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خالصه
در این مقاله نخست قابلیت فنی و سپس شکل پذیری و قابلیت تحمل بارهای دینامیکی و رفتار مقاطع فوالدی توخالی سازه ای ( )HSSدر برابر
خستگی ) (Fatigueمورد بررسی قرار می گیرد و سپس کاربرد آنها در خرپاها و تیرهای ویرندیل بزرگ دهانه ،تیرهای کابلی ،پل های سریع
االجراء بزرگ دهانه و پل های بزرگ دهانه دو کنسولی همراه با ارائه طرح های پیشنهادی ویژه مورد بحث قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :مقاطع  HSSسردنورد ،پل های فلزی پیش ساخته بزرگ دهانه
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مقدمه

مقاطع  HSSسردنورد که به صورت انواع مقاطع دایره ای ،مربعی و مستطیلی تولید می شوند کاربرد وسیعی در طراحی و ساخت سازه های فوالدی
دارند .این نوع مقاطع چنانچه بصورت کارخانه ای و با رعایت استاندارهای الزم تولید شوند دارای قابلیت کاربردی زیادی در طراحی و ساخت سازه
های فوالدی می باشند [ .]1افزایش مقاومت ناشی از کار سرد [ ]2و همچنین شکل هندسی مقاطع  HSSسردنورد باعث افزایش مقاومت و ظرفیت باربری
این نوع مقاطع شده و نسبت مقاومت به وزن واحد طول آنها

را افزایش میدهد (نسبت مقاومت به وزن واحد طول معیار مناسبی برای مقایسه

فنی-اقتصادی چند طرح مقطع مختلف یک عضو فوالدی مشخص از سازه می باشد) و این موضوع به طراحی یک مقطع مناسب جهت عضو مورد نظر
کمک می کند .مقاطع  HSSسرد نورد نسبت به مقاطع جعبه ی جوشی ساخته شده از ورق برش خورده ) (Boxاز هزینه ساخت کمتری برخوردارند
ضمن اینکه به کار بردن آنها باعث افزایش سرعت اجرا در ساخت قطعات یک سازه فوالدی میشود .طراحی و ساخت پل های فلزی بزرگ دهانه
ال بر اساس استفاده از مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق ) (Boxانجام میشود و جایگزین کردن این نوع مقاطع با مقاطع  HSSسرد نورد تولید
معمو ً
شده با ورق ضخیم می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در وزن مصالح مصرفی پل تامین نماید.
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.2

بررسی فنی

جهت بررسی قابلیت کاربرد مقاطع  HSSسردنورد در پلسازی نخست باید شکل پذیری ،قابلیت تحمل بارهای دینامیکی و همچنین خستگی )(Fatigue

برای این نوع مقاطع مورد بررسی قرار گیرد .شرط اساسی شکل پذیری و داشتن ظرفیت پالستیک برای مقاطع  HSSاین است که مقطع قابلیت رسیدن به
حد جاری شدن و ایجاد مفصل پالستیک را بدون کمانش موضعی و خرابی زودرس داشته باشد .برای تحقق این شرط باید تنش بحرانی کمانش
موضعی ،از حد جاری شدن مقطع بزرگتر باشد یعنی
شرط

نتیجه می شود

 .تنش بحرانی کمانش موضعی از رابطۀ
(ضریب پواسون

که در این رابطه

محاسبه می گردد .براساس

) []3

از روابط اخیر حد الغری و نسبت عرض به ضخامت (ویا ارتفاع به ضخامت) برای یک مقطع  HSSسردنورد تعیین می شود:

