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قطر پيچ. شوندي

ي فوالدي بسيا
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طمينان در ساخ
 :استده شده 

ي مجموعه پيچ

 و توليد آنها به

درهاي معمولي 
قيمت اين نوع
تي و اعضاي در
تي كه اعضاي

كيلوگرم بر 42
طه از يكديگر م

ليم پيچ بر حسب

=0.6 FU=24
. شوندي
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پيچ. شوندي مي
ها در نوع پيچ
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307ختگي پيچ
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  .ت
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عنوان وسيله به
گسيخحد. شودي

ن طبقه بندي پي
ت نهايي پيچ و

خصات زير است

در زمره 5.6و  
مترميلي 12ي 

رمقاومت
ت از فوالد با ك
شوند و قبل از
هاي پرمقاومت
دار با تنش تسل

با تنش 8.8ي 
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 در استاندارد

:پيچي
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-2در شكل.  ت
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:ها
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هاي س در سازه
هاي معموليچ

شوند استفاده مي
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مقاومت Fuاول 
داراي مشخ 4.6

3  ،4.6  ،4.8

مولي از قطرهاي

هاي پرپيچ- 
هاي پرمقاومت

شتوليد مي) رت
هپيچ ASTMر 

نوع فوالد آلياژ
هايپيچ DINد 

Fu= 10000 و
 مطرح هستند

اتصاالت پ
امروزه استف

گرديده است

هعموماً پيچ

هانواع پيچ
1
همصالح پيچ
در كله پيچ
استفاده آن

از پيچ. باشد
شمتصل مي
در استاندار

عدد ا. شود
6مثال پيچ 

6.هاي پيچ

هاي معمپيچ

2
مصالح پيچ
كاهش حرار
در استاندار

A490  از ن
در استاندار
0 kg/cm2

پر مقاومت
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. در كارهاي ساختماني بيشتر رايج است (M22 , M20)متر ميلي 22و20اي باشد و قطرهمي 38تا12هاي پر مقاومت در محدوده 
  .تنيدگي براي اتصاالت اصطكاكي كاربرد وسيع دارندهاي پرمقاومت به دليل قابليت تحمل خوب نيروهاي پيشپيچ
نيروهاي ديناميكي شل شده هاي معمولي ممكن است تحت تاثير بارهاي متناوب نظير نيروهاي ناشي از لرزش، نوسان، ضربه و پيچ

هاي شياردار برروي مهره، ، ورق)زوج مهره(توان از دو مهره ها ميمهرهبراي جلوگيري از شل شدن . ها از پيچ جدا شوندو مهره
  .خار خم شده يا فنري در پشت مهره و يا واشر فلزي استفاده نمود

ها وهاي پيش تنيدگي بر روي مهره وجود ندارد و اين نوع پيچها در اتصاالت اصطكاكي به علت اعمال نيرامكان شل شدن پيچ
هاي مخصوص كه دندانه پيچ در توان از چسبها ميبراي جلوگيري از شل شدن پيچ. براي نيروهاي ديناميكي نيز مناسب هستند

  .شود، استفاده كردغشته شده و پس از آن مهره بسته ميآآن 
هاي مخصوص نظير پودر سنگ، اكسيدآهن و رنگ توان آنها را با رنگدر سر و مهره پيچ ميزدگي به ويژه براي جلوگيري از زنگ

هايي كه در پيچ. زدگي مقاوم هستند، استفاده نمودهاي روكش دار كه در مقابل زنگها و مهرهآميزي كرد و يا از پيچسربي رنگ
  .كنندهاي پالستيكي استفاده ميكالهكزدگي و خوردگي در هواي خيلي مرطوب قرار دارند از در معرض زنگ

اتصاالت اتكايي و اصطكاكي
را اتصال  اتصال نوع اتكايي. توان در دو شكل اتصال نوع اتكايي و اتصال نوع اصطكاكي طبقه بندي نموداتصاالت پيچي را مي

و  AISCهاي فوالدي نظيرطراحي سازههاي نامههر دو نوع اتصال توسط آيين. نامندمياصطكاكي نيز معمولي و يا اتصال غير
هاي يين نامه براي هر دو نوع اتصال بايد از پيچط هر دو آمقررات ملي ساختماني ايران به رسميت شناخته شده است و طبق ضواب

  . شوند استفاده كردپر مقاومت كه به يك شيوه نصب واجرا مي

اتصاالت اتكايي
 در اتصاالت اتكايي، لغزش بين صفحات به. روداتصال مجاز باشد اتصال اتكايي به كار ميدر مواردي كه لغزش جزيي بين صفحات 

