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 دانشنامه تخصصي صنعت فوالد

 ي رورقيسوله ت  ياجزا نيتر ي+ اصل ست يچ يورق  ريسوله ت

شود. برش  هاي كالسيك است كه با روش اتصال صفحات فوالد به يكديگر ساخته ميسوله تير ورقي يكي از انواع سوله 
هايي از اين نوع  هاي فوالدي و جوشكاري خاص آنها به يكديگر، با مزايا و معايبي همراه است كه بازتاب آن را در سوله ورق 

 .توان ديدخوبي ميبه

چنين تفاوت اين نوع سوله با  كاربردها و ديگر نكات مربوط به آن را در اين مطلب دنبال خواهيم كرد. هم اجزاي اين نوع سوله،
 .انواع ديگر و مزايا و معايب كاربردي آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد

 .تا انتهاي نوشتار ما را همراهي كنيد

 سوله تير ورقي چيست و در چه مواردي كاربرد دارد؟ 

آيند. كاربردهاي گوناگون آنها از ساخت انبار براي  شمار ميهاي كاربردي در دنياي صنعت و تجارت بهترين سازهاز مهم هاسوله 
هاي  هاي چندمنظوره و آشيانه هواپيما متنوع است. در اين ميان تنوع در تكنيك نگهداري و توزيع كاال تا مواردي نظير سالن

 .بندي نموده است هايي با ساختار متفاوت تقسيم، آنها را به نمونههاي سبك و پركاربردساخت اين سازه

آيند. از نظر ميزان فوالد  شمار مينوعي كالسيك و سنگين بههاي تير ورقي، كه در كشور ما كاربردهاي فراواني دارند، بهسوله 
 .ر بسياري نقاط جهان منسوخ شده استصرفه نبوده و امروزه كاربرد آنها دمصرفي در ساخت، اين نوع سوله چندان مقرون به 

هاي فوالد  هاي اين محصوالت است كه از اتصال و جوشكاري ورق ترين تعريف، سوله تيرورقي از پركاربردترين نمونهدر ساده
 .شودهاي مورد نظر تهيه ميسياه رنگ و به شكل سازه

 CO2 شده برش خورده و در محل نصب توسط جوشههاي فوالد برطبق طراحي مورد نظر و در ابعاد محاسبدر اين روش ورق 

 .شوندو يا پيچ و مهره به يكديگر متصل مي

پذيري آن در طراحي و ساخت دانست، امتيازي كه كاربرد اين نوع سوله را براي  توان انعطافمزيت بزرگ سوله تير ورقي را مي
 .مصارف گوناگون از ديرباز تاكنون ممكن ساخته است

و كاربردي، سوله تيرورقي را به محصولي شناخته شده و قديمي در صنعت ايران تبديل نموده كه موارد اين پوشش وسيع 
 .توان مشاهده نمودهاي مختلف ميفراوان كاربرد آن را در مكان
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 .در ادامه مطلب درباره ساخت اين نوع سوله و مراحل آن به توضيحات بيشتري مي پردازيم 

   توليد  سوله تير ورقي: از طراحي تا

 

هاي توليدي به اند. نياز مجموعه هاي اخير و با رشد روزافزون ساير صنايع گسترش بااليي يافتهسازي در سالهاي سوله كارگاه
انواع   اختار منسجم و هزينه كمتر كه بتوان آنها را در موارد گوناگون مورد استفاده قرار داد باعث شده، ساختهايي با سسازه
 .تبديل شود با ابعاد و گنجايش گوناگون امروزه به يكي از صنايع پررونق با بازدهي فراوان سوله

شده، در مسير توليد و عرضه قرار گرفته و با استقبال  بنديشده و مرحله ريزيدر اين ميان انواع سوله تير ورقي با توليد برنامه
شده انجام مي شود، تا  بنديهاي ويژه و بر اساس برنامه زمانساخت اين نوع سوله در كارگاهزيادي روبرو شده است. پيش

 .مند شوندموقع آن، در مقياس وسيع بهرهات دريافت بهمشتريان از خدم

گيرد. بسته به فضا و  طراحي، نخستين گام در مراحل توليد اين كاالي صنعتي است كه بر اساس اطالعات دريافتي صورت مي
 .موردي كه قصد طراحي سوله تير ورقي براي آن را داريم، اين اطالعات متنوع خواهد بود

شد كه وزن بااليي داشت و تهيه آن هاي فلزي استفاده ميهاي تير ورقي، از تيرآهن براي ساخت اسكلتولهتا پيش از ابداع س
 .شدگري ميمستلزم عبور از مراحل سنگين و طوالني شامل ريخته 

رق  هاي مهندسي كه پيرامون معايب كاربردي آن صورت گرفت، تير واما پس از يك دوره مصرف باالي تيرآهن و با تحليل
 .جايگزين آن شد
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 اجزاي تشكيل دهنده تير ورق كدامند؟

 

ها همگي  آيد. اين بخشمار ميشتركيب اصلي تير ورق از يك جان (تيغه مركزي) و دو بال تشكيل شده كه الماني تركيبي به
  .شوندهاي فوالد با ضخامت مشخص و بر طبق محاسبات مهندسي دقيق تهيه مياز ورق 

