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 :ستون در سازه فوالدی -اتصاالت مرسوم تیرانواع 

 
 

کنند. طریقه اتصال و رفتار قطعات نسبت به اعضای یک سازه معرفی می پیوستههمبهرا عمدتاً مجموعه  (Frame)" قاب"

قاطع های مهای فوالدی بسیار پراهمیت هستند. مشخص کردن ویژگیگاه )محل تقاطع اعضا(، در محاسبات سازههم در تکیه

 .پذیر نیستتیرها بدون مدنظر قرار دادن نحوه رفتار قطعات نسبت به یکدیگر، امکانو شاه هاستون

 :فوالدی هایسازهانواع اتصاالت 

تبدیل  اییکپارچهبه واحد  ایسازهاز اعضای متصل فوالدی است که با اتصاالت و جزئیات  ایمجموعهاسکلت فلزی  اصوالً

ر . یکی از مشکالت مهم امشودمیقش اساسی اتصاالت و جزئیات بیشتر نمایان ن ،. اگر یکپارچگی اصل باشدشودمی

 کارانهمحافظه هاستوندر کشور ما عدم توجه به این جزئیات مهم است. در اسکلت فوالدی حتی اگر نیروها و  سازیساختمان

منی الزم را برای ساختمان در برابر باشند. در صورت عدم طراحی و اجرای مناسب اتصاالت و جزئیات کارآمد، ای شدهطراحی

 .صور شودتم تواننمینیروهای قائم و جانبی 

فوالدی وجود یک  هایسازهجهت اتصال هر یک از اجزا در  اسکلت فلزی پیچ و مهره یا اسکلت فلزی جوشی هایسازهدر 

 اشاره خواهیم هاآناین قطعه رابط همان انواع اتصاالت هستند که در ادامه به  .قطعه رابط برای جوش با پیچ ضروری است

 .کرد

http://civilshow.ir/
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 زیر است: صورتبهدر حالت کلی انواع اتصاالت 

 اتصال مفصلی -

یرداری وجود لنگر گ گاهتکیهبنابراین در این  ؛دداشته باش ایزاویهدوران  راحتیبهو  بودهآزاد  تواندمیر این نوع اتصال تیر د

 .معروف شدندبه اتصاالت برشی  همینه که، برا کندنمیلنگری رو منتقل  گاهتکیهیعنی  ؛دندار

 اتصال صلب )گیردار( -

ر نوع اتصال برای جلوگیری از تغیی. در این دچرخشی( بین تیر و ستون وجود ندار) ایزاویهگیردار، دوران  کامالً گاهتکیهر د

 تاین اس ستون به تیر صلب اتصال از استفاده موقع طراح هدف. الزمه درصد یا بیشتر 90زاویه، درصد گیرداری در حدود 

 .نیاید به وجود و ستونچرخش نسبی بین تیر  گونههیچو  بوده لنگر کامل انتقال به قادر اتصال که

نوع اتصاالت،  یم. در اکثر اینهه بدائار هاآنلیست کاملی از  بتوانیمتنوع اتصاالت صلب تیر به ستون اونقدر زیاده که مشکل 

ر پ هایپیچن پس از نصب، توسط جوش در محل و یا آ یبقیهو  شدهانجامنه و یا در روی زمین اقسمتی از جوش در کارخ

 .شودمیتکمیل  مقاومت
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 :با جفت نبشی جاناتصال  .1

. در این نوع رودمییا تیر به ستون به كار  تیرشاهبرشی به كمک نبشی جان، برای اتصال تیرچه به  یسادهتصال ا

ا در تیر به تیر، دو عدد نبشی ر یساده. در این اتصال دباش پذیرانعطافكه امکان داره نبشی  تا جاییاتصال، باید 

ن . جوش بیشودمیمتصل  تیرشاهبه ستون یا  جوشخالو در سمت دیگر با  كردهیک سر تیر به جان آن جوش 

در ضمن، معموال تیر به  .دهندمیكه اتصال تنظیم شد، بر روی كار انجام  ازاین بعدرو  تیرشاهنبشی و ستون یا 

ا هد زاویه بین آنمتر )مقدار پاخور( مطابق شکل از ستون فاصله دارد تا امکان دوران و ایجاسانتی 2 حدود مقدار

 فراهم بوده و مفصلی بودن برآورده شود.

