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 چكیده 
را ها و سازه آن یو صنعت یادار یهاها و مجتمعکارخانه ،یمسکون یهاها اعم از ساختمانکه ساختمان یاز اتفاقات یکی

 یشتریب تیو حساس تیاز اهم یفوالد یهاامر در مورد سازه نیاست. بخصوص ا یسوزآتش دهندیقرار م ریتحت تاث

ی باال یحرارت تیهدا به خاطر ضریب نیچنو هم شودیفوالد م متباعث کاهش مقاو یسوزکه آتش رایبرخوردار است ز

 یواقع یهااسیآتش در مق شاتیاز آزما مشاهدات. بر اهمیت این موضوع افزوده است یفوالد یاعضاضخامت کم فوالد و 

ل قاب ریتاث روها،ین عیتوز در شانییعلت تواناها، بهامر است که اتصال نیا دیمو یسوزخراب شده در اثر آتش یهاو سازه

با تغییر در به ستون  ریت یاتصال ورق انتها قیتحق نیدر آتش دارند. در ا یاسازه یانهدام عضوها یدما یرو یتوجه

، نشان دهنده ضخامت ورق انتهایی نتایج تغییر در شده است. تحلیل ABAQUSنرم افزار  طیدر محپارامترهای اتصال 

 در دمای نهایی اتصال است. تغییر

 

  روش اجزاء محدود چ،یبا پوشش کامل، آتش، پ ییصفحه انتها ،یاتصال صلب فوالد  های کلیدی:واژه

 مقدمه  -1
جایی که این عمل و از آن باشدای میمهمترین و بهترین وسیله برای مطالعه رفتار عضوهای سازهمطالعات آزمایشگاهی 

 توانیمکه روشی کارآمد  های دیگری را امتحان نمود، بهتر است روشباشدمیمخصوصا در دمای باال بر گیر، پیچیده و هزینهوقت

ا با رآزمایشگاهی رفتار  باشد که. البته این روش در صورتی قابل قبول میدنباشمی مطالعات اجزاء محدود ،استفاده نمود از آن

ه و زمان با هزینتوان ابعاد آن عضو را اگر این مدل ساخته شده قابل تغییر باشد نیز میچنین هم .کنند بینیدقت کافی پیش

 در چند سایز تغییر داد و بر روی آن مطالعات انجام داد.بسیار پایینی 

دی شده به این دلیل که قوالد دارای مقاومت و سختی باال و در چند دهه گذشته از فوالد در ساختمان سازی استفاده زیا

ژگی با سرعت و آسودگی در اجرای سازه ترکیب این وی ،چنین شگل پذیری خوبی نسبت به دیگر مصالح ساختمان سازی استهم

 اما با این وجود ظرفیت بار بری سازه فلزی به های بلند مرتبه و صنعتی شناخته شده است.و بهترین گزینه برای ساختمانشده 

وقتی یک قاب فلزی در معرض آتش  یابد.سوزی به دلیل از دست دادن مقاومت و سختی فوالد، کاهش میطور ناگهانی در آتش
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نیاز  وزیسبنابراین آنالیز و طراحی مناسبی برای آتش کنند.گیرد تمام عضوها به طور ناگهانی افزایش دما را تجربه میقرار می

 .[3] کرد خوب فوالد مطمئن شدباشد تا از عملمی

در سازه فوالدی کاربرد زیادی دارند تا نیروهای تیر را به ستون یا  از اتصال مفصلی گرفته تا اتصال صلب اتصاالت پیچی

اتصاالت در دمای باال برای فروپاشی سازه  .است اتصال صفحه انتهاییها ترین آنعضوهای مجاورش انتقال دهد. یکی از معروف

اتصاالت نسبت به اعضائ سازه، از  شد که اتصاالت به دلیل دمای پایین در[. تا کنون تصور می2نقش مهمی را ایفا میکنند]

برخوردار می باشد، در نتیجه بیشتر مطالعات بر روی اجزائ دیگر انجام شده است. فروپاشی ساختمانمقاومت باالیی در برابر آتش 

 ABAQUSافزار اجزاء محدود با استفاده از نرم این مقاله در. [1] های مرکز تجارت جهانی در آتش این موضوع را تغییر داد

های نرم افزار اجزاء تحلیل حاصل از برای آگاهی از دقیق بودن نتایج مطالعه شده است.اتصال در دمای باال  بر روی رفتار[ 4]

