)2هطخصات ٌّذسی ًوًَِّاي تحت هطالعِ

در هزحلِ دٍم اس تارگذاری ،اثزات تار سًذُ ٍ هزدُ اًتمالی

ٍ هؼادل تا  15در فذ اس ظزفیت هحَری خالـ عتَى در

اس عثمِّای فَلاًی ،تِ فَرت ًیزٍیی هتوزوش در گزُ

ًظز گزفتِ ؽذ .هغاتك تا ؽىل (-3الف ٍ ب) ،تا اػوال

تاالی عتَى اػوال گزدیذ .تشرگای ایي ًیزٍ تزاتز تا  48تي

تغییز هىاى لائن در اًتْای تیزّای عزفیي در هزحلِ عَم،
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540 mm

یىٌَاخت لزار گزفتٌذ .خْت اػوال تار چزخِای ،اس

تغلین اٍلیي تار اس همغغ تیز تحت اػوال دٍراًی هؼادل تا

الگَی پیؾٌْاد ؽذُ تزای لابّای خوؾی ٍیضُ در آئیي

 0/01رادیاى تزای تواهی ًوًَِّا آغاس ؽذ .در اداهِ ،تا

ًاهِ [ ٍ ،]17خْت اػوال تار یىٌَاخت اس رًٍذی خغی ٍ

تغلین واهل هماعغ در دٍراى ٍ 0/05 ،0/05 ،0/05 ،0/04

فؼَدی پیزٍی ؽذ .السم تذوز اعت وِ رًٍذ تارگذاری ٍ

 0/06رادیاى اس تارگذاری تزای ًوًَِّای ( )S-1تا (،)S-5

تحلیل در هزحلِ عَم ،تا رعیذى تِ هىاًیشم گغیختگی

هفقل پالعتیه در تیز تؾىیل ؽذ .در ًْایت ،تا ًشٍل

اداهِ داؽت.

هیشاى لٌگز خوؾی هٌتمل ؽذُ اس اتقاالت تِ  %80اس

Pc=48 ton

حذاوثز همذار هٌتمل ؽذًُ ،وًَِّای( )S-1تا ( )S-5تتزتیة

Pc=48 ton

در دٍراىّای  0/09 ٍ 0/08 ،0/07 ،0/06 ،0/06رادیاى اس
تارگذاری گغیختِ ؽذًذ .تا تَخِ تِ ًوَدارّای (لٌگز

∆y, l

lt,c=1
m

lb,c=1m
ll,b=1m

∆y,

∆y,

r

l

lr,b=1
m

ll,b=1
m

خوؾی-دٍراى) در ؽىل ( ،)5ػولىزد هٌاعة ،رفتار
لزسُای پایذار ٍ تغییز ؽىلّای فزا ارتداػی تزای تواهی
ًوًَِّای تارگذاری ؽذُ لاتل هؾاّذُ هیتاؽذ .تا تَخِ تِ
هغالة هذوَر ،تا افشایؼ لذرت تارتزی اس ًوًَِ ( )S-1تا
( )S-5در عیىلّایی تاالتز اس تارگذاری چزخِای (اس 0/06
تِ  0/09رادیاى)ً ،مؼ هثثت اعتفادُ اس عختوٌٌذُ خاى

الف) یىٌَاخت
(ب)

ف)

تیز تز ػولىزد اتقال تاییذ گزدیذ.

Pc=48 ton

تا رعن ًوَدار پَػ (لٌگز=48 ton
خوؾی-Pدٍراى) تزای تواهی
c

ًوًَِّا هغاتك تا ؽىل ( ،)6هیشاى حذاوثز لٌگز خوؾی
lt,c=1m

lb,c=1m

∆y, l

لزارگیزی خفت عختوٌٌذُ در lعزفیي خاى ًغثت
حالت
r

∆y, r
lr,b=1m

هٌتمل ؽذُ در ّز گام اس تارگذاری چزخِای همایغِ ؽذُ
lt,c=1
∆
∆
y,
m
ػولىزد هٌاعثتز اتقال در
تَخِ تِ ؽىل (،)6
اعت .تا y,

ll,b=1m

b,c=1mتِ lحالت ته عختوٌٌذُ ٍ تذٍى عختوٌٌذُ لاتل
lr,b=1
هؾاّذُ هییاؽذm .

