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 خالصه

در برابر ( HSSفوالدی توخالی سازه ای )مقاطع و رفتار تحمل بارهای دینامیکی  سپس شکل پذیری و قابلیت فنی و در این مقاله نخست قابلیت

های سریع  های کابلی، پلتیرهای ویرندیل بزرگ دهانه، تیر در خرپاها ومورد بررسی قرار می گیرد و سپس کاربرد آنها  (Fatigue)خستگی 

 .بزرگ دهانه و پل های بزرگ دهانه دو کنسولی همراه با ارائه طرح های پیشنهادی ویژه مورد بحث قرار می گیرد ءاالجرا

 

 ه بزرگ دهانههای فلزی پیش ساخت لپسردنورد،  HSS مقاطعکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ای فوالدی اخت سازه هسوسیعی در طراحی و  ند کاربردمستطیلی تولید می شو انواع مقاطع دایره ای، مربعی و ه صورتبسردنورد که  HSSمقاطع 

اخت سازه ر طراحی و سیادی دکاربردی ز دارای قابلیت الزم تولید شونددارند. این نوع مقاطع چنانچه بصورت کارخانه ای و با رعایت استاندارهای 

ش مقاومت و ظرفیت باربری باعث افزای سردنورد HSSشکل هندسی مقاطع و همچنین  [2] . افزایش مقاومت ناشی از کار سرد[1] می باشند والدیف های

معیار مناسبی برای مقایسه )نسبت مقاومت به وزن واحد طول  را افزایش میدهد طول آنها نسبت مقاومت به وزن واحد  و این نوع مقاطع شده

ورد نظر مو این موضوع به طراحی یک مقطع مناسب جهت عضو  (قتصادی چند طرح مقطع مختلف یک عضو فوالدی مشخص از سازه می باشدا-فنی

 برخوردارند ریکمت ساخت از هزینه (Box)خورده  برش ورق از شده ساخته جوشی ی جعبه مقاطع به نسبت نورد سرد HSS مقاطع کمک می کند.

 هانهای فلزی بزرگ دهپل  ساخت و طراحی شود.می فوالدی سازه یک قطعات ساخت در اجرا سرعت افزایش باعث آنها بردن کار به اینکه ضمن

تولید  سرد نورد HSS با مقاطع ن این نوع مقاطعجایگزین کرد شود وانجام می (Box)ورق ساخته شده از ای جعبه قاطع معمواًل بر اساس استفاده از م

 .ایددر وزن مصالح مصرفی پل تامین نمفه جویی قابل توجهی را صر دورق ضخیم می توان شده با
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  ررسی فنیب .2
 

 (Fatigue)چنین خستگی های دینامیکی و همباید شکل پذیری، قابلیت تحمل بارسردنورد در پلسازی نخست  HSSجهت بررسی قابلیت کاربرد مقاطع 

ه مقطع قابلیت رسیدن به ک ستا این HSSبرای این نوع مقاطع مورد بررسی قرار گیرد. شرط اساسی شکل پذیری و داشتن ظرفیت پالستیک برای مقاطع 

ی کمانش بحران حد جاری شدن و ایجاد مفصل پالستیک را بدون کمانش موضعی و خرابی زودرس داشته باشد. برای تحقق این شرط باید تنش

محاسبه می گردد. براساس  از رابطۀ . تنش بحرانی کمانش موضعی حد جاری شدن مقطع بزرگتر باشد یعنی  از ،موضعی

 [3]( پواسون)ضریب    که در این رابطه د نتیجه می شو شرط 

. این [3]   :می شود سردنورد تعیین HSSبرای یک مقطع  الغری و نسبت عرض به ضخامت )ویا ارتفاع به ضخامت(از روابط اخیر حد           

حد جاری شدن دچار  که قبل از رسیدن به نحویه سردنورد ب HSSابطه نسبت های عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت الزم را برای یک مقطع ر

لرزه ای برای تامین شرایط لذا ف است نیز بر همین اساس تعیین شده HSSکمانش موضعی نشود تعیین می کند. با توجه به اینکه الزامات لرزه ای مقاطع 

خت یک پل فلزی سردنورد جهت طراحی و سا HSSطع نسبت های عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت به عنوان اولین شرط برای کاربرد یک مق

