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چىیذُ
هماٍهت خاًثی ٍ ظشفیت ضىل پزیشی اص ضشٍسی تشیي ػَاهل حاون تش ظشفیت لشصُ ای ساختواى است .اص سٍش ّای تمَیت
ٍ تْساصی ساختواى ّای هَخَد استما هماٍهت ًْایی ساصُ ،تْثَد لاتلیت ضىل پزیشی ٍتشویة هَاسد فَق صَست هی گیشد.
سٍش افضایص ضىل پزیشی ضاهل حاالت هتٌَع تشی است .یىی اص ایي سٍش ّا اًتمال هفصل پالستیه تِ داخل تیش است .اص
سٍضْای پیطٌْادی آییي ًاهِ عشاحی لشصُ ای تشای تأهیي ایي ًىتِ استفادُ اص اتصال اص پیص تأییذصالحیت ضذُ است .دس ایي
تحمیك دٍ ًوًَِ اص ایي اتصاالت یؼٌی تال آصاد ٍ

WUF-W

هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ٍ تأثیش افضایص ضخاهت خاى تیش تش

هماٍهت ٍ ضىل پزیشی آًْا دس همایسِ تا اتصاالت هتؼاسف ًطاى دادُ ضذُ،وِ هغاتك آى افضایص ضخاهت خاى تیش هماٍهت ٍ
ضىل پزیشی اتصاالت سا افضایص هی دّذ.
ٍاطُّای ولیذی :ظشفیت ضىل پزیشی ،هفصل پالستیه ،اتصال تال آصاد ،اتصال WUF-W


 .1همذهِ
تا تَخِ تِ فلسفِ عشاحی لشصُ ای ،هماٍهت ،سختی ،ضىل پزیشی  ،سفتاس لشصُ ای سیستن لاب خوطی
فَالدی سا تأهیي هی ًوایذ .اص ایي سیستن ساصُ ای ا ًتظاس هی سٍد عی صلضلِ ّای ضذیذ تا سفتاس غیشاستداػی پایذاس
خَد ،اًشطی لشصُ ای سا خزب ًوایٌذً .احیِ ضىل پزیش دس تیشّا  ،هفصل پالستیه ایداد ضذُ دس دٍ سش تیش است
وِ تِ ػٌَاى اصلی تشیي هٌثغ خزب اًشطی دس سیستن  ،تایذ تذٍى وا ّص لاتل تَخِ دس هماٍهت ،سفتاس غیشاستداػی
پایذاس سا تأهیي ًوایذ  .تَا ًایی تحول تغییش ضىل ّای خویشی تذٍى وا ّص لاتل هالحظِ دس هماٍهتً ،طاًگش
ضىل پزیشی اػضای ساصُ تشای تؼییي سفتاس هٌاسة ساصُ عی صلضلِ ّای ضذیذ هی تاضذ .پیص اص صلضلِ ًَسثشیح
ساختواى ّای فلضی تا ایي فشض عشاحی هی ضذًذ وِ لادس تِ تحول خاسی ضذى صیاد ٍ تغییش ضىل پالستیه تاال،
تذٍى اص دست دادى صیاد هماٍهت تاضٌذ .تغییش ضىل پالستیه هَسد اًتظاس ،ضاهل دٍساى پالستیه ّا دس تیشّا ٍ دس
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هحل اتصال تِ ستَى تَدًذ ٍ اًتظاس هی سفت وِ خشاتی ضاهل خاسی تاضذ .ضىست ّای تشد دس ًاحیِ اتصال
خوطی تیش تِ ستَى دس ساختواى ّای لاب خوطی فَالدی دس صلضلِ ًَسثشیح تشای هٌْذسیي آضىاس وشد وِ
اتصاالت لاب خوطی فَالدی تِ آى اًذاصُ ای وِ تصَس هی ضذ ضىل پزیش ًیستٌذ ٍ لادس تِ فشاّن آٍسدى ظشفیت
چشخطی پالستیه وافی ًثَدًذ تٌاتشایي دچاس گسیختگی تشد ضذًذ.
یىی اص ایي سٍش ّای افضایص ضىل پزیشی اًتمال هفصل پالستیه تِ داخل تیش است  .آییي ًاهِ عشاحی
لشصُ ای همشس هی داسد یىی اص سٍش ّا تشای اسضای ضشایظ ضىل پزیش ی اتصاالت خوطی استفادُ اص اتصال اص
پیص تأییذ صالحیت ضذُ است  .دس ایي اتصاالت ّذف تغَس ػوذُ اًتمال هفصل پالستیه تِ داخل تیش ٍ تِ یه
فاصلِ هؼیي اص تش ستَى است .تگًَِ ای وِ دٍس ساختي هفصل پالستیه اص تش ستَى تاػث واّص توشوض وشًص
تَخَد آهذُ دس ًاحیِ خَش هی ضَد ٍ دس ًتیدِ تاػث هیضاى تشن خَسدگی خَش ٍ دس ًتیدِ واّص هیضاى
ضىست تشد دس اتصال هی ضَد .اص خولِ اتصاالت اص پیص تأ ییذ صالحیت ضذُ دس آییي ًاهِ  FEMAاتصال تال
آصاد ٍ اتصالWUF -Wاست وِ اتصال  WUF -Wدس ضَاتظ لشصُ ای ً AISCیض هغشح ضذُ است.

