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 LSFهای  و سازه بتن سخت، های اپوکسی مجری کفپوش-اپوکسی شیراز

 (Lightweight Steel Framing)تعریف سیستم قاب سبک فوالدی

 یچا  خشک و عمدتا با استفاده از اتصااالت    یبه صورت اجرا (LSF) یموسوم به قاب سبک فوالد یوالدف های ساختمان

 . شود  اجرا م  صنعت یدبه روش تول

، صافحات  یا ساازه  یسارد واورد شاده بارا     یفاوالد  یها شامل مقاطع متشکل از ورق  ها از سه جزء اصل ساختمان این

 یلتشک  و حرارت  صوت یقعا یها یهو ال یروو  وشش ب ی، صفحات سمنت برد برا دروو یهبه عنوان  وشش رو  گچ تخته

 یلیمتار م 2/5تاا   6/0 ینو با ابعاد متناو  و خاخامت با   U یا Cه صورت مناسب ب یزهها از ورق گالواو ساختمان ین.ا شود  م

 شود.  م یلتشک

وامند، یک سیساتم سااختماو     م  LSFکه به اختصار  Lightweight Steel Framingسیستم ساخت قاب سبک فوالدی 

های  شود و از سیستم استفاده م طبقه(  5های عمدتاً کوتاه مرتبه و میان مرتبه )حداکثر تا  است، که برای اجرای ساختمان

هاای   باشد. این سیساتم کاه شاباهت زیاادی باه روش      مورد تایید مهندسان عمران در کشورهای توسعه یافته و مدرن م 

( یا راور شکل گرفته Track( یا وادار و تراک )Studهای چوب  دارد، بر اساس کاربرد اجزای  به وام اِستاد ) ساخت ساختمان

شود. مقاطع مورد استفاده در  های فوالدی گالواویزه سرد وورد شده، ساختار اصل  ساختمان بر ا م  ب ویمرخاست و از ترکی

 C شوود. هر دیاوار از تعادادی اجازای عماوم      است، که معموالً با اتصاالت سرد به یکدیگر متصل م  Zو  U,Cاین سیستم 

شکل )تراک یا راور( متصال   Cیا  Uو  ایین به اجزای افق  واوداو   متر، که در باال ساوت  60تا  00شکل )اِستاد( به فواصل 

های  در محل  شکل به عنوان تراک )راور( استفاده شود، الزم است برش Cشود. در صورت  که از مقاطع  اود، تشکیل م  شده

شود. تیر و  گر سقف اجرا م وصب اِستاد اوجام گیرد. این سیستم در اکثر موارد با سقف سبک و به صورت موردی با اووا  دی

های دیوارها است. سقف وهاای  معماوالً از واو  شایب دار و باا       های سبک، هماوند اِستاد و تراک های این وو  سقف تیرچه

هاای دیگار    شود )شکل زیر(. قسمت های سرد وورد شده در وظر گرفته م  استفاده از خر اهای فلزی ساخته شده از  روفیل

شوود و با اووا  مختلف تختاه )گچا ، سایماو ، چاوب ، ...(      های سرد وورد شده اجرا م  تفاده از  روفیلساختمان ویز با اس

های ساختمان از جملاه   تواود با اووا  تخته  وشش وهای  این سیستم م  دار یا شیب هموارشوود. جزییات سقف   وشیده م 

 تخته سیماو ، چوب، تخته گچ  و یا مصالح بنای ، سفال و آردواز صورت گیرد. 
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 LSFتاریخچه

مقاطع مختلف   .تان رواج یافتنددر اوگلس 1886های  از سال(Cold-Formed Steel Structures)های فوالدی سرد وورد سازه

هاای   ی گساترده مقااطع و ورق   رفتند ماوند استفاده به کار م  ای سازهیا در ترکیب با مصالح  ای سازهکه اکثراً عملکرد غیر 

هاا از ماوارد اساتفاده قتعاات      ها و دیوارها و وماهاا و ساقف   های بام سرد وورد شده در کاربردهای صنعت  گرفته تا  وشش

ای باه   واماه  جای گرفتناد و باا وگااه آیاین     (BS) از همان ابتدا، این مقاطع در استاوداردهای بریتاویا .سرد وورد بودود فوالدی

 .مند گردید ها وظام طراح  و تولید آن

در حاال   1880هاای   توسط مهندسان معماری امریکای  ابدا  شده بود در هماان ساال   11قاب بندی چوب  که از قرن 

های متنوع  در بریتاویا و آلمان و آمریکا از این وو  قاب بندی  ومووه .های فوالدی مقاطع قوط  شکل بودود یلادغام با  روف

  .شد تا فوالد وارد قاب بندی ساختمان شود ساخته م 

شاناخته   Stud به وام اِستاد LSF شکل سرد وورد شده که در صنعت C در اوگلستان برای وخستین بار مقتع 1110در سال 

این قاب بندی با تقلیال وزن   .های قاب بندی شده وارد گردید و قاب بندی فلزی را شکل داد شود در صنعت ساختمان م 

ی ساختماو  و گسترش صنعت جدیدی در ساختمان بود ها قابهای چوب  تا یک سوم آن، آغاز تحول  جدید در  ساختمان

 .یکا روبرو گردیدکه با استقبال زیادی از مجامع مهندس  به ویژه در امر

ای را باا   در داوشگاه کروول و داوشگاه واشانگتن تحقیقاات گساترده    (AISI)امریکای  فوالد و فلزی  مؤسسه 1131در سال 

های  وخستین مجموعه از استاودارد طراح  سازه 1106آغاز ومود و در سال  (Georg WInter) مدیریت  روفسور جورج وینتر

گردیاد و اماروزه تنهاا مرجاع اساسا  تماام        AISI که سارآغاز سلساله اساتاوداردهای جهااو     منتشر شد  AISI سرد وورد از

 ا  از امریکاا،    .باشاد  امریکا و کاوادا م های  های سرد وورد و دیگر آیین وامه سازهی  استاوداردهای دیگر کشورها در زمینه

آن تدوین ومود و از رهگذر  ی ستاوداردهای زیرمجموعهو ا AISI S-100 وامه را بر مبنای آیین AS/NZ 0600 استرالیا استاودارد

مجماع   .های خود را تادوین ومودواد   ها افریقای جنوب  و هند و ژا ن و در چندسال اخیر چین ویز آیین وامه این آیین وامه

 .را تدوین کرد EURO Code 3 ی وامه مهندس  اوگلستان، آلمان، فراوسه، ایتالیا، سوئد ویز آیین

ای بسایار متناو  و    ، مجموعاه  (CFS) شاوود  اخته م نشCold-Formed Steel structures ها که با عنوان علم  سازهاین وو  

ای از کاربردهاای گووااگون در صانایع ماشاین و      هاای گساترده   گسترده از اووا  مقاطع فلزات سارد واورد شاده در زمیناه    

اماا اساتفاده از    .شوود ری قتعات و موارد کاربردی را شامل م ابزارسازی، اتومبیل، هوا یمای ، تسلیحات، ساختمان و بسیا

 / Light gauge Steel Frame - LGSF) ی فلازی کام خاخامت   ها قاباین مقاطع سرد وورد در قاب بندی ساختماو  با عنوان 

Gage Steel Frame - GSF)مرسوم گردیدود.  

 .ی بتوو  و فوالدی مرسوم ترکیب گردیاد ها قابق با توسط طراحان و مهندسین خالLGSFقاب بندی 80 ی در اواخر دهه

طبقاه در   6هاای یاک سااختمان     های سرد وورد در دیوارها و ساقف  با استفاده از سازه Abraham Rigtman مهندس معمار

ه ، که در حقیقات اشااره داشات با    (Lightweight Steel Framing - LSF) ی فلزی سبکها قابای شد به وام  آالباما مبد  واژه

جارای آن در  هاای طراحا  و ا   و روش LSF متاون متناوع  در ارتبااا باا     1112از ساال   .سازی در سااختمان  وهایت سبک

هاد    0اب  به ی وسیع  از به کارگیری مصالح ساختماو  برای دست ی محدوده LSF توان گفت م  .ساختمان منتشر گردید

 :باشد عمده در صنعت ساختمان م 

 وری، سرعت در اجرا و بهره -1

http://lsfi.ir/post/lsf%20history
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  افزایش مقاومت و  ایداری باال -2

 تر کردن و کاهش جرم ساختمان سبک -3

 افزایش میزان بازیافت مصالح -0

گیرد که مصالح گوواگوو  شامل فلزات سرد وورد، فوالدهای گرم، بتن و چوب در  و اهدا  ستح دوم بسیاری را در بر م 

 .یابند آن وقش خاص  م 

سردوورد ساختماو  در کشورهای امریکای شامال  و همچناین    ای سازهی ها قابمیزان استفاده از  ی با گسترش و توسعه

گردید و تولیاد ایان واو      CFS وارد تولیدCAD/CAM یشرفت گسترده صنایع هوشمند و ورم افزارهای تولیدی و محاسبات ، 

 LSF آن در تماام جهاان هماوارتر گردیاد و     ی ها با دقت و سرعت بسیار باال و  یش ساخته سازی صنعت  راه توساعه  سازه

صنعت ساختمان از مهندسان معمار و سازه تا  یماوکاران بزرگ و کوچک را مجادوب خاود    ی عالقمندان بسیاری در حوزه

 .ساخت

  LSF معماری

ای  آلا  بارای معمااران حرفاه     به سبب ساختار مدوالری کاه دارواد راه حال بسایار ایاده      LSF های قاب فلزی سبک سازه

و  ارت  هاا   امروزه در جهت افزایش سرعت مدیریت ساخت، به حداقل رساودن وخالهها  مدوالریزاسیون ساختمان .باشند م 

باه   .باشاد  مصالح ساختماو ، صرفه جوی  اقتصادی و تأثیر بصری آن از وظر زیبای  شناس ، دارای اهمیت بسیار زیادی م 

طوری که سازودگان مصالح در کشورهای  یشرفته با هماهنگ  یکدیگر درحال مدول کردن تمام مصالح ساختماو  هستند 

هاای  کاه باه     و کالً سازه LSF های سازه .تا از سازه گرفته تا وازک کاری ساختمان از الگوهای مدوالر یکساو   یروی ومایند

باشاند دارای ماهیات مادوالر باوده و      هاای فااای  ما     های چوب  یا ساازه  زهی مدوالر( وظیر ساها قابصورت فریمینگ )

 .هماهنگ  بسیار دقیق  با طراح  مدوالر دارود

 

کنناد ایان واو      در وگاه وخست تصاور ما    LSF های قاب فلزی سبک برخ  مهندسین و کارفرمایان وا آشنا به اصول سازه

های مختلاف معمااری وداشاته     یا سبک های بوم  چنداو  با اووا  معماری آن قابلیت اوتباق ای سازهها به دلیل شکل  سازه

تواوند تصاور درسات  از اوعتاا      شوود و وم  های تیز و ساختار چهارگوش خشن معتو  م  به گوشهها  اکثر دیدگاه .باشد
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اوعتا   ذیر با هر واو    های های معماری و طراح  برای اووا  سبک LSF های قاب فلزی سبک  ذیری فوق العاده باالی سازه

 .ای را داشته باشند سلیقه

هاای   طرح ی سال قبل تا کنون مهندسین و طراحان مختلف را به چالش کشیده است تا با ارائه 50این دغدغه همواره از 

 .را به تصویر بکشند LSF های های سازه گوواگون از معماری کالسیک تا معماری مدرن، قابلیت

هاای گووااگون معمااری از معمااری      در به تصویر کشیدن سبک LSF های سیستم سازه ی ی معماراوهتواوای  اوعتا   ذیر

یوویک و رومن تا اوج آن در معماری باروک و معماری عصر جدید بعاد از روسااو  و معمااری مادرن و  سات مادرن در       

را در  LSF سیساتم سااختماو    ی اواه های معمار و  تاوسیلها  ، همگ  وسعت تواومندی21های قرن  الگوهای جدید و شناسه

کشد به  گوواگون معماری را تا حد اعالی خودش به تصویر م های  سبکهای  و زیبای ها   رداختن به تمام الگوها و ظرافت

بصاری و زیباای    هاای   گوواگون معمااری و ظرافات  های  گووه وقصاو  در اجرای هیچ یک از الگوهای سبک طوری که هیچ

 .شود معماراوه در این سیستم مشاهده وم شناساوه و هنری 

 

هاای   در طراح  معماراوه از لحاظ زیبای  آفرین  LSF های قاب فلزی سبک بسیار زیاد سیستم سازههای  گذشته از قابلیت

و  ای ساازه های  بصری و قابلیت منحصر به فرد طراح  مدوالر و  یش ساخته سازی و  یش مهندس  تمام مصالح و متریال

آن در کنتارل شارایط    ی العااده  فوقهای  آل این سیستم در جهت اوتباق طراح  با اقلیم و قابلیت کاری، تتابق ایده ظریف

آزاد از هاای   اشبا  رطوبت، شرایط جوی خاص ماوند یاون  ی درجه  مختلف وظیر اوتباق با شرایط محیت  و اقلیم   اقلیم 

تابش آفتاب، جهت و وفوذ فشار  ی کرد کنترل مصر  اورژی، مسیر و زاویهقبیل کلراید و کلراید سدیم، اختال  دمای  با روی

ترین شاکل ممکان    آل متبو  و موارد گوواگون حاکم بر هر یک از این شرایط و دیگر شرایط مربوطه را به ایده ی باد، تهویه

وماید و  وواگون را ویز احراز م گهای  در توان طراح  معماری در اقلیم LSF های از این جهت سیستم سازه .باشد  اسخگو م 

 .آید  ایدار برم  ی در شرایط رشد و توسعهها  درصدد  اسخگوی  به آن

ومای بیروو   .کند ومای ساختمان است بصری آن تأکید م های  یک  دیگر از موارد مترح در معماری که بیشتر بر جنبه

ی  ابا زیهاای   قای یک مفهوم از کااربری سااختمان یاا جنباه    از جهت دید اولیه در ایجاد یک بازخورد بصری با اتکای بر ال

مورد تأکیاد   رواوشناخت  گوواگون زیبای  شناخت  و به ویژههای  شناخت  آن دارای بیشترین تأثیر، و ومای دروو  از جنبه

 .است

 ی را به منصاه گوواگون معماری های  وسیع  از سبک ی الگوهای گوواگون مورد تأکید در طراح  و ساخت وما که گستره

به  .طلبد آن شرایط خاص خود را م  ی طلبد، هرووع  از طراح  آن به فراخور وو  طراح  و مصالح مورد استفاده ظهور م 
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اینکه وما به طور خشاک اجارا    .مورد الزم استهای  طور مثال، یک ومای سنگ  خود دارای اووا  طراح  و اوواع  از سنگ

یا ومای آجری به سبب شکل و طراحا  وسایع  از اواوا      .  دیگری در این وو  وماستشود یا با مصالح سنت  خود موخو

شاود و   سال را شاامل ما    500بسیاری از اووا  کاربری آن از ایران تا ارو ا و تاریخ  به وسعت های  وما که شیوههای  طرح

در عصر جدید، وماهای سرامیک ،  ومینیوم شود، یا اووا  وماهای کامپوزیت  و آل خود مسایل گوواگوو  را در اجرا شامل م 

از مواد مصالح بتوو  و سرامیک  یا کاامپوزیت ، وماهاای   ها  زینت  شکل آجر تا اووا  سنگهای  وماهای مدوالر شده با طرح

های معماری  ایدار وظیر وماهای سوالر سیستم )سالول خورشایدی( یاا وماهاای سابز زواده        مدرن مترح شده در سیستم

ف( و بسیاری موارد دیگر، همگ  با تمهیدات  وسبت به وو  طراح  ومای ساختمان با تعریف دقیق  از اتصااالت  )گرین الی

 .هستند LSF به راحت  قابل اجرا بر روی سیستم ساختماو 

 LSF ساختمان مدوالر

هاای سایار در    واگان  که به شکل  ابتادای  در قالاب   قرن هفدهم بودهای  یک  از ایده (Modular) ساختمان  یش ساخته

ی توسعه یافته بودود که با اسب قابل حمل و جابجای  بودود و  شکهرُگرفتند که ووع  دُ مورد استفاده قرار م  امریکا به وفور

یک ی حمل جدا شدود و به  ها از ارابه رفته رفته این واگن .ها به عنوان یک خاوه مورد استفاده قرار بگیرود تواوستند سال م 

عموم وبودود و بیشتر دوره گردها، سیرک بازان، سربازان و کشاورزان و  قبولها مورد  اما این واگن .شدود حملسوییت قابل 

ورزش  ویز رسیده و از آن به ها به تورهای تفریح  و  کم کم مورد استفاده از این واگن .ومودود ها استفاده م  کارگران از آن

وخست قارن بیساتم در ابتادا باه      ی در اوایل دهه های  یش ساخته رواج ساخت این وو  خاوه .قرار گرفتند قبولبعد مورد 

های مسافری  های کوچک چند وفره با مصالح فوالدی سبک وظیر مقاطع قوط  و با الهام از آن واگن صورت ساخت سوییت

جاا  چاک سابک  باا اساب یاا اتومبیال جاب      کا از قرن هفدهم آغاز گردید که به صاورت تریلرهاای کو  مورد استفاده در امری

 .بسیار زیادی برخوردار شدود استقبالو به ویژه در امریکا از  .شدود م 

ی محصوالت تولیدی به روش صنعت  که موجاب افازایش    با ظهور صنعت  سازی از قرن هجدهم و گرایش به تولید همه

گردید، صنعت ساختمان را ویز شامل خود ومود کاه از اواخار قارن واوزدهم و باا  ایش        و بازده اقتصادی م  سرعت تولید

شرو  شده بود و در قارن جدیاد باا رویکارد صانعت        (Prefabricated Building) ساخته سازی قتعات و اجزای ساختماو 

های واشا  از جناگ    ساز جهت بازسازی ویراو  سازی بود که    از جنگ جهاو  دوم و ویاز شدید به سرعت در ساخت و

