
 

  CFS“ سیستم“

  CFS: آشنایی با سیستم

شود که از طریق پرس ای ساخته میهای فوالدی سازهاز ورق (CFS) اجزای خانواده فوالد سرد

شوند برای ها شکل داده میای از قالبهای بریده شده و یا رول فرمینیگ فوالد توسط مجموعهورق

باشد )برخالف فوالد نوردگرم( و بنابر این آنها دهی به این شیوه به عملیات حرارتی نیاز نمیشکل

 .شناسندرا با نام فوالد سرد می

تری بوده و تر و دارای تولید سادهتر، سبکاعضای خانواده فوالد سرد و دیگر محصوالت آن نازک

ای های کمتری برخوردارند گسترهنوعاً نسبت به همتاهای تولیدی به شیوه نورد گرم خود از هزینه

ی در دسترس اای و غیرسازههای مختلف فوالد برای برآورده کردن نیازهای سازهاز ضخامت

 .باشندمی

کنندگان قرار های فوالد سرد در طی سالیان اخیر بنا به دالیل متعددی مورد توجه مصرففریم

 .گرفته و توانسته است که سهمی از بازار را به خود تخصیص دهد

 .باشندمی CFS سیستم هاوایی در سازیخانه هایسازه از ٪50در واقع بیش از 

 .های فوالد سرد وجود داردتوجه به سمت فریم دالیل متعددی برای جلب

 برای کف و دیوارهای داخل بسیار با محصوالت چوبی مهندسی و CFS سیستم هایفریم

cement board باشندسازگار می. 

 سیستم ای برای کاربران با تجربهاند که مزایایی هزینهسنجی متعدد نشان دادهمطالعات زمان

CFS  باشند که وابسته به نوع خانه استکل هزینه بنا می درصد 6تا  2در حدود. 
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های ابعادی دقیقی برخوردار است و برای مناطقی با مشکل از تلرانس CFS سیستم همچنین

 .باشند گزینه مناسبی استحشرات و موریانه مواجه می

 های سیستممزایای فریم CFS: 

 :های فوالدی عبارتند ازهای منحصر به فرد فریمبرخی از کیفیت

 :فراوانی -1

کنندگان و مصالح کنندگان محلی تأمیناعضای خانواده فوالدهای سرد به راحتی توسط توزیع

 .باشندساختمانی در دسترس می

 :ثبات قیمت -2

 .بهای فوالد در طی دو دهه اخیر تقریبًا ثابت بوده است

 :یکپارچهکیفیت  -3

 .باشدفوالد دارای گره، پیچش و یا معایب موضعی نمی

 .گرددای تولید میهای تعیین شدههمواره از نظر ابعادی دقیق بوده و تحت تلرانس

، ICC ،CABO ،IBC تحت استانداردهای CFS سیستم هایهمخوانی با استانداردها، فریم

IRC هایی تا امکان استفاده آنها را در ساختمان قرار دارند، عدم اشتعال و مقاومت باالی آنها

 .آورندطبقه فراهم می 6ارتفاع 

 :انعطاف در طراحی -4
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باشند و طراح را قادر به برآورده های مختلف موجود میدر اندازه CFS سیستم اعضای خانواده

ساختن ملزومات مورد نیاز خود برای بارها، تحت شرایط اقتصادی و دستیابی به طول تیرهای بلند 

 .نمایدمی

 :وزن سبک -5

 در مرسوم آالت آهن وزن به نسبت ٪40تا حد  CFS سیستم لیستوفر وزن فلز مصرفی در

 .دهدمصرف کمتری برخوردارند که این امر وزن سازه را کاهش می از نوردگرم

 :نصب آسان -6

کشی و مکانیکی را سهولت ها نصب خطوط الکتریکی، لولههای موجود بر روی این سازهسوراخ

 .بخشدمی

 :ارتجاع کمتر -7

ا در ها رزدگی میخگردند و این امر مجزا پستوسط پیچ بهم متصل می CFS سیستم هایفریم

 .کندروش ساخت منازل چوبی حذف می

 :ظاهر مشابه -8

و فوالدی از هم قابل  CFS هایپس از نصب سطوح نهایی نمای داخل و خارج ساختمان

 .تشخیص نخواهند بود

 :عدم اشتعال -9

 .باشدفوالد قابل اشتعال نمی
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 .نمایندری تطابق میپذیآورد و به راحتی با مقررات اشتعالاز انتشار آتش جلوگیری به عمل می