رفتار . معيار طراحي در اتصاالت اتكايي مقاومت اتصال است. كندميس پيدا اها تماي است كه بدنه پيچ با جداره سوراخگونه
يادي دارد، با اين تفاوت كه ضريب اطمينان در مقابل اتصاالت اتكايي و اصطكاكي تحت بارهاي سرويس به يكديگر شباهت ز

  .لغزش صفحات در اتصاالت اتكايي كمتر از ضريب اطمينان در مقابل لغزش صفحات در اتصاالت اصطكاكي است
دنه در اتصاالت اتكايي پس از لغزش صفحات، انتقال بارهاي وارده بر اتصال توسط تركيبي ازعمل اصطكاكي و اتكايي در پيچ و در ب

كند لغزش با زمان تغيير نمي چنانچه بارها به صورت استاتيكي به اتصال اتكايي اعمال شوند چون جهت بار. گيردسوراخ انجام مي
اعمال بارهاي ديناميكي موجب لغزش صفحات اتصال در جهات مختلف شده و موضع تماس بدنه پيچ با . دهدفقط يك بار رخ مي

 گردد؛هاي الزم در اتصاالت اتكايي بيان ميي انتقال نيرو و كنترلدر ادامه نحوه. ود شجداره سوراخ مرتباً عوض مي

نحوه انتقال نيرو در اتصاالت اتكايي: الف
 شتن مقاومت اصطكاكي جزييسر گذادر اتصاالت اتكايي يا لهيدگي، قطعاتي كه توسط پيچ به يكديگر متصل شده اند پس از پشت 

ها هاي پيچمقاومت اصطكاكي جزيي بين اعضا عموماً ناشي از محكم بستن مهره. لغزندجهت همديگر ميبه طور جهشي در خالف 
بعد از لغزش قطعات پيچ بر جداره سوراخ چسبنده و نيروهاي اعمالي با ايجاد تنش برشي در پيچ يا تنش فشار مستقيم . باشدمي

است را نشان  هطرفه و دو طرفهاي آن تحت اثر برش يكيك اتصال اتكايي كه پيچ 2- 2شكل . شونددر جداره و پيچ منتقل مي
  . دهدمي

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم طراحی سازه های فوالدی دو
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هاي ممكن در اتص
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نشان داده 3- 2

نمودار آزاد -2-3

سيختگي اتصال
ها دي كه پيچ

هانواع گسيختگي

 داده شده است
ركدام از انهدام
از نيروهاي اعم
 حاالت مختلف

شكل

 اتصال در ابتد
2پيچ در شكل
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4

هاي الزم در اتصاالت اتكاييكنترل: ب
هاي اتصالدر ورقكششي الزم   كنترل تنش-1

  .در نظر گرفت براي طراحي اعضاي كششي دو معيار اساسي را بايستي
  معيار مقاومت: الف
  )باتوجه به طول كم ورق هاي اتصال معيار الغري كنترل كننده نيست(معيار الغري:  ب
ϕ(مقاومت كششي طراحي : معيار مقاومت: الف P (در اعضاي تحت كشش بايد برابر كوچكترين مقدار محاسبه شده حالت -

در نظر گرفته )  A(و در مقطع موثر) A(گسيختگي كششي در مقطع خالص عضوو ) A(هاي حدي تسليم كششي در مقطع كلي
  .شود

ϕ:تسليم كششي در مقطع كلي عضو -1 = P			و				0.9 = F 	A  

ϕ:گسيختگي كششي در مقطع خالص عضو -2 = P				و				0.75 = F 	A  

ϕ  :گسيختگي كششي در مقطع خالص موثر عضو در محل اتصال - 3 = P				و			0.75 = F 	A  

(Block Shear)):شدن كنقلوه( كنترل گسيختگي قالبي -4

دهدو به صورت يك پارگي  در در اتصال انتهاي عضو رخ مي. نوع ديگري از گسيختگي كه در شكل نمايش داده شده است
  .باشدمحيط جوش يا گروه پيچ مي

كن شدنمسير قلوه -5-2شكل 
ϕ  :شودبرش قالبي توسط رابطه زير كنترل مي = 0.75			,		P  = 0.6 FuAnv + Ubs FuAnt ≤ 0.6 FyAgv + Ubs FuAnt 

:كه در رابطه فوق پارامترهاي استفاده شده به شرح ذيل است
Agv:سطح مقطع كلي تحت برش  
Anv: تحت برش خالصسطح مقطع
Ant: كششتحت  خالصسطح مقطع

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم دو فوالدی های سازه طراحی
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قرار داده ش پيچ
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حاالت زير براي

