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چكیده
امروزه استفاده از فوالد گرم نورد شده به صورت وسیعی توسط مهندسان برای سازههای مختلف خصوصا در بخش
صنعت پیشنهاد میشود .با توجه به وزن زیاد این سازه ها و لزوم سبک سازی چه از نظر صرفه اقتصادی و چه از نظر
استفاده ی بهینه از منابع طبیعی ،فوالد سرد نورد شده میتواند جایگزین قابل اطمینانی در سازههای مختلف صنعتی
باشد .در این مطالعه با استفاده از نرم افزار انسیس ،1مطالعات عددی به منظور بررسی قابلیت استفاده از مقاطع فوالدی
سرد نورد شده در سازههای ایستگاههای فوق توزیع انجام شده است .برای این موضوع ،مطالعهای موردی بر روی سازهی
تجهیز ترانسفورماتور جریان 2صورت پذیرفته است .نتایج نشان میدهد سازهی مطالعه شده با استفاده از مقاطع فوالدی
سرد نورد شده ،حدود  14%وزن کمتر نسبت به سازههای موجود دارد و به خوبی میتواند بارهای موجود را تحمل
نماید.
واژههای كلیدی :فوالد سرد نورد شده ،پست فوق توزیع ،سازه ،صنعت.

 -1مقدمه
سیستم سازههای سبک فوالدی ( )1LSFکه از مقاطع سرد نورد شده فوالدی ( )1CFSساخته میشود در سالهای اخیر
به شکل گسترده در تولید صنعتی انواع ساختمانهای اداری ،تجاری و مسکونی به کار میرود و به عنوان جایگزین مناسبی
برای روشهای سنتی ساخت ،جایگاه ویژهای در صنعت ساخت و ساز کشورهای پیشرفته یافته است .نتایج بررسیها نشان
میدهد استفاده از سیستم  LSFعالوه بر این که سرعت اجرا را حداقل دو برابر مینماید ،منجر به کاهش چهل درصدی در
فوالد مصرفی خواهد شد .این سیستم به دلیل مزایای فراوان از جمله سرعت و کیفیت باالی ساخت و عملکرد لرزهای مناسب
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا رواج قابل توجهی یافته است .از این رو میتوان به صورت جدیتری از این سازه
ها در صنعت کشور از جمله سازههای پستهای فوق توزیع و انتقال برق استفاده نمود.
در سالهای گذشته مطالعات زیادی بر روی ظرفیت قابهای خرپایی و همچنین نبشیهای فوالدی سرد نورد شده انجام
شده است .کوین [ ]3در پایان نامهی خود در سال  2002به بررسی ظرفیت فشاری چهار قاب با بادبند  Kشکل و طولهای
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 1340 ،2440 ،3340 ،3140میلی متر پرداخت (شکل -3الف) .مقطع انتخابی ستونچهها دارای ابعاد  30× 41/4 mmو
ضخامت  2/1 mmبوده و در شکل -3ب قابل مشاهده است.

(الف)

(ب)

شكل -1الف :چهار قاب با بادبند  Kشكل-1 ،ب :مقطع ستونچه []1

آنالیزهای انجام شده نشان داد مد شکست برای ستونچههای با طول  3140و  3340میلی متر کمانش خمشی و برای
طول  2440و  1340میلی متر کمانش خمشی پیچشی است .شکل کمانش برای طولهای  3140و  1340میلی متر در
نقطهی ماکزیمم ظرفیت بار در شکل  2نمایش داده شده است .مناطق آبی پر رنگ تنش کوچک در ماده و مناطق صورتی
روشن تنشهای را که نزدیک به تنش نهایی ماده است را نشان می دهد.

