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 خالصه
در اين مقاله يك صفحه زيرستون فوالدي با اتصاالت . تر صفحه زيرستون و اتصاالت آن ضروري به نظر مي رسدبا توجه به رشد علم و فناوري تحليل و طراحي دقيق

 مطالعه مقدار تنش ماكزيمم با در نظر گرفتن مقادير ,      اهداف اين تحقيق. گيردار و پيچ ها با در نظر گرفتن المان تماسي  بين صفحه زيرستون و بتن مدل سازي مي شود
نتايج اين پايان نامه بدست . ها مي باشد و ضخامت سخت كننده       موقعيت ستون روي پي,      پارامتريك ضخامت، نوع و شكل صفحه، نحوه اتصال صفحه زير ستون

ن چرخش اتصال ، وضعيت اتصال ستون به صفحه زيرستون و پيشنهاد مقطعي مناسب در حاالت مختلف  ميزا, تنش حداكثر در حاالت مختلف,      آوردن كنتور تنش
  .قرارگيري ستون روي پي مي باشد

  
 

 كنندهصفحه پاي ستون، تنش، مطالعه پارامتريك، سخت: كلمات كليدي
  
 

  مقدمه  .1
 

ر بررسي هاي صورت گرفته در مورد سازه هاي فوالدي خسارت د. اتصاالت در سازه هاي فوالدي تأثير مهمي بر روي رفتار كل سازه دارد
از اين  .ها در اكثر موارد در اثر شكست اتصاالت آنها به وقوع پيوسته استديده در زلزله هاي مختلف، مشخص شده است كه تخريب اين گونه سازه

الت شامل ستون، كف ستون، ميل مهار، مالت و پي بتني داراي ميان اتصال ستون به كف ستون به علت رفتار متفاوت اجزاي تشكيل دهنده اين اتصا
  .شودماهيت غيرخطي بوده كه باعث پيچيده شدن تحليل سازه مي

تامبيراتنام و پاراماسيوام اتصالي از ستون و كف . ها انجام گرفته بيشتر به صورت آزمايشگاهي بوده استمطالعاتي كه در زمينه صفحه ستون
آنها در . [1] يك بولت به پي را در آزمايشگاه ساخته و حداكثر ظرفيت تحمل بار محوري و لنگر را براي اين اتصال بدست آورده اندبه وسيله ستون را 

هاي باال خرابي در باشد ولي در خروج از مركزيتفاكتور كنترل كننده مقاومت بتن پي ميهاي پايين اند كه در خروج از مركزيتاين تحقيق نشان داده
  .هاي مهاري رخ مي دهدستون و يا بولتفك

كه يك اتصال سه . [2] ستون با در نظر گرفتن پارامتر ضخامت انجام داده اندكنتولئون و همكاران هم تحقيقي عددي روي اتصاالت كف
  .چرخش را بدست آورده اند- بعدي مش بندي كرده و نمودارهاي ممان2بعدي  را به صورت يك مدل 

مبناي مطالعات تئوريك و آزمايشگاهي تهيه شده و معموالً روش هاي ساده شده و مناسبي را در اختيار مهندسين طراح قرار مي ر آيين نامه ها ب
با تمام اين تفاصيل آيين نامه ها در مورد بعضي از موضوعات ناقص عمل مي نمايند كه به دليل ناكافي بودن نتايج بدست آمده و يا پيچيده بودن . دهند
ها ديده مي نامه آنچه در اكثر آيين.ست و در اين موارد به صورت موردي و موضعي عمل شده و تصميم به عهده مهندس طراح گذاشته مي شودآنها

ها اختالف دارند، به طوري كننده عيناً يكي بوده و فقط در طراحي ضخامت ورقشود آنست كه معادالت كلي سيستم براي كف ستونها با و بدون سخت
ها وقتي برون محوري در تمام آيين نامه. يابدكننده، ضخامت طراحي شده براي صفحه پاي ستون به مقدار زيادي كاهش مي با اضافه نمودن سختكه

ن كم باشد، با قبول پيوسته بودن پي و ستون و با بكار بستن فرمول هاي مقاومت مصالح كالسيك در مقطع يكنواخت، توزيع تنش در زير ورق كف ستو
تري لذا براي بررسي دقيق تر رفتار اتصاالت بر آن شديم تا مدل دقيق. [3,4]را معلوم نموده و سپس به تعيين ضخامت ورق كف ستون مبادرت مي كنند

