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ای ساسی لزسٌدر مقايم HAUNCH ای ريشتزرسی رفتار چزخٍ

 اتصاالت صلة فًالدی

 
 2پزَام معمارسادٌ ،*1محمد دايرپىا

 ، آتاد ًجف ٍاحذ اسالهی آصاد ًطگاُدا ساصُ، اسضذ کاسضٌاسی داًطجَی -1

 ،ًجف آتاد ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ ػوشاى، هٌْذسی داًطکذُ یاساستاد -2
 

 

 
 چکیدٌ

 

استشاتظی تمَیت هَضؼی اتػال، اتخار ضذُ است، اتػاالت خوطی تمَیت ضذُ تا هاّيچِ  یکی اص اًَاع اتػاالتی کِ دس آى

کشًص تش سٍی ای دٍس اص تش ستَى ٍ کاّص ًياص جا کشدى هفػل پالستيك تِ ًمغِّستٌذ. دس ایي ًَع اتػاالت، ّذف جاتِ

ای اتػاالت ّذف اص ایي تحميك تشسسی ػولکشد چشخِ. ّای تا ًفَر کاهل اتػال اص عشیك افضایص ػوك همغغ استجَش

HAUNCH  تش اساع پاساهتشّا ٍ ضَاتظ اسائِ ضذُ دسFEMA350 تاضذ. تذیي هٌظَس، ّای فَالدی ایشاى هیتش سٍی پشٍفيل

هَسد تشسسی لشاس گشفت، سٍش  SACای هغاتك پشٍتکل اتػاالت جَضی تحت تاسگزاسی چشخِاثش استفادُ اص هاّيچِ تش سفتاس 

ّا ًطاى داد کِ اتػال تشای آًاليضّا اًتخاب ضذ. تشسسی ًتایج هذل ABAQUSافضاس تؼذی ٍ ًشماجضاء هحذٍد غيش خغی سِ

ّا ٍ تشی تشای دٍس کشدى تٌصای ػولکشد هٌاسةداس سایش اتػاالت، دس همایسِ تا تمَیت ضذُ تا هاّيچِ دس تال تاال ٍ پایيي

 .تاضذّای پالستيك اص تش ستَى هیکشًص

 

ایتاس چشخِفس، سٍش اجضاء هحذٍد ،هاّيچِ ،HAUNCH کلیدی: کلمات
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 مقدمٍ -1
 

هماٍم خوطی فَالدی تا اتػاالت جَضی دس سدُ  ّای   بکِ سيستن لا هٌْذسيي ساصُ تش ایي تاٍس تَدًذ 1960دس دِّ     

ای سخ دّذ هحذٍد تِ جاسی ضذى اػضای لاب تَدُ ٍ اتػاالت آى  ای لشاس داسًذ ٍ اگش خساست ساصُ ّای ساصُ پزیشتشیي سيستن ضکل

ّا اص ای آى يستن ساصُّا کِ س تسياسی اص ساختواى 1994طاًَیِ سال  27هاًٌذ. تا ٍلَع صلضلِ ًشتشیج دس  تِ غَست االستيك تالی هی

ّای صلضلِ ًَستشیج لاب هماٍم خوطی فَالدی تَد دچاس ضکست تشد دس ًاحيِ اتػال تيش تِ ستَى ضذًذ. تِ دًثال هغالؼات خشاتی

پزیشی است. ایي فلسفِ ّا ػالٍُ تش هماٍهت ٍ سختی تایستی دس ًظش گشفتِ ضَد، ضکلای ساصُهطخع ضذ، آًچِ دس عشاحی لشصُ

ّای دیگش عشاحی ًوایذ تا دس ٌّگام تش اص تخصّایی اص ساصُ سا ضؼيفدّذ کِ تخصای، تِ عشاح ایي اجاصُ سا هیحی لشصُجذیذ عشا

 .ّای ضؼيف حتواً ٍاسد ًاحيِ پالستيك ضًَذ ٍ تاػث جزب ٍ اتالف اًشطی صلضلِ گشدًذصلضلِ ایي تخص