[ .]3این

ر ابطه نسبت های عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت الزم را برای یک مقطع  HSSسردنورد به نحوی که قبل از رسیدن به حد جاری شدن دچار
کمانش موضعی نشود تعیین می کند .با توجه به اینکه الزامات لرزه ای مقاطع  HSSنیز بر همین اساس تعیین شده است فلذا تامین شرایط لرزه ای برای
نسبت های عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت به عنوان اولین شرط برای کاربرد یک مقطع  HSSسردنورد جهت طراحی و ساخت یک پل فلزی
الزم االجرا است .با توجه به اینکه استفاده از مقاطع  HSSسردنورد در طراحی و ساخت پل های راه آهن و شوسه از قدیم مرسوم بوده است؛ آزمایشات
و مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی زیادی در مورد رفتار مقاطع سردنورد تحت اثر بارهای دینامیکی یا بارگذاری وابسته به زمان صورت گرفته است.
مطالعات مذکور مشخص نموده است که محاسبه عرض مؤثر طراحی در هر دو حالت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی نتایج یکسانی دارد .این موضوع
در دانشگاه میسوری روال نیز تحت عنوان پروژه اجزای سازه ای وسایل نقلیه مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]3طراحی و کنترل خستگی مقاطع
 HSSسرد نورد و اتصاالت آنها در آئین نامه های ( AS 4100استانداردهای استرالیا) Euro code3 ،و  BS7608مورد بحث قرار گرفته است .بنابراین
کاربرد مقاطع  HSSسردنورد در طراحی و ساخت پلهای فلزی با منظور نمودن و کنترل شرایط فوق و در نظر گرفتن الزامات و ظوابط آئین نامه ای
امکانپذیر بوده و مجاز است.
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انواع پل های فلزی قابل ساخت با مقاطع  HSSسرد نورد

 -1-3پل های فلزی ساخته شده از تیرهای ویرندیل با مقاطع  HSSسرد نورد
تیرها و خرپاهای ویرندیل به علت دارا بودن مقاومت خمشی باال (ناشی از بازوی خمشی قابل توجه مقطع و اتصاالت گیردار) گزینه های بسیار
خوبی برای سازه های بزرگ دهانه و پل سازی می باشند .تفاوت یک تیر یا خرپای ویرندیل با سایر خرپا های متداول این است که در تیر یا خرپای
ویرندیل تمام اتصاالت گرهی صلب بوده و تمام اعضا قابلیت تحمل لنگر خمشی را دارا می باشند و تمام اعضا شش نیرویی هستند در حالی که در سایر
خرپاهای متداول کلیه اتصاالت مفصلی و کلیه اعضا دونیرویی میباشند .صلب بودن گره ها و قابلیت تحمل لنگر خمشی توسط اعضا قابلیت ایجاد
مفصل های پالستیک را در این نوع سازه به وجود آورده و شکل پذیری و ظرفیت پالستیک قابل توجهی را ایجاد مینماید که این خاصیت باعث
افزایش قابل توجه جذب انرژی می گردد .مقاطع  HSSگزینه بسیار خوبی برای ساخت تیرهای ویرندیل می باشند .تیرهای ویرندیل ساخته شده از مقاطع
 HSSمی توانند در پل های فلزی پیش ساخته بزرگ دهانه و سنگین بار به کار روند و عالوه بر قابلیت تحمل بارگذاری های سنگین استاتیکی و
دینامیکی از زیبایی قابل توجهی نیز برخوردارند و میتوانند در قالب طرحهای معماری جذاب طراحی شوند .در یک پل فلزی پیش ساخته بزرگ دهانه
تیر های ویرندیل توسط تیرچه های فرعی به هم کالف میشوند و جهت پوشش کف پل از دالهای بتنی پیش ساخته استفاده میشود که به تیرچه های
فرعی توسط اتصال پیچ و مهره ای متصل می گردند و کف حمّ ال پل را تشکیل می دهند .در دهانه های بزرگ به علت ارتفاع قابل توجه مقطع تیر
ویرندیل  ،تیرچه های فرعی و دال های پیش ساخته معموالً در یال پایین تر تیر ویرندیل قرار میگیرند .همچنین تیرهای ویرندیل ساخته شده از مقاطع
 HSSسرد نورد گزینههای مناسبی برای پلهای سرپوشیده م ی باشند و در این حالت از یال پایین پل به عنوان حمّال کف پل و یال باال به عنوان حمّال
پوشش داالن پل استفاده می شود.
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شکل  - 1جزئیات دو تیپ تیر ویرندیل
 -2-3پلهای فلزی پیش ساخته با تیرهای کابلی بزرگ دهانه از مقاطع HSS

