
 مقررات ملی ساختماندھممبحث 

طرح و اجرای ساختمانھای فوالدی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨۴تاریخ انتشار 

ش مجـاز و خمیری                         این کتاب  ش تن ص طرح و اجرای ساختمانھای فوالدی به دو رو بــوده و  در خصو

:استزیر تدوین گردیده شرحچھار فصل و چھار پیوست به در 

کلیات-٠-١٠

حدود کاربرد-١-٠-١٠

انواع ساختمان-٢-٠-١٠

مصالح فوالدی-٣-٠-١٠

بارھای محاسباتی-۴-٠-١٠

تنشھای مجاز-۵-٠-١٠

ھاتحلیل سازه-۶-٠-١٠

برداریتوجه به شرایط بھره-٧-٠-١٠

مدارک طراحی و محاسبه-٨-٠-١٠

ھانقشه-١-٨-٠-١٠

ــــــروف و عالیـــــــم و     -٢-٨-٠-١٠ ـح

یادداشتھای فنی

پذیریشکل-٩-٠-١٠

س روشھای ارتجاعیطراحی-١-١٠  براسا

 طرح و محاسبهمبانی-١-١-١٠

کلیات-١-١-١-١٠

پایداری-٢-١-١-١٠
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قابھای بادبندی شده-٣-١-١-١٠

قابھای بادبندی نشده-۴-١-١-١٠

نگھــداری در مقابــل دوران     -۵-١-١-١٠

گاهو غلت در تکیه

ھای ساده تیرھادھانه-۶-١-١-١٠

گیرداری در انتھا-٧-١-١-١٠

محدودیت ضریب الغری-٨-١-١-١٠

ش موضعی-٩-١-١-١٠ کمان

اعضای با اتکای جانبی-١٠-١-١-١٠

مقاطع محاسباتی-١١-١-١-١٠

محاســبه ابعــاد تیرھــا و    -١٢-١-١-١٠

شاھتیرھا

)تیرھا( خمشیاعضای-٢-١-١٠

ــــــھای خمشـــــــی  -١-٢-١-١٠ تنـش

وناودانیIمجازدرنیمرخ 

ـــــــاز در تنشــــــــھای -٢-٢-١-١٠ مـج

ش ......برایمحور ضعیفبهنسبتخم

ش در اعـضـــای ـبـــا    -٣-٢-١-١٠ خمــــ

...مقطع قوطی، لوله

تنشھای برشی مجاز-۴-٢-١-١٠

قطعات تقویتی عرضی-۵-٢-١-١٠

مقــاطع ســاخته شــده از   -۶-٢-١-١٠

چند نیمرخ

تیرھای مختلط-٧-٢-١-١٠

 مرکبتیرھای-٣-١-١٠

محدودیتھای الغـری جـان      -١-٣-١-١٠

تیر

تنشھای خمشی مجاز-٢-٣-١-١٠

ش برشی مجاز با توجه     -٣-٣-١-١٠ تن

ش به میدان کش

قطعات تقویتی عرضی-۴-٣-١-١٠

قطعات تقویتی موضعی-۵-٣-١-١٠

ش و    -۶-٣-١-١٠ ـــترک بــــر ـــر مـش اـث

ش کش

 کششیاعضای-۴-١-١٠

تنشھای مجاز-١-۴-١-١٠

ســاخته (اعضــای مرکــب -٢-۴-١-١٠

)شده

پین متصل   اعضایی که با  -٣-۴-١-١٠

شوندمی
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)ستونھا( فشاریاعضای-۵-١-١٠

طول مؤثر و ضریب الغری-١-۵-١-١٠

تنشھای مجاز-٢-۵-١-١٠

ش خمشـــــــی  -٣-۵-١-١٠ -کمـــــــان

پیچشی

فشـــاری مرکـــباعضـــای -۵-۴-١-١٠

)ساخته شده(

فشـــــاری بـــــا   اعضـــــای -۵-۵-١-١٠

»پین«مفصلی واتصال

ش-۵-۶-١-١٠ در جان ستونھابر

 تنشھاترکیب-۶-١-١٠

ش-١-۶-١-١٠ فشار محوری و خم

ش-٢-۶-١-١٠ ش محوری و خم کش

ایترکیب تنشھای صفحه-٣-۶-١-١٠

 و وسایل اتصالاتصاالت-٧-١-١٠

کلیات-١-٧-١-١٠

اتصاالت جوشی-٢-٧-١-١٠

پیچ و مھـره، قطعـات رزوه        -٣-٧-١-١٠

شده و پرچ

ش مجــــاز در پارگــــی   -۴-٧-١-١٠ تنــــ

ش ناشی از بر

عناصر اتصال دھنده -۵-٧-١-١٠

)فیلرھا(ھا لقمه-۶-٧-١-١٠

ھاوصله-٧-٧-١-١٠

تنشھای تماسی مجاز-٨-٧-١-١٠

ـــار    -٩-٧-١-١٠ کــــف ســــتون و فـش

...مستقیم بر بتن و

میل مھارھا-١٠-٧-١-١٠

 ویژه در طرح و محاسبهمسائل-٨-١-١٠

...جان و بالھای تیر در-١-٨-١-١٠

ش-٢-٨-١-١٠ اثر پیچ

خستگی-٣-٨-١-١٠

برداری در طرح و شرایط بھرهتوجه به-٩-١-١٠

محاسبه

ش-١-٩-١-١٠ خیز درتیرھاپی

ض-٢-٩-١-١٠ حرارتیانبساط و انقبا

ـــادگی(تغییرشــــکل -٣-٩-١-١٠ )افـت

ش و ...ارتعا

فساد و خوردگی در فلز-۴-٩-١-١٠

حــداقل ضــخامت قطعــات   -۵-٩-١-١٠

Page 3 of طرح و اجرای ساختمانھای فوالدی-مبحث دھم 5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\fehrest.html



فوالدی

، نصب و کنترل نوع کارساخت-٢-١٠

ھای کارگاھینقشه-١-٢-١٠

ساخت-٢-٢-١٠

...خم کردن و-خیزتعبیه-١-٢-٢-١٠

ش گرمایی-٢-٢-٢-١٠ بر

ھاآماده کردن لبه-٣-٢-٢-١٠

بـــــــــا  ســـــــــاختمانھای   -۴-٢-٢-١٠

جوشیاتصال

بـــــــــا  ســـــــــاختمانھای   -۵-٢-٢-١٠

پرمقاومتپیچھای

درزھای فشاری-۶-٢-٢-١٠

رواداری ابعادی-٧-٢-٢-١٠

تنظیم پای ستونھا-٨-٢-٢-١٠

ای برای محافظترنگ کارخانه-٣-٢-١٠

شرایط کلی-١-٣-٢-١٠

ســـــــــطوح غیرقابـــــــــل  -٢-٣-٢-١٠

دسترسی

س-٣-٣-٢-١٠ سطوح تما

ســـطوح صـــاف و آمـــاده    -۴-٣-٢-١٠

شده

ــطوح-۵-٣-٢-١٠ ش  ـس مجـــاور جـــو

کارگاھی

برپایی و نصب-۴-٢-١٠

میزان کردن پای ستونھا-١-۴-٢-١٠

مھار-٢-۴-٢-١٠

تنظیم کردن کار-٣-۴-٢-١٠

ـــردن درزھــــای   -۴-۴-٢-١٠ جفــــت ـک

فشاری در ستونھا

ش کارگاھی-۴-۵-٢-١٠ جو

رنگ کارگاھی-۴-۶-٢-١٠

اتصاالت کارگاھی-٧-۴-٢-١٠

کنترل نوع کار-۵-٢-١٠

ھمکاری-١-۵-٢-١٠

مردود کردن کار-٢-۵-٢-١٠

بررسی جوشھا-٣-۵-٢-١٠

ـــــــاالت  -۵-۴-٢-١٠ بررســــــــی اتـص

اصطکاکی در پیچھای پر مقاومت

تعیین نوع فوالد-۵-۵-٢-١٠

Page 4 of طرح و اجرای ساختمانھای فوالدی-مبحث دھم 5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\fehrest.html



)پالستیک(طرح و محاسبه خمیری٣-١٠

حدود کاربرد-١-٣-١٠

فوالد ساختمانی-٢-٣-١٠

مبنای تعیین حداکثر مقاومت-٣-٣-١٠

پایــداری قابھــای بادبنــدی     -١-٣-٣-١٠

شده

ــدون       -٢-٣-٣-١٠ ــداری قابھـــای ـب پاـی

بادبندی شده

ستونھا-۴-٣-١٠

ش-۵-٣-١٠ بر

لھیدگی جان-۶-٣-١٠

حداقل ضخامت-٧-٣-١٠

اتصاالت-٨-٣-١٠

مھار جانبی اعضا-٩-٣-١٠

ساخت-١٠-٣-١٠

ضمائم مبحث دھم

تیرھای النه زنبوری-ضمیمه الف

شکل روشھای آنالیز و طرح٢)الف

طرح و آنالیزاالستیک-١-٢)الف

طرح و آنالیزپالستیک-٢-٢)الف

ش حدی-٣-٢)الف طرح به رو

ش جان-٣)الف جو

طرح و پالستیک-٢-١-٣)الف

ش جانبی-۴)الف پیچشی-کمان

ش موضعی-۵)الف کمان

لھیدگی جان-۶)الف

تغییر مکان-٧)الف

اثر خستگی-٨)الف

...اثر نیروھای ناشی از زلزله و-٩)الف

کنترل و تضمین کیفیت-١٠)الف
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پیشگفتار

ی، نظـارت و                              مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقــی الزم الرعایــه در طراـح

اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمــت اساســی، تغیـیر کـاربری و بھـره                         

ت، و صــرفه اقتصـادی فــرد                         ش، بھداـش برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بھره دھی مناسب، آسای

.وجامعه وضع می گردد

:در کشور ما، در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگری از قبیل

آیین نامه ھای ساختمانی *

استانداردھا و آیین کارھای ساختمان سازی*

مشخصات فنی ضمیمه پیمانھا *

نشریات ارشادی و آموزشی *

ت، امــا بــا                       ت اـس ی حـائز اھمـی ی و محتواـی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد کــه گرچـه از نظــر کیـف

ی                      .مقررات ملی ساختمان تمایزھای آشکار دارد        آنچه مقررات ملی سـاختمان را از ایــن قبیـل مــدارک متمایز ـم

ت و                  سازد الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشــور از حـیث نـیروی انسـانی مــاھر، کیفـی

ش گفتــه                   کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به ھـدفھای پیــ

قانون نظام مھندسی و کنترل ســاختمان وظیفـه    ٣٣وزارت مسکن و شھرسازی که در اجرای ماده    .ممکن گردد 

ش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تھیه                         تدوین مقرات ملی ساختمان را به عھده دارد از چند سال پی

س آن، شورایی تحت عنوان          «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان      »و به مرحله اجرا گذاشته است که بر اسا

ث               با عضویت استادان و صاحبنظران برجسته کشور بـه منظـور نظــارت بـر تھیــه و ھمــاھنگی بیــن مباحــث از حـی

ی     »شکل، ادبیات، واژه پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن                 ت  «کمیته ھـای تخصـص را، جـھ

.به وجود آورده استمشارکت جامعه مھندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیرنظر شورا
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س مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته ھای تخصصی مربوط به ھر مبحث                ش نوی س از تھیه پی س مــذکور پ ش نوی پی

را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواھی از مراجع ذیصالح نظــیر سـازمانھای رســمی دولــتی،                

سات تحقیقـاتی و کــاربردی، انجمنھـا و تشــکل ھــای حرفــه ای و مھندســی،                  مراکز علمی و دانشگاھی، مؤس

ھای نظام مھندسی ساختمان استانھای سراسر کشور، آخرین اصالحات و تغییرات الزم را اعمال می                    سازمان

س متن نھائی با تایید         .نمایند برای تصویب و طی مراحــل قانونــی         «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان       »سپ

.در اختیار وزیر مسکن و شھرسازی قرار می گیرد

ت                                 ش واگذار گردیده اـس دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان از ھنگامی که این مسئولیت مھم بر عھده ا

ی مربــوط بـه                         مجدانه سعی نموده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته ھــای تخصـص

ھر مبحث و کسب نظر از صاحبنظران و مراجع ذیصالح بر غنای ھر چه بیشتر مقررات ملی سـاختمان بیفزایــد و                                 

الزم.این مجموعه را ھمان طور که منظور نظر قانون گذار بوده است در اختیار جامعه مھندسی کشور قــرار دھــد             

:به توضیح است که

بصـورت روابط سـتاره دار          SIروابط مندرج در این مجموعه در دو سیستم واحد ارائه گردیده اـست کــه سیسـتم                         

ص شده است  ش مجــاز        .مشخ س تنــ ی بـر اسـا ش طراـح و خمـیری تھیــه و تدویـن   )ASD(مجموعه حاضر بــه رو

ت                        س ضــریب بــار و مقاوـم ش طراحی بــر اسـا LRFDگردیده است و تدوین این مبحث به رو ش حــدی  ( نـیز در   )رو

س از طی مراحل تدوین و تصویب منتشر خواھد شد               این دفتر.دستور کار کمیته تخصصی قرار دارد که در آینده پ

س آرک مگردیچیان     س اولیـه مبحــث دھـم کـه در سـال            الزم می داند از آقای مھند ش نــوی ١٣٦٨تدوین کننده پی

تدوین کنندگان مقررات ملی ســاختمان و اعضـای کمیتـه ھـای                 .تصویب و منتشر گردید، تشکر و قدردانی نماید        

اائه نظریـات و پیشـنھادھای خـود،        رتخصصی از کلیه دست اندرکاران بخشھای مختلف ساختمان انتظار دارند با                       

.آنان را در رسیدن به ھدفھای موردنظر یاری رسانند

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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کلیات٠-١٠

حدود کاربرد ١-٠-١٠

حــداقل ضـوابط و مقـررات الزم را بـرای طـرح، تحلیـل و                  »مقررات طرح، محاسبه و اجرای ساختمانھای فوالدی        «

ش               ی خمـیری       طراحــی بـا تنشـھای مجـاز             ھــایاجرای ساختمانھای فوالدی تعیین می کند و شامل رو و طراـح

ش طراحی در حالتھای حدی           .می باشد  )پالستیک( ش ضریب بار و مقاومت       (رو ی و تحلیـل          )رو نـیز بــرای طراـح

ی تــوان از آیین نامــه ھـای معتبر                                            قابل قبول است و در این خصوص تا زمان تدوین و تصـویب مقـررات مربوط، ـم

ش حـاالت حــدی و یــا نشـریه شــماره                    سـازمان مـدیریت و برنامــه ریـزی           ١٦٩طراحی سازه ھـای فــوالدی بـه رو

.استفاده نمود

ی و کنترل ســاختمان و آئیــن                    کاربرد این مبحث در حدود ساختمانھا با کاربریھای مندرج در                قـانون نظـام مھندـس

.می باشد و شامل سازه ھای خاص از قبیل پلھای جاده و راه آھن نیستنامه اجرائی آن 

.مقررات مندرج در این مبحث باید توأم با معلومات و قضاوت مھندسی به کار رود 

انواع سازه ھای ساختمانی٢-٠-١٠

و محاسبه   در این مبحث سه گروه اصلی اسکلت ساختمانی و مفروضات محاسباتی مربوط به آنھا مالک طرح                         

.سازه ھا قرار گرفته است

اتصـاالت   ھر یک از این گروھھا با مشخصاتی مختص به خود، تعیین کننده ابعاد اعضای سازه و نــوع و مقاومت                               

.مربوط، می باشد

ی                       )قابھای پیوسته   (»قابھای خمشی  «)١(گروه   که در آنھا فرض می شود اتصاالت تیر و ستون به انـدازه کاـف

.زاویه اولیه بین تیر و ستون بدون تغییر باقی می ماندصلب است به طوری که در تغییر شکل قاب،

که در آنھا فرض می شود اتصاالت تیر به ستون بدون صـلبیت اـست و اتصــال تیرھـا و                 »قابھای ساده «)٢(گروه 

ت اثـر آن،                  شاھتیرھا ی توانـد تـح ی شــده و ـم ش ناشی از بار قائم طراـح آزادانــه به ستون فقط برای انتقال بر

.دوران کند

که در آنھا فرض می شود اتصال تیرھا و             )تیرھا دارای صلبیت نسبی در دو انتھا         (»قابھای نیمه صلب  «)٣(گروه  

ص مابین صلبیت گروه                  (و انعطاف پذیری گروه       )١(شاھتیرھا به ستون دارای ظرفیت خمشی به مقداری مشخ

.، می باشد)٢

 اتصاالت در ھر کدام از     ءنوع گروه سازه ای باید در روی نقشه ھای محاسباتی قید شود و طراحی و تحلیل کلیه               

.گروھھای فوق، در جوابگویی به مفروضات مربوط به آن گروه انجام شود
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اعضـای این گـروه قابھــا طبــق مقـررات          .اســتدر ساختمانھا در ھمه حالتھـا مجـاز   )١(استفاده از قابھای گروه 

.در مقابل بارھای قائم و یا جانبی طراحی و تحلیل می شوند٣-١٠و ٢-١٠، ١-١٠بخشھای 

در ساختمانھا در صورتی مجاز است که طراحی سـازه مطـابق ایـن مقــررات انجــام                      )٢(استفاده از قابھای گروه      

:شده و جوابگوی شروط زیر باشد

دھانــه ھـای مھاربنـدی شــده یـا دیوارھـای           (*دستگاه مقاوم در مقابل بارھای جانبی حاصل از باد یا زلزلـه           )الف

برای ساختمان تعبیه شود و تحلیل نشــان دھـد کـه پایــداری ســاختمان و اعضــای                 )برشی و یا قابھای خمشی   

.تشکیل دھنده آن در مقابل تمام بارھای وارده در حدی قابل قبول می باشد

ض تیر با تکیه گاه ساده، کافی باشد)ب  .ظرفیت تیرھا و شاھتیرھا برای تحمل بار قائم با فر

اتصاالت تیر به ستون ظرفیت کافی در دوران غیر ارتجاعی داشته باشند تا تنشھای تولید شـده در وســایل                       )پ  

ش، تحت اثر حالتھای مختلف بارگذاری، در حد مجاز باقی بماند .اتصال از قبیل پیچ، پرچ و جو

اسکلتھای فوالدی با اتصاالت خورجینی در این گروه قرار می گیرند و در آنھا تیرھا را مــی تـوان بصـورت                              :تبصره

در این حالت با توجه به نوع طراحی اتصال، لنگر انتقالی بــه ســتون بایـد مــورد            .سراسری تحلیل و طراحی نمود  

.توجه قرار گیرد

در حالتی مجاز است که محاسبه ای مستدل نشان دھد که اتصـاالت نیمــه صــلب                       )٣(استفاده از قابھای گروه      

قادر است اثر مشترک بارھـای        )تنھایی و یا در ترکیب با دستگاھھای مھاربند و یا دیوارھای برشی          به(مفروض 

.را در حد تنشھای مجاز تحمل کند)حاصل از باد یا زلزله(قائم و جانبی 

مصالح فوالدی ٣-٠-١٠

مصالح به کار رفته شامل نیمرخھا، ورقھا، تسمه ھا، میلگردھا، پرچھا، پیچھا ، واشرھا، مھره ھا، میل مھارھـا،                    

ی از مصـالح، اســتاندارد             .باید با استانداردھای ملی ایران مطابق باشد            ...الکترودھا و  در صــورتی کــه بـرای بعـض

را مــورد اســتفاده  )ISOترجیح استاندارد   (ایران تھیه نشده باشد، باید یکی از استانداردھای معتبر بین المللی                 

از نظر این مقررات، مشخصات مکانیکی فوالدھای مصرفی در ساختمان مطابق جداول پیوست ب می   .قرار داد

.باشد

بارھای محاسباتی٤-٠-١٠

ت عنــوان                           ی تـح ش مبحــث ششـم از مجموعــه مقـررات مـل بارھای محاسباتی باید منطبق بر مفاد آخـرین ویـرای

.باشندبارھای وارد بر ساختمان

بار مرده به کار رفته در طرح و محاسبه باید شامل وزن کلیه اجــزای سـاختمان بــا احتسـاب اجـزای                        ١-۴-٠-١٠

.فوالدی و وسایل ثابت باشد

بایـد شـامل کلیــه بارھـای مؤثــر اضـافی کـه در نتیجـه اســتفاده و بھـره بـرداری از               )سـربار  (بار زنده ٢-۴-٠-١٠

:بارھای زنده به دو گروه تقسیم می شوند.ساختمان بر آن تحمیل می شود، باشد

یا بارھـای زنــده ولــی بــا ســرعت      ... منزل، وسایل اداری و     ءسربارھای ساکن ولی قابل حرکت مانند اثاثیه       )الف 

ص، حیوانات و کم، مانند وزن .نامیده می شوند)استاتیک(که بارھای ایستا ...اشخا

مانند ماشینھا، آسانسورھا، جراثقالھا و        )بارھای ضربه ای      (سربارھای متحرک با اثر دینامیکی قابل توجه              )ب  

ی کننــد، بارھـای یــاد               ءدر تحلیل و طراحی سازه ھایی که بارھای زنده           .موارد مشابه    دارای اثر ضربه را تحمل ـم

ش داد .شده را باید با ضریب ضربه مناسبی افزای

در صورتی که به طـور کتــبی از طــرف         (برای ضرایب ضربه، در درجه اول اعداد ضربه مربوط به دستگاه بارگذارنده                 

ش           .مالک خواھد بود   )سازنده دستگاه موجود باشد      در صورتی که چنین اعدادی موجود نباشد، باید حداقل افزای
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در مـوارد   .نظر گرفتبار زنده، مطابق با مبحث ششم از مجموعه مقررات ملی ایران را به عنوان ضریب ضربه در

:منظور شودضریب ضربه و اثر دینامیکی بار زندهذیل باید

برای تکیه گاه آسانسور1.

ک         )ارابه با راننده  (برای تیرھا و اتصاالت حامل جراثقالھای متحرک بزرگ             2. بـا کابــل    (و بلندکننده ھـای کوـچ

).فرمان دستی

.برای تکیه گاه ماشینھای دورانی، اعم از اینکه با موتور سرخود و یا محور محرک اتصالی کار کند3.

.حرکت متناوببرای تکیه گاه ماشینھای پیستونی با4.

.برای آویزھای کششی که کفھا و یا بالکنھایی را تحمل می کنند5.

.برای بارھای دینامیک دیگر در صورت وجود6.

بارھای محیطی٣-۴-٠-١٠

.بارھای محیطی از عوامل طبیعی ناشی می شوند، مانند بار باد، بار برف و بار زلزله

بار باد)الف 

ش بینیھای الزم برای تنشھایی که از بار باد بر سازه تأثیر میکند، باید طبق مبحث ششم از مجموعه مقررات                                  پی

.اثر باد باید ھم در دوره ساخت و نصب سازه و ھم بعد از آن در نظر گرفته شود.ملی ساختمانی ایران باشد

بار زلزله)ب 

طراحی .اثر زلزله، مطابق ضوابط مبحث ششم از مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران در نظر گرفته میشود                              

.و محاسبه عناصر باربر و اتصاالت آنھا باید با توجه به شکل پذیری الزم در زلزله، انجام شود

بار برف )پ

ث                             ی شـود، از مبـح شدت بار ھموار گسترده معادل بار برف، با توجـه بـه منطقـه ای کــه ســازه در آنجـا واقـع ـم

.ششم از مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران انتخاب می شود

بارھای حرارتی)ت

.بارھای حرارتی باید مطابق مبحث ششم از مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران انتخاب شود

ترکیب بارھا۴-۴-٠-١٠

در طراحی سازه ھا، احتمال ھمزمانی تأثیر بارھا باید بــه شـرحی کـه در زیــر گفتـه شـده اســت، در نظــر                        :الف

س بنـد              .گرفته شوند .در نظـر گرفتـه شــود     ٥-٠-١٠مقدار تنشھای محاسباتی مربوط به ھر ترکیب، باید بـر اســا

.اجزاء سازه باید برای ترکیبی از بارھا که بیشترین اثر را در آن جزء ایجاد می کند، طراحی شوند

)١-٠-١٠(

D)1

2) D + L + ( Lr OR S )

3) D+ ( W OR E )

4-a) D + L + ( Lr OR 0.5 S) +( W OR E )

4-b) D + L + (Lr OR S) +( 0.5W OR E )

5) D + L

6) D + L + ( Lr OR S ) + H
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7) D + T

8) D+ L + ( Lr OR S) + T

:عالئم به کار رفته در این روابط عبارتند از

D: بار مرده

L: بار زنده طبقات به جز بام

Lr: بار زنده بام

S: بار برف

W: بار باد

E: بار زلزله

H: بار ناشی از وزن و فشار خاک یا آب و یا فشار توام خاک و آب

T:کرنشی ناشی از تغییرات دما ، نشست پایه ھا، وارفتگی و غیره اثرات خود

در مواردی که سازه برای بار جراثقال طراحی می شود ترکیبات زیر عـالوه بر آنچـه در بنـد الــف گفتـه شـده                         :ب

:است باید بررسی شود

)٢-٠-١٠(

9) D + A

10) D + S + A

11) D + ( W OR E ) +

:در این ترکیبات عبارتند ازوAعالئم 

A: کلیه بارھای ناشی از جراثقال شامل وزن پلھا، ارابه، باری که بلند می شود ھمراه با اثر ضربه در آنھا.

بار ناشی از وزن جراثقال به تنھائی شامل وزن پلھا و ارابه به اضافه درصدی از بار زنده با توجه به مــیزان               :

.بھره برداری جرثقیل

تنشھای مجاز ۵-٠-١٠

بارگذاری عادی١-٥-٠-١٠

تمام عناصر سازه شامل اعضای اصلی و فرعی، اتصاالت و وسایل اتصال، باید طوری طراحی و محاسبه شـوند                                

ش  ش در آنھا از مقادیر مجاز مندرج در بخ .تجاوز نکند١-١٠که تحت اثر بارھای مفروض بھره برداری، تن

بارگذاری فوق العاده٢-۵-٠-١٠

ترکیب با بارھای دیگر، در محاسبه تنشــھا منظــور        در حالتی که اثر باد، زلزله و یا حرارت چه به تنھایی و چه در               

ش داد مشـروط                       شده باشد، تنشھای مجاز مربوط به این ترکیبات بارگذاری را می توان به میزان یک ســوم افــزای

بر آنکه ظرفیت مقطع محاسبه شده به این طریق کمتر از مقدار الزم برای حالت ترکیبی بار مرده و بار زنده و اثر                           

ش مجاز، نباشد، بدون منظور)در صورت وجود(ضربه  ش در تن .نمودن یک سوم افزای

تحلیل سازه ھا ۶-٠-١٠

ی از      ٤-٠-١٠تنشھای اجــزا، اتصـاالت و وســایل اتصـال در سـازه، برای بارھـای منــدرج در فصـل                        بایـد توســط یـک

.ارتجاعی تعیین شود روشھای شناخته شده

لنگر تیرھا یع توزز با

اعضایی که شرایط مقطع فشرده با اتکای جانبی را دارند و در تکیه گاه مانند تیر سرتاسری ادامه می یابنــد، یـا                 
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با اتصال صلب به ستون متصل اند و به صورت عضوی از قاب صلب کار می کنند، در حـالتی کـه لنگر حــداکثر در                             

ی کــرد               ٩/٠محل تکیه گاه به وجود آید، می توان آنھا را برای تحمل                    لنگـر منفــی مربـوط بــه بارھـای قـائم طراـح

درصد میانگین لنگرھـای منفــی دو سـر،         ١٠مشروط بر اینکه در چنین عضوی لنگر مثبت میان دھانه را به مقدار           

ش داد .افزای

.این مطلب برای تیرھای طره ای صادق نیست

ش آن در محاسبه ستون برای          اگر لنگر منفی به ستونی منتقل شود که با اتصال صلب به تیر متصل است، کاھ

ش فشـاری                   در عضــو، مربــوط بـه بــار    Faاثر مشترک بار محوری و لنگر خمشی مجاز اســت، مشـروط بــر آنکـه تـن

(تجاوز نکند٠٫١۵Faمحوری نظیر، از  .Fa ش محوری مجاز در حالت مربوط می باشد ).تن

توجه به شرایط بھره برداری٧-٠-١٠

بررسی سازه و اجزای تشکیل دھنده آن، ھمچنین اتصاالت و وسایل اتصال، بایــد بــرای شــرایط منـدرج در فصــل             

.انجام شود٩-١-١٠

مدارک فنی ٨-٠-١٠

شه ھای طراحی ١-٨-٠-١٠ نق

نقشه ھای سازه باید اطالعات کامل مقاطع، محل قرار گـرفتن اعضـای ســازه نسـبت بــه یکــدیگر، تـراز کفھـای                                    

س نشســتگیھا بــا انـدازه ھــای مربـوط و اطالعـات                               ش آمدگیھا و پ ساختمانی، محورھای مار بر مرکز ستونھا، پی

ی                           مربوط به اتصاالت و وصله ھا را شامل باشد، بطوریکه بــا مراجعــه بـه آنھـا پیمانکــار بتوانــد نقشــه ھـای اجراـی

.کارگاھی را تھیه نماید

مدارک طراحی٢-٨-٠-١٠

ض             ھمچنیــن .نوشــته شــود)٢-٠-١٠طبق بند     (در مدارک طراحی و تحلیل باید گروه یا گروھھای سازه ای مفرو

این مدارک باید حاوی اطالعاتی در مورد مقادیر بارھا، نیروھای برشی، لنگرھای خمشی و نیروھای محوری که              

ی را                          توسط قطعات و اتصاالت آنھا تحمل می گردد باشد، به طوری که با مراجعه به آنھا بتوان نقشه ھای طراـح

.تھیه کرد

اطالعات تکمیلی٣-٨-٠-١٠

شه ھـا بایــد               اگر استفاده از پیچھای با مقاومت زیاد،         برای اتصاالت موردنظر باشد، مدارک طرح و محاسـبه و نق

.معین کند)اتصال اصطکاکی، اتصال اتکایی و یا اتصال کششی (نوع اتصال را از نظر عملکرد 

ش خیز در سـاخت       بـرای تیرھـا، شـاھتیرھا، خرپاھـا و نظـایر آنھـا، بایــد روی مـدارک                      )در صــورت لـزوم  (میزان پی

.محاسباتی و نقشه ھا قید گردد

شخصات فنی عمومی و خصوصی٤-٨-٠-١٠ م

مشخصات فنی عمومی و خصوصی جزء الینفک مدارک طراحی می باشند که بایــد توسـط طــراح تھیـه و ارائــه              

.گردد

حروف و عالئم و یادداشتھای فنی۵-٨-٠-١٠

در مــدارک محاســباتی و نقشــه ھــا بایــد از حــروف و عالئمــی کــه بــه طــور اســتاندارد از طــرف مقــررات ملــی              

در صورت ناکافی بودن آنھا، استفاده از عالئم دیگر بــه ھمـراه          .ساختمانی ایران تعیین می شود، استفاده شود    

.توضیحات کافی به منظور جلوگیری از ھرگونه اشتباه و سوءتعبیر احتمالی مجاز می باشد

ش کار و یا نتایج مورد نظر باید روشن و منجز باشد                    در اتصـاالتی کــه بــرای کـم      .یادداشتھای فنی برای تفھیم رو

کردن تنشھای پسماند جوشکاری و جلوگیری از تابیدگی قطعات، باید از فن آوری و ترتیب خاصــی و یــا از تعداد                        
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ش دقیق در مدارک و نقشه ھا توضیح داده شود .عبور جوشکاری معینی پیروی شود، الزم است آن رو

طرح لرزه ای٩-٠-١٠

ش                        ی لـرزه ای، عـالوه بــر ضـوابط موجـود در بـخ ش    ١-١٠برای تأمین ضوابط طراـح از ایــن٣-١٠، بایـد ضــوابط بخــ

.مقررات رعایت گردد

ث ششـم مقـررات ملــی                      رعایت ضوابط مربوط به محـدودیت        *  ارتفـاع سـاختمان و ویژگیھـای دیگــر طـبـق مبـح

.ساختمانی ایران الزامی است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش مجاز ١-١٠ ش تن س رو طراحی بر اسا

محدودیتھای الغری١-١-١٠

کلیات١-١-١-١٠

شوند کـه دارای ظرفیــت شــکل                                    سبه  ی و محا عالوه بر تأمین ضوابط مربوط به مقاومت و صلبیت، اعضای سازه باید طوری طراـح

.پذیری الزم در برابر بارھای وارده باشند و در عین حال پایداری کلی آنھا به طور مطمئن تأمین شده باشد

پایداری٢-١-١-١٠

ھمچنین باید به اثر .پایداری کلی دستگاه سازه و ھر یک از اعضای فشاری تشکیل دھنده آن باید به طور مطمئن تأمین شود

.اضافی بارھا در سازه تغییر شکل یافته و یا به ھر کدام از عناصر آن توجه خاص شود

قابھای مھارشده٣-١-١-١٠

(K)بندی ھا و یا دیوارھای برشی مقید می شود، ضریب طول مؤثر مھاردر قابھایی که در آنھا حرکت جانبی با تکیه کردن بر 

.به حساب آیدبرای اعضای فشاری باید برابر یک

قابھای مھارنشده۴-١-١-١٠

تیرھا و ستونھایی که با اتصاالت صلب به یکدیگر متصل (پایداری جانبی آنھا از طریق سختی خمشی اعضای قاب قابھایی که

K)تأمین میشود، طول مؤثر )اند L) اعضای فشاری باید با تجزیه و تحلیل وضع موجود تعیین شود و ھیچگاه نباید کمتر از طول

:را می توان از رابطه زیر تعیین نمودKضریب طول مؤثر .واقعی عضو در نظر گرفته شود

(١-١-١-١٠)

ستونھا به پارامتر نشان دھنده شرایط مرزی دو انتھای عضو فشاری و برابر است با نسبت مجموع=و

.تیرھای منتھی به دو انتھای عضو فشاری در یک صفحهمجموع 

:پارامترھای به کار رفته به قرار ذیل می باشند

E=ضریب ارتجاعی

I=ش ممان اینرسی حول محور خم

L= محور به محور(طول عضو(

 ستونانتھای گیرداربرای 
ستونانتھای مفصلی برای =١٠

.نیز مراجعه نمایید٣-٦-٣-١٠در این مورد به بند 

تبصره  .مساوی صفر در نظر گرفته می شودطره ای متصل به عضو فشاری برای تیرھای:١
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تبصره  .آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته می شودھرگاه انتھای نزدیک تیر به عضو فشاری مفصلی باشد، :٢

تبصره  .ضرب شود٥/٠آن تیر باید در ضریب ھرگاه انتھای دور تیر به عضو فشاری مفصلی باشد، مقدار :٣

نگھداری در مقابل دوران و غلت در تکیه گاه ۵-١-١-١٠

بـه طـور مطمئـن نگھــداری       )حــول محــور طولــی (تیرھا، شاھتیرھا و خرپاھا باید در محل تکیه گاه خود در مقابــل دوران و غلتیـدن                   

.شوند

دھانه تیرھای ساده ۶-١-١-١٠

در تیرھا و شاھتیرھایی که بر مبنای دھانه ساده طراحی و محاسبه می شوند، دھانه مؤثر برابر فاصله بین مراکز ثقل قطعاتی 

س العمل تکیه گاه را به وجود می آورند ، در نظر گرفته می شود .که عک

گیرداری در انتھا٧-١-١-١٠

ض گیرداری کامل و یا جزئی در انتھای عضو، باید تیرھا، شاھتیرھا و خرپاھای مربوط و ھمچنین اعضایی  در تحلیل و طراحی با فر

که این قطعات به آنھا متصل می شوند را طوری تحلیل کرد که نیروھای برشی و لنگرھای خمشی و دیگر تالشھای بوجود آمده 

.نظیر، تنشھای مجاز معین شده را جوابگو باشد

محدودیت ضریب الغری٨-١-١-١٠

تجــاوز کنـد و اگـر نــیروی      ٢٠٠نبایـد از   در اعضایی که مالک طراحی و محاسبه آنھا نیروی فشـاری اســت، ضــریب الغــری                

ش تنیـدگی اولیـه بــه                     .تجاوز کند ٣٠٠نباید از    کششی مالک است، ضریب الغری       در میله مھارھای کششی کـه دارای پیــ

.تجاوز نماید٣٠٠مقدار کافی باشند، رعایت محدودیت الغری الزم نیست، لیکن نسبت طول به قطر این اعضا نباید از 

ش در سازه طرح شده اند ولی احتمال           مقــداری نـیروی فشـاری نـیز بر آنھــا وارد خواھــد شـد، الزم                ًااعضایی که برای تحمل کش

.نیست که محدودیت ضریب الغری فشاری را تأمین کنند

ش موضعی٩-١-١-١٠ کمان

طبقه بندی مقاطع فوالدی)الف 

:مقاطع فوالدی به سه گروه زیر تقسیم می شود

.مقاطع فشرده-

. فشردهمقاطع غیر-

.مقاطع با اجزای الغر-

متصل باشد و )یا جانھا(برای اینکه عضوی به عنوان مقطع فشرده به حساب آید، باید بالھای آن به صورت سرتاسری به جان 

.تجاوز نکند١-١-١-١٠نسبت پھنای آزاد به ضخامت در اجزای فشاری آن بر حسب مورد از مقادیر مربوطه در جدول 

.تجاوز کند١-١-١-١٠نسبت پھنای آزاد به ضخامت در اجزای فشاری مقاطع غیر فشرده نیز نباید از مقادیر مربوطه در جدول 

)١-١-١-١٠(اگر نسبت پھنای آزاد به ضخامت در ھر یک از اجزای فشاری از مقادیر داده شده برای مقاطع غیرفشرده در جدول 

.١اجزای الغر به حساب می آیدتجاوز کند، مقطع به عنوان مقطعی با

اجزای با یک لبه متکی پھنای آزاد)ب 

به شرح زیر در نظر در اجزایی که فقط در یک لبه در امتدادی موازی با نیروی فشاری نگھداری شده اند، dو یاbپھنای آزاد 

:گرفته می شود

، (T)و نیمرخ سپری Iبرای بالھای نیمرخھای 

bبرابر نصف عرض بال.
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(Z)،و نیمرخ دو نبشی (U)، نیمرخ ناودانی (L)برای بالھای نیمرخ نبشی 

bبرابر تمام عرض موجود.