 .سازی شددر نرم افزار مدل آزمایشگاهی نمونه[ بهره برده و 5از نتایج آزمایشگاهی الجبری و همکاران ] ،ABAQUSمحدود 

گاهی مفروض، سازی با شرایط تکیهبرای این مدل ABAQUSافزاز مقایسه گردید و توانایی نرم آزمایشگاهی با نتایج عددی نتایج

 و بر روی آن شده به عنوان مدل پایه استفادهالجبری و همکاران  نمونه آزمایشگاهی ابعاد اثبات گردید. اکنون در این فصل از

، ABAQUS افزاری رفتار اتصال صفحه انتهایی با پوشش کامل در دمای باال با استفاده از نرمشود تا به بررستغییرات اعمال می

 .پرداخته شود

  تحلیل شده نمونه -2
مشخص  3 طور که در شکلآتش همان با پوشش کامل در ییانتها یبا صفحه یچیصلب پ یاتصال فوالد قیتحق نیدر ا

. ابعاد دباشیم یابه صورت طره ریو ت ،فرض شده یدو سر ستون مفصل یگاههیتک طی. شراردیگیقرار م یشده است، مورد بررس

 . باشندیم S275شکل و از جنس فوالد  Iکه به صورت  ،دهیگرد ابانتخ ییکایآمر هایفیلپراز  پایهو ستون  ریت

 m به طول W10x15 به شماره پرفیل از ریتالف( -3در اتصالی که به عنوان اتصال پایه انتخاب شده است، مطابق شکل 

ورق و  8.8درجه و از  M16عدد پیچ  6از در اتصال  هاچیپ هستند. m  1به طول W6x15 شماره به پرفیلاز  زیو ستون ن 55/3

اسم  E8-M16-8.8به یکدیگر متصل شده است. مدل پایه با نام  2که مطابق شکل  انتخاب شده mm 8 انتهایی با ضخامت

بیانگر  8.8و در آخر  mm 36بیانگر پیچ با قطر  M16بیانگر ضخامت ورق انتهایی،  Eکه عدد بعد از حرف گذاری شده است 

و  mm 1 ،mm 6 ،mm 8 ،mm 31اندازه  5در  ضخامت ورق انتهاییدر  رییتغ یبررس قیتحق نیهدف از ا .باشددرجه پیچ می

mm 32  حقیق در این ت لنگر و دوران این نوع اتصال را داشته باشد. ترین تاثیر بر روی خصوصیاترود بیشانتظار میاست که

در  hو ارتفاع آزاد با حرف  bنسبت عرض یا ارتفاع آزاد به ضخامت، به عنوان الغری در نظر گرفته شده است. عرض آزاد با حرف 

 پ( برای تیر، مشخص است.-3-1ب( برای ستون و شکل -3-1شکل 

 یرو ،از ستون m5/3  در فاصله ،است مشخص الف(-3طور که در شکل همان یکنوامتمرکز  یکیبار استات اندازه آنالیز در سه

مام ت الزام به ذکر است که .یابد تا لنگر در اتصال به مقدار مشخص خود برسددارد که در مرحله اول مقدار بار افزایش میقرار  ریت

و  kN.m 8  ،kN.m 31 به یکی از مقادیراتصال  لنگریابد تا ش میهای جداگانه افزایبار متمرکز یکنوا در تحلیل تحت هانمونه

kN.m 35  برسد. در مرحله بعدی دمای اتصال از دمای محیطیC° 21  به صورت خطی نسبت به زمان بهC° 311  افزایش

اجزا محدود به روش زوج دقیقه در نظر گرفته بودند اما در آنالیز  31یابد. در مدل آزمایشگاهی الجبری و همکاران زمان را می

کند، به همین دلیل تحلیل در یک واحد زمانی انجام گرفته ها ایجاد نمیدما زمان اهمیتی ندارد و تفاوتی در جواب -جابجایی

 چرخش-نمودارهای دما طرح نیا درمعیار مقایسه  .شداستفاده  ززیشکست فون م اریاز مع است و یخط ریاز نوع غ است. آنالیز

فعال  ABAQUSدر  Solidهای که آزادی چرخشی برای المانبه دلیل اینچرخش اتصال -برای رسم نمودار دما .است اتصال

 .مقدار چرخش اتصال محاسبه شده است (3) از فرمول پس برای اندازه گیری چرخش اتصال باشد،نمی