اول وه رديف 

 به طور يكسان

مابينا وضعيتي 
ن) aهاي پيچ(ف 

آيد به وجود مي
ها انجا بين پيچ

ϕF ϕ	و				 =

عضو مقدار آن

ش دهيم براي آن

	ϕ T  

ش تسليم و تنش

ها محاسبه مين
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ين افزاياجبران 
ها در سطي آن
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ح. شوديين مي
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   پيچ

هاد، كليه پيچ

ها نيرو بين پيچ
و اين دو رديف
رگي در اتصال
 يكنواخت نيرو

  .دود گردد

= 0.75								

انتهاي عي در 

نمايش Puرا با

، تنشمقطع مؤثر

مقطع اسمي آن
حه برش در ناح

براي ج. هد بود
هايي كه دندانه

ي و عمود بر ام

ها تعيو نيز پيچ

نيروهاي اعمالي

تعداد پنج رديف
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د، توزيع واقعي
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اي خميري بزر
يف پيچ توزيع
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  آيد، مي

5

ت تنش كششي

لف بارگذاري ر

سطح مق ،ع كل

ها و سطح مپيچ
ت صفحكن اس

 اسمي آن خواه
هاييپيچاسمي 

ر جهات موازي

ها وصلبيت ورق

پذير باشند، نف
  .كنندمل نمي

اتصال اتكايي با ت
  

پذ كامالً انعطاف

پذيري دارندف
انتهايي لغزش
هاي تغيير شكل
زايش تعداد رد
ت امتداد نيرو
ه زير به دست

توزيع يكنواخت

ز تركيبات مختل
  .د

يب سطح مقطع

ر اساس تعداد پ
در عمل ممك. د

 از سطح مقطع
ش برشينحي ت

ر هر رديف در
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ا با توجه به ص

ي اتصال انعطاف
نيرو تحم) bاي

-6-2شكل 

هاي اتصالپيچ

 خاصيت انعطاف
هاي ادا در پيچ

بل از گسيختگي
البته با بافز. ود

ت سرهم در جهت
هر پيچ از رابطه

ش كه براي ت
.است 5/0بر

ب دار ناشي از
زير برقرار باشد

F  وFu ترتي به

هاچ
هاي اتصال برچ

گردد تعيين مي
مؤثر پيچ كمتر

هاي طراح نامه
  .د
هاي اتصال درچ

شوي توزيع نمي
هانيرو بين پيچ

  
هايصلب و ورق

هاپيچ(ف مياني

كامالً صلب و پ

ها هر دوز پيچ
 اعمال نيرو ابتد
زايش نيرو و قب
كسان خواهد بو

پشت هايديف
در ه )مورد نياز

ريب توزيع تنش
نش كششي برا

ع بارهاي ضريب
 بايستي رابطه ز

Ag ،Ae ،Fyاال 

رشي پيچتنش ب
 موجود در پيچ
 قطر اسمي آن
 سطح مقطع م

آئين ح مقطع،
دهند كاهش مي

ي كه تعداد پيچ
مساوي به طور 

توزيع ن 6-2ل 
.ل ممكن است
چه پيچ كامالً ص

هاي رديف و پيچ

هاي اتصال كرق
.  

اي اتصال و نيز
ر اين حالت با

ليكن با افز. نند
ها تقريباً يك پيچ

ر است تعداد رد
f ) متنش برشي

Ubs:ضر
يكنواخت تن

جمع اگر
كافي باشد،

در روابط با
  .هستند

كنترل -2
تنش برشي
با توجه به
اين صورت
كاهش سطح

درصد 25
در اتصاالتي

هاكليه پيچ
مطابق شكل
وسايل اتصا

چنانچ - الف
منتقل شده

اگر ور -ب
بودخواهند 

هاچون ورق
در. ب دارد

كنتحمل مي
نيروي تمام
اين رو بهتر

fuvبنابراين 
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 حي

گي 

مال 
وي 

  

f
Fnp 

 شي

  

حارطبرشي ش 

هاي لهيدگ تنش

ه آن فشار اعم
بر رو) fup(دگي

.دهد نشان مي

  

= Pnd t
pمجاز لهيدگي 

   .شودي

سه با تنش برش

تنش، Fnvφ. شد

بايد ،هادر پيچ

 پيدا كرده و به
وزيع تنش لهيد
حوالي سوراخ را

  
بات اتصاالت اتكايي

min	 ϕF
مقادير تنش م. 