شbبرای تیر ورقھا، عرض  .عبارت است از فاصله لبه آزاد تا اولین ردیف وسایل اتصال یا خط جو
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.برابر ارتفاع کلی مقطعd، پھنای (T)نیمرخ سپری )جان(برای تیغه 

پھنای آزاد اجزای با دو لبه متکی )پ 

شده اند، به شرح زیر در نظر گرفته با نیروی فشاری نگھداریاجزایی که در دو لبه در امتدادی موازیدرhیا dیا bپھنای آزاد 

:می شود

.برابر ارتفاع کلی مقطعdبرای جان نیمرخھای نورد شده، -١

.برابر فاصله خالص بین بالھای نیمرخh، )ساخته شده(برای جان نیمرخھای مرکب -٢

ش                bبرای ورقھای بال در مقاطع ساخته شده پھنای         -٣ عبارت است از فاصله بین دو ردیــف وسـیله اتصــال مجــاور یـا دو خــط جـو

.مجاور

انحنــای بیــن  عبارت است از فاصله خالص دو جان منھای شعاع          bپھنای  )قوطی(برای بالھای نیمرخھای چھارگوش توخالی         -٤

ص نباشد، میتوان پھنای کل منھای سه برابر ضخامت جان.جان و بال در ھر طرف .را در نظر گرفتاگر این شعاع انحنا مشخ
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، ضخامت معادل، برابر INP)مانند نیمرخ (برای بالھای نیمرخھای نورد شده ای که ضخامت در آنھا یکسان نباشد، :توضیح

.ضخامت بال در نقطه میانی لبه بال و سطح جان در نظر گرفته میشود

مقاطع با اجزای الغر فشاری )ت 

در اعضایی که تحت اثر تنشھای فشاری قرار می گیرند باید                )الف٩-١-١-١٠طبق تعریف بند     (از به کار بردن مقاطع با اجزای الغر        

.تعیین کننده خواھد بود٣-١-١٠خودداری شود، مگر برای جان تیر ورقھا که در این صورت مقررات فصل 
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.در اجزای فشاری»پھنای آزاد به ضخامت«محدودیت ١-١-١-١٠جدول 

)ادامه(١-١-١-١٠جدول 

پھنا به حالت 

ضخامت

حداکثر نسبت پھنای آزاد به ضخامت

شرده مقاطع غیر فشردهمقاطع ف

جزاءا

با یک 

لبه 
متکی

دو 

لبه 
متکی

و Iبالھای تیر نورد شده .١

ش ناودانی در خم

یا یا

با اتصال (Iبالھای تیر ورق .٢

ش)جوشی در خم

یا
**یا

*

عضو فشاری تک نبشی یا جفت .٣

نبشی با اتصال و لقمه ھایی بین دو 

نیمرخ

کاربرد ندارد

یا

بالھای برجسته در عضو فشاری جفت .٤

س سرتاسری با یکدیگر،  نبشی در تما
تسمه ھا یا نبشیھا که به طور برجسته 

بر تیر یا ستون قرار گیرند، قطعات سخت 

کننده در تیر ورقھا 

کاربرد ندارد

یا

کاربرد نداردنیمرخ سپری)جان(تیغه .٥

یا

پھنا به حالت

ضخامت

حداکثر نسبت پھنای آزاد به ضخامت

مقاطع غیرفشردهمقاطع فشرده

کاربرد ندارد
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جزاء با ا

دو لبه 

متکی

پھنای آزاد در ورقھای تقویتی .٦
سوراخدار 

یا

ورقھای تقویتی روی بال تیر با دو خط اتصال در .٧
مربع (دو لبه موازی، بالھای مقطع قوطی شکل 

ش یا )یا مستطیل با ضخامت ثابت جدار در خم

یایافشار

تمام عناصر دیگری که در دو لبه تحت اثر فشار .٨

یایکنواخت نگھداری شده باشند

کاربرد ندارد

یا

جان قطعات تحت اثر فشار حاصل از .٩

ش  خم

یا

یا

جان قطعات تحت اثر مشترک فشار .١٠

ش و فشار محوری حاصل از خم

:برای حالت

:برای حالت

یا

*

*
*

*

*

*

*

*
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ستم * .می باشندSIروابط در سی
)ادامه(١-١-١-١٠جدول 

یا 

جزاء ا
با 

دو لبه 

متکی

پھنا به حالت
ضخامت

حداکثر نسبت پھنای آزاد به ضخامت

مقاطع غیرفشردهمقاطع فشرده

پھنای آزاد در ورقھای تقویتی سوراخدار .٦

کاربرد ندارد

یا

ورقھای تقویتی روی بال تیر با دو خط اتصال در دو لبه .٧

)مربع یا مستطیل(موازی، بالھای مقطع قوطی شکل 

ش یا فشار با ضخامت ثابت جدار در خم

یایا

تمام عناصر دیگری که در دو لبه تحت اثر فشار .٨

یایکنواخت نگھداری شده باشند

کاربرد ندارد

یا

جان قطعات تحت اثر فشار حاصل از .٩

ش  خم

یا

یا

*

*

**

*

*

*
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)ادامه(١-١-١-١٠جدول 

:در این جدول

ش فشاری موجود = (kg/cm2)تن

))N/mm2(در روابط ستاره دار بر حسب (، 

(kg/cm2)حد تسلیم فوالد مصرفی =

))N/mm2(در روابط ستاره دار بر حسب (،

جان قطعات تحت اثر مشترک فشار .١٠
ش و فشار محوری حاصل از خم

:برای حالت

:برای حالت

یا

یا

پھنا به حالت

ضخامت

حداکثر نسبت پھنای آزاد به ضخامت

شرده شردهمقاطع ف مقاطع غیرف

لوله 

ھا
و 

قوطی 

ھا 

مقطع دایره ای توخالی.١١
)لوله شکل(

تحت فشار 
محوری

یا

ش تحت خم
یا

*

*

*
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ش = ش مجاز در خم (kg/cm2)تن

)N/mm2(در روابط ستاره دار بر حسب (،  (

و 

قطر خارجی لوله می باشد =

:از رابطه زیر تعیین می شودKCمقدار **

استفاده از اجزای الغر نیاز به محاسبات خاصی دارد که الزمست به یکی از آئین نامه ھای معتبر بین المللی مراجعه -١

.شود

ش بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بیان شده استSIروابط در سیستم * .می باشند که در آنھا تن

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ساخت، نصب و کنترل نوع کار٢-١٠

نقشه ھای کارگاھی١-٢-١٠

نقشه ھای کارگاھی حاوی کلیه اطالعات و جزئیات الزم برای ساخت قطعات سازه باید قبل از شروع سـاخت،                               

س سازه رسانده شـود               ایـن اطالعـات و جزئیـات بایـد ابعــاد عناصـر سـازه و                   .توسط پیمانکار تھیه و به تأیید مھند

.محل آنھا، نوع و اندازه جوشھا، پیچھا و یا پرچھا را شامل شود

در این نقشه ھا باید کلیه جوشھا و پیچھای کارخانه ای از جوشھا و پیچھای کارگاھی بـه خوبــی متمــایز شـده                       

ص و حد سفت کـردن پیچھـا           )اتکایی یا اصطکاکی   (باشد و نیز باید نوع اتصال پیچھای پرمقاومت            به وضوح مشخ

.قید شده باشد

نقشه ھای کارگاھی باید با در نظر داشتن مناسبترین نوع اجرا و با توجه به سرعت اجرا، حداقل دور ریز ورق و                             

.شرایط اقتصادی ساخت و نصب، تھیه شود

ساخت٢-٢-١٠

ش خیز١-٢-٢-١٠ خم کردن و راست کردن قطعات-تعبیه پی

راســت (به کار بردن روشھای گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا و یــا از بیـن بـردن آن                                

ش قابــل قبولی انـدازه گــیری شـود                  (دمای موضعھای گرم شده       .مجاز است  )کردن ٥٥٠نبایـد از    )که باید بـه رو

س برای فوالدھای قوی مخصوص و  س برای فوالدھای نرمه، بیشتر باشد٦٥٠درجه سلسیو .درجه سلسیو

برشکاری ٢-٢-٢-١٠

ش گرمایی -الف  ش با شعله ھوا گاز(بر )بر

ش از         "لبه ھایی که با شعله بریده می شود، باید کامال        .میلیمــتر باشـد  ٤یکنواخت و خــالی از ناھمواریھـای بـی

.برشکاری باید به کمک ریل گذاری و استفاده از دستگاه اتوماتیک انجام شود

ش از      ش، ھمـوار             ٤ناھمواریھا و زخمھای بی میلیمتر را باید با سنگ زدن و در صورت لــزوم تعمیرکــاری توسـط جـو

ت، بایــد بــه نحـو قابـل                      .کرد ش در آن قــرار خواھــد گرـف ھمچنین لبه ھای بریده شده توسط شعله که مصالح جو

.قبولی عاری از ناھمواری و بریدگی باشد

ش بــال و ســوراخھای دسترســی بــرای جوشــکاری بایــد طبــق مشخصــات بنــد          در .ح انجــام شــود-١-٧-١-١٠بــر

ش از    نیمرخھای سنگین و قطعات ساخته شده        ش به ضــخامت بیــ ش گـرم کـردن تـا            ٤٠با جو میلیمــتر، بایـد پـی

ش گرمایی انجام شود٦٥دمای حداقل  س قبل از بر .درجه سلسیو
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ش با قیچی -ب  بر

ش با قیچی فقط برای ورقھا با ضخامت مساوی و یا کمتر از  .میلیمتر مجاز است١٠بر

ش-پ  سایر روشھای بر

ف و تأییـد دسـتگاه                             ش پالسما و یا گوج به شرط انطباق بـا شـرایط منـدرج در بنـد اـل ش مثل بر سایر روشھای بر

.نظارت امکانپذیر است

آماده کردن لبه ھا ٣-٢-٢-١٠

به صاف و پرداخت کردن لبه ھای بریده شده توسط شعله، احتیاجی نیست مگر اینکه لزوم آن در مــدارک طـرح                          

ص شده باشد و یا جزء عمل آماده کردن لبه بــرای جوشــکاری قید                                و محاسبه برای قسمتھای بخصوصی مشخ

.شده باشد

ش حرارتی و یا سنگ زنی و یا براده برداری انجام شود و استفاده از دستگاه پـخ                           پخ زنی لبه ھا باید به کمک بر

.زن که با ساز و کار لھیدگی عمل می نماید مجاز نیست

ساختمانھای با اتصال جوشی ٤-٢-٢-١٠

ش و جوشـکاری                           ش و روشــھایی کــه بـرای تصـحیح جـو تکنیک جوشکاری، مھارت جوشکار، ظاھرکار، خواص جو

.جوشکاری ساختمانی باشدمعیوب به کار می رود باید مطابق با مقررات آیین نامه

ساختمانھای با پیچھای پرمقاومت٥-٢-٢-١٠

کلیه قسمتھایی که توسط پیچ به ھم متصل می شوند باید در ضمن نصب با گذاردن پین یا پیچ و مھـره موقت                                   

ب و نگھــداری موـقت نبایــد بــه         .تثبیت و سوراخھا ھم راستا شوند   "نسبت به ھم کامال  اســتفاده از وســایل نـص

عدم ھمراستایی سوراخھای قطعات در یک اتصال موجب مردود             .سوراخھای پیچ صدمه زند و یا آن را گشاد کند          

ش شعله برای گشـاد کــردن سـوراخھا مجــاز نیـست، لیکــن                         شدن اتصال خواھد بود و در این مورد استفاده از بر

ش از .درصد سوراخھا را برقو زد١٥می تواند  ش دھد٥برقوزنی نباید قطر سوراخ را بی .میلیمتر افزای

میلیمتر بیشتر نباشد، می توان سوراخ پیچ را توسـط            ٢در حالتی که ضخامت قطعه از قطر اسمی پیچ به اضافه      

میلیمتر بیشتر باشد باید سوراخھا با مته ایجاد شود         ٢اضافه اگر ضخامت از قطر پیچ به     .منگنه کردن ایجاد کرد   

س مته کاری شود                ش منگنه شده، سپ ش            .و یا با قطری کوچکتر پی ش منگنـه و یــا پی قطر سوراخ در حالتھای پی

به طور کلی سوراخ کردن ورقھـای ضـخیمتر از            .میلیمتر از قطر اسمی پیچ کوچکتر باشد       ٢مته کردن باید حداقل     

در اتصـال پیــچ پرمقاومــت، سـطوحی کـه در            .میلیمتر و یا از فوالد پرمقاومت و خاص باید با متــه ایجــاد شـود                   ١٢

ش از                س با سرپیچ و یا مھره آن قرار می گیرند نباید شیبی بی یک بیستم نسبت به صــفحه عمـود بـر محـور            تما

در صورت عدم تأمین شرط اخیر بایــد بـا اســتفاده از واشــر شـیبدار، مــوازی نبودن ســطوح را                .پیچ داشته باشند    

.جبران کرد

ی شــوند، بایـد کـامال            ت شـده باشــند و نبایــد       "قطعاتی که بـا پیــچ پرمقاومــت بـه یکــدیگر متصـل ـم بـه ھـم جـف

واشرھای پرکننده یا ھر نوع مصالح تغییر شکل پذیر دیگــری بیـن آنھـا گـذارده شــود، لیکـن اســتفاده از ورقھـای                              

.پرکننده با مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت مجاز است

شامل سطوح مجاور کلـه پیــچ ھـا و طـرف مھـره                (ھنگامی که قطعات نصب می شوند، باید کلیه سطوح اتصال                

س اتصــاالت اصــطکاکی باید             "از قسمتھای پوسته شده و دیگر مواد زاید عاری باشد، مخصوصا                  )ھا سـطوح تمـا

.تمیز باشد و اثری از پوستهء زنگ، رنگ، الک، انواع روغن و مصالح دیگر در آنھا وجود نداشته باشد"کامال

.پیچھای پرمقاومت را باید مطابق با مشخصات مندرج در استاندارد مربوط مورد استفاده قرار داد

درزھای فشاری٦-٢-٢-١٠
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در درزھای فشاری که در آنھا انتقال نیرو از طریق فشار تماسی مستقیم، قسمتی از ظرفیت اتصال را تشــکیل              

ب               ش دادن، سوھان زدن، سـنگ زدن و یـا روشـھای مناـس س به وسیله ترا می دھد، باید سطوح قطعات در تما

س کامل بین دو قطعه برقرار گردد .دیگر به خوبی آماده شده باشد، بطوریکه تما

رواداری ابعادی٧-٢-٢-١٠

.رواداری در ابعاد تا حدود مقادیر مندرج در مبحث یازدھم مقررات ملی ساختمانی ایران، مجاز می باشد

تنظیم پای ستونھا٨-٢-٢-١٠

:پای ستونھا و کف ستونھا باید طبق مشخصات زیر تنظیم و تمام شود

ت،           ٥٠استفاده از ورقھای نورد شده فوالدی به ضخامت           )الف ش و پرداخــت مجــاز اـس میلیمتر و کمتر، بدون تــرا

س کامل برقرار شود .مشروط بر آنکه در سطح آنھا تما

س کــردن صـاف و مســتوی کـرد و در           ١٠٠تـا   ٥٠ورقھای نورد شده فوالدی بـا ضخامت           میلیمــتر را میتـوان بــا پـر

س نباشد، می س مناسب در دستر ستوی را بوجـود آورد         توان باصورتی که پر تراشیدن و صاف کردن، سـطح م

).به استثنای حالتھای ج و د ذیل (

س باید صفحه تراشی شـده و صــاف و مســتوی گـردد                     ١٠٠در ورقھای ضخیمتر از         بـه  (میلیمتر، تمام سطوح تما

).استثنای حالتھای ج و د ذیل 

به اســتثنای حالتھــای ج و د     (کف ستونھای غیر از ورقھای نورد شده باید به طور کلی صفحه تراشی شود                  )ب 

).ذیل 

س کامل برقرار شود، احتیاجــی                         )ج سطح زیرین کف ستونھا در صورتی که با ریختن دوغاب ماسه سیمان تما

.به تنظیم ندارد

س و صـاف کــردن                    )د  س با سـتون قـرار مــی گـیرد در صـورتی احتیـاج به پـر سطح باالیی کف ستونھا که در تما

ش شود ش نفوذی و به طور سرتاسری و کامل به ستون جو .نخواھد داشت که با جو

رنگ کارخانه ای برای محافظت ٣-٢-١٠

ی ١-٣-٢-١٠ شرایط کل

بـه جـز حالتھـای     .آماده کردن سطوح و رنگ زدن آن در کارخانه باید مطابق با مقررات اجرایی مربوط انجـام شــود          

گ شـوند                          ت رـن س با بتــن بایــد قــرار گیرنـد، الزم نیـس ص شده باشد، کارھای فلزی که در تما .ویژه ای که مشخ

٩-١-١٠باید مطابق بنــد  )به جز حالتھایی که به وضوح مستثنا شده باشد       (کلیه قسمتھای باقیمانده کار فلزی     

.رنگ زده شود٤-

سطوح غیرقابل دسترسی٢-٣-٢-١٠

س نخواھد بــود بایــد قبــل از جمـع کــردن کـار،                   س بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دستر به جز سطوح تما

.تمیز و رنگ آمیزی شود

س٣-٣-٢-١٠ سطوح تما

ت     )اصطکاکیغیر(در اتصاالت اتکایی  ی مجـاز اـس س به طور کـل در اتصـاالت اصــطکاکی    .، رنگ کردن سطوح تما

س باید طبق مقررات مربوط به پیچھای اصطکاکی رعایت شود .شرایط الزم در سطوح تما

سطوح صاف و آماده شده ٤-٣-٢-١٠

بـدین منظـور از یک الیــه          .سطوحی که با ماشین کردن آماده می شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند             

ی کــه احتیــاج بــه برطـرف                مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطــرف کـرد یــا مصـالح مخصوـص
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.کردن نداشته باشد، میتوان استفاده کرد

ش کارگاھی٥-٣-٢-١٠ سطوح مجاور جو

به جز حالتھایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط بخصوصی قید شده باشد، کلیه سطوحی کــه در                        

ش کارگاھی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می زنـد                         ٥فاصله  سانتیمتری از محل ھر جو

.پاک شود"و یا در حین جوشکاری گازھای سمی و مضر تولید میکند، کامال

برپایی و نصب ٤-٢-١٠

میزان کردن پای ستونھا ١-٤-٢-١٠

ب شـوند، بــه طـوری کــه                  ش بینی شده و در رقوم صحیح و به صـورت کـامال تـراز نـص کف ستونھا باید در محور پی

س کامل و سرتاسری داشته باشد .سطح زیرین آنھا با بتن تما

مھار٢-٤-٢-١٠

.نصب شوند)طبق مقررات مربوط(قابھای اسکلت فلزی باید به صورت شاقولی در حد خطای مجاز تعیین شده 

ایـن مھارھــا در صـورت        .انجـام شــود   )طـبق مقـررات مربــوط      (مھار موقت برای نگاه داشتن در وضع مطلـوب بایـد              

ی از آنھـا را جوابگـو باشـد                               .استفاده، باید تمام بارھای مؤثر ضمن اجرا شـامل وزن وسـایل کـار و نیروھـای ناـش

.مھارھای موقت تا زمانی که از نظر ایمنی الزم است، باید در جای خود باقی بماند

در صورتی که ضمن اجرای کار، مصالح بر روی ساختمان دسته می شود و یا قطعات و ابزار کار نصب بر آن قـرار                         

ش بینیھای الزم برای تنشھای اضافی حاصل به عمل آمده باشد .می گیرد باید پی

تنظیم کردن کار ٣-٤-٢-١٠

ی                                    ش به صورت قطعی و دائمی انجام شود، قطعاتی که با این عمـل ثابــت ـم قبل از آنکه نصب پیچ یا اجرای جو

.شوند باید به دقت تنظیم شده باشند

ستونھا ٤-٤-٢-١٠ شاری در  جفت کردن درزھای ف

ی          (صرف نظر از نوع وصله به کار رفته     ش شیاری با نفوذ کامـل یــا نســبی و یــا اتصـال پیـچ نـامیزانی و عـدم        )جو

س کامل به مقدار کمتر از           ٦میلیمــتر تجــاوز کنـد ولــی از       ٢اگر این بادخور از     .میلیمتر قابل قبول خواھد بود     ٢تما

س کافی وجود ندارد، آنگاه باید فاصله بــادخور                          میلیمتر کمتر باشد و بررسی مھندسی نشان دھد که سطح تما

ی توانــد از فــوالد            .را با مصالح پرکننده مناسب پر کرد        این مصالح صرفنظر از نوع فوالد اعضــای متصـل شـونده، ـم

.نرمه باشد

ش کارگاھی٥-٤-٢-١٠ جو

س ســیمی                              ش انجـام مــی گـیرد ، توسـط بـر قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه ای را از روی سطوحی کــه جــو

.برطرف و پاک کرد"کامال

رنگ کارگاھی٦-٤-٢-١٠

از نظر اینکه وظیفهء کیست و چگونه انجام (ترتیب پاک کردن سطوح و رنگ کردن در کارگاه 

.باید از قبل تعیین شده و این شرایط در مدارک طرح و محاسبه قید شده باشد)می شود

اتصاالت کارگاھی٧-٤-٢-١٠

ھمزمان با کار استقرار و نصب اسکلت باید اتصاالت پیچی و جوشــی بـه طـور مطمئـن و کامل تکمیـل شـود تــا                             

.جوابگوی بارھای مرده، نیروی باد و تنشھای ضمن اجرا باشد
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کنترل نوع کار ٥-٢-١٠

کارخانه سازنده کار فلزی باید روشھای بازرسی و کنترل نـوع کــار سـاخته شـده را تــا جــایی کـه بطـور مطمئـن                    

.نشان دھد کار مطابق با مشخصات و مقررات مربوط انجام می گیرد، فراھم کند

ی بــه طــور مــداوم             )مربوط به سازنده  (اضافه بر روشھای بازرسی کار        ، باید مصالح به کار رفته و مھارتھــای اجراـی

شـرایط مربـوط بـه ایـن         .توسط دستگاه نظارت و بازرسان اجرایی واجد شرایط، تحت بازرسی و کنترل قرار گـیرد                  

.نوع عملیات باید در مدارک طرح و محاسبه قید شده باشد

ھمکاری١-٥-٢-١٠

کارخانـه سـازنده بایـد بـا ایـن          .تا حد امکان بازرسیھای نمایندگان صاحبکار بایـد در کارخانـه سـازنده انجـام گـیرد                    

.بازرسان ھمکاری کند و اجازه دھد که کار ساخت، ضمن پیشرفت در مراحل مختلف، مورد بررسی قرار گیرد

ش معیــن شـده ای کــه حـداقل وقفـه را در کـار                       ی خـود را بـه صـورت برنامـه از پـی نمایندگان صاحبکار باید بازرـس

.ساخت بوجود آورد، به اطالع سازنده برسانند

مردود کردن کار ٢-٥-٢-١٠

ی کـه بــا مقـررات و مشخصـات تعییـن شــده مطـابق نباشــد، در ھــر مرحله ای از                                        مصالح و نــیز روشـھای اجراـی

.پیشرفت کار، قابل مردود کردن است

.سازنده باید یک نسخه از کلیه گزارشھایی را که از طرف بازرسان کار به صاحبکار داده می شود دریافت کند

بررسی جوشھا٣-٥-٢-١٠

اگـر از آزمایشـھای نــوع غیرمخــرب        .*بررسی جوشھا باید مطابق با آیین نامه جوشکاری ساختمان انجـام شـود                  

استفاده می شود، باید حدود و استاندارد قابل قبول بودن نتایج، در مدارک طرح و محاسبه به وضوح قیـد شـده                                

.باشد

بررسی اتصاالت اصطکاکی در پیچھای پرمقاومت٤-٥-٢-١٠

ی              )با عمل اصطکاکی   (بررسی اتصاالت با پیچھای پرمقاومت          باید طبق استاندارد این نوع اتصاالت و نــوع پیچھاـی

.که به کار می رود انجام گیرد

تعیین نوع فوالد٥-٥-٢-١٠

ش تعیین نوع و مشخصات مصالح مصرفی                ب و تنظیـم قطعـات          (کارخانه سازنده باید رو را بــا مــدارک  )قبـل از نـص

ش عملی ارائه کند .کتبی و نمای

ش احراز ھویت مصالح، باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربــوط طبــق مـدارک رســمی و                           رو

ش بیــنی شـده،                           ب پـی ص تعیین شده ثابت کنــد کـه مصــالح مناـس ش آزمایشھای مصالح برای خوا ھمچنین گزار

.مورد استفاده قرار گرفته است

آئین نامه جوشکاری ساختمان ایران"سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان ٢٢٨نشریه شماره *

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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اعضای خمشی ٢-١-١٠

ک یـا دو محــور تقـارن        )تــیر ورق (این فصل مربوط است به تیرھایی از نیمرخھای نورد شـده و ســاخته شـده از ورق                کــه ـی

ش و مـوازی                                   داشته باشند و در صفحه تقارن بارگذاری شوند و ھمچنین نیمرخھای ناودانی که در صفحه مــار بــر مرکـز بــر

ش در محل نقطه اثر بار و تکیه گاھھا نگھداری شده باشند .جان ناودانی بارگذاری شوند و یا در مقابل پیچ

بــه ضــخامت  )بین دو بـال    (اگر نسبت ارتفاع آزاد جان         .آنھاست)نسبت(وجه تمایز اعضای خمشی، الغری جان           

ش برشــی جــان                یاکوچکتر یا مساوی    آن   باشد، عضو خمشی، تیر نامیده شده و رعایت کمــان

باشد، عضو خمشی با جان الغــر نامیــده شــده و در جــان            یابزرگتر از  اگر .برای آن الزم نیست      

ش برشی مورد بررسی قرار گیرد .آن باید اثر کمان

ش برشی جان، باید مطابق فصــل  یا بزرگتر ازاگر -٣-١-١٠باشد، عالوه بر منظور کردن اثر کمان

ش خمشی جان منظور شود            ٢ ش مجاز فشاری بال به علت کمان ش در تن ش تسلیم بـر حـسب کیلوگــرم بـر           .کاھ تن

*یا سانتیمتر مربع و ] ٢[N/mm ش خمشی مجاز بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا و *تن ] ٢[N/mmاست.

تنشھای برشی مجاز و محدودیتھای مربوط به سخت کننده ھای جان نیز در ھمین فصل تعیین میشود، مگر حــالتی کــه                               

٣-١-١٠در نظر باشد از عمل میدان کششی استفاده شود که در این صورت تنشھای برشی مجاز باید مطـابق بــا فصــل                      

.تعیین شود

ش و نیروی محوری به فصل  .مراجعه شود۶-١-١٠برای اعضای تحت اثر خم

SIدر سیستم *

و ناودانیIتنشھای خمشی مجاز در نیمرخ ١-٢-١-١٠

با مقطع فشرده و با اتکای جانبیاعضای خمشی)الف

یــا فاصـله بیـن دو تکیـه گــاه         (اعضایی خمشی با اتکای جانبی تلقی می شوند کــه در آنھــا طـول آزاد بــال فشــاری                   

:تجاوز نکند)حاصل از روابط زیر(از کوچکترین مقدار )جانبی بال فشاری
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یا )الف-٠-٢-١-١٠(

یا)ب-٠-٢-١-١٠(

:در این روابط

*[mm]یا (cm)طول مھار نشده =

(و سطح مقطع بال فشاری *[mm]یا (cm)به ترتیب پھنای کلی =و  ٢(cm یا]* ٢[mm

.می باشد*[mm]و یا (cm)ارتفاع کلی نیمرخ بر حسب =

که نسبت به محور ضعیف خود متقارن باشــند و           )الف تعیین شد   -٩-١-١-١٠به ترتیبی که در بند     (اعضای با مقطع فشرده     

ش مجاز خمشی آنھا از                        در صفحه ای مار بر این محور بارگذاری شوند و شرایط تیر با اتکای جانبی را نیز داشته باشند، تن

:تعیین می شود)١-٢-١-١٠(رابطه 

)١-٢-١-١٠(

ش تسلیم فوالد استکه در آن  .تن

اعضای با مقطع غیر فشرده )ب 

ش مجازشان از رابطه                       -١-٢-١-١٠اعضایی که واجد شرایط بند       (الف باشند ولی شرط مقطع فشرده را نداشته باشند، تن

:تعیین می شود)٢-٢-١-١٠

)٢-٢-١-١٠(

مقاطع فشرده و غیرفشرده فاقد شرط تکیه گاه جانبی)پ 

آنھــا )نگھـداری نشـده   (که طول آزاد  )الف-٩-١-١-١٠مندرج در بند (برای اعضای خمشی با مقطع فشرده و یا غیرفشرده 

ش از مقدار  که(در منطقه فشاری بی

ش طبق رابطه )الف مشخص شده-١-٢-١-١٠در بند  ش کششی مجاز در خم .تعیین می شود)٢-٢-١-١٠(باشد، تن

ش فشــاری مجــاز در                       در این اعضا که یک محور تقارن منطبق بر جان داشته باشــند و در امتــداد جــان بارگـذاری شــوند، تنــ

ش بزرگترین مقدار حاصل از روابط          بر حسب مورد، می باشد که در ھر حال             )۵-٢-١-١٠(و  )۴-٢-١-١٠(یا  )٣-٢-١-١٠(خم
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.تجاوز کند۶/٠نباید از 

فقط در حالتی صادق است که بال فشاری بصورت پر و سرتاسری و شــکل مقطـع آن تقریبـًا مســتطیل                          ۵-٢-١-١٠رابطه  

.باشد و مساحت آن کمتر از بال کششی نباشد

.نیز تجاوز کند)در صورت صادق بودن(٣-١-١٠به طور کلی تنشھا نباید از مقادیر مجاز مندرج در فصل 

ش مجــاز از رابطـه                         ش قرار گیرنـد، تنــ تعییــن مــی )۵-٢-١-١٠(برای مقاطع ناودانی که نسبت به محور قوی خود تحت خم

.شود

:اگر

:در این صورت

)٣-٢-١-١٠(

:اگر
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:در این صورت

٢-١-١٠(٢-۴(

:و بطور کلی برای تمام مقادیر 

٢-١-١٠(٢-۵(

:که در آن

ش تسلیم فوالد تیر = ، *[N/mm2]یا (kg/cm2)تن
.*[mm]یا (cm)و یا پیچیدن بال فشاری جلوگیری می کنند فاصله تکیه گاھھایی که از تغییر مکان جانبی=

را برابر طول طــره در نظــر         جانبی نگھداری شده باشد، می توان        برای تیر طره ای که فقط در محاذات تکیه گاه به طور                  

.گرفت

ی باشــد کــه         شعاع ژیراسیون مقطعی است که شامل مجموع بال فشاری و یک ســوم               = منطقـه فشــاری جـان ـم

.*[mm]یا (cm)نسبت به محور مار بر جان تیر محاسبه می شود 

.*[mm]یا (cm)ارتفاع کل مقطع تیر =

.*[mm2]یا [cm2]سطح مقطع بال فشاری =
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ش مجـاز مــی باشـد و                              = ضریب یکنواختی نمودار لنگر که نشان دھنده اثر نمودار تغییرات لنگر خمشی در مقدار تن

:تعیین می شود)۶-٢-١-١٠(از رابطه

)٢-١-١٠-۶(

.می باشد٣/٢برابر در ھر حال بیشینه مقدار 

بــدون تکیـه گـاه     (در دو انتھـای طـول آزاد          )از نظــر قـدرمطلق    (لنگـر بزرگـتر       لنگر کوچکتر و     )۶-٢-١-١٠(در رابطه    

)١(ھـم عالمــت انــد   و  در حــالتی کــه .است که نسبت به محــور قـوی مقطــع در نظـر گرفتـه میشـود                 )جانبی

عالمتھای مخالف دارندو در حالتی که ومثبت، نسبت )انحنای دو گانه(

.، این نسبت منفی به حساب می آید)انحنای ساده(

برابــر یــک  اگر لنگر خمشی در بین دو انتھای طول آزاد، مقدار بزرگتری از لنگرھای دو انتھا را به خــود بگــیرد، ضــریب                               

.محسوب می شود
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بــرای قابھــایی کــه انتقــال     محاسبه می شوند،  )١-۶-١-١٠(برای به کار بردن در رابطه       و  وقتی که مقدار    

(است، از رابطه جانبی در آنھا امکانپذیر

ک منظـور مــی      محاسبه شده و برای قابھایی که از انتقال جانبی آنھـا جلوگــیری شــده اســت،              )۶-٢-١-١٠ برابــر ـی

.شود

.برابر یک منظور می شوددر تیرھای طره ای 

ش نسبت به محور ضعیف برای اعضای با مقطع               ٢-٢-١-١٠ ورقھـای   ، تسمه ھـا و     Iتنشھای مجاز در خم

مستطیلی و مقاطع توپر 

ش قرار میگیرند یا اعضایی        ش و نسبت به محور ضعیف تحت خم برای اعضایی که در اثر بارگذاری در صفحه مار بر مرکز بر

.الزم استکه نسبت به محورھای اصلی خود دارای مقاومت یکسان می باشند، مھار جانبی فقط در تکیه گاه

ش خمشی مجاز این اعضا طبق بندھای زیر در نظر گرفته شود .تن

اعضای با مقطع فشرده)الف

را )اـلف  ٩-١-١-١٠طبــق بنــد  (و بالھای آنھا شرایط مقطع فشرده             )Hو  Iمثل (اعضایی که دو محور تقارن در مقطع دارند           

ش نسبت به محور ضعیف خود قرار گیرد، ھمچنین مقاطع                           داشته و به طور سرتاسری به جان متصل باشد و تحت اثر خم

ش مجازشـان از رابطـه                 )چھارگوش(توپر دایره، مربع      ش نسبت به محور ضعیف مقطــع، تنــ (و مربع مستطیل تحت اثر خم

:تعیین می شود)٧-٢-١-١٠

)٧-٢-١-١٠(

اعضای با مقاطع غیرفشرده)ب 
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ش نسـبت بـه محــور             )الف٩-١-١-١٠طبق بند    (اعضایی که محدودیتھای مقطع فشرده را          برآورده نکنند، اگر تحت اثر خمــ

ش مجازشان از رابطه  :تعیین می شود)٨-٢-١-١٠(ضعیف خود قرار گیرند، تن

)٨-٢-١-١٠(

ش قرار گیرند، در صورتی که بـال آنھـا                     Hو  Iدر مقاطع با تقارن در دو جھت مانند            که نسبت به محور ضعیف خود تحت خم

را احراز نکند و اتصال جان و بال به صورت سرتاسری باشد، میتوان محاسـبه را                        )الف٩-١-١-١٠بند  (شرایط مقطع فشرده    

ش مجاز حاصل از رابطه  س تن :انجام داد)٩-٢-١-١٠(بر اسا

)٩-٢-١-١٠(

)باشد یابه شرط اینکه(

ش در اعضای با مقطع قوطی٣-٢-١-١٠ و دایره ای ، لوله با مقطع مستطیلیخم

اعضای با مقطع فشرده)لفا

الف دارا باشند و نسبت به محور قوی یــا ضـعیف خــود تحــت        ٩-١-١-١٠برای اعضایی که شرایط مقطع فشرده را طبق بند         

ش مجاز طبق رابطه  ش قرار گیرند، تن :تعیین می شود)١٠-٢-١-١٠(خم

)١٠-٢-١-١٠(

برای اینکه اعضای با مقطع قوطی به عنوان عضو با مقطع فشرده در نظر گرفته شوند باید عــالوه بــر داشــتن شرایط بنـد                        

:تأمین کنندالف محدودیتھای زیر را نیز٩-١-١-١٠

.برابر پھنای مقطع بزرگتر نباشند۶ارتفاع کلی نیمرخ از 1.

.ضخامت بال از دو برابر ضخامت جان بیشتر نباشد2.