چندین ایده به صورت  یش سااخته   1110قبل از جنگ جهاو  دوم و در سالهای  .رسید م ی اجرای عمو جهاو  به مرحله

چنداو  وداشته است و در حد کاوک  و کامیون بااق  ماواده باود اماا هماان       استقبالسازی ساختمان مترح شده بود که 

 یش ساخته سازی از ابتدا با مقاطع و مصالح فلازی و   .اولیه، مراحل بعدی  یش ساخته سازی را موجب گردیدودهای  ایده

لذا    از به کارگیری مصالح مختلف و از جمله مصالح بتن  برای  ایش سااخته    .به ویژه رشد وورد سرد همراه بوده است

سال تالش در وهایت باز به مقاطع فلازی واورد سارد     10ید،    از ها که از ارو ا و به ویژه آلمان آغاز گرد سازی ساختمان

ی سنگین  بسیار زیاد مصالح و حجم عملیات  اجرای  ساختماو   مصالح بتن  به سه دلیل عمده .بیشتری وشان دادود توجه

اتصااالت قتعاات و   مساایل مختلاف   کاردن  تر واامن بودن اتصاالت و واتواو  در برطر   بری و دلیل بسیار مهم زیاد و زمان

اما قتعات واورد سارد تواوساتند باا      .چنداو  ودارد استقبال، امروزه ساختمان  های معماراوه فقدان اوعتا   ذیری در جلوه

مزایای بسیار زیاد خود از جمله سبک  بسیار زیاد و سرعت بسیار باال در عملیات ساختماو  و همچنین اتصاالت بسیار امن 

های ساختماو  برخوردار شادود و باا    قبال بسیار باالی  در طراحان فرمستعتا   ذیری معماراوه، از اای و او و متمئن سازه

هاای بسایار شاخصا  در  ایش      در حال حاخار  یشارفت   CAD/CAM های  یشرفت ماشین آالت صنعت  و تولید و سیستم

http://lsfi.ir/post/modular%20lsf
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هاای اجرایا  متناوع  از     که ومووه های قاب سبک فوالدی و مقاطع وورد سرد حاصل گردیده است ساخته سازی ساختمان

با رشد  یش ساخته سازی، ساختمان  یش ساخته ویز وارد  .اود ی ظهور رسیده طبقه به منصه 30طبقه تا  0های  ساختمان

هاای بصاری و عملکارد     تاری از لحااظ هویات معماراواه و جلاوه      های  با عینیت واقعا   ی جدیدی شده و ساختمان مرحله

هاای   های وورد سرد،  روفیل های سبک فوالدی،  روفیل قاب .ای باال طراح  و تولید شدود نیت سازهساختماو  متلوب با ام

ی  ای از امکاوات را گرد آوردود که برای توساعه  ای و قتعات مکاویک  و هیدرولیک ، مجموعه های سازه قوط ، ساودویچ  نل

 .گیرود های  یش ساخته مورد استفاده قرار م  ساختمان

   از جنگ جهاو  دوم، تفکر  یش ساخته  60ی  ها در عملیات بازسازی دهه وسیع  یش ساخته سازی ساختمانحجم 

که این  یش ساخته سازی توسط مصالح بتن  و فقط با دیوارهای ساده و لیل اینسازی را وارد ذهنیات مردم ومود ول  به د

ا بر آن به ویژه در ارو ای شرق  صرفاً یک سر ناه بود کاه  گرفت و تنها تفکر محا های چهارگوش مستتیل  اوجام م  قالب

گرفت و به ووع ، عمدتاً  رفت، چندان که باید مورد توجه اقشار عامه قرار وم  های بصری و عملکردی به شمار م  فاقد جلوه

ایان واو   ایش     .تشدود و دیدگاه حاکم بر آن چنین شرایت  داشا  را شامل م  م های وظا خاووارهای کم درآمد و اردوگاه

های سبک چوب  وسخه برداری شده بود کاه اصاتالحاً تحات عناوان      ساخته سازی بتن  از روش  یش ساخته سازی قاب

بتن باه عناوان مصاالح  باا قابلیات تنظایم شارایط طراحا  متناو  جهات طراحا              .گرفت اوجام م  (Tilt-Up) تیلت آپ

هاای بسایاری در    سیاری قرار گرفته باود و در امریکاا و ژا ان  یشارفت    قبال بستهای مقاوم در برابر زلزله مورد ا ساختمان

ی  اما مسئله .ومود گرفت و دامنه آن به قتعات  یش ساخته بتن  ویز سرایت م  های خد زلزله صورت م  طراح  ساختمان

 .رفتند خعف این قتعات به شمار م  ی ترین وقته اتصاالت همچنان به عنوان بزرگ

 Modular ساختمان مدوالر

های قاب سبک فوالدی یا مقاطع وورد  بر اساس خوابط طراح  ساختمان (Modular) های مدوالر خوابط طراح  ساختمان

 .باشد بخش عمده م  3سرد بوده و شامل 

 قالب شکل  ساختمان -1

 سازه و اتصاالت -2

 کاری عایق -3

 LSFمزایای

 .باشد های بتن  و فوالدی رایج م  های متعار  از قبیل سازه دارای مزایای بسیاری وسبت به سازه LSF سیستم ساختماو 

در وصاب، کااهش قابال     ها، تولید  یش ساخته، عملیات اجرای  کمتار، سارعت   تر وسبت به دیگر سازه طراح  بسیار آسان

اجرای  ساختمان، ویروی کار بسیار کمتر، کاهش مصر  اورژی، راحت  بسیار زیاد در تعمیار و وگهاداری،   های  توجه هزینه

سازه و ساختمان، تخریب بسیار های  ای بسیار مناسب، تواوای  تغییر و جابجای  آسان در بخش و رفتار لرزه ای سازه ایداری 

ل تمام مصالح به کار رفته و فقدان وخاله در حین ساختمان و  ا  از تخریاب تعادادی از مزایاای ایان      آسان، بازیافت کام

ای در شارایط خاود قابال سانجش هسات و هایچ        باشند؛ اما باید توجه داشت که مزیت هر  دیاده  سیستم ساختماو  م 

ست، دارای مزایای محض وبوده و همواره صادق اها  ای هماوتور که خود محض وبوده و اصل عدم قتعیت در مورد آن  دیده

 .باشند متلق م ها  مزایای آن

http://lsfi.ir/post/lsf%20modular
http://lsfi.ir/post/lsf%20benefit
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های بلند مناسب  باشد که برای ساختمان های  در ارتفا  م  دارای محدودیت ای سازهبه وسبت وو  طراح   LSF های سازه

باا   ای ساازه تواواد از هار واو      م اصل  که  ی سازهباربر استفاده ومود اما در کنار  ای سازهتوان از آن به صورت  وبوده و وم 

یا  (Partition)جداکننده داخل های  و تیغه (Infillwall)ها قابهای غیربار در میاو تواوای  بلندمرتبه سازی باشد، به عنوان سازه

ک  ای سازه، سب از آن استفاده ومود که در این صورت تأثیرات بسزای  در رفتار لرزه(Curtainwall)دیوارهای  وشش خارج 

 LSF های به همین علت سازه .سازه، صرفه جوی  اقتصادی، صرفه جوی  اورژی و تعمیر و وگهداری ساختمان خواهد داشت

 .تواود مزایای خود را در اختیار مهندسان و معماران قرار دهد در هر موقعیت  وسبت به وو  شرایط حاکم م 

 LSFمزایای سیستم ساختمانی

 :LSF مزایای اقتصادی «

 اجرای  ساختمان به دلیل سرعت اجراهای  اهش هزینهک -1

 در مصالح مصرف  حین ساختمانها  کاهش هزینه -2

 اورژی در طول بهره برداری ساختمانهای  کاهش هزینه -3

 بازگشت سرمایه    از تخریب با بازیافت سازه و مصالح ساختمان -0

 تعمیر و وگهداری به دلیل راحت  سروی های  کاهش هزینه -5

 اجرا و رسیدن سریع به دوره بهره برداری و بازگشت سریع سرمایه -6

 :LSF مزایای فن  «

 ی مناسب های فوالدی، بتن  و رفتار سازه وسبت به ساختمان LSF سبک  بسیار زیاد ساختمان -1

 :های اجرای  گوواگون بسته به وو  و شرایط  روژه به صورت قابلیت -2

 ،Stick-Built ساخت درجا در محل  روژه -1

  Precast Frame, Prefabricated, Panelized, Cassette ی  یش ساختهها قاب -2

 Modular اتاق  یش ساخته -3

 سرعت اجرای  باال به دلیل  یش ساخته یا مدوالر بودن، بهره برداری سریع -3

  روژه عایق کاری حرارت  ساختمان بسته به وو  و شرایط اقلیم  -0

 صوت  ساختمان بسته به وو  طراح  و کاربریعایق کاری  -5

 :سال به دلیل 100عمر مفید ساختمان تا  -6

 در حوادث طبیع  ماوند زلزله و توفان به دلیل سبک  و مقاومت باال ای سازهبرقراری شرایط  ایداری  -1

 (G60 و G10) 180و  215کندی روود فرسودگ  سازه به دلیل  وشش زینک  -2

 و معماری ای سازهکاهش بسیار زیاد خستگ  سازه و ساختمان با شرایط طراح   -3

  فقدان آوار و قتعات کشنده یا آسیب زا در حین زلزله یا تخریب ساختمان -1
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 ساختماو  در حین اجرای  روژههای  فقدان وخاله -8

 راحت  بسیار در عبور و وصب تأسیسات الکتریکال و مکاویکال -1

 جهت تعمیر و وگهداری ای سازههای  ترس  به تمام قسمتراحت  دس -10

    از بهره برداری ای سازهراحت  بسیار در ایجاد تغییرات معماری و  -11

 ای سازهکنترل راحت سازه، مقوم سازی و رفع بسیار آسان ایرادات و وواقص  -12

 فقدان وفوذ آب و رطوبت و حشرات موذی -13

 :پایداردر مسیر توسعه  LSF مزایای «

 ساختماو  آوار    از تخریب و عدم آلودگ  زیست محیت های  فقدان وخاله -1

 حیات مجدد مصالح و کاهش ویاز به تولید مصالح از منابع جدید ی ایجاد سیکل مصرف  و دوره -2

 تولید و مصر های  کاهش مصر  اورژی و گردش اقتصادی در تولید مصالح وو و کاهش هزینه -3

 یندگ  جوی و زیست محیت  واش  از تولید مصالح ساختماو  آالینده وظیر سیمان و فوالدکاهش آال -0

 کارگاه ساختماو  ی حذ  مصر  و هدر رفت آب و حفظ مؤثر منابع آب  در دوره -5

 حیات و بهره برداری  ایدار ساختمان و حفظ منابع مل  و مال  ی افزایش دوره -6

 LSF های قاب فلزی سبک مؤید و متامن سازه معتبر بین الملل های  آیین وامه«

1. IBC(International Building Code) 

2. IRC(International Residental Code) 

3. AISI S111 ~ 211 

4. ASCE 7 

5. TI (US Army) 

6. AS/NZ 4611 

7. BS 

8. Euro Code 3 
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 ساختمان اداری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ی شرکت بهساز اندیشان تهران، پروژه

  

 

 بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم قاب سبک فوالدی

 عوامل مربوط به هزینه

لذا مجموعه هزینه ویروی اوسااو    .این سیستم ساخت، ویازمند ویروی اوساو  ماهر، ول  به تعداد کم و در زمان کم است

باالی تامین های  ابزار مورد استفاده ویز وسبتاً کم هزینه هستند، ول  هزینه .است سنت های  در این سیستم، کمتر از روش

گاران قیمات دساته بنادی      هاای  سیستمای که رواج چنداو  ویافته است، این سیستم را جزو  مصالح، به خصوص در دوره

تواود خیلا    م این سیستم ویاز به مخارج ادواری خاص  ودارد و هزینه تعمیرات احتمال  آن بسته به وو  خراب ،  .کند م 

 .متفاوت باشد

در صورت  که این سیستم به روش اجرای درجا  .  است که شعا  مصر  اقتصادی باالی  داردهای سیستماز  LFSسیستم 

(Stick – Built بر ا شود، مصالح اولیه ) ،توان به فواصال دور و حتا  منااطق صاعب      م را، که بسیار سبک و کم حجم است

این مصالح معموالً به راحت  در حمل آسیب  ذیر ویستند، ول  در صورت بروز آسیب در قتعات، در  .العبور ویز منتقل کرد

ت که چناد کااره باودن قتعاات و     این در حال  اس .ساختمان قابل استفاده وخواهند بود، و ویاز به تولید مجدد قتعه است

هاای   هزیناه  .سازد م قابلیت جایگزین  قتعه خراب شده با سایر قتعات، سیکل ساخت را تا رسیدن مجدد قتعه متوقف و

اوبارداری این مصالح چندان قابل توجه ویست، زیرا ورق گالواویزه در برابر شرایط جوی مقاوم است و به عالوه، فاای زیادی 

 .ی این مصالح الزم ویستبرای اوباردار

 عوامل مربوط به زمان

شاود و سارعت اجارا     ما  بر اا   م وشان داده است که این سیستم در زمان کها  از وظر سرعت اجرا، تجربیات سایر کشور

وسبت فرآوری محصول در کارخاوه وسبت به سایت در  .سنت  و حت  صنعت  سنگین بسیار باالتر استهای  وسبت به شیوه

ایان سیساتم    .تواود بسیار متغیار و متفااوت باشاد    م م ساخت، بر اساس وو  اجرا و مقدار  یش ساخته سازی، این سیست

 .قابلیت اجرا در تمام شرایط جوی را دارد و با تغییرات شرایط جوی، مشکالت جدی در اجرا به وجود وخواهد آمد
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 اجراییهای  عوامل مربوط به قابلیت

ی ماهر و ابزار خاص دارد، ول  چگووگ  اجرا و وحوه بکارگیری ابزار، به سادگ  قابل آموزش اجرای این روش، ویاز به ویرو

دارود و برای اجرای هار آیاتم، یاک     م شود، تعدد و گوواگوو  ک م اقدامات  که برای اجرای این سیستم اوجام  .خواهد بود

زیادی برخاوردار ویسات، ولا  در زمااو  کوتااه، باا       سری اقدام ساده الزم است، هرچند قتعات اصل  این سیستم از تعدد 

 .تولید کردها  متنوع  را با آنهای  توان فرم م ساده های  استفاده از ابزار

مادوالر را در ایان سیساتم    هاای    یش ساخته، قابلیت اجارای طارح  های  استفاده از قتعات از  یش برش خورده یا  اول

مختلف قابلیات بااالی    های  عماری فاا و اختیار دادن به طراح در ایجاد طرحاین سیستم برای تنو  در م .دهد م افزایش 

ا کاه مرهاون قابلیات    هاا    متنو  و تغییر ارتفا ، به اخافه سادگ  قرار دادن بازشو در جدارههای  سهولت اجرای دهاوه .دارد

 .در ستح خوب  قرار داده اسات  معماریهای  ترکیب آن با سیستم تیر ستون است ا این سیستم را از جهت تتابق با طرح 

به علت  . ذیرد م طلبد و به علت اجرای خشک، تغییرات آن به سادگ  صورت  م وگهداری این سیستم شرایط خاص  را و

 .توان این سیستم را با دقت وسبتاً باالی  کنترل کرد م استفاده از مصالح  که فرآوری عمده و خاص در سایت ودارود، 

 فنیهای  فیت و قابلیتعوامل مربوط به کی

سنت  و دست ، این سیستم برای اوبوه سازی مناسب های  به دلیل کاهش زیاد وزن و اتال  اودک مصالح وسبت به شیوه

اجارای خشاک، ایان سیساتم را بارای       .بلند مرتبه در این سیستم، با مشکل مواجه اسات  های ساختماناست، ول  اجرای 

تاسیسات، معموالً به سادگ  های  به اخافه اینکه، ایجاد تغییرات حین اجرا در وقشه .تادواری مناسب ساخته اسهای  بازدید

 .شود م اوجام 

از وظر زیسات   .افزایش داده استها  استفاده از ورق گالواویزه،  ایداری این سیستم را در برابر هوازدگ  و میکرو ارگاویسم

 .شود م که اورژی اودک  برای ساخت اجزای آن مصر    است های سیستممحیت ، این سیستم ساختماو  در زمره 

های  وکات فن  مورد رعایت قرار وگیرد، ختر ایجاد صدا در حالت م از وقاا خعف این سیستم، در صورت  که در اجرا تما

 .اوقباض و اوبساا است

شاود   ما  رایج ساخت و سااز( باعا     های سیستمدرصد وزن واحد ستح  60وزن کم این سیستم ساختماو  )در حدود 

متداول کمتر باشد، تاا حادی    های ساختماناعمال شده در صورت وقو  زمین لرزه به طور قابل توجه  وسبت به  های ویرو

در  .واشا  از زماین لارزه اسات     هاای  ویرواعمال شده توسط باد بیشتر و تعیین کننده تر از  های ویروکه در اکثر موارد، اثر 

 .شود به عنوان گزینه ای مناسب برای مناطق با مقاومت خاک کم، تلق  شود م م این سیستم باع  خمن، وزن ک

ولا  در عاین    .ساازد  ما  اینرس  حرارت  کم این سیستم، آن را برای استفاده دائم ماوند مسکوو ، با مشکالت  رو به رو 

 .سازد م با کاربری منقتع، بسیار مناسب  های ساختماناداری، تجاری و دیگر  های ساختمانحال، عملکرد آن را برای 
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ی ساخته شده با این سیستم، در صورت رعایات تمهیادات الزم، باه راحتا  جوابگاوی      ها سقفها و عملکرد صوت  دیوار

 .اوتظارات تعیین شده در مقرران مل  است

در برابر حریق دارود و باید به  م ده مقاومت کهای سرد فرم داده ش بار حریق ودارود، ول   روفیل LSFمواد تشکیل دهنده 

 .دستیاب  به این هد  استها  یک  از دالیل اصل  کاربرد گچ به عنوان  وشش داخل  این سیستم .خوب  محافظت شوود

باه   .جلوگیری کارد ها  توان از ختر میعان در دیوار م با اجرای الیه بخاربند در حد فاصل جداره داخل  و عایق حرارت ، 

 .عالوه آوکه، سقف سرد در این سیستم، کمک شایاو  به کاهش ختر میعان خواهد کرد

شود، ول  اجرای خشک، قابلیت تغییرات آت   م به رغم اینکه بار مرده این سیستم با اجزای اصل  و کاربردی آن منتقل 

معموالً ساختار ومای این سیستم، از سازه آن جادا اسات و از ساهولت و دقات اجارای       .آورد م را تا حدی در آن به وجود 

 .خشک برخوردار است

اجرای خشک، امکان برچیدن و استفاده مجدد این سیستم را ایجاد کرده است، به عالوه آوکه، قتعاات و اجازا عمادتاً از    

 .مصالح و فلزات قابل بازگشت به چرخه ساخته شده اود

 LSF فونداسیون

 .های رایج ویاز به بسترسازی در خاک و محل ساختمان دارد ویز طبعاً ماوند دیگر ساختمان LSF ساختمان

 .تواود به دو صورت    وواری یا دال گسترده رادیه طراح  شود م  LSF فووداسیون ساختمان -1

 .ارد الزم فووداسیون باید به گووه ای طراح  گردد که از وفوذ گازهای خترواک خاک ماوند رادون مماوعت ومایددر مو -2

ویاز   IP توان از فاوالد  م خاص یک طبقه که طراح  مدوالر یا شبه مدوالر دارود  های ساختمانبرای بستر سازی زیر  -3

 .استفاده ومود

 های سیماو  که با بتن  ر شده باشند یا بتن، دیوار برش ، مصالح بنای  ماوند بلوک از LSF یها سازهدیواره فووداسیون  -0

ICF شوود های محافظت شده ساخته م  یا چوب. 

