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 چكیده 

سرد نورد فوالدی چه بصورت سازه ای و غیر ساز ه ای رو به گسترش می باشد،  ز در سالهای اخیر مقاطع  

و غیر ساز ه ای   LSFپرکاربردترین این اعضا می توان به مقاطع ناوادانی که به صورت ساز ه ای در ساختار 

از . کرد اشاره.... در سیستم ساختار خشک به عنوان قسمتی از دیوار های جداکننده ، پوششی و سقف کاذب 

خواص فوالد مصرفی ، تنش تسلیم )آنجا که ظرفیت باربری این مقاطع وابسته به مشخصه مکانیکی

می باشد، در این مقاله به بررسی ( منظور ابعاد متغیر یک مقطع با عرض ورق ثابت )ومشخصه هندسی ...(و

و نتیجه حاصل نشان می دهد نقش این دو پارامتر در عضو فشاری مقطع ناودانی سرد نورد فوالدی پرداخته 

که تغییر در خصوصیت مکانیکی فوالد مصرفی جهت باال بردن ظرفیت باربری عضو فشاری از لحاظ اقتصادی 

مقرون به صرفه نبوده و موجب باال بردن قیمت نهایی مقطع می شود در حالی که تغییر در ابعاد هندسی 

از این . ظرفیت باربری عضو از خود نشان خواهد دادمقطع با عرض ورق ثابت ، افزایش بسیار چشمگیری در 

در این مقاله .رو طراحی بهینه  مقاطع ناودانی سرد نورد تحت نیروی فشاری اهمیت خاصی پیدا می کند

همچنین نقش موثر سخت کننده ها در ظرفیت باربری این مقاطع بیان و نتایج حاکی از آن است که مقطع با 

ن و لبه ای ظرفیت باربری بسیار باالیی نسبت به مقطع بدون سخت کننده از سخت کننده میانی بال و جا

 .خود نشان می دهد
 

 : واژگان كلیدی

 ،ظرفیت باربری مقطع ، سخت کننده های میانی  بهینه مقطع ناودانی، ( CFS)مقاطع سرد نورد فوالدی
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       مقدمه

نورد و سرد نورد می باشد که اولی شناخته شده و رایج می باشد و دومی که از رشد  دو گروه عمده از اعضای سازه ای ،مقاطع گرم

بسیار باالیی در سالهای اخیر می باشد که از شکل دادن توسط پرس و غلتک انجام می شود که ورق های صاف و نواری می باشد که 

 .دگی ها و عوامل مخرب می باشداز پوششهای روی یا ترکیب روی و آلومنیوم به عنوان محافظ در برابر خور

-که این مقاومت باال منجر به انعطافآنها می باشد نسبت مقاومت به وزن بسیار باالیی   CFS از مزایای مقاطع  فوالدی سرد نورد 

 .کندتر و استفاده بهینه از مصالح را فراهم میهای پهنپذیری بیشتر در طراحی شده و امکان ارائه دهانه

، پیچشی   ،خمشی  توجه به نسبت  عرض به ضخامت زیاد در برابر بار های وارده شامل مدهای کمانشی موضعی این اعضا با

بررسی تاثیر هندسه مقطع  شامل ضخامت ، سخت کننده لبه ای ، عرض یال  و جان  ،نقش سخت کننده . می باشند   خمشی_

 درک بیشتری از رفتار مقاطع نشان دهد میانی واقع بر جان و بال  بر ظرفیت عضو می تواند شناخت و 

یکی از .مسئله اصلی در طراحی ، دستیابی به طرحی است که ضمن تامین الزامات طراحی ، کمترین هزینه در ساخت را ایجاد نماید 

رین کارایی شرایط مورد نیاز برای بدست آوردن هزینه کم در اجرای سازه استفاده از وزن  حداقل مصالح است ، که همراه با بیشت

 .سازه باشد

در هر شرایط هدف اساسی بایستی بهر گیری از پتانسیل مقاومتی کامل فوالد باشد که قابل استفاده در ساخت، توسط طراحی 

 .جزئیات مقطع برای کارایی حداکثر سازه ای  باشد

و دیگر ساختار های ساختمان   LSFنوین طراحی مقاطع ناودانی شکل با توجه به رویکرد صنعتی سازی  سالهای اخیر  در ساز های  

 .لذا بایستی به این اعضا توجه بیشتری نمود .سازی  به سرعت رو به افزایش می باشد 

در این مطالعات اثرات مد های کمانشی ، سخت کننده .در این راستا آزمایشها و تحقیقات زیادی توسط محققین انجام گرفته است 

 . ناودانی شکل مورد بررسی قرار گرفت از جمله این تحقیقات میتوان به موارد زیر اشاره کردلبه ای و میانی بر روی مقاطع 

 (Rogers. and Schuster ,1996)  اثر سخت کننده لبه ای را بر رفتار مقاطع سرد نورد با استفاده از روش عرض موثر بیان کرد 

(Schafer, 1998)    روش مقاومت مستقیم DSM را ارائه داد. 

