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سرفصل ها

سبکمقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده 

چیست؟CFSیا سازه LSFسازه •
هاآیین نامه •
اعضای سازه ای یک ساختمان ساخته شده با فوالد سرد نورد شده•
CFSثقلی سازه های باربری سیستم های •

CFSای سازه های لرزه های باربری سیستم •
موارد طراحی مقاطع جدار نازک•
مقاطع جدار نازکمبانی طراحی اعضای سازه ای •

رفتار مقاطع جدار نازک–
ناپایداری ها–
عدم خدمت پذیری–
پدیده های خاص–
محدودیت های ابعادی–

روش های طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده سبک•
روش متداول آیین نامه–
(DSM)روش جدید مقاومت مستقیم –

شدهنرم افزارهای طراحی سازه های فوالدی سردنورد •
شدهدر طراحی اعضای فوالدی سرد نورد SAP2000آشنایی با نرم افزار •
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؟CFSیا سازه LSFسازه 

یک سیستم ساختمانی نوین برای انتقال بارهای ثقلی و جانبی•
(فلزی)مثل سازه های فوالدی –
مثل سازه های بتن آرمه–
مثل سازه های مصالح بنایی–

بازار

LSFسازه
CFS سازه

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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؟CFSیا سازه LSFسازه 

• LSF : Light Steel Frame Structures              سازه های قاب فوالدی سبک
• CFS : Cold-formed Steel Structures  سازه های فوالدی سرد شکل دهی شده یا سرد نورد
• Cold-rolled Steel Structures             (غلطت خورده)های فوالدی سرد نورد شده سازه
• LGS: Light Gauge Steel Structures                          سازه های فوالدی کم ضخامت

واژه شناسی•

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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آیین نامه ها

آیین نامه های داخلی•
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن–

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فوالدی سبک سردنورد: 608نشریه •
اجراییفنی و امور نظام -کشوربودجه سازمان برنامه و –

(مباحث سازه ای)612نشریه •
(مباحث غیرسازه ای)613نشریه •

4ویرایش 2800نامه آیین –
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آیین نامه ها

آیین نامه های خارجی•
– Australian/New Zealand Standard (AS/NZS 4600)

• Cold-formed steel structures

– AISI STANDARD (2016)

• AISI S100-16 : North American Specification for the Design of Cold-Formed 
Steel Structural Members

• AISI S220-16 : North American Specification for Cold-Formed Steel Framing-
Nonstructural Members

• AISI S230-16 : North American Specification for Cold-Formed Steel Framing-
Prescriptive Method for One- and Two-Family Dwellings

• AISI S240-16 : North American Specification for Cold-formed Steel Structural 
Framing

• AISI S400-16: North American Standard for Seismic Design of Cold-Formed 
Steel Structural Systems

– ASCE7-16 (2016)

• Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other 
Structures

– NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 12 (2016)

• Seismic Design of Cold-formed Steel Lateral Load-Resisting Systems

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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دهاعضای سازه ای یک ساختمان ساخته شده با فوالد سرد نورد ش

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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CFSسیستم های باربر ثقلی سازه های 

– DEFINITIONS, Based on ASCE7-16

• Light Frame Wall
– A frame with wood or steel studs

• Bearing Wall System
– A structural system with bearing walls providing support for all or major portions of the vertical loads. Shear 

walls or brace frames provide seismic force resistance.

• Space Frame System
– A 3-D structural system composed of interconnected members, other than bearing walls, that is capable of supporting 

vertical loads and, where designed for such an application, is capable of providing resistance to seismic forces.

• Shear Wall (Vertical Diaphragm)

– A wall, bearing or non-bearing, designed to resist lateral forces 
acting in the plane of the wall

• Braced Wall

• Moment Frame

– A frame in which members and joints resist
lateral forces by flexure and along the axis of the members. 

CFSسیستم های باربر لرزه ای سازه های 
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8

کانال تخصصی عمران و معماری



CFSسیستم های باربر لرزه ای سازه های 

• Seismic Force-Resisting Systems, Based on AISI S400-16

1. Cold-Formed Steel Light Frame Shear Walls Sheathed With Wood Structural  Panels

2. Cold-Formed Steel Light Frame Shear Walls Sheathed With Steel Sheet Sheathing

3. Cold-Formed Steel Light Frame Strap Braced Wall Systems-Dissipative Design Approach ( 
Limited Ductility Brace Walls)

4. Cold-Formed Steel Light Frame Shear Walls With Wood-Based Structural Panel Sheathing 
on One Side and Gypsum Board Panel Sheathing on the Other Side

