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کارشناس ارشذ سازه
مقذمه :
هماطغ ػاصُ اي تَ خالي كِ دس اهشيكا تا ًام ( Hollow Structural Section )HSSؿٌاختِ هي ؿَد ،هماطغ تيَتالس ّؼتٌذ
كِ اص لحاظ ٌّ ذػي جضء هماطغ تؼتِ تِ حؼاب هي آيٌذ .ايي هماطغ كِ ػوذتاً تِ صَست لَلِ (همطغ دايشُ) ٍ لَطي (چْاس گَؽ) تَليذ
هي ؿًَذ هضاياي ػاصُ اي ٍيظُ اي دس همايؼِ تا هماطغ تاص ( ًظيش هماطغ  Iؿكل) داسًذ.

دسايي كاتالَگ تِ كاستشد ايٌگًَِ هماطغ دساتؼاد تضسگ ( 610تا  000هيليوتش) خَاّين پشداخت.
تولیذ مقاطع تو خالی :
ًخؼتيي تاس ايي هماطغ تِ صَست تذٍى دسص دس اتؼاد كَچك تَليذ ؿذًذ (تشادساى هاًؼواى  6331هيالدي) .دس ًيوِ ًخؼت لشى
گزؿتِ دس اهشيكا هماطغ تَ خالي تِ صَست دسص جَؽ داس تا جَؽ پيَػتِ تَليذ ؿذ ( .)Fretz Moon,1930پغ اص جٌگ
جْاًي دٍم تا تَػؼِ تكٌَلَطي جَؽ ،تَليذ هماطغ تَ خالي تا اتؼاد تضسگتش تِ صَست يك دسص جَؽ سًٍك گشفت .دس ػال 6401
هيالدي تشاي ًخؼتيي تاس هماطغ تَ خالي چْاس گَؽ اص ًَسد لَلِ ػاختِ ؿذ ٍ تا اهشٍص سٍؽ تَليذ ايي هماطغ هثتٌي تش ّويي
اصَل هي تاؿذ.
دس حال حاضش هماط غ تَ خالي تا اتؼاد تضسگ ػاصُ اي تِ صَست دسصجَؽ داس ٍ ػوذتاً تا سٍؽ المائي يا هماٍهت الكتشيكي ()ERW
تِ صَست طَلي جَؽ هي ؿًَذ .هماطغ هَسد تحث دس ايي همالِ اص ايي ًَع هي تاؿذ.
مشخصات و خواص سازه ای:
هماطغ تَ خالي تا اًَاع فَالد هـاتِ ػايش هماطغ ػاختواًي تَليذ هي ؿًَذ .گَؿِ ّاي  40دسجِ دس هماطغ چْاس گَؽ ًثايذ تيض
تاؿذ ٍ يك ؿؼاع اًحٌاي اػتاًذاسد دس گَؿِ ّا ٍجَد داسد كِ هَجة كاّؾ اثشات توشكض تٌؾ ٍ جلَگيشي اص تشد ؿكٌي همطغ
هيگشدد .اػتاًذاسد  EN10210 ٍ EN10219هـخصات ايي هماطغ سا اسائِ كشدُ اًذّ .وچٌيي دس آهشيكا ٍ ASTM A500
دس طاپي  JIS G3466تشاي ايٌگًَِ هماطغ تذٍيي ؿذُ اػتّ .وچٌيي سٍؽ ّاي طشاحي ػاصُ اي آًْا دس ايشاى تش اػاع هثحث
 60همشسات هلي ػاختواى ٍ  AISCصَست هي پزيشد.
 بارهای فشاری:ٍلتي هماطغ تَ خالي تِ ػٌَاى اػضاي فـاسي هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشًذ (هثالً دس ػتَى ػاختواى) هضيت التصادي صيادي دس
همايؼِ تا اػتفادُ اص هماطغ تاص (ًظيش هماطغ ٍ )Iجَد داسد.