ب ســانتیمتر یـا      در آن کمتر یا برابر مقدار       )مھار نشده  (طول آزاد    3. -٢-١-١٠(از رابطــه    [میلیمــتر ]*بر حـس

:باشد)١١

.4

)١١-٢-١-١٠(

ش تسلیم بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یــا            و  ]میلیمتر  *[عرض بال بر حسب سانتیمتر یا       در این رابطه    [تن
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* N/mm2 در دو ســر طــول مھــار نشــده )بــر حســب قـدرمطلق   (لنگرھای کوچک و بــزرگ به ترتیبو .است]

ی شـود                ھـم   ووقــتی مثـبت اســت کـه      نســبت .است که نسبت به محور قوی مقطع در نظــر گرفتـه ـم

).انحنای ساده(و منفی است وقتی که دو لنگر عالمتھای مخالف دارند )انحنای مضاعف(عالمت 

اعضای با مقطع غیرفشرده)ب 

ش مجاز از رابطـه                          -٢-١-١٠(برای اعضای خمشی با مقطع قوطی و لوله که شرایط مقطع غیرفشرده را داشته باشند، تن

:به دست می آید)١٢

)١٢-٢-١-١٠(

.برابر پھنا باشد، به مھار جانبی احتیاجی ندارند۶مقاطع قوطی که در آنھا ارتفاع مقطع کمتر از 

برای مقاطع قوطی با نسبت ارتفاع به پھنای بزرگتر، لزوم استفاده از مھار باید با تجزیه و تحلیل خاص مربوط به آن حالت                                      

.تعیین شود

تنشھای برشی مجاز ۴-٢-١-١٠

باشد، برای سطح مقطعی که از حاصل ضرب ارتفاع کلی نیمرخ در ضخامت جــان          یا  اگر 

ش برشی مجاز عبارت است از :به دست می آید، تن

)١٣-٢-١-١٠(

فاصــله خالــص  (باشد، برای سطح مقطعی که از حاصلضرب ارتفــاع جــان           یادر صورتیکه  

ش برشی مجاز عبارت است از)بین بالھا  :در ضخامت جان به دست می آید، تن

در صورت عدم استفاده از سخت کننده عرضی 

یا)الف-١۴-٢-١-١٠(

۵-٢-١-١٠طبق بند استفاده از سخت کننده عرضیدر صورت

)ب-١۴-٢-١-١٠(

ش برشی جان می باشد و از رابطه زیر بدست می آیدکه در آن  ش کمان :نسبت تن
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یا)برای (

یا)برای (

ش تسلیم فوالد بر حسب .می باشد]نیوتن بر میلیمتر مربع *[کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا تن

ش برشی چشمه جان که به کمک رابطه زیر بر حسب مقدار  :به دست می آیدعبارت است از عدد کمان

:در روابط قبل

*[mm]یا (cm)ضخامت جان =
*[mm]یا (cm))در امتداد طول تیر(فاصله خالص بین سخت کننده ھای عرضی جان =

*[mm]یا (cm))فاصله خالص بین بالھای تیر (ارتفاع آزاد جان =

ش اســتفاده مــی شــود در بنـد                   ش دیگر محاسبه برای تیر ورق ھا که در آن از عمل میدان کشــ ارائــه شــده ٣-٣-١-١٠رو

.است

سخت کننده ھای عرضی۵-٢-١-١٠

روی ورق جان در حد فاصل دو بــال قــرار         سخت کننده ھای عرضی، ورقھایی ھستند که بصورت تیغه قائم و در فواصل              

ش برشــی جــان         ٢۶٠از  اگـر نسـبت     .داده می شوند و به جان و بال فشاری جـوش مــی شــوند               تجــاوز کنــد و یــا تـن

.بزرگتر باشد، باید از سخت کننده عرضی جان استفاده نمود)الف-١۴-٢-١-١٠(از مقدار تعیین شده با رابطه 

ش برشی در جان از مقدار    یا )ب-١۴-٢-١-١٠(که از رابطه فواصل این سخت کننده ھا باید طوری انتخاب شود که تن

:ھم برآورده شود)١۵-٢-١-١٠(به دست می آید، تجاوز نکند و شرط رابطه )۴-٣-١-١٠(

)١-٢-١-١٠۵(

.باشدو ھمچنین 

.مراجعه شود۴-٣-١-١٠در مورد طراحی سخت کننده ھای عرضی به بند 

مقطع اعضای خمشی ۶-٢-١-١٠

کلیات )الف

با اتصـال جوشــی و ھمچنیــن نیمرخھـای تقویــت           )تیر ورق  (ابعاد الزم برای نیمرخھای نورد شده و یا ساخته شده از ورق             

Page 9 of اعضای خمشی18

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\2-1-10.html



.شده با ورق در روی بالھا، به طور کلی با محاسبه ممان اینرسی مقطع کل تعیین می شود

ششی تیرھا )ب  اثر سوراخ در بالھای ک

فرض می شود که وجود سوراخھای پیچ و پرچ در بالھا، از ممان اینرسی نمی کاھد مگر در حالتھایی کــه نسـبت سـطح                        

ص به سطح مقطع کل بال کششی  .از مقدار رابطه زیرکمتر گرددمقطع خال

SI:یا

ش جاری شدن = N/mm2[]*یا )kg/cm2(تن

ص بال کششی تیر محاسبه شود                         در ایــن   .در این صورت باید مشخصات خمشی عضو با در نظر داشتن سطح مقطع خال

.حالت می توان از حرکت تار خنثی به علت سوراخ صرفنظر نمود

تقویت بالھا )پ 

اتصـال   ایـن کـار ممکـن اســت بـا         .بالھای تیرھا و شاھتیرھا ممکن است با ضخامت و یا بــا پھنـای متغــیر سـاخته شـوند                 

.تعدادی ورق با ضخامت و یا پھنای مختلف دنبال ھم و یا ورقھای تقویتی روی ھم، صورت گرفته باشد

شـامل   (درصد سطح مقطع کـل بـال         ٧٠مجموع سطح مقطعھای ورقھای تقویتی در تیرھای تقویت شده با ورق، نباید از                

.تجاوز کند)ورق تقویت

اتصال بال به جان)ت 

ش که بال و جان تیر را به یکدیگر و یا ورقھای تقویتی را بــه بــال اتصــال مــی دھـد، بایـد در                      پیچھای پرمقاومت، پرچ و یا جو

ش افقی کل ناشی از نیروھای خمشی وارده به تیر، محاسبه شود                       طرز توزیع این پیچھا و یا تکــه ھــای جــوش            .مقابل بر

ش در طــول آن متناســب باشــد       فواصــل ایــن اتصـاالت در طـول، بایــد بــا مقــادیر مجـازی کــه در              .در طول تیر باید با شدت بر

برای عضو فشاری یا عضو کششی معین شده و ھمچنین محدودیتھای مربوط به جـوش                   ٢-۴-١-١٠و  ۴-۵-١-١٠بندھای  

.ب مطابق باشند-٢-٧-١-١٠گوشه، با بند

پیچھا، پرچھا و یا جوشھایی که بال و جان را به ھم اتصال می دھد باید طوری محاسبه شـوند کــه قــادر باشـند بارھــای                                  

ش بیــنی شـده باشــد کـه چنیـن بارھــایی مســتقیم بــه                                    مستقیم بر روی بال را نیز به جان تیر انتقال دھند، مگر اینکه پیــ

.وسیله قطعات فشاری سخت کننده منتقل شوند

قطع ورقھای تقویتی بال ھا)ث 

ادامـه یابنـد بــه       aورقھای تقویتی که در تمام طول تیر ادامه ندارند، باید بعد از نقطه تئوریک قطع، بـه انــدازه اضـافه طـول                              

ش         .طوریکه در این طول اضافی اتصال کامل بین ورق و بال برقرار باشد           اتصال در این قسمت باید قادر باشد که در حــد تنــ

ش سھم ورق تقویتی در نقطـه                     )ت آمده است  -٣-٧-١-١٠ت،  -٢-٧-١-١٠که در بندھای      (مجاز نظیر  ، با نیروی حاصل از خم

.تئوریک قطع ورق، مقابله کند

:که از انتھای ورق تقویتی اندازه گیری می شود باید برابر باشد باaحداقل اضافه طول 

ش اتصال ورق تقویــتی بــه تــیر، پیوســته و بعــد سـاق آن حـداقل سـه چھـارم                           )الف   پھنای ورق تقویتی، در حالتی که جو

.و در انتھای ورق اجرا شودضخامت ورق تقویتی باشد و در دو لبه طرفین ورق تقویتی 

ش پیوسـته در دو لبـه طــرفین ورق                              )ب   و در انتھـای آن کمـتر از          یک و نیم برابر پھنای ورق تقویتی، در حالتی که بعد جو

.سه چھارم ضخامت ورق تقویتی باشد

وجــود دارد و در لبــه    )aبه طول  (دو برابر پھنای ورق تقویتی، در حالتی که جوش پیوسته فقط در دو لبه طرفین ورق                    )پ 

ش اجرا  .نمی شودانتھایی جو
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مقاطع ساخته شده از چند نیمرخ )ج

اگر از دو یا چند نیمرخ نورد شده برای ساختن یک تیر خمشی استفاده شود، باید آنھـا را در فواصــلی بـه یکـدیگر متصــل                          

.متر تجاوز کند۵/١کرد که حداکثر این فواصل نباید از 

، مجاز است مشــروط بـر آنکـه        )مانند قطعات لوله(به کار بردن پیچ و مھره یا میان بولت با قطعات جدا کننده بین دو نیمرخ            

.میلیمتر و یا بیشتر است، در ھر مقطع اتصال کمتر از دو پیچ به کار نرود٣٠٠برای تیرھایی که ارتفاع مقطع آنھا 

برای انتقال بارھای متمرکز از یک نیمرخ به نیمرخ دیگر و یا تقسیم بارھای متمرکز بین تیرھا باید دیافراگمھایی با سختی                       

ی تــوان از پیــچ، پــرچ و یــا       .و صلبیت کافی را طوری تعبیه کرد که توزیع بار عملی باشـد            در اتصــال دیافراگمھـا بــه تیرھــا ـم

.جوش استفاده کرد

تیرھای مختلط ٧-٢-١-١٠

ی بــه آنھـا، طـوری بــه تــیر یکپارچـه شــده                             ش به طراحی تیرھای فوالدی مربوط می شود که دال بتن مسـلح متـک این بخ

ش با ھم عمل می نماینـد                تیرھـای مختلــط بـا دھانــه ھــای ســاده و یکســره بـا             .است که تیر فوالدی و دال در مقابل خم

ی شــوند، مشـمول مقـررات ایــن                                  برشگیرھا و یا تیرھای محاط در بتن که با و یا بدون استفاده از پایه ھای موـقت اجرا ـم

.فصل ھستند

تعاریف١-٧-٢-١-١٠

:دو نوع اعضای مختلط به رسمیت شناخته می شوند

.اعضای کامل محاط در بتن که عملکرد یکپارچه آنھا بستگی به چسبندگی طبیعی بین بتن و فوالد دارد)الف

اعضایی که عملکرد یکپارچه آنھا، توسط برشگیرھا تأمین می شود و عضو فــوالدی لــزوم در داخــل بتـن محــاط نمــی                     )ب  

.باشد

یک تیر کامل محاط در بتنی که با دال به طور یکپارچه ریخته شده است، وقتی می تواند با چسبندگی طبیعــی بــه بتــن،                          

:بدون ھرگونه برشگیر، فرض شود که

.میلیمتر باشد۵٠ضخامت بتن موجود در گونه ھا و زیر تیر حداقل 1.

.میلیمتر باالی سطح تحتانی دال بتنی باشد۵٠میلیمتر زیر سطح فوقانی دال بتنی و ۴٠سطح باالی تیر حداقل2.

ش(بتن محیط دارای شبکه      3. کافی یا سایر فوالدھای مسلح کننده در گونه ھا و زیر تــیر بــه منظـور جلوگـیری از                         )م

.پوسته شده بتن باشد

.در تیرھایی که به صورت فوق کامل در بتن محاط نمی باشند، برای تأمین عملکرد مختلط باید از برشگیر استفاده شود

ض مؤثر و حداقل ضخامت دال بتنی عر

مقــادیر زیـر بزرگـتر در        عرض مؤثر دال بتنی که در ھر طرف تیر با آن به صورت مختلط عمل می نماید، نبایــد از کوچکـترین                        

:نظر گرفته شود

.یک ھشتم دھانه محور به محورتیر)الف

.نصف فاصله مرکز به مرکز تیرھای مجاور)ب 

.فاصله محور تیر تا لبهء بتن)پ 

.میلیمتر مقرر می گردد٨٠حداقل ضخامت دال بتنی، 

ش طراحی٢-٧-٢-١-١٠ رو

تیرھای فوالدی محاط در بتن باید طوری طراحی شوند که به تنھایی، تمام بارھای مرده قبل از سخت شدن بتن
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و به صورت مختلط تمام)این دسته از بارھا به کمک پایه ھای موقت تحمل می شوندحالتی کهبه استثنای(

۶۶/٠بارھای مرده و زنده ای را که بعد از گرفتن بتن وارد می شوند، بدون اینکه تنشھای محاسبه شده از 

ش تسلیم تیر فوالدی است(تجاوز کند، تحمل نمایند ش خمشی حاصل از بارھای بعد از گرفتن).تن تن

س مشخصات ھندسی مقطع مرکب محاسبه شوند از مقاومت کششی بتن صرفنظر می.بتن، باید بر اسا

.شود

استفاده می شود، مقطع مختلط باید طوری طراحی شود که تمام بارھا                  ۴-٧-٢-١-١٠وقتی که از برشگیر طبق مفاد بند           

حتی اگــر در ھنگــام ســاخت در زیــر تیـر           (تجاوز نماید، تحمل نماید        ١-٢-١-١٠را بدون اینکه تنشھای آن از مقادیر مجاز بند              

٩-١-١-١٠در ناحیه لنگر مثبت، مقطع تیر فــوالدی از مقـررات بــال فشـرده بنـد               ).فوالدی از پایه ھای موقت استفاده نشود       

ـن      .الــف معــاف اســت و ھیچگونــه محــدودیتی در طــول غیرمتکــی بــال فشــاری وجــود نــدارد                 ش فشــاری مجــاز بـت تنــ

.مقاومت مشخصه نمونهء استوانه ای استمی باشد که 

در صورتیکه در تیرھای مختلط برشگیردار، در ھنگام بتن ریزی دال از پایه ھای موقت در زیــر تـیر فــوالدی اســتفاده                              

ش انجام گیرد تا                ایـن  .این تیر دارای کفایت کافی برای حمــل بارھــا باشـد              نشود، باید در تیر فوالدی تنھا کنترل تن

ش بصورت زیر انجام می شود :کنترل تن

ی                          :١گام  ش در بــال کشـش ابتدا بار ناشی از وزن تیر، دال بتنی و قالب بر تــیر فـوالدی تنھـا اثـر داده شـده و تنــ

.محاسبه می گردد

س بار مرده اضافی     :٢گام  تمام بارھای مرده ای که بعد از گرفتن دال وارد می شوند مثل وزن کف ســازی،             (سپ

ش در بــال کششــی محاســبه مــی                          )تیغه ھا و موارد مشابه      و بار زنده بر مقطع مختلــط اثــر داده مــی شــوند و تـن

.شود

ش ھای محاسبه شده در گام ھای  .باشدباید کوچکتر از ٢و ١مجموع تن

مقطع تبدیل یافته 

.مشخصات ھندسی مقطع مختلط باید طبق تئوری ارتجاعی محاسبه و از مقاومت کششی بتــن صــرفنظر گــردد                        

ش، در ھنگام تعیین مشخصات ھندسی مقطع، ناحیه فشاری بتن                  با وزن مخصوص معمولی و یا       (در محاسبات تن

به دســت nباید با سطح فوالدی معادل جایگزین گردد که عرض آن از تقسیم عرض موثر بر              )بتن سبک سازه ای    

=nمی آید و  ES/EC (ES وECدر محاسبات تغییر شکل، .می باشد)به ترتیب ضریب االستیسیتهء فوالد و بتن

در غیاب محاسبات دقیق تر، برای ملحوظ کردن اثر تغییر شکل ھــای             .اثرات خزش نیز منظور گردد     بایدnدر تعیین    

دراز مدت، 

.استفاده نمود٣nمی توان از ضریب تبدیل 

ض موثر دال، وقتی که طبق مقررات آئیـن نامــه بتــن مســلح طراحــی                     میلگردھای موازی تیر فوالدی در محدوده عر

شده اند، می توانند در محاسبه مشخصات ھندسی مقطع مختلــط منظـور گردنــد، مشــروط بــر اینکــه برشــگیرھا                            

.تعبیه گردند۴-٧-٢-١-١٠طبق مفاد بند 

ص عملکرد مختلط ناق

س مقطع معادل باید               در مواردی که برشگیرھا کفایت الزم برای تأمین عملکرد مختلط کامل را دارا نمی باشد، اسا

:از رابطه زیر محاسبه گردد
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)١-٢-١-١٠۶(

:که در آن

.تعریف شده اند۴-٧-٢-١-١٠در بند و 

س مقطع تیر فوالدی نسبت به تار تحتانی = .*[mm3]یا (cm3)اسا

س مقطع نیمرخ مختلط تبدیل یافته نسبت به تار تحتانی = .*[mm3]یا (cm3)اسا

ش خمشی فشاری در بتن  تن

س مقطع واقعی نیمرخ مختلط تبدیل یافته مــورد اســتفاده قــرار                          ش فشاری خمشی بتن، باید اسا در محاسبات تن

ش باید بر مبنای بارھای وارده بعـد از اینکــه بتـن بـه                                         ٧۵گیرد و برای اجرا بدون استفاده از پایه ھای موقت، این تن

ش فشاری بتن نباید از .رسید، محاسبه شوند)(درصد مقاومت خود  .تجاوز نماید۴۵/٠تن

ش انتھایی ٣-٧-٢-١-١٠ بر

س العمل تکیه گاھی طراحی گردد .جان و اتصال انتھایی تیر فوالدی باید برای تحمل تمام عک

برشگیرھا ۴-٧-٢-١-١٠

س تیر فوالدی و دال بتنــی                -١-٧-٢-١-١٠به استثنای تیرھای مختلط مدفون طبق بند              ش افقی در محل تما الف، بر

برای عملکرد  .باید توسط برشگیرھا که بر بال فوقانی تیر فوالدی متصل شده و داخل بتن فرورفته اند، حمل گردد                            

ش افقی کل که باید بین نقطه حداکثر لنگر خمشی و                                مختلط کامل با بتنی که تحت فشار خمشی می باشد، بر

:نقطه لنگر صفر حمل گردد، مساوی با کوچکترین مقدار بدست آمده از دو رابطه زیر در نظر گرفته میشود

)١٧-٢-١-١٠(

و 

)١٨-٢-١-١٠(

:که در آن

(مقاومت فشاری مشخصهء نمونهء استوانه ای بتن = ٢(kg/cm یا* ] ٢[N/mm.

(٢-٧-٢-١-١٠مساحت واقعی سطح مؤثر بتنی طبق تعریف بند = ٢(cm یا]* ٢[mm.

(سطح مقطع تیر فوالدی = ٢(cm یا]* ٢[mm.

ش تسلیم نیمرخ فوالدی = (تن ٢(kg/cm یا]* ٢[N/mm.

سطح مقطع آرماتور موجود در ناحیه عرض مؤثر که در محاسبات مشخصات ھندسی مقطع منظــور شــده                    =

) ٢(cm یا]* ٢[mm.

ش تسلیم حداقل مقرر آرماتور = (تن ٢(kg/cm یا]* ٢[N/mm.

در تیرھای مختلط پیوسته که در آن میلگردھای طولی در نواحی لنگر منفی به صورت مختلط با تیر فــوالدی عمــل                      

می نمایند، کل نیروی برشی افقی که باید توسط برشگیرھا در حد فاصل تکیه گاه داخلی و نقطــه عطــف مجــاور                        

:حمل گردد، از رابطه زیر به دست می آید

)١٩-٢-١-١٠(

:که در آن
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ف بنــد                  = -٢-١-١٠سطح مقطع کل میلگردھای طولی واقع در عرض مؤثردر روی تکیه گاه داخلی طبق تعرـی

١-٧) ٢(cm یا]* ٢[mm.

ش تسلیم حداقل مقرر آرماتور طولی = (تن ٢(kg/cm یا]* ٢[N/mm.

ی کــه بـرای مقاوـمت در مقابــل                             برای عملکرد مختلط کامل، تعداد برشگیرھا در ھر طرف نقطه حداکثر لنگر خمـش

ش افقی طراحی می شوند، از رابطه زیر محاسبه می شود :بر

)٢٠-٢-١-١٠(

:که در آن

.*[N]یا (kg)بر حسب مورد ، ١٩تا ١٧-٢-١-١٠نیروی برشی افقی طبق روابط =

برای .الف برای بتن با جرم مخصوص معمولی       -١-٢-١-١٠نیروی برشی مقاوم مجاز یک برشگیر طبق جدول             =
-١-١٠در ضرایب ارائه شده در جدول  کیلوگرم بر مترمکعب، مقدار   ١۴۴٠بتن سبک با جرم مخصوص نه کمتر از 

.ب ضرب می شود-١-٢

ی                            ت، نــیروی برشــی افـق ی اـس کــه در   برای مقاطع با عملکرد مختلط ناقص با بتنی کــه تحــت فشــار خمـش

در تعـداد برشــگیرھای تعبیــه شــده در حدفاصـل        به کار گرفته می شود، مساوی حاصــل ضــرب       محاسبه 

.لنگر خمشی حداکثر و نزدیکترین نقطه لنگر صفر در نظر گرفته می شود

(١٧-٢-١-١٠(نباید از یک چھارم کوچکترین مقدار بدست آمده از دو رابطه             مقدار  که برمبنــای حــداکثر عـرض      )

.کمتر شود)١٨-٢-١-١٠(و رابطه )مؤثر بال بتنی محاسبه می شود

:در مقاطع مختلط ناقص برای محاسبات تغییر شکل، ممان اینرسی مؤثر از روابط زیر محاسبه می شود

)٢١-٢-١-١٠(

:که در آن

(ممان اینرسی تیر فوالدی= ۴(cm یا]* ۴[mm.

(ممان اینرسی تبدیل یافته مقطع مختلط = ۴(cm یا]* ۴[mm.

برشگیرھای الزم در ھر طرف نقطه لنگر خمشی حداکثر در ناحیه لنگر مثبت را می توان به طور یکنواخت بین این              

، در حــد فاصـل ھـر بــار متمرکــز و          نقطه و نقطه لنگر صفر توزیع کرد، با این استثنا که تعداد برشگیرھای الزم،                 

:نزدیکترین نقطه لنگر صفر، نباید کمتر از مقدار بدست آمده از رابطه زیر گردد

)٢٢-٢-١-١٠(

:که در آن

).که کمتر از مقدار حداکثر است(لنگر در محل بار متمرکز =

تعداد برشگیرھای الزم بین نقطــه لنگــر حـداکثر و نقطــه لنگـر صـفر کــه بــر حســب مـورد از یکــی از روابــط                               =

.محاسبه می شودو یا 

.بر حسب موردیا مساوی 

برای یک تیر یکسره، برشگیرھای الزم در ناحیه لنگر منفی را می توان به طور یکنواخت بین نقطه لنگــر حـداکثر و                            

.ھر یک از نقاط لنگر صفر توزیع نمود

*بر حسب تن یا برای یک برشگیر نیروی برشی افقی مجاز -الف-١-٢-١-١٠جدول  کیلو [
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]نیوتن 

ص معمولی* .قابل استفاده می باشندمقادیر جدول فقط برای بتن با جرم مخصو

برای گلمیخھای بلندتر از مقادیر ذکر شده، می توان از مقـادیر نـیروی برشــی افقــی ارائـه شــده اســتفاده                             **

.نمود

*** W یا میلیمتر در سیستم (طول ناودانی به سانتیمترSI(حداکثر .می باشدW مساوی عرض بال منھای دو

برابر

.بعد جوش اتصالی می باشد

ص حداقل -ب-١-٢-١-١٠جدول  کیلوگرم ١۴۴٠ضرایب مورد استفاده برای بتن سبک با جرم مخصو

.بر مترمکعب

٢۵به استثنای برشگیرھای نصب شده در داخل کنگره ھای ورق ھای ذوزنقه ای، برشـگیرھا بایـد حــداقل دارای                          

ش جانبی بتن باشند       ھمچنین به استثنای مواردی که برشگیر مســتقیم روی جـان قـرار دارد، قطـر                        .میلیمتر پوش

ی شــود        ۵/٢گلمیخ نباید بزرگتر از     ش ـم حـداقل فاصـله مرکــز بــه مرکــز      .برابر ضــخامت بـالی باشــد کــه بــه آن جــو

.برابــر قطــر مــی باشــد   ۴برابر قطر و در امتداد عرضی، مسـاوی      ۶گلمیخھای برشگیر در امتداد محور تیر مساوی       

حداکثر فاصله مرکز به مرکـز        .برابر ارتفاع ناودانی است     ٨برابر و حداکثر آن    ٢برای برشگیر ناودانی، حداقل فاصله       

.برابر ضخامت دال بتنی تجاوز نماید٨برشگیر نباید از 

مقاطع مختلط با استفاده از ورق ھای ذوزنقه ای ۵-٧-٢-١-١٠

مقاومت فشار بتن 

یا*

(kg/m3)جرم مخصوص بتن خشک شده در ھوا 

١۴۴٠١۵٢٠١۶٠٠١۶٨٠١٧۶٠١٨۴٠١٩٢٠

] * ٣٠٠٧٣/٠٧۶/٠٧٨/٠٨١/٠٨٣/٠٨۶/٠٨٨/٠یا ]٣٠

] * ٣۵٠٨٢/٠٨۵/٠٨٧/٠٩١/٠٩٣/٠٩۶/٠٩٩/٠یا ]٣۵
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ی شـوند،                                      مقاطع مختلط دال بتنی بر روی ورقھای فوالدی ذوزنقه ای که به تیرھا و شاھتیرھای فوالدی متصل ـم

.با در نظر گرفتن تعدیالت زیر محاسبه شوند۴تا ١-٧-٢-١-١٠باید طبق قسمتھای قابل استفاده در بندھای 

کلیات)الف1.

میلیمتــر ٧۵قابل اعمال بر ورقھای ذوزنقه ای می باشد که ارتفاع ذوزنقـه ھــای آنھــا بزرگـتر از                          ۵-٧-٢-١-١٠بند .١

.نیست

ض متوسط کنگره ھای پرشده با بتن، نباید کمـتر از           .٢ میلیمــتر باشــد، لیکــن در محاسـبات نبایــد بزرگـتر از             ۵٠عر

پ مراجعـه    -۵-٧-٢-١-١٠بــه بنـد   .حداقل عرض آزاد در نزدیکی سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای در نظــر گرفتــه شــود                 

.شود

میلیمــتر یـا کمــتر متصـل       ٢٠دال بتنی باید به تیر یا شاھتیر فوالدی با استفاده از گلمیخھــای برشــگیر بــا قطــر                      .٣

در ھر حال گــل   .گلمیخھا را میتوان از روی ورق فوالدی ذوزنقه ای و یا مستقیم به عضو فوالدی جوش نمود                  .شود

.میخ باید روی بال ذوب شود

میلیمتــر ۴٠حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب که از باالی ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود، نبایـد کمــتر از                            .۴

.باشد

.میلیمتر کمتر باشد۵٠ضخامت دال بتنی در باالی کنگرهء ورق ذوزنقه ای نباید از .۵

ورقھای ذوزنقه ای که کنگره ھای آنھا عمود بر تیر یا شاھتیر می باشد)ب 

ی مقطــع یــا         .١ از بتـن موجــود در زیــر     )١٧-٢-١-١٠(موجــود در رابطــه   در ھنگام محاســبه مشخصــات ھندـس

.سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای باید صرفنظر شود

.میلیمتر تجاوز نماید٩٠٠فواصل گلمیخھای برشگیر در امتداد تیر تکیه گاھی نباید از .٢

ت آمــده از جــدول                  .٣ الـف مــی باشــد کـه در ضــریب        -١نیروی برشی افقی مجاز برای گلمیخ برشگیر، مقدار بدـس

ش زیر ضرب شده است :کاھ
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)٢٣-٢-١-١٠(

:که در آن

.ارتفاع اسمی کنگره ھا=

ش      = میلیمتر تجـاوز کنــد، حــتی اگـر طــول واقعــی            +٧۵که در محاسبات نباید از         طول گلمیخ بعد از جو

.بزرگتر باشد

منظور شـود،   ٣تعداد گلمیخھای برشگیر در روی یک تیر واقع در یک کنگره که در محاسبات نباید بزرگتر از                =

.گلمیخ وجود داشته باشد٣حتی اگر بیشتر از 

.(mm)عرض متوسط کنگره که توسط بتن پر شده است =

ش       .۴ ، ورق ذوزنقه ای فوالدی باید به تمام تیرھا یا شاھتیرھای فوالدی که بــه صــورت                         برای مقابله با نیروی برکن

ی شــوند، در فواصــلی نــه بیشــتر از                 ایـن مھارھــا مــی تواننــد       .میلیمــتر مھـار شـوند       ۴٠٠مقطع مختلط طراحی ـم

.گلمیخھای برشگیر، ترکیبی از گلمیخھا و جوشھای نقطه ای و یا ھر وسیله طرح شده توسط طراح باشد

ورق ھای فوالدی ذوزنقه ای که کنگره ھای آنھا موازی تیر یا شاھتیر فوالدی است )پ 

ی مقطــع یــا         .١ از بتـن موجــود در زیــر     )١٧-٢-١-١٠(موجــود در رابطــه   در ھنگام محاســبه مشخصــات ھندـس

.سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای می توان استفاده نمود

کنگره ھای ورقھای ذوزنقه ای را در روی تیر تکیه گاھی می توان به صورت طولی از ھم جــدا کــرد تــا تشــکیل                              .٢

.یک ماھیچه بتنی در روی بال تیر بدھند

ماھیچه موجود در روی تیر     میلیمتر و یا بزرگتر باشد، عرض متوسط          ۴٠وقتی که ارتفاع اسمی کنگره ھا        .٣

.میلیمتر برای حالــت یــک گلمیـخ در عـرض باشــد       ۵٠تکیه گاھی و یا کنگره ھای پرشده توسط بتن، نباید کمتر از          

ش یابد۴این عرض حداقل برای ھر گلمیخ اضافی، به اندازه  .برابر قطر گلمیخ باید افزای

ش افقی مجاز .۴ الف می باشد، با این اسـتثنا کـه وقـتی نســبت         -١-٢-١-١٠برای ھر گلمیخ، مطابق جدول بر

ش مجاز باید در ضریب زیر ضرب گردد۵/١کمتر از  .باشد، مقدار بر

)٢-٢-١-١٠۴(

:که در آن

و٢٣-٢-١-١٠مطابق تعریف زیر رابطه =و 

).میلیمتر(عرض متوسط ماھیچه بتنی یا کنگره پرشده با بتن می باشد =

ص)ج  حاالت خا

نباشد، نیروی برشی مجاز قابــل حمـل توســط          ۴تا  ١-٧-٢-١-١٠وقتی که عضو مختلط منطبق بر مقررات بندھای              

.برشگیر، باید طبق یک برنامه آزمایشی مناسب تعیین گردد

.منظور عالمتھای موافق و مخالف عقربه ھای ساعت است)١(

:رابطه تک قسمتی)٢(

:استفاده استرابطه تک قسمتی زیر نیز قابل۵-٢-١-١٠و ۴-٢-١-١٠به جای استفاده از روابط 
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:در رابطه فوق

SXC= س مقطع تیر حول محور قوی نسبت به بال فشاری *یا (cm3)اسا [mm3]

Iyc= ممان اینرسی بال فشاری نسبت به محور قائم مار بر صفحه جان(cm4) یا[mm4] *.

*یا (cm)ارتفاع کلی مقطع = [mm]
.*[mm4]یا (cm4)ثابت سن و نان مقطع تیر طبق رابطه زیر =

bوt= به ترتیب عرض و ضخامت اجزای بال و جان تیر(cm) یا[mm] *.

[mm]یا (cm)فاصله دو نقطه مھار شده = *.

ف از آن                         کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشــد و تخـل

.پیگرد قانونی دارد
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تیر ورقھا و تیرھای جعبه ای٣-١-١٠

١-١-١٠طبق بند  (تیرھای ساخته شده از ورق، با ارتفاع نیمرخ بزرگ، که جان آنھا در گروه مقاطع با عناصر الغر             

از اگــر نســبت .از تیرھــا متمــایز مــی شــوند )نســبت (قــرار مــی گــیرد، بــر حســب الغــری جــان       )٩-

شی مجـاز مــالک عمــل و در                 یا بزرگتر باشد، مشخصات این فصل برای تعیین تنشـھای خم

.معتبر می باشد٢-١-١٠غیر این صورت مشخصات فصل 

در .مراجعـه کـرد   ٢-١-١٠برای تنشھای برشی مجاز و طراحی قطعات ســخت کننده عرضی میتـوان بـه فصــل                          

ش میتوان از مشخصاتی که در ھمین فصل آمده است استفاده نمود .صورت به کار گرفتن عامل میدان کش

در مورد تیر ورقھا صادق است، مگر اینکه به نحـوی در ایــن فصـل مــورد اصــالح                      ٢-١-١٠به ھر حال بندھای فصل      

.قرار گرفته باشد

محدودیتھای الغری جان تیر١-٣-١-١٠

ش از               شد یــا فواصل آنھـا از یکـدیگر بیــ hاگر از قطعات سخت کننده جان اسـتفاده نشــده با باشـد، الغــری  5/1

:به دست می آید)١-٣-١-١٠(حداکثر جان از رابطه 

یا)١-٣-١-١٠(

hاگر قطعات سخت کننده با فاصله ای کمتر از  ی  )٢-٣-١-١٠(باشد، الغری حداکثر جان از رابطه 5/1 بدست ـم

:آید

یا)٢-٣-١-١٠(

:در این روابط

Page 1 of تیر ورقھا و تیرھای جعبھ ای5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\3-1-10.html



h= ارتفاع آزاد جان تیرورق(cm) یا[mm]*و

.است*[mm]یا (cm)ضخامت آن بر حسب=

شی مجاز بال٢-٣-١-١٠ ش تنشھای خم کاھ

ش خمشی مجاز بــال بایــد بــه      یااز)(اگر نسبت ارتفاع به ضخامت جان        تجاوز کند، تن

ش یابد          ش خمشی جان کاھ ش خمشی در بال فشاری نباید از مقدار رابطـه                     .علت کمان در این صورت حداکثر تن

.بزرگتر شود)٣-٣-١-١٠(

)٣-٣-١-١٠(

:که در آن

ش مجاز طبق مشخصات فصل = (٢-١-١٠تن ٢(kg/cm یا]* ٢[N/mm ،

(سطح مقطع جان تیر در مقطع مورد بررسی = ٢(cm یا]* ٢[mm و

(سطح مقطع بال فشاری = ٢(cm یا]* ٢[mm.

شی٣-٣-١-١٠ ش برشی مجاز با توجه به عمل میدان کش تن

ش برشی                     -١٠(، نباید از مقداری که با روابط               در صورت عدم استفاده از عمل میدان کششی، حداکثر تن

.تعیین می شود تجاوز کند)١۴-٢-١

باشـد بــا توجـه بــه       تعبیه شود و اگــر     )۴-٣-١-١٠طبق ماده   (در حالتی که قطعات سخت کننده عرضی           

ش برشی مجاز را ش در جان، می توان تن :بدست آورد)۴-٣-١-١٠(از رابطه عمل میدان کش

)٣-١-١٠-۴(

،a وh تعریف شده اند۴-٢-١-١٠طبق بند.

س عمل میدان کششی، فواصل سخت کننده ھای عرضی جان در چشــمه                        در طرح و محاسبه تیر ورقھا بر اسا
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ش برشی موجود              ١ھای  -١-١٠(از مقداری که با روابــط    به شرح زیر باید طوری اختیار شود که در آنھا تن

از عمـل میـدان      بـه عبــارت دیگــر در چشـمه ھـای به شــرح زیــر اسـتفاده                  .تعیین می شـود تجـاوز نکنـد         )١۴-٢

:کششی مجاز نیست

در چشمه ھای دو انتھای تیر، )الف

.در چشمه ھایی که دارای بازشو ھستند)ب 

.بازشو دارددر چشمه ھای مجاور چشمه ای که)پ 

عرضیقطعات سخت کننده۴-٣-١-١٠

.را تأمین کند۵-٢-١-١٠قطعات سخت کننده عرضی باید محدودیتھای بند 

مرکـز بــه   (پیچھا و پرچھایی که سخت کننده را به جان تیر متصل می کنند، باید طوری قرار گیرند که فواصل آنھا                  

.میلیمتر بیشتر نشود٣٠٠از )مرکز

ص              ش نبایـد از           )آزاد(اگر از جوشھای منقطع برای اتصال استفاده می شود، فاصله خال ١۶بیـن قطعـه ھـای جــو

.میلیمتر بیشتر شود٢۵٠برابر ضخامت جان و به طور کلی از 

و یا مربوط به تک       )در دو طرف جان  (در قطعات سخت کننده میانی، مربوط به جفت قطعه        ممان اینرسی  

:نسبت به محوری که از جان می گذرد، باید در رابطه زیر صدق کند)در یک طرف جان(قطعه تقویتی 

)٣-١-١٠-۵(

ش مجاز         ، سطح مقطع قطعات سـخت کننـده میانی نبایــد از مقــداری              )۴-٣-١-١٠(در صورت استفاده از رابطه بر

ص می شود کمتر باشد)۶-٣-١-١٠(که با رابطه  :مشخ

)٣-١-١٠-۶(

:در این رابطه

،a ، h تعریف شده است٢-١-١٠در فصل و.

