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چکیدُ
یىی اص سیستن ّای ساختواًی وِ دس سالیاى اخیش تَسؼِ هٌاسثی دس سطص خْاًی داضتِ است ،سیستن ساختواًی لاب فَالدی سثه سشد
ًَسد ضذُ ( )CFSیا ( )LSFهی تاضذ .لاتلیت ساخت ایي سیستن تِ صَست پیص ساختِ ٍ صٌؼتی ٍ ّوسٌیي هیل تِ تَسؼِ صٌؼتی ساصی
ساختواى دس وطَس ،تاػث ضذُ است وِ سیستن ساختواًی هزوَس گضیٌِای لاتل اػتٌا دس صٌؼت ساختواى ساصی وطَس ضَد .دیَاسّای
تشضی فَالدی سشد ًَسد ضذُ ( )CFSتا پَضص فَالدی ،یىی اص سیستنّای تاستش خاًثی دس ایي ًَع سیستن ساختواًی هیتاضذ .دس ایي
همالِ سفتاس دیَاسّای تشضی  CFSتا پَضص فَالدی تطت تاسگزاسی خاًثی زشخِای تِ صَست آصهایطگاّی هَسد هطالؼِ ٍ تشسسی لشاس
گشفتِ است .تاثیش ضخاهت پَضص فَالدی ٍ یهطشفِ یا دٍ طشفِ تَدى پَضص فَالدی دس سفتاس خاًثی دیَاسّای تشضی  CFSهَسد

ٍاشگاى کلیدی
ساختواىّای فَالدی سثه سشد ًَسد ضذُ ،دیَاسّای تشضی  ،CFSتاسگزاسی زشخِای ،هماٍهت تشضی ،هَدّای خشاتی

Experimental Study of Steel Sheathed Cold-Formed Steel
Shear Wall under Cyclic Lateral Loading
Sh. Esmaeili Niari, K. Abedi, E. Ghandi
Abstract
Lightweight steel frame construction system is one of the building systems that has been good development in recent
years in the world .The possibility of prefabrication of LSF systems and the development of building Industrialization
in Iran, has led to greater attention to this system. Cold-formed steel shear wall with steel sheathing is one of the lateral
load resisting systems in this building system. In this paper, the cyclic lateral behavior of steel sheathed Cold formed
steel shear wall has been studied. The effect of steel sheathing thickness and double sided sheathing in lateral behavior
of steel sheathed CFS shear wall has been investigated. The failure modes of CFS shear walls and shear strength of
them is described in detail.
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تشسسی لشاس گشفتِ ٍ هَدّای خشاتی ضاصل اص ًتایح آصهایطات ٍ هماٍهت تشضی ًوًَِّای آصهایطی تِ تفصیل ضشش دادُ ضذُ است.

ّ ٍ Balh ،]5[ 2009وىاساًص دس سال ٍ Dabreo ،]6[ 2010

 -1هقدهِ
1

استفادُ اص ساختواىّای فَالدی سشد ًَسد ضذُ  ،تخاطش تشخی
هضایای هٌطصش تفشد آى ،اص خولِ ًسثت هماٍهت تِ ٍصى صیاد ٍ
سشػت تاالی ساخت ٍ ساص ،دس سالّای اخیش سضذ لاتل تَخْی
دس خْاى داضتِ است .تِ دلیل سثىی ٍصى ،ساختواىّای فَالدی
سشد ًَسد ضذُ ،ساّىاس هَثشتشی دس هٌاطك پش خطش لشصُای
ًسثت تِ ساختواىّای هتذاٍل فَالدی ٍ تتٌی است .پاًلّای
دیَاس تشضی فَالدی سشد ًَسد ضذُ ( ،2)CFSسیستن هماٍم
خاًثی هَسد استفادُ دس ساختواىّای تا لاب سثه فَالدی
( 3)LSFهیتاضذ .سیستن ساصُای ساختواىّای  LSFهتفاٍت تا
ساختواىّای فَالدی هؼوَلی است .دس ساختواىّای