بريده و پاره مي

  

ص مؤثر و مقايس

  .حي
  

بامي 4/ 

تنش برشي د ز

ه سوراخ تماس
شود و تواده مي

ش لهيدگي در ح

ش لهيدگي در محاسب

  سوراخ

ورق 	 , ϕF
.تر است نازك

 پشت سوراخ ب

  
طح مقطع خالص

طراح ي لهيدگي
.ق كنترل شود

مي پيچ و برابر

ص بحراني و نيز

ها با جداره پيچ
ري كامل استفا

توزيع تنش 7- 2

توزيع يكنواخت تنش

گي در حوالي س

F  .ه خواهد شد پيچ  
t ضخامت ورق

م باشد ورق در
  .دهدشان مي

  ي انتهاي ورق
.د مراعات شود

 مقطع كل و سط

  .پيچحي
هايبا تنش ها آن

ري از پارگي ور

6

سطح مقطع اسمي
  .د شد

در مقاطع خالص

ي اتصال، بدنه
 از فرضيه خمير

2شكل   .گرددي

تو:ستيك           ب

زيع تنش لهيدگ
  

طه زير محاسبه

tp اسمي پيچ و

ها از يكديگر كم
را نش 2-2و  1

گسيختگي -2-8
موارد زير بايد
ر اساس سطح

طرانش برشي
آ صال و مقايسه
ي براي جلوگير

 

س Ab اتصال و
ضيح داده خواهد

هاي اتصال درق
.و كنترل شوند
هايش بين ورق

تصاالت پيچي
اخت فرض مي

ي تنش در حالت اال

تو-7- 2شكل 

از رابط fpتكايي

قطر dbتصال،

ه فاصله سوراخ
- 1داد خطوط

شكل
)معمولي-يدگي
هاي اتصال برق

ها و مقايسه با تن
هاي اتصورقو  چ

يگر و لبه انتهايي

اي موجود در
توض نامهط آيين

هاي كششي ور
ها محاسبه وپيچ

حض وقوع لغزش
ش لهيدگي در ا

يكنوبه صورت

توزيع واقعي:الف     

گي در اتصال ات

ها در محل اتچ
  .خواهد شد

   در اثر برش
تا لبه ورق و يا

اي ورق در امتد

لهيد(الت اتكايي
در ورق ورد نياز

هدر پيچرد نياز
در پيچورد نياز
ها از يكديسوراخ

 n هاتعداد پيچ
ه مطابق ضوابط

هر كنترل تنش
ي اتصال و نيز پي

ت اتكايي به محض
ي محاسبه تنش
خ و بدنه پيچ ب

            

ش موجود لهيدگ

تعداد پيچ، nوق 
ت بعدي آورده خ

گسيختگي ورق
سوراخ كناري ت

گسيختگي انتها 

طراحي اتصاي 
كششي موتنش 

.  
مورنش برشي 

مونش لهيدگي 
 فاصله مركز سو

 و

كه در آن
پيچ بوده كه

  

عالوه بر - 3
هايدر ورق

اتصاالتدر 
براي. كندمي

جداره سورا
  

بنابراين تنش

در رابطه فو
در صفحات

 

كنترل گس- 4
اگر فاصله س

8- 2شكل 
  

بنابراين براي
تعيين تن - 1

پيچ طراحي
تنتعيين  - 2
تعيين تن - 3
حداقل - 4
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گي 
ست 

بين 
  .د
تا  

هاي 
ش 
بين 
اده 

سالم 

اين 

سط 

  

روي پيش تنيدگ
دي كه قرار اس

 

ض آغاز لغزش ب
شودلغزش ميز 

25/0گرم بين 
 .ش داد

هايرو بين ورق
صطكاكي با افزايش
تنش لهيدگي ب

هاي نشان دگي

كاري و ساوراخ

يب اين روش ا

ده از برش توس

يگر در پيچ نير
در موارد. نامند

. شودفاده مي
گيرند به محض
ث جلوگيري از
 ناشي از نورد گ

افزايش 5/0 تا 
توانايي انتقال ني
 يك اتصال اص
ي مقاوم همان ت
ز مانند گسيختگ

  