 .2اتصال تال آصاد
دس اتصال تال آصاد تال تیش تا خَش ًفَری واهل تِ تال ستَى هتصل هی ضَد .خاى تیش دس وٌاس هحل اتصال
تِ تال ستَى تا تشضی اص تیش خذا ضذُ ٍ یه صفحِ اتصال رٍصًمِ ای ضىل خایگضیي آى هی ضَد .ایي صفحِ اص
یه عشف تا خَش ًفَری تِ تال ستَى ٍ اص عشف دیگش تا خَش گَضِ تِ عَس واهل تِ خاى تیش خَش هی
ضَد(ضىل .)9فیوا هحل تطىیل هفصل پالستیه سا ًصف ػوك تیش اص تش ستَى پیطٌْاد هی وٌذ.

ضىل(  :)9اتصال تال آصاد
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 .3خضئیات اتصالWUF-W

دس ایي ًَع اتصال تال تیش یا ضاُ تیش تِ صَست هستمین تا استفادُ اص خَش ًفَری واهل تِ تال ستَى هتصل
هی ضَد .خاى تیش تِ ٍسیلِ یه صفحِ خاى تا خَش گَضِ تِ خاى تیش ٍ تا خَش ًفَری تِ تال ستَى هتصل هی
ضَد( .ضىل )2

ضىل(  :)2اتصال WUF-W

1 .3ضَاتظ  WUF-Wدس آییي ًاهِ

AISC

تؼضی اص اتصاالت خَضی تؼذ اص صلضلِ ًَسثشیح ،هثل همغغ تیش واّص یافتِ ٍ اتصاالت هسلح  ،تشای
حشوت هفصل پالستیه اص تش ستَى عشاحی ضذُ اًذ .اهّا دس اتصال  WUF-Wهفصل اص تش ستَى حشوت ًوی وٌذ،
تلىِ ایي اتصال خضئیات عشاحی سا تىاس هی گیشد وِ تِ اتصال اخاصُ هی دّذ تِ ایذُ ػولىشد  SMFتذٍى ضىست
تشسذ .دس ایي اتصال چشخص غیش االستیه اتتذا تَسظ گسیختگی تیش دس ًاحیِ هداٍس تش ستَى تَسؼِ هی یاتذ.
ضىست اتصاالت اص عشیك خضئیات هشتَط تِ خَش ّای اتصال تال ّای تیش تِ تال ستَى  ،خَش ّای اتصال خاى
تیش تِ تال ستَى ٍ ضىل سَساخ دستشسی ووتش هی ضَد .عثك ًتایح آصهایطات ٍ هغالؼات الواى هحذٍد ،اتصال
خوطی  WUF-Wتشای ّش دٍ چطوِ اتصال ضؼیف ٍ لَی ػولىشد خَتی داسد .تٌاتشایي ایي اتصال خیلی تِ
هماٍهت چطوِ اتصال حساع ًیست .اتصال خوطی  WUF-Wتشای لاب خوطی ٍیظُ ٍ لاب خوطی هتَسظ تا
هحذٍدیت ّای ایي همشسات اص پیص تأییذ ضذُ اًذ.
2 .3ضَاتظ  WUF-Wدس آییي ًاهِ

FEMA

اتصال  WUF-Wتشای استفادُ دس سیستن ّای لاب خوطی هؼوَلی ٍ لاب خوطی ٍیظُ اص پیص تأییذ ضذُ
است .فاصلِ هىاى هفصل پالستیه ) (Shتشاتش تا ًصف ػوك تیش اص تش ستَى)
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 .4همایسِ ًتایح هذلْای تحلیلی تال آصاد ٍWUF-W