 در اين با كف ستون ها در حاالت مختلف مدل كرده و ميزان تنش در نقاط مختلف و همچنين چرخش اتصال را بدست آوريم تا بتوانيم مدل بهينه اي
  .حاالت بدست آوريم
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  نامههاي آيينروش  .2
  

در اين . [4] و روش مقاومت نهايي[3]روش تنش مجاز : كنندستون پيشنهاد ميها دو نوع روش را براي تحليل اتصاالت كفنامهاصوالً آيين
ته و توزيع تنش در منطقه فشاري كف ستون و نيروي در صورت زياد بودن ممان وارد بر اتصال، عدم پيوستگي كف ستون و پي را در نظر گرفها روش

هاي كششي هاي مقاومت مصالح در مقطع مؤثر كه مركب از سطح منطقه فشاري و مقطع معادل پيچكششي در پيچهاي مهاري را با به كار بستن فرمول
 اين روشها گاه رفتار واقعي .آيدزي بدست ميارهاي مهاري از ضرب كردن سطح مقطع در يك ضريب هممقطع معادل پيچ. است، بدست مي آورند

  .گيرند و به نظر مي رسد كه داراي ضريب اطمينان بااليي باشند كه در ادامه به آن خواهيم پرداختسازه را در نظر نمي
  

  روش تنش مجاز  2.1

در . ها تجاوز نكنند مقادير مجاز تنشهاي ناشي از اثر بارهاي سرويس، ازاي به نحوي طراحي مي شود كه تنشدر اين روش يك عضو سازه  
و حداكثر تنش كشش براي فوالد را . ها وپي در محدوده االستيك باشنداين روش و در سيستم كف ستونها فرض مي شود كه تنش هاي وارده به بولت

fs = 0.6fy[3]  و براي بتن به رابطه زير محدود مي نمايد.  
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. دهيمبا توجه به اينكه بررسي پارامتريك ما شامل حالت فشار و لنگر مي باشد، لذا محاسبات مربوط به وجود لنگر را در اين روش توضيح مي
(  مقدار خروج از مركزيت بارهمانگونه كه در شكل زير مشاهده مي شود بسته به . در اين حالت وجود لنگر باعث تغيير تراز تنش زير صفحه مي شود
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  .به كمك رابطه زير تنش فشاري پي در لبه صفحه بدست مي آيد. فرض مي شود تمام و يا قسمتي از سطح صفحه تحت فشار قرار گيرد) =
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  .ندباش ابعاد صفحه ميh و bكه 

  
  )راست شكل(كرنشها سازگاري روش در مكان تغيير و )چپ شكل(ممان وجود حالت در ستون كف زير در تنش توزيع -1 شكل

  

زير  روابط از كششي نيروي و فشاري تنش آوردن بدست و فشاري بلوك طول تعيين براي باشد، باال مركزيت از خروج كه حالتي در
  .مي شود استفاده
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  روش مقاومت نهايي  2.2
  

. باشدبه نام روش طراحي بر مبناي مقاومت موسوم است، حاصل مطالعات گسترده روي رفتار غيرخطي بتن مي ACIنامه اين روش كه در آيين
نشان  2شود و در شكل ا و توزيع تنش غيرخطي در بتن، تنش زير صفحه بصورت بلوك معادل مستطيلي فرض ميهاين روش بر اساس جاري شدن بولت

  .داده شده است

                                                              
  ت كننده ناحيه هاي در نظر گرفته شده در زير سخ-3شكل      نهايي توزيع تنش در روش مقاومت-2شكل     

  

  :محاسبات مربوط به تعيين مقاومت بتن و ضخامت كف ستون در اين روش به صورت زير است
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با توجه به جداول ارائه شده در .  تميز داده مي شود3چهار منطقه مطابق شكل  ، محل اتكادر صورتي كه از سخت كننده استفاده شود، از لحاظ
 به علت اينكه معموال محل قرار گيري بولت ها مي باشد، بهتر است در محاسبات 2 و 1در مناطق .  بدست مي آيد4 و 3اين روش حداكثر تنش در مناطق 

  .ر خمشي بدست آيدبه صورت طره در نظر گرفته شود و حداكثر لنگ
  مدل سازي عددي  .3

  