شكل  :2توزیع تنش در ستونچههای تحت بار گذاری []1
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تصاویر به وضوح نشان می دهد که ستونچهی کوچکتر سطح تنش باالی بیشتری دارد و ستونچهی بلندتر پیچش و تغییر
مکان جانبی بیشتر و همچنین مناطق تنش نهایی کمتری دارند .نتایج همچنین نشان داد عضوهای بادبند در قابهای کوتاهتر
تاثیر کمتری در ظرفیت ستونچه دارند و این بخاطر این است که در حقیقت فقط یک بادبند در بین باال و پایین ستونچه
 3140میلی متری قرار میگیرد و در طولهای بلندتر بخاطر وجود بادبند بیشتر عضوهای بادبند تاثیر بیشتری در ظرفیت
نهایی ستونچه دارند .گنسان و موین [ ]2در مطالعهای اطالعات آزمایشگاهی مربوط به  544ستونچه تحت بارگذاری فشاری با
مقاطع مختلف از جمله  Cشکل مسطح و لبه دار و  Zشکل مسطح و لبه دار و نبشی را جمع آوری نموده و برای هر نمونه از
روش مقاومت مستقیم و روش طول موثر ظرفیت فشاری آنها را محاسبه نمودند .آنها نشان دادند روش مقاومت مستقیم برای
پیش بینی ظرفیت کمانش موضعی دقیقتر است و میتواند جایگزینی برای روش طول موثر باشد ولی این دو روش برای
تعیین ظرفیت ستونهای با مقطع نبشی بیش از حد محافظه کارانه است .داناالگشیمی و شنمیوگام [ ]3در سال 2003
تحقیقی بر روی ظرفیت فشاری دو دسته ستونچه نبشی شکل با بال مساوی انجام دادند .دستهی اول بدون سوراخ و دستهی
دوم دارای سوراخ بوده و تکیه گاه همهی نمونهها گیردار در نظرگرفته شده است .آنها برای تعیین ظرفیت ستونچهها هم از
روش آزمایشگاهی و هم از روش عددی بهره بردند .نتایج نشان دهنده ی این بود که وجود خروج از مرکزیت در بار وارده به
صورت محسوسی ظرفیت مقطع را کاهش می دهد و وقتی ضخامت افزایش یابد خروج از مرکزیت تاثیر کمتری در ظرفیت
نهایی مقطع خواهد داشت .مقایسهی نمونههای سوراخدار و بدون سوراخ نشان میدهد که وجود سوراخ باعث کاهش ظرفیت
نهایی مقطع میشود و این کاهش در  50%نمونهها حدود  20%ظرفیت نهایی است .شیفر و همکاران [ ]1در سال  2005برای
بدست آوردن ظرفیت نبشی های تک و دوبل از روشهای عددی و آزمایشگاهی و همچنین روشهای آییننامهای که شامل
روش مقاومت مستقیم و طول موثر است ،استفاده نمودند .شرایط تکیهگاهی در نظر گرفته شده گیردار و مفصلی بوده که در
شکل  1شرایط تکیهگاه مفصلی قابل مشاهده است.

شكل  :3طرز قرار گیری نمونه در تكیهگاه مفصلی []4

نتایج نشان میدهد چون در روابط طراحی کمانش پیچشی -خمشی در نظر گرفته نمیشود و فقط کمانش موضعی در نظر
گرفته می شود ظرفیت بدست آمده ممکن است در بعضی شرایط بهینه نباشد .آنالیزهای غیرخطی المان محدود نیز این ادعا
را تصدیق نمودند .مساکاسا و همکاران [ ]4نیز در سال  2031بر روی نبشیهای با بالههای مساوی و تاثیر نقصهای هندسی
اولیه بر روی آنها تحقیاتی انجام دادند .آنها نشان دادند با صرف نظر نمودن از طول نمونهها و شرایط تکیهگاهی ،نقصهای
هندسی اولیه تاثیر قابل مالحظهای در بار نهایی االستیک و االستیک -پالستیک دارند .از طرفی با صرف نظر کردن از نقص-
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های هندسی اولیه در تمامی ستونها مشاهده می شود که با افزایش تنش تسلیم بیش از یک حد معین ظرفیت مقطع بهبود
نمییابد .آنها همچنین نشان دادند نقصهای هندسی اولیه در شرایط تکیهگاهی مفصلی تاثیر بیشتری در ظرفیت مقطع
نسبت به شرایط گیردار دارند.