هاای خاارج  طراحا  و اجارا      ها، شومینه و دودکاش  های وما،  ایه ی دیوارهای باربر، ستون فووداسیون باید زیر کلیه -5

دیوارهای غیرباربر به فووداسیون ویازی ودارد و تنها اجرای  .حیح اوتقال داده و توزیع کندگردد و بارهای وارده را به طور ص

 .کند باربر به محل وصب کفایت م  یک شالوده کم عمق با بتن مگر جهت بسترسازی برای اتصال مناسب دیوارغیر

http://lsfi.ir/post/lsf%20fondation
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ومای خشاک و  های  رد یا دیگر گووهبا ومای فایبرسمنت ب LSF شالوده فووداسیون دیوارهای جاوب )خارج ( ساختمان -6

باه عارض    101mmبوده و به ازای هر طبقه افازایش   256mmبه عرض  0.15kg/cm2حداقل ظرفیت باربری خاک برابر با 

 .یابد م شالوده افزایش 

با ومای آجری یا سنت  و حداقل ظرفیات بااربری خااک     LSF شالوده فووداسیون دیوارهای جاوب )خارج ( ساختمان -1

 .یابد م به عرض شالوده افزایش 111mmبوده و به ازای هر طبقه افزایش 318mmبه عرض 0.15kg/cm2بر با برا

باه عناوان تکیاه گااه      ICF سیماو  یاهای  بتن ، بلوکهای  با دیواره LSF شالوده فووداسیون دیوارهای داخل  ساختمان -8

بوده و به ازای هر طبقاه افازایش    305mmبه عرض  0.15kg/cm2با  و ظرفیت باربری خاک برابر LSF ی فلزی سبکها قاب

153mm  یابد م به عرض شالوده افزایش. 

 LSF ی فلزی سبکها قاببه عنوان تکیه گاه  LSF با قاب فلزی سبک LSF شالوده فووداسیون دیوارهای داخل  ساختمان -1

به عرض شاالوده   152mmای هر طبقه افزایش بوده و به از 203mmبه عرض  0.15kg/cm2با  و ظرفیت باربری خاک برابر

 .یابد م افزایش 

ها  استفاده از الیه  ل  اتیلن یا دیگر ایزوالسیون .باید از تماس با بتن خی  فووداسیون محافظت شده باشد LSF سازه -10

دلیلا  مرطاوب شاد اثار     گردد در آینده ویز اگر بتن باه هار    م این کار موجب  .تواود ماوع از تماس باشد م ماوند ایزوگام 

 .وداشته باشد LSF محافظ زینک سازه ی خوروده بر روی الیه

 .توان خخامت شالوده را بر اساس مقدار بار وارده محاسبه ومود م    از تعیین مقدار عرض شالوده  -11

حداقل مقادار خاخامت    .گردد باشد م مقدار خخامت شالوده هرگز وباید کمتر از عرض الماو  که روی سازه وصب  -12

 .باشد م 102mmشالوده 

حداقل مقاومت بتن شالوده  .مقاومت بتن شالوده و فووداسیون باید با آیین وامه بتن ایران و مبح  وهم سازگار باشد -13

 .باشد kg/cm1502روزه باید 28و فووداسیون درسن 

کاری، خد رطوبت سازی، زهکش  ساتح و فووداسایون،   باید در کنترل ترک، درزگیری و وما  LSF دیواره فووداسیون -10

 .خد آب کردن، کنترل گازهای خاک و خاک ریزی  شت کار  اسخ ده  مناسب داشته باشد

 .داشته باشد به فووداسیون إتصال  مناسب و مقاوم متمئن توسط میل مهار باید LSF سازه -15

 .باشد13mmمهار باید های  حداقل سایز قتر بولت -16

 .باشد2000mmمهار حداکثر باید های  اصله مرکز به مرکز بین بولتف -11

 .گیرد م ا وکس  صورت های  مهار با سوراخ کاری بر روی فووداسیون و تزریق رزینهای  جای گذاری بولت -18

تاوان اولاین بولات را باا فاصاله       ما  هاا   ها با جویست درصورت اجرای کف برای ساختمان، جهت عدم تداخل بولت -11

150mm  گذاری ومود قاب جای اِستاداز. 

این  .ها به فووداسیون استفاده وموداِستادو ها  مهار إتصال ریم جویستهای  توان از براکت م های مهار  به جای بولت -20

 .یابند م إتصال  اِستادبه ریم جویست یا  #8عدد  یچ  8ها با حداقل  براکت
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را دوباره بررس  و چک ها  اجرای  را با فووداسیون متابقت داده و اودازههای  شه   از اجرای فووداسیون با دوباره وق -21

فووداسیون تنظیم وموده های  را بر اساس اودازهها  تغییری مشاهده شود باید اودازهها  در صورت  که در هر جا در اودازه .ومود

 .فووداسیون تهیه ومودهای  را براساس ابعاد و اودازهها  و کات لیست

 LSF قاب مهاربندی

توان با توجه باه شارایط و اوتظاارات طراحا  و در صاورت  اساخده         م  LSF در سیستم ساختماو  قاب سبک فوالدی

ساختمان، برای تاأمین مقاومات الزم در برابار     ی سازهمناسب وسبت به طرح معماری ساختمان و ویروهای جاوب  وارد بر 

ی مهاربنادی عماده تارین شاکل     ها قاب .استفاده ومود (Bracing frame) ی مهاربندیها قابویروهای جاوب  باد و زلزله، از 

بسایار  اایین    ی باشند که به دلیل سادگ  اجرا و همگن  مصاالح و هزیناه   م قاب سبک فوالدی  های ساختمانمهاربندی 

 .گیرود م د استفاده قرار مور

 :گیرود م روش عمده اوجام  0مهاربندی ساختمان قاب سبک فوالدی به  - 

 Diameter Flat Strap Steel Bracing فوالدی قتریهای  تسمه -1

 Diagonal V & Λ Flat Strap Bracing فوالدیهای  تسمه -2

 Triangular Sheet Steel Bracing مهارهای مثلث  گوشه قاب -3

 Tensile Cable Bracingکشش های  مهاربندی قتری با کابل -0

 LSF سقف

 :اجرا گردد یلذهای  تواود با روش م   بسته به وو  طراح LSF سقف ساختمان -1

 Plywood یا OSB با  وشش ینال ینا یگذار یستسقف با جو -1

 Plywoodیا  OSB ( با  وششیوارهاشده ماوند د یقاب بند یستمتشکل از جو) LSF ساخته یشسقف با  نل   -2

 یزیشده با  وشش دک و بتن ر یقاب بند یا ینال ینا یستسقف با جو -3

 ( ساخته هالوکور )دال مجو  بتن یش  یکپارچه  سقف دال بتن -0

 یزیدک و کامفلور دک با بتن ر یماسل یها دک یکپارچه یستمبا س یستسقف بدون استفاده از جو -5

 یو اقتصااد   فنا  یهتوج یدارا یگذار یستجو یستماستفاده از س یادز یارو بس یادز یریمناطق با ختر لرزه  ذ یبرا -2

و مقاومات   یداری ا یتر و به صرفه تر بوده و دارا  فن یاردک بس یمهالوکور و اسل یها سقفهای  ینهوبوده و استفاده از گز

 .باشند م  یربهت  م یافراگو اوتقال د  جاوب یروهایدر برابر و

 :یردگ م به دو روش اوجام  LSF یها طبقه در سازه ینسقف ب  طبقات و طراح یجداساز -3

 (Platform) سقف  لت فرم یستمس -1

 (Balloon)  سقف بالوو یستمس -2

http://lsfi.ir/post/lsf-bracing
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 یفاوالد هاای   توساط براکات   یاا  یینباال و  اا  ی طبقه یها قاب یاناز م یفوالد یمهارها یلبا م یدتمام طبقات با -0

 .به هم متصل باشند یینطبقات باال و  ا یهااِستادبال  ی یهاز واح StrongTie مخصوص طبق استاودارد

 LSF بام

بسایار   ی معماراواه تواواد باا اوعتاا   اذیری      ما  به طور معمول وسبت به وو  و منظر طراح   LSF بام و سقف ساختمان

 .طراح  گردد

بار   .طراحا  و اجارا وماود    LSF توان در سیستم ساختماو  م شیب دار و اتاق  را های  مستح تخت تا اووا  بامهای  از بام

 .باشد م مترتب و LSF های ساختمانچنداو  از این وظر بر های  همین مبنا محدودیت

بارگذاری و بارهای ثقل  و جاوب  وارد بار آن باه عمال آماده و ماورد       باید با دقت وظر ترکیب LSFهای  برای طراح  بام

شایب دار،  هاای   به ویژه در طراحا  باام   .آن دچار وقصان وگردد ای سازهارزیاب  دقیق قرار گیرود تا در  ایداری و ایستای  

 .وماید م اهمیت به ویروهای جاوب  و بارهای به ویژه باد بسیار مهم 

 :گیرد میبا سه روش انجام  LSF دار های شیب طراحی بام

معموالً برای بام های  که در مناطق با باار بار     .شود م وامیده  (Rafter) استفاده از مقتع جویست که اصتالحاً رفتر -1

 .باشد م کنند که در کاهش مصالح مؤثر  م  اسکال دارود از رفتر استفاده  100کیلوگرم و فشار باد کمتر از  200کمتر از 

مختلف  دارد و از مقاطع گوواگوو  برای طراحا   های  خر ای شیب دار خود کمپوونت .با استفاده از خر ای شیب دار -2

ساده ترین شکل خر ا  .شوود م خر ا اوتخاب های  معموالً این مقاطع بر اساس میزان بار وارده و دهاوه .شود م آن استفاده 

یک مقتاع خاوب و سابک و باا مقاومات بهتار وسابت باه راوار باه            Hat ل  مقتعو راور است و اِستادبا استفاده از مقاطع 

شکل ماوناد   C های عمودی و مورب از مقاطع های افق  تحتاو  و یال فوقاو  خر ا عملکرد بهتری دارد و یال یالهای  عنوان

اسپن کوردها  .شوود م وامیده  SpanChord بلندتر مقاطع دیگری ویز وجود دارود کههای  برای دهاوه .شود م استفاده  اِستاد

 .بلندتر دارودهای  خود مقاطع گوواگوو  برای  وشش

بساته واو    ها  این بام .شود م خر ای  ساخته های  زیرشیرواو  که با استفاده از رفتر یا کمپوونتهای  بام های  با اتاق -3

 .تخت و شیب دار ویز باشندهای  تواوند ترکیب  از بام م طراح  

 :گیرد میبا چهار نوع روش انجام  LSF تختهای  طراحی بام

ها  در این حالت جویست .های دیواراِستادبه صورت تیرریزی بر روی محور  (Joist شکل )جویست C با استفاده از مقتع -1

 .کند م شوود و بال تحتاو  عملکرد کشش   یدا  م بر روی یک لبه روی دیوار قرار داده 

برخال  خر ای شیب دار که با  .شود م های دیوار قرار داده اِستادکه بر روی محور  ( Truss) از خر ای تخت با استفاده -2

و راور طراح   اِستادتنها با استفاده از مقاطع  خر ای تخت شوود، م طراح   C  ،Z ،SpanChord  ،Hat استفاده از اووا  مقاطع

باشد از خر ای تخت برای دایفراگم برای  م شکل  اسخگو و Cهای  ای جویستمعموالً در شرایت  که بارگذاری بر .شوود م 

 .شود م بام وهای  یا بین طبقات استفاده 

ارائاه دهناده   هاای   که بر اساس تولیدات و ابتکاارات شارکت   (W-Deck) ای سازهفلزی های  با استفاده از مقاطع عرشه -3

هاای   شوود که مکااویزم عملکاردی یکساان باا ظرفیات      م را شامل  ...و  SlimDeck  ،Comflor Deck مقاطع گوواگوو  ماوند

شود تا تیرریزی حذ  شده و به جای آن مقااطع   م استفاده از این وو  مقاطع موجب  .شوود م گوواگون خمش  را شامل 

http://lsfi.ir/post/lsf%20roof%202
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 یا Plywood ماوندخشک  یش ساخته های  با  وشش ای سازهبسته به وو  طراح  و اوتظارات ها  دک .شوود م دک استفاده 

OSB ای ساازه شوود و یا توسط دال بتن  باا باتن ریازی     م های درای وال  وشیده  ورتان یا  نلی ساودویج   ل های  یا  نل 

به دلیل صلبیت  ای سازههای  معموالً در شرایط طراح  ساختمان در مناطق با لرزه خیزی باال دک .شوود م طراح  و اجرا 

 .بهتری دارودکامل دایفراگم عملکرد 

 یش های  این وو  مقاطع بتن  برای استفاده به عنوان دال (Hollow Core Section) بتن  مجو های  با استفاده از دال -0

طبقاات  در منااطق باا لارزه      LSF هاای  ساختمانی سقف  کاربرد بهتری دارود و به دلیل عملکرد بهتر برای طراح   ساخته

 .شود م استفاده ها  خیزی باال از این وو  دال

 اتصاالت

بر  AISI برمبنای تجویز آیین وامه استاودارد LSF یها سازهتصاالت در تمام مواخع گراوش ویروهای وارده در ا م تما

ریزی و  معاووت بروامه 612در وشریه  AISI طراح  اتصاالت در ترجمه آیین وامه .باشند تصاالت  یچ  و جوش  م ااساس 

 .باشد م وظارت راهبردی ریاست جمهوری قابل استناد 

 .تواود مورد استفاده قرار گیرد م باربر دیوارهای داخل   های غیر استفاده از اتصاالت  ماوند  رچ ویز در قاب

تصال  مناسب را برآورده ااود که ویازهای  طراح  شده LSF های گوواگون سازه های تصال  برای قسمتااووا  قتعات 

 یشرو این عرصه هستند که عالوه بر  Strong Tie و TSN های سازود اما این قتعات هنوز قابل توسعه هستند و شرکت م 

 .سازود م تصاالت را ویز تدوین استاوداردهای اتصال ، اطراح  قتعات 

 :را در این صفحه مشاهده کنید LSF های های گوواگون سازه طراح  شده برای قسمتومووه قتعات  

 

http://lsfi.ir/post/connections
http://lsfi.ir/post/connections
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 تأسیسات الکتریکال

اما برای عبور آن باید در همان  .ای وجود دارد راهکارهای بسیار ساده LSF های ساختمانبرای اوتقال تأسیسات در 

اجرا دچار مواوع وگردد یا به لحاظ طراح  در بهترین شرایط ممکن  ی مرحلهی طراح  دقت الزم به عمل آید تا در  مرحله

 .باشند

قاب بندی به طور های  طراح  محل عبور تأسیسات و محل وصب آن در ساختمان قاب فلزی سبک باید در تمام  نل

ای  اوچ و سوراخکاری  الکتریک  باید اجزای سازههای  های آب یا کابل از آوجا که برای عبور لوله .رفته شودمجزا در وظر گ

ی باربر ها سازهها در  طراح  تمهیدات مناسب  به کار برده شوود تا حداقل سوراخکاری ی مرحلهشوود، لذا الزم است تا در 

های  همچنین در سقف باید از بهترین روش .غیرباربر عبور داده شوود یها سازهاوجام گیرود و حداقل مقدور تأسیسات از 

های  ماوند حمام،  های ویازمند به تأسیسات ساختمان استفاده ومود تا با جاومای  دقیق محل طراح  برای جاومای  قسمت

دایت ومود تا از ط  ها ه های تأسیسات را به محل داکت دستشوی  و آشپزخاوه بتوان از وزدیک ترین مسیر ممکن لوله

 .ها در سقف مماوعت به عمل آورد مسیرهای اخاف  لوله

 .های آب سرد و گرم باید تمهدیات مناسب را جهت مهار جریان شبنم و تصاعد بخارها به عمل آورد برای عبور لوله

برای جدا کردن محل اتصال ها  های الکتریک  باید از تمهیدان مناسب عایق بندی ماوند استفاده از گرامت برای عبور کابل