تشاي اػضاي تا تاسگزاسي هحَسي فـاسي ،تاس تحشاًي كواًؾ ٍاتؼتِ تِ الغشي ٍ ؿكل همطغ هي تاؿذ .اص آًجا كِ الغشي اص
ًؼثت طَل كواًؾ تِ ؿؼاع طيشاػيَى همطغ هحاػثِ هي ؿَد ،تا افضايؾ ؿؼاع طيشاػيَى الغشي ػتَى كن هي ؿَد .ػوَهاً ؿؼاع
ط يشاػيَى هماطغ تؼتِ تَ خالي (تا احتؼاب ٍصى يكؼاى) تِ هشاتة تيـتش اص ؿؼاع طيشاػيَى هماطغ تاص ًظيش هماطغ  Iؿكل حَل
هحَس ضؼيفـاى هي تاؿذ .دس ً تيجِ تشاي يك طَل كواًؾ ثاتت ٍ تاستشي هـاتِ هماطغ تَ خالي ػثك تش ٍ دس ًتيجِ التصادي تش
هحاػثِ هي ؿًَذ (دس همايؼِ تا هماطغ تاص).
هحاػثات ًـاى هي دّذ كِ دس تاسّاي كوتش كِ اتؼاد همطغ هَسد ًياص كَچك تش اػت اػتفادُ اص هماطغ تَ خالي هضيت التصادي
تيـتشي داسد .لزا التصادي تشيي گضيٌِ هٌْذع هحاػة تشاي اػتفادُ اص هماطغ تَخالي دس ػتَى ػاختواى ّاي  4تا  2طثمِ هي
تَاًذ تاؿذ.
 پیچش:هماطغ تَ خالي هَثشتشيي همطغ تشاي تحول لٌگشّاي پيچـي ّؼتٌذ ،چشا كِ دس ايي هماطغ هصالح تِ صَست هتماسى حَل
هحَسّاي همطغ تَصيغ ؿذُ اًذ .دس همايؼِ هماطغ تاص ٍ هماطغ تَ خالي تا ٍصى ًؼثتاً هـاتِ ،جذٍل ريل ًـاى هي دّذ كِ پاساهتش
ثاتت پيچـي هماطغ تَ خالي حذٍد  100تشاتش هماطغ تاص هيثاؿذ.
Torsion Constant

Mass

)It (104 mm4

)(kg/m

11.9

25.3

UPN 200

13.5

26.2

INP 200

13.8

26.7

HEB 120

8.1

24.7

HEA 140

1475

24.9

140x140x6

2017

24.0

168.3x6

Section

 ساير بارها:ظشفيت طشاحي يك ػضَ تحت تاس كــي ٍاتؼتِ تِ هؼاحت ػطح همطغ ٍ هماٍهت طشاحي فَالد هصشفي اػت ٍ تِ ؿكل همطغ
استثاطي ًذاسد  .الثتِ دس هْاس تٌذي ّاي ػاختواى كِ هحذٍديت ضشية الغشي هؼياسي تشاي پزيشؽ همطغ هْاس تٌذ هي تاؿذ،
هماطغ لَلِ ٍ چْاسگَؽ تَخالي تْتش اص هماطغ تاص ًظيش ًثـي ٍ ًاٍداًي هي تاؿذ.
دس خوؾ خالص هماطغ  I ٍ Hحَل هحَس لَي التصادي تش ّؼتٌذٍ .لي دس حاالتي كِ دس هحاػثات كواؽ جاًثي تال فـاسي
غالة تاؿذ ،ايي هَد ؿكؼت تٌؾ طشاحي خوـي سا تا حذ صيادي كاّؾ هي دّذ .دس ايي حاالت اػتفادُ اص هماطغ تَ خالي دس
خوؾ تَصيِ هي ؿَد .هي تَاى تا هحاػثات ًـاى داد كِ تشاي هماطغ لَلِ ٍ ّوچٌيي هماطغ چْاس گَؽ هؼوَلي (تا ًؼثت
 )b/h.>0.25دس خوؾ حَل هحَس لَيً ،اپايذاسي جاًثي دس طشاحي خوؾ ػضَ تؼييي كٌٌذُ ًيؼت.
اتصاالت:
طشاحي اتصاالت ايي هماطغ تا اصَل ػلوي هـاتِ ػايش هماطغ تَػط  AISCتِ طَس اختصاصي هٌتـش ؿذُ اػت ،ايي كتاب تَػط
( CIDECTكويتِ تيي الوللي طشاحي ٍ تَػؼِ ػاصُ ّاي تيَتالس) ًگاسؽ ؿذُ اػت.
دس اتصال تيشّاي  Iؿكل تِ ػتَى تَ خالي چٌاًچِ ٍسق ّاي پيَػتگي (ػخت كٌٌذُ) دس ًاحيِ اتصال هماتل تال ّاي تيش آّي
هَسد ًياص تاؿذ تِ چٌذ صَست هي تَاى الذام ًوَد.

ًخؼت جَؿكاسي ٍسق پيَػتگي داخل ػتَى هيثاؿذ كِ تا تاصكشدى يك ٍجِ لَطي ي ا تا كوك ستات ّاي جَؿكاس ايي كاس صَست
هيگيشد .دٍهيي ساّكاس هؼوَل اػتفادُ اص ػخت كٌٌذُ ّاي خاسجي هطاتك ؿكل ريل هيثاؿذ.