تا اتصال گیشداس هتؼاسف

دس ایي تخص اتصال تال آصاد ٍ اتصال  WUF-Wهغاتك تا آییي ًاهِ  FEMA350عشاحی ضذُ ٍ هطخصات
هشتَط تِ آًْا دس هذل ساصی لحاػ ضذُ استّ .ش سِ ًوًَِ هطخصات همغغ ٍ ضشایظ تىیِ گاّی ٍ تاسگزاسی
هطاتِ داسًذ ٍ فمظ ًَع اتصاالت تغییش هی وٌذ .تشای واّص صهاى تحلیل لسوت ّای خاسج اص هحل ًضدیه اتصال
اص هص تٌذی تضسي تشی ًسثت تِ لسوت ًضدیه تِ اتصال استفادُ ضذُ است .دس ّوِ ی هذل ّا تشای ضثیِ ساصی
تیشّا ،ستَى ّا ٍ صفحات اتصال اص الواى پَستِ ای چٌذ الیِ ای ) Shell(S4استفادُ ضذُ است .ایي یه الواى
چْاسگشّی است وِ چْاس ًمغِ اًتگشال گیشی دس سغح الواى داسد تشای هحاسثات اص سٍش اًتگشال گیشی واّص
یافتِ استفادُ ضذُ وِ یه ًمغِ اًتگشال گیشی ووتش دس ّش خْت داسد .ایي الواى تَاًایی دس ًظش گشفتي تغییش ضىل
ّای تضسي ّوشاُ وشًص ّای تضسي سا داسد .ضخاهت ٍسقّای پیَستگی تشاتش ضخاهت تال تیش دس ًظش گشفتِ
ضذ.
تشای تذست آٍسدى ًوَداس ّای تاس -تغییشهىاى ٍ لٌگش -اًحٌا اص تحلیل غیش خغی استفادُ ضذُ است .چَى
سغح صیش هٌحٌی تاس –تغییشهىاى تِ ػٌَاى یىی اص ضاخص ّای تشسسی سفتاس لشصُ ای غیشاستداػی تلمی هی ضَد ٍ
تشای اسصیاتی لاتلیت استْالن ٍ خزب اًشطی هَسد استفادُ لشاس هی گیشد .دس ضىل(  )3هذل ّای سِ تؼذی
اتصاالت ًطاى دادُ ضذُ است.

الف)

ب)

ج)

ضىل(  :)3الف اتصال هتؼاسف ،ب) اتصال  ، WUF-Wج) اتصال تال آصاد
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 1.4تأثیش افضایص ضخاهت خاى تیشدس هماٍهت ٍ ضىل پزیشی اتصاالت
دس یه هغالؼِ پاساهتشی تأثیش افضایص ضخاهت خاى تیش دس ًوَداس تاسلائن-تغییش هىاى ػوَدی ٍضىل
پزیشی اتصاالت تشای ّشسِ اتصال تشسسی ضذُ است .هطخصات همغغ دس سِ اتصال یىساى است ٍفمظ دسّش
هشحلِ ضخاهت خاى تیش افضایص هی یاتذ.
 هذل  :1ضخاهت خاى تیشتشاتش  .6ساًتی هتش است.
 هذل  :2ضخاهت خاى تیشتشاتش  .8ساًتی هتش است.
 هذل  :3ضخاهت خاى تیشتشاتش یه ساًتیوتش است.
تا تَخِ تِ ضىل ّای ( )6(ٍ)5(ٍ)4تا افضایص ضخاهت خاى تیش ،دس ّش سِ اتصال هماٍهت اتصال افضایص
پیذا هی وٌذ .چَى تشای تغییش هىاى ّای تمشیثاً هطاتِ ًیاص تِ ًیشٍی تیطتشی پیذا هی وٌذّ .وچٌیي تا افضایص./67
دسصذی ضخاهت خاى تیش ضاّذ افضایص  ./33دسصذی دٍساى دس اتصاالت ّستین.

الف)
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ب)
ضىل(ً :)4وَداس الف) تاس-تغییش هىاى ػوَدی ،ب)لٌگش-دٍساى اتصال هتؼاسف دس ضخاهت ّای هتفاٍت

الف)
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ب)
ضىل(ً :)5وَداس الف) تاس-تغییش هىاى ػوَدی ،ب)لٌگش-دٍساى اتصال تال آصاد دس ضخاهت ّای هتفاٍت

الف)
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ب)
ضىل(ً :)6وَداس الف) تاس-تغییش هىاى ػوَدی ،ب)لٌگش-دٍساى اتصال  WUF-Wدس ضخاهت ّای هتفاٍت

.5خالصِ ٍ ًتیدِگیشی
دس ایي همالِ ًتایح هذل ّایی

وِ اصسِ ًَع اتصال گیشداس تیش تِ ستَى هتؼاسف  ،تال آصاد ٍWUF-W

تا استفادُ اص ًشم افضاس آتاوَع ساختِ ضذُ است اسائِ ضذُ تا تا تشسسی آًْا ،اثش تغییش ضخاهت خاى تیش
تشسفتاس خوطی اتصال ،ضىل پزیشی ٍ ظشفیت دٍساًی آى تذست آیذً .تایح ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص
ضخاهت خاى تیش ،دس ّش سِ اتصال  ،سختی ٍ هماٍت ٍ ظشفیت دٍساًی اتصال افضایص هی یاتذ.
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