عمدتًا توسط عالمت شناسایی با لوگوی تولید کننده، حداقل ضخامت  CFS سیستم عضوهای

اینچ در طول  46فوالد بدون پوشش، حداقل تنش شکست و مشخصات پوشش در حداقل فضای 

توانند برای کاربرهای آشنا به سیستم ضخامت های زیر میشوند، تبدیلزنی میعضو برچسب

 .مفید باشند (gage) دفوال

  Ast/ 4-C955 کد رنگ gauge ضخامت فوالد (mil) ضخامت فوالد

 25  18 

 22  27 

  20  33 سفید 

  18  43 زرد 

  16  54 سبز 

  14  68  نارنجی 

  12  97 قرمز 

هایشان یک عمر یا بیشتر دوام داشته باشند بنابراین، وجود مالکین منازل انتظار دارند که خانه

باشد در مورد فوالد این ها برای تحقق این منظور الزم میسیستم حفاظتی مناسب در مواد فریم

کف  گیرد عضوهای فوالدی واقع در داخل منازل همچون فریمسازی انجام میکار توسط گالوانیزه

اند که فوالد با پوشش مرسوم یا دیوارها، سطح خوردگی بسیار کمتری دارند مطالعات نشان داده

 .سال عمر کند 100بایستی تحت این شرایط تا بیش از  G40 روی

 .باشندمی )یا معادل آن G60 (های دارای حداقل پوشش فلزیتمامی عضوهای سازه

 .باشندمی )یا معادل آن G40 (پوشش فلزی ای نیز دارای حداقلعضوهای فریم غیرسازه
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 .در تماس با مس ضروری است CFS هایعدم نصب تیرچه

خشک  گچ ساخته، محصوالت ایزوالسیون و یابا چوب خشک دیوارهای پیش CFS مواد

 .شوندوارد واکنش نمی سیمان و

ها برای حفاظت سازه G70 در آب وهواهای خاص و نامساعد همچون ساحلی بایستی از پوشش

 .استفاده گردد

 .گردندلرزه جزء مالحظات خاص محسوب میمانند هاوایی که در آن خوردگی، موریانه، زمین

 مواد مورد نیاز: 

 .شودمحسوب می CFS هایشکل، گونه مرسوم در فریم C سطح مقطع

شکل متشکل از یک صفحه جان، یک بال و یک لبه سوراخدار و یا بدون سوراخ  C یک عضو

 .باشدمی

 .توانند موجود باشندهای زیرسازی و کالهی نیز میلنبشی، صفحات، کانا

هنوز به  gauge شود البته سیستمیک هزارم اینچ( بیان می) (mils) ضخامت عضو برحسب

 .گیردای مورد استفاده قرار میطور گسترده

فوالد در بین دیگر مصالح ساختمانی از  (باالتر باشد ضخامت کمتر است gauge هرچه)

 .مقاومت به وزن برخوردار استبیشترین نسبت 
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ای و برطبق یکی از های فوالد سازهتوسط عملیات سرد از ورق CFS سیستم عضوهای فریم

 .شونددهی میاستانداردهای زیر شکل

 ASTM A 653: Grades 33,37,40 & 50 (Class 1,3) 

 ASTM A 722: Grades 33,37,40 & 50A 

 ASTM A 875: Grades 33,37,40 & 50 (Class 1,31) 