LSF

اػضای ساصُای اصلی ،پاًلّای دیَاسی تشضی ،پاًلّای دیَاسی
تاستش ٍ پاًلّای وف ٍ سمف هیتاضٌذ؛ دس ضالی وِ دس
ساختواىّای فَالدی هؼوَلی ،اػضای اصلی ستَىّا ،تیشّا،
دیَاسّای تشضی ،هْاستٌذّای لطشی ٍ  ...هیتاضٌذ .پاًلّای
دیَاس تشضی دس لابّای  LSFتا ستًَهّای 4فَالدی سشد ًَسد
ضذُ تا همطغ  Cضىل وِ تِ صَست لائن تا فاصلِ اص ّن لشاس
گشفتِاًذ ساختِ هیضًَذ .اًتْای ستًَهّا تِ تیشنّای 5تاال ٍ
تا استفادُ اص پَضصّای ساصُای تا خٌسّای هختلف اص لثیل
ٍسقّای فَالدی ًاصنٍ ،سقّای فَالدی هَجداسٍ ،سقّای
زَتیٍ ،سقّای گسی ٍ  ...پَضاًذُ هیضَد .پَضص ساصُای
هیتَاًذ دس یه یا دٍ طشف دیَاس ًصة ضَد .اتصال پَضص تِ
لاب فَالدی پیشاهًَی تا استفادُ اص ٍسایل اتصال هتفاٍتی هثل

 ،]8[ 2014خَاّشی تفتی ٍ ّوىاساًص دس سال ،]9[ 2014
ضىیثا ًسة ٍ ّوىاساًص دس سال ٍ Yanagi ،]10[ 2014

Yu

دس سال  ،]11[ 2013دس هَسد دیَاسّای تشضی  CFSتا پَضص
فَالدی هطالؼاتی سا اًدام دادُاًذ.
آییي ًاهِ  ،]12[ AISIهمادیش هماٍهت تشضی اسوی سا تشای
دیَاسّای تشضی  CFSتا پَضص یهطشفِ فَالدی تشای تشخی
ضخاهتّای پَضص فَالدی ٍ لاب پیشاهًَی تش اساس ًتایح
آصهایطات ّ ٍ Serretteوىاساًص اسائِ دادُ استّ .وسٌیي دس
ایي آییيًاهِ اضاسُ ضذُ است وِ همادیش هماٍهت تشضی اسوی
دیَاس تشضی  CFSتا پَضص دٍ طشفِ ،دٍ تشاتش هماٍهت تشضی
دیَاس تا پَضص یهطشفِ است .تا تَخِ تِ ایٌىِ دس هطالؼات
گزضتِ تیطتش اص پَضص یهطشفِ فَالدی استفادُ ضذُ است ،دس
ایي هطالؼِ دس یه هَسد اص پَضص دٍ طشفِ فَالدی ًیض استفادُ
ضذُ است تا زگًَگی ػولىشد دیَاس تشضی  CFSتا پَضص دٍ
طشفِ فَالدی هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ٍ صطت هطلة فَق
اسصیاتی ضَد .تٌاتشایي ّذف اص اًدام هطالؼِ ضاضش اسصیاتی
ػولىشد لشصُای دیَاسّای تشضی  CFSتا پَضص یهطشفِ ٍ
دٍ طشفِ فَالدی تِ سٍش آصهایطگاّی هیتاضذّ .وسٌیي
زگًَگی تاثیش ضخاهت پَضص فَالدی دس ػولىشد خاًثی دیَاس
تشضی  CFSهَسد تشسسی لشاس گشفتِ است.