Kesti , 2000)  (رفتار اعوجاجی و موضعی اعضای فشاری بال و جان سخت شده را مورد بررسی قرار داد 

کمانش پیچشی ستون های مقاطع ناودانی شکل سرد نورد شده  با انواع سخت کننده لبه    00 انجمن آهن و فوالد آمریکا در سال  

 .غری در کمانش پیچشی مورد آزمایش قرار گرفتبررسی کرد و کاهش مقاومت نهایی ستون ها  بر حسب ال ای 

Schafer, B.W. and Pekoz ,1998)  (رفتار سخت کننده میانی و مشخصات هندسی مقطع را مورد بررسی قرار دادند 

(Bernard et all , 1996)تحقیقاتی بر روی تاثیر سخت کننده میانی بر روی رفتار کمانشی انجام داد 

حقیقات صورت گرفته و همچنین روند رو به رشد مقاطع سرد نورد در دهه های اخیر به صورت ساز ه ای الزم با توجه به مطالعات ، ت

 .ای داشته باشیمو ضروری می باشد که نسبت به این مقاطع توجه ویژه 

 

 

                                                           
1
 Cold Formed Steel 

2
 Local Buckling 

3
 Flexural Buckling 

4
 Flexural-Torsional Buckling 

5 Light Weight Steel Frame 

6 Direct Strength Method 
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 روش تحقیق

ت می گیرد و محاسبات  و بر خالف مقاطع فوالدی گرم نورد که شکل گیری آنها در کارخانجات عظیم و طی فرآیند  مشخص صور

طراحی حین ساخت طبق قوانین خاص و مربوط به مهندسان محاسب آن کار خانه می باشد ، مقاطع سرد نورد با توجه به این که 

روند فرم دهی آن جز در تعدادی کارخانه محدود که شکل دهی مقاطع با اصول طراحی خاص همراه بوده ،در دیگر کار گاهها که 

حال اگر این . ابل توجه می باشد این اصول بدون در نظر گرفتن رفتار و عدم شناخت قوانین حاکم بر آنها رعایت نمی شودتعداد آنها ق

اعضا به صورت سازه ای مورد استفاده قرار گیرند اهمیت این موضوع دو چندان خواهد شد چرا که اگه این مهم مورد توجه قرار نگیرد 

 .واهد داشتخخسارات جبران ناپذیری در پی 

بدست آوردن خصوصیت مکانیکی آزمایش کشش بر روی ورق ها انجام گرفته و در ادامه تاثیر هندسه مقطع بر  در این بخش جهت

ظرفیت عضو فشاری با توجه به روند محاسبات صورت گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان تاثیر خصوصیت مکانیکی و 

 .ی ظرفیت مقطع مورد بررسی و مقایسه ای بین این دو پارامتر صورت خواهد گرفتهندسی بطور جداگانه بر رو
 

 شرح آزمایش  - 1 

جهت بدست آوردن خصوصیات مکانیکی ورق و به کار گیری آن الزم است آزمایش هایی بر روی آن صورت گیرد لذا ورقهایی به 

 .انتخاب گردد 1میلی متر در شکل   ،  / ،  /  ،   ، 7/0،/.  ، 0/  سانتی متر با ضخامت های   0x اندازه 
 

 

قرار گرفته  شیمورد آزما یورق ها                                                        شکل 

            fy , fu ریکرنش ومقاد -نمودار تنش  شکل    
 

.تنش نهایی به تنش تسلیم بیان شده است نتایج تست کشش انجام شده بر روی ضخامت گفته شده به همراه نسبت    در جدول  
نتایج تست کشش انجام گرفته بر روی ورق های مختلف  جدول  

