
نظارت بز اجزای   
ساختمان های فوالدی 



 
 اجزای اتصاالت 

 



 بزگطت جوش

 جوش السم نیست

 جوش نطود

 سانتیمتز 10حداقل 

 سانتیمتز 7.5حداقل 

 اتصال صادى با هبطی هطیمن 

 



 اتصال صادى با هبطی هطیمن 

 

 بزگطت جوش

 جوش السم نیست

نبطی فوقانی در 
 باالی جان



 اتصال صادى با هبطی هطیمن 



 با هبطی هطیمن و هبطی جان  اتصال صادى

 بزگطت جوش

 جوش السم نیست

 بزگطت جوش

 جوش السم نیست



 با هبطی هطیمن و هبطی جان  اتصال صادى



ای تک   اتصال صادى با هطیمن تكٍیت ظدى در تیًر
  

 سانتیمتز 10 حداقل 

 سانتیمتز 7.5 حداقل 

 لچکی سیز همباد جان تیز



ای دوبل  اتصال صادى  با هطیمن تكٍیت ظدى در تیًر

 

 سانتیمتز 10 حداقل 

 سانتیمتز  7.5 حداقل

لچکی های سیز همباد جان 
 تیز



 برش لچکی 

 سانتیمتز 2.5 

 سانتیمتز 2.5 

 جزیان نیزو



 ضکل پذیزی قطعات اتصال

 نمونه یک  

 نمونه دو 

ص نمونه سه 
تن

 
   نمونه یک

 نمونه سه نمونه دو

 کزنص  11

 نمونه دو   نمونه یک



 اتصاالت صلب
 



 اتصاالت صلب



 اتصاالت صلب



 اتصاالت صلب



 ورق سیزسزی 
 



 ورق زیرصری 



 پخ زهی دصتی با ًٍاگاز
 



 صوگ زهی و پرداخت صطح 



 صوگ زهی و پرداخت صطح 



 صوگ زهی و پرداخت صطح 



 مونتاژ سیزسزی
 



 مٍهتاژ زيرصری 
 



 مٍهتاژ زيرصری ظکافت ريطي، پيطاهی ريطي و زاويي پخ در خد رواداری 
 



 اصتفادى از مٌاربود جٌت کوترل پيچيدگی 
 



3/25جٍظکاری ظيار، پاس ريطي با الک ترود هازک   
 



 تميزکاری بين پاس ًا با برس ماظيوی
 



 جٍظکاری ظيار
 



 جٍظکاری ظيار
 

 استفاده اس
 لقمه های جوش
 در دوطزف ضیار
 توصیه می ضود



Backgouge  با اصتفادى از صوگ زهی پطت ظيار  
 



 هاخالصی ًا و عدم پيٍصتگی ًای بالی ماهدى در ريطي اتصال



 صرتاصر عدم هفٍذ جٍش در ريطي اتصال
 



 صطح لابل لبٍل صوگ زهی ظدى
 



 اجرای جٍش پطتی 



 ورق ًای زير صری 

 



 ورق ًای زير صری 



لتراصٍهيک
 
زمايض ا

 
 اجرای لچکی ًا پس از اجرای جٍش ظياری و تاييد ا

 



 ورق روسزی 
 



 تاریخچي ورق روصری 

 AISC 

ضریب 

نظارت 

کارگاهی 
 مبحث دهم

 تامین

شکل پذیری 
 جوش گوشه



 ورق روصری 



مادى صازی ورق ًای روصری 
 
 ا
 



 ورق ًای روصری 
 



 خال جٍش تشمي پطت بود زير ورق روصری 
 



 خال جٍش تشمي پطت بود زير ورق روصری 
 



 خال جٍش تشمي پطت بود زير ورق روصری 
 



 خال جٍش تشمي پطت بود زير ورق روصری 
 



 جٍظکاری ورق روصری ًمراى با تشمي پطت بود
 



 جٍظکاری ورق روصری ًمراى با تشمي پطت بود
 



 جٍظکاری ورق روصری ًمراى با تشمي پطت بود
 