دقت در سو. د

عي. گرددجام مي

استفادگ باشد، 
  .است ته

 و به عبارت دي
ل اصطكاكي مي
 اصطكاكي استف

قرار گي Pروي 
تصال است باعث

مولي با پوسته
را µن ضريب

پيش تنيدگي ت
در .شودد نمي
نيروي Pيروي 

ل اصطكاكي نيز

  كي

چ سوراخ شوند
  .د

  .د
دستگاه پانچ انجا

اخ در آن بزرگ
وسيله متهاخ به 

ر پيچانده شود
اتصال را اتصال
هد از اتصاالت
ود تحت اثر نير

هاي ات بين ورق
براي فوالد معم

توانناخالصي مي
Nf= ناشي از پ

ي لهيدگي ايجا
با افزايش ني. د

هدام يك اتصال

ك اتصال اصطكاك

سب با قطر پيچ
كندچي ايفا مي

پذيرد انجام مي
خكاري توسط د

ست قطر سورا
شاد كردن سورا

7

ن اتصال بيشتر
اين نوع ا. شود

ي اتصال رخ نده
زي با سطح خو
ريب اصطكاك

بر µمقدار . ست
و از بين بردن ن

=Tiµصطكاك

 و جداره، نيروي
باشدي وارده نمي

بنابراين انه .بود

انتقال نيرو در يك 
  

 صحيح و متناس
ري اتصاالت پيچ

ل سوراخكاري
ين روش سوراخ

.  
الدي كه قرار ا
راخ نهايي و گش

 

س از محكم شدن
شتصال وارد مي

هايس بين ورق
 در جهت مواز

ضر µه در آن
اسST37 فوالد

وشعله گرفتن ا
 چون نيروي اص
س بين بدنه پيچ
مقابله با بارهاي
در پيچ خواهد ب

-9-2شكل 

  ت پيچي
فوالدي به نحو
 مقاومت و باربر

  ي
ش به كمك دريل

در اي). منگنه(ي
داردرك بر مي
م فواليعات ضخ

يليمتر قطر سور

 مهره پيچ پس
هاي اروي ورق
سرويس بارهاي

هاي اتصالورق
Nf  برابرTiµ كه

 STبيشتر از ف
ياو ماسه پاشي

صال اصطكاكي
ارهاي سرويس
ديگر قادر به م
دو تنش برشي

  .د بود

ها در اتصاالاخ
است قطعات ف
همي در ميزان

قطعات فوالدي
در اين روش: ته

تگاه سوراخ زني
سيب ديده و تر
راخ كردن قطعا

مي 5طر كمتر از

  صطكاكي
 در يك اتصال
 مهره پيچ بر ر
غزشي تحت اثر
صطكاكي اگر و
fوي اصطكاكي 

52براي فوالد 

به وسيله م. شد
، در اتص9-2ل 

رد، تحت اثر با
د Nfصطكاك 

 جداره سوراخ و
خواهد 4-2كل 

 و فواصل سورا
ت پيچي الزم ا

مهسوراخ نقش 

سوراخ كردن ق
كاري بوسيله مت
اري توسط دست
طراف سوراخ آس

هاي سور روش
يه سوراخ با قط

اتصاالت اص
هنگامي كه

Ti از طرف
گونه لغزهيچ

در اتصال اص
ها، نيروورق

ب µضريب 
بامي 35/0

مطابق شكل
اتصال را دا
بار نيروي ا
بدنه پيچ و
شده در شك

  

مشخصات
در اتصاالت 

سبودن بدنه 
  

هاي سروش
سوراخك - 1
سورخكا - 2

است كه اط
يكي از - 3

شعله و تعبي
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  :1- 2مثال 
متر كه صفحه برش ميلي 20آلمان و به قطر DINمطابق با استاندارد  8.8هاي چنانچه از پيچ  10-2در اتصال اتكايي شكل 

  ها واقع است استفاده شود، مطلوب است،در داخل دندانه
  هااتصال بر اساس مقاومت كششي ورق طراحي تعيين ظرفيت - الف
  هاها از يكديگر و لبههاي مورد نياز و فواصل آنتعيين تعداد پيچ -ب

=هاي اتصالتنش تسليم ورق 2400 =هاو تنش نهايي آن / 4200 / 	  
 .صورت استاندارد فرض شونده پيچ بهاي سوراخ

 

 
 1- 2مثال  -10- 2شكل  

  :حل
  ها به شرح زير است،محاسبه سطح مقطع خالص موثر ورق يچنانچه از دو عدد پيچ در هر رديف استفاده شود، نحوه - الف

An=[20-2(2+0.4)]*0.8=12.16 cm2            ورق بااليي و پاييني  

An=[20-2(2+0.4)]*1.4=21.28 cm2                             ميانيورق  

ها در نظر گرفته ديدگي ديواره سوراخاي است كه براي تامين رواداري و اثرات ناشي از آسيبدر روابط فوق مقدار اضافه 4/0
  .شودمي

  خواهد بود با،و سطح مقطع خالص موثر برابر  U=1در اتصال كوتاه 
: Ae=Min(U An , 0.85 Ag)=Min(12.16 , 0.85*20*0.8)=12.16 cm2هاي بااليي و پايينيورق  