ll,b=1
m

تزخالف تْثَد رفتار لزسُای اتقاالت تا لزارگیزی
ب) چزخِ(ایالف)
ضکل ( :)3اعوال بارگذاري

(ب)دٍ عزفِ در خاى تیز ،اعتفادُ اس
عختوٌٌذُّای یىغزفِ ٍ
عختوٌٌذُ در یىغزف خاى ،لذرت تارتزی اتقال را
ًغثت تِ عایز حاالت تحت تارگذاری یىٌَاخت واّؼ

ً -5-2تایج هطالعِ تحليلی

دادُ اعت .تا تَخِ تِ ًوَدار (لٌگز خوؾی-دٍراى) تحت

ؽىل ( ،)4چگًَگی تَسیغ تٌؼ در ًوًَِّای تحت

تارگذاری یىٌَاخت هغاتك تا ؽىل (ً ،)7وًَِّای دارای

هغالؼِ را ًوایؼ هیدّذ .تَفیف ًتایح در اداهِ آٍردُ

عختوٌٌذُ در یىغزف خاى (ًوًَِ  )S-4 ٍ S-2در حالتی

ؽذُ اعت.

ًاهٌاعة ٍ تِ فَرتی تزد گغیختِ ؽذًذ .ایي در حالیغت
وِ تا تىارگیزی ته ٍ دٍ عختوٌٌذُ در عزفیي خاى

 -1-5-2رفتار عوَهی اتصال ٍ هکاًيشم گسيختگی

ًغثت تِ حالت تذٍى عختوٌٌذُ ،تارتزی اتقال تحت

پظ اس اػوال تار چزخِای ،تواهی ًوًَِّای تحت هغالؼِ

تارگذاری یىٌَاخت تِ  1/5 ٍ 1/15تزاتز افشایؼ یافت.

تا تؾىیل هفقل پالعتیه در تیز ٍ خارج اس ًاحیِ اتقال،
 /09نشريه علمي و پژوهشي سازه و فوالد
سال يازدهم ـ شماره هفدهم ـ بهار و تابستان 59

Downloaded from journalisss.ir at 13:41 +0430 on Monday August 21st 2017

ًوًَِّا در دٍ حالت خذاگاًِ تحت تارگذاری چزخِای ٍ

تِ هىاًیشم خزاتی رعیذًذ .رًٍذ تؾىیل هفقل پالعتیه ،تا

ًوًَِ S-2

ًوًَِ S-2

ًوًَِ S-3

ًوًَِ S-3

ًوًَِ S-4

ًوًَِ S-4

ًوًَِ S-5

ًوًَِ S-5

الف) تارگذاری یىٌَاخت

ب) تارگذاری چزخِای

ضکل ( :)4تَسیع تٌص تحت بارگذاري چزخِاي ٍ یکٌَاخت در ًوًَِّا
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ًوًَِ S-1

ًوًَِ S-1

15000

5000
0
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0
-5000

0.025 0.05 0.075 0.1

-10000

5000

0.1

0.025 0.05 0.075

-10000

دٍراى (رادیاى)

-15000

-15000

ًوًَِ S-1

ًوًَِ S-2
Mp=8900
kg.m

15000

5000
0
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0
-5000

0.025 0.05 0.075 0.1

-10000

دٍراى (رادیاى)

لٌگز خوطی اًتْاي تيز )(kg.m

10000

15000
10000
5000

0.1

0
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0
-5000

0.025 0.05 0.075

-10000

دٍراى (رادیاى)

-15000

لٌگز خوطی اًتْاي تيز )(kg.m

Mp=8900
kg.m

0
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0
-5000

-15000

ًوًَِ S-4

ًوًَِ S-3
Mp=8900
kg.m

15000

5000
0
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0
-5000

0.025 0.05 0.075 0.1

-10000

دٍراى (رادیاى)