در اين تحقيق اتصال كامل يك ستون به پي با در نظر گرفتن كف ستون، بولت ها، سخت كننده و در نظر گرفتن المان تماسي بين اين   
تغيير شكل و دوران در سه (ادي درجه آز6 گرهي سه بعدي مي باشند كه هر گره 8المان هاي مورد استفاده، المان هاي . قسمت ها مدل سازي شده است

شود متر به ارتفاع يك متر باالي كف ستون مدل ميسانتي 10×10 و داخلي 15×15ستون به صورت قوطي به ابعاد بيروني . را داراست) جهت مختصاتي
متر مي باشند و از گوشه  يك سانتيمتر و ضخامت سانتي20ها سخت كننده ها به ارتفاع در تمامي مدل. گرددو به طور كامل به كف ستون متصل مي

كه با .  برابر مساحت كف ستون را داشته باشد2اي يعني بيش از نامهابعاد پي به نحوي انتخاب شده كه شرايط آيين. يابندستون تا لبه كف ستون ادامه مي
 ميليمتر ايجاد گرديده 24 گيري بولت ها در پي سوراخ ايي به ابعاد بولت يعني در محل قرار.  انتخاب شده است60×60×60توجه به ابعاد كف ستون 

كرنش در نظر گرفته شده -براي ستون و كف ستون خصوصيات غير خطي در نمودار تنش .است و بولت به طور كامل در داخل بتن مهار گرديده است
 كرنش اين دو مصالح-نمودار تنش. مصالح فوالدي مصرفي در سازه ها دارا هستندمعموالً بولت ها مقاومت و تنش جاري شدن باالتري نسبت به . است

 . نشان داده شده است4در شكل 
  

  
  [5]) نمودار چپ(و بولت ) نمودار راست( نمودار تنش كرنش ستون و كف ستون -4شكل 
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 ين بارگذاري تركهايي ايجاد مي شود و رفتار بتن زير صفحه مي تواند بسيار مسأله ساز باشد، چرا كه در واقعيت در بتن حمدل سازي
در اين . همچنين اصطكاك بين صفحه و بتن نيز در نحوه شكست بتن مي تواند تأثيرگذار باشد.فشاري و مخصوصاً كششي آن را تحت تأثير قرار دهد

عريف مي كند و بر راي حاالت كشش و فشار تاين مدل رفتار متفاوتي را ب.  انتخاب گرديدConcrete Damaged Plasticityمقاله براي بتن مدل 
 شيب باربرداري بر اساس فاكتوري به نام آسيب در اين رفتار تغيير مكان بتن متأثر از كرنش پالستيك مي باشد و . پراگر مي باشد-اساس مدل دراگر

)damage (نمودار تنش و كرنش و آسيب را براي حاالت 1دول ج. در مدل مورد استفاده بلوك بتني را فاقد هر گونه تسليح فرض مي كنيم. مي باشد 
 .كشش و فشار نشان مي دهد

 [5] رفتار بتن مدل سازي شده در كشش و فشار - 1جدول 

Compressive 
Stress(N/m2) 

Inelastic 
strain Damage Tensile Stress(N/m2) Cracking strain Damage 

2.40E+07 0 0 1.78E+06 0 0 

2.92E+07 0.0004 0.1299 1.46E+06 0.0001 0.3 

3.17E+07 0.0008 0.2429 1.11E+06 0.0003 0.55 

3.24E+07 0.0012 0.3412 9.60E+05 0.0004 0.7 
3.18E+07 0.0016 0.4267 8.00E+05 0.0005 0.8 

3.04E+07 0.002 0.5012 5.36E+05 0.0008 0.9 

2.85E+07 0.0024 0.566 3.59E+05 0.001 0.93 

2.19E+07 0.0036 0.714 1.61E+05 0.002 0.95 

1.49E+07 0.005 0.8243 7.30E+04 0.003 0.97 

2.95E+06 0.01 0.9691 4.00E+04 0.005 0.99 
  

براي مدل . در مدل سازي، خاك اطراف صلب در نظر گرفته شده است و اطراف پي نيز در راستاي عمود بر صفحه خود حركتي ندارند   
اندركنش بين بولت و كف ستون، اندركنش بين . بين قسمتهاي مختلف مدل سه نوع اندركنش در نظر گرفته شده است) Contact(سازي المان تماسي

در تماس قائم بين المان ها . در تمامي اين اندركنش ها دو حالت تماس مماس و تماس قائم وجود دارد. ركنش بين بولت و پيكف ستون و پي و اند
نيروهاي جدا كننده بين قطعات وجود داشته باشد، برنامه البته اگر حين بارگذاري .  يعني عدم اجازه نفوذ المان ها وجود داردHard Contactحالت 