آزمایشات  ؛دیم مرسوم بوده استسردنورد در طراحی و ساخت پل های راه آهن و شوسه از ق HSSالزم االجرا است. با توجه به اینکه استفاده از مقاطع 

فته است. مان صورت گربه ز اری وابستهذینامیکی یا بارگو مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی زیادی در مورد رفتار مقاطع سردنورد تحت اثر بارهای د

ضوع این مو. اردسانی دمطالعات مذکور مشخص نموده است که محاسبه عرض مؤثر طراحی در هر دو حالت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی نتایج یک

و کنترل خستگی مقاطع  طراحی .[3] مطالعه قرار گرفته استدر دانشگاه میسوری روال نیز تحت عنوان پروژه اجزای سازه ای وسایل نقلیه مورد 

HSS و اتصاالت آنها در آئین نامه های  نورد سردAS 4100  ،)استانداردهای استرالیا(Euro code3  وBS7608 ار گرفته است. بنابراین مورد بحث قر

ئین نامه ای ات و ظوابط آشرایط فوق و در نظر گرفتن الزامسردنورد در طراحی و ساخت پلهای فلزی با منظور نمودن و کنترل  HSSکاربرد مقاطع 

 امکانپذیر بوده و مجاز است.

 

 

 دنور سرد HSSانواع پل های فلزی قابل ساخت با مقاطع  .3
 

 نورد سرد HSSپل های فلزی ساخته شده از تیرهای ویرندیل با مقاطع  -1-3

یار زینه های بسگ (اتصاالت گیردار ناشی از بازوی خمشی قابل توجه مقطع و)تیرها و خرپاهای ویرندیل به علت دارا بودن مقاومت خمشی باال            

خرپای  ه در تیر یاکست ا ینیا خرپای ویرندیل با سایر خرپا های متداول ا یک تیر فاوتتو پل سازی می باشند.  خوبی برای سازه های بزرگ دهانه

 ایرس در که حالی در هستند یینیرو شش اعضا تمام و باشند می دارا را خمشی لنگر تحمل قابلیت اعضا تمام و بوده صلب  یرندیل تمام اتصاالت گرهیو

ت ایجاد قابلی قابلیت تحمل لنگر خمشی توسط اعضاو  باشند. صلب بودن گره هاونیرویی مید اعضا کلیه و مفصلی اتصاالت کلیه متداول هایخرپا

ث ن خاصیت باعنماید که ایمفصل های پالستیک را در این نوع سازه به وجود آورده و شکل پذیری و ظرفیت پالستیک قابل توجهی را ایجاد می

مقاطع  یرندیل ساخته شده ازوبسیار خوبی برای ساخت تیرهای ویرندیل می باشند. تیرهای  گزینه HSS گردد. مقاطع یمجذب انرژی  قابل توجه افزایش

HSS و استاتیکی سنگین ایه بارگذاری تحمل قابلیت بر عالوه و روند کار به بار سنگین و دهانه بزرگ ساخته پیش فلزی های پل در توانند می 

ه ته بزرگ دهانحی شوند. در یک پل فلزی پیش ساخطرا های معماری جذابنند در قالب طرحتوارند و میبرخوردا نیز توجهی قابل زیبایی از دینامیکی

های  شود که به تیرچهیتیر های ویرندیل توسط تیرچه های فرعی به هم کالف میشوند و جهت پوشش کف پل از دالهای بتنی پیش ساخته استفاده م

یر تتوجه مقطع  اع قابلال پل را تشکیل می دهند. در دهانه های بزرگ به علت ارتفمتصل می گردند و کف حمّفرعی توسط اتصال پیچ و مهره ای 

ده از مقاطع شرندیل ساخته تیرهای ویهمچنین گیرند. ویرندیل ، تیرچه های فرعی و دال های پیش ساخته معموالً در یال پایین تر تیر ویرندیل قرار می

HSS ال حمّ ال به عنوانو یال با ال کف پلبه عنوان حمّ ی باشند و در این حالت از یال پایین پلمهای سرپوشیده ی پلبرا مناسبی هایگزینه نورد سرد

