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 آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه 
 گروه عمران

 

 تِ ًام خذا
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 اًتمال ٍ ًیشٍ  تحول تِ لادس ٍ اًذ ضذُ هتصل ّن تِ هٌاسة عَس تِ کِ اعضا اص ای هدوَعِ یا عضَ یک
 .تاضٌذ هی گاُ تکیِ تِ آى

 تِ دستیاتی ساصُ یک عشاحی اص ّذف
 حذالل تشگیشًذُ دس کِ است تْیٌِ عشحی
 ساخت، صهاى هذت حذالل ٍصى، ٍ لیوت
 ّوشاُ تِ ًیاص، هَسد اًساًی ًیشٍی حذالل
 .تاضذ عولکشد تْتشیي ٍ دّی تْشُ حذاکثش
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مردٌبار    
 بار زودٌ
 بار برف 

زلسلٍبار    
 بار باد    

 اعضا ايلیٍ ابعاد تعییه -3
 

 وظر مًرد سازٌ تحلیل -4
 

 سازٌ اعضای طراحی -5
 

 اعضا وُایی ابعاد -6

 ثقلی بارَای

 سازٌ ايلیٍ ضکل ي معماری وقطٍ تُیٍ -1
 
 

 سازٌ بر يارد ویريَای تعییه -2

 جاوبی بارَای
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 زیاد مقايمت -1
 ديام ي یکىًاختی -2
 فطار ي کطص تحت آن مقايمت بًدن یکسان -3
 ارتجاعی قابلیت -4
 خًاری چکص قابلیت -5
 سریع تًسعٍ ي مًوتاش قابلیت -6

 ًَازدگی -1
 سًزی آتص برابر در وبًدن مقايم -2
 کماوص برابر در حساسیت -3
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  فطاس، کطص، صَست تِ کِ هختلف ّای تاسگزاسی اثش تحت ساصُ یک تاستش اصلی عٌاصش عشاحی اص پس
  هکاًیک علن دس هَخَد سٍاتظ کوک تِ هیطَد، ٍاسد عضَ تِ آًْا اص تشکیثی یا ٍ پیسص ٍ تشش خوص،

 تا تتَاًٌذ کِ ضًَذ هتصل ّوذیگش تِ ًحَی تِ عٌاصش ایي کِ است الصم عشاحی ّای ًاهِ آییي ٍ ّا ساصُ
 .کٌٌذ تاهیي سا ًظش هَسد ٍسی تْشُ خَد یکپاسزِ عول

 پرچ -1
 

 پیچ -2
 

 جًش -3
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 تشای ٍسایل تشیي لذیوی اص یکی
 .است فَالدی ّای ساصُ اتصاالت

 گیرد می صًرت زیر مراحل طی پرچی اتصاالت عملیات وحًٌ
 

 اص تیطتش هیلیوتش یک حذٍد دس ای اًذاصُ تِ اتصال هَسد اعضای :الف
 ضًَذ هی سَساخ پشذ لغش

 
 سَساخ دسٍى سپس ٍ ضَد هی دادُ حشاست کَسُ داخل پشذ :ب

 .ضَد هی دادُ لشاس ضذُ آهادُ
 

 ٍ ضَد هی داضتِ ًگِ ثاتت پشذ داس کالّک عشف هشحلِ ایي دس :ج
 فشم تِ تا ضَد هی کَتیذُ دستگاُ، یا زکص ٍسیلِ تِ آى دیگش عشف

 .ضَد هحکن پشذ ٍ دسآهذُ کالّک
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 داسای اهشٍصُ کِ ّستٌذ ّا پیر ّا ساصُ اتصال ٍسایل اص دیگش یکی
 .تاضٌذ هی ساختواى صٌعت دس هتذاٍلی ٍ سایح تسیاس کاستشد

 پیچی اتصاالت مسایای
 

 تاال هًَتاط ٍ ًصة سشعت -1
 هدذد استفادُ ٍ ساصُ ًوَدى تاص اهکاى -2
 هاّش کاسگش تِ ًیاص عذم -3
 اخشا ٍ ًصة ٌّگام دس تَدى صذا تی -4
 ٍ ًصة تِ هشتَط کاسّای تَدى ّضیٌِ کن -5

 اخشا
 

 پیچی اتصاالت معایب
 ّا سَساخ استاًذاسد غیش ٍ غلظ اخشای -1

 اخشا ٍ ًصة ٌّگام ّا سَساخ اًغثاق عذم
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 مقايمت پر پیچ
 خٌس اص ّایی پیسی
 هتَسظ کشتي تا فَالد

   معمًلی پیچ
 خٌس اص ّایی پیسی
 کن کشتي تا ًشهِ فَالد
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 تشای هَضعی ضذى رٍب ٍ حشاست کوک تِ ساصُ اعضای اتصال
 .گَیٌذ خَضکاسی في سا هصالح کشدى یکپاسزِ
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 صلب اتصال
 هی هٌتمل دیگش عضَ تِ اتصال ٍسیلِ تَسظ ضًَذُ هتصل عضَ خوطی ظشفیت توام اتصال ًَع ایي دس

 ضَد

 سادٌ اتصال
 دس ساصُ اعضای دس زشخص صٍایای ٍ یاتذ ًوی اًتمال اتصال هحل دس لٌگشی گًَِ ّیر اتصال ًَع ایي دس

 .تاضٌذ هی هتفاٍت ٍ هستمل یکذیگش اص اتصال هحل

 صلب ویمٍ اتصال
 گیشداس اتصاالت دس عثاستی تِ .هفصلی کاهالٌ ًِ ٍ گیشداسًذ کاهالٌ ًِ اتصاالت فلضی ّایساختواى اکثش دس

 گفت تَاىهی ایي تٌاتش .است ًْفتِ هواى همذاسی ًیض هفصلی اتصاالت دس ٍ داسد ٍخَد زشخص همذاسی
 هواى ّن ٍ زشخص ّن آًْا دس کِ ّستٌذ صلة ًیوِ اتصاالت ّاساختواى دس سفتِ تکاس اتصاالت کِ

 عضَ تِ سا عضَی خوطی ظشفیت دسصذ 80 تا 20 تیي اتصالی کِ صَستی دس ًاهِ آییي عثك .داسد ٍخَد
  .تاضذ هی صلة ًیوِ اتصال کٌذ، هٌتمل دیگش
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 برش ویريی

 برش ویريی
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 پیچص ي برش ویريی

 خمطی لىگر ي برضی ویريی