پزیش تذٍى ضکست اتػال حاغل ضَد. تشای سسيذى تِ سفتاس ضکلّای خوطی ایي است کِ یك اًتظاس اساسی عشاحی، دس لاب    

 (RBS) تٌذ ٍ...( ٍ یا تضؼيف هَضؼی همغغ تيش)استفادُ اص هاّيچِ ٍ یا پطت استشاتظی تمَیت اتػال 2تَاى یکی اص  ایي هٌظَس هی

 تا ضذُ خوطی تمَیت است، اتػاالت ضذُ اتػال، اتخار هَضؼی تمَیت استشاتظی ّاآى دس کِ اتػاالتی اًَاع اص یکیسا اتخار ًوَد. 

 سٍی تش کشًص ًياص ٍ کاّص تش ستَى اص دٍس ایًمغِ تِ پالستيك هفػل کشدى جاجاتِ اتػاالت، ّذف ًَع دس ایي. ّستٌذ هاّيچِ

 گشدیذُ، ٍ پيطٌْاد اتػال ًَع ایي تشای هختلفی ّایتٌذیتشکية. است همغغ ػوك افضایص عشیك اص اتػال کاهل ًفَر تا ّایجَش

 دس هثلثی ّایهاّيچِ ٍ اتػال پایيي دس هثلثی ّایهاّيچِ: اص ػثاستٌذّا تشیي آىهْناست، کِ  ضذُ ٍالغ آصهایص هَسد ّاآى سفتاس

 .است ضذُ دادُ ًطاى هاّيچِ تا ضذُ تمَیت اتػاالت هختلف ( اًَاع1ضکل ). دس اتػال پایيي ٍ تاال
 

 
 )ب(                        )الف(                         

 [2]اوًاع اتصاالت تقًیت ضدٌ تا ماَیچٍ، )الف( ماَیچٍ مثلثی در پاییه اتصال، )ب( ماَیچٍ مثلثی در تاال ي پاییه اتصال  -1ضکل 

 

 ABAQUS افشاروزم در اتصال ساسیمدل -2
 

 غيشخغی ّوشاُ تِ غيشخغی تضسگ ّایتغيشضکل گشفتي ًظش دس تا ٍ ABAQUS هحذٍداجضاء افضاسًشم اص استفادُ تا ّاتحليل   

اًتگشال تا ایگشُ 4 ایپَستِ الواى اص ستَى تِ تيش اتػال ساصیهذل تشای گشفت. اًجام تؼذی سِ تحليل حالت دس هػالح ٍ ٌّذسی

 ٍ تَدُ سیضتش ّایالواى داسای حساع ًَاحی کِ تاضذ ایگًَِ تِ تایستی هذل تٌذیالواى گشدیذ. استفادُ (S4R) یافتِکاّص گيشی

 تِ تَجِ تا (2) ضکل هغاتك گشدد. اػوال دسضت تٌذیالواى غيشضشٍسی ًَاحی تِ تحليل، اًجام دس سشػت افضایص جْت آى جای تِ

 گشدد.هی اًتخاب هذل ًَاحی سایش اص کَچکتش تٌذی الواى اتػال، ًاحيِ دس ّاجَاب حساسيت
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 تسلين هماٍهت تا فَالد اص تحميك ایي دس سفتِ کاس تِ فَالدی هماعغ تشای   
  

 ًْایی هماٍهت ٍ 22400  
  

 گشدیذ. استفادُ 23700  

 تا ٍ هيضص فَى تسلين هؼياس ٍ سيٌواتيك ضًَذگیسخت اص استفادُ تا ٍ خغی دٍ فَالد هٌحٌی اص استفادُ تا فَالد سفتاس ساصیهذل

( لاتل 3تِ اتػال اػوال گشدیذُ است کِ دس ضکل )SAC [4 ]ای هغاتك پشٍتکل تاسگزاسی چشخِ گشفت. اًجام 3/0 پَاسَى ضشیة