لٌگز خوطی اًتْاي تيز )(kg.m

10000

-15000

ًوًَِ S-5

ضکل (ً :)5وَدار ّيستزسيش (لٌگز خوطی-دٍراى)
15000

5000
0
0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02

-10000

دٍراى (رادیاى)

)(kg.m

-5000

-0.1

لٌگز خوطی اًتْاي تيز

10000

)(S-1
)(S-2
)(S-3
)(S-4
)(S-5

-15000

ضکل (ً :)6وَدار پَش (لٌگز خوطی-دٍراى) تحت بارگذاري چزخِاي
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دٍراى (رادیاى)

لٌگز خوطی اًتْاي تيز )(kg.m

10000

10000

لٌگز خوطی اًتْاي تيز )(kg.m

Mp=8900
kg.m

Mp=8900
kg.m

15000

40000

18000

35000
15000

)(S-4

لٌگز خوطی اًتْاي

)(S-3

15000

)(S-2
)(S-3

10000

)(S-4

3000

)(S-5

5000

)(S-5
0

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0
0.1

0.08

0.06

دٍراى (رادیاى)

دٍراى (رادیاى)

ضکل ( :)8هقایسِ اًزصي استْالكی

ضکل (ً :)7وَدار (لٌگز خوطی-دٍراى) در بارگذاري
یکٌَاخت

0.04

0.02

0

 -3-5-2سختی دٍراًی

 -2-5-2اًزصي استْالكی

ػولىزد اتقاالت خوؾی در حالت االعتیه ،تا تزرعی ٍ

ػولىزد لزسُای ،ؽىل پذیزی ٍ هماٍهت خاًثی لابّای

همایغِ هیشاى عختی دٍراًی لاتل تؾخیـ ٍ ارسیاتی

خوؾی ،تا تؼییي ٍ همایغِ هیشاى اعتْالن اًزصی لاتل

هیتاؽذ .تا همایغِ ًوَدار (لٌگز خوؾی-دٍراى) در ًاحیِ

ارسیاتی هیتاؽذ .تِ ػثارت دیگز ،عاسُّایی تا تَاًایی

االعتیه تزای تواهی ًوًَِّا ٍ اعتخزاج هؼادالت هزتَعِ

اعتْالن هیشاى تیؾتزی اس اًزصی اػوال ؽذُ ،ضوي

هغاتك تا ؽىل ( ،)9هیشاى عختی دٍراًی تا تغییزی ًاچیش

ؽىلپذیزی تاال ،اس رفتار لزسُای هٌاعةتزی تزخَردار

در هیاى اتقاالت تارگذاری ؽذُ هؾاّذُ ؽذ .هغالة

هیتاؽٌذ.

هذوَر ،تاثیز ًاچیش عختوٌٌذُ خاى تیز تز رفتار االعتیه

در تارگذاری چزخِای ،تا تؾىیل هفقل پالعتیه در تیز ٍ

اتقال را تاییذ هیًوایذ.

خارج اس ًاحیِ اتقالی ،لاتلیت اعتْالن هیشاى چؾوگیز
)(S-1
)(S-2
)(S-3
)(S-4
)(S-5

اًزصی تزای تواهی ًوًَِّای تحت هغالؼِ فزاّن ؽذ .تا

تارگذاری چزخِای در ؽىل ( )8همایغِ ؽذُ اعت .هغاتك
تا ؽىل  ،8تا تىارگیزی عختوٌٌذُ در خاى تیز ،هیشاى
اعتْالن اًزصی در ًوًَِّای (ٍ )S-4( ،)S-3( ،)S-2
(ً )S-5غثت تِ ًوًَِ ( )S-1تِ تزتیة تا ،1/32 ،1/04
 1/9 ٍ 1/58تزاتز افشایؼ یافتً .تیدِ هذوَر ،تاثیز غیز
لاتل اغواك تىارگیزی عختوٌٌذُ خاى تیز تز رفتار غیز
االعتیه اتقال را تاییذ هیًوایذ.