شود. در بخش جان پركاربردترين  ضخامت جان يا تيغه مركزي بسته به باري كه بايد در سازه پخش شود محاسبه و اجرا مي
 .شودانواع تير به شكل تخت ساخته مي

ه نياز به باالتر بردن مقاومت در سازه سوله وجود دارد، تيغه مركزي به شكل سينوسي يا موجدار طراحي و مورد در مواردي ك
آورد. اين نوع تيرها در عمل  گيرد. اين نوع جان امكان توليد تيرهايي با ارتفاع بيشتر و وزن كمتر را فراهم مياستفاده قرار مي

 .كنندها منتقل ميشده تحمل و آن را در طول قاب بار تجمعي بيشتري را كه بر سازه وارد

ها در كف قرار گرفته و جان با چند خال جوش و دقت باال براي تراز و تنظيم بودن فواصل در مرحله توليد نيز، ابتدا يكي از بال
 .شودمي شود. با فاصله زماني كمي، تير چرخيده و به بال ديگر به همين شكل متصلبه محور مياني آن متصل مي

شكل شود، بهاي و براي تنظيم مقاطع بوده و در اتصال نهايي كه به روش زيرپودري انجام ميهاي نقطهاتصال اوليه با جوش
 .كندسراسري صورت گرفته و اتصاالت كامال محكمي ايجاد مي

 

 

 



 

Source: h ps://shahinfelezsepahan.com/?p=9223 

 دانشنامه تخصصي صنعت فوالد

 مزاياي سوله تير ورقي

 

  دوام باال تا چندين دهه به شكل تضميني 

  هاي وسيع دهانه قابليت ساخت سوله با 

 سازي فوري توسط اتصاالت پيچ و مهره نصب سريع و پياده 

 سوله خرپا قيمت مناسب و ارزان اجرت كار در نصب اين نوع سوله نسبت به 

 پذيري آن در طراحي و ساخت انعطاف 

از معايب اصلي سوله تيرورقي اين است كه سنگيني اين نوع سوله با كاربرد فوالد بيشتر همراه بوده و از نظر متريال نسبت به  
  . تصرفه نيسانواع خرپا مصرفي چندان مقرون به
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 ترين اجزاي سوله تير ورقيآشنايي با اصلي

 

  تا بر عهده آن قرار دارد. پس از اجرايترين جزء در آن است كه تحمل بار وزن سوله عمدستون هر سوله، مهم :هاستون 
شوند. گونيا بودن سوله كه با تراز و شاقول بندي  ها بر روي صفحه سوار شده و با پيچ و مهره محكم مي، ستون فونداسيون
 .ار مهم بوده و حكايت از مراعات اصول ايمني در سازه نهايي داردگيرد، بسيصورت مي

هاي متوالي به يكديگر  استرات از اجزاي فني و تهيه شده از پروفيل قوطي است كه در امتداد سوله نصب شده و قاب :استرات
گيرند.  و مورد استفاده قرار مي سانتي متر تهيه ٨تا  ٤هاي جانبي است و با طول بين گاهشوند. نقش اين اجزا تكيه متصل مي

 .شوداين اجزاء با كمك اتصاالت فلنجي از يك سر به تيغه اصلي تير مياني و از سوي ديگر به سر ستون اصلي متصل مي

شكل سقف در سوله تير ورقي به شكل دو تيغه مجزا به محل نصب، حمل شده و در پي كار مونتاژ  هاي هشتياين المان :رفتر
 .شوندشوند. تعداد مناسب رفترها بر اساس نياز و اقتضاي سازه مورد نظر محاسبه ميل باال كشيده ميو با جرثقي

پذيري اسكلت سوله، كاربرد مهاربندها در انواع ميل مهار، سگراد و وال پست و ديگر  با توجه به حساسيت و آسيب :مهاربندها
ت. در صورت فقدان اين اجزاي كليدي و حياتي، ساختار سوله متزلزل  ها در ساخت سوله تير ورقي مرسوم اسانواع مهار كننده

 .بوده و از نظر ايمني كاربرد، قابل اطمينان نخواهد بود

ي استحكام سقف كنندهشود و تامينساخته مي پروفيل زد ساز اتصاالت فرعي سوله است كه اغلب از جن پرلين يا اليه :اليه
  .گيرندهاي نبشي و ناوداني نيز براي اين منظور مورد استفاده قرار ميسوله است. پروفيل
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 جمع بندي 

اي در دسترس و مناسب براي اين منظور جراي سوله براي مصارف كاربردي گوناگون را داريد، سوله تير ورقي گزينهاگر قصد ا
  .خواهد بود

ها گزينه انتخابي عموم  امكان اجراي سريع و آسان با قيمت مناسب اين نوع سوله و مزاياي كاربردي آن باعث شده براي سال
 .شمار آيدديگر مشاغل با نياز به فضاهاي مسقف و سرپوشيده به صنعتگران، توليدكنندگان و صاحبان

 .مند شويدتوانيد سفارش ساخت سوله تير ورقي را در ليست مراحل كاري خود قرار دهيد و از مزاياي آن بهرهشما نيز مي

  