 -2تعیین ظرفیت فشاری مقطع نبشی با استفاده از روشهای آیین نامهای و آزمایشگاهی
به منظور بررسی روشهای محاسبه ظرفیت مقاطع فوالدی سرد نورد شده در آیین نامهها و همچنین صحت سنجی آن،
در مطالعهای زینلیان و بلخاری [ ]5ظرفیت فشاری مقطع نبشی سرد نورد شدهای با ابعاد  40×40×2 mmو طول 240 mm
انتخاب نموده و ظرفیت فشاری آن را از روش طول موثر و روش مقاومت مستقیم بر اساس آیین نامهی  ]4[ AISIمحاسبه
نمودند و همچنین چهار نمونه نبشی در مقیاس واقعی را در آزمایشگاه با شرایط تکیه گاه مفصلی تحت فشار قرار دادند .نتایج
بدست آمده در جدول  3آورده شده است.
جدول  :1ظرفیت فشاری نبشی مورد آزمایش (]5[ )KN
میانگین روش آزمایشگاهی

روش مقاومت مستقیم

روش طول موثر

21/423

20/524

33/44

با توجه به ظرفیت فشاری متوسط بدست آمده از آزمایش و مقایسه بین نتایج نشان داده شده در جدول  ،3مشاهده می-
گردد که نتایج حاصل از روش طول موثر و مقاومت مستقیم محافظه کارانه است.

 -3سازههای ایستگاه های فوق توزیع و انتقال برق
در پستهای فوق توزیع و انتقال برق برای نصب تجهیزات از سازههای خرپایی از جنس فوالد گرم نورد شده و غالبا با
مقطع نبشی شکل استفاده میشود .این سازهها دارای وزن نسبتا قابل توجهی هستند و از لحاظ اقتصادی نیز دارای هزینهی
باالیی میباشند .به صورت نمونه یکی از تجهیزات موجود در پستهای توزیع انتقال برق ترانسفورماتور جریان ( )CTاست که
سازهی مربوط به آن در شکل  1قابل مشاهده است .در ستونهای این سازه از نبشیهایی با ابعاد  L50×50×5و در بادبندهای
آن از  L10×10×1استفاده شده است .وزن کلی این سازه  332/12 Kgمیباشد .در این مطالعه با هدف استفاده از فوالد سرد
نورد شده در بخش صنعت کشور ،سازه  CTواقع در پست  51 KVتوزیع و انتقال برق مجلسی اصفهان طراحی و مورد تحلیل
المان محدود قرار گرفته شده است.
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شكل  :4نمونهای از ترانسفورماتور جریان

 -4تحلیل عددی خرپای فوالدی سردنورد شده
برای شبیه سازی هندسی و رفتار غیرخطی مواد از نرم افزار انسیس استفاده شده است و برای صحت سنجی ابتدا ظرفیت
فشاری یک ستونچهی نبشی شکل با شرایط تکیهگاهی مفصلی و با ابعاد ذکر شده در بخش  2به کمک نرم افزار بدست آمد.
در شکل -4الف مد اول کمانش ستونچه و در شکل -4ب توزیع تنش در لحظهی شکست را نشان میدهد.

