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 چكیده

، كمانش جاان شااهتیر تحاا بارهاای وارده مای شکل Iیکی از مسائل مهم در طراحی شاهتیرهای 

باشد. برای جلوگیری از كمانش جان، معموالً از سخا كننده های افقای و قاائم اساتهاده مای كنناد. 

اساتهاده از ر، یکی از روشهای موثر برای جلوگیری از كماانش جاان اساا. موجدار كردن جان شاهتی

جان موجدار سبب افزایش سختی خارج از صهحه جان و باالبردن مقاوما كمانشی، بدون بکارگیری 

از سخا كننده های قائم اسا كه در نتیجه وزن تیرورق و همچنین هزینه های ساخا آن كاهش می 

ضمن مرور مهم ترین تحقیقاا  انجاای یافتاه توساق محققاان روی ایان ناو  در این پایان نامه یابد. 

چناد نموناه  شکل با جان موجدار پرداخته و Iشاهتیرها، به بررسی رفتار خمشی و برشی شاهتیرهای 

با اندازه واقعی از این نو  شاهتیرها كه قبالً مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در دسترس می باشد 

ه و با نتایج بدسا آمده از روابق تئوریکی و نتااایج آزمایشگاهی مقاایسه شده اساا مدل سازی شد

و در ادامه ضمن تائیااد نحوه مدل ساازی و روش تحلیال، با مادل ساازی نموناه هاای باا ابعااد و 

و  "شاهتیرهای با جان موجادار "مصالح یکسان و مقطع جان متهاو  )تخا و موجدار(، به مقاایسه 

پرداخته و مزایا و معایب این شاهتیرها را مورد ارزیابی قارار داده ایام. از  "ای با جان تخاشاهتیره"

روش المان محدود برای مدلسازی نمونه های آزمایش و برای انجای آناالیز ییار خطای از ناری افازار  

ABAQUS  .استهاده شده اسا 
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 دورنما 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقا  اخیر نشان میدهد كه باال بودن  مقاوما، ذخیره وزنی قابل توجهی را فراهم می آورد. با این حال نمیتاوان در 

پایاداری  به خاطر محدودیتهای طراحی مربوط به جنبه هایی مانناد با كارایی باال طراحی شاهتیرهای متداول پلها از فوالد 

 های نو و ابتکاری هستیم. حخستگی و تغییر شکلها بهره كامل گرفا. برای از بین بردن این محدودیتها نیازمند طر ،جان

شاکل باا جاان  Iشکل با جان موجدار اسا. یک شااهتیر  Iاستهاده از سیستم شاهتیرهای  ،یکی از سیستمهای ابتکاری

ای  موجدار اسا كه به یکدیگر جوش شده اناد. عمومااً از پروفیال ذوزنقاه موجدار تركیبی از دو بال فوالدی و یک جان

پروفیال هاای سینوسای . شده اسابرای موجداری استهاده میشود، هرچند كه از دیگر پروفیلها مانند سینوسی نیز استهاده 

 I  متحاده از شااهتیر هم اكناون در ایااالایلب در مواردی استهاده می شود كه مسئله خستگی در آن بیشتر مطرح باشد. 

هاده ااااداول دارد استاشاکل باا جاان تخاا متا Iر اددی كه نسبا به شاهتیادار به دلیل مزایای متعااشکل با جان موج

 میشود. 

عالوه بر اینکه پایداری برشی را افزایش میدهد نیاز به سخا كننده های عرضی را نیاز از  كردن جان شاهتیرها موجدار

 یابد. عمر خستگی نیز بهبود می حذف سخا كننده های عرضی، جه در نتیو برد  بین می
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 I هایروی رفتاار شااهتیركاه نامه نتایج تحقیقا  عددی و آزمایشگاهی انجای شده در دانشگاه لای هاای  این پایاندر 

 مورد بررسی قارار میگیارد و ضامن مدلساازی نموناه هاای آزماایش، باه مقایساهشکل با جان موجدار انجای شده اسا 

 شکل با جان تخا پرداخته می شود.  Iشکل با جان موجدار و شاهتیرهای  Iشاهتیرهای 

در فصل اول پایان نامه، مختصری در مورد شاهتیرها و مزیا های آنها نسبا به سیستم های ساازه ای دیگار بحا  و 

ن در صنعا و ساختمان بطاور بررسی انجای گرفته اسا و سپس شاهتیرهای با جان موجدار معرفی و مزایا و كاربردهای آ

كامل ارائه شده اسا. با توجه به اینکه بیشترین كاربرد شاهتیرهای با جان موجدار، در پلساازی اساا، در فصال دوی، باه 

مروری بر تاریخچه پلسازی و پلهای ساخته شده با جان موجدار در جهاان پرداختاه و تحقیقاا  انجاای شاده روی ایان 

ئه شده اسا. در فصل سوی، رفتار خمشی شاهتیرهای با جان موجدار بطور مهصل و بصاور  شاهتیرها به طور مهصل ارا

تئوریکی، عددی و آزمایشگاهی بررسی و یک نمونه واقعی از شاهتیرهای با جان موجدار كه قبالً مورد آزمایش قرار گرفته 

 Iبررسی مقاوما برشای شااهتیرهای  به فصل چهاریدر اسا، مدل سازی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسا. 