تیر های کابلی بعلت دارا بودن قابلیت پیش کشش کابل و استفاده از کابل های مقاومت باال و همچنین بازوی لنگری قابل توجه از قدرت باربری
زیادی در دهانه های بزرگ برخوردارند .یک تیر کابلی از سه المان مقطع فشاری ،کابل کششی و المان های قائم تشکیل شده است .المان های قائم در
محل اتصال با المان فشاری دارای اتصال گیردار و در انتهای دیگر دارای اتصال لغزان با کابل می باشند .این اتصال شامل قرقره های مقاومت باال می
باشد .بنحوی که کابل می تواند براحتی روی این قرقره لغزش کرده و تحت کشش قرار گیرد و از این طریق لنگر ذخیره منفی مقاوم را در تیر فوقانی
ایجاد کند .ذخیره شدن لنگر منفی در عضو فشاری فوقانی که نوعی پیش تنیدگی می باشد باعث افزایش ظرفیت باربری تیر کابلی شده و قابلیت کاربرد
آن در دهانه های بزرگ را افزایش میدهد [ .]4مقاطع  HSSسردنورد با ورق ضخیم گزینه بسیار مناسبی برای طراحی و ساخت تیرهای کابلی می باشند؛
زیرا عالوه بر دارا بودن مقاومت فشاری و کمانشی زیاد بعلّت کاهش زیاد هزینه های جوشکاری و ساخت از صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی
برخوردارند .استفاده از مقاطع  HSSپر شده با بتن ) (CFTضمن افزایش ظرفیت باربری تیر ،صرفه جویی اقتصادی را نیز افزایش میدهد [.]5

3

شکل  - 2جزئیات یک تیر کابلی تیپ

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

استفاده از مقاطع  HSSورق ضخیم امکان طراحی و ساخت پل های بزرگ دهانۀ سریع االجرا را بوجود می آورد .طراحی بر اساس مدل خرپای
پرات ) (Pratساخت چنین سازه ای را ساده تر می کند .در این طرح اعضاء فوقانی و تحتانی خرپا شامل مقاطع  HSSورق ضخیم می باشد و اعضاء
میانی مورب شامل مقاطع ناودان ی می باشند که مستقیما به یال های فوقانی و تحتانی بصورت پشت به پشت پیچ می شوند .پیچ های مورد استفاده از نوع
پیچ های بلند با مقاومت باال می باشند .در ساخت خر پاهای این نوع پل از هیچ نوع جوشکاری استفاده نمی شود و عملیات ساخت منحصراً شامل برش
قطعات و سوراخ کاری آنها می باشد.
خرپاها در فواصل حداکثر دو متر و توسط اعضا ناودانی با اتصال پیچ و مهره ای بهم متصل شده و سازهی اصلی پل را بوجود می آورند .کف
باربر پل شامل دال های بتنی پیش ساخته می باشد که با اتصال پیچ و مهره ای به یال تحتانی خرپا متصل می گردند .بادبند های عرضی پل شامل مقاطع
ناودانی به فاصله شش متر و در طول پل تعبیه می گردند تا یکپارچگی پل را تامین کنند .در این نوع پل فلزی بعلت ارتفاع زیاد خرپا در دهانه های بزرگ
کف باربر در یال پائین خرپا تعبیه می شود.

شکل  – 3جزئیات یک پل بزرگ دهانه پرات

 -4-3پل های فلزی پیش ساخته دو کنسولی ساخته شده از مقاطع  HSSسردنورد
این نوع پل های فلزی بعنوان پل های چند منظوره کاربرد های وسیعی در طرح های توسعه شهری  ،ارتباطات بین شهری ،راه آهن و حمل و نقل
ریلی دارند .سازه پل شامل قاب های فوالدی می باشد که می توانند با استفاده از مقاطع  HSSسرد نورد با کیفیت بهتر و هزینهای کمتر ساخته شود .شاه
تیرهای حمّال می توانند از نوع تیرهای ویرندیل ،تیرهای کابلی و شاهتیر های آویزان از کابل های کششی حمّال بین قاب ها باشند .کف باربر پل شامل
دال های پیش ساخته بتنی می باشد که به تیرهای فرعی و شاه تیرها پیچ می شوند .این نوع پل های فلزی با داشتن دو کنسول در طرفین قاب اصلی دارای
عرض کاربری زیادی می باشند و حداقل سه باند ترافیکی را تامین میکنند که باند وسط می تواند جهت عبور خودرو یا ماشین آالت سنگین و باندهای
طرفین جهت عبور ریلی (قطار یا مترو) مورد استفاده قرار گیرند .شکل هندسی سازۀ قاب های اصلی به شکلی است که ضمن داشتن پایداری و ایستایی
کامال مطمئن با داشتن سه باند ترافیکی فوقانی از سطح اشغال کمتری در روی زمین برخوردار است.
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با استفاده از مقاطع  HSSورق ضخیم ساخت تمام اجراء قاب های اصلی و همچنین شاه تیرها و تیرهای حمال کف پل با حداقل عملیات ساخت و
حداقل هزینه قابل انجام است .در این سیستم سازه ای با تعبیه کابل های متکی بر قسمت فوقانی قاب اصلی و آویز نمودن شاهتیر های کف پل از این
کابل ها می توان ارتفاع مقطع شاه تیرها را کاهش و با افزایش دهانه شاه تیرها و فاصله قاب ها ،تعداد قاب های اصلی را کاهش داد .در صورت استفاده
از مقاطع  HSSپرشده با بتن ) (CFTجهت کلیه ستون ها و تیرها صرفهجویی قابل مالحظهای در مصالح فلزی پل حاصل میشود [.]5