 .و مماوعت از اتصال الکتریک  استفاده ومود ها سازهکابل از  روفیل 

بین دو  (Blocking) الت باید یک قتعه  روفیل را به صورت افق  و به شکل بالکینگآبرای وصب ابزارها و محل شیر

و  ریز یا وصب کنسول یا ابزارهای سنگین و حت   گاه برای وصب شیرآالت یا کلید  روفیل قرار داد و از آن به عنوان تکیه

 .کابینت استفاده ومود

 .برای بالکینگ موارد الکتریکال بهتر از مصالح چوب  استفاده ومود

 پوشش

وهای  و وما )فینشینگ( از های  )بی ( و  وشش ی اولیههای  اعم از  وشش LSF مورد استفاده برای ساختمانهای   وشش

 دلیل به و استفاده محل به وسبتها   وشش این .باشند م  معماری طراح دید به بنا بنای  مصالحمصالح  یش ساخته یا

های داخل  و   وشش کل  بندی تقسیم دو ذیل در معماری اثر و طراح  سیستم به بسته خود وو  ماهیت تغییر

 :گیرود م های خارج  قرار   وشش

 های داخل   وشش -1

  وشش خارج  -2

های مختلف  ردها و فرآوردهها و سمنت بُ ساخته با عنوان گچبرگ همگ  از مصالح  یش LSF های داخل   وشش -1

 :باشند م 

 (گیپسوم برد، فایبر گیپسوم برد )گچبرگ -1

  الستر برد، -2

 منیزیوم برد، -3

http://lsfi.ir/post/electerical
http://lsfi.ir/post/electerical
http://lsfi.ir/post/cover
http://lsfi.ir/post/cover
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 فایبرسمنت برد،سمنت برد،  -0

 سمنت  الست، -5

 وودبرد، وودتایل، -6

 ومای آجری، -1

 .( الستوفوم)EPS ستاکوا،  XPS ستاکوا ستاکو،ا -8

 وال  نل، رو   نل -1

 ساودویچ  نل، -10

 فایبرگالس، گالس برد، گالس تایل، گالس بریک -11

  .(Poly Vinyl Chloride) کلراید وینیل  ل ، PVC  الستوبرد -12

 سرامیک تایل، -13

  . High pressure Laminate(کرافت + رزین فنل + اوورل ) HPL کرافت برد -10

  لیمر برد،  ل  کربنات تایل، -15

 آکریلیک تایل،  لکس  گالس، -16

ها، سمنت بردها، اووا  مصالح بنای  یا  یش ساخته  بسته به وو  طراح  از گچبرگ LSF های خارج   وشش -2

 :باشند م 

 (گیپسوم برد، فایبر گیپسوم برد )گچبرگ -1

  الستر برد، -2

 منیزیوم برد، -3

 سمنت برد، فایبرسمنت برد، -0

 سمنت  الست، -5

 وودبرد، وودتایل، -6

 ،(Breack Veneer) ومای آجری -1

 .( الستوفوم)EPS ستاکوا،  XPS ستاکوا ستاکو،ا -8

 وال  نل، رو   نل -1

 ساودویچ  نل، -10

 فایبرگالس، گالس برد، گالس تایل، گالس بریک -11

  .(Poly Vinyl Chloride) کلراید وینیل  ل ، PVC  الستوبرد -12
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  نل-تایل-آلومینیوم برد -13

 سرامیک تایل، -10

  . High pressure Laminate(کرافت + رزین فنل + اوورل ) HPL کرافت برد -15

  لیمر برد،  ل  کربنات تایل، -16

 آکریلیک تایل،  لکس  گالس، -11

 فوتو ولتائیک فیلم -18

 ضوابط اجرایی

 . سااااتح محاااال اجاااارا بایااااد دارای کااااف سااااازی اساااالب بتناااا  کااااامالً مسااااتح و تمیااااز باشااااد  -1

سازی اوجام شده  تأسیسات آب و فاخالب همکف باید قبل از کف .اجرای سازه قبل از اسلب بتن  )کف سازی( مجاز ویست

 .باشد

به جهت خاصیت قلیای  بسیار زیاد باتن و واکانش    .ازه باید کامالً خشک شده باشندهای محل اجرای س بتن و مالت -2

هاای عااری از    برای بتن .فعال با  وشش گالواوایز، از تماس مستقیم سازه با بتن و مالت مرطوب باید مماوعت به عمل آورد

 .کلرید ویازی به این امتنا  ویست

 .میلیمتر( فاصله داشته باشند 25اینچ )  1باید از لبه تُرد فووداسیون   ای جاوبهای دیواره راور کف  نل -3

 .ای مناسب اجرا گردد یورتان،  ل  اتیلن یا ایزوله های  ل  ای یا عایق راور باید بر روی کف خواب تخته -0

ابزارها و لاوازم جااوب  الزم بارای     .بندی باید شاقول و تراز و ثابت باشد های داخل قاباِستادهای دیوارها و  وصب  نل -5

 .وصب متلوب باید استفاده شوود

هاای بااربر    ای و سخت  جاوب  قاب ای باید به شکل  باشد که در رفتار سازه های سازه های غیرباربر در قاب اتصال قاب -6

 .تأثیری وداشته باشد

ی  برای تخلیه بارهای الکتریک  به زمین متصل ها های  از سازه با وصب کابل    از جای گذاری باید در محل ها قاب -1

های  رتاتابلوهای برق  روژه باید دارای  .شده و بارهای الکتریک  طبقات باال برای تخلیه به طبقات  ایین سازه اوتقال یابند

 .تخلیه در  ای هر تابلو باشند

ی رعد  گیر برای دفع حمالت الکتریسیته برق رتای چاه  تعبیه (Earthing) ی بارالکتریک  ساختمان و وصب برای تخلیه -8

های روز در زمینه احداث  الزم است اتصال زمین و لحاظ ومودن آخرین  یشرفت .است  م ها و جریاوات الکتریک  الزا و برق

اه رعایت خاوابط چا   .اهم اجرا شود 2ر ( با مقاومت حداکثچاه ارت )استفاده از بنتوویت و سایر مواد کاهش دهنده مقاومت

 .است م الزا VDE-0100 ارت بر اساس استاوداردهای آن ماوند

کاری شده باید با  وشش گاالواویزه  اششا  اصاالح و     یده شده و مواخع و وقاا جوشهای ساییده شده و خراش محل -1

 .ستاودارد  وشیده شوودادوباره در حد 

ی گالواوایز، سندبالسات یاا خاد زواگ زدگا  و خاد       ها های مورد استفاده باید دارای  وشش ها و براکت بولت م تما -10

 .خوردگ  مناسب باشند
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بسیار وزدیک به هم که غیرقابل دسترس  برای محکم کاری و به کارگیری  اِستادهای قرارگرفته در مواخع دو  بولت -11

 .مجاور منتقل شوود اِستادگردد، باید به حد فاصل  م ابزار 

دیگر وقاا که ویاز ای بیروو  و دروو ، بازشوها و  های مجاور د یواره ندی جویست  یا قفل بهای اخاف محل جویست -12

 .یت و سا ورت دارود باید در طراح  ساخت سقف وشان داده شوودبه تقو

بیش از وصف طاول جاو   ها  که طول آنها  ی جویستی مواز جد اکنندههای  تدارک جو یست اخاف  بر ای  ارتیشن -13

 .همچنین برای بازشوهای سقف و کف که یک یا چند عاو طول  را قتع کرده باشندباشد و  م یست 

ین عوامل مؤثر در تخریب سازه در اثر ویروهای جااوب  یاا خساتگ     تر مهمها  ی قاب فلزی سبک  یچشها سازهدر  -10

 .باشند م 

و قفاال  ،(Bridging) هااا دی،  اال بناا(Bracing)هااا مهاربناادی «3B»تمااام تمهیاادات الزم وظیاار عواماال موسااوم بااه  -15

ی دیوار، کاف و ساقف بایاد    ها قابای  های سازه ها در هر یک از عناصر و مؤلفه جهت مماوعت از  یچش (Blocking) ها بندی

 .عمال گرددا

های مناسب  وشیده شوود تا از تعارق   های آب سرد باید با عایق ی دیوار به ویژه لولهها قابهای عبوری از داخل  لوله -16

 .در داخل قاب مماوعت به عمل آید

و محل بازشوها و  وشش ها  آب بندی و عایق کاری رطوبت  و بخاربندی زیرستح سازه از روی فووداسیون تا جداره -11

 .سقف باید به طور کامل اوجام گیرد

بستن عاایق   .ه شود باید از حداکثر طول رول عایق بخاربندی و هوابندی برای  یچاودن آن به دور ساختمان استفاد -18

اینچا    0شود باید به اودازه یک الیه  م باید از  ایین ساختمان شرو  شود و هر الیه عایق که از باالی عایق  ایین  شرو  

بااالی  درز وفاوذ هاوا    ی  عایق  ایین  و الیاه ی  ساوت  متری( بر روی عایق  ایین  قرار گیرد تا در محل مجاورت الیه 10)

 .ایجاد وگردد

های ویمه به اوادازه عماق   اِستادهم راستای  محور اوتقال ویروهای واش  از بار طبقات باال تا فووداسیون با قراردادن  -11

های طبقه  ایین تا فووداسیون تاأمین  اِستادهای طبقات باال و راستای اِستادها در امتداد  ها در داخل جویست جان جویست

 .گردد

بدون اوحناا و   -تراز افق  و عمودی -ی ختوا مستقیم، عمود )شاقول(بر روها  اکنندهصب د یوارها و جدرواداری: و -20

ساوت  متر ارتفا  ، یک میلیمتر رواداری ختا در تراز افق  و  100ی هر اتصال، به ازاهای  دیگر، در محل اوحرا  یا عوارض

ساوت  متر، یاک میلا     120ی هر ویز به ازای افق  در هر طبقه ها قابدر  .شود م عمودی در طول و ارتفا  مجاز شمرده 

 .باشد م متر رواداری ختا در هر جهت مجاز 

قاب بنادی   (... های )گیپسوم برد،  الستر برد، سمنت برد، فایبرسمنت برد،  الستوبرد، وودبرد، فایبرگالس و  وشش -21

 .بنای  فاصله داشته باشنددیوارهای بتن  و  میلیمتر( از فووداسیون، کف و سقف، 13اینچ ) 1/2 باید

هاای   های سمنت برد، گیپسوم برد، فایبر سمنت برد و  الستر برد، در محل مجاورت با یکدیگر، باید با بتووه  وشش -22

 .االستیک درزگیری شوود
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 LSF دیوار برشی

گردود، ویاز به تمهیدات  برای ایجااد   م هر ساختماو  برای مقابله با ویروهای جاوب  وارد بر سازه که از باد و زلزله واش  

و اتصاالت  (Dampering Brace)و تأمین ساختماو  اوجام ای سازهآن دارد که به دو روش تأمین  ای سازهمقاومت در سیستم 

استفاده  (Shear wall) های دیوارهای برش  و اووا  قاب (Semi-reigid Connection) گیردار و ویمه (Rigid Connection) گیردار

ای اوجاام   ساختمان و برای افزایش عملکارد ساازه   ی سازههمگ  تکنیک های  هستند که بر روی ها  گردد که این روش م 

باه کاار    (Pendulum mass) و جرم آووگ  (Bace Isolation) جداسازیهای  گیرود و در روش تأمین ساختماو  اووا  روش م 

 .گیرود و بر روی ساختمان اوجام م  ای سازهخارج از سیستم ها  شود که اجرای آن م گرفته 

 ای ساازه هاای   ویز برای مقابله با ویروی جاوب  وارد بر سازه و ایحاد مقاومت LSF در سیستم ساختماو  قاب سبک فوالدی

 .یست از اووا  روش های  که دارای  اسخده  مناسب در برابر ویروی جاوب  وارد بر سازه باشاند اساتفاده وماود   با م الزم، 

ها و میراگرها در قالب دیوارهاای برشا  و ایجااد اتصااالت گیاردار و ویماه        توان از اوواع  از مهاربندی م برای این منظور 

 .ده ومودگیردار و همین طور جداسازها و اجرام آووگ  استفا

تأمین مقاومت ساختمان باید منتبق بر خوابط آن بوده و تمام مسایل و جزییاات آن  های  به کارگیری هر یک از تکنیک

 .به دقت مورد وظر قرار گیرود

 LSF نواع دیوار برشیا

وسبت به وو  و شارایط طراحا ، از اواوا  دیاوار برشا        LSF قاب سبک فوالدی های ساختمانبرای تأمین مقاومت برش  

 :شود م عامل در وظر گرفته  0وو  دیوار برش  عمدتاً  .توان استفاده ومود م 

 Ru شتاب مبنای طرح یا فشار باد و خریب -1

 ارتفا  ساختمان و لنگر برش  و واژگوو  -2

 ای سازهنیت خریب اهمیت ساختمان و ام -3

 تأمین طول دیوارهای مورد ویاز جهت مقاومت برش  -0

توان استفاده ومود که اوتخاب وو   م وو  دیوار برش  شناخته شده  6از  LSF ساختمان سبک فوالدی ای سازهدر سیستم 

 :آن بستگ  به وو  اوتظارات طراح  دارد

 OSB چوب  ای سازهدیوار برش  صفحات  -1

 Plywood چوب  ای سازهحات دیوار برش  صف -2

 ورق فوالدی ای سازهدیوار برش  صفحات  -3

 آلومینیوم کربنات ای سازهدیوار برش  صفحات  -0

 دیوار برش  فوالدی مقاوم شده -5

 دیوار برش  بتن  -6

 

http://lsfi.ir/post/shearwall
http://lsfi.ir/post/lsfsharewall2
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 عایق

 .کاری مناسب  باشد بایست دارای تمهیدات عایق م بر اساس شرایط طراح  آن  LSF سیستم ساختماو 

 :کاری باید اوجام  ذیرد وو  عایق 6در هر وو  شرایت   LSF برای ساختمان 

 (Air Barrier) عایق هوا بندی -1

 (Vapor Barrier) عایق بخار بندی -2

 (Thermal Insulation) عایق حرارت  -3

 (Acoustic) عایق صوت  -0

 (Fire resistance) حریقعایق  -5

 (Water Barrier) عایق آب بندی -6

توان به دو یا چند وو  عایق بندی رسید اما باید توجه داشت که اثرات هرکدان باید  م : گرچه گاه  با محصول  1وکته 

 .به تنهای  مورد بررس  و تأیید قرار گیرود

گیرود، باید  م سیدن به راهکارهای فوق مورد استفاده قرار که مواد و محصوالت مختلف  در جهت ر: با توجه به این2وکته 

ماوند استفاده از  شم سنگ برای فاای  .آن توجه خاص شودی  به عوارض استفاده هر یک وسبت به محیط مورد استفاده

اده از آن در  اشش  که هرکدام باید وسبت به عوارض استفهای   ل  استایرن یا  رو پلین یا  ل  یورتانهای  خاوه یا عایق

 .محیط مورد وظر تمهیدات خود را دارا باشند

 های عایقاستاندارد

 عمده استاودارهای مورد استناد جهت عایق بندی:

Standards ASTM C666 

Compliance Federal Specification HH-I-625F— 

– Curtain Wall and FIRESPAN Insulation as Types I and III, Class A, Category 5 (0.02 perm, 
tested in accordance with ASTM 

E66 procedure) 

– Safing Insulation as Types I and III, Class A, Category 5 

– SAFB Blankets as Type I 

– FS-56 Blankets as Type I 

– FS-26 Blankets as Type III, Class A, Category 5 

ASTM C652 

Federal Specification HH-I-665B— 

– Curtain Wall Insulation (all) and FIRESPAN Insulation (all) as Types 5A & 5B and 2 (0.02 
perm, tested in accordance with 

ASTM E66 procedure) 

http://lsfi.ir/post/insulation
http://lsfi.ir/post/insulation
http://lsfi.ir/post/standards
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 LSFهای  و سازه بتن سخت، های اپوکسی مجری کفپوش-اپوکسی شیراز

– Curtain Wall Insulation (CW 00, CW 60) and FIRESPAN Insulation as Types 3 and 4 (0.02 
perm, tested in 

accordance with ASTM E66 procedure) 

– Safing Insulation as Types 5A & 5B and 2 

– Sound Attenuation Fire Blankets as Type 5A 

ASTM E536 (rated noncombustible as defined by NFPA Standard 220 when tested according 
to ASTM E536) 

– THERMAFIBER Safing Insulation 

– THERMAFIBER Curtain Wall Insulation 

– THERMAFIBER FIRESPAN and FIRESPAN SS Insulation 

– THERMAFIBER Sound Attenuation Fire Blankets 

– THERMAFIBER FS-56 and FS-26 Blankets 

ASTM E554 or UL 5406 

– Safing Insulation used in conjunction with SMOKE SEAL Compound or with FIRECODE 
Compound, or other approved 

material in through-penetration firestop systems. 

UL 2006 

– Safing Insulation used in conjunction with various fill, void or cavity materials such as 
sealants and caulks in construction 

joint systems. 

