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خانه مهندسان

 1 -4 -3انواع شاهتيرهای فلزی

 -1تيرآهن معمولي به صورت تك يا دوبله(اتصال خورجيني)
 -2تيرآهن بال پهن
 -3تيرآهن معمولي با ورق تقويتي روي بالها و يا بال و جان
 -4پلهاي النه زنبوري از تيرآهن معمولي يا تيرهاي بال پهن
 -5تير ورق (گيردار)

تير ورق



تير ورق از تركيب تيرآهن معمولي با ورق يا تيرآهن بال پهن با ورق و يا ازتركيب ورقها درست ميشود.تير ورقها براي تحمل بارهااي ساننين
و دهانههاي بلند كه پروفيل استاندارد موجود در بازار كافي يا اقتصادي نباشد ،كاربرد دارد.

 2 -4 -3ساخت پلها و شاه تيرها

هرگاه در شاه تيرهاي فلزي به جاي تيرتكي ازتيرهاي دوبله استفاده شود ،بايد دو تير در محل باالهاا باه يكادينر متصال
شوند .چنانچه پل ها براي لننر خمشي موجود كفاف ندهد .آنها را با اضافه نمودن تسمه يا ورق تقويت مينمايند ،يا آنها را
به صورت النه زنبوري در ميآورند و يا در صورت لزوم تيرهاي النه زنبوري را با ورق يا تسمه تقويت ماينمايناد .هادف از
تقويت تيرها به دست آوردن ممان اينرسي و با لطبع اساس مقطع بيشتر جهت تحمل لننر خمشي است.
 3 -4 -3تيرهای النه زنبوری

دليل نام گذاري تيرهاي النه زنبوري شكل گيري اين تيرها پس از عمليات (بريدن و دوباره جوش دادن) و تكميل پروفيال
است .اين تيرها در طول خود داراي حفرههاي تو خالي (در جان) هستند كه به النه زنبوري شبيه است.



هدف از ساخت تيرهاي النه زنبوري و افزايش ارتفاع جان تير ،افزايش ممان اينرسي تير ميباشد كه سبب افازايش مقاومات خمشاي و كااهش
تغيير شكل (خيز) در تير مي شود .همچنين وزن اين تيرها در مقايسه با تيرهاي نورد شاده ي مشاابه كمتار اسات .تيرهااي الناه زنباوري را در
نقشهها با عالمت  CNPيا  CINEنمايش ميدهند.
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 1 -3 -4 -3روشهای ساخت تير النه زنبوری

 -1روش پانير  :دراين روش نمرة تيرآهن پس از برش وجوش دادن به  1/5برابر ارتفاع اوليه افزايش مييابد.

 -2روش لتيسكا  :در اين روش پس از برش وجوش دادن قطعات ،ارتفاع تير دو برابر ارتفاع اوليه ميشود .همانطور كه در
شكل زير مشاهده ميشود ،براي افزايش جان ورقهايي به شكل مربع يا مستطيل درناحيه جان جوش داده ميشود.

2h
h

 2 -3 -4 -3محاسن تيرهای النه زنبوری

 -1مدول مقطع و ممان اينرسي مقطع تير افزايش مييابد (بالها از محور خنثي دورميشوند)
 -2مقاومت خمشي تير افزايش مييابد .در نتيجه تيري حاصل ميشود با ارتفاع بيشتر ،قويتر و هم وزن تير اصلي.
 -3با كم شدن وزن مصالح و سبك بودن تير ،از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود.
 -4از فضاهاي ايجاد شده (حفرهها) در جان تير ميتوان لولههاي تأسيساتي و برق را عبور داد.
 3 -3 -4-3-معايب تيرهای النه زنبوری

به خاطر داشتن حفرههاي خالي در جان ،تيرهاي النه زنبوري نميتوانند تنشهاي برشي را در محل تكيهگاه پل به ستون ياا
اتصال تيرآهن تودلي (تير فرعي) را تحمل كنند .بنابراين براي رفع اين عيب اقدام به پركردن بعضي حفره ها باا ورق فلازي و
جوش ميكنند.