شوند بایستی در موارد ملزومات ساخته می ASTM A 653 فوالدهایی که برطبق استاندارد

 حداقل کل طول ازدیاد و 08/1تنشی و ارتجاعی با نسبت مقاومت تنشی به نقطه تسلیم حداقل 

 .باشند داشته همخوانی ″8 برای 7% و ″2 طول برای 10٪

 تهیه کردن و حمل و نقل: 

CFS ًها یا تولید های اسکلت فوالدی، تهیه کننده تیغهتوان از پخش کنندهمی را معموال

 .های فوالدی، تهیه کردهای اسکلتکننده

 .اجزای فوالدی به صورت دسته یا پالت وجود دارند

 .توان تخلیه بار را به راحتی انجام دادمی قیلجرث با یک

 .توانید کار را ساده کنیدهای دقیق میبا طراحی برش

 های اجزایاتصال دهندهCFS : 

ها هستند دیگر ترین اتصال دهندههای نفوذ کننده( شایعهای خودکار دریل کننده )یا پیچپیچ

دار )بدون اتصال دهنده( نیز قابل های بادی، پودری و چینهای اتصال مثل اتصال دهندهتکنولوژی

 .باشنداستفاده می
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ها ها / پایهچ برای اتصال تیرچهاین 8-2/1های سرعت شماره اتصاالت فوالد به فوالد، معموالً از پیچ

 .شودها استفاده میبه ناودانی

 .شودتر استفاده میاینج برای فوالدهای ضخیم 10-4/3های دریل کننده شماره از پیچ

 .شودهای دریل کننده با سطح مقطع کوچک برای مواد سخت استفاده میاز پیچ

 .دیگر نصب شونداینچ از یک 5/0ها باید با حداقل فاصله مرکزی پیچ

 اتصاالت چوب به فوالد: 

دریل کننده به همراه نقطه راهنما برای اتصال چوب به فوالد استفاده  8معموالً از پیچ شماره 

 .شودمی

سر مخروطی نیز برای وارد شدن به چوب بدون ایجاد ترک در آن  های خود دریل شونده باپیچ

 .اندطراحی شده

های فوالدی مورد استفاده قرار ست برای اتصال مواد نرم به پایههایی که سر آنها ویفر اپیچ

 .گیرندمی

های سرپخ نیز برای نفوذ در جسم بدون ایجاد خرابی یا ترک در سطح پرداخت استفاده از پیچ

 .شودمی

ها باید قبل از اینکه سطح پوشش را به داخل فشار دهند، آن را سوراخ کرده و از های پوششپیچ

 .دآن بگذرن

 اتصاالت صفحات گچی به فوالد: 
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 .شونداینچ )با نام پیچ تیغه(، متصل می 6های سرتیز مخروطی شماره صفحات گچی با پیچ

 .از یک تعیین کننده عمق جهت جلوگیری از ایجاد خسارت به صفحه گچی استفاده کنید

ده استفاده های مخروطی خود دریل شوناز پیچ mils43برای فوالدهایی با ضخامت بیشتر از 

 .کنید

 طراحی یک خانه با استفاده از اسکلت CFS: 

 :شودکاران مفید باشند در زیر ارائه میتوانند برای تازهنکات طراحی که می

 رویکرد گروهی شامل پیمانکار، سازنده، تولید کننده، طراح، مالک مفید است. 

این بدان معنی است که کل گروه باید هرچه زودتر و حتی در طول طراحی در روند 

 .داخل شوند

 های استفاده ازمطمئن شوید که پیمانکار روش CFS داندرا به خوبی می. 

 .منعکس شود CFS تواند به شکل بدی در تکنولوژییک طرح ضعیف می

 کنیدمشی ایمنی و سالمت شغلی ناظران پیروی همیشه از خط. 

  تماس اجزای ساختمانی بایستی به صورت عمودی به محل فونداسیون حمل شوند، مگر

 .اینکه حمل افقی از خصوصیات عضو مربوطه محسوب شود

 تر ازهنگام نصب اعضای فوالدی به فوالدی ابزار ذیل بایستی با سرعت پایین 

red/min 2500 حرکت کند تا از نصب ناصحیح جلوگیری گردد. 