Y= ،ش تسلیم فوالد جان تیر به فوالد قطعه سخت کننده نسبت تن

D= برای قطعات سخت کننده تک از نیمرخ نبشی برابر١برای قطعات سخت کننده جفت برابر ،

.می باشد۴/٢و برای قطعات سخت کننده تک از تسمه، برابر ٨/١

ش برشی موجود         کمتر باشد، مــی    )۴-٣-١-١٠(در چشمه مورد نظر، از مقدار مجاز رابطه              اگر بزرگترین تن

ش داد)به شرح باال(توان سطح مقطع کل قطعه سخت کننده .را متناسب با تنشھا کاھ

مـورد نیاز اســت، بایــد بــه جـان تـیر، اتصـال کـافی داشــته                     )۴-٣-١-١٠(قطعات سخت کننده که بر مبنای رابطه         

ی حـداقل برابـر مقــدار رابطـه             اتصال قطعات تکی یـا جفـتی، برای              .باشد ، کیلوگـرم بــر     )٧-٣-١-١٠(نـیروی برـش

.طول قطعه سخت کننده محاسبه می شود)یا نیوتن بر میلیمتر(سانتیمتر 

یا)٧-٣-١-١٠(
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ش تسلیم فوالد جان تیر بر حسب که در آن  .می باشد*[N/mm2]یا (kg/cm2)تن

ش برشی حداکثر        (در دو چشمه دو طرف قطعه سخت کننده کمتر از مقدار مجاز رابطه                   در صورتی که تن

ش به شرح رابطه     )۴-٣-١-١٠ ش داد   )٧-٣-١-١٠(باشد، می توان انتقال بر ب کـاھ بایـد توجـه داشــت      .را متناـس

س العمل تکیه گاھی را تحمل می کند، باید پیچ ھا، پرچھا                  که اگر قطعه سخت کننده    بار متمرکز خارجی یا عک

س العمل نامبرده محاسبه شوند ش ھای متصل کننده آن حداقل برای بار خارجی یاعک .و یا جو

س                            س مستقیم بین قطعهء سخت کننده و بال تیر، برای انتقال بارھای متمرکز یـا عـک در صورتی که به عمل تما

جوشـھایی کـه    .العمل موجود، احتیاج نباشد می توان قطعه سخت کننده را نرسیده به بال کششی قطع کــرد                 

ی کننـد بایــد در فاصـله ای نــه کمـتر از                   برابـر  ۶برابـر و نـه دورتــر از     ۴قطعه سخت کننده را به جـان تــیر وصـل ـم

ش اتصال جان و بال کششی ختم شوند       بایـد به     )بصورت تک یا جـفت     (سخت کننده ھا  .ضخامت جان از بر جو

ش(بال فشاری متصل  .گردند)جو

در صورت اتصال مھار جانبی به قطعه سخت کننده، متقابل باید قطعهء سخت کننده نیز به بال فشــاری طولــی                                    

.درصد نیروی کلی در بال را داشته باشد١متصل شود که ظرفیت انتقال حداقل 

شاری۵-٣-١-١٠ سخت کننده ھای ف

ح قــرار   -١-٨-١-١٠در دو انتھای تیر و در محل بارھای متمرکز باید سخت کننده ای فشاری طبق مشخصـات بنـد                           

.داده شود

ش۶-٣-١-١٠ ش و کش شترک بر اثر م

به عمل میدان کششی متکی باشند، باید با توجه بـه                )۴-٣-١-١٠(جان تیر ورقھایی که طبق مشخصات رابطه            

شی در جـان محاســبه شــود             ی در صــفحه جـان         .تنشھای کششی حاصل از لنگــر خم یعـنی تنشــھای کشـش

تعییـن   )٨-٣-١-١٠(و نیز از مقداری که با رابطـه           ۶/٠حاصل از لنگر خمشی در نقطه موردنظر، نباید از مقدار              

:می گردد، بیشتر شود

)٨-٣-١-١٠(

:که در آن

ش برشی متوسط محاسبه شده موجود در جان = ).نیروی برشی تقسیم بر سطح مقطع جان(تن

ش مجاز برشی در جان مطابق با رابطه = ).۴-٣-١-١٠(تن

ش از       (در تیرھایی که جان و بال آنھا از فوالد پرمقاومت                  ش تسلیم بی *[کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یـا       ۴٠٠٠با تن

ش خمشی در بال از      )]نیوتن بر میلیمتر مربع      ۴٠٠ بیشتر شود، اسـتفاده از    ٧۵/٠تشکیل می شود، اگر تن

ش برشی مجاز نباید از مقدار رابطه  .تجاوز کند)١۴-٢-١-١٠(میدان کششی مجاز نیست و تن

.چشمه، یا پانل چھارخانه جان محدود بین بالھا و سخت کننده ھای عرضی می باشد-١
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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ضوابط طرح لرزه ای٣-١٠

کلیات١-٣-١٠

س استھالک انـرژی                                 ضوابط این فصل باید در طرح و ساخت اعضای سازه ھایی که در آنھا نیروھای طراحی ناشی از زلزله بر اسا

.در ناحیهء غیرخطی پاسخ سازه ھا محاسبه شده اند، رعایت شود

در ایـن فصـل به نحـو دیگــری مقــرر              در طراحی سازه ھای مشمول این فصل رعایت ضوابط سایر فصول آیین نامه بجز مواردی که                        

.شده اند، الزامی است

تعاریف ٢-٣-١٠

.محل برخورد دو یا چند عضو را گره نامند:گره

.مجموعه اجزایی که دو و یا چند عضو را به ھم متصل می نمایند:اتصال

شمه اتصال .بخشی از ستون در محل اتصال که مقابل تیر قرار می گیرد:چ

عبارتست از قابلیت استھالک انرژی توسط رفتار غیراالستیکی کل ســازه یــا اعضـای آن تحــت اثـر تغیــیر شـکلھای                       :شکل پذیری

ش قابل توجه در مقاومت آنھا .رفت و برگشتی با دامنه بزرگ بدون کاھ

.مھاربندی است که در آن ھر دو انتھای محور اعضای مھاری با محور تیر یا ستون در یک نقطه ھمگرا باشد:مھاربند ھمگرا

س متقابل یک دھانه را به ھم متصل می                  :مھاربند ھمگرای ضربدری    حالتی است که در آن دو عضو مھاربند، بصورت قطری رئو

)الف-١-٣-١٠شکل (نمایند 

)ب-١-٣-١٠شکل(حالتی است که فقط یک قطری در داخل دھانه وجود دارد :مھاربند ھمگرای قطری

ی باشـند                       :٨و یا ٧مھاربند ھمگرای   شـکل   (در این حالت دو عضو مھاربند در روی یک گره در رو و یا زیر تیر با یکـدیگر ھمگـرا ـم

)پ وت-١-٣-١٠
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انواع مھاربند ھمگرا١-٣-١٠شکل 

ستون           در این حالت یک جفت مھاربند در یک طرف ستون قرار می:Kمھاربند ھمگرای  گیرنــد و یکــدیگر را در نقطـه ای در روی 

ی از تیر در خـارج از                           :مھاربند واگرا ).ث-١-٣-١٠شکل  (قطع می نمایند      در این حالت حداقل یک انتھــای عضــو مھاربنــد، بــه محـل

ش وا می دارد                        ش و بر ش ھایی از تیر را به خم ٣-١٠انواع مھاربند واگرا در شکل       .اتصال تیر و ستون متصل می شود، بطوریکه بخ

.نشان داده شده اند٢-

قسمتی از تیر مھاربند در حدفاصل اتصال تیر به ستون و محل اتصال مھاربند :قطعه رابط
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واگراانواع مھاربند ٢-٣-١٠شکل 

عالئم و اختصارات٣-٣-١٠

ش به قرار ذیل می باشندعالئم و اختصارات به کار رفته در :این بخ

MP= لنگر پالستیک عضو

MRP= ش یافته عضو لنگر پالستیک کاھ

نیروی محوری ناشی از بار مرده =

نیروی محوری ناشی از زلزله =

نیروی محوری ناشی از بار زنده =
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مقاومت محوری فشاری عضو =

مقاومت محوری کششی عضو =

مقاومت برشی عضو در حالت خمیری=

س پالستیک مقطع = اسا

ش فشاری مجاز عضو = )٥-١-١٠فصل (تن

ضریب رفتار ساختمان =

d= ارتفاع کلی تیر

ضخامت جان =

A= سطح مقطع کلی

ش بار زلزله برای منظور نمودن اضافه مقاومت سازه = ضریب افزای

مصالح

فوالدھای مصرفی١-٤-٣-١٠

ایـن   .باشــند ٣-٠-١٠بنــد  فوالدھای مصرفی در سیستم ھای مقاوم در مقابل نیروھـای زلزلــه بایــد منطبــق بــر شــرایط مــذکور در                       

.برابر مقاومت حد تسلیم باشند٣/١فوالدھا باید در عین حال دارای مقاومت نھایی کششی حداقل 

مقاومت اعضا٢-٤-٣-١٠

ش به آنھا اشاره میشود، مقاومت نھــایی عضــو یـا                           اتصــال بوده و شـامل          منظور از مقاومت اعضا که در قسمتھای مختلف این بخ

:مقادیر زیر می باشد

مقاومت اعضا١-٣-١٠جدول 

برای اعضا

نوع مقاومتمقدار مقاومت

ش خم

ش بر

فشار محوری

ش محوری کش
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مقاومت اتصال٢-٣-١٠جدول 

س ضوابط فصل  ش بر اسا .گرددمحاسبه میاین مقررات٧-١-١٠مقدار مجاز باربری برای انواع جو

.اعضا الزم نیست که فشرده باشند، مگر اینکه به طریقی در این فصل تأکید گردد

حدود شکل پذیری سازه٥-٣-١٠

تعریــف ٣-٥-٣-١٠تـا   ١-٥-٣-١٠اجزای مقاوم در برابر بارھای جانبی زلزله باید برای یکی از سه حد شــکل پــذیری کــه در بنـدھای                       

.به بعد ارائه شده است٦-٣-١٠ضوابط طراحی برای ھر یک از این حدود در قسمتھای .شده اند، طراحی شوند

ی                               سازه ھایی را که در آنھا حدود شکل پذیری بیشتر تأمین می شود، با توجه به قابلیت جذب انرژی و رفتار غیرخطی بیشـتر، ـم

ش این بارھـا در مبحــث ششـم           .توان برای بارھای جانبی زلزله کمتری طراحی نمود         ی    ضوابط مربوط به چگونگی کاھ مقــررات مـل

.ساختمان تعیین شده اند

این حد برای سازه ھایی بکار می رود که در آنھا انتظار بوجـود آمـدن تغیـیر شــکل زیـاد                            :حد شکل پذیری معمولی     ١-٥-٣-١٠

ص برای حفظ ایمنی آنھا در برابر بارھای تکراری رفت و برگشتی زلزله مورد نظر اســت                         سـازه    .مطرح نیست و تنھا تأمین تدابیر خا

ش  ظرفیت دورانی الزم برای اتصاالت .می گیرداز این مقررات طراحی گردد، در این رده از شکل پذیری قرار١-١٠ای که طبق بخ

.رادیان می باشد٠١/٠صلب در این سازه ھا 

این حد برای سازه ھایی الزامی است که در آنھا پاســخ ســازه در برابــر نیروھـای زلزلـه                       :حد شکل پذیری متوسط      ٢-٥-٣-١٠

ش                                  وارد ناحیهء غیرخطی می شود و مقاطع سازه باید آنچنان طراحی شوند که از ایمنی کافی در مقابـل گســیختگی تـرد و کمانــ

ش            .موضعی برخوردار باشند     ص اینگونه ســازه         ١-١٠سازه ای در این رده قرار می گیرد که عالوه بر مفاد بخ این مقررات، ضوابط خا

ش برآورده سازد .رادیان می باشد٠٢/٠ظرفیت دورانی الزم برای اتصاالت صلب در این سازه ھا .ھا را در این بخ

ی اـست کـه اعضــای آنھـا در مقـاطع خاصــی بایــد از                      ):ویژه(حد شکل پذیری زیاد    ٣-٥-٣-١٠ این حد برای سازه ھــایی الزاـم

سازه                               ی  ظرفیت جذب و استھالک زیاد برخوردار باشند، بطوریکه در صورت تشکیل مکانیزم خرابی در آنھــا، پایـداری و انســجام کـل

ش           سازه ای در این رده    .محفوظ مانده و از این نظر اطمینان کافی موجود باشد               ایـن   ١-١٠قرار مــی گــیرد کـه عـالوه بـر مفـاد بـخ

ش برآورده سازد               ص سازه ھا با شکل پذیری ویژه را در این بخ ظرفیت دورانی الزم برای اتصـاالت صــلب در ایـن             .مقررات، ضوابط خا

.رادیان می باشد٠٣/٠سازه ھا 

ستونھا ٦-٣-١٠

مقاومت ستون١-٦-٣-١٠

ش                      )ویژه(در ساختمانھای با شکل پذیری متوسط و یا زیاد                ی طـبق ضـوابط بـخ ایـن   ١-١٠، ستونھای ســازه بایـد عــالوه بـر طراـح

:زیر باشند)ب(و )الف(مقررات، دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروھای محوری ناشی از ترکیبات باربری 

فشار محوری :الف

برای اتصال

نوع مصالح اتصالمقدار مقاومت

ش شیاری با نفوذ کامل جو

ش شیاری با نفوذ نسبی و٧/١*مقدار مجاز  جو

ش گوشه جو

پیچ٧/١*مقدار مجاز 
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)١-٣-١٠(

ش محوری :ب کش

)٢-٣-١٠(

.باید با رعایت عالمت جبری آنھا استفاده شودو ، در روابط فوق مقدار نیروھای 

:مطابق جدول زیر می باشدمقادیر 

مقادیر ٣-٣-١٠جدول 

ی در مــورد آنھـا                               :تبصره ش نـیروی محـوری و لنگــر خمـش بندھای فوق الزم نیست برای ستونھای قاب خمشی که روابط انـدرکن

ش فشاری محوری تحت بار بھره برداری           (صادق است و  بـرای تمـام ترکیبــات بارگــذاری           ٣/٠یـا کوچکــتر از   مساوی و )تن

.می باشد، اعمال گردد

وصله ستون ٢-٦-٣-١٠

ی از ترکیبــات بار                                ستون ناـش )ب(و )اـلف (وصله ستون عالوه بر سایر ترکیبات، باید دارای مقاومت کافی برای مقابله با نیروھای 

.باشد١-٦-٣-١٠بند 

.ارتفاع محور به محور طبقه است.میلیمتر به بال تیر نزدیکتر باشد٩٠٠و یا محل درز وصله نباید از کوچکترین 

محاسبه الغری در قابھای بدون مھاربند ٣-٦-٣-١٠

ی تــوان مسـاوی واحــد                   (K)در صفحه اثر نیروھای زلزله، ضریب طول مؤثر ستون           را در صــورتیکه تمـام شــرایط زیـر برقـرار باشــد، ـم

:منظورکرد

.ستون در محل اتصال پیوسته و یا گیردار است:الف

ش فشاری محوری :ب .تجاوز نمی نماید٤/٠از تحت بارھای طراحی تن

ص تغییر مکان جانبی طبقه :پ .است٠٤/٠کوچکتر از )مطابق زیر(شاخ

سیستم سازه ای

٢/٣سیستم قاب خمشی فوالدی

٢/٣سیستم دوگانه

٨/٢مھاربند واگرا+سیستم قاب ساده ساختمانی 

٤/٢مھاربند ھمگرا+سیستم قاب ساده ساختمانی 

Page 6 of کلیات22

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\3-10.html



مجموع نیروی محوری ستونھای طبقه در شرایط بارگذاری در سطح بھره برداری =

تغییر مکان نسبی االستیک طبقه تحت اثر نیروی زلزله =

ش طبقه تحت اثر نیروی زلزله= بر

ارتفاع طبقه =

شی با شکل پذیری معمولی ٧-٣-١٠ قابھای خم

ترکیبات بارگذاری برای طراحی تیرھا و ستونھا و ھمچنین اتصال تیر به ســتون، ورقھــای پیوســتگی، وصـلهء تیرھــا و سـتونھا بایــد                         

ش  .از این آیین نامه باشد١-١٠منطبق بر ضوابط بخ

شی با شکل پذیری متوسط٨-٣-١٠ قاب خم

ش  :، رعایت ضوابط زیر ضروری است١-١٠در قابھای خمشی با شکل پذیری متوسط، عالوه بر رعایت ضوابط بخ

.را برآورده نمایند٦-٣-١٠ستونھا و وصله ھای آن باید ضوابط بند ١-٨-٣-١٠

اتصاالت خمشی تیرھا به ستونھا باید برای مقاومت خمشی تیر طراحی گردد، مگر آنکه بتوان نشان داد کـه اتصـاالت                        ٢-٨-٣-١٠

.برابر نیروھای زلزله طرح را دارا می باشنداین قابھا مقاومت در مقابل ترکیب بار ثقلی به عالوه 

.طراحی شوند١-٨-١-١٠ورقھای پیوستگی در محل چشمه اتصال باید مطابق بند ٣-٨-٣-١٠

ش ناشی از بارھای ثقلی به عالوه برشی برابـر   ٤-٨-٣-١٠ جان تیرھا و اتصاالت برشی تیر به ستون باید دارای مقاومتی نظیر بر

).دھانه تیر استمجموع لنگرھای خمیری دو سر تیر و (.باشد

شی ویژه ٩-٣-١٠ قابھای خم

طراحی قابھای خمشی ویژه، باید چنان انجام شود که مفصل پالستیک خمشی در داخـل تــیر و خـارج از محـدوده اتصال تــیر بـه                                       

در نظر گرفتـه شـود، لیکــن لزومــی نــدارد ایــن            ٥/٠حداقل فاصله محل تشکیل پالستیک از بر ســتون، بایــد         .ستون واقع شود  

ش از  .ارتفاع تیر می باشد.باشد٥/١فاصله بی

ش  :، رعایت ضوابط زیر ضروری است١-١٠در قابھای خمشی ویژه، عالوه بر رعایت ضوابط بخ

.را برآورده نمایند٦-٣-١٠ستونھا و وصله ھای آن باید ضوابط بند ١-٩-٣-١٠

:اتصال تیر به ستون باید ضوابط زیر را ارضاء نماید٢-٩-٣-١٠

:اتصال تیر به ستون باید قادر به تأمین مقاومتی برابر با کمترین دو مقدار زیر باشد:الف

(I) از بر ستون تشکیل می شود٥/١تا ٥/٠مقاومت خمشی تیر که در محل لنگر پالستیک به فاصله.

(II)بدست می آید٣-٣-١٠این مقاومت برشی از رابطه .لنگر متناظر با مقاومت برشی چشمه اتصال.

ش یا پیچھای پرمقاومت اصطکاکی، در صورتیکه به کمک محاسبات یا آزمایشھا نشـان داده شــود                       :ب ھر اتصالی با استفاده از جو

ش           .که شرایط قسمت الف را برآورده می نماید، می تواند مورد استفاده قرار گیرد                 ت اتصــال از رو وقتی که بــرای نشـان دادن کفاـی
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.درصد مقادیر مندرج در بند الف فوق مالک محاسبه قرار گیرند١٢٥محاسباتی استفاده می شود، باید 

ت                                  :پ ی تـوان بـرای حصول مقاوـم در صورت استفاده از ورقھای زیرسری و روسری و ورق برشگیر جان، اتصال تیر بـه سـتون را ـم

:خمشی تیر کافی در نظر گرفت اگر منطبق بر شرایط زیر باشد

)(I                            ،ش شیاری با نفوذ کامل به بال ســتون متصــل شـده اســت اتصال بال تیر به ستون با استفاده از ورق اتصال بال که توسط جو

.تأمین گردد

)(II                                  ش گوشه در امتداد موازی محور تیر و با قالب انتھایی و یا با اسـتفاده از حـداقل دو اتصال بال تیر به ورق اتصال بال توسط جو

.تأمین گردد)پیچ برای ھر بال٤"جمعا(ردیف پیچ پرمقاومت اصطکاکی 

)(IIIش و پیچ بطور ھمزمان برای انتقال نیرو از بال تیر به ورق اتصال بال استفاده نشده باشد .از جو

)(IVش و یا پیچ پرمقاومت اصطکاکی تأمین گردد .اتصال جان تیر به ستون با استفاده از ورق اتصال جان با استفاده از جو

.آمده است٥-٣-١٠و ٤-٣-١٠، ٣-٣-١٠سه نوع اتصال نمونه واجد شرایط فوق در شکل ھای 

ش             در ستونھای ورقی و یا ترکیبی از ورق و پروفیل، چنانچه اتصاالت اجزاء                     :ت ش انجام شود، باید توسط جو به یکدیگر توسط جو

شی مقطــع سـتون                    .پیوسته انجام گیرد      ش اجزاء باید حداقل بتواند ظرفـیت بر را تحمــل کنــد، کـه در آن       مقاومت جو

ش در       .لنگر خمیری مقطع ستون بدون در نظر گرفتن نیروی محوری می باشد                  ارتفاع ستون و     ت برشــی جــو مقاوـم

ش موجود در چشـمه اتصــال بایـد بـه ارتفاعی حداقــل               .چشمه اتصال نباید از مقاومت برشی اجزای متصل شونده کمتر باشد            جو

.برابر ارتفاع تیر در باال و پایین چشمه اتصال ادامه یابد

شمه اتصال ٣-٩-٣-١٠ چ

ت             .چشمه اتصال، ناحیه محصور شده جان ستون در مقابل بالھای تیر می باشد                   -الف چشـمه اتصــال تـیر بـه ســتون بایــد مقاوـم

ش ناشی از لنگر خمشی تیر به علت بارھای ثقلی به عالوه                  برابر نیروھای زلزله را دارا باشد، لیکــن        ٨٥/١کافی برای مقابله با بر

تیرھای متصل به بالھای ســتون در محـل اتصـال بیشـتر                مقاومت برشی چشمه اتصال الزم نیست از برشی برابر               

مقاومت برشــی چشـمه اتصـال را       .، مجموع لنگرھای خمیری تیرھای متصل به ستون در یک صفحه می باشد              .باشد

:می توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود

)٣-٣-١٠(

:که در آن

.ضخامت جان یا جانھای ستون بعالوه ضخامت ورقھای مضاعف طبق بند پ در صورت وجود=

.متوسط تیرھا استفاده میشوددر صورتیکه تیرھای طرفین ستون متفاوت باشند، از -ارتفاع مقطع تیر =

ارتفاع مقطع ستون =

عرض بال ستون =

ضخامت بال ستون =

و ورقھای مضاعف باید رابطه زیـر را نـیز اقنـاع             ، اعم از جان ستون  tضخامت ھر یک از ورقھای تشکیل دھنده چشمه اتصال،          -ب  

:نماید

Page 8 of کلیات22

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\3-10.html



)٤-٣-١٠(

ش موضعی، به جان ستون متصـل شــود،    ش انگشتانه کافی به منظور جلوگیری از کمان tچنانچه ورق مضاعف توسط پیچ یا جو

.مجموع ضخامت جان ستون و ورق مضاعف خواھد بود

)ورق مضاعف(ورق تقویت چشمهء اتصال -پ 

ی                              ش نســبت ارتفـاع بــه ضــخامت جـان بــه کار گرفتـه ـم ش برشی در چشمه اتصال و یا کاھ ش تن ورقھای مضاعف به منظور کاھ

این ورقھا باید چسبیده به جان و یا با فاصله از آن بصورت متقارن نسبت به جان به کـار رونــد و بایـد در طــول لبــه فوقــانی و                         .شوند

ت                                   ش شــیاری یــا گوشـه بــه منظور حصـول مقاوـم تحتانی به ورق ھای پیوستگی و در تمام ارتفاع ورق مضاعف با استفاده از جـو

ش شوند .برشی، به بال ستون جو

ضوابط لرزه ای تیرھا در قابھای خمشی ویژه ٤-٩-٣-١٠

ش ناشی از بارھای ثقلی به عالوه برشی برابر -الف  جان تیرھا و اتصاالت برشی تیر به ستون باید دارای مقاومتی نظیر بر

.دھانه تیر می باشدمجموع لنگر پالستیک دو انتھای تیر و باشد که در آن 

ش                              -ب   ش اتصال جان بـه بالھـا بایسـتی حـداقل برابــر بر اتصال جان به بالھای تیرھا باید به صورت سرتاسری بوده و مقاومت جو

.مذکور در بند الف باشد

.تیرھا باید ضوابط مقاطع فشرده را برآورده نمایند-پ

ی                   ١٠-١-١-١٠طبق بند  عالوه بر کنترل -ت برای بال فشاری، باید ھر دو بال تیر بطور مستقیم یـا غیرمســتقیم، مھـار جانـب

)شـعاع ژیراســیون حـداقل مقطــع تـیر         (برابـر   ١٠٠فاصله بین مھارھای جانبی تیرھا در حدفاصل محور ستونھا نبایـد از                   .شوند

ھمچنین در محل تأثیر نیروھای متمرکز که در آن امکان تشکیل مفصــل پالسـتیک وجــود دارد، باید مھـار جـانبی قـرار                                    .تجاوز نماید  

.درصد نیروی بال فشاری طراحی شود٥می باشد و باید برای حداقل ١٢٠الغری حداکثر مھار جانبی .داده شود

در قابھای خمشی ویژه در ناحیه ای که امکان تشکیل مفصل پالستیک وجود دارد، ھرگونه تغیـیر ناگھـانی در مسـاحت بـال،                            -ج  

.ممنوع می باشد

مقاومت وصله تیر بایستی حداقل برابر مقاومت مقطع تیر در محل وصله باشد و محل وصله ای که در کارگاه اجرا مــی شــود                          -چ

.دو برابر عمق تیر از محل اتصال تیر به ستون، فاصله داشته باشدبایستی حداقل

در نواحی خارج از مفصل پالسـتیک و در وســط ارتفــاع مقطـع تــیر مجــاز               "تعبیه سوراخ برای عبور لوله ھای تأسیساتی صرفا           -خ

ش ھای ثانویه و تأمین مقاومت مقطع تیر در ناحیـه سـوراخ، اطمینــان                                     میباشد، در این صورت با تعبیه تقویت در اطراف سوراخ از تن

فاصـله    .ارتفاع سوراخ تا حداکثر برابر نصف ارتفاع جان و عرض سوراخ تا حداکثر دو برابر ارتفاع سوراخ مجاز می باشد                       .حاصل شود

.خالص بین دو سوراخ مجاور، نباید از دو برابر ارتفاع تیر کمتر باشد

ورقھای پیوستگی٥-٩-٣-١٠

در ناحیه اتصال در مقابل      )ورقھای سخت کننده ستون در مقابل بالھای تیر        (در تعیین احتیاج و یا عدم احتیاج به ورقھای پیوستگی             

.منظــور گـردد    ٨/١ھمیـن مقــررات بایــد مســاوی         ١-٨-١-١٠در رابطه    بال کششی تیر، نیروی کششی بال            

.توصیه می شود ورق پیوستگی ھمواره در محل اتصال قرار داده شود

سبت مقاومت٦-٩-٣-١٠ ن

:در ھر اتصال تیر به ستون باید روابط زیر اقناع گردند

)٥-٣-١٠(
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یا

)٦-٣-١٠(

:که در روابط فوق

ش ھای تسلیم مصالح ستون و تیر می باشد ھمچنین و  س و بوده و نیز تن مقادیر اسا
.پالستیک مقطع ھای ستون و تیر می باشد

.محاسبه می شود)٣-٣-١٠رابطه (مجموع لنگرھای تیرھا که متناظر با مقاومت برشی چشمه اتصال =

ستونھائی که شرایط مقطع فشرده را برآورده می نمایند در صورتیکه یکی از شرایط زیر را نیز برآورده نمایند، الزم نیســت                        :تبصره

:را ارضاء نمایند)٦و ٥-٣-١٠(ضوابط روابط 

ش ٤/٠کوچکتر از ستونھا با )الف .٦-٣-١٠برای تمام ترکیبات بارگذاری به استثنای بارھای معرفی شده در بخ

.درصد بزرگتر از طبقه فوقانی آن باشد٥٠ستونھا در ھر طبقه ای که مقاومت برشی جانبی آن )ب 
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مھاربندی ھمگرا قابھای با١٠-٣-١٠

کلیات ١-١٠-٣-١٠

کلیه اعضای مھاربند ھمگرا در قابھای ساده، قابھای خمشی با شکل پذیری کم، متوســط و زیـاد مشـمول مقــررات ایــن قســمت                          

آن دسته از اعضای این قابھا که از طریق رفتار برشی و یا خمشی نیروھای زلزله را تحمل می نمایند، باید مطابق بــا                           .می باشند   

، ٣-١٠-٣-١٠طراحی گردند، به استثنای وضعیت ذکر شده در بند ٩-٣-١٠مقررات قسمت 

اعضای مھاربندی ٢-١٠-٣-١٠

الغری:الف

یــا  ٦٠٢٥/الغــری اعضــای مھاربنــدی نبایــد از          ٦-١٠-٣-١٠و ٥-١٠-٣-١٠بجــز در حــاالت اجــازه داده شــده در بخشــھای            

تجاوز نماید،

ش مجاز :ب ش در تن کاھ

ش مجاز فشاری  :از رابطه زیر تعیین می گرددبرای اعضای مھاربندیتن

)٧-٣-١٠(

:که در آن

ش فشاری مجاز بدست آمده طبق بند = ٢-٥-١-١٠تن

B=ش طبق رابطه زیر ش تن :ضریب کاھ

)٨-٣-١٠(

٢-٥-١-١٠طبق بند =

K ، L وrبه ترتیب ضریب طول مؤثر، طول و شعاع ژیراسیون عضو مھاربندی است.

توزیع نیروھای جانبی بین اعضای مھاربند -پ 

ی نــیروی                                         اعضـای    نیروی برشی در ھر طبقه از مھاربند، باید طوری بین عناصر قطری مھاربند توزیع گـردد کـه مجمـوع مؤلفه افـق

ش کل تجاوز ننماید٧٠فشاری و یا مجموع مؤلفه افقی نیروی اعضای کششی، ھیچکدام از  .درصد بر

ش                    :تبصره برابـر   ، قادر بـه تحمـل        ٧-٣-١٠در رابطه  Bوقتی که مقاومت اعضای فشاری به تنھائی، بدون توجه به ضریب کاھ

.نیروی زلزله باشد، رعایت شرط فوق الزامی نیست

اعضای ساخته شده از چند نیمرخ -ت

درصـد الغـری کــل عضـو تجـاوز        ٧٠، نباید از       )محل ھـای اتصــال نیمرخھـا     (الغری حداکثر ھر نیمرخ در حد فاصل بستھا یا لقمه ھا                

.نماید

اتصال اعضای مھاربند ٣-١٠-٣-١٠

مقاومت :الف

.مقاومت اتصال مھاربند نباید از کمترین دو مقدار زیر کمتر شود

I) مقاومت کششی اعضای مھاربند)
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II) برابر نیروی مھاربند حاصل از نیروی زلزله تنھا)

اتصال تیر به ستون در تیرھائی که جزئی از سیستم مھاربند ھستند، باید دارای ظرفیت الزم برای انتقال نــیروی تعییـن شــده بـه                           

ش فوق باشد .رو

ص :ب ساحت خال م

:در اعضای مھاربند با اتصال پیچی، نسبت مساحت مؤثر به سطح مقطع کلی، باید رابطه زیر را اقناع نماید

)٩-٣-١٠(

:که در آن

مساحت مؤثر خالص =

.الف مشخص شده است٣-١٠-٣-١٠نیروی عضو مھاربند در مقطع خالص موردنظر که در بند =

ش نھایی حد گسیختگی مصالح استکه در آن حداقل مقاومت کششی مساوی = .تن

Kو ٨و ٧محدودیتھای ویژه مھاربندھای ٤-١٠-٣-١٠

:باید ضوابط زیر را برآورده نمایندKو ٨و ٧مھاربندی 

٨و ٧مھاربندھای :الف

(I) برابر نیروی زلزله طراحی گردند٥/١اعضای مھاربند باید برای.

(II)تیرافقی باید در حدفاصل دو ستون به صورت پیوسته باشد.

(III) تیرافقی باید قادر به تحمل نیروھای قائم در حد فاصل دو ستون بدون توجه به وجود مھاربند باشد٨در مھاربندھای نوع ،.

.این محدودیت لزومی ندارد در خرپشته، ساختمانھای یک طبقه و آخرین طبقه ساختمانھا اعمال گردد:تبصره

Kمھاربندھای :ب

ک و دو طبقــه مجــاز دانســته شـده در بنــد              Kاســتفاده از مھاربنـدھای       ت مگـر در سـاختمانھای ـی کــه در  ٥-١٠-٣-١٠ممنــوع اـس

.الف نیز رعایت گردد٤-١٠-٣-١٠اینصورت باید ضوابط بند 

قابھا با مھاربندی واگرا ١١-٣-١٠

قطعه رابط ١-١١-٣-١٠

این قطعه باید تمام ضوابط مقاطع فشرده را برآورده                   .حداقل یک قطعه رابط باید در یک انتھای ھر عضو مھاربند وجود داشته باشد                  

نموده و نسبت 

.تجاوز ننمایدیا آن از

مقاومت قطعه رابط ٢-١١-٣-١٠

ش   و خمشی  مقاومت برشی  :الف ش بــر مقاومــت قطعــه      .می باشــد ٢-٤-٣-١٠قطعهء رابط مطابق بخ وقــتی کـه بــر

.رابط حاکم است، مقاومت خمشی و محوری آن باید تنھا بر مبنای بالھای تیر محاسبه گردند

ش یافته       :ب تعریــف به صـورت     ١٢-١١-٣-١٠و ٧-١١-٣-١٠برای استفاده در بخشھای        مقاومت خمشی کاھ
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.صرفنظر نمودباشد، می توان از کمتر از در صورتی که .می شود

ش حــاکم بــر مقاومــت قطعــه رابــط اســت و مقاومــت مــورد انتظــار قطعــه رابــط برابــر                  در صــورتیکه   باشــد ، بــر

.می باشد

ـط اســت و مقاومــت مــورد انتظــار                    در صــورتیکه     ش حــاکم بــر مقاومــت قطـعـه راـب ـط باـشـد، خمــ قطعــه راـب

ش بر مقطع حاکم بوده و مقاومت مورد انتظار از درون یابی خطــی                              .می باشد  ش و خم ش بر در حالت بینابین، اندرکن

.مقادیر فوق قابل محاسبه است

دوران قطعه رابط ٣-١١-٣-١٠

برابـر نیروھــای زلزلــه طـرح،       دوران ھر قسمت از قطعه رابط نسبت به باقی قسمتھا، در تغییر مکان جانبی قاب تحت اثر                      

:زیر تجاوز نمایدنباید از مقادیر

.و یا کمتر استرادیان برای قطعات رابطی که طول آزاد آنھا ٠٩٠/٠:الف

.و یا بزرگتر استرادیان برای قطعات رابطی که طول آزاد آنھا ٠٣/٠:ب

.در حدفاصل دو مقدار فوق می توان از درون یابی خطی استفاده نمود:پ

جان قطعه رابط ٤-١١-٣-١٠

ھیچگونـه بازشـویی نبایــد در جـان قطعــه رابط               .جان قطعه رابط باید از یک ورق تک بدون ھرگونه ورق مضاعف کننده تشکیل یابــد                    

ش جان نباید از .تعبیه گردد .تجاوز نمایدتحت تأثیر بارھای جانبی، بر

اتصال عضو قطری مھاربند به قطعه رابط ٥-١١-٣-١٠

ھیـچ یــک از    .اتصال عضو قطری به قطعه رابط باید قادر به حصول مقاومت فشاری مھاربند و انتقال آن بـه جـان قطعـه رابــط باشـد                      

.آن ادامه یابدقسمتھای اتصال عضو قطری به قطعه رابط، نباید به ناحیه جان

سخت کننده ھای قطعه رابط٦-١١-٣-١٠

بـه   .در انتھای قطعه رابط که عضو قطری به آن متصل است، باید ســخت کننـده جــان در تمـام ارتفـاع در دو طـرف قـرار داده شــود                               

سخت             پ، باید در فاصله       -٣-١١-٣-١٠عالوه، برای قطعات رابط با طول آزاد واقع در محدوده بند              از ھـر دو انتھـای قطعــه رابــط، 

و ضــخامت آنھــا نبایــد کمــتر از      عــرض کــل ســخت کننــده ھــا نبایــد کمــتر از          .کننــده جــان در دو طــرف قــرار داده شــود    

ض بال و bf.(میلیمتر گردد١٠یا  .)ضخامت جان می باشدtwعر

سخت کننده ھای میانی ٧-١١-٣-١٠

:در صورت تحقق ھر یک از شرایط زیر، باید در جان قطعه رابط، سخت کننده ھای میانی در تمام ارتفاع جان قرار داده شود

.کنترل می گرددجایی که مقاومت قطعه رابط توسط :الف

ش یافتـه،                            :ب ت خمشــی کــاھ ش تعییـن شــده بــا اسـتفاده از مقاوـم ش کنترل شده و بر وقتی که مقاومت قطعه رابط توسط خم

.تجاوز نماید، از 

فواصل سخت کننده ھای جان ٨-١١-٣-١٠

:در مواقعی که نیاز به سخت کننده ھای میانی می باشد، فواصل آنھا باید ضوابط زیر را برآورده نماید

.تجاوز نمایدرادیان، فواصل نباید از ٠٩/٠برای قطعات رابط با زاویه دوران :الف
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بـرای زاویــه دوران بیـن         .تجاوز نمایــد  رادیان یا کمتر، فاصله بندی نباید از           ٠٣/٠برای قطعات رابط با زاویه دوران          :ب

.رادیان می توان از درون یابی خطی استفاده نمود٠٩/٠تا ٠٣/٠

محل سخت کننده ھای جان٩-١١-٣-١٠

میلیمتر و بزرگتر، سخت کننده ھای جان باید به صورت تمام ارتفــاع و در ھــر دو طــرف جـان قـرار داده                              ٦٠٠برای تیرھایی با ارتفاع        

ک طـرف جــان واقــع شـوند     ٦٠٠برای تیرھایی با ارتفاع کوچکتر از .شوند ضـخامت   .میلیمتر، این سخت کننده ھا کافی است در ـی

ض آنھا نباید١٠کمتر از ، نبایدسخت کننده ھا، میلیمتر و عر

.باشدکمتر از 

ش سخت کننده ھا ١٠-١١-٣-١٠ جو

ش می دھند، باید قادر بـه حمـل نـیروی                         جوشــھای  .باشــند جوشھای گوشه ای که ورق سخت کننده را به جان تیر جو

را داشــته باشــند کــه در آن     گوشه ای کـه ســخت کننــده را بـه بالھـا اتصــال مــی دھنـد، بایــد توانــایی حمـل نـیروی                        

.ضخامت سخت کننده می باشدtعرض و bو 

اتصال قطعه رابط به ستون ١١-١١-٣-١٠

ب     و تجــاوز نمایــد کـه در آن       در صورتیکه قطعه رابط به ستون متصل باشد، طول قطعه رابط نباید از               بـه ترتـی

.لنگر خمشی پالستیک و نیروی برشی پالستیک قطعه رابط می باشد

:در محل اتصال قطعه رابط به بال ستون، باید ضوابط زیر برآورده گردد:الف

ش نفوذی کامل به بال ستون متصل گردد .بال تیر باید با جو

ت برشــی                        ٧-١١-٣-١٠وقتی که مقاومت قطعه رابط مطابق بند           ش کنترل گردد، اتصـال جــان بایـد قــادر بـه تـأمین مقاوـم ، توسط بر

.کامل تیر باشد

ش شـوند و                       :ب ش نفوذی کامل به ورقھـای اتصــالی جـو وقتی که قطعه رابط به جان ستون متصل می شود، بالھای تیر باید با جو

ش گردد .اتصال جان باید برای حصول تمام مقاومت برشی جان جو
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اجزای مھاربندھای واگرا٦-٣-١٠شکل 
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جزئیات قطعه رابط٧-٣-١٠شکل 

مقاومت مھاربند ١٢-١١-٣-١٠

ت   .برابر نیروی محوری نظیر مقاومت کنترل کننده قطعه رابـط باشــد            ٥/١اعضای مھاربند باید دارای مقاومت فشاری حداقل             مقاوـم

ش یافته کنترل کننده قطعه رابط کمترین دو مقدار مقاومت برشی  ش ناشی از مقاومت خمشی کاھ .می باشدیا بر

مقاومت ستون ١٣-١١-٣-١٠
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.برابر مقاومت دھانه با مھاربند واگرا، مطابق تعریف باال باشد٢٥/١ستون باید دارای مقاومتی مساوی 

قطعه رابط در تراز بام١٤-١١-٣-١٠

.طبقه، تعبیه قطعه رابط در تراز بام الزم نیست٥برای مھاربندھای واگرا محور باالتر از 

مھاربند واگرا در ترکیب با سایر انواع ١٥-١١-٣-١٠

ش از       طبقه، طبقه اول قاب با مھاربند واگرا، می تواند بـه صـورت ھمگــرا مھاربنـدی گــردد، بـه شــرط اینکــه                          ٥در ساختمان ھای بی

.درصد بزرگتر از ظرفیت تسلیم طبقه باالتر طبقه اول باشد٥٠بتوان نشان داد ظرفیت ارتجاعی آن 

نیروھای محوری ١٦-١١-٣-١٠

ی از عناصـر مھاربنـد و انتقـال                                       در محاسبات قاب، باید نیروھای محوری در تیرھای قاب با مھاربنــدی واگـرا بــه علــت نیروھـای ناـش

.نیروی زلزله به انتھای قابھا، در نظر گرفته شود

بالھای تیر ١٧-١١-٣-١٠

برابـر   یـا   بالھای فوقانی و تحتانی تیرھای قاب با مھاربند واگرا باید در محل اتصال مھاربند و در فواصلی نه بزرگـتر از                     

ی بایــد بــرای تحمـل نـیروی         مھارھـای انتھـایی باید بـرای تحمــل نــیروی           .عرض بال، مھـار گــردد     و مھارھــای داخـل

ض و .طراحی گردند .ضخامت بال می باشدعر

اتصال تیر به ستون ١٨-١١-٣-١٠

چنیـن  .اگر قطعه رابط در مجاورت ستون نباشد، اتصال تیر به ستون را می توان در صفحه جان تیر به صورت مفصلی طراحی نمود                                

.باشداتصالی باید قادر به تحمل لنگر پیچشی 

توصیه ھای طراحی ١٩-١١-٣-١٠

.در طراحی مھاربندھای واگرا توصیه می گردد موارد زیر مدنظر قرار گیرد

.حتی المقدور رفتار حاکم بر قطعه رابط، برشی باشد:الف

Lbتوصیه می شود طول قطعه ھای رابط میانی از :ب .طول محور به محور دھانه تیر استLbکوچکتر باشد که در آن2/0

:رابطه زیر محاسبه گردددر صورت امکان، سختی معادل قطعه رابط با مخلوط نمودن سختی خمشی و سختی برشی، از:پ

:در رابطه فوق داریم

)سختی برشی قطعه رابط(
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)سختی خمشی قطعه رابط(

Ke= سختی معادل قطعه رابط

سطح مقطع جان قطعه رابط =

ش بر مقاومت قطعهء رابط حاکم است، ممان اینرسی قطعهء رابط باید تنھا (ممان اینرسی قطعه رابط، = وقتی که بر

).برمبنای مشخصات بال ھای قطعهء رابط محاسبه شود

e=طول قطعهء رابط

.درجه باشد٦٠تا ٣٥بین زاویه بین عضو مھاربند و تیر :ت

.برابر لنگر متناظر با مقاومت کنترل کننده قطعه رابط باشد٥/١مقاومت خمشی تیر خارج از قطعه رابط، حداقل به اندازه :ث

.مدلسازی کامپیوتری طوری انجام شود که اثر نیروی محوری در تیرھای قاب با مھاربندی واگرا ملحوظ گردد:ج

.از به کاربردن تیرھای النه زنبوری در دھانه ھای مھاربندی شده تیرھای قابھا با مھاربندی واگراخودداری گردد:چ

