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 در بارگذاری رفت و برگشتیSRC ( متصل به ستون RBSارزیابی موقعیت ایده آل برای ناحیه کاهش یافته تیر )
 

  s.hamedho3eini@gmail.com  ینكوثر قزو ي، دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي سازه ، موسسه آموزش عال یدحامدحسینیس

  aghabarati@yahoo.com ینكوثر قزو يو موسسه آموزش عال ینواحد قزو يگروه سازه، دانشگاه آزاد اسالم یار، استاد یآقابرات حسن

 
 چکیده

جهز  مدلسزازو و    abaqus 6.13-1در این مقاله از نرم افززار آازاكو    

در اتصزا  ازا سزتو      RBSتیزر  كزاشش یافتزه    نحوه عملکرد اهینه منطقزه 

  ATC24تح  اارشاو رف  و ارگشتي تح  آئین نامه  (SRC)كامپوزی  

 (SRC)شزده توسزب ازتن     روكزش  استفاده مي كنیم  . ستو  كامپوزیز  

steel-encased reinforced concrete  در اخیر شاو پیشرف  از یکي 

جدیزد   تركیبزي  سیسزتم  نایز . اس  فوالدو -اتني  كامپوزی  ساز و ساخ 

در ایزن مقالزه سزتو  و     شکل  اا اتن اسز  .  - H فوالد صفحات از متشکل

 RBSتیرشاو فوالدو اراو ارزیااي عملکرد لرزه او منطقه كزاشش یزافتگي   

مورد آزمایش قزرار گرفتنزد. ازراو سزهول  در سزاخ  و سزاز، آرماتورشزاو        

رفزز  و مقطزز  عرضززي اخززاموت  در منطقززه اتصززا  مززورد اسززتفاده قززرار گ

تیركاشش یافته در نزدیکي محل اتصا  معرفي شد. عالوه ار این ، اه منظزور  

افزایش مقاوم  ارشي در محزل اتصزا  دو صزفحه تقزویتي ازه دور از جزا        

ااتوجه اه تغییر پارامتر فاصله محل كزاشش یزافتگي از    ستو  قرار داده شد .

نمونزه   3نبا  آ  مدلسازو ار ستو  و ثاا  ااقي ماند  سایر پارامترشا و اه د

واقز  مزي    2جدا از شم اه این نتیجه رسیدیم كه اهترین موقعیز  در نمونزه   

 . شود

 

،  RBS، تیزر  اارگذارو رف  و ارگشتي ،كزرنش پالسزتی     کلمات کلیدی  :

 ستو  كامپوزی  ، تنش فو  میسز .

 

 مقدمه

شاو و شمچنین تیر فوالدو – اتني مركب شاو ستو ازاستفاده  تاریخچه

 RBS (Reduce Beamاا مقط  كاشش یافته كه اتصاالت استخواني یا  

Section)   صورت  اه شا سازه دیگر و شا ساختما  درنیز نامیده مي شوند

. عواقب زلزله نورتریج  اس  افزایش اه رو جها  درسرتاسر  گسترده

 –شیوه او اراو اتصاالت گوناگو  تیر  4991و كواه  4991كالیفرنیا سا  

 از كارآمد و موثر استفاده ستو  را در قااهاو ساختماني ایجاد كرده اس  . 

