
 

Source: h ps://shahinfelezsepahan.com/?p=9466 

 دانشنامه تخصصي صنعت فوالد

  نها در سازهسوله و كاربرد آ ياجزا

مراحل ساخت   كارگيري مناسب آنها،اجزاي تشكيل دهنده سوله از موارد مهمي هستند كه در صورت آماده سازي كامل و به
 .شودبا موفقيت و سهولت بيشتري طي مي ولهس

توان كنند و بدون وجود آنها نميگيري اين سازه كاربردي و مفيد ايفا ميهر يك از اين اجزاء نقش خاص خود را در شكل
 .انتظار توليد موفق در اين زمينه داشت

نحوي فراهم آمده كه نتيجه كار  كار رفته و زمينه مونتاژ آنها براي ساخت سوله به، اجزاي به انواع سوله در فرايند توليد صنعتي
 .از صرفه اقتصادي و زماني بااليي برخوردار باشد و توليداتي مطمئن و كاربردي ارائه دهد

 :خوانيمدر نوشتار پيش رو مي

 يل دهنده سوله آشنايي با اجزاي تشك 

 از كاربردهاي هر يك از اين اجزاء بيشتر بدانيم 

 .با ما تا انتهاي مطلب همراه باشيد

 معرفي اجزاي تشكيل دهنده سوله 

هايي پركاربرد و مفيد در دنياي صنعت و تجارت هستند. اين بناهاي سبك و خاص كه از اسكلتي فلزي و مقاوم  ها سازهسوله 
رف گوناگون و متنوع هستند، از محل نگهداري مواد اوليه و كاالهاي انباري گرفته تا فضايي براي  اند، داراي مصاتشكيل شده
 .جايي كاالتوليد يا جابه

از محل امن و مناسب براي برگزاري نمايشگاه و همايش گرفته تا سالني وسيع و يكدست براي ورزش و حتي آشيانه هواپيما  
 . …و

پذير است كه اصول ساخت آنها رعايت  ها، تمامي اين موارد تنها زماني امكانهاي وسيع سوله دهانه  با توجه به حجم بزرگ و
 .رنددرستي در جاي خود، مورد استفاده قرار گيشده و اجزاي تشكيل دهنده سوله به

  .در ادامه مطلب به معرفي اين اجزا پرداخته و به توضيح مختصري درباره هركدام خواهيم پرداخت
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 آشنايي با الپه يا پرلين

 

هاي شيبدار است، كه در راستاي طول سوله و با فواصل مشخص قرار داده  نوعي تير افقي در سقف (Purlin) الپه يا پرلين
  .شودمي

را پوشش داده است. همچنين وظيفه انتقال بار وزن   گذاري پرلين در سقف، تحمل وزن بخشي است كه سقفهدف از جاي
 .تا اين فشار از سازه اصلي برداشته شوداين پوشش به تيرهاي اصلي را بر عهده دارد، 

هاي  هاي بزرگ و سقفهايي با دهانهتنوع كاربردهاي سوله، گوناگوني در ساختار آنها را نيز درپي دارد، در اين گوناگوني با سوله
 .رو هستيممرتفع روب

  .شوندتقسيم مي Z-Purlin و C-Purlin هاي فلزي به دو دسته اصليپرلين

-Z تر بوده و در سقف و ديوارها كاربرد دارد، در حالي كهقدري ضعيف C دليل اين نامگذاري شكل ظاهري آنها است. نوع

Purlin  ها و اتصاالت كاربرد داردتر و در اورلپقوي. 

 .تر كرده استهاي صنعتي مناسبيري نوع اخير، آن را براي استفاده در سازهپذوزن پايين و انعطاف

 بخشيدن به اين سازه بسيار مشاهده مي شود. گالوانيزه كششي ماده مصرفي براي تهيهسازي و براي استحكام در سوله  پرلين
 .است يل زدپروف

بر استفاده در ساخت سقف شيبدار  شود، عالوههاي گالوانيزه با مقاومت باال و ضدخوردگي تهيه مينيز كه از ورق  C پروفيل
ها تا تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان در ديوارهاي غير حامل و ساخت قاب دور  سوله، كاربردهاي ديگري، از اتصال ستون 

 .رداف داديهاي امپنجره و درب
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 سگراد و گيرت 

 

 .گيردهاي سوله مورد استفاده قرار ميسگراد يا ميله مهار از ديگر اجزاي تشكيل دهنده سوله است كه براي مهار اليه

ها بار باد و بار  در جداره سوله هستند كه به شكل مفصلي و در ديوارهاي سبك سوله كاربرد دارند. گيرت هاييها المانگيرت 
 .ها را برعهده دارندثقلي ديوار را تحمل كرده و وظيفه انتقال بار باد به ستون 

 .از نوع مفصلي استآنها نيز اغلب  عنوان گيرت داشته و اتصاالتشكل بيشترين كاربرد را به Z مقاطع ناوداني و

اي گونهها بهطراحي اين المانها در مجموع سازه هايي سبك هستند و نيروي باد در آنها از نيروهاي ثقلي بيشتر است. سوله 
  .كننداست كه با خمش تحت محور قوي، نيروي باد و با خمش حول محور ضعيف، نيروهاي ثقلي را تحمل مي
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 يرت و تفاوت آن با گ (Strut) استرات

 

ها را نيز ايفا  شود، كه نقش يك مهار طوالني براي قابهاي اصلي سوله به يكديگر گفته مياسترات به متصل كننده قاب
ها  گيرد، باعث افزايش پايداري ستون ها صورت ميضعيف كه با اتصال استرات  كنند. با كاهش طول موثر كمانش حول محورمي

