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-اتصال اعضای وططی بٍ يضق اتصال اظ اتصاالت معمًل زض ساظٌَایی است وٍ زض بیطتط مًالع اظ جًش بٍ مىظًض يسیلٍ اتصال استفازٌ می

:چکیذه

 ایه مغالعٍ با َسف ضىاذت ضفتاض ي بطضسی ممايمت گسیرتگی لالبی زض. گسیرتگی لالبی یىی اظ معیاضَای ضىست زض ایه اتصاالت میباضس.ضًز
 پاضامتطَای آظمایص. ومًوٍ اتصال تسمٍ وططی بٍ يضق اتصال با يسیلٍ اتصال جًضی ضا مًضز آظمایص لطاض زازٌاست6 ،اتصال جًضی اعضای وططی
 زض َمٍ ومًوٍَا ضىست حاوم گسیرتگی. ي عًل صفحٍ وططی ي بطضی میباضس، مساحت ي ضىل واحیٍ َمپًضاوی اتصال،ضامل ضرامت يضق اتصال
 َمچىیه وتایج آظمایطات وطان زازٌ اوس وٍ گسیرتگی لالبی با پیسایص تطن زض اوتُای صفحٍ وططی بٍ َمطاٌ تغییط ضىل.لالبی مطاَسٌ ضسٌ است
جابجایی ومًوٍَا زض عًل آظمایص وطان میزَس ظطفیت گسیرتگی لالبی وٍ متىاظط- ومًزاض باض.غیط االستیه يیژٌای زض صفحٍ بطضی آغاظ ضسٌ است
. زض اوثط ومًوٍَا اظ تطویب گسیرتگی وططی ي تسلیم بطضی حاصل گطزیسٌ است،بیطتطیه باض زض عًل آظمایص میباضس

. گسیرتگی وططی، جابجایی، باض، يضق اتصال، گسیرتگی لالبی:کلمات کلیذی

Experimental Study of Block Shear of Gusset Plates in Welded
Connection
A.Moqbeli Oskoee, J.Vaseghi Amiri and M.Dehestani

Abstract: Block shear failure is one of the most common failure types of connections in steel structures which
have been investigated by many researchers. In this study, block shear failure of welded connections subjected to
a uniform tension field were experimentally investigated. For this purpose 6 specimens of welded connection of
gusset plates to flat bar were developed. The mechanical behavior of the connection and pertaining failure types
were identified. The tests parameters included the gusset plate thickness, the overlapped area, shear and tension
plane of the gusset plates. Nonlinear load-displacement curve response for all specimens was presented. The
failure load of block shear was assumed to be the maximum load reached during the loading history. For all
Specimens the mode of failure was the block shear. Observation during the experiments showed that crack
nucleation occurred at the maximum load (failure load) so that a single crack or two symmetrical cracks
nucleated after the toe of the weld at the end of tension plane for all specimens and the load suddenly dropped
after crack formed. Although, no shear fracture was observed at the time of the tension plane fracture in all of the
tests, a significant deformation was observed at the shear plane because of yielding of this plane.
Keywords: Welded Connections, Gusset Plate, Block Shear, Load-Displacement.
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آضمیه ممبلی اسىًیی ي َمىاضان