 -2آزهایشّای دیَار برشی  CFSبا پَشش فَالدی

اتصال پَضص تِ لاب پیشاهًَی استفادُ اص پیرّای خَدواس

تشای فْن تْتش سفتاس هصالص فَالدی سشد ًَسد ضذُ تىاس گشفتِ

هیتاضذ .تشای هماتلِ تا ًیشٍی تاالتشی ایداد ضذُ دس لسوت

ضذُ دس آصهایص دیَاسّای تشضی  CFSتا پَضص فَالدی،

پاییٌی دیَاس تشضی َّ ،CFSلذداى 6تِ ستًَهّای هشصی هتصل

آصهایص وطص فَالد تا تَخِ تِ الضاهات استاًذاسد ]13[ A370

ضذُ ٍ تَسیلِ تلتّای هخصَصی تِ فًَذاسیَى یا طثمِ صیشیي

تش سٍی ًوًَِّای وططی اًدام ضذُ است .تذیي هٌظَس

هتصل هیضًَذً .یشٍّای تشضی ٍ تاالتشی دٍ ًیشٍی اػوال ضذُ

ًوًَِّای آصهایص وطص هطاتك تا استاًذاسد هزوَس اص ٍسقّای

تِ دیَاس تشضی  CFSهیتاضٌذ .تلت اتصال َّلذداى تِ

فَالدی هَسد استفادُ دس پَضص دیَاس ٍ ّوسٌیي اص پشٍفیلّای

فًَذاسیَى دس تشاتش ًیشٍی تاالتشی هماتلِ هیوٌذ ٍ ًیشٍّای

هَسد استفادُ دس اػضای لاتی ستًَه ٍ تیشن ،تذست آهذُ ٍ

تشضی تَسیلِ هدوَػِ اػضای لاتی ،پَضص ٍ اتصاالت پَضص

هَسد آصهایص لشاس گشفتٌذ .دس ول دس آصهایصّای دیَاس تشضی

تِ اػضای لاتی تطول هیضَد.

 ،CFSاص دٍ ٍسق فَالدی تِ ضخاهت  1/5 ٍ 1هیلیوتش تشای

دس سالّای اخیش استفادُ اص پَضص فَالدی دس پاًلّای

پَضص فَالدی ٍ اص پشٍفیلّای فَالدی سشدًَسد ضذُ تِ

دیَاس تشضی فَالدی سشد ًَسد ضذُ تیطتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ

ضخاهت  1/2هیلیوتش استفادُ ضذُ است .هطخصات هىاًیىی

است .هطممیي هختلفی اص خولِ ّ ٍ Serretteوىاساًص دس سال

ًوًَِّا دس خذٍل ( )1آٍسدُ ضذُ است .ضىل (ً )1وًَِ

ّ ٍ Yu ،]3[ 2002 ٍ ]2[ 1997وىاساًص دس سال ٍ ]4[ 2007

آصهایطی سا دس ضیي آصهایص ٍ دس لطظِ گسیختگی ًوًَِ ًطاى
هیدّذ.
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هیخ ،پیر ،پشذ ،تلت ٍ  ...اًدام هیضَد .هؼوَلتشیي سٍش تشای

 -1-2آزهایش کشش فَالد
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پاییي پیر هیضًَذ [ .]1سپس ایي لاب فَالدی سشد ًَسد ضذُ

ّوىاساًص دس سال ّ ٍ Shamim ،]7[ 2014وىاساًص دس سال

دس هدوَع ً 3وًَِ دیَاس تشضی  CFSتا پَضص فَالدی یه

جدٍل  -1هصالص هَسد استفادُ دس هذل
Fy

ضخاهت ًوًَِّا

Fu

دسصذ اصدیاد طَل

طثمِ هطاتك هطخصات خذٍل ( )2دس آصهایطگاُ ساصُ داًطگاُ

()N/mm2

( )N/mm

() %

صٌؼتی سٌْذ تثشیض آصهایص ضذً .وًَِّا دس هَلؼیت افمی سٍی

1/0

341

354/5

36

وف آصهایطگاُ ساختِ ضذُ سپس تِ صَست لائن دس لاب

1/2

319

357

37

1/5

292

338

31

2

آصهایطگاّی ًصة ضذًذ .اص خه ّیذسٍلیىی  100تٌی تشای
اػوال تاس خاًثی استفادُ ضذ .تشای خلَگیشی اص تغییش هىاى
خاسج صفطِ دیَاس اص سیستن هْاس خاًثی استفادُ ضذ.