ASTM C663 

– THERMAFIBER Insulations adsorb less than 51 moisture by weight and volume 

 LSF اضافه طبقه با

ی  توساعه هاای   بدون اشغال اراخ  محیط زیست برای بنا و هزیناه  یک  از بهترین الگوهای ساختماو  برای بنای جدید،

سااختماو   هاای   برای این منظاور روش  .باشد م موجود  های ساختمانزیرساخت  و خدمات شهری، افزایش طبقه بر روی 

روش هاای  ماوناد الوارهاای چاوب ،      .توان به کار بست که هرکدام دارای مسایل مخصوص به خود هستند م محدودی را 

موجاود   هاای  سااختمان طبقاات  ی  را برای توسعه LSF ها، اسکلت فلزی و قاب سبک فوالدی بسته ماوند قوط های   روفیل

 هاای  سااختمان ترین روش افازایش طبقاه بار روی     متلوب LSF سیستم ساختماو  توان گفت م  اما .توان به کار گرفت م 

 .باشد م موجود 

هاای   خود ماوند وزن بسیار کم بار مرده وسابت باه تماام روش    ای سازهخاص های  به دلیل مزیت LSF ساختماو  سیستم

بسیار کارآمدتر در برابر ویروهای جاوب ، عملیات سااختماو    ای سازهتر، عملکرد  اتصال متمئنهای  ساختماو  دیگر، روش

 طبقااتِ ی  ترین گزینه برای توساعه  ی محیط، متلوب آالیندههای  ساختماو  و  رت مصالح و زبالههای  کمتر و فقدان وخاله

توان وسبت به استحکام بنای ساختمان موجاود، امکاان سانج      م با این روش  .باشد م موجود  های ساختماننا بر روی بَ

طبقات وموده و طبقات را حداقل به میزان یک طبقه افزایش داد و در صورت  که استحکام بنای ساختمان موجود ی  توسعه

 .توان طبقات بیشتری را بر روی آن احداث ومود م ی آن ظرفیت باربری بیشتری را داشته باشد  و سازه

http://lsfi.ir/post/extendedfloor
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بتن ، فلزی و مصالح بنای  قابل اجرا  ای سازه یها ساختمانموجود ویز بر روی اووا   های ساختمانای  از وظر ماهیت سازه

در وظار گرفتاه شاده    ها  برای هرکدام از این ساختمان LSF های سبک فوالدی بوده و با تمهیدات  که برای اتصال ساختمان

 .گردد ی هر یک به طور مجزا طراح  شده و ساختماو  به طور امن احداث م  است، جزییات  اجرای  ویژه

 موجود ساختمان به LSF قهطب اتصال روش

 موجود ساختمان دو اتصال به توجه  ب  صورت در فوالدی، سبک قاب سیستم با بنا ی توسعه زیاد بسیار مزایای وجود با

 باه  LSF دیوارهاای  اتصاال  .گردد م  تبدیل خترآفرین ساختماو  به و شده اثر ب  آن مزایای فلزی، سبک قاب ساختمان و

 طاوری  باه  .باشد م  موجود های ساختمان روی بر طبقات اخافه اجرای و طراح  ی مرحله ترین حساس موجود، ساختمان

 ختار  و وااامن  ی توسعه هم و موجود بنای به رساو  آسیب موجب هم وگیرد، اوجام حساسیت و دقت با مرحله این اگر که

 و محاسابات   دقات  تماام  وگیارد،  اوجاام  درسات   به  روژه از قسمت این چناوچه.گردد م  موجود ساختمان روی بر آفرین

 موجود ساختمان به LSF ساختمان اتصال برای بنابراین .گردد م  ایجاد واامن ساختماو  و شده اثر ب  بعدی مراحل اجرای 

 .شوود رعایت ای سازه الزامات باید

 .گیرواد  قارار  اصال   سااختمان  تیرهاای  روی بر و تیرها  الن مبنای بر باید LSF ساختمان دیوارهای اجرای و طراح  -1

 .شوود وصب( دیافراگم)بام ستح روی بر وباید LSF دیوارهای

 شاووده  بااز هاای   بولت با وصب از و گیرد اوجام شیمیای  چسبهای  بولت با بتن  تیرهای روی بر LSF دیوارهای وصب -2

 تاأمین  و تیار  بار هاا   بولات  کششا   و برش  تأثیر از قبل  اطمینان باید منظور این برای .شود خودداری( بولت اکسپنشن)

 دقات  با تیرها مقاطع به رساو  آسیب وعدم تیرها کاری سوراخ رعایت همچنین و تیر، مقتع تسلیم تنش و تیرها مقاومت

 . رداخت آن به

 .باشد م   ذیر امکان روش دو به فلزی تیرهای روی بر LSF دیوارهای وصب -3

 اوجام «فوتینگ الین اسکوپ بولت» اجرای و طراح  طریق از بایست م  فلزی تیر LSF دیوارهای اتصال وخست، روش در

 و LSF دیوارهاای  وصاب  بساتر  ای سازه متمئن اتصال ایجاد جهت به کاوکتورهای  با الین اسکوپ بولت روش، این در .گیرد

 .یابند م  اتصال فلزی تیرهای به برشگیر عنوان به برش  عملکرد تأمین همچنین

 مورد فلزیهای  دک بتن های  دال اتصال در که موجود برشگیرهای و اتصال هایاِستادی  وسیله به توان م  دوم روش در

 .ومود متصل فلزی تیر به را LSF دیوار مستقیم طور به LSF دیوارهای راور کف از اتصال با گیرود، م  قرار استفاده

 وLSF دیوارهای توسط شده ایجاد برش  و کشش  ویروی بررس  از    باید بتن های  دال روی بر LSF دیوارهای وصب -0

 .گیرد اوجام «الین اسکوپ بولت» اجرای و طراح  با بتن ،های  دال متلوب  اسخده  توان

 LSF مصالح پوشش

در اواوا  و اقساام   هاا    وشاش  .روواد  م به کار  LSF و وهای  شدن فیزیک ساختمان LSF مصالح  وشش  برای  وشش سازه

 .روود م خاص به کار های  گوواگون ساختمان با إستاوداردهای مشخص و کاربریهای  گوواگون برای قسمت

 صفحات سیمانی-1

http://lsfi.ir/post/material-LSF-2
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چوب و خاک اره، سلولزهای چوب  و کاغذی، ماواد معادو    های  صفحات سیماو  از فرآوری سیمان با موادی وظیر براده 

و با افزووه های  وظیر فیبرها و الیا  فاایبرگالس و الیاا   لا     ها  ماوند سیلیکات ها، منیزیوم، کلسیم، کائولین و وظایر آن

صافحات سایماو  در اواوا      .شاوود  ما   رو یلن و الیا  فیبر  ل  آمید برای افزایش استحکام و خربه  ذیری بااال سااخته   

میل  متر ساخته شاده و در   200میل  متر تا  0.6مختلف از های  کدام در خخامت باشند که هر م  ای سازهو غیر  ای سازه

صفحات سیماو  در  وشاش دیوارهاای   های  کاربردهای .شوود م گوواگون وسبت به مورد اوتظار طراح استفاده های  کاربری

 .باشد م ها  بیروو ،  وشش سقف و  وشش کف طبقات،  وشش فااهای مرطوب و  وشش بام و وظایر آن

 صفحات گچبرگ-2

و منیزیوم و کائولین و الیا  فایبرگالس و  ل   ارو یلن  ها  وظیر سیلیکاتها  ها از ترکیب مواد گچ و برخ  افزوده گچبرگ

مقااوم   ،(MR)و  ل  آمید و وظایر آن برای افزایش استحکام و خربه  ذیری باال و در سه وو  گوواگون مقاوم در برابر رطوبت

برای برای  وشش دیوارهای فااهای داخل  و ساقف   (FM)و مقاوم در برابر حریق و رطوبت (RG)، و عادی(FR)ریقح در برابر

 .روود م بسته به وو  اوتظار طراح به کار  LSF ساختمان

 LSF مصالح سنتی

 از مصالح سنت  در بخش هاای  از سااختمان   ای سازهگاه  بسته به ایده طراح  معماری یا ویاز ساختماو  و یا کاربری 

LSF گردد م یا ومای دیوارهای خارج  استفاده  و کف ماوند فووداسیون، سقف. 

 بتن -1

کاربردهاای   ای ساازه و باتن سابک غیار     ای ساازه بتن در دو وو  بتن عادی و سبک و بتن سبک در دو وو  بتن سابک  

یاا غیار    ای ساازه ویز بسته به وو  طراح  و اوتظار طراح در وو   LSF های ساختمانگسترده ای در ساختمان یافته اود و در 

هاای   و همچناین کاشات  یال    LSF بتن در فووداسیون و کف ساازی و دال اسالب کاف سااختمان     .روود م به کار  ای سازه

بر رویبه عنوان ماده اصل  کااربرد دارد و بساتر سااختمان باه ایان مااده وابساته         LSF واردی که ساختمانفووداسیون در م

 .باشد م 

 آجر نما -2

رود و به دلیل ماهیت اصیل آن در معماری یک  از مصالح بسایار   م به کار  LSF آجر عمدتاً برای ومای خارج  ساختمان

 .دآی م به شمار  LSF متلوب برای ومای ساختمان

 سنگ نما -3

 .روود م به کار  LSF برای ایجاد ومای خارج  ساختمانها  تزیین  وما هماوند دیگر ساختمانهای  اووا  سنگ

 LSF مصالح مکمل

باه کاار    LSF گووااگون سااختمان  هاای   مصالح مکمل متشکل از مواد، مصالح و ابزارهای متفرقه ای هستند که در قسمت

 .روود م 

 مصالح تأسیسات  -1

 گرامت-1

http://lsfi.ir/post/material-LSF-mas
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 .رود به کار م  اِستادتصال کابل با اها جهت ماوع اِستادها از سوراخ  اوچ  گرامت برای عبور کابل

 تخته  شت بند-2

 .رود م به کار  اِستادتخته  شت بند عمدتاً برای ایجاد محل وصب  ریزها و ملزومات الکتریکال بین دو 

 LSF دیوار

 ی مرحلاه رود؛ باه طاوری کاه باا طراحا  و اجارای آن عماده         م به شمار  LSF ین عنصر سیستم ساختماو تر مهمدیوار 

گردد  م با طراح  و اجرای صحیح دیوارها،  ایداری و ایستای  سازه تامین  اینکهبه دلیل  .اوجام یافته است LSF ساختمان

ای الزم را  ایساتای  ساازه   اینکهو در غیر اینصورت هرچه قدر هم که ساختمان با رعایت موارد دیگر بنا شده باشد به دلیل 

 .ودارد ارزش ساختماو  وخواهد داشت

 (Assembly) و وصاب  (Montage)قتعات واردی که باید در به هم بندیدر این بخش به روش اجرای دیوارها و مسائل و م

 .گردود م مورد توجه قرار گیرود و قواعدی که باید رعایت شوود عنوان  LSF دیوارهای

 LSF دیوارهای

 :شود روش ساختماو  ساخته م  2دیوار به  LSF سیستم ساختماو  

 (Stick Built, On Site)وار به صورت ساخت درجادی -1

 (Precast, Prefabricated, Tilt-up, Panelized, Off Site) دیوار به صورت  نل  یش ساخته -2

 :گردود م گووه تقسیم  0دیوار به  LSF در سیستم سازه

 (Structural Load bearing wall)ای سازهی باربر ها قابهای   نل -1

 (Non-Structural Load bearing wall, Infill wall)میان قاب -ای باربر غیرسازههای  های قاب  نل -2

 (Non-Structural Non-Load bearing wall, Partition)جداکننده -ای سازهغیرباربر غیرهای   نل -3

 (Curtain wall)برون قاب - وشش خارج  -ای دیوار حایل دیوارهای  رده -0

 LSF یها سازههای ساخت  روش -1

گویند، وخست راورهای  ایین  م ویز (On-Site)که به آن ساخت در محل (Stick Built)حالت ساخت درجا در -1

ها به طور ترازدر شاقول راورهاای  اایین و بااال باه     اِستادو در تراز عمودی آن راورهای باال جاگذاری شده و سپ  

 (Partition)داخلا  هاای   ربر و جدا کنندهاین شکل ساخت عمدتا برای دیوارهای غیربا .گردود م ترتیب جاگذاری 

اما در شرایط هم که تغییرات  در ساختمان به وجود آمده باشاد امکاان وصاب دیاوار      .گیرد م مورد استفاده قرار 

 یش ساخته وباشد یا دشوار باشد، و ساخت درجا سهل تر و قابل کنترل تر باشد، بارای سااخت دیوارهاای بااربر     

 .یردگ م مورد استفاده قرار 

باشد  م (Precast, Prefabricated)های  یش ساخته به صورت  نل LSF عمده شکل ساخت دیوار در سیستم -2

گویناد و روش اجارای چناین دیوارهاای      م ویز  (Off-Site) و ساخت غیر محل(Panelize)که اصتالحاً به آن  نالیز

هاای   دیوارهای ساختمان    از طراح   الن ساختمان به شکل  نال  .وامند م  (Tilt-up) یش ساخته را تیلت آپ

آمااده در  های  محل طراح  به صورت  نلهای  گردود و سپ  طبق شماره م جدا از هم طراح  و شماره گذاری 

http://lsfi.ir/post/lsf-wall-int
http://lsfi.ir/post/lsf-wall
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توان  م در حالت  یش ساخته  .شوود م حمل و وصب در محل اجرای ساختمان ی  شوود و آماده م کارگاه ساخته 

 ی مرحلاه و لوله ها، عایق کاری،  وشش خارج  و حتا  وماای دیاوار را در    ها  از عملیات وظیر عبور کابلبسیاری 

باه دلیال    .داخل  را به محل اجرای ساختمان موکول وماود های  تولید  یش ساخته اوجام داد و تنها وصب  وشش

 ایش سااخته اوجاام     ی مرحلهرا در  داخل های  توان  وشش م اجرای إتصاالت  که باید داخل سازه اوجام گیرود و

اما  یش ساختگ  در کارگاه و ویااز باه کمتارین زماان حااور و عملیاات کارگااه  در محال اجارا یکا  از            .داد

ی بتن  ویز مورد آزمون ها سازهگرچه  یش ساختگ  در  .باشد م  LSF سیستم ساختماو ی  بسیار عمدههای  مزیت

تزاوزیت اثر ی  بسیاری ساخته شد ول  وزن بسیار زیاد و افزایش هزینه یها ساختمان 10ی  قرار گرفت و ط  دهه

حمل و وقال از  های  اورژی و هزینههای  حاملهای  بهره وری اقتصادی آن را کاهش داد و به مرور با افزایش هزینه

هزیناه  با وزن بسیار کم و حمل و وقل آساان و کام    LSF سیستم ساختماو  .ردیف صنایع ساختماو  حذ  گردید

هام   . یش ساختگ  را دوباره وارد صنعت ساختمان ومود و مورد استقبال فراوان صانعت سااختمان قارار گرفات    

 .شود م با همان دیوارهای  نالیز  یش ساخته شناخته  LSF اکنون به طور عمده سیستم

 LSF یها سازهاووا  دیوارهای  -2

به طور کل  LSF ی دیوارهایها قاباین وو   :(Structural Load bearing wall)ای سازهی باربر ها قابهای   نل -1

سااخته   هاای  سااختمان  .ومایناد  م بوده و تمام بارهای ثقل  و ویروهای جاوب  ساختمان را تحمل  ای سازهباربر و 

محدودیت ارتفاا  هار    .باشند م دارای محدودیت در ارتفا  ساختمان و ارتفا  طبقات  LSFای سازهی ها قابشده با 

توان با این سیستم طراحا  و باه    م طبقه را  10ساوت  متر( بوده و امروزه تا  080فوت )16تا  ای سازهار باربر دیو

 .اجرا در آورد

 ها قاباین  :(Non-Structural Load bearing wall, Infill wall)میان قاب -ای های باربر غیرسازه های قاب  نل -2

ای باربر هستند اماا بارای بارهاای ثقلا  سااختمان طراحا         در برابر ویروهای مکش و فشار باد و ویروهای صفحه

ی بتن  یا فوالدی مرسوم باه  ها سازهها در  عمدتاً به عنوان دیوارهای  ر کننده میان قاب ها قاباین وو   .شوود م و

ده ساختمان و در وتیجه کاهش مقاطع سازه اصل  و تأمین کاهش بار مر ها قابمزیت استفاده از این  .روود م کار 

ی هاا  ساازه ی سرد وورد باه  ها سازههای  رفتار مناسب در برابر ویروهای جاوب  ماوند زلزله و همچنین اوتقال مزیت

ها و کاهش خترات جاو  در برابر زلزله و دیگار فوایاد آن وظیار ماوارد      مرسوم وظیر فقدان آوار و علل مصدومیت

 .باشد م ی  ایدار  های تسعه ا به ساختمان سبز و استفاده از مصالح تجدید  ذیر و شاخصمربو

ایان واو     :(Non-Structural Non-Load bearing wall, Partition)جداکنناده  -ای غیرباربر غیرسازههای   نل -3

ای و بارگذاری بر  ل سازهبوده و مسائ ای سازهی ها قاببرای جداسازی فااهای داخل  ساختمان که خارج از  ها قاب

اوتظاار هایچ    .شوود م طراح  و اجرا  (Partition)مترتب ویست کاربرد دارود و به عنوان  ارتیشن داخل ها  روی آن

 هاا  قابرود و تنها موارد خاص مورد اوتظار از این وو   م وها  وو  تحمل بار یا مقاومت در برابر ویروی  از  ارتیشین

 .باشد م وتقال حرارت، صوت و رطوبت عایق بندی در برابر ا

این وو  دیوارها به عنوان دیوارهای خاارج    :(Curtain wall)برون قاب -دیوارهای  رده ای  وشش خارج  -0

گیارد و تنهاا در برابار     م بر روی آن اوجام و ای سازهگیرود که هیچ وو  بارگذاری  م ساختمان مورد استفاده قرار 

تنها بار ثقل  وارد بر این وو  دیوارها وزن خود دیاوار اسات کاه     .شوود م فشار و خالء واش  از مکش باد طراح  

خت  دیوارهای ی  عمده مزیت این وو  دیوارها کاهش و حذ  بارگسترده .ها باید بر اساس آن اوتخاب شووداِستاد

اصل  ساختمان و همچنین رفتار  ی سازهقتصادی و به سازی فن  در مقاطع ای  جاوب  ساختمان و در وتیجه صرفه
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ها باه صاورت   اِساتاد شود و  م در دیوارهای  وشش  عمدتاً از راور استفاده و .باشد م مناسب و فاقد ختر در زلزله 

کاه در   گیرواد و توساط براکات هاای      ما  ممتد و متصل به هم در راستای سازه تا بام ساختمان برروی هم قرار 

 ی ساازه باشاند باه    م فت سازه و عدم تأثیرگذای سازه بر دیوار اطبقه دارای تمهیدات  برای دری 3ی باالی ها سازه

ی ساازه باوده و باه شاکل  ارده      هاا  قااب در این شرایط دیوارها به طور کامل خارج از  .شوود م ساختمان متصل 

ی بتن  یا ها سازه  با های ساختمانبه  LSF ل مزایای سیستماستفاده از این روش برای اوتقا . وشاود م ساختمان را 

ساختمان ی  تواود با کاهش بارهای مرده م بلند مرتبه بسیار مؤثر است و  های ساختمانفوالدی مرسوم به ویژه در 

آن و افازایش خاریب ایمنا  ساازه و      ی ساازه اقتصاادی در  های  موجب کاهش وزن سازه و تأثیرات کاهش هزینه

اماروز یکا  از    (Curtailwall)اساتفاده از دیوارهاای  وششا     .به ساختمان گاردد  LSF اوتقال مزایای دیگر همچنین

 .رود م به شمار  LSF کاربردهای بسیار مرسوم سیستم

ی بتنا   هاا  ساازه فاوالدی و   ی ساازه ی مرسوم وظیار  ها سازهی سردوورد با دیگر اووا  ها سازهتلفیق  از های  استفاده -3

چارا کاه    .باود  LSF(Lighrweight Steel Frame) باه  LGS(Light Gauge Steel-frame) از هاا  سازهین عامل تغییر وام این تر مهم

ساختمان بیشتر مورد عنایت واقع گردید و هد ، سبک سازی هر وو  ساختماو   ای سازهسبک سازی و  ایداری ی  مسئله

 Hybrid)ی هیبریادی هاا  ساازه ی سارد واورد باه عناوان سیساتم      هاا  هسااز تواوست با تلفیاق   م بود که  ای سازهبا هر وو  

Structures)اوجام گیرد. 