 تاضذ.هطاّذُ هی

 
 َاومًوٍ اس یکی محديد اجشاء مدل اس تصًیزی -2 ضکل

 

 
 SAC پزيتکل مطاتق ایچزخٍ تارگذاری -3 ضکل
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 آسمایطگاَی مدل تا محديد اجشا ساسی مدل وتایج سىجیصحت -3
 تِ هجذداً ،آصهایطگاّی ساختِ ضذُ تَسظ یاًگ ٍ ّوکاساى ًوًَِ حاضش، تحميك تحليلی پاساهتشیك هغالؼات اص اعويٌاى تشای   

دٍساى تحليل اجضاء هحذٍد  -ًوَداس لٌگش( 4ضکل ) هغاتك [.5] گشدیذ تاسگزاسی ٍ ساصیهذل ایهطاتِ ضکل تِ هحذٍد اجضاء سٍش

 تاضذ.داسای تغاتك هٌاسثی تا ًوًَِ آصهایطگاّی هشجغ هی

 
 )الف(

 
 )ب(

  محديد اجشاء ومًوٍ ب( آسمایطگاَی ومًوٍ( الف یافتٍ،کاَص واحیٍ مزکش در ديران - لىگز ومًدار -4 ضکل
 

 آمدٌ دست تٍ وتایج تزرسی -4
دٍ  تيش همغغ تشای حاضش تحميك دسّای فَالدی، دس ساصُهمغغ تيش  تشایIPE ٍ پشٍفيل ٍسق تا تَجِ تِ کاستشد گستشدُ تيش   

 3ٍ  ًطذُ تمَیت هحذٍداجضاء هذل یك پشٍفيل ّش تشایِ ک I300×260×10  ٍI200×160×15×10  ٍIPE300×20تا همغغ تيشٍسق 

  ضذ. عشاحیFEMA350 [6 ]هاّيچِ اتػال هغاتك تا ضَاتظ تا  تمَیت ضذُ هذل
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تمَیت ضذُ تا ) 3 ٍ 2 ،( تال کاّص )تذٍى 1 ّایهذل تخص ایي دس ضذُ عشاحی ّایهذل همایسِ تشای اختػاس هٌظَس تِ   

 اسائِ ًوَداس ٍ تػَیش غَست تِ است ضذُ عشاحی IPB500 همغغ تِ ستَى ٍ I300×260×10×20 همغغ تا تيش اص کِ (هاّيچِ

 .ضَدهی اسائِ همایسِ هٌظَس تِ ّاهذل توام ًتایج جذٍل پایاى دس ٍ ضذ خَاّذ
 

 (تُساسی وطدٌ) 1 مدل تزای آمدٌ دست تٍ وتایج تزرسی -4-1
 ٍ داضتِ ایهالحظِ لاتل افضایص ستَى تش تحشاًی ًاحيِ دس هيضصفَى ّایتٌص است، هطخع (الف -5) ضکل دسکِ  عَسّواى   

 ستَى تش تِ ًضدیك فاغلِ دس سا ّاکشًص توشکض ٍضَح تِ ًيض (ب -5) ضکل تَد. ًخَاّذ اًتظاس اص دٍس جَش تشای ضکست خغش

 دّذ.هی ًطاى
 

      
 )ب(                     )الف(

 َایکزوص تًسیع )ب( میش،فًن َایتىص تًسیع )الف(رادیان،  55/5 طثقٍ دریفت سايیٍ در تال کاَص تدين مدل رفتار -5 ضکل

 پالستیک
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 20% اص ًثایذ کل(، دسیفت )صاٍیِ دسیفت صاٍیِ 04/0 دس ستَى تش دس اتػال هماٍهت کاّص همذاس حذاکثش AISC ًاهِآئيي هغاتك   

گشدد ًوَداس هطاّذُ هی ایي دس ،است ضذُ آٍسدُ هذل دٍساى - لٌگش ًوَداس ًيض  (6) ضکل دس [.7] ًوایذ تجاٍص همغغ پالستيك لٌگش