 RBSفوالد  متصل اه تیرشاو  –اكامپوزی  اتن  مركب شاو ستو 

 مي شا ستو  طراحي این پروسه اه ورود اراو متفاوت نگرشي اه نیازمند

 اطمینا  ااالیي درجه اا طراحي شاو نامه آیین از محدودو تعداد .ااشد

كه از  اند نموده ایا  مركب شاو   ستو اجراو و طراحي اراو را مقرراتي

در این زمینه اه تحقیق و  ATC24این میا  ما اا توجه اه آئین نامه 

اه دلیل رخداد مفصل  RBSاررسي مي پردازیم .اتصا  كاشش یافته 

پالستی  در آ  طراحي میشود. پس از زلزله نورتریج اه دلیل خرااي ایشتر 

صاالت معمو  در قااهاو خمشي آ  زما  سعي در ایجاد اتصاالت جدید ات

خمشي شدكه در آ  قسمتي از اا  تیر اریده مي شود در این نوع اتصا  اه 

دلیل داشتن خصوصی  كاشش در اا  تیر در مقاوم سازو نیز مي تواند 

كارارد داشته ااشد عرض اا  تیر در نزدیکي اتصا  تیر اه ستو  كاشش داده 

مي شود تا اا كاشش مقاوم  خمشي مفصل پالستی  در آ  منطقه متمركز 

شود . در زلزله نورتریج و كواه ایشتر اتصاالت گیردار سازه شاو فوالدو 

ا  RBSدچار شکس  ترد از ناحیه جوش اا  تیر اه ستو  شدند تیرشاو 

اتصاالت استخواني   اه منظور جلوگیرو از این ضعف طراحي گردید تا 

پالستی  را از ناحیه اتصا  اه محلي در نزدیکي ار ستو  منتقل كند  مفصل

 SMRF (Special Steel Moment. اسا  فرضیات در ی  اتصا  ا

Resistant Frame  داشتن قدرت كافي اراو ایجاد مفصل پالستی  در

تیر ا فرض ستو  قوو و تیر ضعیف  قبل از تخریب سازه  مي ااشد اا توجه 

رت افزایش سختي جذب لنگر ایشترو خواشیم داش  مي اه اینکه در صو

توانیم اه جاو سخ  كرد  اتصا  تیر و ستو  ، اا كاشش ظرفی  پالستی  

جه  ایجاد مفصل پالستی  اه نتیجه او قاال  RBSمقط  تیر در ناحیه 

قبو  دس  یاایم اا این كار افزایش لنگر در ستو  كه سبب فرو ریختن آ  

شود اه تیر منتقل شده و از متمركز شد  تنش در  و تشکیل مکانیزم مي

محل اتصا  جلوگیرو مي كنیم. كاشش اا  تیر از تخریب در محل اتصا  

جلوگیرو خواشد كرد ولي در عین حا  اا كاشش سختي درو  صفحه او 

كمانش تیر ممکن اس  رخ دشد كه مطلوب ما نیس  .  در این مقاله سعي 

فوالد   -رفتار ستو  شاو كامپوزی  ااتندر روشن تر شد  شر چه ایشتر 

تح  اارشاو سیکلي ارف  وارگشتي   شده اس    RBSمتصل اه تیرشاو 

 . 

 سا  در. اس  ساز و ساخ  در اخیر شاو پیشرف  از یکي ستو  كامپوزی 

 و شا پل شا، ساختما  در او گسترده طور اه ااال مقاوم  اا اتن اخیر، شاو

 ستو  در ااال مقاوم  اا اتن از استفاده.   اس  هشد دیگر استفاده شاو سازه

 نتیجه در و اه دشد كاشش را ستو  اندازه توجهي قاال طور اه تواند مي شا

 اراو كف فضاو این، ار عالوه .پي را كاشش مي دشد  سیستم در مرده اار

 داد .  افزایش توا  ستو  مي اندازه كاشش اه توجه اا را ساختما  ی 

مزایاو  شده اس  مزایا شناخته از عنوا  مجموعه اواه ستو  شا این 

مقط   تیرشاو فوالدو اا  فوالد -استفاده از سیستم ستو  مركب اتن

ستو   ار فاصله كوتاشي از  در ی RBS كه ناحیه   RBSا كاشش یافته

 عبارتند از: اس 

افزایش یافته  محفظه اتن اا توجه اه فوالدو ستو  سختي و استحکام  4ا

اتن مي   3ا شاو فوالدو مي شود ستو ، كمانش مان  از اتن  2ا. اس 

تیر  ارش اتني اخشي از و ستو و تیر فوالد اینفشار  تحمل از طریق تواند

 توانایي  1ا. را فراشم مي كند ضد حریقخاصی   اتن  1ا انتقا  دشد  ،را 

 . مطلوب ساخ  و ساز

 
 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:s.hamedho3eini@gmail.com
mailto:aghabarati@yahoo.com
http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72دومین کنفرانس ملی زلزله، 
 

2 

 

نامه مبحث دهم مقررات  یینآ )طبق RBSمنطقه  یپارامترها یمعرف

 ( :744صفحه  9317 یرایشو یمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RBS  معرفي پارامترشاو اندازه گذارو در تیر 4شکل 

 

a  فاصله محل شروع ناحیه كاشش یافته از ار ستو : 

 : پهناو اا    

d  ارتفاع تیر  : 

R  شعاع ارش منطقه كاشش یافته : 

 

ار   RBSپي ارد  اه مکا  اهینه ناحیه كاشش یافته  در این مقاله اراو

روو سه نمونه عملیات تحلیل اه توسب نرم افزار آااكو  انجام مي شود در 

و در نمونه سوم  a=152 mmو در نمونه دوم  a=100 mmنمونه او  

a=200 mm .  نمونه دوم در فاصله مجاز ناحیه كاشش یافتگي  اس

دو نمونه ناحیه كاشش یافتگي   و طبق مبحث دشم قرار گرفته اس

 . جانمایي شده اند aدیگر در فاصله او كمتر و ایشتر از 

 