تنش تسلیم   ضخامت مقطع میلی متر MPa  تنش نهاییMPa Fu/Fy 

 /0   70  0  097/  

 /0       0    /  

7/0   73  0  07 /  

   3      039/  

  /    9  3   0 /  

 /   9   0    9/  

    9  0   3 /  

قابلیت زیادی برای سخت شدگی کرنشی دارند ،با افزایش این نسبت ،اثر کار سرد در افزایش  Fu/Fyمصالح دست نخورده با نسبت 

 .افزایش و شکل پذیری کاهش می یابد نقطه جاری شدن فوالد
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 یافته ها

     اقتصادی     طراحی -2 

 "که در آن اعضای سازه هم زمان دچار شکست شوند رسیدن به چنین حالتی معموال بهترین طرح از نظر مهندسان طرحی است 

 . مشکل و در اغلب موارد امکان پذیر نیست 

 فایده جهت مقابله این پدیده بی  باال مقاومت با فلز انتخاب به مقاطع سرد نورد پدیده حاکم از نوع کمانش می باشد  مربوط موارد در             

 است هندسی های مشخصه جزء بلکه ندارد بستگی مقاومت به کمانش چون شود می هزینه رفتن باال باعث سبب بی و است

 هندسه مقطع ناودانی در تعیین ظرفیت باربری -3
  کل هندسی مقطع مانند ش در طراحی اعضای سازه ای سرد نورد بدست آوردن مقطع بهینه به جزءخصوصیات مکانیکی، تابع مقادیر           

 .می باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ال و جانسخت کننده ب ای یهندسه مقطع ناودان 3شکل 
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 tضخامت -3-1 

همانطور که از . ضخامت استفاده شده در محاسبه خواص مقطع و طراحی مقاطع سرد نورد شده باید برابر ضخامت واقعی فوالد باشد

این موضوع بیانگر این است که  عالوه .بصورت خطی  می باشد "استناد می شود رابطه بین ضخامت و بار مجاز فشاری تقریبا  نمودار 

باید به این مسئله .بر این که سطح مقطع عضو افزایش یافته است ، عرض موثر به علت افزایش یافتن سختی  عضو افزایش یافته است

های یعنی اینکه ضخامت های زیاد در دستگاه.نیز توجه داشت که جهت انجام کار سرد محدودیت ضخامت نیز حائز اهمیت است 

برابر شدن ضخامت ، میزان ظرفیت   می توان نشان داد که با   با بررسی شکل . شکل دهنده مقاطع مشکالتی را ایجاد خواهد کرد

 برابر شده   / عضو به بیش از 

 .است
 

 

 

 
 ضخامت  مقطع نسبت به تیرفظ راتییروند تغ   نمودار

 
 ضخامت بر عرض موثر ریتاث  شکل 
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 dسخت كننده لبه ای -3-2 

سه مقطع دارای مساحت و ارتفاع یکسان می باشند   در شکل .  سخت کننده لبه ای نقش موثری در ارتقاء ظرفیت عضو دارد

ازسمت چپ، مقطع مورد نظر بدون سخت کنده لبه ای می باشد که فقدان این عضو میزان غیر موثر بودن بال را افزایش داده است .

برابر حالت قبل رسیده است و در شکل سوم  با افزایش   با افزودن سخت کننده لبه ای میزان موثر بودن کل مقطع به مقطع میانی 

بدون سخت کننده مشخص شد که میزان بار همچنین با مقایسه مقطع  با و . سخت کننده مقدار عرض موثر افزایش یافته  است 

و این نکته قابل تامل است که بدون تغییردر میزان مساحت یک مقطع ،ظرفیت آن فقط .برابر افزایش یافته است   محوری اسمی به 

 .با تغییر در سخت کننده لبه ای به مقدار قابل مالحظه ای افزایش یابد

 
 

 

 

 

 
  بر مساحت موثر یا سخت کننده لبه ریتاث  شکل 

 

 

 
 

پس از .مشاهده می شود با افزایش عمق سخت کننده بار مجاز فشاری به دو برابر مقدار اولیه خود می رسد   همانطور که در نمودار 

این نشان دهنده آن است که عمق سخت کننده از یک مقدار .آن که این مقدار به باالترین حد خود می رسد افت آن آغاز می شود 

می ( بال ، جان) ین موثر تر نخواهد بود و اضافه شدن عمق با سطح مقطع ثابت در حقیقت کسر شدن از مقدار عرض دیگر اعضامع

 باشد
 

 
 بر ظرفیت محوری یسخت کننده لبه ا ریتاث  نمودار  
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 bبال مقطع -3-3 