 .شونددر برابر كمانش مي

 .ها نيز مفصلي استشكل اغلب براي استرات مورد استفاده بوده و اتصال آنها به ستون مقاطع قوطي

ده ديوارهاي سبك هستند و تنها براي عمل در  ها نگهدارنترين تفاوت اين المان با گيرت، در عملكرد اين دو است. گيرتاصلي
 هاي جانبي طراحيشوند. درحالي كه مقطع استرات و نوع اتصال آن، براي انتقال نيرويبرابر نيروهاي ثقلي و باد طراحي مي

 .شده است

 قاب هاي اصلي و مهاربندهاي اصلي قائم 

 .ي قائم و قاب هاي اصلي هستنددو بخش مهم ديگر از اجزاي تشكيل دهنده سوله، مهاربندهاي اصل 

 (Main Brace) مهاربندهاي اصلي قائم

هاي ساختماني معمول، براي تامين سيستم باربري جانبي كه در جهت طولي سوله قرار دارد، از درست مانند سيستم
  .تندشود. دوبل نبشي، لوله و ميلگرد براي مهاربند جانبي مورد استفاده هسمهاربندهاي همگرا استفاده مي
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 هاي اصلي قاب

هاي سوله از اجزاي اصلي تشكيل دهنده آن  و ستون (Rafter)دارها و تيرها تشكيل شده كه تير شيباين بخش از ستون 
 .هستند

  .شوندهاي اصلي اغلب در نقش قاب خمشي ظاهر ميقاب

سيستم قاب خمشي استفاده   مهاربندي همگرا و در جهت عرضي از توان گفت كه در جهت طولي از سيستم در مجموع مي
 .شودمي

 مهاربند سقف 

ترين اجزاي تشكيل دهنده سوله عهده داشته و از مهمايجاد صلبيت كافي در سقف را به (Ceiling Brace) مهاربند سقف
  .آيدشمار ميبه

ين منظور اغلب از هاي سقف و انتقال بارهاي جانبي ناشي از سقف است. براي اكار اين بخش كمك به حفظ پايداري چشمه 
 .شوندمقاطع ميلگرد استفاده شده و به شكل كششي طراحي مي

 وال پست و وظايف آن

بند يا ستون باد براي ديوار پيراموني سوله در عنوان پشت هاي قائم نگهدارنده هستند كه بهالمان (Wall Post) وال پست
 .هاي اصلي كاربرد دارندهاي ابتدايي و انتهايي و نيز كاهش دهنده سطح بادگير ستون قاب

 سينه بند و نقش آن در سوله 
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براي جلوگيري از كمانش پيچشي جانبي در نواحي كه لنگر منفي است كاربرد دارد. نبشي   ( Flange brace ) بندسينه 
 .گرددبال فشاري طراحي مي ٪٢و براي نيرويي معادل  مقطع انتخابي براي سينه بند در اغلب موارد است

 پي و جرثقيل 

شود. در اين  ها از يكي ديگر از اجزاي تشكيل دهنده سوله با نام پي منفرد استفاده ميبراي انتقال نيروها به خاك، در سوله
  .شودهاي سبك نيروي باد بر نيروي زلزله غالب بوده و بر طرح حاكم ميسازه

يا   (Uplift) گيرد تا مانع ازهاي منفرد به شكل طولي سوله با كالف كششي نيز از همين مورد ريشه ميل پيدليل اتصا
 .بلندشدگي سوله تحت تاثير نيروهاي جانبي شود

ها  ها جهت غلبه بر نيروهاي بلندشدگي، افزايش يافته تا با افزايش وزن خاك مستقر بر روي پيعالوه براي عمق استقرار پيبه
 .شودها در طراحي سوله به شكل مفصلي در نظر گرفته ميمانع از بروز چنين مشكالتي شوند. نوع اتصال پي به ستون 

هاست، كه نقش مهمي را به اين  دليل مصارف عمدتا صنعتي اين سازهكاربرد جرثقيل در ميان اجزاي تشكيل دهنده سوله، به
 .عنصر صنعتي و بسيار مهم اختصاص داده است

 .شونداي به نام حمال نصب ميشود كه بر روي پايههاي سقفي استفاده ميها عمدتا از جرثقيلسوله در 

 

 هاي اصلي تشكيل دهنده جرثقيل بخش

هاي راهبر، پل و ريموت است و براي استفاده از آن نيز بين تير حمال و  هاي اصلي تشكيل دهنده جرثقيل ارابه، چرخ بخش
گيرد. تير حمال نيز با جوشكاري قوي بر روي تير نشيمن يا براكت  عنوان ريل قرار ميچرخ راهبر يك پروفيل فلزي رابط به

 .شودمتصل مي
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 جمع بندي 

مطالب ذكر شده در باال، توضيح مختصري بود درباره اجزاي تشكيل دهنده سوله و نقش هر يك در ساخت اين سازه سبك و  
 .شودكاربردي، كه موارد كاربرد آن روز به روز بيشتر مي

 .طالب به مراتب بيشتري استها و كاربردهاي اصولي آنها در سوله، نيازمند زمان و مبديهي است بررسي هر يك از اين بخش

اما نكته مهم اينكه استفاده از اجزاي تشكيل دهنده سوله بنابر اقتضاي كاربردي و توسط كارشناسان و مهندسين مربوطه 
 .انجامدصورت گرفته و به توليد محصوالت باكيفيت از اين سازه كاربردي مي

  