: Ae=Min(U An , 0.85 Ag)=Min(21.28 , 0.85*20*1.4)=21.28 cm2ميانيهاي ورق  
 

ϕ    :هاي بااليي و پايينيدر ورق يكششظرفيت طراحي كنترل  = ϕ		و			0.9 	P = ϕ F 	A = 0.9 × 2400 × 2	 × 16 = 69120	  ϕ = ϕ			و			75 P = ϕ F 	A = 0.75 × 3700 × 	2	 × 12.16 = 67488	kg  ϕ 	P = (69120	, 67488) = 67488	  مقاومت	كششي	طراحي	دو	ورق	بااليي	و	پاييني		
ϕ  :مياني كنترل ظرفيت طراحي كششي در ورق = ϕ		و			0.9 	P = ϕ F 	A = 0.9 × 2400	 × 28	 = 60480	  ϕ = ϕ			و			75 P = ϕ F 	A = 0.75 × 3700	 × 21.28 = 59052	kg  ϕ 	P = (60480	, 58830) = 59052	  مقاومت	كششي		طراحي		ورق	مياني					

.باشدمي   ØPn=59052 kg اتصال  طراحي  كششي بنابراين ظرفيت   

ها از جدول سطح دندانه پيچ در حالت عبور سطح برش از اسمي برشي تحت برش دو طرفه هستند و تنشاتصال هاي پيچ -ب
  برابر است با،مربوطه 

Fnv =0.45 Fu=0.45×8000=3600  kg/cm2 
n  :توان نوشتها ميبا فرض توزيع يكنواخت تنش برشي در پيچ = 			 	 = × . 	× . × = 3.48	 ⟹ 		n = 4    
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  كنترل لهيدگي
چون تنش . خواهد بود =Ø	kg Rn=0.75×2.4×2×1.4×3700 18648  برابربراي جدار هر سوراخ لهيدگي  مقاومت طراحي

 :توان نوشتنهايي پيچ از ورق بيشتر است، لذا لهيدگي در ورق كنترل كننده خواهد بود بنابراين مي
: ØRn =4 × 18648 kg =74592 Kg ≥ 59052 kg       O.K ميانيهاي ورق پيچ  4براي جدار  هيدگيمقاومت ل  

 .شودعدد پيچ لهيدگي نيز كنترل مي4 بنابراين با به كار بردن
  

  هاكنترل فواصل پيچ
S  توان نوشت،ها از يكديگر ميبراي كنترل تعيين فواصل پيچ ≥ (3d ) = 3 ∗ 2 = 6	cm 

با فرض بريده  مربوطه با استفاده از جدول  Le . آيدبه دست مي مربوطههاي ورق با استفاده از رابطه ها از لبهحداقل فاصله پيچ
L  :توان نوشتبنابراين مي. باشدمي )  Le=2 db=2*2=4 cm (با قيچي برابرها شدن لبه ≥ (2	d ) = 2 ∗ 2 = 4	cm 

 با فرض شرايط خوردگي شديد، 

S  :برابر است با لبهها از ي پيچحداكثر فاصله ≤ (8t	, 12.5	cm) = (8 ∗ 0.8	, 12.5	cm) = 6.4	cm 
S  :ها از هم برابر است باي پيچحداكثر فاصله ≤ (14t	, 20	cm) = (14 ∗ 0.8	, 20	cm) = 11.2	cm 

  
  .نشان داده شده است زيرها در شكل آرايش پيچ

  

  
  )1-2مثال (هاآرايش پيچ - 11-2شكل 
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ي 
ر 

 در 
ض 
 در 

  

ثر لنگر پيچشي
بشي به جان تير

  ).13-2ل

ز لنگر پيجشي
اين فرض. باشدي

هاي برشينش

  

ي برشي تحت ا
هاي اتصال نبشچ

  

شكل(تقل نمود 

 

 برشي ناشي از
ها مي مركز پيچ

ب تن -2-14 

نيروي  عالوه بر
ب پيچ - 12- 2 

  ز محور

منت Pe پيچشي

 هار مجموعه پيچ

تنشي تعيين
ا فاصله آن از

در شكل. رودي

  شي

د، اتصال پيچي
تون و در شكل

 اثر برش خارج از

ها همراه با لنگر

  
و لنگر پيچشي بر

برا. نمايدد مي
 پيچ متناسب با
رشي به كار مي

حت اثر لنگر پيچش

  يچشي
 پيچ عبور نكند
 ورق به بال ست

  . ند

صال پيچي تحت

هركز سطح پيچ
  

مان نيروي برشي و
 

ها ايجاكليه پيچ
شكل برشي هر

هاي برين تنش

اتصال پيچي تح- 
  
  

 