 4 -4 -3اتصاالت تير به ستون

ساختمانهاي فوالدي بر حسب نوع اتصاالت در تكيهگاه عموماً به سه دسته كلي تقسيم ميشوند :
 -1اتصال ساده (مفصلي)
 -2اتصال نيم گيردار
 -3اتصال گيردار (صلب)
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 -1اتصال ساده (مفصلی) تير به ستون

در اين اتاصال ،تيار ميتواند آزاد بااشد و به راحتي دوران زاوياهاي به خااود بنيااارد .همچناين درتكياهگااااه ،لااننر گياااارداري
جااود نادارد .اتصال ساده لننر را منتقل نميكند و به صورتهاي زير قابل اجرا است .ميزان صلبيت و گيارداري واقعاي ايان اتصاال
كمتر از  22درصد است.

قاب ساده

الف) اتصال با جفت

بشيتج جتان شبشيتج تتا تت

ب) اتصال با بشيج بييمن باال و پايين

دلج)

پ) اتصال با بشيج بييمن تق ي شده شلچکج)






ت) اتصال با بشيج بييمن و بشيج جان

د) اتصتتال تيتتد دوبت
با بييمن تق ي بيده

اتصال با نشيمن تقويتشده هننامي به كار ميرود كه واكنش تكيهگاهي بيش از  12تن باشد .يعني براي تحمل و انتقال بارهاي سننين.
در اتصال ساده ،در مورد بار قائم ،اتصال انتهاي تيرها فقط براي انتقال برش تعبيه شده است به همين دليل به اتصاال سااده اتصاال برشاي هام
ميگويند.
معموالً عرض نبشي نشيمن نبايد از  7/5سانتيمتر كمتر باشد .در آييننامه  AISCعرض استاندارد نبشاي نشايمن را  12ساانتيمتار انتااا
كردهاند .براي اين منظور نبشي فوقاني را با ابعاد ظريف و فقط دو لبه انتهايي بالهاي آن را (در امتداد عرض بال) جوش ميدهند.
نبشي باالي تير در محاسبه عكسالعملهاي تكيهگاهي به حسا نميآيد و از آن تنها جهات اابات نناه داشاتن تيار در محال خاود و تاامين
تكيهگاه عرضي و جلوگيري از غلتيدن تير استفاده ميشود.

 در اتصال ساده تير به ستون ،نبشي جان براي اينكه از آزادي
دوران تير جلوگيري ننمايد ،بهتر است ارتفاعي در حدود نصف
ارتفاع تير داشته باشد .همچنين اين نبشي بايد به جان تير جوش
كامل شود تا جوش گروه  Aكه تحت برش و پيچش است بتواند
مقاومت كافي را در برابر نيروي وارده داشته باشد.
اين نبشي توسط جوش گروه  Bبه ستون متصل ميشود.
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 -2اتصال نيم گيردار تير به ستون

اتاصالي را كه ماقداري گيارداري در تكيهگاه به وجاود ميآورد و در نتيجه بايااد بااارش و لنااانر را تاااحمل كناااد
«اتصال نيم گيردار» ميگويند .دراين حالت ،دوران زاويه بين تير و ستون صورت ميگيرد ،ولي مقادار آن كمتار از حالات
قبل است .اين اتصال به صورت مقابل قابل اجرا است.




ميزان گيرداري و صلبيت واقعي اين اتصال بيش از  02درصد است.
استفاده از اين اتصال در ساختمانها ،در همة حالتها مجاز است.

