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 (CFTای پر شده با بتن )ای اتصال خمشی نوین تیر فلزی با ستون فلزی دایرهارزیابی  لرزه
 dadkhah@me.com، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،  سیدساسان دادخواه

 firoozi@azad.ac.ir، استادیار گروه کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، مریم فیروزی نظام آبادی

  

 چکیده 
با توجه به مزیت های کارکرد بتن و فوالد با یکدیگر، استفاده از سازه های 

های اخیر بسیار مورد توجه های بلند مرتبه در سالکامپوزیت در ساختمان

 ها طراحیهای استفاده از این سازهاست. یکی از روشطراحان قرار گرفته 

 CFTهای کامپوزیت با نام های کامپوزیت می باشد. ستونستون

(Concrete Filled Steel Tube یاد می شوند که به معنای لوله های )

فلزی پر شده با بتن است. در این مقاله به بررسی اتصال خمشی تیر فلزی با 

ای و مستطیلی پرداخته شده است. بررسی ابعاد یرهدر مقاطع دا CFTستون 

ای و مستطیلی از اهداف این های اتصال و مقایسه مقطع دایرهو اندازه ورق

طبقه با سیستم قاب خمشی  61ای باشد. در این پژوهش سازهمی مقاله

تحلیل و طراحی  ETABSبا نرم افزار  CFTای متوسط در سیستم سازه

مورد نظر اتصال میان قاب یکطرفه برای بررسی و مطالعه ی شده است. از سازه

مدل  ABAQUSانتخاب گردیده است. اتصال مورد بررسی  در نرم افزار 

های اتصال و شکل های مختلف ابعاد ورقسازی و تحلیل شده است. در نمونه

مقطع ستون برای رسیدن به اتصال خمشی بهینه تغییر داده شده است.در 

دهد که استفاده از ها نشان مییسه نتایج تحلیلی نمونهپژوهش حاضر مقا

ای شکل با اتصال نوین بررسی شده، با توجه با مقطع دایره CFTهای ستون

ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در زمرهاتصاالت خمشی به شرایط لرزه

 ویژه قرار گرفته است.

 اتصال خمشی، CFTهای کامپوزیت، ستون های سازه: کلمات کلیدی

 مقدمه-9

 مورد ساز و درساخت گسترده صورت به که هستند مصالحی فوالد و بتن 

 شده شناخته خوبی به امروزه مصالح دو هر مزایای. دنگیر می قرار استفاده

 سایر هب نسبت)قیمت ارزان باال، مقاومت فشاری نسبتا  با مصالحی بتن. است

 فوالد ضمنامی باشد.  سوزی آتش برابر در توجه قابل ومقاومت(  مصالح

 از استفاده وجود این با. است کم وزن و باال مقاومت، پذیری شکل با مصالحی

 ادیاقتص غیرغالبا   بلند، هایسازه درمخصوصا  ستونها ساختن در ،تنها فوالد

  رتغیی دارای معموال فوالدی های ستون با بلند های سازه همچنین .باشد می

 یپایین مقاومت سوزی آتش درمقابل و بوده بزرگ نسبتا جانبی های شکل

 در بلند، های ساختمان هایستون در ،تنها بتن از استفاده همچنین. دارند

 بتن، ودنب شکننده و ترد بعلت و نموده اشغال را بیشتری فضای پائین طبقات

 ،ای لرزه بارهای در در نتیجه و بوده کمتری پذیری شکل دارای حاصل سازه

 مصالح، دو این هوشمندانه ترکیب. آمد خواهد بوجود سازه در مقاومت افت

سعی بر تعریف  مقالهدر این  .دهد می نتیجه را کاراتر و موثر سیستم یك

، و اتصال (CFT) ستون های مرکب به صورت لوله های پر شده از بتن 

 ایهخمشی تیر فلزی به ستون شده است. با توجه به توجه سازندگان به سازه

د. در باشای ضروری میبلند مرتبه، استفاده از اتصال خمشی در سیستم سازه

های کامپوزیت و نقاط ضعف و قوت در ابتدا مطالعاتی بر روی ستون مقالهاین 

آنها صورت گرفته است. سپس به انواع اتصال خمشی و شرایط پذیرش اتصال 

ای هنمونه با ستون از نظر آئین نامه پرداخته شده است. ساختمانی به عنوان

CFT  تحلیل و طراحی شده است. مقاطع تیر و ستون از نرم افزار استخراج

شده است. اتصال ابداعی مورد نظر در نرم افزار اجزا محدود تحلیل شده، و 

نتایج تحلیل تنش و کرنش و نمودار هیسترسیز بدست آمده است. در ادامه، 

های مورد نامه ذکر شده در آئین مقایسه نتایج اتصال مورد بررسی با موارد

 نظر مد نظر قرار می گیرد.