 -1مقدمه
گسیرتگی لالبی یىی اظ ضىست َایی است وٍ میتًاوس زض
عطاحی َىسسٍَای بسیاضی اظ اتصاالت سااظٌَاای فاًالزی باا
يسیلٍ اتصال پیچ یا جًش حاوم ضاسٌ ي باعاخ ذطابای اتصاال
ضًز .ایه ضىست بٍ صاًضت پااضگی زض اعاطاف يسایلٍ اتصاال
ضىاذتٍ ضسٌ وٍ واضی اظ تطویاب ضىسات وططای زض صافحٍ
عمًز بط ضاستای باضگصاضی ي ضىست بطضی زض یه یا زي صفحٍ
مًاظی با ضاستای باضگصاضی ایجاز میضًز .زض ایه حالت صافحٍ
عمًز باط ضاساتای بااض ضا واٍ زض معاط وطاص باًزٌ ،صافحٍ
وططی ي صفحٍ مًاظی با ضاستای بااض ضا واٍ زض معاط بطضای
بًزٌ صفحٍ بطضی میوامىس .اظ اتصاالت متسايل زض معاط ایاه
ضىست میتًان بٍ اتصال وبطی ي یا تسمٍ بٍ يضقَای اتصال ي
َمچىیه اتصال وبطی بٍ جان تیطَای ظباوٍ زاض با يسایل اتصال
پیچ ي جًش اضاضٌ وطز .اگطچاٍ مىااویع گسایرتگی لاالبی زض
اتصاالت جًضی با اتصاالت پیچی متفاايت اسات ضياباظ آیایه
وامٍَای مرتلف زض عطاحی گسیرتگی لالبی بط مبىای ضاًاَس
فیعیىی زض اتصاالت پیچی بًزٌ ي تفايت ضىسات زض ایاه زي ضا
مطرص وىطزٌاوس.
زض سال َاای اذیاط محممایه ،مغالعاات بسایاضی باا اوجاا
تستَای آظمایطگاَی ي مغالعٍ اجعای محسيزی زض ماًضز ایاه
ضىست اوجا زازٌاوس وٍ اظ جملٍ آن میتاًان باٍ مغالعاات وساه
[ ]3ي تبىایا [ ]2وٍ بٍ بطضسی گسیرتگی لالبی اتصاال جًضای يضق
اتصال تحت وطص پطزاذتٍاوس ،یاز وطز تبىایا [ ]2با اوجا  33تسات
آظمایطگاَی بٍ بطضسی گسیرتگی لالبی يضق متصل بٍ يضق اتصال باا
اتصال جًش گًضٍ پطزاذتٍ ي تأثیط َىسسٍ اتصاال ي زي واً آضایاص
جًش ضا بط گسیرتگی لالبی وطان زازٌ اسات .مغالعاات واٍ وتیجاٍ
ایااه حاااوم ضااسن گساایرتگی لااالبی زض اتصاااالت جًضاای اساات.
َمچىیه زض مغالعٍ مصوًض اظ تحلیال اجاعام محاسيز غیطذغای ویاع
بطای پیصبیىی ظطفیت گسایرتگی لاالبی ومًواٍَاا اساتفازٌ ضاسٌ
است .زض مغالعٍ اي بٍ زلیل محسيز بًزن ومًوٍَای ساذتٍ ضسٌ ،بااظٌ
يسیعی اظ ومًوٍَا وٍ میتًاوست تأثیط پاضامتطَاای اثطگاصاض ضا ضيضاه
ومایس ،آظمایص وطسٌاست .اظ زیگط مغالعات زض ایه ظمیىٍ میتاًان باٍ
مغالعٍ اوجاا ضاسٌ تًساظ ايساتطَف ي زضایاًض [ ]1زض ماًضز تاأثیط
َىسسٍ اتصال بط گسیرتگی لالبی اتصال جًضای تسامٍ متصال باٍ
جان تیط  Iضىل اضاضٌ وطز وٍ با اوجا  4تسات آظمایطاگاَی ي ماسل
َای اجعام محسيز بٍ بطضسی ایه ضىست پطزاذتٍ است .آوُاا ومباًز
ومًوٍَای آظمایطگاَی ضا با مسل ساظی اجعام محاسيز اعتبااض ساىجی
ضسٌ ي با ممایساٍ باا وتاایج آظمایطاگاَی ي سااذت  13ماسل اجاعام
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محسيز بطعطف ومًزٌ ي باظٌ يسیعی اظ َىسسٍَای مرتلف ضا بطضسای
وطزٌاوس .اظ زیگط اعضایی واٍ زض معاط گسایرتگی لاالبی َساتىس
میتًان بٍ جان تیطَای ظباوٍ زاض متصل باٍ وبطای اضااضٌ وماًز واٍ
مغالعات یا ي َمىاضان [4ي ]5اظ مغالعاات ذاً زض ظمیىاٍ اتصاال
جًضی ایه وً اتصال مایباضاس .آوُاا زض زي مغالعاٍ آظمایطاگاَی ي
اجعایاای بااٍ بطضساای گساایرتگی لااالبی پطزاذتااٍ ي وطااان زازوااس
گسیرتگی لالبی میتًاوس مًز ضىست حااوم زض ایاه اتصاال باضاس.
زیگط مغالعٍ زض ایه ظمیىٍ ،مغالعٍ اوجا ضسٌ تًساظ یاً ي َمىااضان
[ ]6بط ضيی تیطَای ظباوٍ زاض بًزٌ وٍ با اوجا  32تسات آظمایطاگاَی
با ممیاس وامل ي بُطٌ گیاطی اظ اجاعام محاسيز زض ترمایه سارتی
زيضاوی ،تأثیط سرتی زيضاوی اتصال ي وسابت عاًل باٍ عاط ساغ
وطیمه يضق متصل باٍ جاان تیاط ضا باط ظطفیات گسایرتگی لاالبی
بطضسی ومًزٌ ي وطان زازٌاوس واٍ باا افاعایص َطواسا اظ پاضامتطَاای
مصوًض ظطفیت گسیرتگی لالبی افعایص مییابس.
مغالعٍ جاضی بٍ مىظًض ایجاز ضًاَس فیعیىی بطای ضىاذت
بُتط اظ مىاویع گسیرتگی لالبی زض اتصاالت جًضی با اوجا
تستَای آظمایطگاَی بٍ بطضسی ایه ضىست زض مًضز اتصال
جًضی يضقاتصال بٍ بازبىس تحت وطص پطزاذتٍ است .زض ازامٍ
مطاحل اوجا آظمایطات اضائٍ ي وتایج حاصل اظ آوُا ضطح ي
بطضسی ذًاَس ضس.
 -2مدلسازی آزمایشگاهی
 -1-2نمونههای آزمایشگاهی