 LSF نصب دیوارهای

 LSF های های قاباِستادنصب 

 .اسمبل  دیوارها رعایت شوودموارد و مقررات این بخش برای تأمین عملکرد بهینه و ایستای  سازه باید در زمان مووتاژ و  

 LSSI CS - 222 ستانداردا

همچنین وباید قبالً  .ها باید تمیز بوده و از خاک خوردگ  طوالو  مدت و رطوبت مستقیم محافظت شده باشنداِستاد -1

 . یچ خوردن سوراخ شده باشندی  به واستهها  مصر  شده و بال آن

 . یچیدگ ،  اره شدگ ، خراشیدگ   وشش و زوگ زدگ  باشند ها وباید دارای له شدگ ، خمیدگ ،اِستاد -2

وظام فن  و  612این رواداری باید متابق فصل هفتم وشریه  .ها وباید وقض شده باشداِستادرواداری  یچش و اوحرا   -3

 .اجرای  کشور باشد

ها باا  اِساتاد باید به سمت بیارون باوده و    اِستادجهت جان وخستین  .های هر قاب باید به یک جهت باشنداِستادتمام  -0

ها در هیچ یک از اِستادقسمت داخل   .اوتهای  دیوار باید به سمت بیرون باشد اِستادیک جهت چیده شوود و در  ایان جان 

 .ها دخالت ومایداِستادتواود در تنظیم آرایش جهت جان  م عوامل مختلف   .وباید به سمت بیرون باشد ها قاب

توان با رعایت موارد زیر  م در برخ  شرایط  .ها باید با یک  یچ سرمته به بال راور  ایین و باال متصل شوداِستادی  لبه -5

دیوار در هنگام اوتقال و جابجای  و وصاب  (Δ)و مماوعت از خروج از محور دلتای اِستادحداکثر از دو  یچ برای محکم کردن 

 :استفاده ومود

 .از هم رعایت شوودها   یچ م ویم برابر قتر اسمرکز به مرکز یک و ی  فاصله -1

 .آزاد بال راور رعایت شوودی  از لبهها   یچ م یک و ویم برابر قتر اسی  فاصله -2

http://lsfi.ir/post/lsf-wall-2
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 .به صورت مورب  یچ شده باشندها   یچ -3

 .توان دو  یچ کرد م از هر إوتهای دیوارهای باربر غیربرش  را  اِستاد 3حداکثر  -0

 .یا با مهاربندی قتری وباشد Plywood یا OSB با دیوار از وو  برش   وشش یافته -5

مجااز   (Wafer Head) خودکاار سارمته از واو  ویفار هاد     های  ها به راور تنها با استفاده از  یچاِستادتصال ا -6

 .باشد م 

باید از وو  فلز خد زوگ یا با  وشش مناسب جهات محافظات از خاوردگ     ها  و بولتها  و میخها  تمام  یچ -1

 .باشند

 .باشد م مجاز  AISI S100 آیین وامه استاودارد E استفاده از إتصال جوش متابق فصل -8

جوشکاری باید حتماً با مواد  وشش  خد زوگ  وشیده و از  وسیدگ  و خوردگ  و زوگ زدگ  های  محل -1

 .محافظت شوود

 .باشد م مجاز  (Partiation)باربربه راور تنها برای دیوارهای غیر اِستاداستفاده از روش  اوچ و  رچ برای اتصال  -10

هاا   ها در موارد دیگر ماوناد کانج  اِستادو همچنین إتصال  (H  شت به  شت به هم )مقتع مرکب اِستادتصال دو ا -11

سااوت    30ایانچ )  12ی  و باا فاصاله   (Hex)سر آچاری هگز #8و با  یچ سرمته خودکار حداقل  اِستادباید از داخل جان 

 .باشد اِستادساوت  متر( از هم در طول  50اینچ ) 20حداکثر ی  و با فاصله اِستادین و باالی وتهای  ایامتر( از 

 اِساتاد باید توسط جوش کاری در محل برخاورد دو   (Box لب به لب به هم )مقتع مرکب قوط  اِستادتصال دو ا -12

حاداکثر  ی  ساوت  متر(و به فاصاله  2.50اینچ ) 1حداقل مقدار طول خط جوش به اودازه  .ها اوجام گیرد یعن  زاویه لبه

 .ساوت  متر( باید رعایت شود 50اینچ ) 20

 .دارد باید از اتصال جوش استفاده ومود ای سازهدر مواردی که مقتع مرکب وقش مقتع واحد در عملکرد  -13

متر( به سمت راور تجاوز  میل  305) اینچ 12وباید از حدفاصل  اِستادین ها از باال و  ایاِستادسوراخ کاری و  اوچ  -10

 .کند

 .تر باشد متر( عریض میل  38) اینچ 1-1/2ها وباید از اِستادهای  ها و  اوچ عرض سوراخ -15

 .متر( بلندتر باشد میل  102) اینچ 0ها وباید از اِستادهای  ها و  اوچ طول سوراخ -16

 .میل  متر( باشد 610اینچ ) 20وباید کمتر از  اِستاددر طول ها  و  اوچها  به مرکز سوراخکاریمرکز ی  فاصله -11

و هاا   و کابال کشا   هاا   محل عبور لولاه های  و  اوچها  تأسیسات از قبل آماده بوده و سوراخ کاریهای  باید وقشه -18

ب  مورد و اخااف   های  گیرد تا از سوراخ کاریهای تأسیسات صورت  ها بر اساس وقشهاِستادابزارهای تأسیسات بر روی 

حداالمکان عبور تأسیسات از دیوارهای غیرباربر اوجام گیرد تا دیوارهای باربر کمتر ماورد ساوراخ    .در مقاطع  رهیز شود

 .کاری واقع شوود

ود از وساط جاان   شا  ما  وامیده  (Bridging) که  ل (Channel) شکل U ها باید توسط یک کاوال واوداو اِستادتمام  -11

 .میل  متر( عریض تر باشد 38اینچ) 1-1/2سوراخ محل عبور بریج وباید از  .ها عبور داده شده به هم متصل گردوداِستاد

 .گردد م متصل  اِستادباشد به  م  اِستاد% از عرض جان 80بریج توسط یک براکت که به طول حداکثر تا  -20

 .میل  متر( کمتر باشد 1.1میل) 03ن وباید از حداقل خخامت بریج و براکت إتصال  آ -21
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 باه هام متصال شاوود کاه قفال       اِساتاد إوتهای دیوار و کنار بازشوهای دیوار باید توسط یک راوار یاا    اِستاددو  -22

(Blocking)  شود م وامیده. 

در محل وصب اجزای خارج  به دیوار از قبیل کابینت، ورده، شیرآالت، کنسول، کمد و دیگر ابزارهای آویازان از   -23

گردد که اصتالحاً قتعه  م قاب وصب  اِستادبه صورت جان مقتع به سمت بیرون بین دو  اِستاددیوار یک قتعه راور یا 

 .شود م وامیده  (Backing)  شتیبان

حاداکثر رواداری   .ای طبقات باال و  ایین باید در یک جهت و در یک راستا و دقیقاً زیر هم باشاند هاِستادآرایش  -20

 .باشد م میل  متر(  11اینچ ) 3/0از زیر هم ها  ها و جویستاِستادخروج از مرکز جان 

 LSF بازشوهای دیوار

به جهت ایجاد معابر دسترس  و تردد و وورگیری و تهویه و موارد دیگر دارای بازشوهای  هساتند   LSF های دیوارهای قاب 

های طراح  و ویازهای معمااری   محل این بازشوها در طراح  معماری و براساس ایده .گردد م که موجب تحقق این موارد 

جا ومای  این بازشوها در  الن معماری  .گردود م و یا اموری از قبیل تأسیسات و دیگر موارد موجب التزام مشخص و معین 

بایاد وکاات    LSF برای ایجاد بازشوها در قاب دیوار .گیرود م مورد توجه قرار  LSF مشخص شده و در زمان طراح  دیوارهای

 .ها مورد توجه قرار گیرود مربوا به طراح  و ایجاد آن

 LSSI CS - 032 ستانداردا 

هاا   طراح  محل بازشوها بر اساس ایده .تداخل وماید LSF های قاب دیواراِستادایجاد محل بازشوها وباید در ترتیب آرایش 

باشد و جاوماای  آن براسااس    م گذاری قاب بندی اِستادو ویازهای معماری و ساختماو  بوده و فارغ از وو  و تریب آرایش 

های معماری یا ویازهای ساختماو  و بدون در وظار گارفتن آرایاش     و براساس ایدهمحل بازش .گیرد م قواعد بازشوها اوجام 

معماری  الن یا ویازهای ساختماو  قابال  های  ها در مواردی که با ایدهاِستاداما توجه به آرایش  .گردد م ها جاومای  اِستاد

 .خواهد بودها  تتبیق باشد موجب کاهش وزن قاب بندی و کاهش مصر  فوالد و زمان و هزینه

 LSF ترین ماشین تولید پیشرفته

از ساوی   CAD/CAM باا تکنولاوژی   LSF سبک فاوالدی  های ساختمانی سردوورد برای ها سازهترین ماشین تولید   یشرفته

شرکت مهندسین مشاور آقاای اساتفان ویپار    ی آن به  معرف  و وخستین ومووه 2016آوریل  5در  Pinnacle شرکت  یشرو

 LSF ی طراح  و اجرای وخستین ساختمان سبک فوالدی تحویل گردید که ماوند همیشه آقای ویپر به عنوان شرو  کننده

 15و یاک هتال    Geranium طبقه به واام جراویاوم   10مجتمع مسکوو  ی  بلند مرتبه در جهان، طراح  و تولید یک  روژه

 .را کلید بزود Hippeastrum پیسترومطبقه به وام هی

این ماشین ب  وظیر قدرتمند به عنوان ابرماشین رول فورمینگ مقاطع ساختماو  سرد وورد جهان، با تاوان تولیاد تماام    

متر، جان مقتع از  میل  5و  اوچ شده با مشخصات تولید مقاطع به خخامت  CNC اتوماتیک مقاطع سردوورد به صورت تمام

متر،  میل  25متر تا  میل  15ساوت  متر و لبه داخل  از  10ساوت  متر تا  5ساوت  متر، بال مقتع از  05ر تا ساوت  مت 10

های تولیاد   ترین محصول تکنولوژی ماشین متر در ساعت تولید مقاطع برای دیوار و خر ا، به عنوان  یشرفته 300با سرعت 

 15سبک فوالدی را باه   های ساختمانل  ب  رقیب مهندس  طراح  رود که ب  شک م ی سردوورد به شمار ها سازهمقاطع 

 را عاالوه بار عناوان    Heavy Gauge Steel Framing های سبک، عنوان جدیدی به وام دهد و در ادبیات سازه م طبقه ارتقاء 

http://lsfi.ir/post/opening-LSF
http://lsfi.ir/post/lsfmachine
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Light Gauge Steel Framing ی به دامنه Gauge Steel Framing  این محصول قدرتمند تحات عناوان   .وماید م اخافه X888 ،

ع قاب سبک فوالدی را به سمت ارتقای طبقات و افزایش بسیار بااالی ظرفیات بااربری مقااط     های ساختماناستاوداردهای 

 .کند م جا سرد وورد، به روزرساو  و جاب

اختمان باا تکنولاوژی   اوقالب  در صنعت  یش ساخته سازی و سبک سازی س Pinnacle تولید این ماشین از سوی شرکت

 X6+1 ویاز باا معرفا  ماشاین قدرتمناد      2012این شرکت  یشرو در سال  .رود م ی سبک سردوورد شده به شمار ها سازه

 .ی ظهور رساویده بود طبقه را به منصه 10ساختمان سبک فوالدی 

 دنطبقه در لن 7هتل 

این هتال   .ساخت رساود ی مرحلهطراح  و به  LSF ی سرد وورد یک هتل را با سیستمها سازهبا استفاده از  Icarus شرکت

 .به بهره برداری رسید 2012های سال  در المپیک  ارک لندن ساخته شده و برای بازی

 طراح  تحت وظار آقاای اساتفن ویپار    اوجام گرفته و طراح  آن توسط گروه  Howick تولید قتعات توسط ماشین آالت

Stephen Napperبوده است. 

کف سازی هتل باا اساتفاده از دک و    .بر روی آن طراح  و ساخته شد LSF طبقه 1ی همکف از بتن ساخته شده و  طبقه

 .بتن سبک اوجام گرفت

 LSF ماشین تولید

طراحا  و تولیاد    PinnacleLGS در شرکت CAD/CAM با تکنولوژی LSF رفته ترین ماشین تولید تمام اتوماتیک قتعات یش

در ساال   PinnacleCAD X6 این محصول باا واام سیساتم    .افزایش دهد 12طبقه تا  10را به  LSF های ساختمانشد تا ارتفا  

 .به بازار معرف  گردید 2012

 طبقه شامل دیوار، کف، سقف و خر ا 10یک تا  برای ای سازهطراح  و تولید قتعات -

 ای مدل سازی و محسبات سازه شامل ورم افزار طراح ، جزییات و  نالیز و -

 های طراح  شده متابق وقشه عملیات  اوچ، سوراخ کاری و برش قتعات -

 متر میل  350متر ال   میل  81تولید مقاطع از  -

 میل  متر 3تا  0.1از خخامت  متر میل  15متر و لبه تا  میل  15تا  01های  بال -

 متر در ساعت 150تا  080سرعت تولید  -

 متر در ساعت 3000خط تولید بیش از  -

 میل  متر 10080طول -

 میل  متر 1130عرض -

 

 

 

http://lsfi.ir/post/7%20storihotel
http://lsfi.ir/post/lsf%20forming
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 LSF طراحی غیر استاندارد

 .باشاد  ما   LSF یهاا  ساازه طراحا   ی  طراح  از مساایل اساسا  و اولیاه    ای سازهرعایت استاوداردهای طراح  و الزامات 

های مورد استفاده شده، دارای  تاوسیل مفصل  الستیک  ی فوالدی سبک سرد وورد به دلیل خخامت بسیار کم ورقها قاب

واوند به راحت  در حالت مفصل  الستیک قرار گرفتاه و موجاب   ت م های اصل  ساختمان  در مقاطع بوده و تحت بارگذاری

 .باشاد  ما  ای بسایار مهام    رعایت الزامات طراحا  ساازه   lsf های ساختمانبه این دلیل در  .ای شوود های منف  سازه کروش

حااالت  ی سبک فوالدی عل  رغم توان باربری بسیار باال در شرایط خمش ، در شرایط کماوش  و  یچش  مشامول  ها سازه

تواوند ختر آفرین ویز باشاند و در صاورت باروز حاوادث       م  lsf حدی بوده و در صورت عدم رعایت استاوداردهای طراح 

 .ماوند زلزله و ورود ویروی جاوب  به سازه، به راحت   ایداری خود را از دسات داده و موجاب تلفاات جااو  و ماال  شاوود      

باشد که الزامات  م ا به طراح  سقف توسط شرکت هوشمند سازه آروین آرا شود مربو م ای که در تصویر مشاهده  ومووه

و در وسط اعاای کال  راورهاا   اِستاددر آن رعایت وشده و خر اهای بام خارج از محور باربری اعاای  lsf یها سازهطراح  

در حال  کاه تحمال بارهاای ثقلا  و اوتقاال آن باه        .گردد م های قاب وارد  قرار گرفته و بار بام در حقیقت بر روی کال 

ها توسط اعاای کال  کننده عالوه بر اشتباه بودن از وظر استاودارد طراحا ، خاعف عملکاردی ویاز     اِستاداعاای عمودی 

  الستیک شده و از حالت طبیع  خود خارج شده و فشار آن بر اعاای اصل  وارد تاین اعاا به مرور زمان دچار حاال .دارد

 .گیرد م شده و دیوار در حالت بحراو  قرار 

 
 IBC: Section R603 و AISI متابق استاودارد Stud از joist مسیر اوتقال بارها( و رواداری خرج از مرکزیت) Load line روش صحیح طراح 

http://lsfi.ir/post/nonstsndard_design
https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/6/wall-construction#R603
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 LSF عدم انسجام طراحی

در صورت  که طراح سازه وتواود این  .، دقت در تتابق طراح  سازه است LSF ی فوالدی سبکها سازهیک  از مسایل مهم 

