
  
    )قسمت اول(هاي فلزي در ایران بررسی ساختاري سازه

  مهدي چمن آرا مهندس: گرد آوري

با توجه به افـزایش روز افـزون استفاده از اسکـلتهاي  فـوالدي در ساخـتمانهاي  ساخــته شـده در ایـران و افــزایش قــیمت      
ها به دو دسـتهء   این نوع سازهق فراوان یافته است پروفیل نسبت به ورق خام استفاده از تیرورق در ساخت اسکلتهاي فوالدي رون

بایست تمامی مراحل جوشـکاري در کارخانـه وقبـل از     در سازه هاي پیچ ومهرهاي می .شوند مهره اي وجوشی تقسیم می پیچ و
ت در جز در موارد خاص انجام جوشکاري ممنوع وغیر استاندارد میباشد الزم به ذکـر اسـ   نصب صورت بگیرد ودر محل نصب به

 سـازه هـاي پـیچ و   ؟  !!رل دقیـــق اجـرا توسـط دســـتگاه نــظارت وبـازرســـی      تصورت رعایت استــانداردهـاي مربوطه وکن
  .مهرهاي از کیفیت باالتري نسبت به نوع جوشی برخوردار است

  معایب اتصاالت پیچ  و مهره اي مزایاي و 
ها در گذشته فقـط   چشمگیري افزایش یافته به طوري که این سازه نحو استفاده از سازه هاي پیچ و مهره اي در صنعت بهامروزه 

 هـم اکنـون کـاربرد     نفت و گاز مـی شـد   ایعهاي پتروشیمی و سازه هاي مورد استفاده در صن شامل سوله هاي صنعتی و مجتمع
از  یري روبـرو بـوده اسـت   اداري و تجاري که در شهرها نیز ساخته می شود با رشد چشمگ ،ها در ساختمانهاي مسکونی این سازه

جمله مزایاي اتصاالت پیچ و مهرهاي که مهمترین دلیل استفاده از آنها درکشورهاي صنعتی میباشد عدم نیاز بـه جوشـکاري در   
بـا توجـه    هاي جوشی میباشد زمان نصب سازه و در موقعیتهاي سخت همچنین سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه

ع سازه در قسمتهاي مختلف ساخت نکاتی در این زمینه قابل توجه می باشد که درذیل به آنها اشـاره شـده   به دقت باالي این نو
  .است 

  ، با توجه به استاندارد هاي موجوداريکسوراخ تلرانسها رعایت -1
بزرگتـر از قطـر پـیچ     میلـی متـر   2قطر سوراخ می تواند ( میلی متر می باشد 2قطر سوراخ و پیچ معموالً اختالف  طبق استاندارد 

+ 5و حتـی گـاهی   + 4سوراخهاي با قطرهـاي   و ایت نمی شودع ر اختالف  در اکثر سازه هاي ساخته شده که این ) انتخاب شود
در ایـن   .)1شکل شـماره  (تا نصب سازة فوق به راحتی انجام شود می گردد میلی متر نسبت به پیچ بکاررفته در آن موضع ایجاد 

  .شود شده با فلش زرد خارج ازاستاندارد بوده وبه عنوان سوراخ لوبیاي کوتاه محسوب می شکل سوراخ مشخص
سـوراخ لوبیـاي   (باشـد  میلی متر بزرگتر از  5/1 قطر پیچقطر سوراخ از  اگر  در نظر گرفتن این مطلب که با  رعایت این تلرانس 

) سوراخ لوبیـاي بلنـد  (برابر قطر پیچ  باشد  5/2بزرگتر از  درصد و در صورتی که قطر سوراخ 20تنش برشی مورد محاسبه ) کوتاه
  .  یابد می یابد اهمیت می افزایشدرصد  40تنش برشی مورد محاسبه تا 

خـارج از مرکـز   % 20اري و تجمع تلرانسها ، سوراخها در مقاطع روبروي هم تا کبه کم بود ن دقت در مرحلۀ سوراخبا توجه  -2
 جهـت  ، استفاده از هوا برش یا الکترود (  تانداردـیر اسـنصب معموالً به روشهاي غ هاي ـارگاهـدر ک بعیاین  رفع که  دــمی باش

که این اصالح غیـر اصـولی باعـث پـایین آمـدن ضـریب        شودانجام می  سازه  نصب پرسنل توسط )  کردن سوراخها  اراستهم 
-2-2-10مبحـث "میلیمتر باید با مته انجام شود 12متر از به طور کلی سوراخ کردن ورقهاي ضخی(می گردد مقطعامنیت در آن 

که این عیب با توجه به دور از دسـترس بـودن محـل سـوراخکاري پـس از بسـته        .)12شکل شماره ()"مقررات ملی ساختمان 5
دلیـل  همانگونه که مشاهده میشـود بـه   2 در شکل شماره). 4و3و2شماره  هايشکل( .ومهره ها غیر قابل رویت میباشد شدن پیچ