 در نمونه اول : RBSمکان ناحیه 

 

 
99.187 mm  = میزا  كاور اتني 

 خارج از محدوده اتني ستو  مي ااشد  .  RBSناحیه 

 

 

 نمونه او  در  RBS  محل جانمایي ناحیه كاشش یافته تیر 2شکل 
 

 در نمونه دوم : RBSمکان ناحیه 

 (744صفحه  9317)طبق آیین نامه مبحث دهم مقررات ملی ویرایش 
ناحیه كاشش یافتگي نمونه دوم در فاصله مجاز طبق مبحث دشم قرار گرفته 

طبق  2نمونه  (RBS) اس  . در زیر كنتر  پارامترشاو محل كاشش یافته 

 مبحث دشم  آورده شده اس  .
 

 در نمونه دوم RBS  محل جانمایي ناحیه كاشش یافته تیر 3شکل   

 
 
1)  

 

 
 

2)  

 

 
 

3)  

 

 
 

4)  
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 در نمونه سوم : RBSمکان ناحیه 

 

 
 سومدر نمونه  RBS  محل جانمایي ناحیه كاشش یافته تیر 1شکل

 
 مدل  ابعادجزئیات و  مقاطع معرفی

 

  mm)                                                                           939/4793افوالدو طو  تیر

W24  فوالدومقط  تیر  76 

 mm) 7000استون فوالدی ارتفاع

W12  مقط  ستو  فوالدو 58 

mm) 105اروكش اتني اا مقط  مراعي 105 

 mm)                                                    7400ا بتنیستون  ارتفاع 

 mm)                                                      7000اآرماتورهای طولی   ارتفاع

mm  1/9ا ضخام  صفحه تقوی   

 mm  9امقط  آرماتورشاو طولي قطر 

 4 (mm) رضيع وقطر مقط  آرماتورشا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   نمایي از اتصا  تیر اه ستو  اه شمراه آرماتورشاو طولي و عرضي قبل از پوشش اتن1شکل

 

پنج سوراخ در جا  تیر اراو عبور آرماتورشاو عرضي اخاموت  از طریق 

میلیمتر در  401ناحیه اتصا  مورد استفاده قرار گرف  و فاصله شر سوراخ 

 .نظر گرفته شد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 جه  عبور خاموتدر جا  تیر نحوه تعبیه سوراخ شا   7شکل

 
 Fully )ستو  كامپوزی  در این مقاله از نوع كامل روكش شده 

encased)  اه شمراه آرماتورشاو طولي و عرضياخاموت   جه  عملکرد

 اهتر و در شم كنش مناسب اتن و فوالد شستند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   كامپوزی  متصل اه تیر  مقط  عرضي ستو9شکل 
 

  18011.48 در این مدلسازو اتن اا مدو  االستیسیته اراار 

در   0.18و ضریب پواسو   و چگالي 

نظر گرفته شد . جه  در نظر گرفتن مد  آسیب در اتن از مد  

concrete damage plasticity model  كه دو فرض اصلي در مکانیزم

گي یعني ترک خوردگي كششي و خورد شدگي فشارو اتن را در گسیخت

 نظر مي گیرد در آااكو  استفاده مي كنیم .

و چگالي   205000 فوالد اا مدو  االستیسیته اراار 

در نظر گرفته   0.3و ضریب پواسو   

 شد .

 

ن نامه جه  اه دس  آورد  دامنه حرك  رف  و ارگشتي تیر از آئی

ATC24  : اه صورت زیر عمل مي كنیم 
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 مقادیر اسمي 

 
 

 آزمو  مرحله چندگانه –  تاریخچه اارگذارو 4جدو 

 

 

 
 اس  درو  طبقه زاویه رانش،  تغییرشکل پارامتر، چندگانه مرحله   آزمو 5شکل 

 
   :4در مرحله ا

 

 

 
 

 

   :2در مرحله ا

 

 

 
 

   :3در مرحله ا

 

 

 
 

   :1در مرحله ا

 

 

 
 

   :1در مرحله ا

 

 

 
 

   :7در مرحله ا

 

 

 
 

   :9در مرحله ا

 

 

 
 

   :5در مرحله ا

 

 

 
   :9در مرحله ا

 

 

 
 

جه  اتصا  و انتقا  نیرو   tieو  Embeddedدر این مدلسازو از قیدشاو 

 جه  اندركنش مناسب مقاط  استفاده شده اس  .