سمتی ، باید قد( در یک تراز قرار دارنتیرشاه)تیرچه و  هاآنهای فوقانی هایی كه بالتیرشاهبرای اتصال تیرچه به 

 .پردازیمنمیبرش داد كه زیاد به این مطلب  ااز بال تیرچه ر

 

 :اتصال با نبشی نشیمن. 2

بنابراین  ؛شودیمی قائم استفاده گاهتکیهاکنش اتصال ساده با نبشی جان، از اتصال با نبشی نشیمن تنها برای انتقال ومانند 

 سبتاًن. به این دلیل است که نبشی نشیمن و نبشی باالیی باید دایجاد کن توجهیقابلیر، گیرداری اتصال نباید در انتهای ت

 .گیردمیرار تقویتی در آن صورت نگرفته، ق گونههیچنوع اتصال، تیر بر روی یک نشیمن که  در اینبعالوه، . دباشن انعطافقابل

زم به ابتدا در کارخانه یا در کارگاه در ارتفاع ال معموالً. این نوع نبشی کندمین اآس انبشی نشیمن عمل نصب و تنظیم تیر ر

. در این اتصال، نبشی کمکی دهندمیجوش  به آنو  ردهکن سوار آروی  ااز نصب ستون، تیر ر پسو  شدهدادهستون جوش 
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تیر در محل  داشتننگهو تنها برای ثابت  نداشتهکه در باربری قائم مشارکت  شودمیداده دیگری در باالی تیر نصب و جوش 

 نی دارد.نسبت به نبشی پایی تریکوچکدلیل است که ابعاد و اندازه  به همین رود؛میر بکا تیرخود و جلوگیری از غلتیدن 

 

 :شدهتقویتاتصال با نبشی نشیمن . 3

ستفاده کنیم. ا شدهتقویت، باید از نشیمن دیادتر از حد تحمل نشیمن ساده باشز گاهتکیهقائم در محل  العملعکس کهوقتی

ن )محکم کننده( زیر نشیم کنندهتقویتو از صفحات  شدهانتخابدر حدود ضخامت بال تیر  گاهنشیمن یصفحهضخامت 

تطیلی، اتصال سم کنندهسختمثلثی نسبت به ورق  کنندهسخت)ورق  شودمیمستطیلی یا مثلثی )لچکی( استفاده  صورتبه

 .(کندمیایجاد  تریسخت

ای هالعملهای زوج به خاطر عکساست، اما نیمرخ استفادهقابلهای تکی هم رغم اینکه چنین اتصالی برای نیمرخعلی

 .دارند شدهتقویتهای گاهتری به تکیهگاهی باالتر، نیاز اساسیتکیه

 :گاه، رعایت نکات ذیل نباید فراموش گرددکننده در داخل نبشی تکیهبرای جوشکاری ورق سخت

 قالب کردن جوش گیردمیمقابل انجام  طرفبهکننده یک برگشت الف( در انتهای جوش هر سمت سخت(.) 

  ی مذاب پر نشده خودداری گرددحوضچهب( از تشکیل. 

  شی از محل کنج داخلی نب دیگرعبارتیبهآزادی بیشتر است  طرفبهج( جهت حرکت جوشکاری از گیرداری بیشتر

 .بیرون طرفبه
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 :اتصال مستقیم .4

. اجرای شودمینفوذ کامل به ستون جوش داده  با جوش شیاری با ایواسطهمستقیم و بدون هیچ  طوربهبال فوقانی و تحتانی 

ه این عمل ک شودآزاد دو ستون بریده  یفاصله یاندازهبه دقیقاً، زیرا طول تیر باید باشدمی مشکل کارپایدر  جزئیاتاین 

 .نیست پذیرامکان راحتیبه

ن نوع اتصال . ایشودمیو جان تیر نیز به بال ستون جوش  شدهمنتقلهای کششی و فشاری به ستون لنگرهای خمشی از بال

 .دو در برابر زلزله عملکرد ضعیفی دار داشتهخیلی کاربرد کمی 
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 :اتصال با ورق زیرسری روسری. 5

. ورق زیرسری در کارگاه بر روی شودمیزیرسری و روسری استفاده  هایورقبرای هر دو بال تحتانی و فوقانی به ترتیب از 

. لنگر خمشی وارده به تیر از طریق شودمین مونتاژ و جوش آزمین به ستون جوش شده و ورق روسری پس از نصب تیر روی 

 .شودمیها به ستون منتقل ورق

لوگیری ج سرباالجوش تا از ایجاد  باشدمی از بال تیر ترعریض د،بر عهده دار اورق تحتانی که وظیفه تحمل تنش فشاری ر

خامت ض صورتبه دبر عهده دار ا. ورق فوقانی که وظیفه تحمل تنش کششی رشود چون این جوش سختی کار بسیاری دارد

 .شودمینیز گفته  گاویکلهکه به آن  شودمیایجاد متغیر 

 

 گردآورنده مطالب:

 است. دهشبرداشتسایت الفبای عمران  ویژهبهمربوط به این مقاله، از چندین سایت مختلف  هایعکسمطالب و بسیاری از 

 نشانی سایت الفبای عمران:

https://www.alefbayeomran.com/ 
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