 )3اتصال گيردار (صلب) تير به ستون

در اتصال گيردار لننر كامالً ازتير به ستون منتقل ميشود و دوران زاويهاي (چرخشي) بين تير و ستون انجام نميگيرد.
در اين اتصال نيروهاي موجود در بال هاي تير به صورت نيروهاي كششي و فشاري وارد بر بال ستون ميباشند و ممكن
است باعث لهيدگي جان در ناحيه فشاري و تغيير شكل بال ستون در ناحيه كششي شوند .لذا براي رفع اين نقيصه از
ساتكنندههاي فشاري و كششي در راستاي تير و در جان ستون استفاده ميكنند .اين نوع اتصال ميتواند به صورتهاي
زير اجرا شود.ميزان گيرداري و صلبيت واقعي اين اتصال بيش از  02درصد است

.
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 5 -4 -3هدف از طويل کردن پلها و تيرهای پوشش

در پوشش سقف يا در پلها به داليل زير مجبور به طويل كردن آنها هستيم :
 -1طول استاندارد پروفيل ( 12متر) يا تيرآهن كه ممكن است براي اجرا كافي نباشد.
 -2به علت تغيير اندازه تيرآهن يا پروفيل وجود وصله الزامي شود.
 -3به علت كاهش ضايعات تيرآهن ممكن است مجبور به وصله كارگاهي شويم.
وصله چهار ورقي  :وصله اي استاندارد كه از چهار ورق تشكيل شده و براي طويل كردن تيرها و پلها به كار ميرود.
 6 -4 -3محل وصله درتيرها و پلها

بهترين محل مناسب وصله تير ،ناحيه نقطه عطف لننر خمشي و تالش برشي آن است و بايد از اتصال ورق در ناحيه برش
(نزديك تكيهگاه) و لننر ماكزيمم (وسط دهانه) پرهيز كرد.
 7 -4 -3اتصال سادهی تير به پل

اين اتصال بوسيله نبشي جان صورت ميگيرد و در صورتيكه بال هاي فوقااني تيار و پال هار دو در ياك تاراز واقاع گردناد،
ميبايست قسمتي از بال تير را مطابق شكل زير زبانه كرد .در اين حالت مقطع تيار فقاط مقاداركمي از باال خاود را كاه در
تحمل برش نقش ناچيزي دارد ،از دست ميدهد .بنابراين زبانه كاردن تيرهاا فقاط مقادار كاوچكي از مقاومات برشاي اولياه
ميكاهد .در اين نوع اتصال ،جوش نبشي اتصال به جان تير (جوش  )Aدور تا دور جوش نبشي اتصال به پل (جوش  )Bفقط
به صورت دو خط قائم ،با دو برگشت ميباشد.

 8 -4 -3کنسول در ساختمانهای اسكلت فلزی



كنسول يا پيشآمدگي كه در اصطالح بالكن ناميده ميشود ،در سيستم اسكلت فلزي به دو روش اجرا ميگردد.
 -1كنسول ممتد  :دراين روش پلها به صورت تك يا دوبله (اتصال خورجيني) از كنار ستون عبور ميكنند.
اتصال خورجيني به صورت نيمه صلب يا مفصلي عمل ميكند.

 -2كنسول غير ممتد  :دراين روش پلها توسط اتصاالت صلب به ستون متصل ميشوند.

دستک

كنس ل با اتصال صلب

كنس ل ممتد با اتصال مفصلج
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 5 -3سازههای خرپايی

 -1 -5 -3خرپا ) : (trussسازهاي است متشكل از چند عضو فلزي مستقيم كه بطور مفصلي و بصورت شبكههاي مثلثاي بهام متصال
شدهاند .شكل مثلثي تنها شكل پايدار در خرپا است .اگر اين شبكههااي مثلثاي در صافحه واقاع شاده باشاند،خرپاا را «خرپااي
صفحهاي» و اگر شبكه فضايي باشد خرپاي حاصال را «خرپااي فضاايي» مايگويناد .خرپاا را باراي پوشااندن ساقفهاا ،باوي ه
سقفهاي سننين يا سقفهايي با دهانههاي طويل و نيز پلها به كار ميبرند .پروفيلهااي راياد درخرپاا ساازي شاامل  :نبشاي،
سپري ،ناوداني IPE ،و  IPBميباشد.