 بر اتصال، احتمال بلند اين مورد مخصوصاً بين كف ستون و پي از اهميت زيادي برخوردار است زيرا به علت ممان وارد شده. ن را بدهداجازه جدا شد
با توجه به . [6]  استفاده شد3/0براي اندركنش بين قطعات فوالدي و كف ستون و پي از ضريب اصطكاك . شدگي كف ستون از روي پي زياد است

زماني كه تنش به . حركتي نسبت به بتن ندارند آنها، تا زماني كه بولت ها جاري نشده اند  بينمهار شدن بولت ها در داخل پي، در مدل سازي اندركنش
  . مي دهد نمونه مدل هاي مش بندي شده را نشان5شكل . تنش جاري شدن فوالد برسد، بولت به همراه جاري شدن شروع به لغزيدن مي كند

    
   نمونه مدل هاي مش بندي شده درمدلسازي-5شكل 

  تأييد آزمايشگاهي مدل سازي عددي  .4
براي مقايسه . نتايج عددي مدل هاي ساخته شد، الزم دانستيم از درستي و دقت مدل سازي مورد استفاده اطمينان حاصل نماييمقبل از ارائه   
 اين آزمايش بر روي يك ستون جعبه اي انجام مي شود و در آن . را مدل سازي و نتايج را بررسي كرديم[1]وام گاهي تامبيراتنام و پاراماسيمدل آزمايش

هنگامي كه تغيير مكان جانبي باالي ستون در .  سانتي متر به باالي ستون وارد مي شود5/17 و 5/12، 5/7، 5/2نيروي محوري با خروج از مركزيت هاي 
همانگونه كه .  نشان دهنده نتايج بدست آمده در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي است6شكل . ر رود، بار نهايي بدست مي آيدگامها از حد معيني باالت
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  .مشاهده مي شود تطابق خوبي بين نتايج ديده مي شود

           
  cm [1] 2.2تون  ضخامت كف سcm (b 1.6 ضخامت كف ستون a) مقايسه نتايج روش عددي با نتايج آزمايشگاهي -6شكل 

 
  مطالعه پارامتري  .5

 سانتي 40×40 و 35×35، 30×30براي مقايسه نتايج بدست آمده از آيين نامه و بررسي عملكرد اتصال كف ستون، كف ستون هايي به ابعاد 
ورد نامگذاري مدل ها چهار پارامتر در نظر  در م. تن بار افقي بر باالي ستون بود8 تن بار قائم و 25 بار گذاري بر روي نمونه ها .متر در نظر گرفته شد

  :گرفته شده است
  كامالً در گوشه پي: 3) نه در گوشه(در ضلع كناري: 2در وسط پي : 1. محل قرار گيري كف ستون، كه در سه محل قرار ميگيرد .1
  سانتي متر40×40  بزرگ :L    و 35×35  متوسط :m    30×30  كوچك :s. ابعاد كف ستون، كه سه بعد در نظر گرفته شد .2

 ) ميليمتر30 و 25، 20: براي كف ستونهاي بدون سخت كننده.( ميليمتر در نظر گرفته شد25 و 20، 15ضخامت كف ستون، كه  .3

 ) ميليمتر10ضخامت اوليه .( ميليمتر براي سخت كننده ها نيز در نظر گرفته شد15 ضخامت L  و mبراي ابعاد كف ستون  .4

ميليمتر مي باشد كه در وسط پي قرار 25 سانتي متر و ضخامت آن 35×35ف مدلي است كه در آن ابعاد كف ستون   معر1m25به عنوان مثال مدل 
 به خاطر قرار گيري كف ستون در گوشه پي، تقارن اتصال از بين مي رود و لذا در اين دو حالت بارگذاري افقي در دو 3و 2براي دو حالت . گرفته است

.  بعد از نام مدل آمده استNدر مدل هايي كه بارگذاري افقي به سمتي است كه ستون را به خارج از پي مي راند، نشانه . دجهت به اتصال وارد مي گرد
 ميليمتر مي باشند، 15همچنين در مورد مدل هايي كه با سخت كننده به ضخامت .  نشان داده شده اندw/o stمدل هاي بدون سخت كننده با نشانه 

