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  داخل ستون يسخت کننده ها

  مهندس مهدي چمن آرا: نویسنده

  

طبق (ته شده در ایرانـساخ  تمانهايـوالدي در ساخـف  لتهايـزون استفاده از اسکـزایش روز افـبا توجه به اف

یمت ـزایش قـو اف) اسکلت فلزي است زیر بناي ساختمانهاي در حال احداث از نوع  %60آمارهاي موجود 

تیرورق در ساخت اسکلتهاي فوالدي رونق فراوان یافته است استفاده از پروفیل نسبت به ورق خام استفاده از 

س ـنـنوع و جخامتها ـضاولین مزیت آن امکان طراحی با ابعاد . باشد و معایبی می  مزایا  تیرورق داراي

لیکن این نوع باشد که با توجه به نوع سازه و کاربري آن قابل تغییر می باشد  مختلف براي طراح می

یوبی در ـطعات ممکن است داراي عـق قـو مونتاژ دقی زیاد جوشکاريبا توجه به حجم ) تیرورقی(هاهساز

هاي موجود  استفاده قابل مالحظه از مقطع باکس در سازهجوش باشد با توجه  مراحل مختلف مونتاژ و

  .رسد یادآوري چند نکته ضروري به نظر می

     پروسـه  کل وـر مش وذي می باشد بسیاــجوشهاي طولی آن از نوع نفطع باکس که ـاجراي سازه اي با مق -1

  .کنترلی آن بسیار وقت گیر و پر هزینه است 

برروي آن مقطع فیلر مورد نیاز و نحوه بارگزاري به ضخامت   با توجه بایست می فازطع در هر ــییر مقـتغ  -2

  .محاسبه گردد

بایست نحوه جوشکاري و محل  باشد و می می راوانـي اهمیت فورقهاي پیوستگی داخل ستونها دارا -3

ه پیوستگی ذکر گردید ورقهاي در ذیل مطالبی در مورد .دقـیق آنها در مراحل مونتاژ و جوشکاري کنترل کرد

  .دهد که اهمیت این قسمت را مورد توجه قرار می

  
  اتصاالت صلب تیر به ستون 

  معرفی 
از اتصال صلب تیر به ستون این است که قادر به انتقال کامل لنگر باشد و مقصود طراح در هنگام استفاده 

  ).آیین نامه1اتصال نوع (هیچ گونه چرخش نسبی بین اعضاي وارد به اتصال به وجود نیاید



 ٢

تقریباً  از آنجا که اکثر لنگر خمشی تیر به صورت یک زوج نیرو در بال هاي کششی و فشاري تیر با بازوي

، نقش اصلی یک اتصال صلب فراهم آوردن امکاناتی براي انتقال این گردد اع تیر حمل میمساوي ارتف

، گردد همچنین با توجه به اینکه اکثر نیروي برشی توسط جان تیر حمل می. باشد ي محوري مینیروها

  .پیوستگی کامل اتصال ایجاب می کند که نیروي برشی مستقیماً از جان انتقال پیدا کند

، تیرها ممکن است از دو طرف به هر دو بال ستون متصل شده ک اتصال صلب تیر به ستوندر ی

همچنین ممکن است ) 8- 7-6-5-4هاي  شکل(و یا فقط به یک بال ستون متصل شوند) 3- 2-1اشکال(باشند

  .  باشندبه جان ستون به طور صلب متصل شده تیرها از یک یا دو طرف ) 11-10-9هاي همانند شکل(که

                                       

   ورق پشت بند                             
  ستونبدون سخت کننده -1                                سخت کننده هاي افقی                      –2

  اتصال مستقیم بال به بال توسط جوش شیاري
  

مورد شک و تردید قرار با توجه به رفتار نامناسب در مقابل زلزله ، اتصال مستقیم تیر به ستون امروزه : توجه 
  .گرفته است 

 

                                        
  

                                                             
  نشیمن               

  ده سپريسخت کنن- 3نشیمن و ورق فوقانی                                                            -4
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  ورق فوقانی و تحتان- 5                                                ورق فوقانی و نشیمن  - 6

                                                         

                               
  با یا بدون نبشی جان Tاستفاده از وصله  -7اتصال فلنجی                                                               -8

  

                      
  

  ورق فوقانی و نبشی نشیمن-9                                 رق جانورق فوقانی و تحتانی با و-10
  و ورق نشیمن                                                               سخت کننده سپري

   
  سخت کننده سپري    

  سخت کننده سپري با ورق هاي-11          
  پشت بند و ورق جان                               شت بعدتسمه پ                                       



 ٤

  
البته نه (ندــباش  دهــش  تصلـط از دو طرف بردو بال و یا جان مـقـ، تیرها فقاب صلب اگر در یک سیستم 

. شود خوانده می)  (Two-way or planar framاي دو طرفه یا صفحه  قاب صلب  ،تمــیســس ،)با هم
تم قاب صلبی که شامل اتصاالتی باشد که در آن تیرها از چهار طرف بر دو بال و جان ستون متصل سیس

، به نام قاب صلب فضایی یا چهار طرفه .)ط بریک طرف جان باشدـالبته ممکن است که فق(شده باشند
)four-way or space system (شود خوانده می.  

ال نیروهاي موجود از طریق اتصال بدون هرگونه تغییر شکل انتق ،هدف اصلی در طرح یک اتصال صلب
  .باشد ها میعی ناشی از این نیروموض

  
  هاي افقی در ناحیه فشاري اتصال  سخت کننده

، نیروهاي موجود در بال هاي تیر به صورت نیروها ي فشاري و کششی وارد بال از آنجایی که اتصال صلب
این سخت )  5- 2اشکال ( .هاي فشاري و کششی باشد ه سخت کننده، ممکن است احتیاج بشوند ستون می

، از لهیدگی جان ستون و در ناحیه اي که نیروي بال باشد فشاري می اي که نیروي بال ها در ناحیه کننده
  .نمایند ، از تغییر فرم بال ستون جلوگیري میکششی است

  
  :کند پیشنهاد میباتوجه به مطالب فوق آیین نامه روابط تجربی زیر را 

یا هر ورق ( پهناي بال فشاري تیر⅓  ضخامت جان ستون نباید از ½ پهناي هر سخت کننده به عالوه
ضخامت سخت کننده نباید از نصف ضخامت  .، کمتر باشد)اتصالی که نیروي را بر بال ستون وارد می آورد

  .ري باید بر آن اعمال شودهاي ابعاد قطعات فشا بال تیر کمتر باشد و همچنین محدودیت
  

                                                                              
  

bs  پهناي سخت کننده  b پهناي بال فشاريts   ضخامت بال  ضخامت سخت کننده  t ضخامت جان  
  
  
  
  
  
 