زض ایه مغالعٍ  6ومًوٍ اتصال جًضی تسمٍ وططی بٍ يضق
اتصال ،مًضز آظمایص لطاض گطفتٍ است .ومًوٍَا بط اساس
پاضامتطَای ضرامت يضق اتصال ،ضىل ،مساحت ،عط ي عًل
واحیٍ وطیمه اتصال ساذتٍ ضسٌ ي بطای َط پاضامتط  2ومًوٍ زض
وظط گطفتٍ ضسٌاست .ومًوٍَای آظمایطگاَی ضامل سٍ لسمت
يضق اتصال ،بازبىس ي جًش گًضٍ میباضىس .ضىل  3تیپ
ومًوٍَای آظمایطگاَی ضا بٍ َمطاٌ جعئیات وطان میزَس.
مطرصات ابعاز ومًوٍَای آظمایطگاَی بط اساس ضىل  3زض
جسيل  3بیان گطزیسٌاست وٍ زض ازامٍ ،ومًوٍَا بٍ تطتیب
مًلعیت زض جسيل ي پاضامتط مًضز وظط معطفی میضًوس.
ضزیف ايل مطبًط بٍ ومًوٍ با ابعاز  63 × 63میلیمتط مطبع
بطای سغ َمپًضاوی تسمٍ ي يضق اتصال ي ضرامت  4میلی-
متط بطای يضق اتصال میباضس وٍ بٍعىًان ومًوٍ پایٍ زض وظط
گطفتٍ ضسٌ است .بطای ومایص تأثیط افعایص مساحت واحیٍ
َمپًضاوی اتصال ومًوٍَای با ابعاز  83 × 83ي 333 × 63
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مغالعٍ آظمایطگاَی گسیرتگی لالبی ...

میلیمتط مطبع (سغ َمپًضاوی) با مساحت یىسان ي ضىل
واحیٍ َمپًضاوی مطبعی ي مستغیلی اوترا ي بٍ تطبیب زض
ضزیف زي ي سً وطان زازٌ ضسٌاوس.
ومًوٍَای زاضای ابعاز َمپًضاوی  323 × 63ي 63 × 323
میلیمتط مطبع ویع بٍ تطتیب بطای بطضسی تأثیط عًل صفحٍ
وططی ي عًل صفحٍ بطضی ،اوترا ي زض ضزیفَای چُاض ي
پىجم لطاض زازٌ ضسٌاوسَ .مچىیه بطای بطضسی تأثیط ضرامت
يضق اتصال ،ومًوٍ با ابعاز  63 × 63میلیمتط مطبع بطای سغ
َمپًضاوی تسمٍ ي يضق اتصال ي ضرامت  6میلیمتط بطای يضق
اتصال استفازٌ ي زض ضزیف آذط وطان زازٌ ضسٌ است.
عطاحی وططی ومًوٍَا بطاساس ضيابظ عطاحی وططی
مبحخ زَم ممطضات ملی [ ]7وٍ زض ظیط معطفی ضسٌ ،اوجا
گطفتٍ است .بطای َمٍ تسمٍَا ضرامت 35میلیمتط با تأمیه
ممايمت وططی الظ  ،زض وظط گطفتٍ ضسٌاستَ .مچىیه َمان
عًض وٍ اظ ضىل  3ویع مطاَسٌ میضًز عط تسمٍَا زض اوتُا
(واحیٍ متصل بٍ فه) زاضای عط  233میلیمتط بطای تأمیه