8000
6000
4000
2000

)(kg.m

=M
3241282 ϴ
=M
3363997 ϴ
=M
3375546 ϴ
=M
3384157 ϴ
=M
3397354 ϴ

10000

لٌگز خوطی اًتْاي تيز

تَخِ تِ عغح سیز ًوَدار ّیغتزعیش (لٌگز خوؾی-دٍراى)
تزای ّز ًوًَِ ،هیشاى اعتْالن اًزصی در ّز داهٌِ اس

12000

0
0.004

0.003

0.002

0.001

0

دٍراى اًتْاي تيز (رادیاى)

ضکل (ً :)9وَدار (لٌگز خوطی-دٍراى) در ًاحيِ االستيک
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)(S-2

6000

)(S-1

تيز )(kg.m

)(S-1

20000

استْالكی )(kg.m

9000

25000

اًزصي

12000

30000

ًوَدار ّیغتزعیش (ًیزٍی تزؽی-وزًؼ تزؽی) در ًاحیِ

در ؽىل (-11ب)؛  :Mbc ٍ Mtcلٌگز خوؾی هٌتمل ؽذُ اس

چؾوِ اتقال تزای ًوًَِّای ( )S-1تا ( )S-5در ؽىل

عتَى فَلاًی ٍ تحتاًی :Mlb ٍ Mrb ،لٌگز خوؾی هٌتمل

( )10رعن ؽذُ اعت .تا تَخِ تِ ًوَدارّای رعن ؽذُ،

ؽذُ اس تیز عوت راعت ٍ چپ عتَى ٍ ً :Vlb ٍ Vrbیزٍی

ػولىزد پایذار ٍ رفتار االعتیه ًاحیِ چؾوِ اتقال تزای

تزؽی هٌتمل ؽذُ اس تیز عوت راعت ٍ چپ عتَى

ّز ً 5وًَِ تارگذاری ؽذُ ،لاتل هؾاّذُ هیتاؽذ.

هیتاؽٌذ.

السم تذوز اعت وِ تا تَخِ تِ هزخغ [ ،]18همادیز هزتَط
تِ هحَرّای افمی (وزًؼ تزؽی) ٍ لائن (ًیزٍی تزؽی)
ًوَدارّای رعن ؽذُ ،تِ فَرت سیز هحاعثِ ؽذُ اعت؛
تا در ًظز گزفتي ؽىل (-11الف) تؼٌَاى ًاحیِ چؾوِ
اتقال ٍ تا فزك ًمغِ  Cتِ ػٌَاى هثذا عیغتن هختقات
هحلی ،پاراهتزّای  ∆2 ٍ ∆1تِ تزتیة اس رٍاتظ ()3( ٍ )2
اعتخزاج هیگزدد؛

ً -3تيجِگيزي
در ایي تحمیك ضوي هغالؼِای تحلیلی  ،تاثیز تىارگیزی
عختوٌٌذُ خاى تیز تز رفتار اتقال تیز فَالدی تِ عتَى
 CFTتَعظ ففحِ اًتْایی ٍ هیلهْارّای ػثَر وٌٌذُ اس
درٍى عتَى هغالؼِ ؽذ .تا تىیِ تز ّذف افلی تحمیك5 ،
ًوًَِ تا تؼذاد ٍ چیذهاًی هختلف اس عختوٌٌذُ خاى تیز،

() 2

1  (Dx  A x ) 2  (D y  A y ) 2

() 3

 2  ( Bx  C x ) 2  ( B y  C y ) 2

در ًزمافشار الواى هحذٍد  ABAQUSتحت تارگذاری
یىٌَاخت ٍ چزخِای لزار گزفتٌذ .السم تذوز اعت وِ
عختوٌٌذُّای خاى ،در هحل اًتْای ففحِ لچىی ٍ ًیش

