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   یساختمان ی و مهره در سازه ها چی اتصاالت پ یبررس  .1
   و مهره چیاتصاالت پ ف ی تعر  .2
   و مهره چ یانواع اتصاالت پ .3
 و مهره  چ یاتصاالت پ یطبقه بند .4
 نوع اتصاالت  نی ا بی و معا ایمزا .5

 فهرست مطالب
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که در قطعات مختلف مورد استفاده قرار  ی انواع اتصاالت نی تر  جیاز را ی کی
است که   نیبودن آن ا جیرا علت .است  یو مهره ا چیاتصاالت پ  رد،یگ ی م
 نیا در .باشد ی اتصاالت م  نیو محبوب تر   نیآسان تر یک ینوع اتصال  نیا

 .پرداخت میروش خواه ن یا ی مقاله به بررس 

 .دینوع اتصاالت با ما همراه باش  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 یو مهره در سازه ها چیاتصاالت پ یبررس 1#
 یساختمان

استاندارد موجود ساخته   یبخش ها حی با اتصال صح یفوالد یها سازه
از   کیهستند و هر  یاز ساختار فوالد ی بخش مهم اتصاالت،  .شوند ی م

 لیو تحل  هیو تجز ی رفتار واقع نیب  .شوند ی م ی آن جداگانه طراح  یاجزا
  ی و طراح لیو تحل هیتجز نی بنابرا است؛ ادیساختار فوالد، اختالف ز

در صورت اضافه بار از کار   یعضو ساختار  ی وقت  .هستند دهیچیاتصاالت پ
اتصاالت  یمنفرد را به جا عضو  وجود دارد که ی عمل عموم  کی  فتد،یب

 یساختار  یاز اعضا یار ینوع عملکرد بر بس نی ا نیبنابرا دهد؛ ی م  حیترج
 .گذارد ی م  ریتأث

  لیدل نیا شده است و لیاز بخش عمده اتصاالت تشک  یسازه فوالد نهیهز
سازه   یو صرفه اقتصاد ی منیا یاتصاالت برا ی به طراح دی است که با ی اصل
 .داده شود تیاهم
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  یازه هاو مهره در س چیاتصاالت پ ی به بررس میمقاله قصد دار نیا در
 .دیادامه با ما همراه شو در .میبپرداز ی ساختمان 

 

 و مهره چیاتصاالت پ فی تعر  2#

در  و مهره چیاستفاده از اتصاالت پ  لیدل نی مهمتر ،یبه جوشکار  ازین عدم
  لهیکه به وس یی نسبت به سازه ها البته .است ی صنعت یهاکشور

 .شود ی اجرا م یزودتر و در مدت زمان کمتر  زین ابندی ی اتصال م  یجوشکار 

که در محدوه   یی برق سازه ها نی در تام تیبه خاطر محدود  نیچن هم
جوش  یهااز دستگاه  استفاده شوند، ی م دیتول ی ساختمان  یها پروژه

اتصاالت   نیا باز  و ستین ریکان پذام( با نرخ نفوذ باال و استانداردمدرن )
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اتصاالت باعث   نیا .ندیآ ی و مهره هستند که به کمک سازندگان م چیپ
 .شوند ی م  یاسازه یها ستمی س ی کپارچگی جادیا

 :شوند ی ارائه م  ریدر موارد ز یبه طور کل اتصاالت 

 یبخش ها ،ی و دامنه طوالن  نیبار سنگ نیبه تأم  ازیصورت ن در •
به  دیبخش ها با نی حالت، ا نیا در .شوند هیته  دیساخته شده با

 .بخش خوب به دست آورد کیهم متصل شوند تا 
با بخش  دیطول مقطع استاندارد با شتر،یصورت داشتن طول ب در •

  ی بخش، طراح نیاتصال چند یحالت برا نیا در .متصل شود گرید
 .مناسب اتصاالت مهم است

 یرهایها متصل شوند )به عنوان مثال ت در انت د یمختلف با یاعضا •
 .(ره یها و غ هیستون، پا ،یاصل ریاتصال به ت  یبرا هیثانو
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 و مهره چیانواع اتصاالت پ 3#

 :است ریبه شرح ز یدر اتصاالت ارائه شده در ساختار فوالد یبند طبقه

 شده نی پرچ اتصاالت  •
 و مهره  چیپ اتصاالت  •
 جوش داده شده اتصاالت  •
 شده  نیپ اتصاالت  •

 ن ی اتصاالت پرچ 1-3#

نوع اتصاالت  ن یدرک ا کنیول .اتصاالت پرچ شده منسوخ شده اند امروزه
 .است یضرور   ی م یساختار قد کی  یبرا ی قدرت و توان بخش ی ابیارز یبرا
 .دار است چیاتصاالت پرچ همانند اتصاالت پ یعالوه روش اتصال برا به

آن  شده است که به لیشکل و گرد تشک یفوالد لهیپرچ از م کی: پرچ
فوالد   ای می آن سر دارد. از فوالد مال  یانتها در شود و ی "ساق" گفته م 

 .شود ی باال ساخته م ی کشش

 نگ یوت یر .1

به  یاتصال قطعات فلز  یبرا  ی روش خاص (Riveting) نگیوت یر
 ریشکل پذ یفلز  یبا قرار دادن سنجاق ها ندیفرآ نیا .است گریکدی

به هم  دی که با ی سوراخ قطعات در شود، ی پرچ گفته م  خیکه به آن م
دهند، انجام  ی م لیسر تشک  کی پرچ  خیم یمتصل شوند و در انتها



 