 های داخلی انجام دهیداالمکان داخل زمین و دیوارهی را حتیکشلوله. 

 تواند با اعضای ساختمانی ها در دیوارهای خارجی پرهیز کنید زیرا میاز قرار دادن لوله

 .تداخل داشته باشد و یا ارزش دمایی دیوار را کاهش دهد
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 اجزا ها فراموش نشود، این های سقفهای صفحات حمال در محل گرهسخت کننده

 .باشندضروری می

 .ها نیز نصب نمودهای سقفتوان در سمت دیگر محل گرهها را میسخت کننده

 ها را بایستی های حفاظتی کابلهای پالستیکی، واشرها و مجاری و یا دیگر روشعایق

های های برق هنگامی که از سوراخهای پالستیکی کابلجهت محافظت از پوشش

 .کند استفاده نمودعبور می CFS اعضای

 های پالستیکی و یا های مسی از اسکلت فلزی به وسیله عایقهمیشه از جدا بودن لوله

 .های مجاز اطمینان حاصل نماییددیگر روش

 اینچ بین  8/1هایی با حداکثر شکاف های تحمل کننده بار، باید در ناودانیتمام پایه

 .نندها، بنشیانتهای پایه و کف ناودانی

 :مزایای ویژه

 پروژه اجرای زمان کاهش –نصب سریع و ساده  :سادگی .1

 ساختمان ملی مقررات 19 مبحث با مطابق –طراحی صنعتی  :اصالت سازه .2

 ساختمان مقررات ملی 3مبحث  با مطابق –ساعت  2 : مقاومت حریق .3

 سقف عرشه فوالدی لرزش کمتر به نسبت :ارتعاش .4

 تطابق با تنوع معماری :ریانعطاف در کارب .5

 مقررات ملی ساختمان 10مطابق با مبحث  :مبانی محاسباتی .6

 وزن کمتر سازه، کاهش ضخامت ورق عرشه و بتن مصرفی :اقتصادی .7
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 c-u-z هاهای سرد نورد شده در فرمبا استفاده از پروفیل CFS سیستم کلیه مقاطع سازه در

های مجاز سازی با افزایش یا کاهش مقطع در مقابل تنشهای مختلفی جهت بهینهبوده که ترکیب

 .باشدای قابل ارائه و استفاده میسازه

 :ها جهت طراحی تیر و یا ستون به شرح ذیل استبرخی از این ترکیب

 

 

 های فوالدی سرد نورد شدهسازه) CFS( فوالدی دیوار برشی با: 

 .های فوالدی سابقه زیادی در نقاط مختلف جهان دارداستفاده از فرآینده نورد سرد در تولید سازه
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 .باشندبیشتر شناخته شده می LSF های فوالدی سبک سرد نورد شدهدر این میان سازه

ها که بیشتر در مناطق آمریکایی شمالی و استرالیا در احداث بناهای یک و دو طبقه این سازه

 .اندهای اخیر نیز در برخی مناطق ایران مورد استفاده قرار گرفتهسبک کاربرد دارند، در سالفوق

میلیمتر به صورت دیوارهای باربر  2اده از مقاطع فوالدی سرد نورد شده با ضخامت کمتر از استف

های معماری متنوع را بسیار محدود سازی در طبقات و هماهنگی با طرحها امکان انبوهدر این سازه

 .نمایدمی

ایی موجود در های ساخت و ساز متناسب با شرایط اقلیمی و اجرسازی روشبا توجه به لزوم بومی

باشند اخیرا از سوی متفاوت می LSF هایهساز که به کلی با CFS هایکشور سیستم سازه

 .مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران مورد تأیید قرار گرفته است

در این روش به عنوان اولین و تنها سیستم ساخت و ساز صنعتی نوین و بومی در ایران، مقاطع 