رشي و لنگر پي
ندسي مجموعه

هاي اتصالپيچ
چشي قرار دارن

اتص - 12-2شكل 

توان به مررا مي

اثر هم زم  - 13-

ي يكساني در ك
نيم كه تغيير ش
ي نيز جهت تعيي

14-2شكل 

زمان نيروي برم
مالي از مركز هن

الف پ - 12- 2ل 
برشي و لنگر پيچ

ر eز مركزيت

2شكل 

تنش برشي 13
كنيفرض مي 13

ثر لنگر پيچشي

ي تحت اثر هم
ط اثر نيروي اعم

در شكل. گيردي
زمان نيروي برم

با خروج از Pي 

3-2شكل  Pي 
3-2صال شكل 

ع مدور تحت اث
  .داده است

اتصال پيچي
چنانچه خط
نيز قرار مي
تحت اثر هم

  

 
نيروي برشي

نيروي برشي
هاي اتصپيچ

براي مقاطع
ان دپيچ نش

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم طراحی سازه های فوالدی دو

Page 24 of 30

@EndCivil



  :توان نوشتها از مركز هندسي مجموعه پيچ ميها با فواصل آنهاي برشي در پيچبا فرض تناسب تغيير شكل

d = fd
=  :برابر خواهد بود با Riباشد در اين صورت نيروي برشي  Aiام برابر iاگر سطح مقطع پيچ  f 	A  

= :توان نوشتميبرابر لنگر خواهد بود و  مجموع لنگر نيروهاي   

=  :توان نوشتهاي باال ميبا استفاده از فرمول = =  

= Σ ⟹		 = Σ  

=رابطه فوق با فرض  ∑ در مقاومت مصالح براي تعيين تنش برشي در مقاطع مدور تحت  مشابه رابطه معروف   

  . لنگر پيچشي است

چنانچه . استفاده كنند fiجهت تعيين تنش برشي  diو  Riهاي افقي و قائم دهند از مولفهطراحان براي سهولت محاسبات ترجيح مي

Rix ، Riy هاي نيروي به ترتيب مولفهRi و dix ، diy هاي فاصله به ترتيب مولفهdi توان نوشتدر اين صورت مي. باشند.  

= + 				,				 = +  

  ج خواهيم داشت، 14-2باشند در اين صورت با استفاده از شكل  fiهاي افقي و قائم تنش به ترتيب مولفه fix  ،fiyاگر 

= 	,			 =
  برابر خواهند بود با، fiهاي افقي و قائم تنش هاي باال مولفهبا استفاده از رابطه

= Σ ( + ) 																		و														 = Σ ( + ) 
برابر خواهد بود با،بنابراين تنش برآيند در پيچ ناشي از لنگر پيچشي 

= +  

=برابر است با  xدر پيچ در جهت  Puتنش برشي مستقيم ناشي از نيروي  در  Puو تنش برشي مستقيم ناشي از نيروي  ∑

=برابر است با  yجهت    .آيداز رابطه زير بدست مي frدر پيچ ضريب دار بنابراين برآيند تنش برشي .  ∑

= ( + ) + ( + )  

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم طراحی سازه های فوالدی دو
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:2- 2مثال 
 8.8پيچ با قطرهاي مساوي و از نوع  10تعداد ). 15-2شكل (كند يك براكت نيروهاي يك جرثقيل را به بال ستون متصل مي

  (Pux=1.2 ton  , Puy=13.5 ton).المان در اتصال به كار رفته است DINمطابق استاندارد 
  .ها را تعيين كنيدايجاد شده در پيچوي حداكثر نير -:الف
  .باشد قطر پيچ را تعيين كنيد اتكايي چنانچه اتصال از نوع -ب

2- 2شكل مثال - 15-2شكل 
:حل
  ها به شرح زير است،خصوصيات هندسي مجموعه پيچ - الف

= ΣΣ = 2(7.5 + 20 + 27.5 + 35)10 = 18 			و		 ̅ = 7.5
J= Σ ( + ) = 2 (18 + 10. 5 + 2 + 9. 5 + 17 + 5 × 7. 5 ) = 2197.5	 			  

=  :كنيمها منتقل ميها به مركز سطح پيچكليه نيروها را همراه با لنگر پيچشي آن 13.5		t										, = 1.2		t = 13.5 × 40 + 1.2 × 35 = 582			 .  