5. Cold-Formed Steel Light Frame Shear Walls Gypsum Board or Fiberboard Panel 
Sheathing

6. Conventional Construction Cold-Formed Steel Light Frame Strap Braced Wall 
Systems(Only Canada)-Elastic Design Approach

7. Cold-Formed Steel Special Bolted Moment Frames (CFS-SBMF)

فوالد سرد نورد •
قاب سبک•
دیوار برشی فوالدی یا چوبی یا پانل گچی یا پانل فیبردار سیمانی•
مهاربند تسمه ای•
قاب خمشی پیچ مهره ای ویژه•
%95-90سیستم دیوار باربر •
متر10.5ساختمان های یک طبقه با اتفاع حداکثر -%10-5قاب خمشی •

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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موارد طراحی مقاطع جدار نازک
ایسازهاعضایطراحی•
اتصاالتطراحی•

بتندرهامهاریطراحی–
پایداریبرایطراحی•

دوممرتبهاالستیکتحلیلکمکبهمستقیمتحلیلروش–
یافتهتشدیداولمرتبهاالستیکتحلیلکمکبهمستقیمتحلیلروش–
موثرطولروش–

ایسازههایمجموعهوهاسیستمطراحی•
کالکتورهاوهادیافراگم–

پذیریخدمتبرایطراحی•
انباشتگیآببرایطراحی•
خستگیبرایطراحی•
خوردگیاثراتبرایطراحی•

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک

نازکجدارمقاطعرفتار•
موضعیکمانش–

کمانشی-پسمقاومت•
.شوندمیموضعیکمانشدچارمقطعکلی،کمانشیاتسلیمازقبلCFSاعضاینورد،-گرمایسازهاعضایخالفبر–
.شوندنمیناپایدارشود،میواقعکمانشیتنشدچاروقتیCFSفشاریاعضای–
«یکمانشپسمقاومت»پدیده،این.تنشتوزیعبازواسطهبهپذیرد،میانجامعضوتوسطباربریهم،کمانشازبعد–

.شودمینامیده
موثرعرضایده•

تئوریکمکبهنازکجدارصفحاتاالستیککمانشی-پسرفتارتحلیلازاجتنابمنظوربه1932کارمنوون–
.کردمطرحراموثرعرضایدهباشد،میپیچیدهبسیارکاریعملدرکهبزرگهایتغییرشکل

.شدارائهکرنلدانشگاهدروینترآقایتوسطموثرعرضمحاسبهبرایپایهفرمول1940سالدر–
موثرعرضایدهکاربرد•

𝒇𝐜𝐫 = 𝐤.
𝛑2. 𝐄

12. 1 − 𝛍2
.
𝐭

𝐰

2
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ناپایداری•
کلیکمانش–

ستونها•
(اویلری)خمشیکمانش–
پیچشی-خمشیکمانش–

تیرها•
پیچشی-جانبیکمانش–
پیچشاثر–

اعوجاجیکمانش–
ستونها•
تیرها•

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک

@Eng808/@College808
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(مقاومتی)ناپایداری•
تسلیم–

فشاریاکششدرمصالحتسلیمنقطهبهرسیدن•

موضعیتسلیم–
متمرکزبارهایاثرتحتجانلهیدگی•

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک
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پذیریخدمتعدم•
خیز–
لرزش–

خاصهایپدیده•
Flange)بالافتادگی– Curling)

.داریمنازکوعریضبالیباتیری•
.داردخمشتحتوارفتگیبهتمایلکشش،تحتبیشتربالاین•
.دارندخنثیتارسمتبهشکلتغییر•
تیرجانارتفاع%5بالافتادگیمیزانحداکثر•

Shear)برشتاخیر– Lag)
(L<2Wf).دهدمیرخپدیدهاینتیرطولدرمتمرکزبارچندیایکحضورباکوتاهدهانهباتیرهایدر•
میالقابالبهجانازیافتهانتقالبرشیهایتنشواسطهبههابالدرنرمالهایتنشمتداول،مقاطعباهایتیردر•

.شوند
.دارنداغماضیقابلاثراتمتداول،ابعادبرایکهکنند،میبالدربرشیهایکرنشتولیدبرشیهایتنشاین•
آنطیهکدارنداثریبرشیهایکرنشاینباشند،عریضشانطولبهنسبتمعمولیغیرطوربههابالاگرحالاینبا•

یمشناخته«برشتاخیر»پدیدهاین.یابندمیکاهشجان،ازفاصلهازافزایشباهابالدرنرمالخمشیهایتنش
.شود