خرپاها يا قا هاي خرپايي معموالً به فواصل  3تا  6متر از يكدينر براي پوشش سقفهاي مسطح و يا شيبدار مثل سولهها به كار ميروند.

خرپاي فضايي

قابها به يكديگر پيچ ميشوند

خرپاي صفحهاي

ميلههاي مهار اصلي و اانويه از فوالد داراي مقاومت
كششي بااال باه چاهارسوهاي راس پيچ ميشوناد

 2 -5 -3الپه (پرلين)  :عضاوي ساازهاي كاه باه صاورت
عمود بر روي خرپاها و يا قا هاي خرپايي قرار گرفته و
بار سقف را به آنها منتقل ميكند .الپههاا را معماوالً از
پروفيلهاي  Z-I-E-Lانتاا ميكنند .فواصل الپههاا
را حدود يك متر درنظر گرفته و به صورت ماوازي روي
خرپا را پوشش ميدهند.



در اشكال زير اتصال الپهها به قا  ،طرز قرار گرفتن الپهها

و مهار آنها به يكدينر براي جلوگيري از رانش و در نهايت پوشش سقف روي خرپاي شيبدار نمايش داده شده است.
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ورق آهن گالوانيزه موجدار
عايق پشمشيشه
توري مرغي

كرپي (واشر قيري  +واشر فلزي +
مهره)

جزئیات مقطع F



قسمتی از قاب سوله با محل نصب جرثقیل

در پوشش سقفهاي خرپايي،كشها ميلنردهايي هستند كه براي مهار الپهها و در جهت عمود بر آنها تهيه شده و بصورت زير قرار ميگيرند.

طرز قرار گرفتن كشها

 6 -5سازههای قابی (سوله)

سازه هايي هستند كه از اتصال اعضاي باربر به يكدينر تشكيل ميشوند .اعضاي اصلي سازههاي قابي عبارتناد از  :تااوههاا،
تيرها ،ستونها ،مهارها ،شالودهها و از عمدهترين اعضاي فرعي آن ديوار برشي است .قا هااي فلازي شايبدار در پوشاش
دهانههاي بزرگ در ساختمانهاي صنعتي مانند كارخانهها ،انبارها ،آشيانه هواپيما ،سالنهاي ورزشي و غيره مورد استفاده
قرار مي گيرند .اين نوع پوشش نسبت به انواع خرپاا ساازي داراي مزايااي زياادي اسات كاه مهمتارين آنهاا عبارتناد از :
صرفهجويي در مصالح و مدت ساخت و نصب ،نماي زيباتر و استفاده بيشتر از فضاي زير پوشش .همچنين به دليال شاكل
خاص سولهها ،مهمترين عامل ايجاد نيروهاي جانبي در آنها نيروي باد ميباشد كه در محاسبات ميبايسات درنظار گرفتاه
شود.
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 1 -6 -5خواص مشترك در ساختمانهای صنعتی

 -1سعي ميگردد تعداد ستونهاي داخلي تا حد امكان كم شود تا سطح بزرگي عاري از ستون براي كار به وجود آيد.
 -2اين ساختمانها بر خالف ساختمانهاي مرتفع اغلب يك طبقهاند ،همچنين پوشش آنها اغلب شيبدار و از نوع سابك
مثالً از نوع ورق هاي موجدار فلزي يا آزبست سيمان ميباشد؛ بنابراين شكل كلي ساختمانهااي صانعتي معماوالً عباارت
است از تعدادي خرپا يا قا هاي فلزي شيب دار موازي هم كه روي آنها تيرهاي الپه (پرلين) در جهت طولي قرار ميگيرند
و روي تيرهاي الپه را با پوشش سبك ميپوشانند.
سطح فوقاني خرپا يا قا

تيرهاي مشبك

پرتال

(خرپا)
الپه ( )Zشكل

ميلههاي مهار در نقطه مياني
دهاانه در بين الپههاي ()Z

الپه تا عدضج تيدتا ميشک
جهت نصب پوشش بام

ست ن
ريلهاي صفحهبندي جزئيات مقطع F

شكل جفت يا پيچ ميشوند.