(3) 
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نسبی در مقدار تغییر مکان  uفاصله از ورق انتهایی است که به طولدر نظر گرفته شده است،  L، 1که در آن مطابق شکل 

 از صفحه انتهایی در میان جان تیر، نسبت به گره میان صفحه انتهایی است. cm 25گره با فاصله 

 

 

 )ب(

 
 )الف( (پ)

 تحت آتش سوزی: جزئیات اتصال تیر به ستون با بارگذاری استاتیكی متمرکز -1شكل 

 از اتصال B-Bبرش  -پ ، واز اتصال A-Aبرش  -بنمای کلی اتصال،  -الف 

 
 طریقه اتصال تیر به ستون -2شكل 
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 [.5شكل تغییر شكل یافته تیر برای محاسبه چرخش اتصال ] -3شكل 

 

  هاخالصه نتایج تغییر ضخامت در انتهای تحلیل -1جدول  

 نام مدل
الغری ورق 

 انتهایی

خمش اتصال 

(kN.m) 

دما 

(C°) 

درصد اختالف 

با مدل  دما

  دارستاره

چرخش 

(mrad) 

 درصد اختالف چرخش

 داربا مدل ستاره

E4-M16-8.8 5/35 

8 581 %33- 5/62 %23- 

31 163 %38- 1/61 %35- 

35 158 %13- 85/61 %5- 

E6-M16-8.8 1/31 

8 616 %5/2- 3/83 %31 

31 556 %8/2- 6/86 %33 

35 135 %1/1- 81 %23 

E8-M16-8.8* 56/5 

8 652 %1 1/53 %1 

31 552 %1 6/52 %1 

35 521 %1 2/63 %1 

E10-M16-8.8 2/6 

8 651 %2/1 1/63 %31- 

31 551 %1/1 8/61 %32- 

35 522 %1/1 1/61 %31- 

E12-M16-8.8 2/5 

8 656 %6/1 5/66 %36- 

31 555 %3/1 63 %36- 

35 521 %1/1 55 %38- 

 تغییر ضخامت ورق انتهایی -3 
ذکر شده است. با توجه به  3آنالیز صورت پذیرفت که جزئیات آن در جدول  35  به منظور بررسی اثر ضخامت ورق انتهای

توان دریافت که افزایش ضخامت ورق انتهایی تا جایی تاثیر گذار است که محل گسیختگی از عضوی داده های بدست آمده می
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به وضوح  kN.m 35تاثیر تحت لنگر شود این مشاهده می 3و جدول  1طور که در شکل به عضو دیگر انتقال داده نشود. همان

 شود که با افزودن ضخامتباشد. در نمودار دیده میترین ضخامت میشود و ضخامتی که با محاسبات بدست آمده مناسبدیده می

 شود.تغییر زیادی در دمای نهایی دیده نمی mm 8بعد از ضخامت 

 mm 4ورق انتهایی با ضخامت  -3-1
که سبب رسد می mrad 36، چرخش اتصال به C° 121با رسیدن دما به   kN.m 8تحت خمش  E4-M16-8.8مدل 

های تحت کشش صورت . طبق مشاهدات انجام شده شروع تسلیم در ورق انتهایی در مجاورت پیچتسلیم ورق انتهای شده است

دو برابر شدن الغری ورق  با توجه به مشخص است 1شکل  طور که درگرفت و سپس در سطح ورق انتهای، انتشار یافت. همان

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد.  23کاهش در دمای انتهایی و %  33ی پایه، به میزان % انتهایی این نمونه نسبت به نمونه

است که در بال ستون و نزدیک به جان در ردیف   C° 523در دمای  mrad 11شروع تسیلم در ستون متناطر با چرخش 

 mradها دچار تسلیم می شود که اتصال به چرخش ی کوچکی از پیچدر انتهای تحلیل ناحیه دهد.یهای تحت کشش رخ مپیچ

 د.شوتوان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با ورق انتهایی انجام میرسده است. ولی در کل می C° 581در دمای  62
 

 
 انتهاییبا تغییر ضخامت ورق  kN.m 8چرخش تحت لنگر -نمودار دما -4شكل 

 

رسد که سبب می mrad 38، چرخش اتصال به C° 21در دمای محیطی  kN.m 31تحت خمش  E4-M16-8.8مدل 