متر ١٨ساختمانھای منظم تا پنج طبقه و کوتاھتر از ١٢-٣-١٠

Xمــتر، چنانچـه مقاوـمت مھاربنــدھای ھمگـرای         ١٨ساختمانھای منظم تا پنج طبقه و کوتاھتر از در و اتصـاالت آنھــا از      ٨و یـا   7 ،

در مـورد   ٤-١٠-٣-١٠تا ٢-١٠-٣-١٠آیین نامه ای زیادتر باشد، رعایت ضوابط بندھای              )ھمراه با بار ثقلی  (برابر نیروھای زلزله     

.آنھا الزم نیست

سازه ھای غیرساختمانی ١٣-٣-١٠

ست مقــررات بنــد                       را بــرآورده ٣-١٠-٣-١٠سازه ھای مھاربندی شده غیرســاختمانی، مثــل ســیلوھا و مخـازن و غـیره، فقــط الزم ا

.نمایند

آزمایشھای غیرمخرب ١٤-٣-١٠
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ش            ک آزمایشـھای                       ٢-١٠عالوه بر ضوابط منـدرج در بخــ ی ویـژه بایـد بــه کـم ی بیــن اعضـای اصـلی قابھـای خمـش ، اتصــاالت جوـش

.غیرمخرب مورد بررسی قرار گیرند

ش                             -١ ی مـورد آزماـی ش اولتراسـونیک و یــا رادیوگراـف ش آزمای تمام جوشھای شیاری با نفوذ کامل در وصله ھا و اتصاالت باید به رو

.قرار گیرند

س ناظر، جوشھای شیاری با نفـوذ نسـبی و جوشــھای گوشـه مـورد اســتفاده در                                      -٢ ص دستگاه نظارت یا مھند در صورت تشخی

ش رنگ نافذ یا مغناطیسی قرار گیرند .ساخت و وصله اعضاء و اتصاالت باید تحت آزمای

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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اعضای کششی

ی                  این فصل به اعضای تحت اثر نیروی محوری کششی که در امتداد محور مرکزی عضو بارگـذاری شـده انـد، ـم

ش به علت تغییر ناگھانی مقطع باشــند، بایـد                              .پردازد محاسبه اعضایی که تحت اثر پدیده خستگی و یا تمرکز تن

ش قرار گیرند، به بنــد          .با توجه به این پدیده انجام شود     ش و خم ۶-١-١٠برای اعضایی که تحت اثر مشترک کش

.مراجعه شود٣-٧-١-١٠و برای میله ھای دندانه شده به بند ٢-

شی  مقاطع محاسباتی در اعضای کش

ششی )الف سطح مقطع کلی عضو ک

برابر با مجموع سـطح مقطعھـای اجـزای آن و سـطح مقطــع ھــر جــزء، برابــر با             سطح مقطع کلی عضو    

ی در ضـخامت آن می باشـد              ت از مجمــوع                .حاصلضرب پھنای کـل ی عبــارت اـس ی پھنـای کـل بـرای نیمـرخ نبـش

.پھناھای دو بال منھای ضخامت بال

ص عضو کششی )ب  سطح مقطع خال

ص عضو     ی              سطح مقطع خال ص اجـزاء در ضخامت مربــوط ـم برابر با مجمـوع حاصــل ضــربھای پھنــای خـال

ی                             .باشد پھنای خالص عبارت است از پھنای کلی منھای قطر سوراخھای عضو که به شرح زیر در نظر گرفته ـم

:شود

میلیمــتر بزرگـتر از قطـر ســوراخ به              ٢در صورت استفاده از دستگاه پانچ، قطر سوراخ پیچ و پرچ بــه مقـدار                      .١

.حساب می آید

در مسـیر مقطـع بحرانــی احتمـالی قـرار          )بـه صـورت قطــری یـا زیگـزاگ         (اگر سوراخھای متعدد به شکل زنجیره         

ی، مجمـوع قطــر سـوراخھای مسـیر                           ص باید از پھنای کلی مــورد بررـس داشته باشند، برای محاسبه پھنای خال

. را اضافه کردجملهزنجیره را کم و به آن برای ھر ردیف گام مورب در زنجیره، یک مرتبه

:که در آن

S گام طولی(عبارت است از فاصله مرکز به مرکز سوراخھا در امتداد طولی.(

g گام عرضی(عبارت است از فاصله مرکز به مرکز ردیفھای طولی.(
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در نیمرخ نبشی گام عرضی برای سوراخھای واقع در روی دو بال متعامــد، عبــارت خواھـد بــود از جمـع فواصـل                           

.سوراخھا تا پشت نبشی منھای ضخامت آن

ت                      ی را بــه دـس ش کشـش ص بحرانی، مقطعی است که سوراخھای مسیر زنجیره مربوط، حداکثر تـن مقطع خال

.دھد

ششی )پ  سطح مقطع مؤثر عضو ک

در صورتی که بار به صورت مستقیم، توسط وسایل اتصال، به ھر یک از اجزای تشکیل دھنده مقطــع منتقـل               .١

ص برابر سطح مقطع شود، سطح مقطع موثر   جوشیدر اتصالدر اتصال پیچی و خال

.در نظر گرفته می شود

منتقـل شــود، سـطح مقطـع        )و نـه تمـام آن      (اگر بار توسط پیچ به قسمتی از اجزای تشکیل دھنده مقطع                   .٢

:مؤثر از رابطهء زیر به دست می آید

)١-١٠-۴-١(

:که در آن

سطح مقطع خالص عضو، =

.ضریب سطح مؤثر=

منتقـل شــود،  )و نـه تمــام آن   (اگر بار توسط اتصال جوشی به قسمتی از اجـزای تشــکیل دھنده مقطـع                    .٣

:سطح مقطع مؤثر از رابطه زیر بدست می آید

)١-١٠-۴-٢(

:که در آن

.سطح مقطع کلی عضو می باشد=

ششی)U(ضریب سطح مؤثر  در اعضای ک
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ش و سوابق تجربی دیگری، اسـتفاده            مقدار ضریب  باید به شرح زیر در نظر گرفته شود مگر اینکه نتایج آزمای

.از ضریب بزرگتری را موجه کند

ب ســاخته شـده، در اتصـالھای           )T(نورد شده و سپری  Iبرای نیمرخھای    )الف  بریده شده از آنھا و مقاطع مرـک

جوشی، پیچی و یا پرچی، در صورتی که اتصال از طریق بالھــا برقــرار شـده و بــرای نبشــی ھــا در صـورتی کــه                           

/٨۵:توسط یک بال متصل شده باشند و حداقل سه وسیله اتصال در ھر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد                  

٠=U

در تمام اعضای با اتصال پیچی و یا پرچی که فقط دو وسیله اتصال در ھر ردیف در امتداد تــأثیر نــیرو موجـود          )ب 

U=٧۵/٠:باشد

متصـل انـد، طـول      )در انتھـای قطعـه     (در اتصاالت تسمه و ورق کــه بــا جوشـھای طولــی در دو لبــه مـوازی             )پ 

باید طبق رابطـه   کمتر باشد و سطح مقطع مؤثر       )پھنای تسمه   (جوشھا نباید از فاصله عمودی بین آنھا           

:بشرح زیر بدست آیدuبا ضریب)۴-١-١٠(

Wاگر  > L > W U=٧۵/٠آنگاه 5/1

Wو اگر 5/1 W > L > U=٨٧/٠آنگاه 2

W2و اگر  L< ١آنگاه=U

:که در آن

L= ش و طول جو

W= ش(پھنای ورق .است)فاصله بین خطوط جو

ششی )ت  ورقھای اتصال ک

اتصاالت شکل دیگر، که تحت اثر نیروی کششی قرار می گیرنــد،         ورقھای اتصال اعضای خرپاھا، مھاربندھا و یا       

ی باشـد،               ٢-۴-١-١٠باید مطابق با بند    طرح و محاســبه شــوند و در آنھــا سـطح مقطـع مؤثـر مــالک محاسـبه ـم

درصـد سـطح مقطــع کــل بـه     ٨۵بزرگـتر از  )سـطح مقطــع مؤثـر   (مشروط بر آنکه از نظر محاسـباتی ایــن سـطح     

.حساب نیاید

)١-١٠-۴-٣(

تنشھای مجاز٢-۴-١-١٠

ش کششی مجاز      بـر روی سـطح مقطــع موثـر    ۵/٠از بر روی سطح مقطع کــل و یـا     ۶/٠نباید از تن

ش تسلیم و     خالص تجاوز کند که       ش نھایی مصالح می باشند     تن عالوه بر این، قطعات کششی که با        .تن

.سـوراخ پیــن تــأمین کننـد     را در محـل    ۴-۴-١-١٠اتصال مفصلی و پین متصل می شوند، باید محـدودیتھای بنـد             

قطعـات  .بررســی شــود۴-٧-١-١٠مقاومت برشی و پارگی در اتصال انتھای اعضای کششی باید مطابق با بند         

.الف را برآورده کنند-٣-۴-١-١٠سرپھن، باید محدودیت ھای بندکششی از تسمه ھای 

ششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق٣-۴-١-١٠ اعضای ک
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س با یکدیگر متصل می شوند، فاصله                ء وسایل اتصال بین یک نیمـرخ و          در عناصری که به طور سرتاسری در تما

:ورق یا بین دو ورق نباید از مقادیر زیر بیشترشود

ی ندارند،                                 )الف برابـر ٢۴در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی شوند ولی احتمال زنگ زدگی و خوردـگ

.میلیمتر٠٣٠ضخامت نازکترین ورق یا 

ی                  )ب  ی و خوردـگ برابـر ١۴قـرار گیرنـد،      )حاصــل از عوامـل جـوی     (در قطعات رنگ نشده که تحت اثـر زنــگ زدـگ

.میلیمتر٢٠٠ضخامت نازکترین ورق یا

س با یکدیگر تشکیل می شوند، فاصـله محـور بـه                )یا تعداد بیشتری  (در اعضای کششی که از دو         نیمرخ در تما

ش منقطع    محور پیچھا و پرچھا و یا فاصله  که آنھا را بـه یکدیگر متصـل می کنـد، نبایــد از               ء آزاد بین نوارھای جو

.میلیمتر بیشتر شود۶٠٠

ی شــوند و بیـن آنھـا بـه فواصــلی                 )یا تعداد بیشـتری    (در اعضای کششی که از دو         نیمـرخ و یــا ورق تشـکیل ـم

و در این نقاط به یکدیگر متصل می شوند، فاصله لقمه ھا و اتصاالت باید طوری اختیــار               قطعات لقمه قرار گرفته  

.تجاوز نکند٣٠٠شود که ضریب الغری ھر یک از عناصر تشکیل دھنده در فاصله آزاد از 

ب     )بدون بستھای چپ و راست     (در اعضای کششی مرکب، به کار بردن قیدھای موازی             در وجوه باز نیمرخ مرـک

ضلع قیدھای موازی در امتداد طول عضو باید حداقل یک دوم فاصــله بیــن دو ردـیف وسـایل اتصـالی             .مجاز است 

فواصل یـاد شـده کمتـر        ضخامت این قیدھا نباید از    .باشد که قید را به عناصر عضو کششی متصل می کند             

ش منقطـع در امتـداد طولــی، در اتصـال                                .شود فاصله محور به محور پیچھا یا پرچھا و فاصله آزاد بین نوارھای جو

فاصله قیدھای موازی از یکدیگر باید به اندازه ای باشد که ضــریب الغـری          .میلیمتر تجاوز کند   ١۵٠قیدھا نباید از    

.بیشتر نشود٣٠٠ھر یک از اجزای کششی متصل شده بین این قیدھا، از 

در اعضای کششی مرکب با قیدھای موازی و یا مورب، دو انتھای عضو باید به کمک ورقھایی کـه طـول آنھـا در                      

برابر فاصله مرکز به مرکز عناصر و یا طول اتصال نیست، به یکدیگر اتصال یابند۵/١امتداد عضو کمتر از 

ششی با اتصاالت لوالیی۴-۴-١-١٠ اعضای ک

تنشھای مجاز )الف

ش مجاز در مقطع باقیمانده، در محل سوراخ لوال  .تجاوز کند۴۵/٠کششی نباید از در قطعهتن

ش فشاری تماسی در روی سطح تصویر شده پین               س       (تن نباید از مقادیر داده شده       )حاصلضرب قطر در طول تما

.بزرگتر شود٧-٧-١-١٠در بند 

ش مجـاز برابــر             ب-۴-۴-١-١٠در تسمه ھای سرپھن که شرایط بند              بـر ســطح مقطـع     ۶/٠ تأمین شده باشد، تنــ

.تسمه در نظر گرفته می شود

سمه ھای لوال شده )ب  )١-۴-١-١٠شکل (ت

ص بعد از سوراخ           نبایـد از   )که موازی محور عضو کششی در نظر گرفته مــی شـود           (حداقل سطح مقطع خال

.سطح مقطع عرضی باقیمانده در محل سوراخ، کمتر شود

در قطعات با اتصال پین که انتظار می رود اتصال مفصلی تحت بارھای حداکثر، حرکت نسبی بین قطعات متصل                    

ش از  .میلیمتر بزرگتر از قطر پین باشد١شده را تسھیل کند، قطر سوراخ پین نباید بی

درجه نسبت به محور طولی عضو، پخ زد مشـروط بر                ۴۵می توان گوشه ھای بعد از محور سوراخ را تحت زاویه              

آنکه مقطع باقیمانده بعد از سوراخ مفصل در امتداد عمود بر خـط بریـده شـده، کمـتر از سـطح مقطــع عمــود بـر                      
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.امتداد نیروی وارده نباشد

سمه ھای سرپھن)پ  )٢-۴-١-١٠شکل (ت

در صورت لزوم، بدون در نظر داشـتن ورقھـای تقویـتی متصــل           (ضخامت تسمه ھای سرپھن باید یکنواخت باشد    

شعاع قسمت ماھیچه ای   .ھمچنین سرپھن این تسمه ھا باید دایره ای و ھم مرکز با سوراخ پین باشد                        )شده

.شکل که در لبه اتصال قسمت پھن به تسمه وجود دارد، نباید از شعاع سردایره ای شکل کمتر باشد

ضخامت تسمه را نباید کمتـر    .برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود    ٨برای محاسبهء عرض تسمه نباید بیشتر از      

حالتی که پین اتصال دارای مھره باشد که با سفت کردن آنھا قطعـات جمـع و                    میلیمتر در نظر گرفت، مگر        ١٢از  

و بیشــتر از   فاصلهء بین لبهء سوراخ تا لبه تسمه در امتداد عمود بر نـیروی وارده، نباید کمـتر از                               .فشرده شوند 

.عرض تسمه در نظر گرفته شود

ش از         .برابر عرض تسمه کمتر باشد    قطر پین نباید از     .میلیمتر بزرگتر از قطر پین باشـد         ١قطر سوراخ نباید بی

ش از    (برای فوالدھای پرمقاومت      ش تسلیم بی نیـوتن بـر میلیمتـر       ۴٠٠]*کیلوگرم برسانتیمتر مربع یـا        ۴٠٠٠با تن

)مربع ش داده شود۵، قطر سوراخ نباید از [ .برابر ضخامت تسمه تجاوز کند و عرض تسمه باید متناسب کاھ

تسمه ھای لوال شده١-۴-١-١٠شکل 

سوراخ پیـن            .ی به یکنواخت بودن ضخامت صفحه نیست           نیاز)١( اتصاالت قسمتھائی که در ناحیـه 

.وصل می شوند باید طوری باشند که نیروی منتقله توسط پین را تحمل کنندبه صفحه
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اتصال لوالیی تسمه ھای سرپھن ٢-۴-١-١٠شکل 

سمه در ناحیه سوراخ تقویت نشود)١ ضخامت در طول تسمه یکنواخت باشد و ت
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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)پالستیک(تحلیل و طراحی خمیری٤-١٠

حدود کاربرد ١-٤-١٠

ش معین خواھد شد، طرح و محاسبه تیرھـای سـاده و یکسـره، قابھـای                                        با توجه به محدودیتھایی که در این بخ

ش خمیری  .مجاز می باشد)بر مبنای مقاومت نھایی آنھا(صلب با مھاربند و بدون مھاربند، به رو

ت الزم بـرای تحمـل بارھــای                              مقاومت نھایی، که بر حسب تحلیل مستدل تعیین می شود، نباید از مقدار مقاوـم

برابر بارھای زنده و مرده به اضافه بــار بـاد یـا زلزلــه،                 ٣/١برابر بارھای زنده و مرده و یا از           ٧/١ضریبداری مساوی  

.کمتر باشد

ایـن  .بـرآورده شـود   ٢-٠-١٠مندرج در فصـل   )١(باید شرایط سازه گروه   )در صفحه قاب(در کلیه قابھای خمشی  

١٠مطلب مانع از آن نمی شود که در بعضی نقاط اتصاالت ساده به کار رود، مشروط بر آنکه محدودیت ھای بند     

ش تامین شود٣-٤- .ھمین بخ

ست             )٢(استفاده از سازه گروه     ی گیرنــد مجـاز ا اتصـاالتی کــه یــک   .برای اعضایی که بین قابھای صــلب قــرار ـم

ش خمیری طرح شد     (قسمت از سازه را    )که بر ایـن مبنـا طرح نشـده اســت           (به قسمتی دیگر  )که بر مبنای رو

ی فوقـانی و یــا اتصـال معمولی جــان،                                 متصل می کند لزومی ندارد از اتصال معمولی با نبشی نشیمن، و نبـش

.صلب تر باشد

ی شــود، الزم نیســت                   ش خمیری به عنوان مبنـای محاسـبه بـرای تیرھــای یکسـره و قابھـا اسـتفاده ـم اگر از رو

ش ھای مجاز رعایت شود         ش تن ش           .محدودیت ھای مربوط به رو به عبارت دیگر جز حالتھایی که قـوانین ایــن بـخ

.معتبر می باشد٢-١٠تا ٠-١٠جانشین شده باشد، در بقیه موارد محدودیت ھای بخشھای 

ی بــرای   .برای تیرھای عبورگاه جراثقالھا، طراحی تیرھای یکسره به روی مقاومت نھایی توصــیه نمــی شـود                         وـل

ش عمل کرد .قابھای خمشی تیرھای عبورگاه جراثقال را نگھداری می کنند، می توان در حدود مقررات این بخ

فوالد ساختمانی ٢-٤-١٠

ی عبارت اســت از                     ی شــود، بــه طــور کـل ش خمیری تحلیـل و طراحــی ـم :فوالد مناسب برای سازه ای که به رو

)مثال با ترکیبی از منگنز، وانـادیوم و یـا کلمبیـم            (فوالدھای نرمه کربن دار معمولی تا فوالدھای پرمقاومت آلیاژی            

ی نھـایی آنھـا              ٤٥٠٠تا ٢٣٠٠این فوالدھا از حدود    حد  کیلوگرم بر سانتیمترمربع متغیر و مقاومت کشـش

مشخصات فوالد مصرفی طبق استاندارد مربوط، باید در مـدارک                 .برابر حد جاری شدنشان می باشد          ٣/١حداقل  

.طرح و محاسبه قید شود
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مبنای تعیین حداکثر مقاومت ٣-٤-١٠

، حداکثر مقاومت را می تــوان بــا          )٢-٠-١٠مندرج در فصل    )١(تماما با اتصاالت گروه        (برای قابھای یک یا دو طبقه         

ش        بـرای قابھــای    .را نادیـده گرفــت )اثـر  (و ناپایـداری قــاب   تحلیل حدی معمولــی تعییـن کـرد و اثــر کمـان

مھاربندی شده چند طبقه، باید اثر ناپایداری قاب را در تحلیل و طراحی مقطـع مھاربنــدھا و نـیز اعضـای قاب در                                   

ستقیما                      .نظر گرفت  ت      "برای قابھای مھاربندی نشده چند طبقه، باید اثر ناپایــداری قـاب را م در محاسـبه مقاوـم

.حداکثر در نظر گرفت

پایداری قابھای مھاربندی شده ١-٣-٤-١٠

ش خمیری محاسبه شده باید به حـد کــافی باشـد بـه                                     سیستم مھاربند قائم برای یک قاب چند طبقه که به رو

:طوری که تحلیل مربوط نشان دھد

ش سازه تحت اثر بارھای قائم ضریبدار جلوگیری می کند-١ .از کمان

ش جانبی تحت اثر بارھای ضریبدار قائم به اضافه بارھای ضریبدار جـانبی در نظـر گرفتــه شـود،                            -٢ زمانی که ران

.پایداری جانبی سازه را تامین می کند

اگر اتصال دیوارھای خارجی و داخلی، کفھا و سقفھا با قابھای ساختمان به خوبی صـورت گرفتـه باشـد، مجـاز                                

ی          (است که در محاسبه عمل مھاربند قائم را توام با کمک این قسمتھا                    آنھایی که در امتداد نظــیر وارد عمــل ـم

.در نظر گرفت)شوند

اگر ستونھا، شاھتیرھا، تیرھا و مھاربندھای چپ و راست در دستگاه مھاربند قائم به کار روند، می توان آنھـا را                               

به صورت یک طره خرپایی شکل در نظر گرفت که در آن گره ھای این تیر مشبک از نوع اتصاالت ساده است و با                 

ش قاب و ناپایداری جانبی را انجام داداین مفروضات تحلیل .کمان

نـیروی   .تغییر طول محوری اعضای مربوط به دستگاه مھاربند قائم را باید در محاسبه پایداری جانبی منظـور کـرد                        

ی آیــد، نبایـد از                               محوری در این اعضا که از اثر بارھای قائم ضریبدار به اضافه بارھای جانبی ضــریبدار بـه وجـود ـم

ش جاری شدن در سطح مقطع عضو می باشد(تجاوز کند  ).حاصل ضرب تن

ابعاد تیرھا و شاھتیرھایی که در دستگاه مھاربند قائم قاب چند طبقه شرکت دارند باید برای نیروھای محوری و                    

)٢-٤-١٠(لنگرھای خمشی ھمزمان، حاصل از بارھای ضـریبدار جــانبی و بارھـای ضـریبدار قـائم و طبق رابطـه                               

حداکثر مقاومت محوری تیر بر حسب ضریب الغری موجود بین نقاط تکیه گـاه                          در این رابطه    .تعیین شوند 

ش می باشد .جانبی آن در صفحه خم

پایداری قابھای مھاربندی نشده ٢-٣-٤-١٠

باید به وسیله تحلیلی تعیین شود که شامل اثر ناپایداری کـل قـاب و                  مقاومت یک قاب چند طبقه بدون مھاربند       

:طوری محاسبه شود که در حالتھای زیر پایدار باشدچنین قابی باید .تغییر شکل محوری ستونھا باشد

.تحت اثر بارھای قائم ضریبدار-١

.تحت اثر بارھای قائم ضریبدار به اضافه بارھای جانبی ضریبدار-٢

.تجاوز کندنیروی محوری در ستونھا در اثر بارھای ضریبدار نباید از 

ستون ھا ٤-٤-١٠

ش ستونھا که در بارگذاری نھایی مفصلھای خمیری تشکیل خواھد شد ضریب الغری                     نباید از در صفحه خم
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.تعیین شد بیشتر شود٢-٥-١-١٠که در بند مقدار 

:در نظر گرفته شود)١-٤-١٠(حداکثر مقاومت یک عضو فشاری تحت اثر بار محوری باید برابر با مقدار رابطه 

)١-٤-١٠(

:که در آن

A= سطح مقطع کلی عضو و

.به دست می آید و تابع ضریب الغری عضو می باشد)١-٥-١-١٠(مقداری است که از رابطه =

ی زیـر را بـرآورده                            اعضایی که تحت اثر مشترک بارھای محوری و لنگر خمشی قـرار گیرنــد، بایــد روابــط اندرکنـش

:کنند

)٢-٤-١٠(

)٣-٤-١٠(

:که در آن

M=حداکثر لنگر ضریبدار

P= نیروی محوری ضریبدار

ش اولر= .بار کمان

:که در آن

.تعیین می گردد١-٦-١-١٠مطابق بند =
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.تعیین شده است١-٦-١-١٠ضریبی که در بند =

.حداکثر لنگری که عضو می تواند در صورت عدم وجود بار محوری تحمل کند=

س مقطع خمیریZ(لنگر خمیری  برای ستونھایی که در جھت ضعیف مھاربندی شده)اسا
:باشند

)٤-٤-١٠(

:برای ستونھایی که در جھت ضعیف مھاربندی نشده باشند

)٥-٤-١٠(

.بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشددر رابطه فوق 

.بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع می باشدکه در آن

ش ٥-٤-١٠ بر

بجز حالت تقویت با قطعات تقویتی قطری و ورقھای مضاعف کننـده، ابعــاد جـان سـتونھا، تیرھـا، شــاھتیرھا بـه                                  

انضمام سطوحی که در منطقه اتصال ھستند، باید طوری محاسبه شود که رابطه 

.صادق باشد)٦-٤-١٠(

)٦-٤-١٠(

:که در آن

V=ش ناشی از بارھای ضریبدار بر
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ارتفاع کلی نیمرخ و =

.ضخامت جان است=

لھیدگی جان ٦-٤-١٠

قطعات تقویتی جان در نقطه تاثیر بارھا، در محلھایی که امکان تشکیل مفصل خمــیری وجـود دارد، بایــد گـذارده                       

متصـل   )بـه صـورت گوشـه قـاب       (عضو که بار متمرکز توسط بالھـای عضـو دیگــری کـه به آن                     در نقاطی از   .شود

ی بـزرگ در                             ش تنشــھای کشـش است، وارد می شود و احتمال لھیدگی جان در محـاذات بــال فشـاری یـا پیـدای

ی    ١-٨-١-١٠نقطه اتصال بال کششی وجود دارد، باید قطعات تقویتی جان مطابق بـا مشخصـات بنـد                        ش بیـن پـی

.شود

)نسبتھای پھنا به ضخامت(حداقل ضخامت ٧-٤-١٠

ت اثـر                  ک، کــه تـح نسبت پھنا به ضخامت در بالھای نیمرخھای نورد شده و مقاطع ساخته شده مشابه با جان ـت

:قرار می گیرند، نباید از مقدار زیر تجاوز کند)در بارھای نھایی(فشار حاصل از دوران زاویه ای در مفصل خمیری 

ش جاری شدن = *[N/mm2]یا (kg/cm2)تن

پھنای بال=

.ضخامت بال=

مجـاز اســت ضـخامت متوسـط بــال منظـور        )بالھای با ضخامت متغیر(برای بالھایی که سطوح آنھا شیبدار باشد 

نسبت پھنا به ضخامت در بالھای تحت فشار در تیرھای با مقطع قوطی شکل و ورقھـای تقویــتی نبایـد از                .شود
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ت پھنــای ورق تقویـتی بایـد برابــر فاصـله بیــن دو خــط                    .تجاوز کند  یا   برای ایـن حاـل

ش در دو لبه آن در نظر گرفته شود .اتصال پیچ و پرچ و یا جو

ش خمیری قرار دارند نباید از مقداری که از رابطه                        ١٠(نسبت ارتفاع به ضخامت در جان اعضایی که تحت اثر خم

:به دست می آید، بیشتر شود)٨-٤-١٠(یا )٧-٤-

است؛ وقتی که 

)٧-٤-١٠(

است؛ وقتی که 

)٨-٤-١٠(

اتصاالت ٨-٤-١٠

ی دارد و جــزء فرضــیات                    ش اساـس کلیه اتصاالتی که سختی و صلبیت آنھـا در یکسـرگی و یکپارچگی ســازه نقــ

اصلی محاسبه بوده است، باید قادر به تحمل لنگرھا، برشھا و نیروھای محوری کـه تحــت اثر بارھـای ضـریبدار                                    

با توجـه بــه    (که به صورت شیبدار یا منحنی          )ماھیچه ھا (اتصاالت گوشه   .کامل، بر آنھا وارد خواھد شد، باشند            
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ساخته می شوند، باید طوری طراحی شوند که لنگر مقـاوم خمــیری مربـوط بــه مقطــع مجــاور                       )شرایط معماری  

.ماھیچه را به طور کامل به وجود آورند

قطعات تقویتی برای یکسرگی در جاھایی که الزم است باید به کار رود، به طوری که در اعضایی که بال آنھا در                           

ایـن  .مجاورت اتصال به عضو دیگری ختم می شود، باید این نقاط به صورت یکسـره بـا اعضـای دیگـر قــاب درآیــد                                 

قطعات باید به صورت جفت در دو طرف جان عضوی که به صورت سرتاسری از داخل اتصال مــی گــذرد قـرار داده               

.شود

پیچھا، پرچھا و جوشھا باید طوری محاسبه شوند که در مقابل نیروھای حاصل از بارھای ضریبدار با به کار بــردن                  

.داده شده، مقاوم باشند٢-١٠تا ٠-١٠برابر آنچه که در بخشھای ٧/١تنشھای 

با لبه آماده شده، بر جوشھای گوشه ترجیح دارند ولــی بـه کـار بــردن آنھـا                 )شیاری(به طور کلی جوشھای لب      

.اجباری نمی باشد

ت کـه                                  س آنھا رنگ شده اـست در صـورتی مجــاز اـس استفاده از پیچھای پرمقاومت در گره ھایی که سطوح تما

ی                                      ش در اتصـال و تبــدیل آن بــه اتصـال برـش این گره ھـای اتصـال دارای چنــان ابعــادی باشـند کـه در صـورت لغــز

، این حرکات مانع از تشکیل مفصلھای خمیری مفروض تحت اثر بارھای ضریبدار به شکلی که در طرح                )تماسی(

.و محاسبه در نظر بوده است، نشود

مھار جانبی اعضا٩-٤-١٠

کــه در (اعضای باربر باید به خوبی مھار شوند تا از جابجایی ھای جانبی و پیچشی در محل مفصـلھای خمـیری                  

فاصله بین تکیه گاه ھای         (طول مھار نشده جانبی       .جلوگیری شود )ضمن مکانیزم خرابی به وجود می آید        

نبایـد از مقـدار     )روی عضــو (از نقطه تکیه گاه جانبی در محل مفصل خمیری تا تکیــه گـاه جـانبی بعـدی                          )جانبی

:بیشتر باشد)١٠-٤-١٠(یا )٩-٤-١٠(حاصل از رابطه 

)٩-٤-١٠(

:

)١٠-٤-١٠(

:

Page 7 of کلیات8

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\4-10.html



:که در آن

شعاع ژیراسیون حول محور ضعیف مقطع،=

M=،لنگر کوچکتر در دو انتھای طول مھار نشدهء عضو

(نسبت لنگر انتھایی      = )انحنای مضـاعف    (این نسبت مثبت است وقتی که قطعه در دو انحنا خم شود                  .

).انحنای ساده(و منفی است وقتی که در یک انحنا خم شود

در منطقه تشکیل آخرین مفصـل خمـیری و ھمچنیــن در منـاطقی کــه در مجـاورت مفصـلھای خمــیری نیســتند،                            

(و یـا    )٣-٢-١-١٠(و  )٢-٢-١-١(فاصله حداکثر بین تکیه گاھھای جانبی باید طوری باشد که محـدودیتھای روابـط                     

بایــد از روی لنگــر و   و مقــادیر  .را بــرآورده کنــد)٢-٦-١-١٠(و )١-٦-١-١٠(و ھمچنیــن روابــط )٤-٢-١-١٠

.نیروی محوری در بارگذاری ضریبدار محاسبه و بر ضریب بار مربوط تقسیم شوند

ی تـوان                  برای اعضایی که در داخل یک دیوار با مصالح بنایی قرار می گیرند و جان آنھـا عمـود بــر دیـوار اســت، ـم

ض کرد که نسبت به محور ضعیف خود تکیه گاه جانبی دارند .فر

ساخت ١٠-٤-١٠

ش ھای شرایط مربوط ت     ٢-١٠تا ٠-١٠به اجرا و نوع کار مندرج در بخ ش مقاوـم برای ساخت سازه ای که به رو

:نھایی طرح و محاسبه شده نیز با توجه به محدودیت ھای زیر صادق می باشد

ش شده با قیچی در محل مفصلھای خمیری     )الف که تحت اثر دوران زاویه ای از بارگذاری ضریبدار قـرار       (از لبه بر

در غیر این صورت باید لبه ھا به وسیله تراشیدن، سنگ زدن و ماشـین کـردن کامــال                  .باید پرھیز شود    )می گیرد 

.صاف شود

سـوراخھای پیـچ      )که تحت اثر دوران زاویه ای از بارگذاری ضریبدار قرار می گیرد             (در محل مفصلھای خمیری      )ب 

س برقو زده شود یا از مته برای سوراخ کامل استفاده گردد ش منگنه شده، سپ .و پرچ باید پی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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)ستونھا(اعضای فشاری ٥-١-١٠

ت اثــر فشــار محـوری در امتـداد محـور             )٩-١-١-١٠طبق تعریف بند    (این فصل به قطعات منشوری با مقطع فشرده و غیر فشرده               تـح

مراجعـه  ٦-١-١٠برای اعضایی که تحت اثر مشترک فشار محوری و لنگر خمشی قرار می گیرند، به فصـل                  .مرکزی عضو می پردازد    

.اعضای فشاری می توانند از نیمرخ تک، نیمرخھای مرکب و یا نیمرخھای ساخته شده از ورق باشند.شود

طول مؤثر و ضریب الغری١-٥-١-١٠

شـعاع ژیراســیون مقطـع می          rطول مؤثر عضو و       اعضای تحت اثر فشار محوری،        در رابطه تعیین ضریب الغری        

ضریب مربوط به طول مؤثر .باشد

.مندرج است٨-١-١-١٠محدودیتھای مربوط به ضریب الغری در بند .تعیین شود۴-١-١-١٠و ٣-١-١-١٠باید طبق بند ھای 

تنشھای مجاز ٢-٥-١-١٠

ت اثــر فشــار محـوری، کـه اجــزای مقطـع آن محـدودیتھای جــدول                  )الف را بـرآورده کنــد، اگـر ضـریب الغری             ١-١-١-١٠در اعضای تـح

آن کمتر از مقدار حداکثر

ش مجاز از رابطه  :تعیین می شود)١-٥-١-١٠(باشد، تن

)١-٥-١-١٠(

:که در آن

Page 1 of کلیات11

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\5-1-10.html



SI:یا

ش فشاری مجاز برای مقطـع کلی عضو تـحت اثـر فشـار محـوری از                           بزرگتر از    اگر الغری حداکثر  )ب   باشد ، تن

:تعیین می شود)٢-٥-١-١٠(رابطه 

)٢-٥-١-١٠(

SI:یا

الغری حداکثر عضو فشاری =

ش ارتجاعی و غیر ارتجاعی = الغری مرزی بین کمان

ضریب اطمینان=

١-٥-١-١٠شکل 

شی ٣-٥-١-١٠ ش خم شی -کمان پیچ

و ھمچنیـن ســتونھای دارای دو محـور تقـارن در              یا سپری    در ستونھایی که یک محور تقارن در مقطع دارند مانند نبشی             

ش                                     ی کماـن مقطع مانند مقطع صلیبی یا مقاطع ساخته شده ای که جدار آنھـا خیلی نـازک باشـد و نـیز مقـاطع غیرمتقــارن، بررـس

ش پیچشی الزم است .در این خصوص به مراجع معتبر مراجعه گردد.خمشی پیچشی یا کمان
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)ساخته شده(اعضای فشاری مرکب ٤-٥-١-١٠

برای .را ارضا کنند  ٩-١-١-١٠و  ٨-١-١-١٠کلیه قسمتھای اعضای فشاری مرکب و فواصل بین وسایل اتصال در آنھا باید شرایط بند                    

ذ -٣-٧-١-١٠محدودیتھای فاصله بین وسایل اتصال و فاصلهء تا لبه عضو در اعضایی که تحت اثر عوامل جوی قرار می گیرند بـه بنـد                           

.مراجعه شود

)جان پر(اعضای فشاری مرکب از نیمرخ ھا و ورقھای سراسری :الف

در انتھای اعضای فشاری مرکب، در محل فشار مستقیم بر کف ستونھا و یا در محل سطوح صاف و تنظیم شـده در درز وصـله ھـا،                              

س فشاری با یکدیگر قرار میگیرند باید در فاصله              ب بــا پیچھـایی کــه فاصـله             ٥/١تمام اجزایی که در تما برابر بعد حـداکثر مقطـع مرـک

ش باشـد، در محلھـای یــاد          .برابر قطرشان باشد به یکدیگر متصل شوند     ٤محور به محور آنھا از یکدیگر حداکثر        اگر وسیله اتصال جــو

ش پیوسته بــه یکـدیگر متصل شــوند                       ایـن اتصــال بایـد    .شده باید اجزاء تشکیل دھنده در طولی برابر بعد حداکثر مقطع مرکب، با جو

در اعضای مرکب فواصل طولی محور به محور بین پیچھــا یـا            .را تحمل نماید ٦/٠بتواند نیروی مساوی حاصلضرب سطح ورق در            

ش منقطع باید برای انتقال تنشھای محاسباتی کافی باشد                  حداکثر فاصله طولی بین پیچھا و یا فواصل        .فاصله آزاد بین نوارھای جو

س با یکدیگر را به ھم متصل می کند نباید از                   ص بین جوشھای منقطع، که دو نیمرخ نورد شده در تما .میلیمتر بیشتر باشـد  ٤٥٠خال

عالوه بر این در اعضای رنگ شده یا اعضای رنگ نشده ای که احتمال زنگزدگی و خوردگی نداشته باشند و سطوح خارجی آنھـا از                           

ش طولی ممتد استفاده نشود، حداکثر فاصله طولی مذکور نباید از مقادیر زیر تجاوز کند :ورق باشد، چنانچه از جو

میلیمتر بـرای حـالتی کـه اتصـاالت در خطـوط اتصـال             ٣٠٠برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر یا -١

ش نباشند س و پی (مجاور پ )٢-٥-١-١٠شکل .

میلیمتر برای حـالتی کـه اتصاالت در خطـوط اتصال                ٤٥٠برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر یا -٢

ش قرار گیرند س و پی .مجاور پ

)٢-٥-١-١٠شکل (
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e= ش مساوی .می باشد٢-٧-١-١٠ضخامت ورق است و حداقل ساق جوش طبق جدول tکه t10حداقل طول جو

ش باید بتواند نیروی مساوی حاصلضرب سطح مقطع ورق در ** .را تحمل نمایدFy6/0این جو

ستون مرکب با ورق سرتاسری٢-٥-١-١٠شکل 

اعضای فشاری مرکب با لقمه:ب

اعضای فشاری که از دو یا چند نیمرخ نورد شده ساخته شوند و با گذاردن قطعات لقمه در بین آنھا به یکدیگر متصل گردند، فواصـل                            

کــه بیـن دو لقمــه قـرار دارد از       ھـر نیمـرخ در قسـمتی      باید طوری باشد که ضریب الغری حــداکثر       )یا نقاط اتصال   (لقمه ھا    

(ضریب الغری تعیین کننده کل عضو مرکب تجاوز نکند .