شکل  -1آصهایص وطص هصالص
جدٍل  -2هطخصات ًوًَِّای آصهایص ضذُ
طَل دیَاس

استفاع دیَاس

ضخاهت پَضص فَالدی

ضخاهت لاب پیشاهًَی

فاصلِ پیرّا

پاًل تا پَضص

()mm

()mm

()mm

()mm

()mm

دٍطشفِ

st1.2-sh1

1250

2500

1/0

1/2

100/300

خیش

st1.2-sh1.5

1250

2500

1/5

1/2

100/300

خیش

st1.2-sh1

1250

2500

1/0

1/2

100/300

تلی

ًوًَِ

دس ایي تخص تِ هؼشفی هصالص ٍ پشٍفیلّای هَسد استفادُ دس

ػوَدی لاب وٌاسی یا ستًَه ٍ پشٍفیلْای  Uضىل تِ ضخاهت

ساخت ًوًَِّا ٍ ّوسٌیي ًطَُ ساخت ًوًَِّا پشداختِ ضذُ

اسوی  1/2هیلیوتش ٍ اتؼاد اسوی  150×100هیلیوتش ،تِ ػٌَاى

است .اص ٍسق فَالدی گالَاًیضُ تِ ضخاهتّای اسوی  1هیلیوتش

اػضای افمی لاب وٌاسی یا تیشن استفادُ ضذُ است .تشای هْاس

ٍ  1/5هیلیوتش تِ ػٌَاى پَضص ساصُای استفادُ ضذُ است .اص

ًیشٍّای وططی ٍ فطاسی ایداد ضذُ دس ستًَهّای اًتْایی اص

پشٍفیلّای فَالدی سشد ًَسد ضذُ  Cضىل ،تِ ضخاهت اسوی

اػضای هْاسی وِ َّلذداى ًاهیذُ هیضَد ٍ اص ٍسق فَالدی
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 -2-2ساخت ًوًَِّا

 1/2هیلیوتش ٍ اتؼاد اسوی10×150×100هیلیوتش تِ ػٌَاى اػضای

] [ Downloaded from journalisss.ir on 2023-01-08

الف) ًوًَِ دس دستگاُ آصهایص

ب) تاسیه ضذگی ٍ گسیختگی ًوًَِ

تِ ضخاهت  4هیلیوتش ساختِ ضذُ ،استفادُ ضذُ استَّ .لذداى

ّواى پشٍفیل تیشنّا تَدُ ٍ تشای گزساًذى ستًَهّا اص هیاى آى

تا استفادُ اص  20ػذد پیر تِ لطش  6هیلیوتش تِ لسوت داخلی

دس هطل ستًَهّا تشش دادُ ضذُاًذ .پس اص اتصال تیشنّا تِ

ستًَهّای وٌاسی هتصل هیضَد .پیر خَدواس ضواسُ  8تِ طَل

ستًَهّا ٍ ساخت لاب فَالدی سشد ًَسد ضذٍُ ،سق فَالدی تا

 19هیلیوتش ٍ لطش  4/2هیلیوتش تشای اتصال ستًَهّا تِ تیشنّا

اتؼاد  2500×1250هیلیوتش تا استفادُ اص پیر خَدواس ضواسُ ،8

ٍ ّوسٌیي تشای اتصال پَضص فَالدی تِ ستًَهّا ،تىاس سفتِ

دس فَاصل  100هیلیوتشی تِ لاب پیشاهًَی هتصل ضذ .اتصال

است.