تواود دچار اشکاالت  گردد که در بر طر  کردن آن اشکاالت ویز خود به خود دچاار   م اوسجام را حفظ کند، طراح  سازه 

در ایان   .باشد م شود متعلق به شرکت هوشمند سازه آروین آرا  م تصویری که مشاهده در به طور ومووه  .گردد م اشتباه 

در یاک جهات دچاار     lsf دیاوار  .شاده اسات  های اشتباه  ویز  ی راه حل موجب ارائه lsf دیوار واشاقول  ایجاد شده در دیوار

های  ر کننده  واشاقول  در طراح  شده است و برای  ر کردن فاای به وجود آمده از واشاقول ، طراح اقدام به طراح  قاب

اما این واشاقول  به همین منوال به طبقات باالتر سرایت کرده و رفته رفته فاای به وجاود آماده ویاز بیشاتر      .وموده است

ی سبک سرد واورد باه دلیال    ها سازهدر  .دچار واشاقول ، عمالً در حالت بحراو  قرار گرفته است lsf یعن  دیوار .استشده 

هاای  الساتیک در    های موخع  قرار گرفتن مقاطع و سهولت کاروش  های فوالدی و در معرض کماوش خخامت  ایین ورق

 .اقول بودن دیوارها اهمیت بسیار زیادی دارودو وو  اتصال دیوارها به فووداسیون و طبقات، ش lsf مقاطع

بتن به دلیل شادت قلیاای     .شود م ی سازه ویز اشکال دیگری است که در این تصویر مشاهده  مالیده شدن بتن به بدوه 

 .گردد م  lsf یها سازهدرصد، دارای خورودگ  بوده و موجب  وسیده شدن  63باالی 

 

 

 

 

 

 

http://lsfi.ir/post/wall_error
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 ناشاقولی: شرکت هوشمند سازه آروین آراطراحی ساختمان با خطای 

 
 

 1-با اسکلت فوالدی LSF خطای اتصال

ی فاوالدی گارم واورد    هاا  سازهبا  LSF یها سازهشود، وو  تلفیق و ترکیب  م مشاهده  ها سازهیک  از ایرادات  که در اکثر 

توان و وبایاد کاه ایان دو     م ی گرم هستند، اصوالً وها سازهدارای رفتاری کامالً متفاوت با  lsf یها سازهاز آوجای  که  .است

شود،  م در تصویر زیر که ومووه ای از آن مشاهده  .سازه به وحوی باهم ترکیب شوود که اوتظار رفتاری واحد از سازه داشت

خود این تیرآهن ویز دارای  اینکهیک تیرآهن فوالدی قرار گرفته است که به جهت سبک فوالدی بر روی  ی سازهدیافراگم 

بر روی آن ویز اشتباه بوده و در رفتار دو  lsf باشد، بارگذاری سقف سازه سبک فوالدی م اشکال طراح  به صورت طره ای 

 .منف  در دیافراگم خواهد بودهای  جاد تداخل و موجب کروشای سازه

هیچ وو  اتصال  به شکل صلب یا تداخل  lsf فوالدی و سازه سبک سرد وورد ی سازهاصل اساس  این است که بین دو وو  

بتنا  طراحا     ی ساازه که باک  راه  له و آساوسور با سیستم فوالد گارم یاا    ها سازهدر این وو   .در بارگذاری ایجاد وگردد

فوالدی یا بتنا  برقارار باشاد و     ی سازهو  lsf ی سازهصله ای منتق  بین دو باشد، باید فا م گردد، که اوتخاب صحیح   م 

 .زیاد و خیل  زیاد، در صورت لزوم فووداسیون دو سازه ویز مجزا طراح  گرددی  حت  در مناطق  از وظر ختر وسب  زلزله

http://lsfi.ir/post/lsf_to_hot01


 

 
35 

 

 LSFهای  و سازه بتن سخت، های اپوکسی مجری کفپوش-اپوکسی شیراز

 آرا طراح  توسط شرکت هوشمند سازه آروین .ای های طبقه بر روی تیرآهن طرخ بارگذاری جویست -1

 

 طراح  توسط شرکت هوشمند سازه آروین آرا .طبقه بر روی تیرآهن طرخ ایهای  بارگذاری جویست -2

 
 

 LSF خطای طراحی و اجرای دیوار و مهاربندی

و موارد مترتب بر آن، دو مورد از موارد مهم، طراح  دیوار مهاربندی و اتصال دیوار بر  LSF در طراح  دیوارهای ساختمان

 .باشد م روی بستر ساختگاه 

برای تحمل ویروی برش  حاصل از  lsf یها قاباصوالً مهاربندی عاو مؤثری است که عملکرد آن، ایجاد سخت  کاف  در 

 .باشد م قاب سبک فوالدی  های ساختمان  وارد بر قاب دیوار در ویروی باد، زلزله و ویروهای طبیع  و یا غیرطبیع

http://lsfi.ir/post/error-wall-bracing
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در یک سر دیوار باه امتاداد تااج     stud ، در حقیقت محوری است از  ای عاوlsf این سخت ، در یک قاب مهاربندی شده

 .lsf در سر دیگر دیوار stud یک عاو

 شرکت تیوا، توسعه کارخاوجات داروسازی دکتر عبیدی

 

سااختمان قااب سابک     ای ساازه وا آشانا باه مساایل    های  دو ومووه از اشتباهات اساس  که توسط شرکت در تصویر فوق

 .شود م دهند، مشاهده  م رخ  lsf فوالدی

همان طاور کاه در تصاویر قابال      .باشد، وو  مهاربندی است م  lsf اشتباه وخست که اشتباه بسیار بزرگ  برای قاب دیوار

وبوده و احتماالً برداشات  اسات آزاد و غیار منتقا  از قااب       lsf ای سازهمشاهده است، طراح  معماری منتبق بر سیستم 

خمش  که به همان شکل به سیستم ساختماو  قاب سبک فوالدی منتقل گردیده است و اصالحات الزم منتبق بر شرایط 

 .آن لحاظ وگردیده است بر روی lsf ای سازهسیستم 

 AISI-S213 ی مهاربندی مورد اشاره در آیین واماه ها قاببه دلیل وجود بازشوهای متعدد در قاب دیوار، شرایط و الزامات 

در حال  که  ای اعااا   .اجرا شده استها  برآورده وشده است و مهاربندی صرفاً به شکل  فریبنده بر باالی وال درگاه  نجره

باشند و وه تنا در اثر برش حاصل از ویروهای جاوب  وارده هیچ گووه مقاومت  ودارود و به دلیال افازایش    م  فاقد مهاربندی

مااعف در قسمت  ایین  دیوار ایجاد شده است که موجب تسریع در برش در تراز کف  م سخت  در قمست باالی دیوار، ور

 .باشد م 

برای  ای سازهستر اتصال دیوار ویز بستر مناسب  ویست و فاقد شرایط ی ساختمان، بها قاببا وجود ختای ایجاد شده در 

 .باشد م  lsf ای سازهاتصال دیوار 

 خطای نصب دیوار فونداسیون

تمااس  ی  اصال  در خصاوص وحاوه   ی  وکتاه  2بایست به  م بر روی فووداسیون،  lsf جهت وصب دیوار قاب سبک فوالدی

 :با فووداسیون مورد توجه قرار گیرد که LSF ی فلزی سبکها قاباعاای 

http://lsfi.ir/post/lsf-of-fondation
http://lsfi.ir/post/lsf-of-fondation
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روز از زمان آخرین عملیات بتن ریازی در فووداسایون ساپری     10بایست حداقل  م    از اجرای فووداسیون، حتماً  -1

شود و ها  عملیات سوراخ کاری برای وصب بولتی  دهبتن فووداسیون تأمین شده و آمای  شده باشد تا حداقل استحکام اولیه

 lsf ی سبک فوالدیها قاب ای سازهعالوه بر آن، بتن به خشک  کامل برسد تا از اثر قلیای  بتن بر روی  وشش زینک عناصر 

 .به مماوعت وماید

هرگز وباید با بتن خی  در تماس باشند یا در مجاورت بتن و سایمان خای  باه کاار      LSF ی قاب فلزی سبکها سازه .2

 .در تماس مستقیم باشند lsf ی سبک فلزیها قابروود یا بتن و سیمان هرگز وباید با اعاای 

اده در تصاویر وشاان د   .توان به بررس  برخ  ختاهای اجرای  و ایرادات فن  در این خصوص  رداخت م از دو الزام فوق 

به میلگردهاای فووداسایون بساته     lsf ای سازهدر تصویر مورد اشاره، ابتدا قاب  .شده، به وقض إلزامات فوق اشاره شده است

 .شده و سپ  عملیات بتن ریزی بر روی آن اوجام شده است

 شهرک پرند 5شرکت بامشهر هفتم، فاز  -<

 

ها طبق تصاویر زیار در   اِستاد، عملیات بتن ریزی اوجام شده و به میلگردهای فووداسیون lsf    از بستن قاب دیوار سازه

 .داخل بتن دفن شده اود

ساختمان قاب فلزی سبک شاده و   ای سازهاین عمل موجب تأثیر شدید محیط قلیای  بتن بر روی زینک  وشش اعاای 

 .گردد م ان در اثر گذشت زمان و تأثیر رطوبت و زوگ زدگ ، موجب بروز عامل برش  ایه در تراز ساختم

و بتن  lsf ای سازهدر محل مرز تماس بین اعاای  ای سازهعالوه بر بال اثر شدن  وشش سازه و ایجاد  وسیدگ  در اعاای 

ها(و اعاای جمع کننده)راور اِستاد) lsf ی سازهفووداسیون، این عمل موجب بروز یک اتصال بسیار صلب بین اعاای عمودی 

یا ترک( شده و به دلیل باال بودن ظرفیت جذب ویروی اتصال به وجود آمده به دلیل غرق شادن در باتن، موجاب از باین     

رفتن گشتاروهای مورد ویاز سازه جهت رفتار مناسب در اثر ویروی برش ، موجب اوتقال ویروی خمش  به اعاای عماودی  

 .گردد م بودن ظرفیت مقاومت این اعاا در برابر خمش و  یچش، موجب شکست در دیوار  سازه شده و به دلیل  ایین
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 LSF خطای طراحی و نصب مهاربند

مهاربندی یا دیوارهاای  های  وشدر برابر ویروهای جاوب  باد و زلزله، از اووا  ر LSF برای مهار ساختمان قاب سبک فوالدی

مهاربنادی بارای اغلاب    هاای   فوالدی یکا  از متاداول تارین روش   های  مهاربندی قتری با تسمه .گردد م برش  استفاده 

در  R گردد که ویاز به افازایش خاریب رفتاار    م در وواح  زلزله خیزی، در شرایت  استفاده  LSF کوتاه مرتبه های ساختمان

 .خریب زلزله وباشد

ی  فصال ششام وشاریه    یا خوابط AISI S000 2016 یا AISI S213 طراح  مهاربندی قتری متابق با خوابط استاوداردهای

 .گیرد م اوجام  612

این مکان یاب  در  الن  .باشد م یاب  مهاربندهای قتری  مکانی  وخشتین گام برای طراح  مهاربندهای قتری، در وحوه

فاوالدی و   ای سازههای  اصل  اوتخاب وو  مهاربندی براساس قتری تسمه ای یا  وششی  معماری ساختمان، تعیین کننده

از  .واهد بودتوزیه ویروها بر اساس دیوارهای برش  و مهاربندی خی  وحوهی  زیرا  الن معماری تعیین کننده .باشد م چوب  

 .این رو وخستین موخو ، بررس  وخعیت دیوارها برای تعی  وو  دیوار برش  یا مهاربندی و مکان یاب  آن خواهد بود

ی قااب  هاا  ساازه در  (Diagonal Steel Strap Bracing) فوالدیهای  برای مکان یاب  دیوارهای مهاربندی قتری با تسمه -1

وصاب  ی  درجاه در زاویاه   60درجاه ای و حاداکثر    30حاداقل  ی  عایات زاویاه  سبک فوالدی، وخساتین شارا الزاما ، ر   

در صورت  که این زاویه تأمین وباشد باید وو  دیوار را از مهاربندی قتری به دیاوار برشا  باا     .باشد م مهاربندهای قتری 

ر چنادان زیااد وباشاد،    در شرایت  هم که ویاروی توزیاع شاده دیاوا     .فوالدی یا چوب  تغییر داد ای سازههای   وشش ورق

مهاربنادی قتاری در ارتفاا  دیاوار     ی  واحیاه  2وسط به دو قسمت باال و  ایین، از ی  توان با تقسیم دیوار دقیقاً از وقته م 

 .استفاده کرد

http://lsfi.ir/post/lsf-brace-Error
http://lsfi.ir/post/lsf-brace-Error
http://lsfi.ir/post/specification
http://lsfi.ir/post/specification
http://lsfi.ir/post/specification


 

 
31 

 

 LSFهای  و سازه بتن سخت، های اپوکسی مجری کفپوش-اپوکسی شیراز

 

فوالدی یا دیوارهای برش  های  یک  دیگر از شرایط بسیار مهم در تعیین جاومای  دیوارهای مهاربندی قتری با تسمه -2

دیوارهای  که  .فوالدی، دقت در تخت و یکنواخت بودن دیوارهاستهای  چوب  یا  وشش ورق ای سازهبا  وشش صفحات 

دارای اوحنای صفحه ای بوده و یا برای ومادهای معماری اوتخاب شده اود، برای اوتخاب به عنوان دیوارها مهاربندی یا 

چوب  یا  وشش ورق فوالدی مناسب ویستند و مهاربندی روی دیوارهای با  ای سازهفحات دیوارهای برش  با  وشش ص

 .باشد م اوحنای صفحه ای ممنو  

 :ومایید م مهاربندی را در تصاویر مشاهده ی  ومووه های  از ایرادات فن  اجرا شده در موخو  وقض زاویه

شرکت منازیل، الیسنز جنسیز کانادا در دوبی -1  
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 واحدی مسکن مهر مرودشت 1221تدبیربنا آزما، مجمتمع مسکونی  شرکت -2

 

 

 LSF فلسفه

گساترش و  هاای   و بایساتگ  هاا   و شایساتگ   LSF به بیان ماهیت، علل و استدالل ظهور و توساعه تکنولاوژی   LSF فلسفه

 . ردازد م در امر ساخت  متلوبی  استفاده به عنوان یک گزینه

    (Cold-Formed Steel Frame Structure) ی قاب فلزی سرد ووردها سازهز ابتدا با وام  LSF تکنولوژی سیستم ساختماو 

آن مورد  م میالدی در بریتاویا و به ویژه امریکا، رفته رفته مراتب عل 20ی  از کسب جایگاه وزد مهندسان و معماران در دهه

هاای   بیشتر قرار گرفت و این امر منته  به تشکیل تیم ویژه تحت سر رست   روفسور جورج وینتر در داوشاگاه های  بررس 

ی سارد واورد در ساال    ها سازهاستاوداردهای طراح  ی  و در وهایت اوتشار وخستین وسخه 1131کروول و واشنگتن از سال 

 .گردید 1106

تحت  50ی  صنعت  و رشد داوش مدیریت  در اوایل دهه های سیستم  در مدیریتهای  به مرور زمان با مترح شدن بح 

تأثیر عوامل و عواقب جنگ جهاو  دوم و رشد ساختارهای سیستماتیک صنعت، تحوالت جدیدی در مهندس  ساختمان به 

و از  وماود و مبحا  صانایع سااختماو  آغااز گردیاد       م وقو   یوست که امر ساخت و ساز را به عنوان یک صنعت مترح 

ین بحثا  باود کاه جلاوه صانعت      تار  مهام در این فرایند  یش ساخته ساازی   .ساختمان به عنوان یک صنعت وام برده شد

مدیریت تولید و مدیریت  روژه در دو مسایر  ی  ساختمان را تحت تأثیر خود قرار داده و مدیریت ساخت و ساز در دو شاخه

 .جداگاوه اما در راستای یک هد  مشخص ظهور گردید

مساکوو  و در  های  عمران ساخت و ساز، ساخت مسکن به صورت اوبوه و مجتمعهای  با تثبیت جایگاه مباح  و مدیریت

در صنعت ساختمان بخش عمده ای از سرمایه گذای مسکن در کشورهای  (Prefabrication) فرایند آن،  یش ساخته سازی

ارو ای غرب  به ویژه بریتاویا، فراوسه، بلژیک، وروژ، سوئی ، سوئد ی ها اقتصادی وظیر امریکا، کاوادا، و دولتی  دارای توسعه

http://lsfi.ir/post/lsf%20philosophy
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هاای   بتنا  جایگااه خاصا  در  اروژه    ی  دیوارهای  یش سااخته  .را به خود اختصاص داد 60ی  و آلمان غرب  از اوایل دهه

ی هاا  قااب د که جایگاه در این مرحله بو .یافتند م متک  بر این تکنولوژی به سرعت رشد  های ساختمانساختماو  یافت و 

خاص در این زمینه به عنوان یاک  های  فلزی سرد وورد ویز به جهت دارا بودن شرایط ایده آل برای  یش ساختگ  و مزیت

سرعت چندبرابری وسبت به باتن در قسامت تولیاد و     .ایده آل در جهت  یش ساخته سازی مسکن مترح گردیدی  گزینه

حمل و وقل چندین برابری و سبک  و راحت  در قسمت ساخت وخساتین دالیلا  بودواد کاه موجاب گردیدواد وخساتین        

 ا  از آن طارح مبااحث      .در فلوریدای امریکا با این سیستم ساخته شاوود  1166مسکوو  آ ارتماو  به سال های  مجتمع

در امریکا این وو  ساخت و ساز را به عنوان جایگزین  ایاده آل در برابار مصاالح    ها  حیط زیست و جنگلوظیر حفاظت از م

مباح  مادیریت  رشاد روزافازون یافات و      80تا  66های  چوب  قرار داد و مورد توجه معماران قرار گرفت، و در طول سال

جوی  در اورژی و مباح   ایداری در داوش مادیریت  موارد جدیدی وظیر بازیافت، منع تولیدات  سماودهای مخرب، صرفه 