شکل :1وقشه تیپ ومووههای آزمایشگاهی

عط وافی ممايمت وططی ضسٌ اوترا  ،ي عط آوُا زض ابتسا
(واحیٍ متصل بٍ يضق اتصال) بط اساس عط َای مًضز بطضسی
گسیرتگی لالبی ،متفايت زض وظط گطفتٍ ضسٌاوس .عًل آظاز یا
عًل متصل وطسٌ تسمٍَا زض َمٍ ومًوٍَا  353میلیمتط
اوترا ضسٌ است.
زض َط ومًوٍ بٍ مىظًض اعمال ویطيی وططی اظ زي تسمٍ زض
زي عطف يضق اتصال استفازٌ ضسٌ ي ابعاز َمٍ يضقَای اتصال
 533×153میباضس .عًل ومًوٍَا عًضی اوترا ضسٌ وٍ محل
ضطي گسیرتگی ،فاصلٍ وافی تا اوتُای يضق اتصال ضا زاضتٍ ي
اتصال اوتُایی يضق ،سرتی اضافی زض اعطاف جًش ایجاز وىىس.
ضىل  2با وگاَی بٍ مجمًعٍ آظمایص ،ومًوٍ  2ضا لبل اظ
آظمایص وطان میزَس .اتصال تسمٍَا بٍ يضق اتصال بااستفازٌ
اظ جًش گًضٍ بًزٌ ي اظ زستگاٌ  co2بطای عملیات جًضىاضی
استفازٌ ضسٌاست .ضىل  1اتصال جًضی تسمٍ بٍ يضق اتصال ضا
وطان میزَس.

شکل :2فکهای کششی و ومووه  2قبل از آزمایش
جذول  :1مشخصات ابعاد ومووهها
ضرامت بازبىس ضرامت يضق اتصال يضق اتصال

شکل :3اتصال جوشی تسمه به ورقاتصال

وسبت

سغ وطیمه

وً

tb
35

tg
4

Lb Wb/Lb Wg Lg
63
3 533 153

Wb
63

3

35

4

533 153

3

83

83

2

35

4

533 153

3

64

333

1

35

4

533 153

3

63

323

4

35

4

533 153

3

323

63

5

35

6

533 153

3

63

63

6

÷

وططیٍ علمی پژيَصَای تجطبی زض مُىسسی عمطان ،سال ايل ،ضماضٌ  ،2پاییع ي ظمستان 113 3191