با توجه به دو برابر بودن الغری ورق انتهایی این نمونه  مشخص است 5شکل  طور که در تسلیم ورق انتهای شده است. همان

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. شروع تسیلم در  35کاهش در دمای انتهایی و %  38ی پایه، به میزان % نسبت به نمونه

در دمای  mrad 11های ردیف باالیی تحت کشش با چرخش است پیچ  C° 265در دمای  mrad 25ستون متناطر با چرخش 

C° 116در انتها اتصال در چرخش  به تسلیم رسید. ها،کله پیچmrad 1/61  و دمایC° 163 شود.دچار شکست می 
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 با تغییر ضخامت ورق انتهایی kN.m 13چرخش تحت لنگر -نمودار دما -5شكل  

رسد که سبب می mrad 11، چرخش اتصال به C° 21در دمای محیطی  kN.m 35تحت خمش  E4-M16-8.8مدل 

توجه به دو برابر بودن الغری ورق انتهایی این نمونه  با مشخص است 6شکل  طور که در تسلیم ورق انتهای شده است. همان

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. شروع تسیلم در  5کاهش در دمای انتهایی و %  13ی پایه، به میزان % نسبت به نمونه

ا ه ولی تها به تسلیم رسیدهای باالیی تحت کشش درکله پیچپیچ .است  C° 316در دمای  mrad 16ستون متناطر با چرخش 

دهند،  این تمرکز تنش در اثر اندر کنش ورق انتهای شکست اتصال ناحیه تسلیم شده تغییر شکل چندانی از خود نشان نمی

شود. این دچار شکست می C° 158و دمای  mrad 61انتهایی و پیچ، توسط نیروی اهرمی است. در انتها، اتصال در چرخش 

 شود، تغییر شکل اتصال به خاطر بار استاتیکی بوده است.دیده می 6شکل  ی که در اتصال به دلیل ضعیف بودن ورق انتهای

 
 با تغییر ضخامت ورق انتهایی kN.m 11 چرخش تحت لنگر-نمودار دما -6شكل  

 mm 6ورق انتهایی با ضخامت  -ب

رسد که سبب تسلیم می mrad 3، چرخش اتصال به C° 513با رسیدن دما به   kN.m 8تحت خمش  E6-M16-8.8مدل 

های تحت کشش صورت گرفت طبق مشاهدات انجام شده شروع تسلیم در ورق انتهایی در مجاورت پیچ ورق انتهای شده است. 

با توجه به این که الغری ورق انتهایی این  مشخص است1شکل طور که درو سپس در سطح ورق انتهای، انتشار یافت. همان

درصد افزایش در چرخش اتصال  31کاهش در دمای انتهایی و %  5/2برابر است، به میزان %  11/3ی پایه نمونه نسبت به نمونه

است که در بال ستون و نزدیک به جان در ردیف   C° 511در دمای  mrad 31دارد. شروع تسیلم در ستون متناطر با چرخش 
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به چرخش  C° 615ر انتهای تحلیل در دمای ها در کل طول خود دچار تسلیم شدند. دپیچدهد. های تحت کشش رخ میپیچ

mrad 31 شود.توان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با ورق انتهایی انجام میرسد. ولی در کل میمی 

رسد که سبب تسلیم ورق می mrad 3، چرخش اتصال به C° 265در دمای  kN.m 31تحت خمش  E6-M16-8.8مدل 

 ینمونه به نسبت نمونه این ورق انتهایی الغری که این به توجه با مشخص است 5شکل  طور که در انتهای شده است. همان

دارد. شروع تسیلم در  اتصال چرخش در افزایش درصد 33 % و انتهایی دمای در کاهش 8/2 % میزان به است، برابر 11/3 پایه

که کنترل شکست اتصال با شکست ورق توان نتیجه گرفت می .است  C° 115در دمای  mrad 31ستون متناطر با چرخش 

 رسد.می mrad 85به چرخش  C° 556گیرد. در انتهای تحلیل اتصال در دمای انتهایی صورت می

که سبب تسلیم ورق رسد می mrad 33، چرخش اتصال به C° 316در دمای  kN.m 35تحت خمش  E6-M16-8.8مدل 

 ینمونه به نسبت نمونه این الغری ورق انتهایی که این به توجه با مشخص است 6شکل  طور که در .. همانانتهای شده است

دارد. شروع تسیلم در  اتصال چرخش در افزایش درصد 23 % و انتهایی دمای در کاهش 1/1 % میزان به است، برابر 11/3 پایه