 پیشینه تحقیق-7

 توسط مختلفی طراحی تحلیل و هایروش و هاتئوری اخیر دهه پنج طول در 

 در تحقیق وجود اینکه با است. شده پیشنهاد متعددی تحقیقاتی هایگروه

 مقاطع روی آزمایشات اولین هنگام از مختلط هایستون عملکرد مورد

 جریان در 1908 در سال  (Burr)بور توسط در بتن شده محصور فوالدی

 حاصل کمی در این زمینه پیشرفت بیستم قرن دوم نیمه تا است، اما بوده

 بتن با شده پر هایلوله رفتار از بهتری درك اخیر های سال است. در شده

 های نامهآییناست. در همین راستا  آمده بدست مطالعات از تعدادی توسط

مرکب  هایستون اجرای و طراحی برای را ضریب اطمینان باالیی طراحی

 EC-4- 2004، هاینامه توان به آیینمی این بین در ،که اندنموده اعمال

 ، BS-5400-2005AISC2010در شبهاتی هم هنوز نمود. اما اشاره 

،  CFTدر بین تحقیقات انجام گرفته در زمینه  .دارد وجود اعضا این رفتار

بسیار کم   CFTتحقیقات بر روی اتصال تیر به ستون لوله پر شده با بتن 

شکل  Iبر روی اتصال بین تیرهای  [1]  توان به  آزمایش والبرتاست که می

ها گاهای پرشده با بتن اشاره کرد. درطول آزمایش، تکیهو لوله های دایره

ناپایدار شدند و تنها نتیجه کیفی آزمایش گزارش شد که وجود هسته بتن، 

های فوالدی را به تعویق انداخت. در ادامه انسوریان کمانش موضعی در لوله

، 6771در سال [4]داو  ،6799در سال [3]کناتانی ، 6791در سال  [2]

در سال  [7]، شکیر 6771در سال  [6]کتو  ،6771در سال [5]عزیزنمینی 

 هایی را پیشنهاد دادند.و ... طرح 1111در سال [8]، فوجیموتو 6771

نمونه اتصال را آزمایش کرد و همه  [9] 5چین تانگ چنگ  1111در سال   

لی یون و  1115ی آنها در مرحله غیر خطی از جوش شکستند. در سال 

اتصال پیچ و مهره ای را مورد آزمایش قرار داد و نتایج نشان [10] همکاران 

 بداد که اتصال پیچی مقاومت لرزه ای باالیی در سختی ، شکل پذیری و جذ

انرژی از خود نشان داد و همچنین میزان جذب انرژی به نسبت قطر ستون 

اتصال پیچ  [11] لی و همکاران 1117به ضخامت آن بستگی دارد. در سال 

به وسیله ورق انتهایی بر روی  CFTو مهره ای تیر فلزی را به ستون دایروی 

( محل کمانش RBSتیر را  بررسی کردند که با استفاده از کاهش مقطع تیر )

را از محل جوش دور کردند و به نتیجه رسیدند که وجود دال سقف تاثیر 

ولید تیزانی و همکاران  1161چشم گیری در مقاومت اتصال دارد. در سال 

 را بررسی کردند که CFTعملکرد هیستریك اتصاالت پیچی به ستون [12]

نتایج نشان داد مقاومت بتن مصرفی و ضخامت ستون موثر در عملکرد 

دو نوع اتصال [13]ایخاس ش و همکاران  1161هیستریك می باشد. در سال 

 الاستفاده از تیر یکسره و اتص با که یکی با استفاده از ورق انتهایی و دیگری

را مورد آزمایش قرار  CFTبراکتی بود برای ستون های دایروی و مستطیلی 

دادند که اتصال براکتی با توجه به اینکه جوش در محل ساخت نداشت عملکرد 

 بهتری از خود نشان داد. 
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 های مرکبمزایای ستون-3

 هستند: زیر مزایای دارای ها ستون این
 محل بهینه مقطع فوالدی-3-9

 درست مقطع پیرامون در فوالدی جدار قرارگیری بعلت CFTهای  ستون در

 قابل افزایش باعث موثرند، و کششی بیشتر خمشی تنشهای جائیکه در

 محل SRCستونهای  در و شود می مقطع مقاومت و در ، سختی توجهی

 [14] شود. می ستون سریع نصب بر عاملی خود قرارگیری

 محصورشدگی باال در بتن-3-7

مقاطع فوالدی باعث افزایش محصور شدگی درهسته بتن و به دنبال آن 

افزایش مقاومت و شکل پذیری در بتن می شوند به علت شکل مقطع و تنش 

ایجاد محصور  )CFT )6CCFTحلقوی ایجادی مقاطع دایروی از ستونهای 

( و مقاطع 1RCFT) CFTشدگی بیشتری نسبت به مقاطع مستطیلی 
1SRC  می کنند البته در مقاطع دایروی محصور شدگی  به نسبت قطر به