آضمیه ممبلی اسىًیی ي َمىاضان

ساق جًش زض َمٍ ومًوٍَا  7میلیمتط زض وظط گطفتٍ ي
با تًجٍ بٍ ضىل  1بٍ صًضت جًش عًلی ي عطضی ،تمامی
زيض واحیٍ وطیمه جًش ضسٌاست .بطای َط یه اظ يضقَای
اتصال ،زي يضق تمًیتی بٍ ابعاز  4یا  6میلیمتط بٍ مىظًض
ایجاز ضرامت وافی زض ممايمت لُیسگی يضقَای اتصال زض
محل پیچَا زض وظط گطفتٍ ضسٌ است .سًضاخ واضی زض َمٍ
يضقَا با متٍ ي با زض وظطزاضته  2میلیمتط بطای ذغای
احتمالی وصب اوجا گطفتٍ است.
 -2-2مجموعه آزمایش
بٍ مىظًض اعمال ویطيی وططی اظ زستگاٌ یًویًضسال بٍ
ظطفیت  63ته استفازٌ ضسٌ است .ایه زستگاٌ زاضای زي
زَاوٍ وططی بًزٌ وٍ با ایجاز فاصلٍ بیه آوُا ویطيی
وططی بط ومًوٍ مًجًز بیه زي زَاوٍ اعمال میضًز.
َمچىیه ایه زستگاٌ لابلیت محاسبٍ ي ومایص فاصلٍ
اعمالی ي ویطيی وططی ایجاز ضسٌ ضا زض َط لحظٍ زاضز.
زَاوٍَای ایه زستگاٌ یًویًضسال مًضز استفازٌ محسيز
بٍ وطص مماعع زایطٌای بًزٌ ي بٍ زلیل ایه محسيزیت زض
وطص يضقَای مًجًز زض ومًوٍَای آظمایطگاَی ،فهَای
وططی يیژٌای بطای اوجا آظمایطات مًضز وظط عطاحی
گطزیس .بٍ مىظًض ایجاز زَاوٍ الظ بطای وطص يضقَای
اتصال ي تسمٍَا اظ زي جفت وبطی بال مسايی استفازٌ
ضسٌ ي َمچىیه بطای ایجاز اضتباط بیه وبطیَا بٍ زَاوٍ-
َای زستگاٌ ،اظ زي میلٍ تًپط بٍ لغط  55میلیمتط بُطٌ
بطزٌضس .میلٍَای تًپط اوتُایی با اتصال جًضی ي با تعساز
ظیازی سرت وىىسٌ بٍ زَاوٍ فهَا متصل گطزیسوس .سرت
وىىسٌَا ویع بطای ایجاز عًل جًش وافی ي واَص تمطوع
تىص زض اتصال میلٍ بٍ فه استفازٌ ضسٌاست .ضىل 2
فهَای وططی معطفی ضسٌ ضا وطان میزَس .بطای اتصال
يضقَا ي تسمٍَا بٍ زَاوٍ فهَا مغابك ضىل  2اظ يسیلٍ
اتصال پیچ استفازٌ ضسٌ است .تعساز  9پیچ بٍ لغط 23
میلیمتط بطای اتصال يضق اتصال بٍ فه پاییىی ي  2پیچ بٍ
لغط  13میلیمتط بطای اتصال تسمٍ بٍ فه باالیی زض وظط
گطفتٍ ضس .تما پیچَا اظ جىس  8.8پط ممايمت بًزٌ ي تما
سًضاخ واضیَا ویع با متٍ ي با زض وظط گطفته  2میلیمتط
ذغای احتمالی میباضس.
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 -3بیان و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی
زض ایه لسمت وتایج مطاَسٌ ضسٌ زض تستَای وطص
اوجا ضسٌ بط ضيی  6ومًوٍ اتصال جًضی يضق اتصال بٍ
تسمٍ وططی اضائٍ می-ضًز .بطای َمٍ ومًوٍَا آظمایص تا
پاضگی وامل صفحٍ بطضی ازامٍ یافتٍ ي حالت ضىست بطای
تمامی ومًوٍَا گسیرتگی لالبی مطاَسٌ ضسٌ است .زض
عًل آظمایص باض ياضز بٍ ومًوٍَا ي فاصلٍ فهَای وططی
تًسظ زستگاٌ ثبت ي بٍ صًضت ومًزاض اضائٍ ضسٌ است .زض
حالی وٍ ضفتاض ومًوٍَا مطابٍ مطاَسٌ ضسٌ است زض ایه
لسمت بٍمىظًض بطضسی پاسد باض-جابجایی چىس ومًوٍ بیان
ضسٌ است .ضىل  4ي  5بٍتطتیب ومًزاض باض -جابجایی بطای
ومًوٍَای  3ي  2 ، 5ي  1ضا وطان میزَس.
باض ضىست متىاظط بیطتطیه باض زض ومًزاض باض-جابجایی
بٍ زست آمسٌ زض عًل آظمایص زض وظط گطفتٍ ضسٌ است.
جسيل  2باض ضىست ومًوٍَا ضا اضائٍ میزَس .زض ازامٍ بٍ
تًضی لسمتَای مرتلف ومًزاض باض-جابجایی ومًوٍَا بٍ
َمطاٌ ضفتاض متىاظط آوُا زض عًل آظمایص پطزاذتٍ
میضًز.
جذول  :2بار شکست ومووههای آزمایشگاهی
ومًوٍ
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ابتسای َط تست پیچَای اوتُایی ومًوٍَا زچاض لغعش
ضسٌ وٍ ایه ضفتاض زض لسمت ابتسایی ومًزاضَا مطاَسٌ می-
ضًز .پس اظ ایه واحیٍ ،پاسد باض -جابجایی زض تمامی
ومًوٍَا بٍ صًضت ذغی بًزٌ ي تا ضطي تسلیم مطاَسٌ
ضسٌ زض واحیٍ اعطاف اتصال جًش زض مصال يضق اتصال
ازامٍ مییابس .گفتىی است وٍ عطاحی تسمٍَا ،فهَای
وططی ي َمچىیه پیچَای اتصال فه ي يضقَا با زض وظط
زاضته عس ضسیسن بٍ ضفتاض غیطذغی مصال آوُا اوجا
ضسٌاست .ومًزاض باض-جابجایی ومًوٍَا با ضطي جاضی
ضسگی مصال يضق اتصال ،غیط ذغی ضسٌ ي ایه واحیٍ تا
پیسایص تطن زض يضق اتصال ازامٍ مییابس .مطاَسات ضفتاض
ومًوٍَا زض عًل آظمایص وطان میزَس ،گسیرتگی لالبی
زض َمٍ ومًوٍَا با پیسایص یه تطن ي یا زي تطن متماضن
زض يضق اتصال ،زض وعزیىی اوتُای صفحٍ وططی ي پس اظ
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ساق جًش آغاظ ضسٌ است .ضىل  6لحظٍ آغاظ ضىست ي
پیسایص تطن ضا بٍتطتیب زض زي حالت یه تطن ي زي تطن
متماضن وطان میزَس .ومًزاض باض-جابجایی تما ومًوٍَا
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پس اظ پیسایص تطن زچاض افت ضسیسی گطزیسٌ ي باض
متىاظط ایه لحظٍ زض اوثط ومًوٍَا بٍعىًان باض ضىست زض
وظط گطفتٍ ضسٌاست.
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شکل  :4ومودار بار-جابجایی آزمایشگاهی ومووهها