به تسلیم رسیده ولی تا  هاهای باالیی تحت کشش درکله پیچپیچ .است  C° 211در دمای  mrad 31ستون متناطر با چرخش 

در توان این تمرکز تنش را در اثر اندهند که میانتهای شکست اتصال ناحیه تسلیم شده تغییر شکل چندانی از خود نشان نمی

دچار شکست  C° 135و دمای  mrad 51کنش ورق انتهایی و پیچ، توسط نیروی اهرمی دانست. در انتها اتصال در چرخش 

 گردد.شکست اتصال با ورق انتهایی کنترل میشود. در این مدل می

 mm 8ورق انتهایی با ضخامت  -پ
رسد که می mrad 6، چرخش اتصال به C° 512با رسیدن دما به  kN.m 8تحت خمش  E8-M16-8.8مدل پایه با نام 

باشد. طبق تحلیل میی ناحیه تسلیم ورق انتهایی در انتهای نشان دهنده الف-5شکل  سبب تسلیم ورق انتهای شده است. 

های تحت کشش صورت گرفت و سپس در سطح ورق انتهای، مشاهدات انجام شده شروع تسلیم ورق انتهایی در مجاورت پیچ

، در بال ستون، نزدیک mrad 6در چرخش   C° 512زمان با ورق انتهایی، با رسیدن دما به انتشار یافت. شروع تسیلم ستون هم

شود که در انتهای دهد و در نزدیک بال پایینی تیر، در جان ستون لهیدگی ایجاد میکششی رخ میهای به جان در ردیف پیچ

زمان با ورق انتهایی و بال های کششی باالیی همچنین شروع تسلیم پیچقابل مشاهده است. هم ب-5شکل  تحلیل این ناحیه در 

های کششی در کل طول خود دچار تسلیم شدند. لیل پیچدهد که در انتهای تحنشان می پ-5شکل  ستون صورت گرفت و در 

ورق  شود،دیده می 1شکل  و 3طور که در جدول رسد. همانمی mrad 53به چرخش  C° 652در انتهای تحلیل در دمای 

 به تسلیم زمان در تمام اجزاتر است زیرا این اتصال همهای دیگر بهینهنسبت به نمونه 56/5و الغری  mm 8انتهایی با ضخامت 

 شود.توان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با تمام اجزائ اتصال انجام میرسیده است. در کل می

  
 )ب( )الف(
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 )ت( )پ(

 :kN.m 8تحت لنگر  mm 8مود گسیختگی اتصال با صفحه انتهایی با ضخامت  -1شكل  

 الف( صفحه انتهایی، ب( ستون، پ( پیچ و ت( اتصال

رسد که سبب می mrad 3، چرخش اتصال به C° 115با رسیدن دما به  kN.m 31تحت خمش  E8-M16-8.8مدل 

ی باالیی های کششچنین شروع تسلیم پیچد. همباشزمان با ورق انتهایی میتسلیم ورق انتهای شده است. شروع تسیلم ستون هم

ی در های کششانجام گرفته دیده شد در انتهای تحلیل پیچزمان با ورق انتهایی و بال ستون صورت گرفت که طبق بررسی هم

طور که در جدول رسد. همانمی mrad 51به چرخش  C° 552کل طول خود دچار تسلیم شدند. در انتهای تحلیل در دمای 

زیرا این تر است های دیگر بهینهنسبت به نمونه 56/5و الغری  mm 8شود، ورق انتهایی با ضخامت دیده می 6شکل  و  1-5

 شود.زمان در تمام اجزا به تسلیم رسیده است. در کل کنترل شکست اتصال با تمام اجزائ اتصال انجام میاتصال هم

رسد که سبب می mrad 31، چرخش اتصال به C° 262با رسیدن دما به  kN.m 35تحت خمش  E8-M16-8.8مدل 

چنین شروع دهد. هم، رخ میmrad 33در چرخش   C° 115ما به تسلیم ورق انتهای شده است. شروع تسیلم ستون با رسیدن د

به چرخش  C° 533زمان با ورق انتهایی و بال ستون صورت گرفت. در انتهای تحلیل در دمای های کششی باالیی همتسلیم پیچ

mrad 63 شود، ورق انتهایی با ضخامت دیده می 6شکل  و  5-1طور که در جدول رسد. همانمیmm 8  نسبت  56/5و الغری

زمان در تمام اجزا به تسلیم رسیده است. بررسی گویای کنترل شکست اتصال تر است زیرا این اتصال همهای دیگر بهینهبه نمونه

 با تمام اجزائ اتصال است.

 mm 11ورق انتهایی با ضخامت  -ت
رسد که می mrad 6، چرخش اتصال به C° 512با رسیدن دما به   kN.m 8اتصال تحت خمش  E10-M16-8.8مدل 

باشد. طبق مشاهدات ی ناحیه تسلیم بال ستون در انتهای تحلیل مینشان دهنده ب-8شکل  سبب تسلیم بال ستون شده است. 