 ضَد.تشآٍسدُ هی AISCًاهِ ّای تاسگزاسی، افت هماٍهت سخ ًذادُ است ٍ لزا ضَاتظ آئييکِ دس ّيچ یك اص چشخِ
 

    
  رادیان 55/5 طثقٍ دریفت سايیٍ در تال کاَص تدين مدلديران  - لىگزمىحىی  -6 ضکل

 

 

  3 ي 2 َایمدل تزای آمدٌ دست تٍ وتایج تزرسی -4-2
 

هاّيچِ دس تاال ٍ )الف(  -7) ضکل دس دّذ،هی ًطاى سا سادیاى 05/0 عثمِ دسیفت صاٍیِ دس هيضصفَى ّایتٌص تَصیغ (8) ضکل   

گشدد هطاّذُ هی)هاّيچِ دس پایيي اتػال( ب(  -7همغغ تؼذ اص هاّيچِ سخ دادُ است ٍلی دس ضکل ) پایيي اتػال( تسلين ضذگی

 ِ اتػال ًيض همغغ تسلين ضذُ است.کِ دس ًاحي
 

     
 (ب)                                                   (الف)               

 ماَیچٍ در پاییه اتصال (ب) ،ماَیچٍ در تاال ي پاییه اتصال (الف) َا،مدل در میشس فًن َایتىص تًسیع -7 ضکل
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تا اتػال هاّيچِ دس تاال ٍ  هذل است هطخع ضکل دس کِ عَسیّواى است، ضذُ آٍسدُ (8) ضکل دس پالستيك ّایکشًص تَصیغ   

 اص ستَى تش اص پالستيك هفػل تطکيل هحل کشدى دٍس تشای تا اتػال هاّيچِ دس پایيي، هذل تِ ًسثت تشیهٌاسة ػولکشد پایيي،

 است. دادُ ًطاى خَد
 

              
 (ب)                                    (الف)                 

 ماَیچٍ در پاییه اتصال (ب)، ماَیچٍ در تاال ي پاییه اتصال (الف)َا، مدل در پالستیک َایکزوص تًسیع -8 ضکل
 

سا تِ خَتی تشآٍسدُ  AISCًاهِ ای آئييضَاتظ لشصُ هذل ّشدٍ  (،9) ضکل دس ب ٍ الف ّایهذل دٍساى - لٌگش ّایهٌحٌی عثك   

 ًوایذ.هی

   
 (ب)                                                                      (الف)

 ماَیچٍ در پاییه اتصال (ب) ،اتصالماَیچٍ در تاال ي پاییه  (الف)َا، مدل ديران -لىگز مىحىی (15) ضکل
 

تا  ّایلهذ تاضذهی هطخع جذٍل ًتایج اص کِ عَسیّواى است. ضذُ اسائِ (1) جذٍل دس ّاهذل کل آًاليض ٍ عشاحی ًتایج   

 اًذ.ُداد ًطاى خَد اص سا ػولکشد تْتشیي ّاهذل سایش تِ ًسثت ،اتػال هاّيچِ دس تاال ٍ پایيي
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 َامدل آوالیش ي طزاحی وتایج: 1 جديل
 

َای دير ومًدن کروش

 پالستیک از برستًن

َا دير ومًدن تىش

 از برستًن

برآيردٌ ومًدن 

 AISCضًابط 

مقطع 

 ستًن
 وام مدل وًع اتصال مقطع تیر

 0 اتصال بُسازی وشدٌ IPB055 I055×065×05×05 بلی وامىاسب وامىاسب

 0 ماَیچٍ در باال ي پاییه اتصال IPB055 I055×065×05×05 بلی مىاسب مىاسب

 0 ماَیچٍ در پاییه اتصال IPB055 I055×065×05×05 بلی وامىاسب مىاسبوسبتاً 

 0 اتصال بُسازی وشدٌ IPB055 I055×065×00×05 بلی وامىاسب وامىاسب

 0 ماَیچٍ در باال ي پاییه اتصال IPB055 I055×065×00×05 بلی مىاسب مىاسب

 6 ماَیچٍ در پاییه اتصال IPB055 I055×065×00×05 بلی وامىاسب مىاسبوسبتاً 

 7 اتصال بُسازی وشدٌ IPB005 IPE055 بلی وامىاسب وامىاسب

 8 ماَیچٍ در باال ي پاییه اتصال IPB005 IPE055 بلی مىاسب مىاسب

 9 ماَیچٍ در پاییه اتصال IPB005 IPE055 بلی وامىاسب مىاسبوسبتاً 
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 گیری وتیجٍ -0

