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اتصاالت سازه های فوالدی 



اتصاالت ساده



اتصال ساده تیر با نبشی جان* 

تقویتساده تیر با نبشی نشیمن بدون اتصال * 

ساده تیر با نشیمن تقویت شدهاتصال * 



بههتیرچاتصالبرایجاننبشیکمکبهبرشیسادهاتصاالت
الاتصنوعایندر.رودمیکاربهستونبالبهتیریاشاهتیر

در.ودشگرفتهنظردرپذیرانعطافامکانحدسرتابایدنبشی
ارخمشیلنگربتواندتاباشدداشتهمفصلیعملکردواقع

وقتی.استبرشانتقالبراینبشیجفتکاربرد.کندمستهلک
رددگمیاستفادهستونبهتیراتصالبرایجاننبشیازکه

بتانصشودمیگرفتهنظردرسانتیمتر2حدوددرآزادیفاصله
.شودسادهتیر





ون ساده تیر با نبشی نشیمن بداتصال 
تقویت



نیه  در این نوع اتصال تیر بر روی یک نبشی نشییمن کیه هییو گو   
تصال تقویتی در آن صورت نگرفته است قرار می گیرد  این نوع ا

ن تامین را باید همیشه همراه با یک نبشی باالیی که تنها وظیفه آ
تکیه گاه جانبی برای بال فشاری است به کار برد 

تنهیا  مانند اتصاالت ساده با نبشی جان ، منظور از اتصاالت نشیمن
یید در  انتقال واکنش تکیه گاهی قائم اسیت بنیابراین اتصیال نبا   
ل کیه  انتهای تیر، گیرداری قابل توجه ای داشته باشد به این دلیی 

باشد  نبشی نشیمن و نبشی باالیی باید نسبتا قابل انعطاف







:شده زمانی استفاده می شود که از نشیمن تقویت 
ابعاد نبشی بیش از حد معمول بزرگ شود  -1
تن گردد10بار بیش از -2

:وظیفه نبشی باال ی تیر
ثابت نمودن تیر-1
تامین تکیه گاه جانبی برای بال فشاری-2
مناسب است10*10*1نبش با ابعاد -3

وتاه به اگر نبشی باساقهای نامساوی استفاده شد باید بال ک: نکته 
تیر و بال بلند به ستون متصل شود  



ضخامت نبشی نشیمن با توجه به تنش: نکته 
.خمشی در مقطع بحرانی تعیین می گردد 

سانتیمتری از وجه  1محل مقطع بحرانی را در فاصله 
.  نبشی در نظر می گیرند 





در طراحی اتصاالت در مواقعی که جای کافی
ن نداریم برای اتصال تیر مثال تیر دوبل به ستو

شی  می توانیم از  اتصال یک نبشی و یا دو نب
.به دو طرف جان تیر استفاده کرد 







دهاتصال ساده تیر با نشیمن تقویت ش



،  وقتی در اتصاالت ساده با نشیمن انعطاف پذیر
ماید  واکنش تکیه گاهی از حد قابل قبولی تجاوز ن

با T.ردباید از نشیمن تقویت شده شکل استفاده ک
مقطع 

در غیر این صورت ضخامت نبشی نشیمن تقویت
بسیار بزرگ می شود این( انعطاف پذیر )نشده 

و هیو  اتصال نیز تنها وظیفه انتقال بار قائم را دارد
گونه لنگری را منتقل نمی کند 





یل  در اتصال تیرهای متشکل از چند پروف
دد  اگر نشیمن تقویت شده استفاده گر

توصیه می شود زیر هر پروفیل یک  
.  گیردسخت کننده قرار 





هندسه لچگی سه حالت می تواند داشته باشد  
مستطیلی  -1
پنو ضلعی  -2
مثلثی  -3

:  در میان سه مورد فوق مثلثی به دالیل زیر ارجحتر  است
خطر کمانش و خرابی بسیار کم است  -1
اتصال  سختر از حالت مستطیلی است  -2
ازمقاومت قابل توجه ای برخوردار است  -3