 لیـ لبـه د  3 خود قرار دهـد ودر شـکل شـماره   در محل   را پیمانکار نتوانسته است پیچ ردیف چهارم ، عدم هم راستایی سوراخها
ـ    4شکل شـماره   بودن زیاد سوراخها تعداد زیادي از پیچها در محل بسته نشده است از مرکز خارج ت قـرار  در بحرانـی تـرین حال



نکته این سازه از نوع پیچ مهـره اي  (عدم نصب تمامی پیچها حتی پس از بتن ریزي  واضح است اوالًٌ دارد که دو نوع عیب کامالًٌ
انجـام میشـد در   سـاخت ودر وضـعیت افقـی    !! جوشکاري ورقهاي انتظاري که میبایست در محل کارخانـه؟؟  ثانیاًٌو) ؟ میباشد!!!!؟

  .دور مانده است !!مقیم که گویا از دید نظارت محترم  وضعیت قائم در حال انجام است
باشد که گاهی اوقات پیمانکار محترم به دلیل وجدان کاري زیاد در اتمام به موقع پـروژه   می ناراحت کنندهاین مطلب نیز بسیار (

به سازه متصل مینماید کـه در ظـاهر اتصـال کـامالٌ      مهره را روي پیچ خارج از محل اتصال نصب کرده سپس پیچ را بریده قس
مت آچار خور پیچ رااز یکطرف وارد سوراخ محل اتصال ک رده ومھ ره را    )لی در عمل تنها یک ماکت زیبا موجود استپایدار و

  بھ ھمراه انتھای پیچ از طرف دیگر وارد مینماید واین دو قسمت را توسط خال جوش
مـی گـردد   ) هـا  پلها ، تیرها ، تیرچه(عدم رعایت تلرانسهاي طولی در ساخت قطعات باعث کوتاه یا بلند شدن اعضاء ارتباطی -3

بدون هماهنگی الزم با محاسب (که در صورت بلند بودن عضو نصب آن غیر ممکن شده و در صورت کوتاه بودن استفاده از فیلر
در اتصاالت پیچی و پرچی که تنشهاي محاسبه شده اي تحمـل میشـود و پـیچ    (از کیفیت سازه تا حد زیادي می کاهد )  و طراح

، ابعـاد وسـایل   قال نیروها مطالعه و مطـابق وضـع موجـود    تمیلیمتر میگذرد باید طرز ان 6از میان فیلري با ضخامت بیش از پرچ 
فاصـله   6و5در شکل شـماره   ). )8و7و6و5شکل شماره ( )"مقررات ملی ساختمان 6-7-1-10مبحث"حاسبه شوداتصال و فیلر م

در . ودر این موضع تنها میتوان با تعویض هر دو ي پلهاعیب موجود را رفـع نمـود   بسیار زیاد بین دو پل  کامالٌ قابل رویت است 
بدون رفع این عیب حتـی  ( سانتی متري پل 4متاسفانه بحران به اوج خود رسیده و با توجه به کوتاه بودن حداقل  7 شکل شماره

  . بتن ریزي انجام شده است) با قرار دادن فیلر
انجام بسیار دقیق سازه در محل ساخت ورعایت تمامی تلورانسهاي ضروري تولید بـه دلیـل عـدم    اغلب اوقات حتی با  عیوباین 

دقت در اجراي پروسه بتن ریزي وعدم رعایت آکسهاي صفحه ستونها چه در مرحله آرماتور بندي وچه در مرحله ویبـره زدن بـه   
  .وجود میاید

بـا توجـه بـه هزینـۀ بـاالي      ( دن این قسمت توسط مهندسـین نـاظر   عدم استفاده از پیچ و مهره هاي استاندارد و کنترل نش -4
 تعـارف این آزمایش از لحاظ کارفرما غیر م) آزمایش و نبود آزمایشگاههاي تست مخرب در تمامی نقاط و دسترسی دشوار به آنها 

  .شود بوده و معموالً انجام آن به فراموشی سپرده می  زینهه پر  و
مطـابق  ( پیشنهادي در استاندارد  پیش تنیدگی یچها طبق استاندارد هاي موجود و رسیدن پیچ به کنترل سفت کردن تمامی پ -5

 ) A490درصد بار معیار براي پیچ هـاي   90تا  85و تقریباً برابر   A325مساوي بار معیار براي پیچهاي    AISCآئین نامۀ 
بـتن   11و 9در شکلهاي (است نصبروي پیچ ها نها مهرهتمامی پیچها ت 11و9 در شکل شماره) 11و10و9و8و7شماره  هايشکل(

  )!!!ریزي نیز انجام شده است
ع ضـ کنترل این مرحله می بایست با آچارها ي  مدرج و توسط نیروي ماهر انجام گیرد که معموالً به دلیل غیر دسترس بودن موا

  .این کار انجام نمی گردد
ت ـدم دقـ ـموجـود و عـ   بـا طـی مراحـل بازرسـی       پـیچ و مهـره اي    هاي سازه باتوجه به مطالب ذکر شده در باال و استفاده از

ایـن   دوچنـدان بـا اهمیـت دادن    مسـئوالن اي ونظارت از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد که الزم است  دستگاههاي مشاوره
  . ملی کشور دقت بیشتري را به عمل آورد هاي  یه سرما مقوله در حفظ 