در طـول    )فاصله مرکز به مرکز لقمه ھا می باشد و شعاع ژیراسیون حداقل ھر نیمرخ، مالک محاسبه ضریب الغری آن خواھد بـود                        

شامل (کلیه اتصاالت   .بین دو سر آن باید موجود باشد    )به شرح باال (طول 

.باید جوشی یا در آنھا از پیچھای اصطکاکی استفاده شده باشد)آنھایی که در دو انتھای عضو ھستند
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محــور شــعاع  محــور شــعاع ژیراســیون حــداقل مقطــع مرکــب         

ژیراسیون حداقل تک عضو

ش است و سایر نیمرخھا نیز قابل استفاده ھستند( )استفاده از مقطع نبشی فقط برای نمای

اعضای فشاری مرکب با لقمه٣-٥-١-١٠شکل 

اعضای فشاری مرکب با بستھای چپ و راست )پ

شاری مرکــبی کـه از                                 شوند و نـیز اعضـای ف ی  ستونھا و اعضای فشاری مرکب که از نیمرخھا و بستھای چپ و راســت ســاخته ـم

:نیمرخھا و ورقھا ساخته می شوند و الزم است در طرف باز آنھا از بست چپ و راست استفاده شود، باید شرایط زیر را ارضا کنند
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ستون مرکب با بست ھای چپ و راست٤-٥-١-١٠شکل 

ورق انتھایی، و ورق اتصال به تیر 

(بستھای چپ و راست در انتھای عضو، باید به ورق انتھایی ختم شوند              ھمچنین در قسمتھای میانی عضو کـه         ).٤-٥-١-١٠شکل .

ورقھـای  .نظم بستھای چپ و راست به علت تقاطع با عضو دیگری به ھم خورده باشـد، بایـد ورقھـای اتصــال بـه تـیر گـذارده شــود                           

در اعضای اصلی که تنشھای محاسبه شده ای را تحمل می کنند، طـول                   .انتھایی باید تا حد امکان به دو انتھای عضو نزدیک باشد          

باید حداقل برابر فاصله عرضی دو خط اتصال خود به عضو اصلی باشد و طول ورقھــای اتصـال                      )در امتداد طول عضو  (ورقھای انتھایی   

فاصــله بیـن دو خـط       ضخامت ورقھای انتھایی و اتصال به تیر نباید از           .به تیر باید فضای کافی برای برقراری اتصال را داشته باشد           

اگر وسیله اتصال ورقھای انتھایی و اتصال به تیر، پیچ باشــد، فاصـله ایـن وسـایل اتصـال از یکـدیگر در                            .اتصال دو طرف آن کمتر شود     

ش نباید از    اگـر وســیله اتصـال ورقھـای        .برابر قطر آنھا تجاوز کند و در ھر طرف خود حداقل سه عدد پیچ داشـته باشــند            ٦امتداد تن

ش شود ش باشد، باید دورتادور جو .انتھایی و اتصال به تیر جو

ستھای چپ و راست  ب

ت را بایـد        .بستھای چپ و راست را می توان از تسمه، نبشی، ناودانی یا مقطع مناســب دیگـر انتخـاب کـرد                  بسـتھای چــپ و راـس

.ضریب الغری تعیین کننده کلی عضو بیشتر نشود         طوری قرار داد که ضریب الغری حداکثر نیمرخ محصور بین نقاط اتصال آنھا از              
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ت نیروھـای خـارجی بـه عـالوه                             درصـد بـارمحوری عضـو       ٢بستھای چپ و راست را باید برای تحمل اثر نیروی برشی سـتون بـه عـل

پ و راـست بـه صـورت           .تجاوز کند ١٤٠برای بستھای چپ و راست تکی نباید از          نسبت  .فشاری طراحی کرد   برای بستھای ـچ

بستھای چپ و راست زوج که به صــورت ضـربدری اجــرا میشــود، بایـد در محـل           .بیشتر شود٢٠٠این نسبت نباید از )ضربدری(زوج 

طول آزاد برای محاسبه ضریب الغری بستھای اتصالی که در فشار قرار دارند، در بستھای تکی                 .تقاطع خود به یکدیگر متصل شوند     

ش    (برابر فاصله بین مرکز ھندسی اتصاالت          درصـد ایـن     ٧٠دو سر آنھا به عضو فشـاری و در بسـتھای زوج ضــربدری              )پیچ، پرچ یا جو

اگر فاصله بین مرکز      .درجه باشد ٤٥زاویهء تمایل امتداد بستھا نسبت به محور طولی عضو، نباید کمتر از            .فاصله به حساب می آید    

ش از     )پیچ یا جوش   (ھندسی اتصاالت     میلیمتر باشد، ارجح است که بستھا به صورت زوج در نظر گرفته شوند             ٤٠٠دو سر بست بی

.گردنداز نیمرخ نبشی طراحیو یا

الغری معادل

:الغری معادل نسبت به محور عمود بر صفحهء بستھای چپ و راست از رابطه زیر بدست می آید

الغری کلی عضو فشاری نسبت به محور عمود بر صفحه بستھای چپ و راست=

:الغری موضعی که برای بستھای چپ و راست برابر است با=

سطح مقطع کلی عضو فشاری =

سطح مقطع بست چپ و راست=

)٤-٥-١-١٠شکل (طول بین مراکز ھندسی اتصال دو انتھای بست چپ و راست=

طول مرکز به مرکز مھارنشدهء تک نیمرخ=

فاصله مراکز سطح مقطع نیمرخھا=

ست چپ و راست  طراحی ب

:نیروی محوری بست چپ و راست از رابطه زیر بدست می آید
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ش که مقدار اخیر*مجموع نیروی برشی ناشی از بارگذاری جانبی= ش ناشی از کمان درصد نیروی فشاری عضو ٢و بر
فشاری مرکب در نظر گرفته می

.شود

)٥-٥-١-١٠شکل (ستونھا و اعضای فشاری مرکب با بست موازی )ت 

ستونھا و اعضای فشاری مرکبی که از نیمرخھا و بستھای موازی و عمود بر محور طولی عضو ساخته می شوند، بایــد شـرایط زیــر                             

:را داشته باشند

سمت تقسـیم             )بین ورقھای قیدھای انتھایی      (بستھای میانی باید به تعدادی باشد که طول عضو فشاری              -١ را حداقل بـه سـه ق

.کند

ک نیمـرخ عضـو                         -٢ فاصلهء بستھا از یکدیگر بایـد بـه انــدازه ای باشـد کـه ضـریب الغــری ـت

سمتی کـه بیــن دو بـست متوالی قـرار دارد، از                 فشاری   ھمچنیـن از  و٤٠در ق

شاری نسـبت بـه محـور                  .بیشتر نشـود  ضریب الغری    ضــریب الغری عضو ف

مرکـز قیـدھا در امتـداد طـول             فاصله مرکز بـه   و  )محور عمود بر امتداد بست        (

شعاععضو و 

.ژیراسیون حداقل تک نیمرخ می باشد
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ستون با بست ھای موازی ٥-٥-١-١٠شکل 

ش           .بستھای موازی و اتصاالت آنھا باید برای تحمل لنگر خمشی و نیروی برشی وارده محاسـبه شـوند                 -٣ شود لنگـر و بـر فـرض می

میباشد که در امتداد عمود بر محور طولی عضو فشاری به موازات صفحهء بسـتھا              مؤثر بر بستھا حاصل از نیروی برشی جانبی          

ش ناشی از نیروھای خـارجی          ٢عمل میکند و مقدار آن      ت         *درصد بار محوری عضو فشاری به عالوه بر ک جـف ت و اثـر آن بیــن ـی اـس

.بست در روی دو سطح موازی عضو، به تساوی تقسیم می شود

سط             .انتخاب کرد Iبستھا را میتوان از تسمه، ورق، ناودانی و یا نیمرخ          -۴ اتصال بستھا به نیمرخھــای اصــلی عضـو فشـاری بایــد تو

عمود بر امتـداد    (پیچ، پرچ و یا جوش دورادور صورت گیرد به طوری که ھر اتصال و نیز مقطع ھر بست در مقابل نیروی برشی طولی                           

:در روابط فوق.مقاوم باشدو لنگر خمشی )بست

، )فوق ٣طبق تعریف مندرج در زیر بند (نیروی برشی جانبی ستون =

٥-٥-١-١٠فاصلهء مرکز به مرکز بستھا در امتداد طول عضو، مطابق شکل =

.اتصالھای دو سر بست استفاصله بین مرکز ھندسی=

برابر بــا فاصـله بیـن     )در امتداد محور طولی عضو      (ورقھای انتھایی که در دو سر عضو فشاری قرار می گیرند، باید حداقل طولی               -۵

ش دورادور با بعدی مساوی         .مراکز سطح نیمرخھای تشکیل دھنده عضو فشاری را داشته باشند                 و یا بعد   t7/0این ورقھا باید با جو

ش حداقل، ھر کدام که بزرگترند، به نیمرخھا متصل شوند           فاصله ضخامت این ورقھا نباید از     .ضخامت ورق انتھایی است   t.جو

.بین مراکز ھندسی اتصاالت روی خود کمتر باشد
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رعایت محدودیت اخیر    .فاصله بین مراکز ھندسی اتصاالت دو سر خود را داشته باشند            بستھا باید حداقل ضخامتی برابر با      -۶

.با بالھای عمود بر سطح عضو فشاری تشکیل شده باشند، الزم نیستIبرای بستھایی که از نیمرخ ناودانی و یا 

شد، ضــریب الغـری           ٦تا  ١اگر در طرح عضو فشاری مرکب با بست ھای موازی تنھا، محدودیتھای زیر بندھای                      فوق رعایت شــده با

:تعیین کرد)٣-٥-١-١٠(را می توان از رابطه )محور عمود بر صفحه بستھا(نسبت به محور مؤثر 

)٣-٥-١-١٠(

ت    )٤-٥-١-١٠(ضریبی است که از رابطه       و  ضریب الغری اسمی نسبت به محور        در این رابطه     بــه دـس

:می آید

)٤-٥-١-١٠(

:که در آن

فاصله مرکز به مرکز بست در امتداد طولی عضو، =

.شعاع ژیراسیون حداقل ھر یک از نیمرخھای فشاری تک می باشد=

اعضای فشاری ساخته شده از ورق ٥-٥-١-١٠

:در مقاطع زیر ساخته می شوند"اعضای فشاری ساخته شده از ورق غالبا

Hمقطع -١

مقطع قوطی-٢

مقطع صلیبی -٣
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مقاطع اعضای فشاری ساخته شده از ورق٦-٥-١-١٠شکل 

ش اتصال دھنده بال به جان  جو

:جوشی که بال ستون را به جان متصل می کند، شرایط زیر را باید برآورده سازد

ش ناشی از تغییرات-الف  .لنگر خمشی در طول ستون را انتقال دھدباید بتواند بر

شدید خواھــد          *در محل اتصال تیر به ستون به علت تغییرات ناگھانی لنگر خمشــی، مقدار نـیروی برشــی                   -ب   بصـورت موضـعی ت

ش در این ناحیه الزامی است .یافت، لذا تقویت جو

ستفاده از                             -پ   ش می نماید، مگــر اینکـه نـیروی مذکور بـا ا ش متمرکز بزرگی در این جو نیروی کششی ناشی از بال تیر، ایجاد تن

.عمل نمود٧-٥-١-١٠در این مورد باید مطابق بند .به بال مقابل انتقال یابد"ورقھای پیوستگی مستقیما

.ارجح است که این جوش پیوسته باشد-ت 

اعضای فشاری با اتصال لوالیی٦-٥-١-١٠

.را برآورده کند٤-٤-١-١٠اتصال مفصلی در اعضای فشاری باید محدودیتھای بند 

ش در جان ستونھا٧-٥-١-١٠ *بر

.بررسی شود١-٨-١-١٠اتصاالت ستونھا در مقابل نیروھای متمرکز باید طبق بند 

.در حالتی که ستون بصورت تیر ستون عمل می نماید*

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 
.دارد
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ش ھای مرکب ٦-١-١٠ )ستونھا-تیر (اعضا تحت اثر تن

اعضایی که در این فصــل       .مقاومت اعضایی که تحت اثر تنشھای مرکب قرار می گیرند باید طبق مشخصات این فصل تعیین شود                      

و بــرای تعییـن   ٥-١-١٠بـه فصـل    بـرای تعییـن       .مورد بررسی قرار میگیرند باید یک یا دو محــور تقارن در مقطــع داشـته باشــند                  

.مراجعه شود٢-١-١٠به فصل و 

ش١-٦-١-١٠ فشار محوری و خم

ش خمشی قرار می گیرند باید طوری محاسبه شوند که محـدودیتھای زیـر را بــرآورده                       اعضایی که تحت اثر فشار محوری توأم با تن

:کنند

در صورتیکه :الف

:باشد 

)١-٦-١-١٠(

)٢-٦-١-١٠(

س لنگر بین تکیه گــاھی محاسـبه            yو xباید  وقتی بارگذاری جانبی بین تکیه گاھھا موجود است،          )١-٦-١-١٠(در رابطه     را بر اسا
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س لنگر تکیه گاھی محاسبه نمود           )٢-٦-١-١٠(کرد و در رابطه      در صورتیکه بارگذاری جانبی اعمال نگـردد، تنشـھای                .آنھا را بر اسا

س بیشینه لنگر محاسبه می شوند .ذکر شده بر اسا

:باشد در صورتیکه :ب

)٣-٦-١-١٠(

، محورھـای خمشــی مربــوط       mو  b ، eدر ترکیب با زیرحرفھای        yو  xشاخصھای  )٣-٦-١-١٠(و  )٢-٦-١-١٠(و  )١-٦-١-١٠(در روابط    

:به تنشھا و یا خواصی دیگر را نشان می دھد، و

ش فشاری مجاز اگر فقط نیروی محوری عمل کند = ).۵-١-١٠فصل (تن

ش فشاری مجاز خمشی اگر فقط لنگر خمشی عمل کند، = )٢-١-١٠فصل (تن

ش اولر که بر ضریب اطمینان تقسیم شده و مقدار آن عبارت است از= :تن

یا

ش، که در آن  ش Kشعاع ژیراسیون نظیر و طول آزاد قطعه در صفحه خم ضریب طول مؤثر در صفحه خم
.می باشد

ش به   )١-٥-٠-١٠طبق بند    (نیز مجاز است که در حالت بارگذاری فوق العاده             ، در مورد      ٦/٠،  ،  مانند مقادیر     افزای

.مقدار یک سوم را اعمال کرد

ش فشاری ناشی از بار محوری که برای نقطه مورد نظر محاسبه شده، = تن

ش حول محور = ش ناشی از خم ، xتن

ش حول محور = ش ناشی از خم ، yتن

:که مقدار آن به شرح زیر اختیار می شودضریب میزان ھم مکانی لنگر حداکثر با لنگر ناشی از اثرات =
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:در قابھای خمشی مھارنشده)ستونھا(برای اعضای فشاری )الف

٨٥/٠=

قابھای خمشی مھار شده، مشروط بر آنکه بار مستقیم خارجی در بین دو انتھای عضو، در                     )ستونھای(برای اعضای فشاری    )ب  

ش بر آن وارد نشود :صفحهء خم

ت اگــر عضـو انحنـای        )نسبت لنگر کوچکتر بـه لنگــر بزرگــتر در دو انتھـای طـول مھـار نشـدهء عضـو               ( مثبــت اـس

.مضاعف داشته باشد و منفی است اگر انحنای عضو ساده باشد

بایــد بـه وســیله تحلیــل      برای اعضای فشاری در قابھای مھار شده و تحت اثر بارھای خـارجی در بیـن دو انتھـا، مقــدار                           )پ  

:به جای تحلیل مزبور می توان از اعداد زیر استفاده کرد.مستدل تعیین شود

:برای اعضایی که اتصال دو انتھای آنھا گیردار باشد

٨٥/٠=

:برای اعضایی که اتصال دو انتھای آنھا ساده باشد

تحلیل 

س تحلیل مرتبه دوم که در برگیرنــدهء اثـرات                       ست آمــده باشـد،         چنانچه نیروھا و لنگرھای طراحی ستون بر اسا اســت، بد

ضریب تشدید لنگر 

.منظور می شود١مساوی ١-٦-١-١٠در رابطه 

:تبصره
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ش ھـای                          ش از تـن ش، بیــ ی ناشــی از خـم ش ھــای کشـش در اعضای تحت اثر لنگر خمشی و نیروی محوری فشاری، چنانچــه تنــ

ش ھای ترکیبی کششی عضو نیز طبق بند  ش و فشار باشد، کنترل تن .الزامی است٢-٦-١-١٠فشاری ناشی از ترکیب خم

ش٢-٦-١-١٠ ش محوری و خم ش ک

ش خمشی قرار میگیرند، باید طوری محاسبه شـوند کــه در تمـام نقـاط طــول عضـو                                 ش محوری توأم با تن اعضایی که تحت اثر کش

:را برآورده نمایند)٤-٦-١-١٠(رابطه 

)٤-٦-١-١٠(

:که در آن

ش کششی محاسباتی حاصل از لنگر خمشی، = تن

ش محوری، = ش محاسباتی حاصل از کش تن

ش خمشی مجاز، و = تن

ش کششی مجاز = .می باشد)٢-٤-١-١٠مندرج در بند (تن

ش فشـاری در                        در صورتیکه   ش مستقیم باشد، کنترل تن ش ھای کششی ناشی از کش ش از تن ش، بی ش فشاری ناشی از خم  تن

.ضروری است٢-١-١٠بال فشاری طبق فصل 

ش که از بارگذاری مستقل دیگری حاصل شده باشد، نباید از مقادیر مجــاز منــدرج در                                   از طرف دیگر، تنشھای فشاری ناشی از خم

.تجاوز کند٢-١-١٠فصل 

ترکیب تنشھای صفحه ای ٣-٦-١-١٠

ش صفحه ای در یک نقطه از قطعه مورد مطالعه، به منظور جلوگــیری از تســلیم موضــعی، عـالوه برکنـترل                              در صورت وجود حالت تن

ش مقایسه ای ترکیبی ش ھا بصورت مجزا، تن .میسز قابل محاسبه می باشداز رابطه فونتن

)٥-٦-١-١٠(

:در رابطهء فوق

ش مقایسه ای ترکیبی = تن
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.در صورتی که کششی باشند، مثبت و در صورتی که فشاری باشند، منفی در نظر گرفته می شودو عالمت 

ش مقایسه ای ترکیبی  .باشد باید کوچکتر از تن

در مورد جوشھا، ترکیب تنشھای برشی و عمودی بصورت برداری طبق رابطه زیر امکانپذیر 

.می باشد

)٦-٦-١-١٠(

ش مقایسه ای  ش طبق جدول تن .باشد٤-٧-١-١٠باید کوچکتر از تنشھای مجاز جو

ش عمودی در امتداد = ، xتن

ش عمودی در امتداد = ، yتن

ش برشی، = تن

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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اتصالاتصاالت و وسایل٧-١-١٠

و )ورقھا، قطعـات تقویــتی، ورقھـای اتصـال در گــره، نبشــیھا و لچکیھـای اتصـال                       (این فصل به اتصاالت، شامل عناصر اتصال دھنده          

ش(وسایل اتصال  .مربوط می شود)پیچ، پرچ و جو

کلیات ١-٧-١-١٠

مبانی طرح و محاسبه )الف

ش                         ک از دو حالــت زیــر کــه بحرانــی تــر باشــد، از تنــ س ھر ـی ش موجود محاسباتی، بر اسا ابعاد اتصال باید طوری اختیار شود که تن

:مجاز کمتر گردد

بر مبنای تحلیل سازه برای بارھای مؤثر، -١

بر مبنای درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده به شرحی که در قسمت مربوطه ارائه -٢

.می گردد

اتصال ساده )ب 

بـوده و مــی تــوان آنھــا را فقــط در       )بدون قیــد دورانی     (و خرپاھا انعطاف پذیر      در این حالت فرض می شود اتصال تیرھا، شاھتیرھا          

ش  س العملھای تکیه گاه(مقابل بر .محاسبه کرد)عک

ی بـه                           اتصال انعطاف پذیر باید آزادی دوران زاویه ای در انتھای تیر را تأمین کند، به عبارت دیگر تکیـه گــاھی سـاده بــدون قیـد دوراـن

.برای تأمین این وضع، تغییر شکل غیراالستیک در اتصال مجاز می باشد.وجود آورد

)اتصال لنگر گیر(اتصال انتقال دھندهء لنگر )پ 

شد، بایـد در مقابل اثر                                          اتصال انتھای تیرھا، شاھتیرھا و خرپاھایی که داشتن مقداری صلبیت در تکیـه گاھھـای آنھــا موردنظــر با

ش و لنگر حاصل از صلبیت اتصال، محاسبه شود .مشترک نیروھای ناشی از بر

اتصال ستون به کف ستون)ت 

ی              .اتصال ستون به کف ستون باید برای انتقال نیروھای موجود در پای ستون طراحی گردد                     بـرای نـیروی محـوری فشـاری، ھنگاـم

س آنھــا بـرای انتقـال                 ی شـود، بایــد سـطح تمــا که انتقال نیروی فشاری به کف ستونھا از طریق فشار مستقیم تماسی انجــام ـم

موجود باشد تا قادر به انتقــال   )ستون و کف ستون  (نیروی فشاری صاف و آماده شده باشد، بعالوه باید اتصال کافی بین دو قطعه   

.نیروھای حین ساخت و یا ھر نوع نیروی احتمالی دیگر باشد

شاری)ث  وصلهء اعضای ف

س مســتقیم، مصـالح وصـله و                در وصله ستونھا، سطح انتھایی دو قطعه باید تا حد امکان صاف و تنظیم شود و بدون توجه بــه تمـا

وصـله بایــد     .وسایل اتصال باید طوری تنظیم شود که قطعات متصل شونده به خوبی در محل خود و محور موردنظر نگھداری شوند                          

.بتواند نیرویی برابر ظرفیت مجاز عضو کوچکتر متصل شونده را تحمل کند

.محل وصله ستون باید تا حد امکان از محل اتصال تیر به ستون دور باشد و در منطقه ای با نیروھای داخلی کوچک قرار گیرد

ش حاصل از اثر بارھای جانبی توأم با اثر               درصد بار مرده بدون اثر بار زنده کنــترل گردنـد،          ٧٥کلیه وصله ھای فشاری باید برای کش

ش کششی فراتر از مقدار مجاز نگردد .بطوریکه تن

شاری در خرپاھا و مھاربندھا )ج  اتصال اعضای کششی و ف
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اتصال ھر انتھای عضو کششی یا فشاری در خرپاھا و مھاربندھا باید بتواند نیروھای محاسباتی در اعضا را تحمـل کنــد و در عیـن                              

.درصد ظرفیت مؤثر مجاز کششی مقطع عضو را تأمین نماید٧٥حال باید بتواند حداقل 

شی )چ وصلهء اعضای خم

دور باشـد و در منطقه ای بــا             )مثل وسـط دھانــه و یـا تکیـه گــاه           (وصله اعضای خمشی تا حد امکان باید از محل نیروھای حداکثر               

.نیروھای داخلی کوچک قرارگیرد

.این وصله باید برای بزرگترین نیروھای داخلی زیر محاسبه گردد

نیروھای داخلی حاصل از تحلیل سازه تحت ترکیب بار بحرانی-١

متوسط نیروھای داخلی و ظرفیت خمشی مجاز مقطع کوچکتر-٢

ش نظیر آن٧٥-٣ .درصد ظرفیت خمشی مجاز مقطع کوچکتر عضو و بر

در صورتیکه برای وصله تیر نورد شده و یا تیرورق از جوشھای شیاری نفوذی با لبهء آماده شده استفاده شود، حداقل باید ظرفیت                          

ش بال و جان الزم است فاصــله ای بــه انــدازه        .کامل مقطع کوچکتر وصله شونده را تأمین نماید       میلیمتـر   ٢٥٠در این وصله، درز جو

.نسبت به ھم داشته باشند

وصلهء بال اعضای خمشی-

ش خمشــی حــداکثر دور باشـد                      اگــر از ورق پوششــی بـرای       .وصلهء بال تیرھای نورد شده و تیر ورقھا باید تا حد امکان از محــل تـن

درصد از سطح مقطع بال وصله شونده بیشتر و مرکز ثقل آن تا حد امکان بـه                       ٥وصله استفاده شود، سطح مقطع آن با ید حداقل           

.مرکز ثقل بال نزدیک باشد

شی - وصله در جان اعضای خم

اگــر .وصله در جان تیرھا و تیرورقھا باید برای نیروی برشی و سھم لنگر خمشی مربوط به جان در محل درز اتصال، محاسبه شود                             

از ورقھای وصلهء جان استفاده می شود، حتی المقدور باید این ورقھا به صورت قرینه و با ضخامت مساوی در دو طرف جـان قــرار                                 

.گرفته و ارتفاع این ورقھا از سه چھارم ارتفاع جان عضو خمشی کمتر نباشد

وصلهء اعضای کششی)ح 

ی و یـا                             درصـد ظرفیــت    ٧٥وصلهء اعضای کششی باید بتواند نیروی کششی داخلی حاصل از تحلیل سازه تحت ترکیب بــار بحراـن

.مؤثر مجاز کششی مقطع عضو را تأمین نماید

حداقل اتصال)خ 

اتصاالت اعضایی که در حمل نیرو مشارکت دارند و شامل موارد اشاره شده در بندھای قبل 

.کوچکتر محاسبه شونددرصد ظرفیت مجاز مربوطهء عضو با مقطع ٥٠نمی باشند، باید حداقل برای تحمل 

وصله در مقاطع سنگین)د 

میلیمـتر ســاخته مــی شــوند،    ٤٠این بند به نیمرخھای نورد شده حجیم و سنگین و نیمرخھای مرکبی که با ورقھـای ضـخیمتر از                          

.مربوط می شود

ی از سردشـدن و                                     ض ناـش ش نفوذی لب به لب استفاده شود، باید برای جلوگیری از اثـر انقبــا در وصله اینگونه اعضا چنانچه از جو

ش و مصالح مجاور آن، احتیاط ھای الزم به عمل آید              ش و یا الکترودھای کم        .شکست ناشی از تردی در جو ش گرمای استفاده از پی

.ھیدروژن در این خصوص الزم است

ت                         ش انتقــال تنشـھای کششــی ناشــی از نــیروی کششــی و یـا لنگر خمشــی را داشــته باشـد، الزم اـس ش وصـله، نقــ اگر جــو

ش شارپی بررسی گردد .محدودیتھای مربوط به طاقت مصالح روی نمونه زخم دار طبق رو

ب طبــق     ذ و -١-٧-١-١٠در صورت به کار بردن سوراخھای دسترسی جوشکاری، جزئیات این سوراخھا باید طبق بند                        ش مناـس جــو

ش با شعله و آماده کردن سطوح               -٢-٧-١-١٠ج و گرم کردن قبل از جوشکاری طبق بند          -٢-٧-١-١٠بند   چ و محدودیتھای مربوط به بر

در اتصاالت کششی مقاطع سـنگین بایـد بعــد از جوشـکاری،                .رعایت شود  ٢-٢-٢-١٠و نکات مربوط به بررسی جوشھا طبق ماده         

ش     ت کـرد و در                  را از جــای خـود برداشــت      )در صورت موجود بودن     (تسمه پشت بند جو و جوشـھا را بــا سـنگ زدن صـاف و یکنواـخ

ش پشت استفاده نمود .صورت لزوم از جو
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ش در آن بــزرگ نباشـد                           ض جــو مــی توان از       "مثـال .برای وصله مقاطع یاد شده می توان از جزئیاتی استفاده کــرد کــه افــت و انقبــا

ش گوشه یا پیچ استفاده کرد .ورقھای وصله جان با جو

ش بالھای تیر برای اتصال )ذ  سوراخھای دسترسی برای جوشکاری و بر

ش               (کلیه سوراخھایی که به منظور دسترسی و تسھیل جوشکاری تعبیه می شود                 مثل سوراخ دسترسی در جان بـه منظـور جـو

ش در موضع موردنظر، باید دید کامل             )لب به لب بال   شد         ، برای قرار دادن مصالح جو ایـن ســوراخھا و     .و فراخی کـافی را داشــته با

ش داده بال در انتھای تیرھا باید به صورتی کامال .یکنواخت، با انحنای مالیم و بدون گوشه ھای تیز، تعبیه شود"نیز قسمتھای بر

ش از               ش دادهء تیر یـا           ٤٠در نیمرخھای سنگین و مقاطع مرکبی که از مصالح به ضخامت بی میلیمتر ساخته می شوند، لبه ھای بر

اگــر قســمتھای   .سوراخھای دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگ زدن به صورت فلز صــاف و بــراق درآورد                             

، توسط عمل مته کردن و یا سـوھان زدن شـکل گرفتــه باشـد، بــه سـنگ زدن و                 )به شرح باال (منحنی بریده شده در تیر یا سوراخ      

.صاف کردن احتیاجی ندارد

ش در اتصال اعضای محوری)ر  ش پیچ و جو آرای

ش در انتھای ھر عضوی که نیروی محوری را انتقال می دھد باید طوری باشد که مرکز ھندسی گروه                                ترتیب قرارگیری پیچھا یا جو

وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرند مگر حالتی که به برون محوری موجـود در طــرح و اثــر آن در محاســبه توجـه                          

ی تـوان از برون محـوری خــارج از صـفحه صــرفنظر کـرد،                                  .شده باشد   در اتصال تک نبشی و یا تک سپری تحــت بــار اســتاتیکی، ـم

ش مجاز وسایل اتصال  ش داد٢٠مشروط به اینکه از تن .درصد کاھ

ش )ز  ترکیب پیچ و جو

ش استفاده شود، نبایــد       "مشترکا)غیر اصطکاکی    (وقتی که پیچھای معمولی و یا پیچھای پرمقاومت در حالت اتصال اتکایی                     با جو

ش سھیم ھستند ض کرد که آنھا در تحمل بار با جو ش به تنھایی تحمل کنددر این صورت.فر ش در اتصال را باید جو .کل تن

ش و پیـچ را در تحمـل تنشـھا سـھیم                                   در صورت    ش و پیچھای پرمقاومت در اتصال اصطکاکی، مــی توان جــو استفاده از ترکیب جو

ض کرد .فر

ش، تقویت یا تغییری صورت گیرد، مجاز است اتصال پیچ پرمقاومت موجود                             در صورتی    (اگر در ساختمانھای موجود با استفاده از جو

.در این صورت جوش باید تنشھای اضافی را تحمل کند.را جوابگوی بارھای موجود فرض کرد)که تا حد الزم تنیده شده باشد

در ترکیب با پرچ )اصطکاکی(پیچھای پر مقاومت )س 

با پرچ بارھا را     "می توان فرض کرد که پیچھای پرمقاومت با عمل اصطکاکی، مشترکا                   در کارھای جدید یا تغییر در کارھای موجود،           

.تحمل می کنند

محدودیتھای اتصاالت پیچی و اتصاالت جوشی )ش 

ش استفاده شودبرای اتصاالت زیر باید از اتصال اصطکاکی با پیچھای پرمقاومت :و یا جو

متر و بیشتر، ٦٠وصله ستونھا در سازه ھای با ارتفاع -١

درصـد کمتـر     ٤٠متر، در صورتی که نسبت بعد کوچک پالن بــه ارتفــاع در آنھـا از              ٦٠تا ٣٠وصله ستونھا در سازه ھای با ارتفاع            -٢

.باشد

درصـد کمتـر     ٢٥متر، در صورتی که نسبت بعد کوچک پالن به ارتفاع در آنھا از              ٣٠وصله ستونھا در سازه ھای با ارتفاع کمتر از           -٣

.باشد

اتصال کلیه تیرھا و شاھتیرھا به ستونھا و یا اتصاالت ھر نوع تیر یا شاھتیری که مھار ستونھا بــه آنھــا مــرتبط باشــد، در سـازه                         -۴

ش از  .متر٤٠ھای با ارتفاع بی

ش از             -۵ وصله خرپاھا یــا تیرھـای شــیب دار ســقف، اتصــال         .تن را تحمل می کنند     ٥کلیه سازه ھایی که جراثقالھای با ظرفیت بی

خرپاھا به ستونھا، وصله ستونھا، مھار ستونھا، مھارھای زانویی بین خرپا یا تیر سقف و ستون و تکیه گاھھای جراثقـال مشــمول                         

.این امر می باشند

س                             -۶ در اتصاالت تکیه گاھھای اعضایی که ماشینھای متحرک یا بارھای زنده از نوعی را تحمل می کنند که تولید ضربه و یا معکو

.شدن تنشھا را به ھمراه داشته باشد
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.ھر اتصال دیگری که در نقشه ھای طرح و محاسبه قید شده باشد-٧

در کلیه حالتھای دیگر می توان از اتصال اتکایی با پیچھای پرمقاومت یا با پیچھای معمولی، اتصال اصطکاکی با پیچ پرمقاومت و یا                                

.اتصال جوشی استفاده کرد

.برای ارتفاع ساختمان، می توان فاصله بین رقوم متوسط زمین مجاور ساختمان و باالترین تیر در ساختمان را به حساب آورد

ش٢-٧-١-١٠ جو

ش شیاری )الف جو

ت از           :سطح مقطع مؤثر  .١ ش       :سطح مقطع مؤثر در جوشھای شیاری عبارت اـس .حاصلضــرب طــول مؤثـر در ضـخامت مؤثــر جــو

ش شیاری با نفوذ کامل، برابر با                   ش شده و ضخامت مؤثر جو ش برابر با طول جو ضخامت قطعهء نازکتر در اتصـال لــب        طول مؤثر جو

ش شده در اتصال کنج و ســپری در نظــر گرفتــه مــی شـود                  ش شـیاری بــا نفــوذ          .به لب و ضخامت قطعهء جو ضـخامت مؤثـر در جـو

ش منھای       ش شیاری با نفوذ نسـبی در وضــعیتی      .میلیمتر در نظر گرفته می شود   ٣نسبی، برابر با عمق شیار جو استفاده از جو

.وجود داشته باشد مجاز نیست)اثر خستگی(که بارگذاری متناوب 

ش شیاری که بین دو لبهء گرد    ت               )مثل شیار بین دو میلگرد(ضخامت مؤثر جو ک لبـهء گـرد و لبـهء تـخ مثـل میلگرد در       (و یـا بیـن ـی

:داده می شود، طبق اشکال زیر می باشد)مجاورت ورق

ش شـیاری بـا نفــوذ نســبی نبایــد از مقـادیر منـدرج در جـدول                           :محدودیت.٢ حداقــل .کمـتر شـود    ١-٧-١-١٠ضخامت مؤثر در جـو

ش نباید از ضخامت نازکترین قطعـه متصـل                                  ضخامت مؤثر با توجه به ضخامت قطعه ضخیمتر تعیین می شود، از طرفی ضخامت جو

.شونده تجاوز کند

سبی ١-٧-١-١٠جدول  ش شیاری با نفوذ ن حداقل ضخامت مؤثر جو

ش و یا فرآیندھای کم ھیدروژن استفاده نمود* ش گرمای .در صورتیکه نتوان ضخامتھای حداقل فوق را تأمین نمود، باید از پی

ص مورد بررسی قرارگیرد ش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعه خا ش گرمای .برای ضخامتھای بزرگتر، پی

حداقل ضخامت مؤثرضخامت قطعه ضخیمتر

میلیمتر۶تا 

میلیمتر١٢تا ۶

میلیمتر٢٠تا ١٢

میلیمتر۴٠تا ٢٠

میلیمتر٣

میلیمتر۴

میلیمتر۶

میلیمتر٨

Page 4 of کلیات17

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\7-1-10.html



جوشھای گوشه )ب 

سطح مقطع مؤثر در جوشھای گوشه برابر با حاصلضرب طول مؤثر در ضخامت گلوگاه مؤثر در نظـر گرفتــه                  :سطح مقطع مؤثر.١

.می شود

ش گوشه      ش شــامل قســمتھای              )به جز جوشھایی که در سوراخ و شکاف قرار می گیرد          (طول مؤثر جو برابر با طول کلی نوار جـو

.برگشت خورده می باشد

ش تا سطح خارجی آن و به عبــارت دیگــر                              ضخامت مؤثر گلوگاه   ش گوشه، برابر کوتاھترین فاصله بین ریشهء مقطع جو  در جو

ش به حساب می آیدبرابر ارتفاع وارد بر وتر .مثلث مقطع جو

ش گوشه ش بر حسب بعد جو ش می باشد که از ھندسه مقطع جو .قابل محاسبه است، اندازهء ساق مقطع جو

ش می گــذرد، در نظـر          )میانتاری(برای جوشھای گوشه در سوراخ و شکاف، طول مؤثر برابر با طول محوری               که از مقطع گلوگاه جو

.گرفته می شود

ش گوشه باید طبق جدول          :محدودیت.٢ ش تــابع ضــخامت قطعـه ضـخیمتر               .تعیین شود  ٢-٧-١-١٠حداقل بعد جو حداقل بعد جــو

ش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند.می باشد .از طرفی نباید بعد جو

ش گوشه در لبهء قطعات متصل شونده به این شرح است :حداکثر بعد جو

شد            ٧در قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از           ش از        .میلیمتر، از ضـخامت قطعــه بیشـتر نبا میلیمـتر،   ٧در قطعــات بــا ضــخامت بـی

.میلیمتر می باشد٢حداکثر بعد مساوی ضخامت قطعه منھای 

Page 5 of کلیات17

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 10\Data\7-1-10.html



ش گوشه٢-٧-١-١٠جدول  .حداقل بعد جو

ش، -١ ش گرمای .مساوی ضخامت قطعهء ضخیمتر استTبرای فرآیند غیر کم ھیدروژن و بدون پی

ش، و ھمچنین برای فرآیند کم ھیدروژن،                       -٢ ش گرمای مساوی ضخامت قطعه   Tبرای فرآیند غیر کم ھیدورژن با استفاده از تدابیر پی

ش با یک بار عبور نیز اعمال نمی گردد.نازکتر است .در این حالت شرط مربوط به حصول جو

ش الزم نیست از ضخامت ورق نازکتر، بزرگتر شود-٣ .اندازه جو

ش -۴ .میلیمتر می باشد٥در سازه تحت بار دینامیکی، حداقل اندازه جو

ت جـان بزرگــتر اختیـار گـردد                       -۵ ش ھم مقاوـم ش الزم نیست از جو ش اتصال جان به بال نیمرخھای ورقی، اندازه جو در این     .در جو

ش بر حسب ضخامت بال اعمال می گردد ش گرمای .صورت شرایط پی

ش گوشه که برای تحمل تنشھا محاسبه شده باشد، نباید از  .برابر بعد آن کمتر باشد٤طول مؤثر جو

ش                                 شود، طــول جــو ی  ش گوشه فقط در لبه ھای طولی و موازی امتداد نیرو استفاده ـم در انتھای تسمه ھای کششی اگر از جو

ض تسمه"تقریبا(ھر طرف نباید از فاصله بین آنھا  .سانتیمتر تجاوز کند٢٠کمتر باشد و این فاصله نباید از )عر

ش                                        ت که نـیروی منتقلـه از مقــاومتی کــه بــا جــو جوشھای گوشه منقطع برای انتقال تنشھای محاسبه شده ھنگامی مجـاز اـس