 پوشش داالن پل استفاده می شود.
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 ندیلرجزئیات دو تیپ تیر وی - 1شکل 

 

 HSSپلهای فلزی پیش ساخته با تیرهای کابلی بزرگ دهانه از مقاطع  -2-3

اربری بوجه از قدرت وی لنگری قابل تتیر های کابلی بعلت دارا بودن قابلیت پیش کشش کابل و استفاده از کابل های مقاومت باال و همچنین باز          

ای قائم در ست. المان هشده ا زیادی در دهانه های بزرگ برخوردارند. یک تیر کابلی از سه المان مقطع فشاری، کابل کششی و المان های قائم تشکیل

قاومت باال می مای هقرقره  ل شاملمحل اتصال با المان فشاری دارای اتصال گیردار و در انتهای دیگر دارای اتصال لغزان با کابل می باشند. این اتصا

ر فوقانی وم را در تیمقا نفیمطریق لنگر ذخیره  بنحوی که کابل می تواند براحتی روی این قرقره لغزش کرده و تحت کشش قرار گیرد و از این .باشد

لیت کاربرد ی شده و قابر کابلایجاد کند. ذخیره شدن لنگر منفی در عضو فشاری فوقانی که نوعی پیش تنیدگی می باشد باعث افزایش ظرفیت باربری تی

 ؛خت تیرهای کابلی می باشندو سابسیار مناسبی برای طراحی  ورق ضخیم گزینهبا سردنورد  HSS. مقاطع [4] آن در دهانه های بزرگ را افزایش میدهد

 قابل توجهی قتصادیی ایزیاد هزینه های جوشکاری و ساخت از صرفه جوت کاهش زیرا عالوه بر دارا بودن مقاومت فشاری و کمانشی زیاد بعلّ

 .[5] افزایش میدهد ضمن افزایش ظرفیت باربری تیر، صرفه جویی اقتصادی را نیز (CFT)پر شده با بتن  HSSبرخوردارند. استفاده از مقاطع 
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 ک تیر کابلی تیپیجزئیات  - 2شکل 

 

 

 HSSپلهای فلزی پیش ساختۀ سریع االجرا با اتصاالت ساده ساخته شده از مقاطع  -3-3

خرپای  . طراحی بر اساس مدلورق ضخیم امکان طراحی و ساخت پل های بزرگ دهانۀ سریع االجرا را بوجود می آورد HSSاستفاده از مقاطع           

می باشد و اعضاء خیم ورق ض HSSساخت چنین سازه ای را ساده تر می کند. در این طرح اعضاء فوقانی و تحتانی خرپا شامل مقاطع  (Prat)پرات 

فاده از نوع ای مورد است. پیچ هو تحتانی بصورت پشت به پشت پیچ می شوندی می باشند که مستقیما به یال های فوقانی میانی مورب شامل مقاطع ناودان

برش  شامل نحصراًیات ساخت مپاهای این نوع پل از هیچ نوع جوشکاری استفاده نمی شود و عملمی باشند. در ساخت خر باال مقاومتبا بلند های پیچ 

 می باشد. آنهاقطعات و سوراخ کاری 

آورند. کف  صلی پل را بوجود میای هسازو ناودانی با اتصال پیچ و مهره ای بهم متصل شده  خرپاها در فواصل حداکثر دو متر و توسط اعضا          

امل مقاطع شای عرضی پل هادبند ند. بهای بتنی پیش ساخته می باشد که با اتصال پیچ و مهره ای به یال تحتانی خرپا متصل می گرد باربر پل شامل دال

دهانه های بزرگ  یاد خرپا درزرتفاع اناودانی به فاصله شش متر و در طول پل تعبیه می گردند تا یکپارچگی پل را تامین کنند. در این نوع پل فلزی بعلت 

 کف باربر در یال پائین خرپا تعبیه می شود.