ابعاد مورد میلیمتر و تنوع بسیار زیاد در شکل و  20تا  5فوالدی سرد نورد شده با ضخامت 

 .گیرنداستفاده قرار می

متر طول پروفیل در هر دقیقه( به صورت کامالً مکانیزه  20تا  10این مقاصع با سرعت بسیار زیاد )

 :کردندهای نورد سرد تولید میدر کارخانه

های لقمه و پیچ و مهره در کارخانه پروفیل در صورت نیاز و با توجه به شکل مقطع توسط ورق

 .کردندگذاری جهت نصب به کارگاه ساختمانی حمل میآمیزی و شناسهو پس از رنگ دوبل شده

با توجه به تنوع بسیار کم مقاطع گرم نورد شده در بازار ایران، استفاده از مقاطع سرد نورد شده 

پذیر بندی در روند طراحی و کاهش مصرف آهن مصرفی را به راحتی امکانامکان افزایش تیپ

 .نمایدمی
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به عنوان  (st 37) های فوالدی آهن سیاه معمولیاز ورق CFS هایایان ذکر است که در سازهش

 .گرددمواد خام استفاده می

ها در مقایسه با مقاطع گرم نورد شده های فوالدی مورد استفاده در این سازهقیمت کمتر ورق

ضو سازه به همراه کاهش موجود در بازارها امکان استفاده از مقاطع بهینه و متنوع جهت هر ع

ترین دالیل کاهش قیمت تمام تر سرمایه از مهمچشمگیر زمان اجرا و در نتیجه بازگشت سریع

 .آیندهای ساخت و ساز به شمار میدر مقایسه با سایر روش CFS شده سیستم

به عنوان عناصر باربر جانبی مورد استفاده قرار  CFS هایدیوارهای برشی فوالدی در سازه

ای بسیار مطلوبی را پدید پذیری و رفتار لرزهگیرند که خود عالوه بر تسهیل روند اجرای شکلمی

 .آوردمی

از آنجا که در هر سیستم ساخت و ساز مناسب الزم است کلیه عناصر اصلی سازه شامل عناصر 

های سقف سازگار و هماهنگ با یکدیگر باشند، معمواًل راگمباربر ثقلی و جانبی به همراه دیاف

های فوالدی به عنوان سیستم سقف در های فلزی با جان باز و عرشهاستفاده از تیرچه

 .گرددتوصیه می CFS هایبازه

های زنبوری در سازههای فلزی با جان باز به عنوان خرپای فلزی ساده معادل مقاطع النهتیرچه

 .گیرنداستفاده قرار میرایج مورد 

ریزی های فلزی امکان انجام سریع عملیات بتنهای فوالدی با قرارگیری بر روی تیرچهعرشه

 .آورندهای سقف در طبقات مختلف را فراهم میدال

ای های فلزی رایج با اتصاالت ساده پیچ و مهرهدر نهایت ظاهری مشابه سازه CFS هایسازه

 .خواهند داشت
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ها از مزایای اصلی این سیستم های پروژهافزایش سرعت و کیفیت اجرا به همراه کاهش هزینه

 .آیندساخت و ساز به شمار می

با توجه به این که سیستم فوق مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران قرار گرفته و 

باشند، مللی قابل طراحی و اجرا میالهای معتبر داخلی و بینکلیه اجزای آن نیز براساس آیین نامه

امید است به عنوان یک روش ساخت و ساز بومی و هماهنگ با شرایط اجرایی کشور در آینده 

 .سازان محترم مواجه گرددنزدیک با استقبال سازندگان مسکن به ویژه انبوه

 .شوداکثراً در مناطقی که بارندگی زیاد است استفاده می CSF سقف از

نیز در شمال کشور در ساخت ویالهای یک طبقه برخی طراحان از این نوع سیستم در ایران 

 .کننداستفاده می

 .را در قسمت ذیل مشاهده نمایید CSF سقف یک نمونه تصویر از
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