ایان   .صنایع، مدیریت  روژه و مدیریت تولید در مدیریت ظهور یافتند و و از این گذر باه دویاای مهندسا  کشایده شادود     

هاای   ی فلزی سرد وورد معتو  شود و در ایان ساال هاسات کاه فایلم     ها قابمباح  موجب گردیدود تا توجه ویژه ای به 

ی فلزی سرد وورد تولید و رواوه ها قابساختماو   های سیستمی  تبلیغات  بسیاری در جهت معرف ، رشد و توسعه مستند و

 های ساختمان .اوج تغییر مهندس  ساخت از مصالح سنت  به مصالح صنعت  و  یش ساخته بود 10ی  دهه .بازارها گردیدود

شدود و در مجالت  م ی فلزی سرد وورد ساخته ها قابساخته یا  مسکوو  با دیوارهای بتن   یشهای  بلند مرتبه و مجتمع

 .کردود م خودومای  های  و روزوامه

 ورم افزاری و ترکیب ورم افزارها با ماشین آالت ساخت صنعت  و تکنولوژی های سیستمبا تکامل صنایع تولیدی و ظهور 

CNC  سیستم 10از اویل ، CAD/CAM  در صنایع به عهده گرفت و  م عال  و وقش بسیار مهجایگاه  16ظهور یافت و در سال

و وارم   BIM (Building Information Management) گسترش ابزارهای ورم افزارهای معمااری و مهندسا  و ظهاور فنااوری    

بالفاصاله   .جدیدی از ساخت و ساز را  یش روی مهندسان و معماران قارار داد های  افزارهای مدیریت مال  و اقتصادی افق

مجهز ومودود و با  CAD/CAM تخصصین مدیریت و صنایع ساختمان وارد عمل شده و ماشین آالت خود را به ورم افزارهایم

 -به صورت طراح  و تولید ورم افزاری  2000ی فلزی سرد وورد از سال ها قاببهینه سازی و افزایش سرعت و دقت تولید 

شتر در عرصه ساختمان درخشید و تبلیغاات بسایاری بار روی آن    ماشین  و عملیات ساختماو  با سرعت و دقت هرچه بی

هزار واحد در امریکا  8رشد چند برابری به خود گرفت و بیش از  ای سازهواگهان سرعت ساخت با این سیستم  .اوجام گرفت

 .ساخته شد 2002تا  2000واحد در استرالیا ظر  دو سال از  3000هزار واحد در کاوادا و  5و 

 Canadian Sheet Steel Building) ورق فلازی  های ساختمانی فلزی سبک مؤسسه کاوادای  ها قابتکنولوژی با گسترش 

Institute) و اتحاد قاب بندی فلزی شمال امریکا (North American Steel Framing Alliance) امریکاای  شابکه   ی  و مؤسسه

در کاوادا و دیتریچ در امریکاا و اوجمان    KML و(Bailey)بزرگ بیل به همراه دو شرکت  TSN با برود (The Steel Network) فلز

و اوجمن مل  خاواه ساازی    (Southern African Light Steel Frame Building Association) قاب فلزی سبک افریقاب جنوب 

فلازی سارد واورد را از     قااب ی  حوزه(National Association of Steel-Framed Housing Inc) قاره اوراسیای  قاب فلزی حوزه

ی  وه تنها توسعهها  دیگر ترکیب ومودود که هد  وهای  آن ای سازه های سیستماوحصاری فراتر برده و با تمام  های ساختمان

باالتر مهندس  ساختمان و زلزله و اقتصاادی و  های  سرد وورد شده بلکه توسعه معیارها و ارزش ای سازهسیستم ساختماو  

صنعت دست یابند بنابر این اسم این سیساتم سااختماو  را   ی  تعریف شده در حوزههای  به باالترین ارزشمدیریت  بود تا 

 -کرد وه صارفاً ساردوورد باوده آن    م که در کل حکایت از سبک  ساختمان - Lightweight Steel Framing قاب فلزی سبک

 .ودآن کوشیدی  در ستح جهان به تبلیغ و توسعه LSF وهادود و با برود
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دیگر باا ایان   های  باشد و وسبت به فناوری م فن  و در میان برودها اسسم واشناخته ای های  در میان زبان LSF هم اینک

در هاا   باشد اما در میان مهندسان ساختمان به ویژه در امریکای شمال  یک  از ایاده آل تارین گزیناه    م اسم واشناخته تر 

و طالیه داران آن بارای   م روود روز افزون معرف  و تبلیغات آن توسط مؤسسات حااما  .رود م شرایط مناسب آن به شمار 

بزرگا  وظیار کروال،    های  دست یاب  به اهدا  عال  در صنعت ساختمان همچنان با شدت و قوت ادامه دارد و در داوشگاه

ل  در کاوادا باه تربیات مهندساین در    میزوری، جاوزها کینز، واشنگتن، ام آی ت  و میشیگان در امریکا و داوشگاه اتاوا و وی

 . ردازود ستح کارشناس  ارشد و دکترا م 

LSF طبقه 12طبقاتی بلند مرتبه در 

 2012طبقه  10در  LSF وخستین ساختمان

 

 امریکا NUCONSTEEL شرکت

 LSF آیین نامه

آغاز  AISI بین الملل  با محوریتهای  متالعات بر روی آیین وامه 88ی سردوورد از سال ها سازهبر روی  م با آغاز تکوین عل

توساط مرکاز   « ی فوالدی سبک سرد وورداه سازهآیین وامه طراح  و اجرای »به وام  608-ضی  گردید و در وهایت وشریه

 .تحقیقات مسکن و ساختمان ایران منتشر گردید

 
از طریق سازمان  11در سال  «(بخش سازه) LSF - ی فوالدی سرد ووردها سازهآیین وامه طراح  و اجرای » این وشریه به وام

 .فن  و اجرای  کشور ابالغ گردید

 .ابالغ گردید 12در سال  «(بخش غیر سازه) LSF - ی سرد ووردی فوالدها سازهآیین وامه طراح  و اجرای » سپ 

http://lsfi.ir/post/LSF-10
http://lsfi.ir/post/specification
http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=49cbbe8c-a365-4686-8032-68929d687609&Mode=Download
http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=49cbbe8c-a365-4686-8032-68929d687609&Mode=Download
http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=96dc70a0-4ee7-4669-97b5-7357af584c0b&Mode=Download
http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=96dc70a0-4ee7-4669-97b5-7357af584c0b&Mode=Download
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 LSF آیین نامه مرجع

 ی سرد وورد شده و سیساتم سااختماو   ها سازهمرجع که در تمام کشورهای جهان برای طراح  و اجرای های  آیین وامه

LSF  های  بر مبنای آیین وامهگیرود همگ   م مورد استناد قرارAISI    قرار دارود که متابق با شرایط حاکم در هار یاک از آن

 .گردد م اعمال ها  گوواگون به روز رساو  شده و تغییرات  بر آن م کشورها از لحاظ شرایط جوی و جغرافیای  و شرایط اقلی

در ارو ا  Euro Code III در بریتاویا و CSI و BS 5110 ,BS 5150های  در استرالیا و ویوزلند و آیین وامه AS/NZ 0600 آیین وامه

از جملاه   LSF ی سرد وورد و سیستم ساختماو ها سازهژا ن و افریقای جنوب  و هند برای طراح  و اجرای های  و آیین وامه

کند که تمام  م را منتشر  ویز همه ساله استاودارد مقاطع SSMA اِستاداوجمن تولید کنندگان  .مشابه هستندهای  آیین وامه

 .مؤظف هستند تولیدات خود را بر مبنای آن ارایه ومایند LSF تولید کنندگان مقاطع سیستم ساختماو 

 :AISIهای  آیین وامه

https://goo.gl/uRHhjt 

https://goo.gl/LX1Q6J 

 LSF یا مصالح سازه

و مقاطع مرکب و إتصااالت و ملحقاات آن را    ای سازهروود و اعاا و مقاطع  م به کار  LSF سازه لیدر تشک ای سازه مصالح

 دهند م  لیتشک

 : مقاطع اصل -1

 اِستاد -1

 شیا ها متابق جدول بار بر اساس آرااِستاد .باشد م وارد بر سازه  یتحمل بارها یبرا ای سازهعنصر  نیتر  اصل اِستاد

ها اواوا  و  اِستاد .گردود م  ی جاوما یمتر  ساوت 60و  00، 30 ،20ی  ساختمان با فواصل مشخص شده کی یثابت برا

 .شده اود  طراح یقدرت باربر تیتقو یشده برا نهیبه لبا اشکا ایخاص  یمنظورها یبرا  اوقسام گوواگوو

 راور -2

ها اِساتاد باشد که  م  LSF سازه یعاو قاب بند نیتر  راور اصل قتیدرحق .باشد م  ای سازه  باربر ول ریغ یراور عنصر

بزرگ تر که همراه  اسیموسوم است که عمدتاً در مق زیمقتع به وام تراک و نیا .گردود م  تیوجود آن تثبی  به واسته

 .شود م به کار برده  ستیبا جو

 ستیجو -3

 دیا و باگردواد   م  میها تنظاِستاد شیبه فواصل آراها  ستیجو .باشد م عاو باربر سقف  نیتر  ( اصلرچهی)ت ستیجو

دار باه   بیشا  یهاا  سقفمقتع در  نیا .منتقل سازود نیی ا اِستادبه  قاًیباشند تا بار سقف و طبقه را دقها  آن ریز قاًیدق

 .رفتر موسوم است

 دک -0

 ای ای سازهو اوتظار،   به وو  طراح  روود که بستگ م به شمار   بتن یها سقفمهم سقف در  یاز اعاا یفلزهای  دک

اماا   .روواد  م و به عنوان قالب بتن به کار  رودیگ م قرار ها  ستیجو یبر رو ای سازه ریغهای  دک .باشند م  ای سازه ریغ

http://lsfi.ir/post/refrence
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در ساقف ماورد   هاا   آن  داشاته و مقاومات خمشا    ای سازهروود و وقش  م  کاربه ها  ستیبا حذ  جو ای سازههای  دک

 .ردیگ م محاسبه و برآورد قرار 

 هت -5

رفتار اجارا شاده و ساپ       یباشد که وخست بر رو م  ها سقفاستفاده در  وشش  یاشکل بر  مقتع کاله کیهت 

 .ردیگ م آن قرار  ی وشش بر رو

 لنتیرز -6

 یسااز   خنثا ی  فاه یکاه وظ  ردیا گ ما  مورد استفاده قارار   وارهای وشش سقف و د رکاریستح ز یبرا لنتیمقتع رز

از قااب و   رونیا بهاای   قیعاا  یبارا  یبساتر  جااد یو ا واریا د ایکاهش اوتقال صوت مقتع سقف  ،ای سازهدرون  یصداها

 .شدبا م ها  کاهش ترک ی وشش برا یکاهش اثرات سازه بر رو نیهمچن

 ها چی  -1

 
 

 :مقاطع مرکب -2

 اِستاد نگیک -8

تواود  م بسته به عرض بازشو  اِستاد نگیک .گردد م باشد که در قاب بازشوها استفاده  م  H مقتع مرکب اِستاد نگیک

 .را شامل گردد H چند مقتع مرکب ای کی

 اِستادکورد  -1

گاردد و براکات    ما  اساتفاده    برشا  یوارهایدر دو سر قاب د اِستادباشد که به عنوان  م  H مقته مرکب اِستادکورد 

 .گردد م به آن وصب  (Hold-Down)هولداون

 مریتر -10

باشد که داخل هم قارار گرفتاه    م تراک  کیو  ستیجو کی ایراور  کیو  اِستاد کیمقتع مرکب باک  شامل  مریتر

 ریا غ یوارهاا ید ایا ساقف  -کف یدر قاب بازشوها مریمقتع تر .به هم متصل شده باشند چی  ایباشند و با اتصال جوش 

 .گردد م باربر استفاده 

 ردیگ -11

 جااد یا ایا تار   نیسانگ  یاوتقال بارها یو برا ریها به عنوان شاه ت باشد که در سقف  م مریو تر H مقتع مرکب از ردیگ

 .شود  ها در محور متقاطع استفاده م ستیجو  و تالق منیمحل اتصال و وش یبرا یریت جادیا ای بزرگتر یها دهاوه
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http://lsfi.ir/post/material-LSF-st 

 LSF مصالح عایق

در برابر حرارت و برودت، وفوذ آب و رطوبت و بخار و هوابندی و صدابندی  LSF مصالح عایق برای عایق ساختن ساختمان

 روود م دیوارها به کار 

 پشم سنگ -1

 .رود ما  ن در برابار اوتقاال حارارت و صادابندی باه کاار        شم سنگ یک عایق معدو  بوده و برای عایق بندی سااختما 

ماورد  ی  مورد اوتظار برای عایق کاری در برابر حرارت و صدابندی محاسبه شده و متابق اوتظار حجم و داوسیتهی  داوسیته

سااختمان متاابق   عاایق بنادی   هاای   اواوا  روش  .گیرد م ها قرار اِستادالزم اوتخاب و در میان فاای خال  دیوارها و بین 

 .باشد م  SFA استاوداردهای تجویزی و جزییات إرایه شده توسط

 پشم شیشه -2

مورد ی  داوسیته .گیرد م آب مورد إستفاده قرار های   شم شیشه برای عایق بندی حرارت  در ساختمان و عایق بندی لوله

 .باشد م ه ویز ماوند  شم سنگ کاربرد  شم شیش .اوتظار باید محاسبه شده و متابق اوتظار اوتخاب گردد

 (پلی یورتان)پاششی، تخته ای، نواری -3

این محصول عمدتاً باه ساه شاکل تولیاد      .باشد م شیمیای  برای عایق بندی ساختمان ی   ل  یورتان یک ماده فرآورده

بین دیوارها اوجام گیارد کاه   تواود  م  ل  یورتان  اشش   .توان از هرگدام إستفاده ومود م گردد که بسته به وو  اوتظار  م 

آن باید از قبل توسط طراح مورد محاسبه قرار گرفته یا بر طبق دستورات شرکت سازوده برای استفاده در محل ی  داوسیته

هاای    ل  یورتاان  .باشد م اما ذستفده از آن در دیوارهای  که محل عبور تأسیسات هستند ممنو   .مورد وظر اوتخاب گردد

 .گیرود م رای عایق بندی آب و رطوبت و بخار و هوابندی مورد استفاده قرار وواری عمدتاً ب

  الستوفوم ای    اس -0

 ایک     اس -5

 هوابندیهای  کرباس -6

 بخاربندیهای  کرباس -1

 اووا  ایزوالسیون ها -8

 خد رطوبتهای  رزین -1

 تزریق های  فوم -10

 LSF ساختمان موبایل

سایار در  هاای   واگان  که به شاکل  ابتادای  در قالاب    قرن هفدهم بودهای  یک  از ایده (Mobile House) خاوه قابل حمل

طراح  های  ی روش فراوسه متولد شدود و مورد استفاده دوره گردها و سیرک بازان و خاوه به دوشان قرار گرفتند اما توسعه

امریکای  مجبور های  گاوچران .زان و دامداران امریکای  رخ دادی کشاور سیار در امریکا برای استفادههای  و ساخت این خاوه

http://lsfi.ir/post/material-LSF-st
http://lsfi.ir/post/material-lsf-ins
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در حقیقت ووع   .در سفر به سر ببرود و به یک سر ناه راحت سیار ویاز داشتندها  و گاه ماهها  طوالو  هفتههای  بودود مدت

های  توسعه یافته با سازهی  درشکهدر ابتدا ووع  ها  این ساختمان .زودگ  عشایری مبتن  بر کوچ سازمان یافته تری داشتند

  .به عنوان یک خاوه مورد استفاده قرار بگیرودها  تواوستند سال چوب  بودود که با اسب قابل حمل و جابه جای  بودود و م 

 

 

 

های موبایل  های اسکان، اداری و ستادی دومین عرصه ای بود که به وفور ساختمان برای تأسی  ساختمان کاربری وظام 

ویاز به تأسی  سریع ساختمان، برچیدن سریع، به جا وگذاشتن وخاله و وشاوه، اوتقال و اساتقرار ساریع و    .ا به کار بستندر

های  امان   های موبایل در بستر مهندس  ارتش توسعه یافته و به ساختمان راحت ستادی، همگ  موجب شدود تا ساختمان

ی ظهور برسند که از وظر راحت  و ایساتای  حتا  از    و گراوقیمت به منصهباال های  و متمئن مجهز به تکنولوژی و فناوری

 سااخت مبتنا  بار   هاای   موبایل با اتکا بر تکنولوژیهای  امروزه طراح  و ساخت خاوه .های سنت   یش  بگیرود ساختمان

CAD/CAM موبایل بسیار  های چشمگیر در ساخت ساختمانهای  های هیدرولیک  و مصالح مقاوم موجب  یشرفت و سیستم

هاای   و ساختماو  و راحت  و آسایش مساکوو  هماراه باا جاذابیت     ای سازهگراوقیمت شده است که از وظر امنیت وایمن  

 .سیار شده استهای  قابلیت بسیار راحت جا به جای  موجب رووق تجرات گران و  ر سود خاوه

طراحا  و اتصااالت و ماشاین آالت تولیاد ماوناد      ی هاا  و  یشارفت  LSF های قاب سبک فلزی ی تکنولوژی سازه با توسعه

هاای   از تولیاد سااختمان   ویز ساهم   LSF های گوواگون، سازههای  و ویازهای بازار تقاخا برای کاربری CAD/CAM های سیستم

تولید دقت و سهولت باالی ساخت و  .موبایل را به خود اختصاص دادود و تواوستند به خوب   اسخگوی ویازهای تقاخا باشند

های سیار ایده آل بود و موجب گردید  برای ساختمان LSF سیستم ساختماو  قاب سبک فلزی ای سازهو مقاومت و ایستای  

 .ی متلوب  در این عرصه به کار گرفته شود تا به عنوان گزینه
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