5 www.namatek.com 

پرچ از   ساق .شود یر یجلوگ یخارج شدن هر قطعه فلز  از شود تا ی م
که قرار است به هم  ی مختلف  یقسمت ها قیکه از طر یطول تا حد

 یبرا ی کاف  ی طول اضاف یدارا  شده است و لی متصل شوند تشک
 .است گرید یسر دوم در انتها جادیا

 :شوند ی م یطبقه بند ریبه شرح ز ی پرچ ها به طور کل خیم

 .شوند ی م  تیگرم هدا  طیکه در شرا یی پرچ داغ: پرچ ها خیم •
 .رندیگ ی قرار م که در کارگاه یی : پرچ های کارگاه  یها پرچ •
 .رندی گ ی قرار م تیکه در سا  یی : پرچ هایی صحرا یها پرچ •
 یپرچ در دما خیسر م ل یتشک یپرچ سرد: از آن جا که برا خیم •

 .نوع پرچ محدود است نیالزم است ا یادیاتاق، فشار ز

 

وجود   ریدر انواع ز زیو کاربرد ن یشکل ظاهر  ثیپرچ ها از ح خیم نیا
 :دارد
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 پرچ توپر ایدائم  پرچ •
 پر مهین  ای یلوله ا مهین پرچ •
 یتو خال  ایکور  پرچ •
 ضد زنگ ای ی وم ینیپرچ آلوم خیم •
 پرچ افشان خیم •
 یچکش ای  یپرچ ضربه ا خیم •
 یخ یپرچ م خیم •
 ی لوله ا پرچ •
 یقارچ پرچ •
 شانه دار  پرچ •

 :است  ریاتصاالت پرچ شده به شرح ز بی معا

 .همراه است  ی صوت ی از آلودگ  یی باال اریسطح بس با •
 .دیرنگ گرم مانند قرمز رنگ کن کیاست که پرچ را با  الزم •
 .اتصاالت الزم است ی بررس یبرا یادی ز مهارت  •
 .است ادیز ارینصب شده بس فیبرداشتن پرچ ضع نهیهز •
 .باال در اتصال نهیبا هز نصب •

 و مهره چ یاتصال پ  2-3#

و  چیمعموالً شامل اتصاالت پ یدفوال یمورد استفاده در سازه ها اتصاالت 
در مونتاژ قطعات سازه  یر یانعطاف پذ تیاتصال از مز  نیا .باشد ی مهره م 

  ای ی صورت وجود بازرس در آن برخوردار است و یجداساز  نیو هم چن
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  ینوع اتصاالت برا نیا .است یامر ضرور  نیمعمول، ا  رات ی از تعم ی برخ
 .هر دو کشش و برش قابل اجرا است ایبرش  ای تحت تنش  یاجزا

  یانتها در شده و لیآن سر تشک یاست که در انتها  یسنجاق فلز  کی چیپ
طور  به .کند افتیآن سوهان رزوه شده است تا بتواند مهره را در گرید
با وارد کردن آن ها از سوراخ  یاتصال قطعات فلز  یو مهره برا  چیپ ،ی کل
 .محکم شوند  دیمهره ها با چ،یپ ی انتها در .شود ی فلزات استفاده م یها

 

 و مهره چیاتصاالت پ یطبقه بند  4#

و   رویمنتقل شده، نوع ن یرویو مهره بر اساس ن چیاتصاالت پ یبند طبقه
 .شود ی انجام م روین زمیمکان

 

 :است  ریمنتقل شده خود بر سه نوع ز یرو یبر اساس ن البته
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 متحدالمرکز  اتصاالت  .2
 خارج از مرکز  اتصاالت  .3
 در برابر مقاومت در برابر لحظه  اتصاالت  .4

اتصاالت هنگام انتقال بار از  رویبر اساس نوع ن یدر طبقه بند نیچن هم
 :شوند ی م یطبقه بند ری در سه گروه ز ی برش به عنوان اتصاالت برش قیطر

 لب لب به مفصل .1
 کشش  اتصال .2
 برش خورده ی بیترک اتصاالت  .3

و مهره را در  چیتوان اتصاالت پ  ی م ز ین روین زمیبر اساس مکان تیدر نها و
 :کرد یطبقه بند  ریانواع ز

در  روین یو مهره ها چیانتقال تحمل پ ی: برای اتاقان ینوع  اتصاالت  .1
 .برابر سوراخ

  قیاز طر رویو مهره ها ن  چیکشش پ لی: به دلی نوع اصطکاک اتصاالت  .2
 .شود ی صفحات منتقل م  نیاصطکاک ب

 

 نوع اتصاالت نی ا بیو معا ای مزا 5#

 :است ریو مهره به شرح ز چی اتصاالت پ یای مزا

 .تر انجام داد ع ی توان سر  ی نصب سازه را م روند •
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 .ندارد ازین یی و دانش باال  مهارت  •
 .ستین  زی شامل نو اتصاالت  •
  ریو مهره امکان پذ چیاز سازه در صورت اتصال پ یفور  استفاده •

 .است
 .است ری امکان پذ ازیدر صورت ن یسازه ا یاجزا نی گزیجا شیآرا •
 .است ازیکار کمتر مورد ن یفضا •

  ی فوق که به سهولت روند کار کمک م  یایو مهره در کنار مزا چیپ اتصاالت 
 :است ریهستند که به شرح ز زین  ی بیمعا یدارا کنند،

 .است ادیز اریموارد بس ی قطعات در برخ نهیهز •
غلظت تنش، مقاومت  لیو به دل  شهیکاهش سطح در ر لیدل به •

 .ابدی ی نوع اتصال کاهش م  نیا ی کشش
 شود. یشل م رد،یضربه قرار گ ای و مهره در معرض لرزش  چیپ اگر •

 