پَضص فَالدی تِ ستًَه هیاًی دس فَاصل  300هیلیوتشی تشلشاس

یه ستًَه هیاًی دس فاصلِ  625هیلیوتشی اص لثِ پاًل لشاس

ضذُ است .فاصلِ پیسْای پیشاهًَی اص لثِ پَضص فَالدی 20

گشفتِ است .اص دٍ ػذد هْاس افمی دس فاصلِ  1/3استفاع تشای

هیلیوتش هیتاضذ set up .ولی آصهایص دس ضىل (ً )2طاى دادُ

خلَگیشی اص وواًص ستًَهّا استفادُ ضذُ است .ایي هْاسّا اص

ضذُ است.
هْار ییر هکاى خار از

ِ
یر بارگ اری

ج

ّیدرٍلیکی
کرًش سٌ
ییر هکاى سٌ

ییر هکاى سٌ

ییر هکاى سٌ
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شکل  Set up -2ولی آصهایص
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ییر هکاى سٌ

 -3-2ابسارّای اًدازُگیری
تشای اسصیاتی ػولىشد ًوًَِّای آصهایص تطت تاسگزاسی
اػوالی ،اتضاسّای اًذاصُگیشی تغییشهىاى (تغییشهىاىسٌح ،)7تاس
(تاسسٌح ٍ )8وشًص (وشًصسٌح )9تش سٍی ًوًَِّای آصهایطی
لشاس دادُ ضذُاًذ (ضىل ( .))2اص  5ػذد تغییشهىاىسٌح دس ّش
ًوًَِ تشای اًذاصُگیشی لغضش خاًثی ٍ ضشوت سٍ تِ تاالی پایِ
ستًَهّای اًتْایی استفادُ ضذُ است .دس ایي صَست ّش گًَِ
تغییشهىاى خاًثی ٍ ضشوت سٍ تِ تاالی دیَاس تشضی دس صَست
ٍخَد ،ثثت خَاّذ ضذ .ػالٍُ تش ایي ،تشای ثثت تغییشهىاى
خاًثی دس لسوت فَلاًی دیَاس ًیض اص  2ػذد تغییشهىاىسٌح
استفادُ ضذُ است .تشای ثثت ٍ ضثط تاس خاًثی اػوالی تِ دیَاس
تشضی اص تاسسٌدی تِ ظشفیت  100ویلَ ًیَتي ،دس تیي خه
ّیذسٍلیىی ٍ هطل اػوال ًیشٍ تِ دیَاس استفادُ ضذُ است .تشای
اًتمال اطالػات اتضاسّای اًذاصُگیشی تِ واهپیَتش ،اص دیتاالگش 10تا
سشػت هتَسط ( 20دادُ دس ّش ثاًیِ) استفادُ ضذُ است.

تشای تاسگزاسی خاًثی هذلّای آصهایطگاّی اص سٍش وٌتشل
تغییش هىاى طثك دستَسالؼول  ]14[ ATC-24استفادُ ضذ .هؼیاس
وٌتشل تغییش هىاى ،تغییش هىاى خاًثی لسوت تاالی پاًل

CFS

هیتاضذ .تاسگزاسی ًوًَِ تا گسیختگی پاًل دیَاس تشضی ٍ اص
دست دادى هماٍهت آى اداهِ هییاتذ.

ً -3تای آزهایشّا
ً -1-3وًَِ  St1.2-Sh1با پَشش ی طرفِ
دس تغییش هىاى خاًثی تمشیثا  40هیلیوتش ،وواًصّای تشضی
االستیه دس پاًل تَخَد هیآیذ .تا تاستشداسیً ،وًَِ تِ ضالت
اٍلیِ تشگطتِ ٍ تغییش ضىلّای وواًطی ضزف هیضًَذ .زٌاًسِ
دس ضىل ( )3هطاّذُ هیضَد ،دس پایاى آصهایص وواًصّای
تشضی هاًذگاس دس پَضص فَالدی تِ ٍخَد آهذُ است .تا تَخِ
تِ ایٌىِ تاسگزاسی تِ صَست زشخِای ٍ دٍ طشفِ اػوال ضذُ
است ،وواًصّای لطشی دس ّش دٍ خْت ایداد ضذُ است.