با توجه به اينكه در تيرهاي دو سر گيردار حداكثر ممان در گوشهها به وجود ميآيد بايد ممان اينرسي گوشهها چه درتيار
و چه در ستون زيادتر از ساير قسمتهاي قا انتاا شود .به طور كلي تقويت قا درگوشههاا مايباشاد و ارتفااع درايان
نقاط تا حدود  2برابر تيزه (يال) افزايش مييابد.
 2 -6 -5بادبند در قابهای فلزی شيبدار (بادبند قائم و افقی)

 -1بادبند افقي  :در سقف قا ها و معموالً با ميلنرد انجام ميگيرد.
 -2بادبند قائم  :در ديوارهاي كناري و معموالً براي قا هاي يك طبقه از ميلنارد ،نبشاي تاك ياا نبشاي دوبال اساتفاده
ميشود.
 3 -6 -5هدف از نصب بادبند در قابها فلزی شيبدار

 -1پايداري در مقابل اار باد در امتداد طول ساختمان و جلوگيري از خوابيدن قا ها روي هم
 -2ايجاد تكيهگاه جانبي براي تير و ستون ،و جلوگيري از كمانش.

 4 -6 -5سينهبند در قابهای فلزی شيبدار

از سينهبندها براي كم كردن طول آزاد قاطعات تحت فشار و خمش استفاده ميشود .محل ناصب آن بين قااا سااوله و
الپهها ميبااشد.

پرلين

سينه بند

قاب سوله
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جزوات آزمون کارشناسان رسمی ( ساختمانهای فوالدی)
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خانه مهندسان

 7 -5بادبندها

درساختمان هاي بلند فوالدي مركب از تيار و ستاون ،استاحكام و ماقاومت آنهاا در مااقابل نيااروهاي جاانبااي (باااد و
زلازله) بااستني به درجه گيرداري اتصاالت تيار و ستاونشان دارد.اگر گيارداري بين تير و ساتون موجاود نباوده و ماثالً
اتاصاالت نازديك به حالت مفصليباشند،با وارد شادن نيروهاي جاانبي ،زاويه بين تيارها و ستونها تغيير خااواهد كارد و
ساختمان به يك طرف متمايل ميشود.
واضاح است كه در ايان وضاع ،حالت تعاادل پاياادار نيسات و
ساارانجام به خارابي ساختمان منجار خواهاد شاد در حااالت
اخيار ،اگر يك دهانه از قاا هااي سااختمان را در ارتفااع ،باا
گذاردن قطعات چپ و راست به صاورت شكلهااي مثلثاي در
آوريم ،شكل مستحكم و تغييار ناپاذيري را باه وجاود خواهاد
آورد .اين اعضاي مثلثي را مهاربندي و يا بادبند چپ و راسات
( )Bracingمينامند .و به همين دليل در نقشهها و پالنهاا،
بادبندها را با  BRنمايش ميدهند.



از آنجا كه اجراي بادبندهاي ضربدري در ساختمانها ،به دليل احداث در يا پنجره دچار اشكال ميگردد و هميشه امكانپذير نيست .لذا مايتاوان
بادبند را مطابق اشكال دينري طراحي كرد كه ميزان تأاير آنها به اندازه بادبند ضربدري ناواهد بود.


 در بادبنديها به تير وسط دهانه فيوز ميگويند .فيوزها را نبايد از تير النه زنبوري انتاا

استفاده از بادبند نوع  kبه علت ايجاد ضعف در طول ستون ممنوع ميباشد ولي براي ساختمانهاي يك و يا دو طبقه مجاز است.
نمود ،زيرا در هننام زلزله نياروي برشاي قاوي در تيار

فيوز ايجاد ميشود و تير النه زنبوري در برابر برش ضعيف است.
اشكال مختلف مهاربندی (بادبند) در ساختمان
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