بطضسی آغاظ ضىست زض ومًوٍَا وطان میزَس وٍ با
تًجٍ بٍ یىسان بًزن محل پیسایص تطن زض اوتُای صفحٍ
وططی بطای َمٍ ومًوٍَا ،ممايت صفحات وططی ي بطضی
وٍ بٍ عًل ایه صفحات يابستٍ میباضس ،زض محل ضطي
تطن بی تأثیط میباضسَ .طچىس زض لحظٍ ضىست صفحٍ
وططی بٍ تىص وُایی میضسس (با تًجٍ بٍ گسیرتگی
مصال ایه صفحٍ) ،زض صفحٍ بطضی تغییط ضىل غیط
االستیه مطاَسٌ ضسٌ ي برص ظیازی اظ ایه صفحٍ بٍ
تسلیم ضسیسٌ است .اظ پطیسگی ضوگ سفیس زض واحیٍ اعطاف
اتصال بطای بیان تغییط ضىل غیطاالستیه ایه واحیٍ
استفازٌ ضس .ضىل  7گسیرتگی صفحٍ وططی ي تسلیم زض
صفحٍ بطضی ومًوٍ َای  2ي  6ضا وطان میزَس.
يضعیت مصال صفحات وططی ي بطضی زض لحظٍ آغاظ
گسیرتگی لالبی ي َمچىیه افت ضسیس ظطفیت وططی
اتصال زض ایه لحظٍ ،ممايمت گسیرتگی لالبی زض اتصال
جًضی مًضز بطضسی ضا میتًان واضی اظ تطویب ممايمت