جه  مش اندو ستو  و تیر C3D8R از نوع  HEX وجهي 7از المانهاو 

جه  مش اندو  T3D2از نوع   trussو ورقهاو پیوستگي و از المانهاو

 خاموتها و آرماتورشاو طولي استفاده شد . 

میلیمتر اه نوک تیر  400اا توجه اه اعما  شرایب مرزو جااجایي 

عریف ت مفصلاعما  شد و تکیه گاه دوسر ستو   Yدرجه  محور 

 شد . 

 پس از اعما  عملیات پردازش نمودارشاو زیر مشاشده گردید
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 (:9کانتور تنش فون میسز در نمونه )

 
 

  4كانتور تنش فو  میسز در نمونه ا  9شکل 

 

 (:9در نمونه ) کرنش پالستیککانتور 

 

  4در نمونه ا كرنش پالستی كانتور   40شکل 
 

 

 ( :9نمودار هیسترزیس نمونه )

 

 
  4در نمونه ا نمودار شیسترزیس  44شکل 

 

 (: 7کانتور تنش فون میسز در نمونه )

  2كانتور تنش فو  میسز در نمونه ا  42شکل 

 

 (:7در نمونه ) کرنش پالستیککانتور 

 

  2در نمونه اكرنش پالستی  كانتور   43شکل 
 

 ( :7نمودار هیسترزیس نمونه )

 

 

  2ه ادر نمون نمودار شیسترزیس  41شکل 
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 (:3کانتور تنش فون میسز نمونه )

 

  3كانتور تنش فو  میسز نمونه ا  41شکل 

 

 

 (:3نمونه ) کرنش پالستیککانتور 

  3نمونه ا كرنش پالستی كانتور   47شکل 

 

 ( :3نمودار هیسترزیس نمونه )

 

 
  3نمونه ا نمودار شیسترزیس  49شکل 

 

 

 

 

  3و  2و  4 مقایسه نمودارشاو شیسترزیس نمونه شاو

 3و2و4شاو نمونه  نمودارشاو شیسترزیسمقایسه   45شکل 
 

 رنگ آاي 4نمودار شیسترزیس نمونه 

 قرمزرنگ  2نمونه  یسترزیسنمودار ش

 3نمونه  یسترزیسنمودار ش
  

 سبزرنگ 

  نتیجه گیری :

 اا توجه اه مدلسازو صورت گرفته مي توا  اه این موضوع رسید كه :

 3  در RBSانجام شده در ناحیه كاشش یافتگي تیر ا اا تغییر محل شاو

 كرنش پالستی  و نمونه مورد اررسي  و مشاشده كانتور تنش فو  میسز و

در نمونه   RBSنمودار شیسترزیس سه نمونه ، اهترین محل موقی  ناحیه 

 مي ااشد  . 2
 سپاسگزاری :

و سزایر  ادینوسیله از اسزتاد گرانقزدرم جنزاب آقزاو دكتزر حسزن آقزااراتي        

عزیزاني كه مرا در تهیه این مقاله یارو داده اند كما  تشکر و سپاسگزارو را 

 دارم .

 

 منابع :

 سهیل سروش نیا  ABAQUSكاملترین منب  كاراردو   4

 مبحث دشم مقررات ملي   2

  ATC 24آیین نامه   3

4) Sakaguchi N, Tominaga H, Murai Y, Takase Y, 

Shuto K. Strength and ductility of dteel beam–RC 

5) column connection. In: Proceedings of the Ninth 

World Conference on Earthquake Engineering, vol. 

6) IV. (Tokyo-Kyoto, Japan) 1988, p. 713–8. 

7) Izaki Y, Yamanouchi H, Nishiyama I, Fukuchi Y. 

Seismic behavior of girder-to-column connections 

8) developed for an advanced mixed structure system. 

In: Proceedings of the Ninth World Conference 

9) on Earthquake Engineering, vol. VI. 1988. p. 707–

12 (Tokyo–Kyoto, Japan). 

10) Kanno R. Strength, deformation, and seismic 

resistance of connections between steel beams and 

11) reinforced concrete columns. Cornell University, 

Ithaca (NY): School of Civil and Environmental 

12) Engineering, 1993. 

13) Kuramoto H. Seismic resistance of through column 

type connections for composite RCS systems. 

14) In: Proceedings of the Eleventh World Conference 
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