 [14] .(  نیز وابسته استD/t)  ضخامت 
 های ساختصرفه جوئی در هزینه-3-3

هزینه های ساخت به علت اجرای سریع و طراحی بهینه و حذف آرماتورها 

کاهش می یابد. به علت مقاومت باالتر، ستون مرکب سبك تر از یك ستون 

بتن آرمه با مقاومت مشابه می باشد، که باعث کاهش بار و هزینه های 

. دفونداسیون، هزینه و مقدار آرماتور و به طور کلی هزینه های ساخت می شو

به عنوان قالب نیز مورد استفاده قرار می  CFTمقاطع فوالدی در ستونهای 

گیرند و همراه با بتن سخت شده درون جدار، بسیار سبك تر از ستونهای 

فوالدی مرسوم می باشد. همچنین اتصال تیر به ستون را می توان به نحو 

ن این که وزکارآمدتر از یك ستون بتنی یا فوالدی طراحی کرد. با توجه به 

سازه ها را لوله های فوالدی تحمل می کنند، امکان اجرای سقف های باالتر 

در مدت زمان کوتاهی پس از بتن ریزی سقف های پایین وجود دارد. بدین 

صورت سرعت اجرا بسیار باال رفته و نیازی نیست برای اجرای سقف های باال 

 [14] منتظر ماند تا بتن به مقاومت اولیه خود برسد.
 تاخیر در کمانش موضعی فوالد-3-4

در مقاطع مرکب، ستون فوالدی)فشرده،غیر فشرده و الغر( به علت تماس با   

یابد و کمانش در آن به تاخیر افتاده و یا بتن سفت شده سختی بیشتری می

اتفاق نمی افتد. بنابراین تا زمانیکه تماس بین بتن و فوالد کاهش یابد )مثل 

ترك خوردن بتن و یا جدا سازی بتن و فوالد( کمانش به تاخیر خواهد افتاد. 

با ترك خوردن بتن به علت جلوگیری از انبساط بیش  CFTالبته درستونهای 

توسط جدار فوالدی همچنان تماس بین بتن و فوالد برقرار خواهد  از حد بتن

 [14] بود.

ای های خمشی طبق ضوابط آیین نامه لرزهطبقه بندی قاب -4
AISC 

های خمشی فوالدی به سه دسته تقسیم نامه قابطبق ضوابط این آیین 

 [15] :شوندمی

 ( 4قاب خمشی ویژهSMF) 

 ( 5قاب خمشی متوسطIMF) 

                                                           
    1 CCFT:Circle Concrete Filled Steel Tube 

    2 RCFT:Rectangular Concrete Filled Steel Tube 

    3 SRC:Steel-Reinforced Concrete Section 

 ( 1قاب خمشی معمولیOMF) 

، سه سطح مختلف ظرفیت نامه به آن اشاره شدسه نوع قابی که در این آیین  

های خمشی ویژه و متوسط به دهند. قابچرخش غیراالستیك را نتیجه می

طراحی  رادیان 16/1و  11/1ترتیب برای پذیرش چرخش غیراالستیك 

شوند که بطور قابل ای طراحی میهای خمشی معمولی به گونه. قابشوندمی

 های غیراالستیكای در حالت االستیك باقی بمانند و تغییر شکلمالحظه

 16/1االستیك  چرخش های خمشی بسیار کمی در آنها رخ دهد. برای قاب

 غییر مکانتباً برابر ، چرخش غیراالستیك نیز تقریشودرادیان در نظر گرفته می

  ، متوسط و معمولیهای خمشی ویژه. در نتیجه قابشودغیراالستیك فرض می

 16/1و  11/1،  14/1میان طبقه  زاویه تغییر مکانبه ترتیب برای تحمل 

 .شوندرادیان طراحی می

 سازه مورد بررسی -5

 ست.اتصال مورد نظر از محوری که با خط چین مشخص شده، انتخاب شده ا

 
 : پالن معماری طبقات6 شکل

 تیر مورد بررسی اتصال طعمق -5-9

 

 
 : مقطع تیر مورد بررسی اتصال1 شکل

    4 SMF: Special Moment Frame 

    5 IMF: Intermediate Moment Frame 

    6 OMF: Ordinary Moment Frame 
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 : مشخصات تیر مورد بررسی اتصال6 جدول

 
 