تا تَخِ تِ هؼادالت ( ،)4( ٍ )3همادیز وزًؼ تزؽی در ّز

در فافلِ  10عاًتیوتزی اس آى در یه ٍ دٍ عزف تیز

گام اس تارگذاری چزخِای تِ فَرت سیز لاتل هحاعثِ

ًقة گزدیذًذً .تایح حافل اس تحلیل ،تاثیز لاتل هالحظِ

هیتاؽذ؛

تىارگیزی عختوٌٌذُ خاى تز رفتار اتقال تحت هغالؼِ را

() 4


)  (2d   2
 PZ  0.5  Arcsin( 2
)
2  d b  bc

  (2d  1 ) 
Arcsin ( 1
)
2  d b  bc 

اثثات ًوَد .خالفِای اس خشئیات ًتایح تِ فَرت سیز
تؾزیح ؽذُ اعت:
 -1تا تؾىیل هفقل پالعتیه در تیز ٍ خارج اس ًاحیِ
اتقال ،رفتار لزسُای هٌاعة ٍ اهىاى تغییز ؽىلّای فزا

در ایي راتغِ؛  :ƟPZوزًؼ تزؽی چؾوِ اتقال :d ،لغز

ارتداػی تزای تواهی ًوًَِّا فزاّن ؽذ.

ًاحیِ چؾوِ اتقال :db ،ارتفاع تیزّای هتقل ؽذُ ٍ :bc

 -2تا تىارگیزی عخت وٌٌذُ در خاى تیز ،تارتزی لزسُای

ػزك عتَى هیتاؽٌذ.

اتقال هغالؼِ ؽذُ افشایؼ یافت .ایي در حالیغت وِ

تا فزك اًتمال واهل لٌگز خوؾی تٌْا اس تالّای تیز،

اعتفادُ اس عختوٌٌذُ در عزفیي خاى ،اهىاى ػولىزد

دیاگزام خغن آساد ًاحیِ چؾوِ اتقال هغاتك تا ؽىل

لزسُای هٌاعثتزی ًغثت تِ عایز حاالت را فزاّن ًوَد.

(-11ب) در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .تا تَخِ تِ ایي ؽىل

 -3هیشاى اعتْالن اًزصی در حاالت اعتفادُ اس ته

ًیزٍی تزؽی هزتَط تِ ًاحیِ چؾوِ اتقال تا اعتفادُ اس

عختوٌٌذُ در یىغزف خاى ،ته عختوٌٌذُ در دٍ عزف

راتغِ ( )5هحاعثِ هیگزدد.

خاى ،خفت عختوٌٌذُ در یىغزف خاى ٍ خفت

() 5

VPZ  Ft  Fc  Vc

در راتغِ 5؛ ً :Ftیزٍی وؾؾی هٌتمل ؽذُ اس تال تیز:Fc ،

عختوٌٌذُ در دٍ عزف خاى ًغثت تِ حالت تذٍى
عختوٌٌذُ تِ تزتیة تا  1/9 ٍ 1/58 ،1/32 ،1/04تزاتز
افشایؼ یافت .هَارد هذوَر تاثیز لاتل هالحظِ تىارگیزی

ًیزٍی فؾاری هٌتمل ؽذُ اس تال تیزً :Vc ،یزٍی تزؽی
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 -4-5-2چطوِ اتصال

عتَى ٍ ً :VPZیزٍی تزؽی در ًاحیِ چؾوِ اتقال تَدُ ٍ
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ضکل (ً :)11وَدار ّيستزسيش (كزًص بزضیً-يزٍي بزضی) در چطوِ اتصال
Mtc

d

Vc

bc

Vc

Mtc

B

Fc
Vlb

Ml,b
Ft

A
∆1

∆2

Vc

Ft
db

Mrb

Vrb

bc

Fc

D

C

الف) تغییز ؽىل تزؽی

Mbc

Vc

Fc
Vlb

Ml,b
Ft

ب) دیاگزام خغن آساد

ضکل (ً :)11وایص تغييز ضکل بزضی ٍ دیاگزام جسن آساد در ًاحيِ چطوِ اتصال
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