ش تأمین می شود، کمتر باشد     ش در اتصــال جــان و بــال تـیر ورقھــا و یـا دیگــر          .سرتاسری و حداقل بعد جو استفاده از این نوع جـو

مقاطع ساخته شده و اتصال ورقھای تقویتی بال، در صورتیکه تحت بارھای دینامیکی و خستگی نباشند، و اتصــال ســخت کننـده                                

.نیز مجاز می باشدبه جان تیر ورق

ش نباید از       ش و از      ٤طول مؤثر قطعات جو ش نبایـد از           .میلیمـتر کمــتر شـود    ٤٠برابر بعد جـو برابـر   ١٦فاصـلهء آزاد بیــن قطعــات جــو

ش است، بیشتر شود٢٤ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده وقتی که در فشار است و از  .برابر این ضخامت وقتی که در کش

شی     .٣ ش گوشه در اتصاالت پوش ی دو قطعـه، طـول ھمپوشــانی نبایــد از          ):رویھم(جو برابـر ضـخامت    ٥در اتصـال پوشـش

.میلیمتر کمتر نشود٢٥قطعه نازکتر کمتر باشد و در ھیچ حالتی از 

ک از                               در اتصاالت پوششی که ورقھا و تسمه ھایی تحت اثر تنشھای محوری را به یکدیگر متصل میکنــد، بایـد ضـلع انتھـایی ھــر ـی

ش گوشه اتصال یابند            ش دوطرفه (قسمتھای متصل شونده، توسط جو شده                   ).جو در وضــعیتی که اتصــال بــه انــدازه کــافی مقیــد 

ش                                           ی توان از جــو باشد یا تغییر شکل خمشی آنقدر محدود باشد که از باز شدن اتصال تحــت اثـر بــار حـداکثر جلوگــیری شـود، ـم

.یکطرفه استفاده کرد

(T)ضخامت فلز پایه 

ش گوشه حداقل بعد جو

)با یک بار عبور(

میلیمتر٣میلیمتر٧تا 

میلیمتر۵میلیمتر١٢تا ٧

میلیمتر۶میلیمتر٢٠تا ١٢

ش از  میلیمتر ٨میلیمتر٢٠بی
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ش گوشه در سوراخ و شکاف     .٤ ش گوشه در لبهء سوراخ و شکاف در اتصاالت روی ھم، به منظور انتقال                  :جو استفاده از جو

ش و یا جدایی قسمتھای متصل شونده مجاز  ش یا جلوگیری از کمان بر

.می باشد

ش گوشه در انتھای اعضا    .٥ کلیهء جوشھای گوشه که در لبه کناری و یا ضلع انتھایی عضو انجام می شود، بایـد در آخـر                     :جو

ی باشــد      ٢که حداقل طول این برگشت        )قالب(ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت داده شود         ش ـم ایـن شـرط شــامل    .برابر بعد جـو

برای نبشـیھای نشــیمن تـیر و اتصـاالت نظیـر               و)براکت(جوشھای گوشه قائم و جوشھای گوشه سرباال در تکیه گاھھای لچکی              

که انعطاف پذیری اتصال به مقدار زیادی تـابع انعطــاف پـذیری      (در نبشیھای اتصال تیر و ستون یا ورقھای این نوع اتصال .می باشد

ش گوشه نباید از       )بال برجسته نبشی یا طول قابل تغییر شکل ورق است   ش بیشتر باشـد  ٤، برگشت در انتھای جو .برابر بعد جو

ش گوشه باید در نقشه ھا و جزئیات اجرایی قید شود .برگشت انتھا در جو

شتانه و کام )پ  ش انگ جو

ش انگشتانه و کام برابر با سطح مقطـع اسـمی ســوراخ و شــکاف در                   :سطح مقطع مؤثر   .١ ش برای جو سطح مقطع مؤثر در بر

ش به حساب می آید .صفحه بر

ش در عناصـر                             :محدودیت.٢ ی و یـا جلوگـیری از کمــان ش در اتصال ھـای پوشـش ش انگشتانه و کام برای انتقال بر استفاده از جو

.روی ھم آمده در اعضای مرکب ساخته شده، مجاز می باشد

شتانه  ش انگ جو

ش انگشتانه نباید از ضخامت قطعه سوراخ شده به اضافه               ھمچنین قطر یاد شده نباید از       .میلیمتر کمتر باشد   ٨قطر سوراخ در جو

ش بزرگتر شود   میلیمتر و یا ٣مقدار حداقل به اضافه   سوراخھای جوشــھای            .برابر ضخامت جو حــداقل فاصـله مرکــز بــه مرکــز 

.برابر قطر سوراخ می باشد٤انگشتانه 

ش کام جو

ش کام نباید از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه              ش     میلیمـتر کمـتر و ھمچنیـن از       ٨پھنای شکاف در جو برابـر ضـخامت جــو

با شـعاعی بزرگتـر      (انتھای شکاف باید به صورت نیم دایره یا خطی مستقیم که در گوشه ھا تبدیل به ربعی از دایره                           .بیشتر باشد  

.می شود، باشد)از ضخامت قطعه

برابر پھنای شکاف و حداقل فاصله مرکز به مرکز شکافھا در امتـداد              ٤حداقل فاصله مرکز به مرکز شکافھا در امتداد عمود بر طول،            

ش بیشتر شود١٠برابر طول شکاف می باشد که طول شکاف نیز نباید از ٢طول،  .برابر ضخامت جو

ش انگشتانه و کام در مصالحی که ضخامت آنھا            شد                   ١٦ضخامت جو ت بایـد برابـر بــا ضـخامت مصـالح با در .میلیمتر و یا کمــتر اـس

ش از     ش باید حداقل        ١٦مصالحی که ضخامت آنھا بی میلیمـتر نیـز    ١٦ضخامت مصالح باشد و از    میلیمتر است، ضخامت این جو

.کمتر نشود

شھای مجاز)ت  ش ھا تن جو

ش                     ٣-٨-١-١٠بجز حالتی که عامل خستگی طبق بند     شوند کــه محـدودیتھای تـن تعیین کننده باشد، جوشھا باید طوری محاسـبه 

:را با اعمال ضرایب زیر جوابگو باشند٤-٧-١-١٠مندرج در جدول 

):فراصوتی(در صورت انجام آزمایشھای غیرمخرب نظیر رادیوگرافی و التراسونیک .١

ش در کارخانــــه        .٢ ـــو ـــورت انـجـــام ـج ـــرایط مـشـــابه   (در ـص ـــرب      )و یــــا ـش ـــراد مـج ش توســــط اـف ـــو :و بازرســــی چشــــمی ـج

ش در محل و بازرسی چشمی.٣ ش توسط افراد مجربدر صورت انجام جو :جو
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ترکیب جوشھا )ث 

ش بصورت مجموعه        ش انگشتانه و یا کام          (اگر از دو یا چند نوع جو ش گوشه، جو ش شیاری، جو در یک اتصال اسـتفاده شــود،         )جو

ش را تعیین کرد س ظرفیت مجاز مجموعه جو ش محاسبه و سپ .باید ظرفیت مؤثر ھر یک را جداگانه نسبت به محور مجموعه جو

ش مختلط )ج  فلز جو

در اتصاالت مقاطع سنگین و مواردی که اثر خستگی مالک طراحی باشد و طاقت نمونه زخم دار به عنـوان شــرطی بـرای مصـالح                            

ش در عمق و ریشه اتصال،                                    ش، عبور جو ش جوشکاری برای فلز تمام جوشھا اعم از خال جو ش تعیین شده باشد، مصالح و رو جو

ش تکمیلی را در اتصال ایجاد می کند، باید سازگاری الزم را داشته باشد تا طاقــت نمونــه زخـم دار بـرای                           یا عبورھای بعدی که جو

ش مختلط محرز شود .فلز جو

ش فوالدھای ساختمانی )چ  ش گرمای پی

ش تا دمـای الزم                                ش گرمـای ش، پیــ ش، باید قبل از انجام جـو برای نیمرخھای نورد شده سنگین و قطعات مرکب ساخته شده با جو

ش مطابق جدول .صورت گیرد ش گرمای ٣-٧-١-١٠حداقل دمای پی

:می باشد

ش٣-٧-١-١٠جدول  ش گرمای حداقل دمای پی

ش ھــای دماســنجی ســطحی                         * ت و در سـایر مـوارد بایــد از رو س اـس س کردن ورق قابــل ـح گـچ ھــای  "مثـال (این دما در حد لم

س به دما .استفاده شود)حسا

ضخامت

(mm)

ش در فرآیند غیر کم  ش گرمای دمای پی

س(ھیدروژن  )درجه سلسیو

ش در فرآیند کم  ش گرمای دمای پی

س(ھیدروژن  )درجه سلسیو

١٠*٢٠*

۶۵٢٠*

١١٠٦٥

١۵٠١١٠
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ش٤-٧-١-١٠جدول  *تنشھای مجاز جو

.ت ضرب شوند-٢-٧-١-١٠این تنشھا باید در ضرایب مذکور در بند*

ش ** :باید با فلز مادر سازگار باشد و محدودیت مقاومت الکترود مطابق با مقادیر زیر تأمین شود)الکترود مصرفی(فلز جو

شده و پرچپیچ و مھره، قطعات دندانه٣-٧-١-١٠

کلیات )الف

ستانداردھای ملــی یا بیـن                        .اتصاالت می توانند بصورت اتکــایی یـا اصــطکاکی باشــند     ق بـا ا ت منطـب اســتفاده از پیچھـای پرمقاوـم

.المللی، برای ھر دو نوع اتصال و استفاده از پیچھای معمولی یا پرچ فقط در اتصاالت اتکایی مجاز است

اندازه ھا و سوراخھا )ب 

ش شنوع جو ش مجازنوع تن تن

ش شــیاری بـا     جو

نفوذ کامــل و لبـه      

آماده شده

کششــی یــا فشــاری، در امتــداد عمــود بــر            

**متناسب با فلز مادر مقطع مؤثر

ش **متناسب با فلز مادرکششی یا فشاری، موازی با محور جو

برشی، در مقطع مؤثر

مقاومـــت نھـــایی کششـــی فلـــز       *٣/٠

ش   ش برشی در فلز مادر نبایـد از         (جو تن

ش تسلیم بیشتر شود٤/٠ )تن

ش شــیاری بـا     جو

نفوذ نسبی

**متناسب با فلز مادرفشاری، در امتداد عمود بر مقطع مؤثر

ش **متناسب با فلز مادرکششی یا فشاری، موازی با محور جو

کششی، در امتداد عمود بر مقطع مؤثر

مقاومـــت نھـــایی کششـــی فلـــز       *٣/٠

ش   ش کششی در فلز مادر نبایـد        (جو تن

ش تســلیم فلــز مــادر بیشــتر       ٦/٠از  تنــ

)شود

ش برشی، موازی با محور جو

مقاومــت نھــایی کششــی فلــز      *٣/٠

ش جو

ش برشــی در فلـز مـادر نباید از                 ( ٤/٠تن

ش تسلیم بیشتر شود )تن

ش گوشه جو

مقاومــت نھــایی کششــی فلــز      *٣/٠برشی، در مقطع مؤثر

ش جو

ش **متناسب با فلز مادر کششی یا فشاری، موازی با محور جو

ش انگشــتانه  جــو

و کام

ش شــونده      روی (برشــی، مــوازی ـسـطح بــر

مقاومــت نھــایی کششــی فلــز      *٣/٠)مقطع مؤثر

ش جو
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.داده شده است٥-٧-١-١٠اندازه حداکثر برای سوراخ پیچھا در جدول .١

.سوراخھای بزرگ فقط در اتصاالت اصطکاکی مجاز می باشد.٢

سوراخھای لوبیایی کوتاه در تمام امتدادھا در اتصاالت اصطکاکی مجاز ھستند و در اتصاالت اتکایی امتــداد طولــی سـوراخ بایــد                         .٣

.عمود بر امتداد نیرو باشند

در اتصاالت اتکایی، سوراخھای لوبیایی بلند فقط در امتـداد عمــود بر مسـیر نـیرو مجـاز ھسـتند و در اتصــاالت اصــطکاکی فقط                              .٤

.میتوانند در یکی از ورقھای اتصال و در ھر امتداد اختیاری وجود داشته باشند

.میلیمتر بزرگتر از قطر اسمی پرچ تعبیه می شود٢قطر سوراخ برای پرچکاری به اندازه .٥

.پیچابعاد اسمی سوراخ٥-٧-١-١٠جدول 

ش)پ  اتکایی سطح مؤثر در تن

س در اتکای مستقیم پیچھا، قطعات دندانــه شـده و پرچھــا بایــد به صـورت حاصلضـرب قطــر در                                       در اتصاالت اتکایی، سطح مؤثر تما

س به حساب آید، مگر در پیچھا و پرچھای کله خزینه که نصف عمق خزینه باید کم شود .ضخامت تما

ش ھای مجاز )ت  تن

ی شـود        ٦-٧-١-١٠برای پیچھا، قطعات دندانه شده و پرچھا مطابق جدول           تنشھای مجاز کششی و برشی       در .در نظـر گرفتـه ـم

سمی تنـهء پیـچ         (نشــده پیـچ    و مقطع دندانـه  )قبل از عمل پرچکاری(محاسبه تنشھا، مقطع اسمی پرچ  یـا میلـه ھـای       )مقطـع ا

ش در میله ھا با دندانه برجسته، سـطح           .مالک می باشند   )غیر از میله ھای با دندانه ھای برجسته           (شده دندانه در محاسبه تن

.میلهء بدون دندانه مالک محاسبه می باشد

ش متوســط در                                      شوند کـه تـن ش مستقیم تحمل می کنند، بایـد طـوری محاسـبه  پیچھای پرمقاومت که بار وارده را به صورت کش

ش تنیدگی، از مقادیر مندرج در جدول                       نـیروی مؤثـر      .تجاوز نکنـد   ٦-٧-١-١٠مقطع اسمی پیچ، بدون در نظر گرفتن ھرگونه نیروی پی

.باشد)ناشی از تغییر شکل در قطعات متصل شده(باید برابر نیروی خارجی به اضافه اثر اھرم شدن 

انجـام  ٣-٨-١-١٠طرح و محاسبه پیچھا، قطعات دندانه شده و پرچھایی که تحت اثر خستگی قرار می گیرند باید با توجـه بـه بنــد                            

.شود

ش در اتصاالت اتکایی)ت  ش و بر شترک کش اثر م

ش قرار می گیرند، باید طوری محاســبه شــوند کـه                         ش و کش پیچھا و پرچھا و قطعات دندانه شده ای که تحت اثر عمل مشترک بر

ش کششی شده در مقطـع اســمی           تن ، از مقــادیر حاصـل از روابــط منـدرج در           ناشی از نیروھای مؤثر بـر عضــو متصـل 

ش برشی   .بیشتر نشود  ٧-٧-١-١٠جدول   ش                      تن که ھمزمان توسط ھمیـن نیروھـا بــه وجـود مــی آیــد نبایـد از مقــادیر تنــ

.داده شده است بیشتر شود٦-٧-١-١٠برشی که در جدول 

تنشھای مجاز در انواع وسایل اتصال -٦-٧-١-١٠جدول 

(mm)اندازه حداکثر سوراخ 

قطر پیچ

(mm)

استاندارد

)قطر(

بزرگ 

)قطر(

لوبیایی کوتاه

ضxطول ( )عر

لوبیایی بلند

)عرضxطول (

میله مھار پای 

ستون

dmm2 + dmm5 + d)٧+d) × (2 +d()d5/2) × (2 + d(mm6 + d

ش   تنـــــــــــــــ

ش برشی مجاز  تن

)٤(اتصال اصطکاکی
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ش مجازاست و )٢(فقط بارگذاری استاتیکی، )١(در این جدول  A325برای پیچھـای   )٣(قرار گرفتن دندانه ھا در سطح بر ، A

.و یا مشابه تحت اثر خستگی۴٩٠

س ناشی از عمل نورد کارخانه ای باشند٣٣/٠با ضریب اصطکاک )٤( س تمیز با فل .برای وضعیتی که سطوح تما

ش داد%٢٠میلیمتر تجاوز کند این تنشھای مجاز را باید ١٢٥٠وقتی که فاصله اولین و آخرین پیچ در امتداد نیرو از )٥( .کاھ

ش نھایی مصالح پیچ     )٦( ش جاری شدن مصالح پرچھا می باشد       و تن بـرای پیچھـای معمولــی       به عنوان مثال    .تن

A307طبق استانداردASTM) طبق استاندارد ۴٫۵یاISO(برابر(kg/cm2)4000  برای پیـچ ،A325    طبــق اســتانداردASTM)   ٨٫٨یـا

میلیمـتر مســاوی    ٢٥و قطـر بزرگـتر از        8000(kg/cm2)میلیمـتر مســاوی    ٢٥با قطری مســاوی و یــا کمـتر از       )ISOطبق استاندارد     

(kg/cm2)7250 و برای پیچA490 طبق استانداردASTM) طبق استاندارد ١٠٫٩یاISO( مساوی(kg/cm2)10000می باشد.

ش در اتصاالت اصطکاکی )ج  ش و بر ش اثر مشترک ک

ش                                        ی گیرنــد، بایــد تـن ش مـورد اســتفاده قـرار ـم ش و بـر ش برای پیچھای پرمقاومت که در اتصاالت اصطکاکی تحت اثـر مشـترک ک

ش دھنــده           ٦-٧-١-١٠برشی مجازی را که در جدول       ت در ضــریب کـاھ در این ضـریب        .ضـرب کــرد تعیین شده اـس

ش کششی متوسط ناشی از نیروی کششی اعمالی بر تمام پیچھا و  تن

کششــــــــی  نوع وسیله اتصال

مجاز

ــــــوراخ    ـس

استاندارد

سوراخ بـزرگ   

شده

و لوبیایـــــــی  

کوتاه

اتصالسوراخ لوبیایی بلند

)٥(اتکایی

بـــــــــار در  

امتــــــــداد 

عرضی

بـــــــــــار در    

امتــــــــــداد  

طولی

پرچ

پیچ معمولی

)٢()١(و)٦(

قطعه دندانه شـده طـبق         

مشخصــات تعییـن شــده،    

ش         در حالتی که سطح بر

از قســمت دندانــه شــده    

.می گذرد

)١(و)٦(

قطعه دندانه شـده طـبق         

مشخصــات تعییـن شــده،    

ش         در حالتی که سطح بر

از قســمت دندانــه شــده    

.نمی گذرد

)١(و)٦(

پیچ پرمقاومت که ســطح     

ش از قســمت دندانــه        بــر

شده 

.می گذرد

)٣(و)٦(

پیچ پرمقاومت که ســطح     

ش از قســمت دندانــه        بــر

.شده نمی گذرد

)٣(و)٦(
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ش تنیدگی پیچ که از جدول  ش مجاز .استخراج می شود١١-٧-١-١٠بار پی در صورت وجود اثر باد یا زلزله در ترکیبات بار، تن
ش یابد ش یافته برشی می تواند به میزان یک سوم افزای .کاھ

ش مجاز اتکایی در جدار سوراخھای پیچ یا پرچ)چ تن

ش فشاری اتکایی مجاز بر روی سطح تصویر شده پیچ یا پرچ              در اتصاالت اتکــایی کـه در آنھـا          )حاصلضرب قطر در ضخامت قطعه      (تن

باشــد، به شـرح زیــر        ٢dحــداقل )در امتداد نــیرو  (و فاصله انتھایی از مرکز سوراخ تا لبه              ٣dحداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخھا           

:تعیین می شود

:برای سوراخھای استاندارد یا سوراخھای لوبیایی کوتاه که دو یا چند پیچ یا پرچ در خط نیرو داشته باشد

)پرچ(

)١-٧-١-١٠(

)پیچ(

ش اتکایی مجاز در فشار      که در آن    ش نھایی مصالح مادر     و تن ی         و )مصالح ضعیفتر  (تن ش تسلیم مصالح پرچ ـم تن

.باشد

:در خط نیروبرای سوراخھای لوبیایی بلند که محور شکاف عمود بر امتداد بارگذاری باشد، با دو یا چند پیچ

)٢-٧-١-١٠(

برای سوراخھای استاندارد و یا سورخھای لوبیایی کوتاه در سطح تصویر شده نزدیکترین پیچ و پرچ به لبه، که فاصله مرکـز تـا لبــه                                     

:و یا در تمام اتصال یک عدد پیچ در خط نیرو داشته باشند٢dدر آنھا کمتر از

)٣-٧-١-١٠(

.قطر آن استdیا پرچ و فاصله از لبه آزاد تا مرکز پیچکه در آن 

ششی مجاز ٧-٧-١-١٠جدول  ش ک ش درتن ش و کش اتصاالت اتکاییدر پیچھا و پرچھا تحت اثر بر

ش از قسمت دندانه شدهنوع وسیله اتصال سطح بر

می گذرد

ش خارج از قسمت دندانه  سطح بر

شده قرار دارد

پیچ معمولی
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ش مجاز برای اثر باد یا زلزله طبق ماده              ش داده می شـود، ضـرایب در روابــط جــدول            ١-٥-٠-١٠در حالتھایی که تن ٧-٧-١-١٠افزای

ش یابد ولی ضریب مربوط به  ش دادنیز باید به میزان یک سوم افزای .را نباید افزای

:در این جدول*

ش نھایی مصالح پیچ = *و یا (kg/cm2)تن ]٢[N/mm

ش تسلیم مصالح پرچ = *و یا (kg/cm2)تن ]٢[N/mm

ش برشی موجود = *و یا (kg/cm2)تن ]٢[N/mm

استفاده از پیچھای پرمقاومت مجاز است، الزمست پیچھا بــه نحــوی ســفت شـوند کــه             "در اتصاالت اصطکاکی که در آن صرفا      )ح  

ش تنیدگی مطابق جدول          لنگر پیچشی الزم برای این کار توسط آچار مدرج، پیچانــدن اضــافی، یــا               .ایجاد شود  ١١-٧-١-١٠نیروی پی

س وسایل اتصـال و اجـزای                       .قابل اندازه گیری است    DTIواشرھای  در اتصاالت اتکایی، سفت کردن پیچھا به میزان الزم جھت تما

)در این خصوص به توضیحات تکمیلی مبحث یازدھم مراجعه گردد(.متصل شونده، کافی است

حداقل فواصل سوراخھا )خ 

برابـر قطـر وسـیلهء اتصـال         ٣فاصله مرکز به مرکز سوراخھای استاندارد یا سوراخھای بزرگ شده و یا سوراخھای لوبیـایی نبایــد از                      

:کمتر باشد و ھمچنین محدودیتھای ذیل تأمین شود

سوراخھا              )٢-٧-١-١٠(و  )١-٧-١-١٠(از روابط     در صورتی که مقدار         در امتـداد نیروھـای        (S)تعیین می شود، فاصله بیــن مراکــز 

:در غیر این صورت فاصله بین مراکز سوراخھا نباید از مقادیر زیر کمتر باشد.کمتر شودd3انتقالی، نباید از 

:در سوراخھای استاندارد)الف 

)٤-٧-١-١٠(

ضـخامت   tحــداقل مقاومــت نھـایی کششــی قطعـه،         نیروی منتقل شده توسط وسیله اتصال به عضو موردنظـر،              Pکه در آن    

.قطر اسمی وسیله اتصال استdقطعه متصل شونده، و 

جمـع  ٨-٧-١-١٠مربـوط از جـدول     C1برای سوراخھای بزرگ و سوراخھای لوبیایی، مقدار بدست آمده از زیر بند الف با مقـدار                         )ب  

ص بین سوراخھا نباید از قطر پیچ کمتر شود .می شود ولی فاصله خال

حداقل فاصله تا لبه)د 

و ھمچنیـن مقــدار     ٩-٧-١-١٠فاصله مرکز سوراخھای استاندارد تا لبه قطعـه متصل شـونده نبایــد از مقـادیر داده شـده در جـدول                            

.کمتر باشد)٥-٧-١-١٠(حاصل از رابطه 

تعیین شده باشد، فاصله از مرکز سوراخ استاندارد تا       ٢-٧-١-١٠و ١-٧-١-١٠از روابط  در طول یک خط انتقال نیرو در صوتی که        

.صادق باشد)٥-٧-١-١٠(کمتر شود، در غیر این صورت باید رابطه ٢dنباید از لبه قطعه متصل شونده 

پیچ پرمقاومت

قطعهء دندانه شده

پرچ
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)٥-٧-١-١٠(

P ، ، t وd برای سوراخ بزرگ شده و لوبیایی فاصله مرکز سوراخ تا لبــه نبایــد از آنچــه     .خ تعریف شده اند-٣-٧-١-١٠در بند

.کمتر شود١٠-٧-١-١٠مربوط از جدول C2که برای سوراخ استاندارد تعیین شد به اضافه مقدار 

حداکثر فاصله تا لبه و فاصله مرکز به مرکز)ذ 

ش موضعی، حداکثر فاصله از مرکــز             ھــر پیــچ و یــا پـرچ تــا نزدیکــترین لبــهء قطعـه در قطعـات         عالوه بر کنترل ھای الزم از لحاظ کمان

ی نبایــد از                ١٢حفاظت شده در مقابل خوردگی،       شد وـل بـرای    .میلیمـتر تجـاوز کنـد       ١٥٠برابر ضخامت قطعه متصل شونده مــی با

قطعات مرکب رنگ نشده که تحت اثر خوردگی و زنگزدگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله وســایل اتصـال کـه دو                                 

شونده و ھمچنیــن از                     ١٤ورق یا ورق و نیمرخی را متصل می کنند نباید از              سمت متصــل  میلیمتـر   ٢٠٠برابـر ضـخامت نـازکترین ق

.میلیمتر تجاوز کند١٢٥برابر ضخامت نازکترین قطعه و یا از ٨فاصله تا لبه این قطعات نباید از .بیشتر شود

اتصال با طول گیره بلند )ر 

ش محاسبه شده ای را تحمل می کنند و طول گــیره در آنھــا از             در استفاده از پیچھای معمولی که         برابـر قطـر بیشــتر اـست،       ٥تن

.برابر قطر بیشتر باشد، یک درصد تعداد پیچھا را اضافه کرد٥میلیمتر که طول گیره از ٥/١باید به ازای ھر 

C1مقادیر ٨-٧-١-١٠جدول 

حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در امتداد نیرو٩-٧-١-١٠جدول 

ش فاصله تا لبه ١٠-٧-١-١٠جدول  C2مقادیر افزای

ش تنیدگیحداقل نیروی١١-٧-١-١٠جدول *در اتصاالت اصطکاکیپی

ـــده   ـــزرگ ـش ـــوراخ ـب ـس

(mm)

(mm)سوراخ لوبیایی 

در امتدد عمود بر خط 

نیرو

در امتداد موازی با خط نیرو

لوبیایی بلندلوبیایی کوتاه

mm5omm7mm

لبه بریده شده با قیچیقطر اسمی پیچ یا پرچ

)گیوتین(

لبه نورد شـده ورق، نیمـرخ، تسـمه و نیز لبـه                        

بریده شده با شعله اتوماتیک یا اره

dd25/2d2

ـــده   ـــزرگ ـش ـــوراخ ـب ـس

(mm)

(mm)سوراخ لوبیایی 

موازی با لبهعمود بر امتداد لبه

لوبیایی بلندلوبیایی کوتاه

mm 3mm 5d75/0o

ش تنیدگیسطح مقطع اسمی پیچ حداقل نیروی پی
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سازنده، بـرای اطمینــان از حصــول           * ش پیچاندن اضافی منطبق بر مشخصات ارائه شده از طرف  استفاده از آچارھای مدرج و یا رو

ش تنیدگی مذکور در جدول، مجاز است  نیروی پی

ی٤-٧-١-١٠ سیختگی قالب ش مجاز در گ تن

است و یا در حالتھای نظیر کــه ممکـن اســت بــه          )زبانه شده  (در اتصال انتھای تیرھا که قسمتی از بال فوقانی تیر برداشته شده             

ش در                   سطح مـار بــر وسـیله اتصـال و کشــ ش در  ش در سطحی که از وسیله اتصال می گذرد و یا به علت اثــر ترکیــبی بـر علت بر

ش برشی مجاز عبارت است از :سطح عمود بر آن خرابی اتفاق افتد، تن

)٦-٧-١-١٠(

صکه  ش کششی مجاز نیز عبارت است از.در نظر گرفته می شودبرشی در مقطع خال :تن

)٧-٧-١-١٠(

ش نھایی مصالح میباشد       .در نظر گرفته می شود      در مقطع خالص کششی      که   در اتصاالت جوشــی بایـد       .نیز تن

.مسیر حداقل برای پارگی در جوشھا کنترل شود

عناصر اتصال دھنده ٥-٧-١-١٠

و ناحیه چشـمه اتصــال تیـر       این بند مربوط است به عناصر اتصال دھنده مانند قطعات تقویتی، ورقھای اتصال ، نبشیھا، لچکی ھا               

.به ستون

اتصاالت برون محور)الف

در اتصال اعضای با نیروی محوری باید سعی شود که محورھای مار بر مرکز ثقل اعضا در یک نقطه تالقــی کننــد وگرنــه بایــد بــرای                      

ش بینیھای الزم در تحلیل و طراحی صورت گیرد ش ناشی از برون محوری ، پی ش و بر .خم

ش مجاز در پارگی)ب  بر

ش در صفحه ای که از وسایل اتصال می گذرد، گسیختگی اتفاق افتد و یا برای حـالتی که                                       در حالتی که ممکن است به علت بر

ش در امتداد صفحه عمود بــر آن                         ش در امتداد صفحه ای که از وسایل اتصال می گذرد و کش گسیختگی حاصل از عمل مشترک بر

.مراجعه شود٤-٧-١-١٠می باشد، به بند

ورقھای پرکننده٦-٧-١-١٠

میلیمتر و بیشتر باشد باید از لبه ورق وصله به اندازه کافی ادامه یابد و                   ٦در اتصاالت جوشی، ورقھای پرکننده ای که ضخامت آن               

ش شود             ش باید برای انتقال تنشھای ورق وصـله ھنگــامی کــه بـه صــورت بـرون                     .به قطعه ای که روی آن قرار می گیرد جو این جو

ی کننـد بایـد بــرای                   .بر سطح ورق پرکننده اثر می کند، کافی باشد         محور جوشھایی که ورق وصـله را بــه ورق پرکننـده متصــل ـم

.و طول کافی داشته باشدانتقال تنشھای ورق وصله کافی بوده

ش باید به انــدازه                ٦ھر ورق پرکننده ای که ضخامت آن کمتر از        ش ھمباد ورق وصله تمام شود و بعد جو میلیمتر باشد باید لبه ھای

ش سـازه          .را در برگیرد و جوابگوی تنشھای ورق وصله نیز باشد             ای باشد که ضخامت ورق پرکننده           در این حالت ورق پرکننــده نقــ

ای نداشته و لزومی به طراحی آن 

.نمی باشد

ش از                            در اتصاالت پیچی و پرچی که تنشھای محاسبه شده ای تحمل می شود و پیچ یا پرچ از میان ورق پرکننده ای با ضخامت بی

سایل اتصــال کــافی نگھــداری شــود                              ٦ در مـورد     .میلیمتر می گذرد، ورق پرکننده باید از اطراف ورق اتصـال ادامـه یافتـه و توســط و

ش     ٢٠تا ٦ورقھایی از    ش برشی پیچ اعمال گردد، نیـازی بـه ادامـه                میلیمتر، در صورتیکه ضریب کاھ به تن
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.ضخامت ورق پرکننده بر حسب میلیمتر استدر رابطه فوق، .یافتن ورق پرکننده به اطراف نخواھد بود

تنشھای مجاز اتکایی٧-٧-١-١٠

ش تماســی و روی سـطح تصـویر پینھـا در جــدار                               س سطوح صاف و آماده شده و انتھای قطعات تقویـتی بـا انتقــال تنــ در سطح تما

ش مجاز اتکایی عبارت است از :سوراخھای تنظیم شده برای پین، تن

)٨-٧-١-١٠(

ش تسلیم س دارای تن .کوچکتر مالک طراحی خواھد بودمختلف باشند، اگر دو یا چند عضو در تما

ش اتکایی مجاز در روی خط مولد غلتکھا و کفشکھای تکیه گاه عبارت است :ازشدت تن

)٩-٧-١-١٠(

SI:یا

*بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر طول یا که در آن  [N/mm]، بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا * ] [N/mm2وd   قطـر

*غلتک یا کفشک بر حسب سانتیمتر یا  [mm]است.

کف ستون ھا و قطعات فوالدی با فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی ٨-٧-١-١٠

ش بینیھای الزم برای انتقال بارھای ستونھا به شالوده باید به عمل آید .پی

ش مجاز اتکایی موجود نباشد، اعداد زیر مالک محاسبه خواھد بود :در صورتی که مقررات و مشخصات ویژه ای برای تن

ش فشاری مجاز بر روی سنگ آھکی و ماسه سنگ متراکم در مالت ماسه سیمان :تن

]*٢N/mm2/2[ یا

ش فشاری مجاز بر روی آجرکاری با مالت ماسه سیمان :تن

]*٢N/mm4/1[ یا

ش فشاری مجاز بر روی تکیه گاه بتنی :تن

)١٠-٧-١-١٠(

:که در آن

مقاومت مشخصهء فشاری بتن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد، =
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س با شالوده سطح ورق زیر= ستون در تما

A2=حداکثر سطحی از شالوده ھم مرکز و متشابه با ورق زیر ستون

میل مھارھا٩-٧-١-١٠

ش در پـای                          ش و بــر میل مھارھا باید طوری طراحی و محاسـبه شــوند کـه در تمــام حالتھـای بارگـذاری وارد بــر ســازه، از نظــر کشــ

ش ناشی از لنگر خمشی حاصل از گیرداری و یا نیمه گیرداری پای ستون نیز می باشد .ستونھا، جوابگو باشند که شامل کش

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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مسائل ویژه در طرح و محاسبه٨-١-١٠

ش به محاسبه قطعات تحت اثر بارھای متمرکز،لنگر پیچشی و اثرات خستگی مربوط میشود .این بخ

جان و بالھای اعضا تحت اثر بارھای متمرکز ١-٨-١-١٠

مبانی طراحی )الف

ش موضعی بـال                                       اعضایی که تحت اثر بار متمرکز بر بال قرار می گیرند، باید جان و بال آنھا طوری محاسبه شود که در مقابـل خـم

ش تـوأم بــا                                        ستون در مقابل بال کششی تیر در اتصال صلب تیر به ستون، تســلیم موضــعی در جـان تـیر، لھیـدگی در جــان، کمــان

ش فشاری در جان ستون در مقابل نیروی فشاری تیر طبق بندھای                            ج مقاوم  -١-٨-١-١٠ب تا   -١-٨-١-١٠انتقال عرضی جان و کمان

.باشند

١٠اگر یک جفت قطعه سخت کنندهء مناسب در محل بار متمرکز، در دو طرف جان تعبیه شود، نیازی به بررسی و کنترل بندھای                              

.پ نخواھد بود-١-٨-١-١٠ب و -١-٨-١-

١٠، ضوابط بنـد    چ و برای قطعات سخت کنندهء فشاری       -١-٨-١-١٠برای جان ستونھایی که تحت اثر نیروی برشی باشند باید بند                

.رعایت شودح-١-٨-١-

ش موضعی در بال ستون در مقابل بال کششی تیر در اتصال صلب تیر به ستون )ب  خم

باشد، در محــاذات     ١-٨-١-١٠در صورتیکه ضخامت بال ستون کمتر از مقدار رابطه              )نورد شده یا ورقی    (شکل Hدر ستونھا با مقطع      

ک جفــت قطعـه تقویـتی قــرار                                    بال کششی تیری که به ستون متصل می شود و یا در محاذات ورق اتصال بال کششی تیر بایـد ـی

:داد

)١-٨-١-١٠(

:در این رابطه

*[mm]یا(cm)ضخامت بال ستون =

ش تسلیم فوالد ستون = *[N/mm2]یا (kg/cm2)تن

وقتی که این نیرو .*[N]یا )kg(نیرویی که از بال کششی تیر و یا ورق اتصال خمشی، به ستون وارد می شود =

ھنگامی که این نیرو حاصل از ترکیبات .ضرب گردددر حاصل از اثر بار مرده و بار زنده است، مقدار نیروی محاسبه شده باید

ش تسلیمبارگذاری شامل اثر باد یا زلزله است، .میباشدمقدار آن مساوی حاصلضرب مساحت بال کششی در تن
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جان وبالھای اعضاء تحت اثربارھای متمرکز١-٨-١-١٠شکل 

ض بارگذاری شده در روی بال ستون از               ض بال ستون است   (١٥/٠اگر عر ی رابطــه        )عر الزم )١-٨-١-١٠(کمـتر باشــد، بررـس
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.نمی باشد

تسلیم موضعی جان)پ 

مقابـل بــال  در تیرھا و تیرورق ھایی که تحت اثر بار متمرکز عمود بر محور تیر در صفحهء جان و ھمچنین در جان ستونھایی کــه در 

:اتصال صلب تیر به ستون قرار دارند، باید روابط زیر برقرار شوندفشاری تیر در

:از انتھای تیر وارد می شودdدر حالتی که بار متمرکز، از انتھای عضو در فاصله ای مساوی و بزرگتر از 

)٢-٨-١-١٠(

:از انتھای تیر وارد می شودdدر حالتی که بار متمرکز در فاصله ای کمتر از 

)٣-٨-١-١٠(

:که در آن

= dارتفاع کلی تیر یا تیر ورق

س العمل تکیه گاه، = بار متمرکز یا عک

ضخامت جان، =

س بار متمرکز = س العمل کمتر از (طول تما ، )نباشدبرای عک
ش یا آخرین ردیف پیچ اتصال بال و جان= .فاصله از سطح خارج بال تا انتھای دو ماھیچه جان و بال یا انتھای بعد جو

.ضروری استح-١-٨-١-١٠فشاری مطابق بند اگر روابط فوق برقرار نشوند، تعبیهء سخت کننده ھای

لھیدگی در جان )ت 

در تیرھا و تیرورق ھایی که تحت اثر بار متمرکز عمود بر محور تیر در صفحهء جان قرار دارند، وقتی که نیروی متمرکز از مقــادیر زیر                                

.تجاوز کند، باید سخت کننده ھای فشاری در روی جان اعضایی که تحت اثر بارھای متمرکز ھستند قرار داده شود

ش از .١ :از انتھای عضو وارد شوداگر بار متمرکز در فاصله بی

)٤-٨-١-١٠(

یا

SI:
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:از انتھای عضو وارد شوداگر بار متمرکز در فاصله کمتر از .٢

)٥-٨-١-١٠(

یا

SI:

:در این روابط

ش تسیلم فوالد جان تیر = *یا Kg/cm)٢(تن ]٢[N/mm

d= ارتفاع کلی نیمرخ(cm) یا* [mm]

*یا (cm)ضخامت بال = [mm]

*یا (cm)ضخامت جان = [mm]

ح تعبیه شده، حداقل تا نصف ارتفاع جان ادامه یابد، بررسی روابط                     -١-٨-١-١٠اگر سخت کننده ھای فشاری که مطابق ضوابط بند           