گسیرتگی صفحٍ وططی ي ممايمت تسلیم صفحٍ بطضی
زاوست.
با تًجٍ بٍ پیسایص گسیرتگی زض صفحٍ وططی،
ظاوًیی ضسن مصال ایه صفحٍ تىُا زض ضاستای ضرامت
مطاَسٌ ضسٌاست .زض حالی وٍ زض اتصاالت پیچی َمطاٌ با
گسیرتگی زض صفحٍ وططی ،ظاوًیی ضسن زض ضاستای
ضرامت ي زض ضاستای عمًز بط باض ضخ زازٌ است عس
ظاوًیی ضسن زض زي ضاستای زیگط زض اتصال جًضی ضا می-
تًان گًیای حضًض لیس زض ضاستای باض ي َمچىیه عمًز بط
باض زض صفحٍ وططی زاوست .گفتىی است وٍ ایه وىتٍ زض
مغالعٍ اجعای محسيزی زض مغالعٍ تپىایا [ ]2با بطضسی
تىص وططی مًجًز زض وماط صفحٍ وططی بطضسی ي تأییس
ضس.
َمچىیه مطاَسٌ ضىل( 6ومًوٍ  )3ي ( 7ومًوٍ  2ي )6
وطان میزَس محل ضطي تطن بٍ فاصلٍ چىس میلیمتطی اظ
اوتُای ساق جًش تطىیل ضسٌاست .ایه فاصلٍ زض ومًوٍ
َای  4 ،2 ،3ي 6زیسٌ ضسٌ ي بطای بالی ومًوٍَا زض حسيز
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صفط مطاَسٌ ضس وٍ زض يالع تطن زض اوتُای ساق جًش
ضخ زازٌ است .ایه فاصلٍ بٍ زلیل سرت ضسگی يضق اتصال
زض واحیٍ مجايض جًش واضی اظ گطمای ظیاز جًضىاضی می-
باضس .زض آظمایطات مطابٍ اوجا ضسٌ زض مغالعٍ تپىایا []2
ویع ایه فاصلٍ مطاَسٌ گطزیسٌاست .اي با اوساظٌ گیطی زلیك

شکل :6آغاز شکست با پیذایش یک ترک (ومووه  )1و دو
ترک متقارن (ومووه )5

ایه واحیٍ ضا فاصلٍ  5-2میلیمتطی اظ اوتُای ساق جًش
زض ومًوٍَای ذًز بیان ومًزٌاست اما زض مطاَسات
آظمایطگاَی زض مغالعٍ جاضی ،ایه فاصلٍ اظ بیه ومًوٍَای
شوط ضسٌ تىُا بطای ومًوٍَای  4ي  6لابل مالحظٍ بًزٌ-
است.

شکل  :7ومووههای  2و  6در لحظه شکست

شکل  :8پیشروی ترک در صفحه برشی(ومووه  )3و پیشروی ترک در صفحه کششی(ومووه )4
116
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بٍ جع ومًوٍ  ،5ویطيیی وٍ زض آن ومًزاض باض-جابجایی زچاض
افت میضًز ،بیطتطیه ویطي زض ومًزاض بًزٌ ي بٍ عىًان باض
گسیرتگی ومًوٍ ثبت ضسٌ است .بطضسی ومًزاض باض -جابجایی
ومًوٍ  5وطان میزَس وٍ بطای ایه ومًوٍ با زاضته عًل بطضی
ظیاز (با مطاَسٌ بٍ جسيل  )3ومًزاض پس اظ افت بسیاض واچیع زض
لحظٍ پیسایص تطن زض ویطيی معازل  185ویلًویًته ،مجسزاً
صعًز وطزٌ ي بٍ ویطيی  198.5ویلًویًته ضسیسٌ ي ایه ویطي بٍ
عىًان ظطفیت ضىست ایه ومًوٍ ثبت میضًز .ایه وىتٍ وطان
میزَس زض مًاضزی وٍ عًل صفحٍ بطضی وسبت بٍ صفحٍ
وططی لابل تًجٍ باضس ،ظطفیت گسیرتگی بٍ زست آمسٌ
واضی مجمً گسیرتگی صفحٍ وططی ي تسلیم صفحٍ بطضی
ترمیه ومتطی اظ ظطفیت گسرتگی لالبی اتصال بًزٌ ي
ظطفیت يالعی اتصال ضا میتًان واضی اظ ممايمت وُایی صفحٍ
بطضی زاوستَ .طچىس وٍ وىتٍ فًق ویاظ بٍ مطاَسٌ وتایج زض
ومًوٍَای بیطتطی زاضز.
واحیٍ تمطیباً لائم اظ ضطي افت تا ضطي واحیٍ یىىًاذت
پس اظ آن زض ومًزاض باض -جابجایی ومًوٍَای ضىل  4ي  5وطان
زَىسٌ پیططيی تطن زض صفحٍ ي پاضگی وامل آن صفحٍ می
باضس .زض َمٍ ومًوٍَا بٍ جع ومًوٍ  1پس اظ پیسایص تطن زض
صفحٍ وططی ،تطن (تطنَا) بٍ سمت پاضگی وامل صفحٍ
وططی پیص ضفتٍ ي تىُا زض مًضز ومًوٍ  1تطنَا بٍ سمت
پاضگی وامل صفحٍ بطضی ضضس وطزٌاوس .ضىل  8پاضگی وامل
صفحٍ بطضی ي وططی ضا بٍتطتیب بطای ومًوٍَای  1ي 4وطان
میزَس.
ومًوٍ  1با تًجٍ بٍ پاضگی وامل صفحٍ بطضی پس اظ
پیسایص تطن ،ممايمت ایه صفحٍ بٍ تىُایی ظطفیت ضىست ضا
تطىیل وسازٌ بلىٍ مطاَسٌ ومًزاض باض -جابجایی ایه ومًوٍ زض
ضىل  5وطان میزَس ظطفیت ضىست زض ایه مًضز ویع واضی اظ
تطویب ممايمت صفحٍ وططی ي بطضی میباضس .پس اظ پاضگی
وامل صفحٍ وططی ،صفحٍ بطضی بٍ تىُایی زض ممابل باض ياضزٌ
ممايمت وطزٌ وٍ با واحیٍ یىىًاذت پس اظ افت زض ومًزاض باض-
جابجایی وطان زازٌ میضًز .زض ومًوٍ  5بٍزلیل زاضته عًل
بطضی ظیاز (زي بطابط عًل وطص) ،صفحٍ بطضی بٍ تىُایی
ممايمت ظیازی زض بطابط گسیرتگی زاضتٍ زض حالی وٍ با
مطاَسٌ ومًزاضَای باض-جابجایی وطان زازٌ ضسٌ زض ضىل 4ي5
ممايمت صفحٍ بطضی بٍ تىُایی بطای ومًوٍَای زیگط ممساض
ظیازی ومیباضس.