شکل  – 4جزئیات پل فلزی پیش ساخته دو کنسولی

.4

نتیجهگیری

در این مقاله نخست مزایای فنی و اقتصادی مقاطع  HSSسرد نورد بیان گردید و سپس قابلیت فنی این نوع مقاطع جهت طراحی و ساخت پل های فلزی
پیش ساخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس چهار تیپ پل فلزی پیش ساخته سریع االجرای قابل ساخت با مقاطع  HSSسرد نورد معرفی و مورد بحث
قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید:
 -1مقاطع  HSSسرد نورد ساخته شده با ورق ضخیم با داشتن مقاومت پیچشی قابل توجه در صورت تامین ضوابط لرزه ای و نسبت های مورد
لزوم عرض و ضخامت و ارتفاع به ضخامت می توانند در پل سازی و طراحی و ساخت پل های فلزی پیش ساخته مورد استفاده قرار گیرند [.]6
 -2ساخت پلهای فلزی پیش ساخته با استفاده از مقاطع  HSSسردنورد باعث کاهش هزینه ساخت ،افزایش کیفیت ساخت و کاهش قابل توجه
وزن سازه می گردد و به خصوص اگر از مقاطع  HSSسرد نورد پرشده با بتن ) (CFTاستفاده شود کاهش وزن مصالح فلزی بسیار قابل توجه خواهد بود
[.]5
 -3مقاطع  HSSسردنورد در صورت تامین شرایط مقطع لرزهای(تامین الزامات نسبتهای عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت) و همچنین
کنترل خستگی تحت اثر بارگذاری مورد نظر می توانند در طراحی و ساخت پل های فلزی پیش ساخته مورد استفاده قرار گیرند.
 -4تیرهای ویرندیل ساخته شده از مقاطع  HSSسرد نورد گزینه های مناسبی جهت طراحی و ساخت پل های فلزی پیش ساخته می باشند.
 -5مقاطع  HSSسرد نورد گزینه های مناسبی برای طراحی و ساخت تیر های کابلی بزرگ دهانه می باشند و این نوع تیرها میتوانند در طراحی و
ساخت پل های فلزی پیش ساخته مورد استفاده قرار گیرند.
 -6خرپاهای مدل خرپای پرات ) (Pratچنانچه بر اساس مقاطع  HSSسرد نورد طراحی شوند می توانند جهت طراحی و ساخت پل های فلزی
بزرگ دهانه سریع االجرا مورد استفاده قرار گیرند.
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 -7مقاطع  HSSسردنورد ورق ضخیم گزینه بسیار خوبی جهت طراحی و ساخت پل های دو کنسولی می باشند و به خصوص اگر از مقاطع
 HSSسرد نورد پرشده با بتن استفاده شود صرفه جویی قابل مالحظه ای در وزن سازه پل انجام خواهد شد.

.5

قدردانی

در اینجا الزم است تا از حمایت های مالی و معنوی شرکت فوالدگسترآتنا (بزرگترین تولیدکننده مقاطع فوالدی  HSSدر کشور) و مدیریت فهیم آن
که همواره در جهت ارتقا و به روز شدن صنعت ساخت و ساز کشور کوشیده است؛ کمال تشکر و قدردانی را بنماییم.
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