 
 پراتیک پل بزرگ دهانه  زئیاتج – 3شکل 

 

 سردنورد HSSپل های فلزی پیش ساخته دو کنسولی ساخته شده از مقاطع  -4-3

ل و حمل و نق راه آهن ،ین شهریارتباطات ب توسعه شهری ،این نوع پل های فلزی بعنوان پل های چند منظوره کاربرد های وسیعی در طرح های           

ساخته شود. شاه  کمتر ایهزینه و ربهت کیفیت با نورد سرد HSSد با استفاده از مقاطع نریلی دارند. سازه پل شامل قاب های فوالدی می باشد که می توان

اربر پل شامل باشند. کف ب بین قاب ها حمّالتوانند از نوع تیرهای ویرندیل، تیرهای کابلی و شاهتیر های آویزان از کابل های کششی ال میتیرهای حمّ

دارای اصلی  ر طرفین قابدکنسول  باشد که به تیرهای فرعی و شاه تیرها پیچ می شوند. این نوع پل های فلزی با داشتن دو دال های پیش ساخته بتنی می

باندهای  و الت سنگینآیا ماشین  کنند که باند وسط می تواند جهت عبور خودروعرض کاربری زیادی می باشند و حداقل سه باند ترافیکی را تامین می

ایستایی  ن پایداری ون داشتقاب های اصلی به شکلی است که ضم ۀطرفین جهت عبور ریلی )قطار یا مترو( مورد استفاده قرار گیرند. شکل هندسی ساز

 .مطمئن با داشتن سه باند ترافیکی فوقانی از سطح اشغال کمتری در روی زمین برخوردار استکامال 
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 و ساخت عملیات داقلح با پل کف حمال تیرهای و تیرها شاه همچنین و اصلی های قاب اجراء تمام ساخت ضخیم ورق HSSبا استفاده از مقاطع  

از این  ر های کف پلودن شاهتیهای متکی بر قسمت فوقانی قاب اصلی و آویز نم انجام است. در این سیستم سازه ای با تعبیه کابل قابل هزینه حداقل

ر صورت استفاده دکاهش داد.  صلی راکابل ها می توان ارتفاع مقطع شاه تیرها را کاهش و با افزایش دهانه شاه تیرها و فاصله قاب ها، تعداد قاب های ا

 [.5] شودلزی پل حاصل میای در مصالح فجویی قابل مالحظهجهت کلیه ستون ها و تیرها صرفه (CFT) بتن با پرشده HSSمقاطع  از

 
 فلزی پیش ساخته دو کنسولی پلئیات جز – 4شکل 

 

 

 گیرینتیجه .4
 

 فلزی های پل ساخت و احیطر جهت مقاطع نوع این فنی قابلیت سپس و گردید بیان نورد سرد HSSدر این مقاله نخست مزایای فنی و اقتصادی مقاطع 

رفی و مورد بحث مع ردنو سرد HSS مقاطع با ساخت قابل یاالجرا سریع ساخته پیش فلزی پل تیپ چهار سپس و گرفت قرار بررسی مورد ساخته پیش

 :قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید

 مورد های نسبت و ای لرزه طضواب ینمتا صورت در توجه قابل پیچشی مقاومت داشتن با ضخیم ورقبا  ساخته شده نورد سرد HSSمقاطع  -1          

 [.6] رار گیرندقرد استفاده مو ساخته پیش فلزی های پل ساخت و طراحی و سازی پل در توانند می ضخامت به ارتفاع و ضخامت و عرض لزوم

 توجه قابل کاهش و ساخت تکیفی افزایش، ساخت هزینه کاهش باعثسردنورد  HSSساخت پلهای فلزی پیش ساخته با استفاده از مقاطع  -2          

 یار قابل توجه خواهد بوداستفاده شود کاهش وزن مصالح فلزی بس(CFT)  بتن با پرشده نورد سرد HSS مقاطع از اگر خصوص به وگردد  می سازه وزن

[5.] 

های عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت( و همچنین ای)تامین الزامات نسبتسردنورد در صورت تامین شرایط مقطع لرزه HSS مقاطع -3          

 .یرندتحت اثر بارگذاری مورد نظر می توانند در طراحی و ساخت پل های فلزی پیش ساخته مورد استفاده قرار گکنترل خستگی 

 .زی پیش ساخته می باشندرد گزینه های مناسبی جهت طراحی و ساخت پل های فلون دسر HSS تیرهای ویرندیل ساخته شده از مقاطع -4          

ی و توانند در طراحین نوع تیرها میابرای طراحی و ساخت تیر های کابلی بزرگ دهانه می باشند و سرد نورد گزینه های مناسبی  HSS مقاطع -5          