  .ي آنها آمده است در انتهاstعالمت 
  

  هاي بدون سخت كنندهاي و كف ستونحاسبات آيين نامهم  5.1
  

در اين تحقيق با توجه به اينكه حداقل بعد كف . در آيين نامه ها با توجه به ابعاد ستون، بار وارد بر آن و تنش مجاز پي طراحي انجام مي گيرد
  .نامه اي چك مي كنيما روش آيين سانتي متر در نظر گرفته شده، اين مقادير را ب30ستون 

261 45.5P ef kg cm
A H
⎛ ⎞= ± =⎜ ⎟
⎝ ⎠

                    (7) 

3 2
1 2 3 0 , 25Y K Y K Y K Y cm+ + + = =                    (8) 

( )1 2 3 2
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2 2
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2 23713 4000t
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ولي در نتايج عددي به علت اينكه .  سانتي متر مشكلي ايجاد نمي شود30با توجه به محاسبات ارائه شده براي بارگذاري اشاره شده در كف ستون با بعد 

 سانتي متري كف ستون نيز در 3محل جداشدگي ستون با مقدار بدست آمده از آيين نامه بسيار متفاوت است، اين ابعاد مشكل دارد و حتي ضخامت 
 2مقادير چرخش اتصال و تنش در قسمتهاي مختلف در نمونه هاي بدون سخت كننده در جدول . برابر اين بارگذاري در آستانه شكست قرار مي گيرد

  . شده است دادهنشان
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  نتايج مربوط به تنش حداكثر در قسمتهاي مختلف و چرخش مدلهاي بدون سخت كننده-2جدول 

specimen max 
stress(Pa) 

max BP 
stress(Pa) 

max Bolt 
stress(Pa) 

max 
foundation 
stress(Pa) 

Rotation 
(degrees) Failure Separation 

Point (y)cm 

1s20‐w/o st  5.00E+08  3.79E+08  5.00E+08  4.46E+07  ___  Yes  8 

1s25‐w/o st  4.95E+08  3.39E+08  4.95E+08  2.00E+07  ___  Yes  8 

1s30‐w/o st  4.49E+08  2.50E+08  4.49E+08  4.22E+07  6.47  No  4.5 

1m20‐w/o st  4.92E+08  2.12E+08  4.92E+08  5.70E+07  10.68  Yes  7.5 

1m25‐w/o st  4.33E+08  2.24E+08  4.33E+08  3.89E+07  3.72  No  5 

1m30‐w/o st  4.29E+08  2.02E+08  4.29E+08  3.04E+07  2.23  No  5 

1L20‐w/o st  5.00E+08  3.93E+08  5.00E+08  5.85E+07  ___  Yes  8 

1L25‐w/o st  3.98E+08  2.10E+08  3.98E+08  4.72E+07  5.1  No  5.5 

1L30‐w/o st  3.99E+08  2.00E+08  3.99E+08  4.02E+07  3.04  No  5 

 مدل هاي با سخت كننده نياز  نشان داده شده است، نياز به ضخامت باالتري نسبت به2مدل هاي بدون سخت كننده همانطور كه در جدول 
مقاومت اين مدل ها در برابر بارهاي ديناميكي . همچنين افزايش قدم هاي بارگذاري اين مدل ها نيز بايد آرامتر از مدل هاي با سخت كننده باشد. دارند

هاي وارده، ضخامت كف ستون باالست و اين سختي زيرا براي مقاومت در برابر بار. زماني كوتاه به اتصال وارد مي شود، بسيار پايين استكه در بازه 
يكي ديگر از نتايج افزايش ضخامت كف ستون، كاهش . جاري شده اند بولت ها در همه موارد  وباال موجب ايجاد تنش زيادي در پيچ ها مي شود

  .برداشتن و خرابي سريعتر اتصال مي گرددستون وپي مي باشد كه موجب ايجاد تنش هاي باال در پي مي شودو موجب ترك سطح مقطع تماس بين كف
با توجه به محاسبات آيين . باشدنكته اي كه در مقايسه نتايج آيين نامه اي و عددي بسيار مهم است، فاصله جداشدن كف ستون از روي پي مي

 كه نتايج تحليل عددي اصالً با اين عدد تطابق در صورتي.  سانتي متر از گوشه آن مي باشد25 سانتي متر، 30 كف ستون با بعد نامه اي فاصله جداشدگي
با افزايش ضخامت اين فاصله كمتر شده و به . در زير پاي فشاري ستون در حالت ضخامت كم كف ستون مي باشدمحل بلند شدن كف ستون . ندارد