  در هر پيچ برابر است با، Puy و  Puxنيروهاي ناشي از بارهاي 

R = Pn = 120010 = 120	kg → R					و					 = Pn = 1350010 = 1350	kg	 ↓	
 قرار دارند، Tuتحت بيشترين نيرو در اثر لنگر پيچشي  B2يا  B1هاي پيچ

B1	ناشي از پيچش نيرو در پيچ  :	Rtx=Ab×Tu	y/J=582000	*	18/2197.5=	4767.2	kg	←
B2	ناشي از پيچش نيرو در پيچ  :	Rtx=Ab×Tu	y/J=582000	*	17/2197.5=	4502.4	kg	→
B1	وB2 	ناشي از پيچش نيرو در پيچ هاي  :	Rty=Ab×Tu	x/j=582000	*	7.5/2197.5=	1986.3	kg	↓

پیچ و اتصاالت پیچی دوم فصل دو فوالدی های سازه طراحی
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  :بنابراين. باشدمي B2بحراني تر از پيچ  B1پس پيچ 

	(4502.4+120)kg<(4767.2-120)kg	kg←	Rux=4767.2-120=4647.2	كل
	↓kg	Ruy=1986.3+1350=3336.3	كل

R  :برابر خواهد بود با B1برآيند نيرو در پيچ  = 4647.2 + 3336.3 = 5720.8	kg 
 
ϕF برابر است با،اتكايي پيچ طراحي  تنش برشي -ب = ϕ × 0.45Fu = 0.75 × 0.45 × 8000 = 2700	kg/cm  

RA  توان نوشت،براي تعيين قطر پيچ مي = 5720.8 ≤ ϕF = 2700		 ⟹ d ≥ 1.64	cm 

  .ميلي متر استفاده شود 18هاي با قطر پيچ از
  
  

   

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم طراحی سازه های فوالدی دو
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24y	2 = 2 × 3.8(17 + 25 + 33 + 41 + 52 + 60 − 6y) 	⇒ 	 y = 10.3	cm 

I  است با، ممان اينرسي مقطع موثر برابر = by	3 + 	A (S − y)
I = 24 × 10.333 + 2 × 3.8(6. 7 + 14. 7 + 22. 7 + 30. 7 + 41. 7 + 49. 7 ) = 53792	cm

كنترل كفايت پيچ ها در برابر لنگر خالي -الف
ϕF  برابر است با، مربوطهپيچ از جدول طراحي هاي فوقاني تحت كشش خالص هستند تنش كششي در اين حالت پيچ = 0.75 × 0.75F = 2250	kg/cm  

f = M dI = 7 × 10 × (60 − 10.3)53792.64 = 647	kg/cm^2 ≤ ϕF = 2250	kg/cm^2				 .  

كنترل كفايت پيچ ها در برابر برش خالي -ب
ϕF  برابر است با،مربوطه پيچ از جدول طراحي  برشيتنش  قرار دارند، برشتحت  هاپيچتمام در اين حالت  = 0.75 × 0.45F = 1350	kg/cm  

f = VnA = 3000014 × 3.8 = 563	kkg/cm ≤ 1350	kg/cm 	 .  

كنترل كفايت پيچ ها در برابر برش و لنگر توام -ج

F = 3000	kg/cm 		, F = 1800	kg/cm 	
F = 3000 1.3 − 5630.75 × 1800 = 2648	kg/cm
F = 1800 1.3 − 6470.75 × 0.75 × 3000 = 1650 ≤ 1800	kg/cm
ϕF = 0.75 × 2648 kgcm = 1986 kgcm ≥ 647 kgcm 								ok 

ϕF = 0.75 × 1650 kgcm = 1237 kgcm ≥ 563 kgcm 								ok 

پیچ و اتصاالت پیچی فصل دوم طراحی سازه های فوالدی دو
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زمان نيروهاي برشي و نيروي كششياتصال پيچي تحت اثر هم
زمان نيروي برشي و نيروي ها تحت اثر همهاي فوالدي به كمك پيچ موارد متعددي وجود دارد كه مجموعه پيچدر اتصاالت سازه
 . دهدي از اين نوع اتصاالت را نشان ميانمونه 18- 2شكل . كششي قرار دارند

زمان نيروي برشي و كششياتصاالت پيچي تحت اثر هم- 18-2شكل 

اتصاالتي . شودها اعمال نميگونه لنگري به مجموعه پيچكند بنابراين هيچها عبور مينيرو از مركز سطح پيچ 18- 2در اتصال شكل
چنانچه نيرو از مركز .توانند داراي عملكرد اتكايي يا اصطكاكي باشندگيرند، ميو كششي قرار مي كه تحت نيروهاي توام برشي

هاي برشي و كششي به آساني از تقسيم نيروهاي اعمالي برشي و كششي بر سطح مقطع تنش) 18-2شكل (ها عبور نمايد سطح پيچ
  .آيندها به دست ميمجموعه پيچ

پیچ و اتصاالت پیچی دوم فصل دو فوالدی های سازه طراحی
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