ساّكاس ديگشي كِ دس اتصاالت پيچ ٍ هْشُ اي كاستشد داسد ،ػثَس دادى تَلت ّاي اتصال اص دسٍى ػتَى ٍ هْاس آى دس ٍجِ
هماتل اػتّ .وچٌيي ًَػي اص اتصال تحت ػٌَاى ديافشاگن ػثَسي اسائِ ؿذُ اػت كِ دس آى ٍسق پيَػتگي اص دسٍى ػتَى
ػثَس كشدُ ٍ ػتَى سا تِ دٍ لؼوت هٌمطغ تمؼن هي كٌذ .دس ػتَى ّاي هختلط (كاهپَصيت) كِ همطغ تَخالي فَالدي تا تتي
پش هي ؿَد هـكل ٍسق ّاي پيَػتگي دس ًاحيِ اتصال تا ٍجَد تتي دس ٍى همطغ هشتفغ ؿذُ ٍ اػتفادُ اص ػخت كٌٌذُ ّاي
خاسجي يا اتصاالت ػثَسي دس ايي ًَع ػتَى كاهپَصيت سفتاس لشصُ اي تؼياس تْتشي حتي ًؼثت تِ اًَاع هتذاٍل اتصاالت ػخت
ؿذُ تِ دػت هيذّذ.
رفتار لرزه ای (تحت بار زلسله)
طبق تجزبٍ در سلشلٍ َای گذضتٍ ستًن َای با مقطع قًطی ر فتار ي عملکزد بسیار مىاسبی اس خًد وطان دادٌ اوذ .عملکزد یکپارچٍ
ستًن َای تًخالی در مقایسٍ با سایز ستًن َا مًجب می ضًد تا مًد ضکست با ضکل پذیزی ي تحمل بار سیاد َمزاٌ باضذ ي
گسیختگی پیص اس مًعذ رخ وذَذ .گشارضی کٍ  AIJدر صاپه پس اس سلشلٍ َ 5991یًگً-که واوبً مىتطز ساخت حاکی اس رفتار مىاسب
ستًن َای تًخالی سزد وًرد ضذٌ در مقایسٍ با سایز اوًاع متذايل ستًن بًد.
َمچىیه در گشارش  AIJرفتار لزسٌ ای بادبىذ َا ویش پس اس ایه سلشلٍ بٍ طًر آماری بزرسی ضذٌ است ي وتیجٍ آن وطان می دَذ کٍ
مقاطع قًطی ي وايداوی با ابعاد بشرگ کم تزیه آسیب را در مقایسٍ با سایز مقاطع اس جملٍ لًلٍ ،میلگزد ،وبطی ،تیزآَه ي  ...داضتٍ اوذ .اس
بیه  214ساختمان بزرسی ضذٌ قًطی َای سزد وًرد ضذٌ ابعاد بشرگ بٍ عىًان المان بادبىذی َیچ مًردی اس تخزیب کلی یا آسیب
جذی مطاَذٌ وطذ ي اس ایه میان تىُا  6مًرد آسیب خفیف ي متًسط ثبت ضذٌ است.

ستون های کامپوزيت فوالد و بته
هماطغ تَخالي فَالدي پش ؿذُ تا تتي يكي اص اًَاع ػتَى ّاي كاهپَصيت تِ ؿواس هي سٍد كِ اص تْتشيي سفتاسّاي ػاصُ اي دس
همايؼِ تا اًَاع ػتَى ّاي ؿٌاختِ ؿذُ تحت تاسّاي لشصُ اي سا اص خَد ًـاى هي دّذ .ؿكل پزيشي فَق الؼادُ دس كٌاس
هماٍهت تاال اص ٍيظگي ايي ػتَى ّا تِ ؿواس هي سٍد .پش كشدى هماطغ لَلِ ٍ لَطي تا تتي ػالٍُ تش افضايؾ ػختي ٍ هماٍهت
ػتَى اص لحاظ التصادي هصشف فَالد سا تا حذ لاتل تَجْي كاّؾ هي دّذ .چشا كِ ٍجَد تتي دسٍى همطغ تَخالي اص كواًؾ
ّاي هَضؼي جذاسُ فَالد جلَگيشي هيكٌذ ٍ هثحث  60همشسات هلي ػاختواى ايشاى ايي اجاصُ سا هيذّذ كِ تشاي ػتَى ّاي
هختلط (كاهپَصيت) ًؼثت ػشض تِ ضخاهت كوتشي اًتخاب ؿَد (تٌذ  1-1-4-1-60چاج  .)32طثك اػتاًذاسدّاي تيي
الوللي ٍجَد ّؼتِ تتٌي داخل همطغ تَخالي فَالدي ،ػتَى ػاصُ سا دس هماتل حشيك تا حذ صيادي هماٍم هي كٌذ ٍ اجشاي
پَؿؾ ضذ حشيك تشاي هحافظت ػتَى كاّؾ ٍ دس ؿشايطي هي تَاًذ حزف ؿَد.