 هامعرفی مدل-6

زیر سازه ای شامل یك گره از اتصال کناری در یك قاب خمشی که    

متشکل از دو ارتفاع نیم ستون باال و پایین و تیری به طول نصف دهانه 

( مدل سازی شده اند . همان طوری که در شکل 1قاب مطابق شکل )

 مترمی باشد. 125و تیر به طول  1214دیده می شود ستون به ارتفاع 

 
 هاکلی نمونه : زیر سازه1 شکل

 ها شکل کلی اتصال نمونه -6-9

( ، ورق زیر PL.Aاتصال مورد بررسی شامل ورق روسری) 

( و ورق PL.B,PL.C(، ورق گذرنده از ستون )PL.Aسری)

 ( می باشد.PL.Dبرشگیر)

 
 : شکل کلی اتصال نمونه4 شکل

 

 

 هانمونه مشخصات -6-7

نمونه پرداخته شده است. دو نمونه اول  4در این پژوهش به بررسی 

اتصال تیر به ستون مستطیلی شکل، و دو نمونه دوم اتصال به ستون 

 ای شکل می باشد.دایره

 

 ها: مشخصات نمونه1 جدول

 نمونه
C-
NS
F1 

C-
NS
F2 

C-
NS
F3 

C-
NS
F4 

ضخامت 

جدار 

ستون 

(mm) 

61 61 61 61 

قطر 

ستون 

(mm) 

411 411 411 411 

ضخامت 
PLA  
(mm) 

11 11 11 15 

 ضخامت 

PLB , 

PLC(m

m) 

41 11 11 11 

ضخامت 
PLD 

(mm) 
- 61 61 61 

 

 بررسی نتایج تحلیل اجزاء محدود-2

ها و نمودار های ون میسز نمونهدر این بخش به نمایش تنش 

 هیسترسیز آنها پرداخته شده است.
 هانمونهتوزیع تنش ون میسز -2-9

مشخص می باشد، تمرکز تنش در  9تا  5همانطور که از اشکال   

ها در بر اتصال بوده و از محل اتصال تیر یه ستون دور شده تمامی نمونه

است. با توجه به این موضوع مفصل پالستیك در تیر بالفاصله بعد از 

 اتصال تشکیل شده است.
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 C-NSF1: تنش ون میسز نمونه 5 شکل

 
 C-NSF2: تنش ون میسز نمونه 1 شکل

 
 C-NSF3تنش ون میسز نمونه : 9 شکل

 

 
 C-NSF4تنش ون میسز نمونه : 9 شکل

 هانمودار هیسترسیز نمونه -2-7

( M- θها بر حسب )هیسترسیز نمونهنمودار  61تا  7در اشکال   

 مشاهده می شود.

 

 
 C-NSF1نمونه  M - θای: منحنی رفتار لرزه7 شکل

 

 
 C-NSF2نمونه  M - θایمنحنی رفتار لرزه: 61 شکل
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 بحث و نتیجه گیری-8

در توزیع تنش و کرنش مقطع یتنی ستون مشاهد شد که،  با افزایش 

 ضخامت ورق گذرنده از ستون، تنش و کرنش در بتن افزایش یافت.

)تن.متر( لنگر را تحمل 611رادیان،  1214ها در دوران تمامی نمونه

کردند، که با توجه به ظرفیت پالستیك خمشی تیر،  این عدد برای اتصال 

ا هخمشی ویژه مورد قبول می باشد. با توجه به نمودار هیسترسیز نمونه

ای مناسبی را از خود مشخص شد که، به صورت کلی اتصال رفتار لرزه

د . بعد از اتصال تشکیل شنشان داد و مفصل پالستیك در تیر بالفاصله 

 ای از مهم ترین نتایج به صورت زیر می باشد:خالصه

 استفاده از ورق برشگیر باعث افزایش جذب انرژی اتصال شد. -6

در نمونه سوم با کاهش ضخامت جداره ستون، یعنی افزایش  -1

( ستون به حد تسلیم خود D/tنسبت قطر به ضخامت)

آن کاسته شد. که رسید، و از سطح زیر نمودار هیسترسیز 

نشان می دهد اتصال دچار کاهش جذب انرژی و شکل 

 ای ضعیفهای دیگر رفتار لرزهپذیری شد. نسبت به نمونه

 تری از خود نشان داد.

کاهش ضخامت ورق رو سری و زیر سری، با حفظ رفتار  -1

 ای باعث سبك تر شدن اتصال شد.مناسب لرزه
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