 -4نتیجهگیری
 اظ میان ضىستَای اتصاالت وططی اظ جملٍ تسلیم ممغعوامل ي گسیرتگی ممغع ذالص عضً وططی ي گسیرتگی
لالبی ،حالت ضىست زض تما ومًوٍَای آظمایطگاَی زض ایه
گسیرتگی لالبی زض يضق اتصال بًزٌ وٍ وطان میزَس ایه
ضىست میتًاوس حالت ضىست پتاوسیل بطای اتصاالت جًضی
زض معط وطص باضس.
 گسیرتگی لالبی زض َمٍ ومًوٍَا با پیسایص یه تطن یا زيتطن متماضن زض اوتُای صفحٍ وططی آغاظ ضسٌ ي عًل
صفحات وططی ي بطضی زض محل پیسایص تطن بیتأثیط می-
باضسَ .مچىیه زض اوثط ومًوٍَا تطن (تطنَا) پس اظ پیسایص
زض صفحٍ وططی گستطش مییابس.
 َطچىس زض لحظٍ ضىست صفحٍ وططی زچاض گسیرتگیمیضًز ،صفحٍ بطضی بٍ تسلیم لابل مالحظٍ میضسس.
 بطضسی ظطفیت گسیرتگی بٍ زست آمسٌ اظ ومًزاض باض-جابجایی ومًوٍَا زض لحظٍ ضىست وطان میزَس ،زض اوثط
ومًوٍَا ظطفیت اتصال متىاظط ویطيی پیسایص تطن زض صفحٍ
وططی میباضس.
 زض ومًوٍَایی وٍ عًل صفحٍ بطضی وسبت بٍ صفحٍ وططیلابل تًجٍ باضس ،ظطفیت گسیرتگی لالبی واضی اظ مجمً
گسیرتگی صفحٍ وططی ي تسلیم صفحٍ بطضی ترمیه
ومتطی اظ ظطفیت گسیرتگی لالبی اتصالمی باضس.
 زض لحظٍ آغاظ گسیرتگی زض صفحٍ وططی ظاوًیی ضسن تىُازض ضاستای ضرامت زض ایه صفحٍ زیسٌ ضسٌ وٍ وطان زَىسٌ
حضًض لیس زض زي ضاستای زیگط زض صفحٍ وططی میباضس.
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