 .ساخت پل های فلزی پیش ساخته مورد استفاده قرار گیرند

فلزی احی و ساخت پل های سرد نورد طراحی شوند می توانند جهت طر HSS چنانچه بر اساس مقاطع (Prat) خرپاهای مدل خرپای پرات -6          

 .بزرگ دهانه سریع االجرا مورد استفاده قرار گیرند
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 بسیار خوبی جهت طراحی و ساخت پل های دو کنسولی می باشند و به خصوص اگر از مقاطع گزینه ضخیم ورق  سردنورد HSS مقاطع -7          

HSS    خواهد شدسرد نورد پرشده با بتن استفاده شود صرفه جویی قابل مالحظه ای در وزن سازه پل انجام. 
 

 

 قدردانی .5
 

ن و مدیریت فهیم آ (کشور در  HSSمقاطع فوالدی تولیدکنندهبزرگترین آتنا )گسترایت های مالی و معنوی شرکت فوالداز حم ست تاازم اینجا الر د

 ؛ کمال تشکر و قدردانی را بنماییم.است وشیدهککشور شدن صنعت ساخت و ساز و به روز  ر جهت ارتقاداره وکه هم
 

 مراجع .6
 

همین ن ،"در طراحی و ساخت سازه های فوالدی HSS بررسی قابلیت های کاربردی مقاطع جعبه ای سردنورد" ر؛مسعود کالنی، حسین ملک سی. 1

 1397تهران، -، هتل المپیکسازه و فوالدو سومین کنفرانس بین المللی کنفرانس ملی 

2. Yu w w. Laboube RA. Cold-Formed Steel Design, 4th edition, 2010, John Wiley and Sons. Inc. 
 

3. Design of Cold-Formed Steel Structures by G.J. Hancock, Publication date 01 Jan 2008; Publisher 

Australian Institute of Steel Construction. 

 1391، دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، "طراحی ، ساخت و اجرای تیرهای کابلی"؛ محمد امین سلطانیان فردمسعود کالنی،   .4

اولین همایش بین المللی مقاوم ، "CFTبا بکارگیری ستونهای )RC (ارتقاء لرزه ای ستونهای بتنی مسلح"؛ مهران غیاثی راد، هیفریبرز ناطقی ال .5

 13۸5، سازی لرزه ای

دومین کنفرانس ، "یدر سازه های فوالد (HSS) بررسی الزامات لرزه ای کاربرد مقاطع فوالدی جعبه ای سردنورد"ر ؛ مسعود کالنی، حسین ملک سی. 6

 1396تهران، -شریف، دانشگاه صنعتی )مهندسی سازه و مدیریت ساخت( ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران

https://www.civilica.com/Papers-ISSS09=نهمین-کنفرانس-ملی-سازه-و-فولاد.html
https://www.civilica.com/Papers-ISSS09=نهمین-کنفرانس-ملی-سازه-و-فولاد.html
https://www.civilica.com/Papers-ISSS09=نهمین-کنفرانس-ملی-سازه-و-فولاد.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Papers-CCEM02=دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-و-مدیریت-ساخت.html
https://www.civilica.com/Papers-CCEM02=دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-و-مدیریت-ساخت.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2&queryWr=%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Papers-ICSR01=اولین-همایش-بین-المللی-مقاوم-سازی-لرزه-ای.html
https://www.civilica.com/Papers-ICSR01=اولین-همایش-بین-المللی-مقاوم-سازی-لرزه-ای.html
https://www.civilica.com/Papers-ICSR01=اولین-همایش-بین-المللی-مقاوم-سازی-لرزه-ای.html
https://www.civilica.com/Papers-SECM02=دومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-کاربردی-در-مهندسی-عمرانمهندسی-سازه-و-مدیریت-ساخت.html
https://www.civilica.com/Papers-SECM02=دومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-کاربردی-در-مهندسی-عمرانمهندسی-سازه-و-مدیریت-ساخت.html
https://www.civilica.com/Papers-SECM02=دومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-کاربردی-در-مهندسی-عمرانمهندسی-سازه-و-مدیریت-ساخت.html