 پالستيك فرضي در محل خاصي كه در شكل اي، مفصلنامهعلت اين اختالف اين است كه در محاسبات آيين. نزديكي محل اتصال بولت ها مي رسد
اي در حاالتي كه بار نامهمحاسبات آيين.  نشان داده شده، فرض شده است و فاكتور ضخامت در تعيين محل جداشدگي اصالً در نظر گرفته نشده است1

كار رفته در آيين نامه ها ديگر صحيح نيستند و نتايج كارانه هستند؛ ولي با افزايش ممان فرضيات به محوري زيادي نسبت به لنگر وارده داريم، محافظه
  .بدست آمده با استفاده از اين روش ها قابل اعتماد نمي باشند

  بررسي نتايج كف ستون قرار گرفته در وسط پي  5.2
بزرگ مي بعاد متوسط و در مدل هايي كه در وسط كف ستون قرار دارند،  در ابعاد كوچك كالً ظرفيت تحمل ممان اتصال بسيار پايين تر از ا

ها تا حد با افزايش ابعاد كف ستون، به طور كلي تنش. رفتار مطلوب اتصال عملكرد نرم مي باشد و بهتر است كه ابتدا قسمتهاي نرم جاري شوند. باشد
با مقايسه . تحمل ممان بيشتر مي شودالبته با افزايش ابعاد كف ستون، نقش سخت كننده ها در تعيين تنش حداكثر و . قابل مالحظه اي كاهش مي يابند

چون به خاطر ايجاد .  بهترين عملكرد را در برابر بار و ممان اعمال شده دارد1m20 به اين نتيجه مي توان رسيد كه مدل 3تنش در قسمتهاي از جدول 
 نيز اين اثر مشاهده مي شود و اين مدل 7كل  در ش.ها كاهش پيدا كرده استتعادل در سختي قسمتهاي مختلف تنش ها مخصوصاً در پي و سخت كننده

افزايش ضخامت سخت كننده نيز اثر مطلوبي روي اتصال دارد و موجب كاهش تنش در قسمت هاي . چرخش بسيار كمي نسبت به ساير مدلها دارد
  .شكننده اتصال مي گردد

 در وسط پي  نتايج مربوط به تنش حداكثر در قسمت هاي مختلف مدل هاي قرار گرفته -3جدول 

specimen max 
stress(Pa) 

max BP 
stress(Pa) Critical BP zone max Bolt 

stress(Pa) 
max stiffener 

stress(Pa) 

max 
foundation 
stress(Pa) 

1s15  3.70E+08  1.80E+08  BP separation area  3.70E+08  2.00E+08  3.90E+07 

1s20  4.02E+08  2.21E+08  underneath stiffeners  4.02E+08  2.53E+08  4.76E+07 

1s25  4.10E+08  1.95E+08  underneath stiffeners  4.10E+08  2.00E+08  5.00E+07 

1m15  3.98E+08  2.05E+08  underneath stiffeners  3.98E+08  2.54E+08  4.00E+07 

1m20  3.23E+08  1.65E+08  BP separation area  3.23E+08  1.61E+08  1.80E+07 

1m25  3.23E+08  1.74E+08  underneath stiffeners  3.23E+08  2.14E+08  2.55E+07 

1L15  3.24E+08  1.63E+08  BP separation area  3.24E+08  1.95E+08  2.76E+07 

1L20  3.67E+08  1.87E+08  underneath stiffeners  3.67E+08  2.30E+08  3.20E+07 

1L25  3.39E+08  1.64E+08  BP separation area   3.39E+08  1.78E+08  2.50E+07 

1m20‐st  2.73E+08  1.56E+08  underneath stiffeners  2.73E+08  1.51E+08  2.58E+07 
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  نتايج چرخش اتصال براي حاالت قرارگيري كف ستون در وسط و كنار پي-7شكل 

  بررسي نتايج كف ستون قرار گرفته در كنار پي  5.3
با در نظرگرفتن چرخش . ا افزايش ضخامت، تنش حداكثر در قسمتهاي شكننده اتصال افزايش مي يابددر اين حالت در تمامي نمونه ها ب

