
 روش اهی اجرای ساختمان
 اجرای سازه اهی فوالدی

 

 محمدرضا میرجلیلی:دکتر  مدرس
 

گاه زید  97-98  دومسال نیم-دانش

 (خواهد شد )توضیح: مطالب این جزوه رد حد اختصار بوده و توضیحات تکمیلی رد کالس ردس  اراهئ
 .فن آوری ساختمان اهی فلزی )فنی حرفه ای ( گرفته شده است مطالب این ردسنامه از کتاب



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 صفحه کف ستون

 

  
 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 

 
 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 
 

 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

    

  

 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 

 

 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 

 

              
 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اجرای سازه اهی فوالدی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 فلزی های سازه در مرکب( )مقاطع ستون ساخت چگونگی -1-1

 حسب نیاز با ترکیب و اتصاالت متنوع از انواع پروفیلهای مختلف ساخته شوند.ها در سازه های فلزی ممکن است بر  ستون

 ها سه نوع است:اما رایجترین اتصال برای ساخت ستون

 اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن: -1-1-1

ن را جوش داده و ستون سپس دو سر و وسط ستو ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف به هم چسبیده گردند

 شود.می آن گاه ستون معکوس و در قسمت وسط، جوشکاری گیردو مانند قبل جوشکاری صورت می برگردانده شده

 تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد. یابدو به ترتیب جوشکاری ادامه می دهندهمین کار را در سوی دیگر ستون انجام می

 باشد.از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد جوشکازی ممتد می این شیوه جوشکاری برای جلوگیری

 اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بالها:  -1-1-2

فاصدله جوشدهای مقطدع ر یدر . شود تا مقاطع مرکب تشکیل بدهدددر مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می

در مورد فوالد معمولی  انتیمتر بیشتر شود. اندازه حداکثر فاصله یادشدهس ۳۰نباید از  کندممتد( که ورق را به نیمرخها متصل می

 آید.در آن ضخامت ورق است در می tکه  t22به صورت 

 اتصال دو پروفیل با بستهای فلزی )تسمه(:  -1-1-3

یددهای افقدی یدا و ق گیردهای مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدیگر قرار میمتداولترین نوع ستون در ایران ستون

دارای  آورنددالبته بستهای چپ و راست که شدکلهای مثلثدی را بده وجدود می. کندچپ و راست این دو نیمرخ را به هم متصل می

 باشند.مقاومت بهتری نسبت به قیدهای موازی می

 جوش شده باشد. ه( در محل اتصال تیر یا پل به ستون الزم است قبال ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بالهای ستون

 اتصال ستون به کف ستون -1-2

 باید حداقل فاصله میله مهاری از لبه کف ستون و محل جاگذاری نبشی هابرای استقرار ستون هنگام محاسبه ابعاد کف ستون

 همچنین ضخامت پلیت انتهایی ستون و ابعاد ستون را با دقت بررسی کرد با ضخامت جوش الزم برای نگه داشتن ستون،

 توجه به موارد یاد شده، به نصب نبشی و استقرار ستون به این صورت اقدام نمود. سپس با

سپس نبشیهای اتصال را به صدورت ممدود بدرهم بدر روی . کنیمها محل کف ستون و محل آکس را کنترل میبر روی بیس پلیت

 دهیم.آنها را به بیس پلیت جوش می و آنگاه ستون را مستقر و اقدام به نصب دگر نبشیهای الزم کرده بیس پلیت جوش داده

مالوه بر سرمت ممل و استقرار بهتر به ملت تماس مستقیم سدتون بده بدال  از مزایای ممود برهم بودن دو نبشی روی بیس پلیت

 گیرد.ای درست تر و اصولی تر صورت میاتصال جوشکاری به گونه نبشی،
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 و ممود بودن در دو جهت کنترل گردد. ور و قائم نمودهها را هم محروشن است که قبل از جوشکاری باید ستون

ها در اثر شدت باد و وزن ستون ها با توجه به ارتفاع ستون و آزاد بودن سر ستون ممکن است تا زمان نصب پلهاپس از نصب ستون

 ها خواهد داشت.نکه احتماال تاثیر نا مطلوب و ایجاد ضعف در جوشکاری و اتصاالت کف ستو خود حرکتهایی داشته باشند

 ها به وسیله میلگرد یا نبشی بصورت ضربدری اقدام کرد.به این سبب، باید پس از نصب، فورا به مهاربندی موقت ستون

 
  

 وصله ستون -1-3

با در نظر گرفتن بدار وارده  کنند طول پروفیلها برای ساخت ستون محدود است.سازهای فلزی را ا لب در چندین طبقه احداث می

ممکن اسدت در  ها به دست می اید.مقاطع مختلفی برای ساخت ستون های کناری،ها و نحوه قرار گرفتن ستونه بین ستونو دهان

بنابراین، باید اتصال مقاطع با ابعاد مختلف برای طویل کردن با دقدت  هر طبقه، ابعاد مقطع ستون با طبقه دیگر تفاوت داشته باشد

 زیادی انجام شود.

ید  متر باالتر از کف هر طبقده یدا سانتی ۶۰تا  ۴۵حداقل در ازتفاع  ها به هنگام طویل کردن آنهاوصله ستون محل مناسب برای

و نصب اتصداالت مدورد نیداز  این ارتفاع اندازه حداقلی است که از نظر دسترسی به محل اجرای جوش باشد.ارتفاع طبقه می ششم

 برای ادامه ستون یا اتصال بادبند الزم است.

تا کامال در تماس با یکدیگر یا صفحه وصله . نمایندکنند و با سنگ زدن صاف میابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا می 

باید اختالف دو نمره ستون را با گذاردن صفحات لقمه رهمسو کننده( بر  در صورتی که پروفیل دو ستون یکسان نباشد قرار گیرد.

اگر ابعاد مقطع دو نیمرخ که بده یکددیگر  س صفحه وصله را نصب کرد و جوش الزم الزم را انجام داد.سپ ستون فوقانی را پر نمود

در این صورت  به طوری که قسمت بزرگی از سطح آن دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد شوند، تفاوت زیاد داشته باشندمتصل می

این صفحه معموال باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شدکل  باید ی  صفحه تقسیم فشار افقی بین دو نیمرخ به کار برد.

  ممل تقسیم فشار را انجام دهد. زیاد
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