.الزم نخواھد بود)٥-٨-١-١٠(و )٤-٨-١-١٠(

ش توأم با حرکت)ث  جانبی در جانکمان

شده توسـط مھارھـایی جلوگـیری                               تعبیهء سخت کننده ھای فشاری حداقل در جان اعضایی کـه از حرکــت جـانبی بـال بارگذاری 

ت                نشده و تحت اثر بارھای متمرکز فشاری در          کـه نـیروی متمرکــز     صفحهء جان و عمود بر محور تیر باشند، ھنگـامی ضـروری اـس

:فشاری از حدود زیر بیشتر شود

:باشد٣/٢کمتر از اگر بال بارگذاری شده در مقابل دوران زاویه ای نگھداری شده و نسبت .١

)٦-٨-١-١٠(

یا 

SI:
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:باشد٧/١کمتر از باشد و نسبت اگر بال بارگذاری شده در مقابل دوران زاویه ای نگھداری نشده.٢

)٧-٨-١-١٠(

یا 

SI:

:در این روابط

س العمل تکیه گاه = *[N]یا (kg)بار متمرکز یا عک

، *[mm]یا (cm)بزرگترین طول بدون تکیه گاه جانبی در ھر یک از بالھا در محدوده اعمال بار متمرکز =

ض بال = ،*[mm]یا (cm)عر

ص جان ا= .(mm)یا (cm))فاصله بین انتھای دو ماھیچه جان و بال در روی جان (رتفاع خال

-١٠(بزرگتر باشد، احتیاجی به بررسی روابط    )بسته به حالت مورد بحث (٧/١و یا  ٣/٢از مقدار  در صورتی که نسبت 

.نمی باشد)٧-٨-١-١٠(و )٦-٨-١

.برای بالی که فقط تحت اثر بار گسترده ھموار قرار گیرد نیز احتیاجی به این بررسی نمی باشد

شاری تیر در اتصال صلب تیر به ستون )ج  ش فشاری در جان ستون در مقابل بال ف کمان

به ضخامت جــان، از مقـدار زیــر بزرگتــر       )فاصله بین انتھای دو ماھیچه جان و بال در روی جان             (اگر نسبت ارتفاع خالص جان ستون        

:باشد، باید یک جفت سخت کننده در مقابل بال فشاری تیر در جان ستون تعبیه کرد

)٨-٨-١-١٠(

SI:یا

:در این رابطه

، *[mm]یا (cm)ضخامت جان ستون =

ش تسلیم مصالح جان = *یا Kg/cm)٢(تن ]٢[N/mm ،

در مورد )١-٨-١-١٠(توضیحات رابطه .*[N]یا (kg)نیروی فشاری محاسبه شده ای که از بال تیر به جان وارد می شود =

.این نیرو نیز صادق است

ش بزرگ باشد)چ شمه جان آن تحت اثر بر عضو فشاری که چ

ش قرار گیرد، باید مطابق با ماده  .کنترل شوند٤-٢-١-١٠اعضای فشاری که جان آنھا تحت اثر بر
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لزوم تعبیه سخت کنندهء فشاری زیر بارھای متمرکز)ح

بارھـای متمرکــز در داخـل        در انتھای تیرھایی که اتصال آنھا به ستون یا تیر دیگر به کمک نبشی جان انجام نمی شود، یا در محل

ج قطعات سخت کننده الزم باشد، بایـد             -١-٨-١-١٠ب تا  -١-٨-١-١٠دھانه تیرھا، شاھتیرھا و ستونھا در صورتی که طبق بندھای               

.آنھا را به صورت جفت قرار داد

وجــود ســخت کننــده الزم باشـد و بـار بر یکی از بالھـا وارد                      )٩-٨-١-١٠(پ و یا رابطه     -١-٨-١-١٠ب و   -١-٨-١-١٠اگر طبق بندھای      

ش از نصف ارتفاع جان ادامه داد                  ج سـخت کننـده       -١-٨-١-١٠ت و یـا     -١-٨-١-١٠چنانچه طبــق بنــد    .شود، لزومی ندارد که آنھا را بی

٥-١-١٠برای این محاسبه شرایط ماده       .الزم باشد، این سخت کننده ھا باید به صورت ستون فرضی با بار محوری محاسبه شوند               

h75/0صادق است و طول مؤثر ستون فرضی برابر ٢- (hدر نظر گرفته می شــود، ســطح مقطــع این        )ارتفاع آزاد جان بین دو بال

٢٥ستون عبارت است از سطح مقطع جفت قطعه تقویتی به اضافه نواری از جان که پھنای آن در قطعات تقویتی میانی برابر                  

.در نظر گرفته می شود١٢و در قطعات تقویتی انتھایی برابر 

ش شود و وقتی که                               اگر بار عمود بر امتداد بال به صورت کششی باشد، قطعه تقویتی باید به بالی که تحت اثر این بار است، جو

صـاف و با       "با سطحی که کامال        (بار عمود بر امتداد بال، به صورت فشاری است، قطعه تقویتی یا باید با فشار مستقیم تماسی                      

.بار را منتقل کند و یا اینکه اتصال جوشی کافی برای این انتقال تعبیه شود)بال جفت شده است

Hو یــا Iدر حالتی که در اتصال انتھای تیر یا شاھتیر با ستون، برای انتقال لنگر، بال یا ورق اتصال بال تیر به بال ستونی با نیمـرخ                       

ش می شود، باید یک جفت قطعه تقویتی در جان ستون قرار داد، به طـوری کـه ســطح مقطــع مجمـوع آنھـا از مقــداری کـه از               جو

ست کـه مقــدار محاسـبه شــده                 (به دست می آیــد کمــتر نشــود   )٩-٨-١-١٠(رابطه  مثبــت ایـن عمــل در حالتھـایی صــادق ا

).باشد 

)٩-٨-١-١٠(

:که در آن

ش تسلیم مصالح ستون، = تن

ش تسلیم مصالح سخت کننده، = تن
فاصله بین سطح خارجی بال ستون تا انتھای ماھیچه بین جان و بال در صورتی که ستون از نیمرخ نورد شده باشـد و یـا                         =

ش است و  فاصله معادل در حالت مقطع ساخته شده با جو

.که بار متمرکز را به ستون وارد می کند)انتقال دھنده لنگر(ضخامت بال یا ورق اتصال =

ج در نظر گرفته می شود، باید محدودیتھای              -١-٨-١-١٠ب و   -١-٨-١-١٠و بندھای    )٩-٨-١-١٠(سخت کننده ھایی که طبق رابطه         

:زیر را نیز جوابگو باشد

ض بال تیر یا ورق اتصال                       -١ ض ھر سخت کننده به اضافه نصف ضخامت جان ستون نباید از یک سوم عر که بـار متمرکــز را وارد      (عر

.، کمتر باشد)می کند

.کمتر باشد)که بار متمرکز را وارد می کند(ضخامت سخت کننده نباید از نصف ضخامت بال تیر یا ورق اتصال -٢

جوشھایی که قطعه تقویتی را به جان ستون متصل می کند باید در مقابل نیرویی که در قطعه تقویتی از لنگـر نامتعـادل در دو                               -٣

.طرف ستون به وجود می آید، محاسبه شوند

اثر لنگر پیچشی٢-٨-١-١٠

ش درجه                        ی کنـد لیکــن بـه منظــور               اگرچه اثرات لنگر پیچشی در اجزاء سازه ھای فوالدی ساختمانھای متعارف، نق اول را بازی نـم

.آشنایی با اثرات لنگر پیچشی و ترکیب آنھا با اثرات سایر تالشھای داخلی الزم است موارد زیر مورد توجه بیشتری قرار گیرد

ص )الف لنگر پیچشی خال

ھرگاه مقطع یک عضو تحت اثر لنگر پیچشی تاب نخورد و یا اگر تاب می خورد ولی در ھیچ مقطعی از عضو تحت ھــر شـرایطی از                        

ش    "تاب خوردگی جلوگیری بعمل نیاید اصطالحا      شی در مقطــع فقــط                می گوییم که فقــط پیـچ ت اثــر لنگــر پیچ خــالص داریم و تـح
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.تنشھای برشی بوجود می آید

برای مقاطع لوله ای جدار نازک تحت اثر لنگر پیچشی -

)١٠-٨-١-١٠(

:برای مقاطع قوطی شکل جدار نازک تحت اثر لنگر پیچشی -

)١١-٨-١-١٠(

:برای مقاطع جدار نازک باز تحت اثر لنگر پیچشی -

)١٢-٨-١-١٠(
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ش برشی حاصله ناشی از لنگر پیچشی       باید به تنشھای برشــی نظـیر ناشــی از انواع بارگـذاری دیگـر اضـافه شــود و                تن

.آنھا نباید از مقادیر مجاز تجاوز کندحداکثر منتجه

شی تابیدگی مقاطع )ب  شکلIلنگر پیچ

ت ھـر شــرایطی از                   )(ھرگاه مقطع یک عضو تحت اثر لنگر پیچشی          تابیده گردد، در صورتیکه در یک یا چند مقطــع از تـیر تـح

ص         )(تاب خوردگی جلوگیری بعمل آید باعث می شود که لنگر پیچشی کل                    ش لنگـر پیچشــی خــال و لنگـر    به دو بخ

.تقسیم شودپیچشی تابیدگی 

*لنگر پیچشی کل=

ص می شود = ش خال ص یا سن و نان(لنگر پیچشی که صرف پیچ *)لنگر پیچشی خال

ش تاب خوردگی می شود = *)لنگر پیچشی تابیدگی(لنگر پیچشی که صرف پیچ

ش ھای برشی و قائم در مقطع با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه ھستندو با داشتن لنگرھای  .، تن

)١٣-٨-١-١٠(

)١٤-٨-١-١٠(

)١٥-٨-١-١٠(

b= ض بال مقطع شکل Iعر

h= مرکز تا مرکز بال مقطعI شکل
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ش برشی  ش برشی تن ش قائم تن تن

ش در مقاطع ٢-٨-١-١٠شکل  شکل تحت اثر لنگر پیچشیIتوزیع تن

ی از انـواع بارگـذاری دیگر                   و تنشھای برشی و قائم ناشی از لنگرھای         باید به تنشھای برشی و قائم نظــیر ناـش

.اضافه شود و حداکثر منتجه آنھا نباید از مقادیر مجاز تجاوز نماید

ش ھای قائم )ج ش تقریبی برای محاسبه تن ش تابیدگی و برشی رو ناشی از پیچ

ش تابیدگی                                       ش تقریبی بسیار ساده ای می توان برای محاســبه تنشــھای ناشــی از پیـچ به عوض حل معادالت دیفرانسیل، از رو

ش برای محاسبه      .استفاده نمود   را بـه   ناشی از لنگر پیچشی تابیدگی، می توان لنگر پیچشــی کـل                  ودر این رو

ش ھای      Iیک زوج نیرو در امتداد بال ھای فوقانی و تحتانی تیرھای                ش عرضی تن را با  وشکل تبدیل نمود و از روابط خم

.استفاده از مشخصات ھندسی بالھا محاسبه نمود

ش٣-٨-١-١٠شکل  ش به خم ش تشبیه پیچ رو

شی تابیدگی در مقاطع جدار نازک بسته )د لنگر پیچ

ش تابیدگی ناچیز بوده و قابل صرفنظر است .حل معادالت دقیق نشان می دھد که در اینگونه مقاطع اثر پیچ

خستگی ٣-٨-١-١٠

ی بــرای خسـتگی محاسـبه شـوند، زیــرا تعــداد نوسـان بارھــا و                                به ندرت الزم می شود که اعضــا و اتصــاالت سـاختمانھای معموـل

.اثر باد و زلزله ھم در این گروه وارد نمی شود زیرا تعداد تکرار آنھا کم است.کوچک است"مقدار تنشھای مربوط معموالتغییرات

با این وجود اعضایی که بارھای جراثقال و یا ماشینھا و وسایل متحرک را تحمل می کنند و دیگر اعضایی که احتمال ضــعف در اثـر                           
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.خستگی برای آنھا وجود دارد باید در مقابل خستگی محاسبه شوند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ی خــالص          * بایــد  )(از لنگـر پیچشــی کــل      و سـھم لنگــر پیچشــی تابیـدگی          برای تعیین سھم لنگر پیچـش

.معادله دیفرانسیل زیر حل گردد

ش مقطع در طول عضو= معادله زاویهء پیچ

ثابت پیچشی=

ثابت پیچشی تابیدگی =

مدول االستیسیته برشی=

E= مدول االستیسیته

ی شـوند     و از حل معادل دیفرانسیل فوق با توجه به شرایط مرزی مقـادیر      الزم بـه ذکــر اســت بــرای     .محاســبه ـم

.پرداختن به جزئیات حل معادله دیفرانسیل فوق می توان به مراجع مربوطه مراجعه نمود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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توجه به شرایط بھره برداری در طرح و محاسبه٩-١-١٠

این فصل به عواملی که از نظر شرایط بھــره بــرداری در طـرح و محاسـبه مطـرح اســت و در بخشــھای دیگـر یــاد                             

شرایط بھره برداری عبارت است از شرایطی که در آن سـازهء سـاختمان ضــمن انجـام                 .نشده است، می پردازد 

ش اصلی خود     س و نگھداری، دوام و پایـداری            )مقاومت در مقابل نیروھای خارجی     (نق ، حفظ ظاھر، عوامل سروی

.و نیز راحتی استفاده کنندگان را تأمین می کند

مانند محدودیت تغییر شکل حداکثر تیرھا و جلوگـیری          (محدودکردن بازتاب سازه، برای تأمین شرایط بھره برداری          

ش کفھای زیر با توجه به نقشی که ســازه به عھـده دارد، بایـد به مــیزان مناســبی صـورت             )پا و نظایر آن از لرز

.گیرد

ش خیز١-٩-١-١٠ در تیرھاپی

ش خیز بخصوصی الزم است تا در ھنگام بارگذاری به شکل موردنظر و در اگر برای بعضی از اعضای خمشی، پی

ص شود .ارتباط با اعضای دیگر درآید، باید اینگونه محدودیتھا در مدارک طرح و محاسبه به روشنی مشخ

ش از  ش خیز داده شود١٢در خرپاھا با دھانه بی .متر، الزم است به اندازه تغییر شکل بار مرده ، پی

ش خیزی در حدود تغیــیر شـکل ناشــی از بــار                ١٢در شاھتیرھای مربوط به جراثقال با دھانه بزرگتر از             متر باید پی

ش بینی شودمرده به اضافه  .بار زنده، پی

تیرھا و خرپاھایی که خیز معینی برای آنھا قید نشده باشد، باید در کارخانه طوری ساخته شوند که به ھر حال                    

س از نصب، تغییر شکل روبه باال  .داشته باشند)خیز(پ

ض حرارتی٢-٩-١-١٠ ساط و انقبا انب

ش بینیھـای الزم بـرای اثــرات تغیــیرات دمـا، متناســب بـا شـرایط بھــره بـرداری بایـد بـه عمــل آیـد                                     در .بررسی پی

ض حرارتی فوالد برابر             به ازای ھــر درجـه ســانتیگراد در نظـر گرفتــه           ١٢×١٠-٦محاسبات، ضریب انبساط و انقبا

.می شود

ش و انتقال جانبی٣-٩-١-١٠ افتادگی، ارتعا

افتادگی )الف

ص به تغیـیر مکـان آنھــا                              تیرھا و شاھتیرھایی که کفھا و سقفھای ساختمانی را تحمل میکنند باید با توجھی خا

.در اثر بارھای محاسباتی، طرح و محاسبه شوند

تیرھا و شاھتیرھایی که سقفھای نازک کاری شده را تحمل می کننــد، بایـد طــوری محاسـبه شــوند کـه تغییـر                        
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 طـول دھانه       طول دھانه و تغیــیر مکــان حـداکثر نظــیر بــار زنـده از               مکان حداکثر نظیر بار مرده و زنده از            

.بیشتر نشود

ش)ب  ارتعا

یا خالی از عناصـر دیگــری کــه خاصــیت میراکنندگــی            (تیرھا و شاھتیرھایی که سطوح بزرگ خالی از تیغه بندی                 

ش را دارند   ش حاصل از بارھـای جنبشــی                  )ارتعا ش و ارتعا راه رفتن     (را تحمل میکنند، باید با توجھی خاص به لرز

ص، حرکت و توقف آسانسورھا و نظایر آنھا           ف ھـا، نســبت                .محاسبه شـوند  )اشخا در تیرھـای مربــوط بـه ایـن ـک

و )شامل ارتفاع بتـن در تیرھـای مختلــط     (ارتفاع کلی مقطع تیر d.کمتر گرددنباید از ارتفاع به دھانه   

L      س نوسانی تیرھا محاسبه گـردد کــه             .طول مرکز به مرکز تکیه گاھی تیر است ایـن  ھمچنین الزم است فرکان

س بشری کمتر باشد س باید از حد احسا *.فرکان

انتقال و نوسان جانبی در سازه ھای فوالدی)پ 

سازه فوالدی بایــد ســختی و صــلبیت کــافی داشـته باشـد و تغیـیر مکــان جــانبی آن در مقابــل اثـر بـاد یــا زلزلـه                         

.محدودیتھای آیین نامه ھای مربوط را برآورده کند

ساد و خوردگی در فلز٤-٩-١-١٠ ف

در مواردی الزم است فساد و خوردگی مصالح در طرح ومحاسبه اعضای سازه در نظــر گرفتـه شـود و ابعاد آنھــا                   

و یا در حالت دیگر با حفاظت در مقابل خوردگی بـه وسـیله رنگ                  .طوری داده شود که اثر خوردگی را جبران کند       

دستورالعمل رنگ آمیزی قطعات فوالدی بـه شــرح          .زدن و یا راه حلھای دیگر، باید شرایط بھره برداری حفظ شود                 

.می باشد١-٩-١-١٠جدول 

ض عوامل جوی قرار می گیرند باید سطوح داخلی آنھـا                           در صــورتی کــه  (در جاھایی که تیرھا و یا ستونھا در معر

مســدود شــود و به صورت آب بنــدی شـده                 "برای مقابله بـا خوردگــی کــامال      )قسمتھای توخالی داشته باشند       

درآید، یا فضاھای داخلی آنھا ابعاد کافی داشته باشد تا با دسترسی به داخل آنھا ھر چند وقت یک بـار تمـیز و                         

.رنگ شوند

قطعات فوالدی در شرایط محیطی مختلفحداقل ضخامت رنگ آمیزی١-٩-١-١٠جدول 

شرایط 

محیطی

آماده سازی

سطح فوالد

نوع و ضخامت رنگ

قطعــــه فــــوالد در   

داخل دیوار و نـازک       

کاری

قطعــه فــوالدی بصــورت      

روبــاز لیـکـن درون محیــط      

بسته

ض      قطعه فوالدی در معر

شرایط جوی

Sa1.5)١(معتدل

ـضــد  میکـــرون ٤٠

زنگ

رنــــگ الکیــــدی   (

)غنی از روی

میکـــــــرون آســـــــتر   ٤٠

الکیدی غنی از روی

میکرون رویه الکیدی ٤٠

میکــــــرون آســــــتر    ٤٠

الکیدی غنی از روی

میکرون الیـه میانــی     ٤٠

الکیدی 

میکــــــرون رویــــــه   ٤٠

الکیدی 
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(٥٠شرایط معتدل، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی متوسط کمتر از 1. )ھمانند شھر تھران%

ش از 2. (٨٠شرایط سخت، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی متوسط بی )ھمانند شھر رشت%

ش از         شرایط بسیار سخت  3. ھمراه با بخــار کلــر یـا    %٨٠، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی متوسط بی

س(نظایر آن  )مانند شھر بندرعبا

س ذیصالح تھیه شود، می توان از شرایط جدول فوق                    4. در صورتیکه دستورالعمل رنگ آمیزی توسط کارشنا

.عدول نمود

ای در حــد  صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی رویھم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقــط بــه الیــه              5.

.میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می باشد٢٠

.میلیمتر استمیکرون 6.

حداقل ضخامت قطعات فوالدی٥-٩-١-١٠

ش بینیھــای ویــژه و مؤثــری بــرای جلوگــیری از خوردگــی بــه عمــل آمــده باشــد،              بــه جــز قطعــاتی کــه در آنھــا پیــ

:محدودیتھای زیر برای ابعاد قطعات فوالدی باید رعایت شود

ض عوامــل جـوی یـا اثــرات خورنـده دیگــر قــرار                          )الف ضخامت اجزای اعضای سازه ای که در فضای خارج و در معــر

٥این مقدار بــه   در محیطھای خشک و عاری از ھرگونه آثار خورندگی،           .میلیمتر کمتر نباشد   ٦داشته باشند، از      

ش می یابد .میلیمتر کاھ

آب بندی شده و بین داخـل و خـارج آنھــا ھیـچ                    "اعضایی با مقطع لوله ای شکل و یا قوطی شکل که کامال            )ب 

از خوردگی محفوظ باشـند،      "میلیمتر و در اعضای داخلی که نسبتا        ٤نشتی صورت نگیرد، حداقل ضخامت جدار           

.میلیمتر میباشد٣

.برای نیمرخھای سرد تا شده از ورق، باید به آیین نامه مربوطه مراجعه گردد)پ

Sa2.5)٢(سخت 

میکــرون آســتر  ٤٠

اپوکســی غــنی از   

.روی

میکـــــــرون آســـــــتر   ٤٠

اپوکسی غنی از روی

میکــرون الیــه میانــی  ٤٠

اپوکسی

ــه     ٤٠ ــــ ــــــرون روـی میـک

اپوکسی

میکــــــرون آســــــتر    ٦٠

اپوکسی غنی از روی

میکرون آستر میانی    ٦٠

اپوکسی

ــــــه   ٦٠ میکـــــــرون روـی

اپوکسی پلی یورتان

)٣(بسیار

سخت و 

ساحلی

Sa3

میکــرون آســتر  ٤٠

اپوکســی غــنی از   

روی

میکـــرون روـیــه   ٤٠

اپوکسی

میکـــــــرون آســـــــتر   ٦٠

اپوکسی غنی از روی

میکــرون الیــه میانــی  ٦٠

اپوکسی

ــه     ٦٠ ــــ ــــــرون روـی میـک

اپوکسی پلی یورتان

مثل ناحیه جـزر و مـدی           

ــه    ــه مطالـع ــه نیـــاز ـب ـک

داردخاص
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س    برای  .ر این خصوص به مراجع راھنمای معتبر مراجعه شود            د* تیرھای دھانه سـاده رابطـه زیـر         محاسبه فرکان

:پیشنھاد شده است

I= ممان اینرسی تیر(cm4) (kg/m)بار مرده = ، ، L= طول دھانه(m)

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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پیوست الف

تیرھای النه زنبوری

شده از نیمرخھـای نورد شــده                            ١)الف ، بـا ابعـاد و ھندسـه          Iضوابط مندرج در این ضمیمه در مورد تیرھای النه زنبوری ســاخته 

صدق می نمایند و در اعمال آنھا به تیرھای النه زنبوری با ھندسه و مشخصات متفاوت، باید جانــب                            ١نشان داده شده در شکل        

.احتیاط رعایت گردد
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تحلیل و طراحی روشھای٢)الف 

ش ثانوی حاصل از رفتار شبه ویرندیل نیز                              ش کلی، الزم است اثرھای ناشی از خم در تحلیل تیرھای النه زنبوری، عالوه بر اثر خم

.در نظر گرفته شود

ش ھای مجاز١-٢)الف  ش تن تحلیل ارتجاعی و طراحی به رو

ش تنشھای مجاز          ١-١-٢)الف ش ارتجاعی (به منظور طراحی به رو ک            ، تحلیل تیر النه زنبوری      )رو باید با استفاده از اصول مکانـی

ش ھای برشی و خمشی ثانویه انجام گیرد .سازه ھا و منظور نمودن اثرھای ناشی از تن

س با خرپای ویرندیل با فرض تشکیل نقاط عطف در وسط اجزای اطراف سوراخ، مجاز می باشد ش قیا .استفاده از رو
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ک عضــو منشــوری بـا             ٢-١-٢)الف در تحلیل ماتریسی سازه ھای متشکل از تیرھای النه زنبوری، میتوان تیر النه زنبـوری را بـا ـی

ش در نظـر گرفتـه                      .سختی معادل جایگزین نمود     در تعیین سختی معادل چنین عضوی، باید اثر تغییر شکلھای ثانوی ناشــی از بــر

.شود

تنشھای خمشی حاصل از تحلیل ارتجاعی نباید در ھیچ نقطه از تیر از تنشھای مجاز مقرر شده در ایــن آییـن نامـه                       ٣-١-٢)الف

ش                               ی، بـدون احتســاب تمرکــز تنــ ٧/٠نبایـد از     تجاوز نمایند مگر در گوشه ھای سوراخھا، که در این مواضع، تنشـھای خمـش

.تجاوز نمایند

فوقــانی و  Tمی توان فرض نمود که نیروی برشی کل وارد بر مقطــع سـوراخدار تــیر، بـه طـور مســاوی بیـن مقـاطع                          ٤-١-٢)الف

ش برشی حداکثر در ھیچ نقطـه از جـان مقـاطع             .تحتانی توزیع می گردد    ش      .تجــاوز نمایــد  ٤٧/٠نبایـد از   Tتن در عیـن حــال تـن

.تجاوز کند٤/٠برشی متوسط محاسبه شده روی جان، در ھیچ یک از مقاطع نباید از

ش جان (نیروی برشی افقی در کوچکترین مقطع جان تیر         ٥-١-٢)الف را می توان با در نظر گرفتن تعادل یک قطعه            )در محل جو

ش و مقاطع قائم گذرنده از وسط سوراخھای طرفین جان محاسبه نمود                      ش برشــی را در ایــن         .از تیر، محصور بین درز جو توزیـع تـن

ش برشی متوسط در این مقطع نباید از.مقطع می توان یکنواخت فرض کرد .تجاوز نماید٤/٠تن

طرح و آنالیز خمیری ٢-٢)الف

در صورتی که نسبت بعد به ضخامت اجزاء تشکیل دھندهء تیر النه زنبوری به نحوی باشد که تشکیل مفصــل خمــیری در مقاطــع                                    

.این مقررات صادق است٣-١٠اعضا میسر باشد، کلیهء ضوابط آنالیز و طرح خمیری مندرج در فصل 

ش ھای زیر انجام داد١-٢-٢)الف :آنالیز خمیری تیر النه زنبوری را می توان به رو

ش کلی؛ س با خرپای ورندیل، با در نظر گرفتن مکانیزم ھای منفرد و ترکیبی مربوط به خرپای ورندیل و مکانیزم خم ش قیا رو

ش اجزاء محدود .رو

ش موضعی ناشی از اثرھای ثــانوی در                     Tدر طراحی مقاطع    ٢-٢-٢)الف ش کلی توام با خم باید اثر نیروی محوری ناشی از خم

.نظر گرفته شود

ش حدی٣-٢)الف طرح به رو

ش حدی، می توان نتایج حاصل از یک آنالیز ارتجاعی را با احتساب ضـرایب بــار و مقاومــت مناســب،                              در طرح تیر النه زنبوری به رو

.مورد استفاده قرار داد

ش جان ٣)الف جو

ش جان مندرج در این بند، در مورد تیرھایی که تحت اثر نیروھای استاتیکی قرار دارند، صدق می کند .ضوابط مربوط به حداقل جو

ی مجــاز فــوالد مــادر باشــد، فقـط کــافی اـست                         ١-٣)الف  ش، کمـتر از نـیروی برـش در مواردی که نیروی برشی وارد بــر درز جـو

ش             .اتصالی ایجاد کرد که قادر به انتقال ایمن نیروی برشی وارده باشـد                    ش متــداول اســتفاده از جــو ی تــوان از رو در ایـن حالــت ـم

ش شیاری با              ش متوسـط                 شیاری با نفوذ کامل عدول نمود و در عوض از جو س تـن نفوذ نسبی بدون آمادگی خاصــی کـه بـر اسـا

.استفاده کردمیگردد،برشی محاسبه

:طرح ارتجاعی١-١-٣)الف

ـــــن منظــــــور بایــــــد رابطــــــه زیــــــر برقــــــرار باشــــــند          :بــــــه اـی
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:که در آن

ش، = ش برشی متوسط در درز جو تن

ش تقویتی = ش و حداقل ضخامت جو ش که برابر است با مجموع حداقل عمق نفوذ جو ص جو حداقل ضخامت خال
دایم در ھر دو سمت، 

ش، = کل نیروی برشی در محل درز جو

n= ش مطابق شکل ، ١طول جو

:طرح خمیری٢-١-٣)الف

:در این حالت

شتعریف شده اند و ١-١-٣در بند الف nو که در آن  .عبارت است از نیروی برشی ضریب دار، در درز جو

ش ھای شیاری با نفوذ نسـبی اســتفاده شـود، جوشــکاری بایـد از ھـر دو              ٢-٣)الف در صورتی که با رعایت شرایط فوق، از جو

ص گـردد                         .سمت صورت گیرد    ش تقویتی دایم و حداقل عمق نفوذ باید به وضوح در نقشه ھای اجرایی مشــخ .حداقل ضخامت جو

ش تقویتی باید تراشیده         ماننــد نقــاط اتصــال جــان بـه جــان تیرھـای       (و برداشته شود     )سنگ زده شده   (در مواردی که برآمدگی جو

ص)متقاطع ش، باید این امر در احتساب حداقل ضخامت خال .در نظر گرفته شودجو

ش جانبی ٤)الف پیچشی -کمان

ش جانبی                       ی توان          .پیچشی طراحی شوند  -تیرھای النه زنبوری فاقد تکیه گاه جانبی کامل باید در مقابل کمان ص، ـم در این خصو

ش جانبی          پیچشی تیرھای حاوی جان توپر استفاده نمود، مشروط بر آنکه کلیه خـواص               -از روشھای متداول طراحی و کنترل کمان

س خواص مقطع سوراخدار تیر النه زنبوری در محاسبات ملحوظ گردد .مقاطع و طول مؤثر معادل بر اسا

ش موضعی٥)الف کمان

ش موضعی مورد کنترل قرار داده شوند               ش موضــعی تیــر     .کلیه اجزای تشکیل دھنده تیر النه زنبوری باید از نظر کمان اشــکال کمـان

:النه زنبوری به شرح زیر است

ش جانبی ١-٥)الف ش-کمان ش درون صفحه ای ناشی از بر .پیچشی جان دراثر خم

ش جان در موضع اعمال بار متمرکز یا روی تکیه گاھھا          ٢-٥)الف ش کلــی موجـود در            .کمان ی بــار متمرکـز و مــیزان بــر به تبع بزرـگ

:جان، امکان وقوع وضعیتھای کمانشی زیر وجود دارد

ش جان تحت اثر فشار مسلط- کمان

ش مسلط - ش جان تحت اثر بر کمان

ش- ش جان تحت اثر عملکرد توأم فشار و بر .کمان

ش٣-٥)الف ش موضعی جان در گوشه سوراخھا به علت وجود تمرکز تن .کمان
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ش موضعی مقطع ٤-٥)الف  Tکمان

ش خمشی ٥-٥)الف  .، در فاصله بین مھارھای جانبی تیر النه زنبوریTپیچشی مقاطع -کمان

ش موضعی، می توان از تقویتھای مناسب استفاده کرد .در صورت لزوم به منظور جلوگیری از کمان

لھیدگی جان٦)الف

س ضوابط مربوط به لھیدگی جان تیرھای با جان توپر مندرج در این آیین نامــه کنـترل                               لھیدگی جان تیرھای النه زنبوری باید بر اسا

ش تکیه گاھی، سوراخ جان باید پر شود و در صـورت نیـاز از ســخت کننـده ھـای عرضــی                          .شود در محل نیروھای متمرکز و یا واکن

.جان استفاده گردد

تغییر مکان٧)الف

ش موجــود در مــدولھا                     شــامل   (در محاســبه تغیــیر مکــان ارتجــاعی تیرھــای النــه زنبــوری، بایــد اثــر تغیــیر شــکلھای ناشــی از بــر

ش کلی جمع گردد)تغییرشکلھای برشی و خمشی اجزاء در ھر مدول .با تغییر شکل ناشی از خم

اثرخستگی ٨)الف 

ی                               از ایجاد گوشه ھای تیز تحت اثر بارھای متناوب، بخصوص در مورد چشمه ھایی که در منطقه تغییر لنگر خمشی کلی قـرار ـم

س دایروی ایجاد کرد           .گیرند، باید احتراز شود      ت تعییـن ضـریب               .در گوشه سوراخھا باید قو در غیاب تحلیـل ارتجــاعی تفصـیلی جـھ

ش و شدت حوزه تنشی، حداقل شعاع انحنای گوشه،  شدت تن

: باید به شرح زیر اختیار شود،

ش پر شوند             استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی تحت      .شکافھای منتج از ایجاد قوسھا در دو انتھای جوشھای جان باید با جو

.و بدون انجام تحقیقات کافی، مجاز نمی باشداثر بارھای متناوب و بارگذاری منجر به بروز پدیده خستگی، در حالت کلی

اثر نیروھای ناشی از زلزله و بارھای دینامیکی٩)الف

ی از زلزلــه، اســتفاده از                           به لحاظ عدم اطالع کافی در مورد رفتار تیرھای النه زنبوری تحت اثـر بارھــای دینـامیکی و نیروھـای ناـش

باید با رعایت توصــیه ھـای اجمــالی زیــر       )تیر برشی در قاب مقاوم در برابر زلزله           (تیرھای النه زنبوری، به عنوان تیر اصلی برشی          

.الزم به ذکر است که استفاده از چنین تیرھایی فقط در قابھا با شکل پذیری کم مجاز می باشد.صورت گیرد

س دایروی گوشه ھا مطابق بند الف- .رعایت شود ٨)حداقل شعاع قو

در تیرھای النه زنبوری تحت اثر بار گسترده یکنواخت که به عنوان تیر برشی زلزله گیر طراحی می شوند، پانلھای انتھـایی بـه                                     -

ی                                  (طور مناسب تقویت شوند        شھای تقویـت به صورت پر کردن کامل سوراخھا، استفاده از سخت کننده ھــای عمـود بــر جـان و رو

).دیگر متناسب با بارھای اعمالی

.سنگین و در محل تکیه گاھھا، از تقویتھای مناسب جان استفاده شود"در مواضع اثر بارھای متمرکز نسبتا-

ش شیاری با نفوذ کامل استفاده شود- .از جو

کنترل و تضمین کیفیت، بازرسی فنی، نکات اجرایی١٠)الف

ش دقیقــی از نظـر کنـترل و                        "در ساخت تیرھای النه زنبوری، خصوصا       ت رو در حالت صنعتی شده و به قصد تولیــد انبـوه، الزم اـس

ی زیــر بایـد رعایــت      .تضمین کیفیت، بازرسی فنی تولید، مدیریت تولید و روشھای اجرایی، برنامه ریزی و اعمال شود                نکات اجراـی
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:شوند

ش و جوشکاری، اعوجاج به حداقل ممکن تقلیل داده شود- .دقت گردد که در ھنگام بر

ب                      - ش شده تیر که بر حـس سط               حداکثر رواداری مجاز از نظر عدم ھم امتداد بودن دونیمه جو نســبت انــدازه نابجــایی اولیـه در و

ک از    تعریــف مــی شــود، نبایـد در ھیــچ     )١مطابق شـکل    برابر با  "تقریبا(به ارتفاع کل جان      )(اعضای قائم جان    ارتفاع ـی

.تجاوز کنداعضای قائم جان از 

ی گـردد بایـد                                             - ش ھای برشکاری که منجر به بیرون زدگی مواضعی از جان از صـفحه خـود، به ویژه در گوشـه ســوراخھا ـم از رو

.اجتناب نمود

ی باشـند؛ ولی ســطوح لبـه                        - ش اتوماتیک شعله ای با کیفیت خوب، قابل قبـول ـم ش ماشینی و بر سطوح لبه ھای حاصل از بر

ش شعله ای دستی باید به میزان مکفی پرداخت .شوندھای حاصل از بر

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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پیوست ب

مشخصات مکانیکی فوالدھای ساختمانی
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با سفارش قبلی به کارخانه تولید می شودST52بوده و فوالد ST37فوالدھای رایج در بازار ایران اغلب از نوع :تذکر

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 
.دارد
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پیوست پ

شاری ش ھای مجاز ف جدول تن

ST37

شاری ستونھا ش مجاز ف سب ضریب الغرتن یبر ح
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ش ھا بر  ش بر حسب ١٠با تقسیم مقادیر تن .بدست می آید٢N/mm، مقادیر تقریبی تن

)ضریب الغری(

ST52

ش مجاز فشاری ستونھا بر حسب ضریب الغریتن
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ش ھا بر  ش بر حسب١٠با تقسیم مقادیر تن .بدست می آید٢N/mm، مقادیر تقریبی تن

)ضریب الغری(
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پیوست ت

انگلیسی -واژه نامه فارسی 

انگلیسیفارسی

Connectionاتصال

س پالستیک مقطع  Plastic(Z)اسا section modulus

Reverseانحنای دوگانه curvature bending

Singleانحنای ساده curvature bending

Erectionبرپایی

ش خیز Camberپی

Pin)اتصال مفصلی(پین 

Eyebarتسمه ھای سرپھن

Pinتسمه ھای لوال شده  connected member

Storyتغییر مکان نسبی طبقه  drift

Panelچشمه اتصال zone

Dimensionalرواداری ابعادی tolerance

Lateralسیستم باربر جانبی force resisting system

Dualسیستم دوگانه یا ترکیبی  system

Buildingسیستم قاب ساختمانی ساده  frame system

Ductilityشکل پذیری

ش مجاز ش تن س رو =ASDطراحی بر اسا Allowable stress desing

ش ضــریب بــار و مقاومــت     س رو -طراحــی بــر اســا

ش حدی طراحی به رو

LRFD= Load and resistance factor design

Ribکنگره

Jointگره

Momentقاب خمشی  resisting frame
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Intermediateقاب خمشی متوسط moment resisting frame

Ordinaryقاب خمشی معمولی moment resisting frame

Specialقاب خمشی ویژه moment resisting frame

Bracedقاب مھاربندی شده frame

Unbracedقاب مھاربندی نشده frame

Inhibitedقاب مھار شده frame

Uninhibitedقاب مھار نشده  frame

Concentricقاب مھاربندی شده ھمگرا braced frame

Eccentricقاب مھاربندی شده واگرا braced frame

Linkقطعه رابط beam

Slendernessالغری

Strengthمقاومت

Built)ساخته شده(مقاطع مرکب  up sections

X-bracingمھاربند ھمگرای ضربدری

Diagonalمھاربند ھمگرای قطری bracing

٨Chevronو یا ٧مھاربند ھمگرای  bracing (V or invertedV)

KK-bracingمھاربند ھمگرای 

ش Upliftنیروی برکن

ش تنیدگی ش نیروی پی =DTIواشر سنج Direct Tension Indicator

DTIDirectواشرھای  tension indicator

Flangورق بال plate

Webورق جان plate

Deckورق ذوزنقه ای 

Continuityورقھای پیوستگی plates

Doublerورقھای مضاعف plates
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