(الف)

(ب)

شكل -5الف :مدل اول كمانش-5 ،ب :توزیع تنش در لحظهی شكست مقطع

www.SID.ir

Archive of SID
چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

برای در نظر گرفتن نقصهای هندسی اولیه از روش ارائه شده توسط شیفر [ ]2استفاده شد و طبق روابط مربوطه میزان نقص
هندسی برای این مقطع  2 mmبدست آمد .بر اساس شکل مد اول کمانش با اعمال نیرو در وسط ستونچه و روی هر دو باله
این میزان نقص هندسی شبیه سازی شد .در نهایت ظرفیت بدست آمده این ستونچه میزان  21/4 KNبدست آمده است که
مشاهده میشود با ظرفیت فشاری متوسط نمونههای آزمایشگاهی که میزان  21/423 KNمیباشد ،مقدار  1%اختالف دارد.
برای بررسی امکان استفاده از فوالد سرد نورد شده در سازهی تجهیز ترانسفورماتور جریان مقطع نبشی شکل با ابعاد
 L40×40×1و  L10×10×2به ترتیب برای ستونهای سازه و بادبندهای آن در نرم افزار انسیس مدل شد .با انجام تحلیلهای
متعدد و زمان مناسب برای تحلیل ،ابعاد مش بندی در این مطالعه  30×30 mmدر نظر گرفته شده است .طبق بارگذاریهای
موجود در نشریه  ]3[ 144نیروهای اعمالی بر روی سازه  CTبدست آمد و بر روی سازه اعمال شد .در شکل  5میتوان توزیع
تنش در سازهی مدل شده را مشاهده نمود.

شكل  :6توزیع تنش در سازه  CTتحت بارگذاری طبق نشریه 454

میزان تنش تسلیم فوالد استفاده شده در آزمایشگاه  120 MPaمیباشد و نتایج حاصل از نرم افزار انسیس نشان میدهد
بیشترین تنش تحت بارهای موجود  225/4 MPaاست .از طرفی طبق نشریه  ]30[ 141تغییر مکان حدکثر نباید از 3/200
ارتفاع سازه تجاوز نماید .سازه ترانسفورماتور جریان در این مطالعه مربوط به ایستگاه فوق توزیع برق مجلسی اصفهان میباشد
که ارتفاع آن  2320 mmاست .همان طور که در شکل  4نشان داده شده است ،میزان تغییر مکان حداکثر حاصل از تحلیل
عددی  2/21 mmبدست آمده است و مشاهده میشود از تغییر مکان حداکثر طبق نشریه  141که میزان  30/3 mmاست،
کمتر میباشد.
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شكل  :4تغییر مكان حداكثر در سازه  CTتحت بارگذاری طبق نشریه 454

وزن سازهی  CTمدل شده از فوالد سرد نورد  54/13 Kgمیباشد در حالی که وزن این سازه تشکیل شده از فوالد معمولی
 332/12 Kgمیباشد .مالحظه میشود با استفاده از فوالد سرد نورد شده میتوان فوالد مصرفی را به میزان  14%کاهش داد و
از لحاظ اقتصادی میتواند بسیار مقرون به صرفه باشد.

 -5نتیجه گیری
در این مطالعه ظرفیت فشاری یک ستونچه نبشی شکل با طول  240 mmبه کمک نرم افزار انسیس بدست آمد و با نتایج
بدست آمده از روش های آزمایشگاهی و آیین نامهای مقایسه شد .این پژوهش نشان داد که ظرفیت فشاری حاصل از آزمایش
با نتیجهی روش المان محدود همخوانی خوبی دارند و میزان اختالف آنها  1%میباشد در حالی که ظرفیتهای بدست آمده از
روشهای آیین نامهای محافظه کارانه است .با هدف امکان سنجی استفاده از سیستم سازههای سبک فوالدی در بخش صنعت
کشور ،در این پژوهش نشان داده شد با استفاده از مقاطع فوالدی سرد نورد شده در سازهی تجهیزات پستهای فوق توزیع و
انتقال برق (سازهی ترانسفورماتور جریان  )CTمیتوان وزن آنها را به میزان قابل توجهی ( )14 %کاهش داد .به منظور صحت
سنجی نتایج حاصله از نرم افزار المان محدود گام بعدی این پژوهش ساخت و آزمایش سازهی ترانفورماتور جریان در ابعاد
واقعی و از فوالد سرد نورد شده میباشد.
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