] [ Downloaded from journalisss.ir on 2023-01-08

تا افضایص ًیشٍی خاًثی اػوالی تِ پاًلً ،یشٍّای وططی ٍ

پیرّا تِ تذسیح ضل هیضًَذ .تا افضایص تاسگزاسی ،ایي پیرّای

فطاسی ایداد ضذُ دس ستًَهّای وٌاسی افضایص یافتِ ٍ تاػث

ضل ضذُ اص هطل خَد دسآهذُ ٍ تاػث خذا ضذگی پَضص

افضایص ًیشٍّای تشضی ٍاسدُ تِ پیرّای اتصال پَضص فلضی تِ

فَالدی اص لاب وٌاسی هیضًَذ وِ دس ضىل (ً )4طاى دادُ ضذُ

لاب پیشاهًَی دس لسوت پاییي ستًَهّا ضذُ ٍ دس ًتیدِ ایي

است .دس پایاى تاسگزاسی ًوًَِ ،تا گسیختگی پیرّای اتصال
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شکل  -3وواًص تشضی پَضص فَالدی دس ًوًَِ دیَاس تشضی  st1.2-sh1دس هشاضل هختلف تاسگزاسی

پَضص دس لسوت پاییٌی لاب ٍ وواًصّای تشضی ایداد ضذُ

هیضَد ،تاػث ایداد ًیشٍی وططی صیاد دس َّلذداى ضذُ ٍ

دس ٍسق پَضص ،ظشفیت تاستشی ًوًَِ واّص یافتِ ٍ دس ًْایت

تاالآهذگی َّلذداى ٍ دس ًتیدِ تیشن پاییٌی سا سثة هیضَد وِ

تِ صفش هیسسذ .تیشٍى وطیذگی پیرّا ّوسٌیي تاػث خشاتی ٍ

دس ضىل (ً )6طاى دادُ ضذُ است.

وواًص هَضؼی تال ستًَهّای وٌاسی تِ سوت تیشٍى ًیض ضذُ

پاسخ دیَاس تشضی تِ صَست هٌطٌی زشخِای ًیشٍی تشضی

استٍ .لی دس ّش صَست ستًَه ضىل اٍلیِ خَد سا ضفظ وشدُ

دس هماتل تغییش هىاى خاًثی دیَاس دس ضىل ( )7سسن ضذُ است.

است .گسیختگی تِ صَست وواًص خوطی ستًَهّا هطاّذُ

ّوسٌیي پَش هٌطٌی ّیستشصیس ًیض دس ایي ضىل سسن ضذُ

ًطذُ استّ .واًطَس وِ دس ضىل ( )5هطاّذُ هیضَد،

است .تش اساس ًتایح آصهایص ،هماٍهت تشضی اسوی تشای دیَاس

وواًصّای هَضؼی دس تشخی لسوتّای ستًَهّا هطاّذُ

تشضی  st1.2-sh1تا پَضص یىطشفِ دس ضذٍد  27ویلًَیَتي

ضذُ استً .یشٍّای وططی صیادی وِ تِ ستًَه وططی ٍاسد

هیتاضذ.
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شکل  -5وواًص هَضؼی ستًَه
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شکل  -4تیشٍى آهذگی پیر ٍ خذاضذگی پَضص اص لاب پیشاهًَی ضىل

دس هماتل تغییش هىاى خاًثی دیَاس دس ضىل ( )9سسن ضذُ است.
ّوسٌیي پَش هٌطٌی ّیستشصیس ًیض دس ایي ضىل سسن ضذُ
است .تش اساس ًتایح آصهایص ،هماٍهت تشضی اسوی تشای دیَاس
تشضی  st1.2-sh1تا پَضص دٍطشفِ دس ضذٍد  53ویلَ ًیَتي
هیتاضذ.