.شودمیبالعرضدریکنواختغیرتنشتوزیعباعثپدیدهاین•
باواختیکنغیرتنشبابالواقعیعرضکردنجایگزینطراحی،درتنشتغییراینکردنمنظوربرایراهترینراحت•

یکنواختتنشتحتموثرویافتهکاهشعرض

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک
مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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ابعادیهایمحدودیت•

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک
مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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روش های طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده سبک•
نامهروش متداول آیین –

محاسبه عرض موثر یا اساس مقطع موثر•
محاسبه تنش های کمانشی•
محاسبه مقاومت اسمی•
محاسبه مقاومت طراحی•
مقایسه با مقاومت مورد نیاز•

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک
مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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روش های طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده سبک•
(DSM)مقاومت مستقیم روش –

مستقیممقاومتروشچــرا•
.گرددمیبرزمانودشواربسیارموثرعرضمحاسبهمیانی،هایکنندهسختیااضافیهایلبهباگردند،میتربهینهوترپیچیدهمقاطعوقتی–
.شودمیگرفتهنادیدهعمومااندرکنشنتیجهدردارد،نظرمستقلصورتبهمقطععضوهربهسنتیطراحیروشاین،برعالوه–
.یافتتوسعه«مستقیممقاومتروش»عنوانبا1998سالدرپکوزوشیفرتوسطجدیدروشیکمشکالت،اینبامقابلهبرای–

روشایناساس•
موضعیویاعوجاجکلی،کمانشبرایایویژهضوابطوکندمیاستفادهاالستیککمانشتعییندرمقطعسطحکلاز«مستیممقاومتروش»–

.کندمیارائهخمشیوفشاریCFSاعضایبرایترتیببه
جداگانهصورتبهمقطععضوهربرایسنتیحلراهجایبهعضومقطعکلبرایاالستیککمانشحلراه–
نهاییاومتمقآندرکهاست،رفتهکاربهموثرعرضروشدرکهباشدمیتحلیلی-تجربیفرضیاتهماناساسبرمستقیممقاومتروشتوسعه–

.باشدمیمصالحتسلیمتنشواالستیککمانشیبارهایازتابعی
.استشدهکالیبرهآزمایشگاهیهایدادهزیادیتعدادبا«مستقیممقاومت»روشازمقاومتیهایمنحنی–

2004سالازS100AISIنامهآیینبهورود•
واسمیمحوریمقاومتتعیینبرایجایگزینطراحیروشعنوانبهوشدتاییدAISIکمیتهتوسطمستقیممقاومتروش،2004سالدر–

.دشگنجانده«نوردسردفوالدایسازهاعضایطراحیبرایشمالیآمریکایضوابط»درشدهنوردسردفوالدیاعضایاسمیخمشیمقاومت

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک
مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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روش های طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده سبک•
(DSM)مقاومت مستقیم روش –

مبانی طراحی اعضای سازه ای مقاطع جدار نازک

@Eng808/@College808
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نرم افزارهای طراحی سازه های فوالدی سرد نورد

•SAP 2000

•CFS 11.0
–New Section

–New Analysis
–New Design

•CUFSM
–FSM
محاسبه ماتریس سختی االستیک و هندسی–
تحلیل کمانش االستیک–
(مد شکل های کمانشی)بردارهای ویژه –
(ضریب بار برای یک مد شکل کمانشی خاص)مقادیر ویژه –

•FRAMECAD STRUCTURE
–Easy Modeling

–Define Codes

–Good Truss Design
–No Joist Design

فایل های محاسباتی جانبی•
طراحی دستی•

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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SAP2000آشنایی با برنامه 

مزایا•
دسترسی آسان–
برنامه مهندسی با مدلسازی سه بعدی قدرتمند–
امکان بارگذاری حرفه ای–
(استاتیکی و غیر استاتیکی)آنالیز قوی –
دارای موتور طراحی–
نتایج خروجی مناسب–

معایب•
عدم داشتن مقاطع مرکب–
عدم کنترل مقاومت اعوجاجی–

مقدمه ای بر سازه های فوالدی سردنورد شده سبک
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SAP2000آشنایی با برنامه 

مزایا•
مدلسازی سه بعدی قدرتمند–

@Eng808/@College808
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SAP2000آشنایی با برنامه 

مزایا•
آنالیز قوی–
نمایش تغییرشکلها–
نمایش تالش های داخلی–
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مقدمه ای بر طراحی سازه های فوالدی سردنورد شده سبک

پایان جلسه

1397/12/14

کانال تخصصی عمران و معماری
@College808

23