 بهترين 2m20نظر گرفتن هر دو جهت بارگذاري، مدل   و عدم كاهش محسوس تنش در ابعاد بزرگتر، مي توان گفت كه با در 7اتصال در شكل 
  .عملكرد را نسبت به ساير مدل ها دارد

     
  )سمت راست (2m20و تنش حداكثر براي مدل ) چپسمت (نتايج چرخش اتصال براي مدل هاي گوشه  -8شكل 

  نتايج كف ستون قرار گرفته در گوشه پيبررسي   5.4
با مقايسه تنش هاي . هايي كه در گوشه پي قرار دارند، تنش ايجاد شده در پي در تمام موارد جزء فاكتور هاي كنترل كننده مي باشددر مدل

 قرار گرفته در گوشه پي، افزايش سختي كه به  بر خالف مدل هايي كه در كنار پي قرار دارند، در مدل هاي.ايجاد شده در پي كه در كنار آن قرار دارد
 پي مي وشهگو موجب چرخش صلب آن مي شود، كه اين امر موجب افزايش تنش در علت ازدياد ضخامت سخت كننده است، از نرمي اتصال كاسته 

ده با توجه به مطالب ذكر شبنابراين . و حتي پيچش اتصال را نيز افزايش مي دهدچرخش نمي شود ضخامت سخت كننده موجب كاهش افزايش  .گردد
تنش را در قسمتهاي مختلف اين مدل تحت  9 شكل . است3L15و مقايسه مقادير چرخش اتصال در مدل هاي مختلف، مدل بهينه با بهترين عملكرد 

  .بارگذاري نشان مي دهد

            
  

  3L15 نش حداكثر تحت بارگذاري براي پي و سخت كننده ها در مدلت - 9شكل 
  تيجه گيرين  .6

سپس .  و مدل سازي عددي اتصال قادر به پيش بيني رفتار آن مي باشدتون مشاهده شد كه رويهاين تحقيق با مدل سازي اتصال كف سدر 
زايش لنگر از افلي با و نتايج مطالعه پارامتريك نشان داد طراحي بر اساس آيين نامه در مواقعي كه فقط بار محوري وجود دارد محافظه كارانه مي باشد،

مورد كف ستون هايي كه نسبتاً نازك مي باشند، با اعمال بارگذاري در دو قسمت كف ستون مفصل در .  مي رسد1ضريب اطمينان كاسته و حتي به زير 
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امت كف ستون فقط يك مفصل و در قسمتي كه كف با افزايش ضخ ولي .ه كف ستون قرار دارندپالستيك تشكيل مي شود كه در محل اتصال ستون ب
ر از ننده در برابر بارهاي ديناميكي ضربه اي بسيار پايين تاتصال كف ستون بدون سخت كمقاومت . ستون در فشار قرار دارد اين مفصل تشكيل مي شود

 و تنش را در قسمتهاي بحراني اتصال مثل اسبي روي مقاومت خمشي اتصال دارداستفاده از سخت كننده ها اثر بسيار من. اتصال با سخت كننده مي باشد
مورد اتصاالتي كه سخت كننده دارند، حالتي كه كف ستون در مركز پي قرار دارد، افزايش ابعاد و ضخامت نمي  در .بولت ها وپي كاهش مي دهد
ر حالتي كه ستون در كنار پي قرار دارد، با بررسي هدر .  مناسب ترين مدل بود1m20ت مدل مورد اين حالدر . ن كندتواند رفتار بهتر اتصال را تضمي

مدل هاي قرار گرفته در گوشه پي، مدل در . ين رفتار و عملكرد مي باشد داراي بهتر2m20  نمونه، بر روي اين اتصال منفيت وب مثنگرلدو حالت 
3L15افزايش بنابراين . اي روي پي داردعلت نرم بودن اين مدل نسبت به مدل هاي ديگر، تنش كاهش قابل مالحظهبه . هترين عملكرد را داراست ب

  .يش بيني مي شد تأثير مطلوبي نداردضخامت سخت كننده نيز همانطور كه پ
 برابر مساحت 5عنوان نتيجه گيري كلي براي عملكرد مطلوب اتصال در حالتهاي مركز و كنار پي، مساحت كف ستون بهتر است حدود به 

 مورد قرار گيري اتصال در گوشه پي، بهتر است كه مساحت كفدر . تفاده از سخت كننده هم براي عملكرد بهتر اتصال الزم استستون باشد و اس
  . برابر مساحت ستون برسد6ون كمي بيشتر باشد و به حدود ست
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