شکل  -6وواًص ٍ تاال آهذگی تیشن

شکل  -8وواًص هَضؼی ستًَه وٌاسی ،تیشٍى آهذگی پیر ٍ خذا
ضذگی پَضص اص لاب فَالدی

پَضص یهطشفِ

ً -2-3وًَِ  St1.2-Sh1با پَشش دٍطرفِ
هَدّای گسیختگی ًوًَِ پاًل دیَاس تشضی  St1.2-Sh1تا پَضص
دٍطشفِ ًیض تا ضذٍدی ضثیِ هَدّای گسیختگی ًوًَِ تا پَضص
یهطشفِ است .دس طی تاسگزاسی ،وواًصّای تشضی االستیه دس
ًوًَِ تِ زطن هیخَسد .دس هَلغ سسیذى تِ هماٍهت ًْایی پاًل
دیَاس تشضی ،تِ دلیل افضایص ًیشٍی وططی ٍ فطاسی ایداد ضذُ
دس ستًَهّای وٌاسی ،وواًص هَضؼی ضذیذی دس هطل تاالی

شکل  -9هٌطٌی تاس-تغییشهىاى ًوًَِ دیَاس تشضی

st1.2-sh1

] [ Downloaded from journalisss.ir on 2023-01-08

شکل  -7هٌطٌی تاس-تغییشهىاى ًوًَِ دیَاس تشضی  st1.2-sh1تا

تا پَضص دٍ طشفِ

َّلذداى دس ستًَه فطاسی تَخَد هیآیذ وِ دس ضىل (ً )8طاى
دادُ ضذُ است .تِ دًثال وواًص هَضؼی ستًَه ،تیشٍى آهذگی

ً -3-3وًَِ

پیرّای اتصال پَضص تِ لاب پیشاهًَی دس هطل ستًَه وواًص

ًوًَِ تا ضخاهت پَضص  1/5هیلیوتش ًیض هطاتِ دیگش ًوًَِّای

یافتِ ،تَلَع پیَستِ ٍ تِ تشتیة تیشٍى آهذى پیرّا تِ ًَاضی

آصهایص ضذُ ،دس ًْایت تا تیشٍى آهذى پیر اتصال پَضص تِ

هداٍس ًیض گستشش پیذا وشدُ است .ایي اهش تاػث خذا ضذى

لاب پیشاهًَی دس لسوت پاییي ستًَهّا ٍ تیشن پاییٌی،

پَضص فَالدی اص لاب پیشاهًَی هیضَدٍ .سق پَضص فَالدی

هماٍهت خَد سا اص دست دادُ ٍ دزاس خشاتی هیضَد .تٌْا

دس ّش دٍ سوت دیَاس دزاس وواًص تشضی ضذُ است.

تفاٍتی وِ ّست ایي است وِ تِ دلیل ضخاهت صیاد پَضص
فَالدی ،وواًصّای تشضی دس همایسِ تا دٍ ًوًَِ دیگش صیاد
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پاسخ دیَاس تشضی تِ صَست هٌطٌی زشخِای ًیشٍی تشضی