ییر نشان داده شده است  میزان موثر بودن مقدار عرض موثر بال برای یک مقطع با جان و سخت کننده ثابت و بال متغ  در شکل 

به  kبال به شرایط تکیه گاهی نیز در قسمت سخت کننده لبه ای  بستگی دارد  چرا که  اگر این مقدار ،  ناکافی باشد یعنی مقدار 

 . حد معینی نرسد  عرض موثر بال را به مقدار قابل مالحظه ای کاهش می دهد

 
 بال نا برابر  دومقطع باعرض موثر در   شکل 

مشخص می باشد با افزایش عرض بال مقدار عرض غیر موثر افزایش پیدا کرده است وقتی که بال یک مقطع   همانطورکه در نمودار 

با مساحت ثابت افزایش می یابد ظرفیت عضو نیز افزایش می یابد این روند تا جایی ادامه پیدا می کند سپس با افزایش بال شاهد 

 .ه خواهیم بودکاهش این روی

 
 

 

 

 
 

  یمحور تیظرف بر بال نقش یبررس   نمودار
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  hجان مقطع  -3-4 

جان یک جزء فشاری سخت شده می باشد با توجه به این که عمق جان بخش زیادی از مقطع ناودانی شکل را به خود اختصاص داده 

بیشتر شود  7اگر ارتفاع مقطع از حد خاصی مانند شکل.وس خواهد بودلذا میزان موثر و غیر موثر بودن آن در تعیین ظرفیت عضو ملم

 .ودیگر پارامتر ها مربوط می شود  h/tبه مقدار غیر موثر بودن آن اضافه خواهد شد که دلیل این موضوع به 

 
 مقطع با جان نابرابر  دو عرض موثر در 7شکل 

رفیت فشاری عضو افزایش می یابد و مانند وضیعت های سخت کننده لبه نشان داد که ظ  با افزایش عمق جان می توان  در نمودار 

 .در نمودار زیر مشهود می باشد "ای و بال این تنزل ظرفیت با افزایش جان بعد از حد خاصی  کامال
 

 
 

  یمحور تینقش جان در ظرف یبررس  نمودار 
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 سخت كننده میانی -3-5 

زیاد باشد کارایی عضو را می توان با اضافه  "رد تحت نیروی محوری ، وقتی نسبت عرض به ضخامت نسبتادر طراحی مقاطع سرد نو

از سمت چپ به راست مقطع ناودانی با بال و جان متناسب ، مقطع میانی دارای  3در شکل . کردن سخت کننده میانی ارتقاء داد

در این قسمت به بررسی اثر سخت کننده میانی بر ظرفیت مقطع . استنسبت جان بزرگ و دیگری یک مقطع با بال پهن قرار گرفته 

 .  ناودانی شکل می پردازیم

 
 مقاطع با بال و جان عریض 3شکل 

 

 

 

 بررسی ظرفیت مقطع ناودانی با سخت كننده میانی بال و جان -3-6 

فزایش مقدار در جان نشان داده شده با ا(A)ظرفیت مربوط به یک مقطع ناودانی شکل بدون سخت کننده میانی   در نمودار

با اضافه کردن یک .مقطع قرار دهیم افزایش ظرفیت قابل توجهی مشاهده خواهد شد ( B)حال اگردو سخت کننده در جان.است

باز هم شاهد افزایش ظرفیت باربری مقطع خواهیم بود  این نکته را نیز بایستی متذکر شد که اگر ممان ( C)سخت کننده با بال 

نرسی سخت کننده میانی از ممان اینرسی الزم  برای سخت کننده بیشتر باشد در افزایش ظرفیت عضو نقش قابل مالحظه ای ای

 .در غیر اینصورت در طراحی بایستی از اثر سخت کننده صرفنظر کرد.خواهد داشت
 

 
 بالن ، سخت کننده جان و جابا سخت کننده  سخت کننده  بدونمقطع  سهیمقا  نمودار 
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 مقایسه ظرفیت مقطع ناودانی با سخت كننده میانی جان ،جان و بال با مقطع بدون سخت كننده میانی-4 

مورد ارزیابی قرار گرفته   (A)و عدم وجود سخت کننده (B,C)میزان افزایش ظرفیت مقطع نسبت به حالت وجود   در نمودار 

نشان می دهد که عمق جان در یک مقطع وقتی که مساحت ( C)بال و جان، (B)مقایسه بین تاثیر سخت کننده در جان .است