بررسای رفتاار برشای و عوامال ماوثر در مقاوماا برشای شکل با جان موجدار می پردازیم موضو  اصالی ایان بخاش 

توساق برای انجای این موضو  تئوری مقاوما برشی و نتایج آزمایشاهای انتشاار یافتاه  شاهتیرهای با جان موجدار اسا.

. معیار مقاوما با مقایساه می شودده و بر این اساس معیار مقاوما برشی اسمی جدید ارائه آنالیز شمحققان در نشریه ها، 

روی دو نمونه شاهتیر با جان موجدار با مقیاس واقعی تائید شاده « دكترحسن عباس» ته توسق نتایج آزمایشا  انجای گرف

مقایسه شااهتیرهای باا جاان موجادار و  شکل، به I. درفصل ششم نیز با مدل سازی نمونه های تخا از شاهتیرهای اسا

شاهتیرهای با جان تخا و مزایا و برتری های شاهتیرهای با جان موجدار نسبا به شاهتیرهای باا جاان تخاا بصاور  

شکل با جان  Iمطالعا  پارامتریک، ارائه شده اسا. در فصل آخر هم، نتیجه گیری و پیشنهادا  مهید در مورد شاهتیرهای 

 ده اسا. موجدار ارائه ش

امید اسا این تحقیق اندک، دریچه ای برای مطالعا  و پیشرفا های آینده در مورد این شااهتیرها باوده و باه خااطر 

برتری های فراوانی كه این شاهتیرها نسبا به سایر سیستم های سازه ای پل ها دارند و عمده ترین آن، كاهش وزن ساازه 

ه و ساخا می باشد، امکان اساتهاده از ایان شااهتیرها را در كشاور عزیزماان و در نتیجه كاهش هزینه های مربوط به تهی

 فراهم آورد.
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 مقدمه -1-1

با افزایش طول دهانه شاهتیرها و در نتیجه افزایش لنگرخمشی موثر در سازه هایی مانند پل ها و ساختمانهای با دهاناه 

نیمرخهای نورد شده موجود در بازار، دیگر پاسخگوی نیروها و لنگرهای بوجود آمده نمای باشاد. در ایان حالاا بزرگ، 

 چند راه حل برای طراحان سازه وجود دارد كه عبارتند از:

 تقویا نیمرخهای نوردشده موجود با استهاده از ورق و یا نیمرخهای دیگر -

 استهاده از سازه های خرپایی -

 از تیرورق. استهاده -

راه حل اول كه گاهی از لحاظ ساخا ممکن اسا اقتصادی نیز باشد، به علا محدودیا لنگرخمشای آن نمای تواناد 

بعنوان یک راه حل كلی مورد استهاده قرار گیرد. از اینرو سازه های خرپایی و تیرورق ها دوراه حلی هستند كه می توانناد 

استهاده قرار گیرند. استهاده از راه حل سوی )تیرورق ها(، به دلیال برتاری  به نحو مقتضی در طراحی اعضای خمشی مورد

ه به های فراوانی كه نسبا به راه حل دوی )سازه های خرپایی( دارد در چنین سازه هایی بسیار معمول می باشد لذا در ادام

 [1] معرفی تیرورق ها می پردازیم.
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 تیرورق -1-1-2

د كه در شاهتیر پل ها و ساختمان های صنعتی اساتهاده فاراوان دارناد. مزایاای زیار تیر ورق ها اعضای سازه ای هستن

  باع  شده اند كه امروزه استهاده از تیرورق ها رواج بیشتری پیدا كند:

 وجود اتصاال  كمتر و ساده تر در تیرورق ها -

 وزن و ارتها  كمتر تیرورق نسبا به سیستم های خرپایی -

 فضای كمتر نسبا به سازه های خرپاییظاهر زیبا و اشغال  -

 درجه نامعینی باالی تیرورق در مقایسه با سازه های خرپایی -

 مشکال  و هزینه زیاد اجرای اتصاال  در سازه های خرپایی -

یشرفا فن جوشکاری و امکان استهاده از جوشکاری اتوماتیک در سااخا تیارورق و درنتیجاه افازایش كیهیاا و پ -

 نهاآسرعا ساخا 

 [1] .امکان استهاده از مقاطع مركب فوالد و بتن با نصب اتصاال  برشی در بال فوقانی تیرورق -

 

 

 ( : استفاده از تیرورق در شاهتیر پل 1-1شكل )
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The test results as well as results from the finite element analysis are presented, 
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