چنین مه های تحت کشش صورت گرفت و سپس در سطح بال، انتشار یافت وانجام شده شروع تسلیم بال ستون در مجاورت پیچ

با توجه به این که الغری ورق  مشخص است1شکل  در .شودمی لهیدگی ستون دچار جان در اثر فشار، تیر پایینی بال دیکنز در

درصد کاهش در  31افزایش در دمای انتهایی و %  2/1برابر است، به اندازه %  8/1ی پایه انتهایی این نمونه نسبت به نمونه

است که در مجاورت جان   C° 533در دمای  mrad 25چرخش اتصال دارد. شروع تسیلم در ورق انتهایی متناطر با چرخش 

های قابل مشاهده است.شروع تسلیم پیچ لفا-8شکل  دهد که انتهای تحلیل این ناحیه در های کششی رخ میتیر در ردیف پیچ

ها در کل طول خود دچار دهد، پیچنشان می پ-8شکل  زمان با آغاز تسلیم ستون است که در انتهای تحلیل کششی باالیی هم

توان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال رسد. میمی mrad 63به چرخش  C° 651تسلیم شدند. در انتهای تحلیل در دمای 

 است. رسیده تسلیم به زودتر ستون بال، انتهایی صفحه کردن ترضخیم با شود وبال ستون انجام می با

رسد که می mrad 8، چرخش اتصال به C° 115با رسیدن دما به   kN.m 31اتصال تحت خمش  E10-M16-8.8مدل  

 یورق انتهایی این نمونه نسبت به نمونهبا توجه به این که الغری  مشخص است 5شکل  سبب تسلیم بال ستون شده است. در 

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. شروع تسیلم در ورق  32افزایش در دمای انتهایی و %  1/1برابر است، به اندازه %  8/1پایه 
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زمان با آغاز تسلیم ستون های کششی باالیی هماست. شروع تسلیم پیچ  C° 523در دمای  mrad 21انتهایی متناطر با چرخش 

توان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با بال رسد. میمی mrad 61به چرخش  C° 551است. در انتهای تحلیل در دمای 

 است. رسیده تسلیم به زودتر ستون بال، انتهایی صفحه کردن ترضخیم با شود وستون انجام می

 

  
 )ب( )الف(

  
 )ت( )پ(

 :kN.m 8تحت لنگر  mm 11مود گسیختگی اتصال با صفحه انتهایی با ضخامت  -8شكل  

 الف( صفحه انتهایی، ب( ستون، پ( پیچ و ت( اتصال.

 

د که رسمی mrad 31، چرخش اتصال به C° 265با رسیدن دما به  kN.m 35اتصال تحت خمش  E10-M16-8.8مدل  

 یبا توجه به این که الغری ورق انتهایی این نمونه نسبت به نمونه مشخص است 6شکل  در  .سبب تسلیم بال ستون شده است

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. شروع تسیلم در ورق  31افزایش در دمای انتهایی و %  1/1برابر است، به اندازه %  8/1پایه 

دهد. های کششی رخ میر در ردیف پیچاست که در مجاورت جان تی  C° 513در دمای  mrad 11انتهایی متناطر با چرخش 

 mradبه چرخش  C° 522در انتهای تحلیل در دمای ان با آغاز تسلیم ستون است. زمهای کششی باالیی همشروع تسلیم پیچ

 بال، هاییانت صفحه کردن ترضخیم با شود وتوان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با بال ستون انجام میرسد. میمی 61

 است. رسیده تسلیم به زودتر ستون

 mm 12ورق انتهایی با ضخامت  -ث
رسد که می mrad 5، چرخش اتصال به C° 512با رسیدن دما به   kN.m 8اتصال تحت خمش  E12-M16-8.8مدل 