اتصاالت صلب



ت  هدف از طراحی اتصال صلب تیر به ستون این اس
یو  که اتصال قادر به انتقال کامل لنگر باشد و ه

ل به گونه چرخشی نسبی بین اعضای وارد به اتصا
وجود نیاید  

اتصال صلب دو وظیفه دارد  
انتقال لنگر انتهایی تیر به ستون -1
انتقال برش انتهای تیر به ستون-2

اثر لنگر خمش به صورت کوپل نیرو به صورت 
کششی و فشاری طراحی می شود







ورق زیر سری



























ورق روسری

























اتصاالت بادبند

















راحترین و قابل استفاده ترین نوع
زیرا  بادبند بادبند ضربدری می باشد

ه در این طریقه نیروهای ناشی از زلزل
اد  که در اعضاء اسکلت سازه اصلی ایج
می شود راحتر و سریعتر به زمین  

منتقل می شود  









:انتخاب پروفیل 
ما امکان  انتخاب پروفیل برای بادبند باید به گونه ای باشد که حت

زیرا بادبند را معموال بصورت  .اجرا طول جوش الزم را بما بدهد 
عضو کششی محاسبه می نمایند طول جوش در تمام اجزا  

بدین مناسبت در  . کششی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
ند نا محل برخورد بادبند ها به یکدیگر صفحات فلزی قرار می ده

بدهد به ما این صفحات امکان طول جوش مناسب را 



دانی  بادبند ساخته شده با ناو



ناودانی از پروفیلهای است که امکان طول جوش 
الزم را در بادبند ها میسر می سازد اگر بخاطر  

کمی جا و محدودیت های معماری مجبور باشیم  
ورد  لبهای ناودانی را ببریم بهتراست در محل برخ

آنها از یک عدد صفحه که ابعاد آن با محاسبه  
ت که بدست می آید استفاده نماییم باید توجه داش

ن  بریدن لبه های ناودانی آنرا ضعیف می کند و ای
د  کار باید حتما با اجازه مهندس محاسب سازه باش





ا  بادبند ساخته شده ب
نبشی



رایج ترین پروفیل برای بادبند که 
مهندسین محاسب در ایران پیشنهاد می

نمایند در ساختمانهای معمولی دو عدد  
که  نبشی است با توجه به بالهای نبشی

سطحی صاف است امکان طول جوش 
مورد نیاز را میسر می سازد  





گره های بادبند



اگر ضخامت دیواری که بادبند از آن 
باید  عبور می کند به اندازه کافی باشد
بند یک صفحه فلزی بین دو بازوی باد

قرار دهیم تا طول جوش الزم تامین  
گردد



باتوجه به اینکه بخاطر داشتن فضاهای بزرگتر
سانتیمتری 10ویا حداکثر 8دیوارهای پارتیشن را 

طراحی می نمایند و اغلب مواقع بادبند ها از دیوار 
پارتیشن ها عبورمی نمایند در این صورت امکان 

از پشت همدیگر 10ویا ناودانی 10عبور دو عدد نبشی 
لوتر مقدور نیست زیرا کلفتی بادبندها از بر دیوار ج

ا را بدین لحاظ ناچارا باید یکی از بادبنده. خواهد آمد 
ه روی صفحه وسط قطع کرده و آنرا از طرف مقابل ادام

این کار استفاده از صفحه وسط بادبند را . دهیم 
ناگزیر می نماید 





ورق بست در پای ستون





ر اتصال ستون به صفحه زی
ستون



 در ایران اغلب مهندسین محاسب اتصال
ستون به صفحه زیر ستون را با چهار عدد  

رای نبشی پیشنهاد می نمایند این اتصال ب
طبقه مناسب است (5تا4)ساختمان ها کوتاه 

پای  ولی برای ساختمانهای بلندتر که ممانهای
ه ستون شدیدتر است برای اتصال ستون ب
صفحه زیر ستون باید از صفحات لچکی  

:استفاده کرد مانند شکلهای صفحه بعد









:منابع 
جوش و اتصاالت جوشی در راهنمای -1

دفتر تدوین و ترویج)ساختمانهای فوالدی
(مقررات ملی ساختمان

اینترنت-2
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