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   :چکیده

 که با وجود مزایای ای رایج در ایران و دیگر کشورها هستندهای سازههای خمشی فوالدی، یکی از سیستمقاب       

بنقابرای  در  رفتقار    ؛باشقد  یمق پذیری در مقابل حرارت ناشی از حریق   ها آسیبفراوان، یکی از نقاط ضعف جدی آن

   .باشدمی، بسیار حائز اهمیت یسوز آتشفوالدی در برابر  یها قاب

والدی با استفاده از روش عددی توسط نرم افزار آباکوس به مطالعه رفتار کلی ققاب هقای خمشقی فق     نامهپایاندر ای  

 طبققه  15طبققه،   7، طبققه  3سقازه ققاب خمشقی     سقه  برای ای  منظقور  تحت تاثیر آتش سوزی پرداخته شده است.

است. برای اطمینان از صقحت نتقایج عقددی،    واقع شدهمتمرکز سوزی آتش ریتأثمتوسط، تحت  یریپذ شکلفوالدی با 

 تیق درنها اسقت. باشند، مقایسقه شقده  واقعی می یسوز آتشنمودارهای تغییر شکل، با نتایج آزمایشگاهی که مربوط به 

از:  انقد  عبقارت کقه   افتد یماتفاق  رونده شیپ، دو نوع مکانیسم خرابی  یسوز آتشدر اثر اعمال  دهند کهنتایج نشان می

افتقد  طره زمانی اتفاق مقی  مکانیسم خرابی از نوع تیر طره و مکانیسم خرابی از نوع نیروی کششی. مکانیسم خرابی تیر

خارجی در معرض حرارت ناشی آتش قرار دارند اما مکانیسم خرابی از نوع نیروی کششی زمقانی   یها ستونکه یکی از 

 قرار گیرند. یسوز شآت ریتأثداخلی تحت  یها ستونکه  افتد یماتفاق 
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Abstract: 

Although moment resisting frames have been widely used in steel buildings, the 

temperature sensitiveness of steel is a weakness  so Understanding the behavior of steel 

frames under fire loading is critical. 

In this study finite element method, using the commercial software, ABAQUS, are 

developed to analyze the global response and local behavior of MRFs under fire. A set of 

numerical models are developed and analyzed to assess the performance of 3, 7, 11 story, 

intermediate moment resistig steel frames under localized fire. To confirm the numerical 

accuracy of the analyses results of the three frames, a numerical validation is conducted on 

one previously tested frame at elevated temperatures. the analyses demonstrate that two 

progressive collapse mechanisms were found, namely, cantilever beam mechanism and 

pull-in force mechanism. The cantilever beam mechanismand occurs only when an outer 

column, is heated and pull-in force induced mechanism may occur when an inner column. 
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