 های تحت کشش صورتسبب تسلیم بال ستون شده است. طبق مشاهدات انجام شده شروع تسلیم بال ستون در مجاورت پیچ
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شودکه یم لهیدگی ستون دچار جان در اثر فشار، تیر پایینی بال نزدیک چنین درهم و سپس در سطح بال، انتشار یافت وگرفت 

ایه ی پبا توجه به این که الغری ورق انتهایی این نمونه نسبت به نمونه مشخص است 1شکل در .باعث کمانش موضعی شده است

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. ورق انتهایی در مجاورت  36در دمای انتهایی و % افزایش  6/1برابر است، به اندازه %  65/1

 .است، به تسلیم رسیده C° 656در دمای  mrad 65جان و بال فشاری تیر ناحیه کوچکی، در انتهای تحلیل متناطر با چرخش 

توان نتیجه گرفت که کنترل می .است C° 628در دمای  mrad 13های کششی باالیی متناطر با چرخش شروع تسلیم پیچ

 است. سیدهر تسلیم به زودتر ستون بال، انتهایی صفحه کردن ترضخیم با شود وها انجام میشکست اتصال با بال ستون و پیچ

رسد که می mrad 32، چرخش اتصال به C° 121با رسیدن دما به  kN.m 31اتصال تحت خمش  E12-M16-8.8مدل 

 یبا توجه به این که الغری ورق انتهایی این نمونه نسبت به نمونه مشخص است 6شکل  سبب تسلیم بال ستون شده است. در 

در  درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. ورق انتهایی 36افزایش در دمای انتهایی و %  3/1برابر است، به اندازه %  65/1پایه 

های دو ردیف باالیی ، به تسلیم رسیده است. شروع تسلیم پیچC° 556در دمای  mrad 63انتهای تحلیل متناطر با چرخش 

انجام  هاتوان نتیجه گرفت که کنترل شکست اتصال با بال ستون و پیچاست. می C° 523در دمای  mrad 21متناطر با چرخش 

 .شودمی تسلیم زودتر ستون بال، انتهایی صفحه کردن ترضخیم با شود ومی

رسد که می mrad 31، چرخش اتصال به C° 265با رسیدن دما به  kN.m 35اتصال تحت خمش  E12-M16-8.8دل م

 یبا توجه به این که الغری ورق انتهایی این نمونه نسبت به نمونه مشخص است 5شکل  سبب تسلیم بال ستون شده است. در 

درصد کاهش در چرخش اتصال دارد. ورق انتهایی در  38افزایش در دمای انتهایی و %  1/1برابر است، به اندازه %  65/1پایه 

، به تسلیم C° 521در دمای  mrad 55مجاورت جان و بال فشاری تیر ناحیه کوچکی، در انتهای تحلیل متناطر با چرخش 

توان نتیجه گرفت اند. میبه تسلیم رسیده C° 121در دمای  mrad 25طر با چرخش های دو ردیف باالیی متنارسیده است. پیچ

 .شودمی سلیمت زودتر ستون بال، انتهایی صفحه نشد ترضخیم با شود وها انجام میکه کنترل شکست اتصال با بال ستون و پیچ

 نتیجه گیری -4
تر شودکه این خمیدگی یا ضخیمنمودارها یک خمیدگی ایجاد میها نشان داد که با تسلیم شدن اولین جزء اتصال، در بررسی

ناحیه تسلیم شده در صفحه انتهایی  mm 1کند. در اتصال صفحه انتهایی با ضخامت کردن صفحه انتهایی به چپ حرکت می

تر شدن ا ضخیماست و ب شود که تسلیم صفحه انتهایی بیشتر به خاطر بار استاتیکیقرار دارد و با افزایش بار استاتیکی دیده می

نتهایی چنین تغییر مکان صفحه ایابد. همصفحه انتهایی، ناحیه تسلیم شده کاهش پیدا کرده و در دیگر وسایل اتصال افزایش می

ناحیه تسلیم شده بین وسایل اتصال تناسب دارد  mm 8شود. در اتصال صفحه انتهایی با ضخامت شود و کمتر خم میکمتر می

، ناحیه تسلیم در ستون بیشتر mm 8تر شدن ورق انتهایی نسبت به ضخامت اند. با ضخیمبا هم به تسلیم رسیده و همه اجزا

 دهد.گیرد، ولی دمای نهایی را تغییر نمیشده وکنترل شکست اتصال با بال ستون صورت می
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