سخت کننده (جان کوچک است)مقداری ثابت است رو به افزایش است سخت کننده میانی جان و وقتی بال مقطع بزرگ می باشد 

افزایش یافته است دیده وقتی که عمق جان  Cو حالت Bکاهش فاصله  بین حالت . بال  نقش بسزایی در تعیین ظرفیت مقطع دارد

روشن است چون وقتی جان رو به افزایش می باشد، بال کاهش می یابد ،عرض غیر موثر بال نیز  "می شود دلیل این موضوع کامال

 .کمتر شده و دیگر وجود  سخت کننده بال تاثیر زیادی نخواهد داشت

 
 میانی کننده سخت بدون مقطع با بال و جان میانی  کننده سخت با ناودانی مقطع مقایسه  نمودار

 مقایسه بین تنش تسلیم و هندسه مقطع -5 

در این قسمت مقادیرظرفیت محوری یک مقطع ناودانی ثابت با . متغییر می باشد  00 تا  00 تنش های تسلیم رایج معموال از 

ناودانی با عرض ورق ثابت و هندسه  آورده شده و یک مقطع  - استخراج و در جدول 7خصوصیات مکانیکی متغییر که از نمودار 

با سه وضعیت مقطع با و بدون سخت کننده جان و مقطع با   مربوط به نمودار   - متغییر با خصوصیت مکانیکی ثابت در جدول 

 سخت کننده لبه ای جان و بال، تعیین شده است 

 

 
  میتنش تسل به نسبت یباربر تیظرف 7نمودار 
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مشخصه )ل در می یابیم که رسیدن به ظرفیت مطلوب باربری عضو ناودانی با باالبردن مقدار در تنش تسلیم با مقایسه این دو جدو 

از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و تغییر در تنش تسلیم بسیار هزینه بر خواهد بود و در مورد هندسه مقطع ( مکانیکی

 .و بهینه کردن مقطع می توان به ظرفیت مطلوب رسید ظرفیت باربری مشخص میشود که با تغییر در ابعاد
 

 تنش تسلیم متغییر و ظرفیت مربوط به یک مقطع ناودانی با هندسه یکسان  - جدول 

 Fyتنش تسلیم 

MPa 

 Paظرفیت باربری 

 KN 

222  7 00 

422    00 

622   000 

 

 مقطع تنش تسلیم ثابت وظرفیت مربوط به مقطع ناودانی با هندسه  - جدول 

 Pa مقطع ناودانی
min 

Pa 
max 

 0 90  70    بدون سخت كننده

  93     3   با سخت كننده میانی جان

    3        با سخت كننده میانی جان و بال
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 نتیجه گیری -6 

 .داشت شد به صورت زیر گزارش شدنتیجه ای که از این تحقیق به عنوان عوامل و پارامتر های تاثیر گذار از نوع هندسی بر

برابرنسبت به حالت قبل   /7و ظرفیت باربری به   /3 اثر ضخامت بر ظرفیت وقتی ضخامت دو برابراولیه شد مقدار مساحت موثر 

اثر سخت کننده لبه ای ناکافی وکافی نسبت به حالت بدون سخت کننده لبه ای در مقطع ناودانی مربوط به مساحت موثر و .رسید

اثر سخت کننده لبه ای کافی نسبت به حالت  77%اثر سخت کننده لبه ای ناکافی و  3 %رفیت باربری مورد بررسی قرار گرفت و ظ

 .بدون سخت کننده گزارش شد

   % اثر بال و جان با  مقدار عرض ثابت ورق بررسی شد و حداقل و حداکثر ظرفیت محوری که یک مقطع می تواند داشته باشد به 

 . ء یافتارتقا

نتایج مربوط به تاثیر سخت کننده میانی بال ، بال و جان نسبت به مقطع بدون سخت کننده میانی بر ظرفیت عضو در حالت بهینه  

 .بدست آمد که این موضوع حاکی از نقش بسیار تاثیر گذار سخت کننده ها بود 0 %و  0 %به ترتیب 

و هندسی صورت گرفت و معلوم گردید باالبردن ظرفیت مقطع از طریق بهبود  مقایسه بین تعیین ظرفیت بر اساس مشخصه مکانیکی

خصوصیت فوالد و تغییر در ترکیب آلیاژ مقرون به صرفه نبوده در حالی که  تغییر در خصوصیت هندسی عالوه بر رسیدن به ظرفیت 

 .مطلوب و مناسب از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه خواهد بود
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