ّای پالستيك اص ّا ٍ کشًصاص لحاػ دٍس کشدى تٌصتمَیت ضذُ تا هاّيچِ ای اتػاالت ػولکشد چشخِ دس تحميك حاضش تِ تشسسی   

 است: ضذُ اسائِ صیش دس آى، اص آهذُ تذست ًتایج خالغِ کِتش ستَى پشداختِ ضذ، 

 اص ًثایذ کل(، دسیفت )صاٍیِ دسیفت صاٍیِ  04/0 دس ستَى تش دس اتػال هماٍهت کاّص همذاس حذاکثش AISC ًاهِآئيي هغاتك -   

 ًوایٌذ.هی تشآٍسدُ خَتی تِ سا  AISC ًاهِآئيي ایلشصُ ضَاتظ تشسسی هَسد ّاهذل ّوِ ًوایذ. تجاٍص همغغ پالستيك لٌگش% 20

 دادُ سخ اتػال ًاحيِ دس تٌص تيطتشیيتا اتػال هاّيچِ دس پایيي تمَیت ضذُ  ّایهذل ّوچٌيي ٍ تْساصی ًطذُ هذل دس -   

 دادُ سخ ستَى تش اص هٌاسة فاغلِ دس ّاتٌص کاًتَس تمَیت ضذُ تا اتػال هاّيچِ دس پایيي ٍ تاال ّایهذل دس کِ غَستی دس است،

 است.

 پالستيك ّایکشًص کاًتَس اها است، دادُ سخ ستَى تش تِ ًضدیك ًاحيِ دس پالستيك کشًص تيطتشیي تْساصی ًطذُ هذل تشای -   

تمَیت ضذُ تا اتػال هاّيچِ دس تاال   ّایهذل ضوٌاً است دادُ سخ ستَى تش اص هٌاسة فاغلِ دسّای تمَیت ضذُ هذل ّایهذل دس

 .دادًذ ًطاى خَد اص ستَى تش اص پالستيك کشًص کشدى دٍس تشای تشیهٌاسة ػولکشدّا سایش هذلًسثت تِ  ٍ پایيي

 

 َاپیشىُاد -6
 :گشددهی اسائِ صیش پيطٌْادّای اتػال تمَیت ضذُ تا استفادُ اص هاّيچِ، اجشای تِ هشتَط تکويل ًتایج هٌظَس تِ   
 

 سا هتفاٍتی یميي سفتاسّای تِ آى، اهثال ٍ گستشدُ هتوشکض، عشفِ، یك یا هًََتًَيك غَست تِ ساصُ تِ اػوالی تاسگزاسی تغييش -   

 .داضت خَاّذ پی دس ساصُ تشای

-ساصُ دس سٍش صیاد ایي کاستشد تِ تَجِ تا ًيض تيش سٍی هسلح تتي سشتاس تا هشکة یا کاهپَصیت ّایساصُ حالت دس اتػال تشسسی -   

 گشدد.هی تلمی تشسسی تشای هٌاسثی گضیٌِ ًيض ّا

 دس هَجَد تشسسی اتػاالت گشدیذ، تشسسی کٌاسی یا عشفِ یك حالت دس تحميك ایي دس ضذُ ساختِ ّایهذل ایٌکِ تِ تَجِ تا -   

 گطَد. خَاّذ سفتاس ایي تشسسی دس دیگشی تاب ًيض دٍعشفِ تيش تا هياًی ّایلاب
 

  



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص تیه المللی معماری،عمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ  تیز -تُزان 
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