St1.2-Sh1.5

هطَْد ًیست .هٌطٌی ّیستشصیس تاس-تغییش هىاى ًوًَِ هزوَس
دس ضىل (ً )10طاى دادُ ضذُ است .هماٍهت تشضی اسوی تشای
دیَاس تشضی  st1.2-sh1.5دس ضذٍد  37.5ویلًَیَتي هیتاضذ.
دس ضىل (-11الف) هٌطٌیّای ّیستشصیس ٍ دس ضىل
(-11ب) پَش هٌطٌیّای ّیستشصیس تذست آهذُ اص آصهایص
ًوًَِّای دیَاس تشضی  CFSتا پَضص فَالدی تا ّن همایسِ ضذُ
استّ .وسٌیي دس خذٍل ( ،)3همادیش ظشفیت تشضی ٍ سختی
االستیه هتٌاظش تا ّش وذام اص ًوًَِّا ،هطاسثِ ضذُ ٍ آٍسدُ
ضذُ است .تا افضایص ضخاهت پَضص فَالدی اص  1هیلیوتش تِ
 1/5هیلیوتش ،ظشفیت تشضی پاًل تِ هیضاى ّ ٍ %35وسٌیي سختی
االستیه دس ضذٍد  %7افضایص یافتِ استّ .وسٌیي تا استفادُ اص
پَضص دٍ طشفِ دس ًوًَِ  ،St1.2- Sh1ظشفیت تشضی تمشیثا

شکل  -11هٌطٌی تاس-تغییشهىاى ًوًَِ دیَاس تشضی

st1.2-sh1.5

 ٍ %100سختی االستیه دس ضذٍد  %23افضایص یافتِ است.

الف) هٌطٌی ّیستشصیس

شکل  -11همایسِ هٌطٌی تاس-تغییش هىاى ًوًَِّای آصهایطگاّی
جدٍل ً -3تایح آصهایصّا
االستیه

االستیه

االستیه

هتٌاظش تا ظشفیت

()+

()-

هتَسط

تشضی ًْایی

()kN/mm

()kN/mm

()kN/mm

()mm

0/60

0/61

0/605

61/5

0/76

0/745

92/5

0/67

0/645

74/5

ظشفیت

ظشفیت

تشضی ًْایی

تشضی ًْایی

()+

()-

()kN

()kN

St1.2-Sh1-one side

27

25/6

26/3

St1.2-Sh1-double side

52/86

54/34

53/6

0/73

St1.2-Sh1.5

37/25

37/52

37/4

0/62

ًوًَِ

ظشفیت تشضی
ًْایی هتَسط
()kN

ً -4تیجِ گیری

تشضی پَضص فَالدی ،تیشٍى وطیذگی پیرّای اتصال پَضص تِ

تا تَخِ تِ ًتایح آصهایطات اًدام یافتِ ،هَدّای گسیختگی

لاب پیشاهًَی ٍ خذا ضذگی ٍسق پَضص فَالدی اص لاب

پاًلّای دیَاس تشضی  CFSتا پَضص فَالدی ضاهل وواًصّای

پیشاهًَی هیضَد .هیتَاى گفت وِ هْوتشیي ػاهل خشاتی
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سختی

سختی

سختی

تغییش هىاى هتَسط
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 گسیختگی اتصاالت، تا پَضص فَالدیCFS پاًلّای تشضی
پَضص تِ لاب پیشاهًَی هیتاضذ وِ تاػث خذا ضذى ٍسق
پَضص فَالدی اص لاب پیشاهًَی ضذُ ٍ سثة اص دست سفتي
 دس تشسسی زگًَگی تاثیش.هماٍهت تشضی پاًل تشضی هیضَد
ضخاهت پَضص فَالدی دس سفتاس تشضی دیَاس تشضی هیتَاى
ایٌگًَِ ًتیدِگیشی وشد وِ تا افضایص ضخاهت پَضص فَالدی اص
ٍ %35  ظشفیت تشضی پاًل تِ هیضاى، هیلیوتش1/5 ِ هیلیوتش ت1
. افضایص یافتِ است%7 ّوسٌیي سختی االستیه دس ضذٍد
،St1.2-Sh1 ًَِّوسٌیي تا استفادُ اص پَضص دٍ طشفِ دس ًو
%23  ٍ سختی االستیه دس ضذٍد%100 ظشفیت تشضی تمشیثا
 الصم تِ روش است وِ تشای یه ًتیدِگیشی.افضایص یافتِ است
.ولی الصم است ًوًَِّای تیطتشی هَسد تشسسی لشاس گیشد
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