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 دهیچک

یماLSF(کهبهاختصاا ن  اLightweight Steel Framingسبک)یساختقابفوالدستمیس

مراباها یاعماداا کواااممراباه میسااختما ااایاجرایاستکهبرایساختمانستمیسکینامند،

اوساههیمهندسا عمرا د کشو اادییمو داایااستمیازسشود یمطبقه(استفادم5)حداکثراا

دا د،بریچوبیساختساختما اایبه  شاایادیکهشبااتزستمیسنیباشد.ای مد  مافتهی

بیا انرشکلگرفتهاسات ازارکای(Track ادا  اراک)ای(Studبهناماستاد)ییاساسکا برداجزا

شود.مقاطعمو داساتفادمیمرپاساختما بیسردنو دشدم،ساختا اصلزمیگالوانیفوالدیاامرخین

ساتمیسنیشاوند.ایمتصلمگریکدیاست،کهمهموال باااصاالتسردبهشکلU,C Zستمیسنید ا

یااا  شیبارایمناسبنیگزی بهعنوا جا  دیتکهبهشکلگستردمبهکا مسالاس03د حد د

سیساتمساازمنیاست.اافتهیشرفتهیپید صنهتساخت سازکشو اایاژمی گامیساخت،جایسنت

سااختمانهایا امانهاا،اید انواعساخت سازاامانندخانهاایمساکونی ادا ی،اتالااا اتالنپ

کاهنیکهعال مبرادادیاانشا میبر سجیمدا س دانشگاای، ستو انهادا ایکا بردمیباشد.نتا

نیاخوااادشاد.اید فوالدمصرفیمنجربهکااشچهلد صدد،ینمایسرعتاجرا احداقلد برابرم

مناسابد یا عملکاردلارزمسااختیالبااتیافیفرا ا ازجملاهسارعت کیایمزالیبهدلستمیس

باابیاارکییاواناانیامچنااسات،افتهیی  اجقابلاوجهایدنیازکشو اایا ید بسریاخیااسال

باشد.یمدا ازینگر ایدیسازمایااستمیس

 

 سااختما  ،صانهتمقاطعسردنو دشدم،(( LSF سبک فوالدی قاب سیستمهای کلیدی: واژه

کشو  سازی
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 مقدمه -9-9

ازینیشهرنشااوساهه تیمهاجرتبهشهراا د نهات،یجمه از شدیاقاضایمسکنناششیافزا

 گار،یساخت سازازسویدیاایسنت  ش مسکنبااوجهبهناکا نمدیمتناسب سو عدمعرضهکی

اوساههعلاوم امر زمنمودماست.ریمختلفاجتنابناپذجوامع سازیساختما  اد یازصنهتاستفادم

اهاداد را یاست.اماکنو د ادمی سازگردساخت د عرصهینیفنا  یااینوشیدایپ فنو موجب

 بهارمیینشانا   نیاقرا گرفتهاسات.ازادییمو داأیساختمان نینواای فنا  یستمیسزیادیاز

کیامنااط مختلافکشاو یسااختمانازااایی نییایاجغراف،یمیاقلطیشرا مندیازننهامتناسببا

.[1]گرددیممحسوبید بخشساختما  مسکن اقتصادیفن ضر  ت

 مسئلهبیان  -9-2

 کمباود مهاجرپاذیری،  شادجمهیات، امچو  مشکالای دلیل به اکثرشهراایایرانازجملهبوشهر

 بهار اسات،باا جاود نیازمندساخت ساز نوسازیاایگستردم ساختمانی فرسودم اای مسکن،بافت

 د   سااز سااخت ااای اناوز  ش ااا، ساختما  از برخی احداث د  اجهیزاتمد     مصالح از اگیری

 داشاتن قرا    ایرا  جغرافیایی   ا ضاعاقلیمی به اوجه با که است حالی د  این .سنتیاست شهرااعمداا 

 ن ا ااای   سانگینیمصاالح دلیال باه ساو یاک از  سااز سنتیسااخت اای   ش زلزله، کمربند بر  ی

 زمانی د  م بود  طوالنی بهدلیل دیگر سوی از   محیطی زیست  پیامداای جانی خطرات نیز   ساختمانی

 جادی  باه  اسات ااای محاد دیت   باامهایاب ساخت مدیریت منظر از انرژی ااالف  ساز  ساخت

 فناا  ی   اا کاملسیستم مهرفی عدم اصلی، مشکل خصوص د این استاندا داا،  عایت عدم از صرفنظر

  سااختما  بخاش د  بناا احداث ازمجریا  برخی امچنین   متقاضیا  اغلب ساختمانیبرای نوین اای

 باا لذا .باشد بخشمی این د  اجرا برای اا سیستم از یک مهایبار   مزایا دقی  ابیین عدم نیز   مسکن

 ایان احقیا  اساسی مسئله بهمسکن شهراایما  نیاز   کشو  د  سازیساختما  صنهتی  اابرد به اوجه
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 باه سااختما  بخش د  کافی اوجیهات از(L.S.F)سبک فوالدی قاب سیستم کا برد حد ااچه که است

است؟ برخو دا  شهربوشهر د  مسکن احداث  یژم

 تعاریف -9-3

 سیستم ها و فناوری های نوین ساختمانی -9-3-9

 مقا مات   اجرا سازی،سرعت سبک که شود می اطالق صنهتیساخت اایش    از ایمجموعه به

.میبخشد بهبود سیستم د   ا  اکوستیک حرا ای عملکرد   دادم افزایش حری  برابرزلزله، د   ا اا سازم

 فوالد سرد -9-3-2

یاا  قهایبریدمشادم از  قاایفوالدیسازمایساختهمیشودکهازطری پرسفوالدسرد

برخالففاوالدناو دگارمبارای)میشونددادم   لفرمینیگفوالداوسطمجموعهایازقالبااشکل

بنابراینننها اباناامفاوالدسارد  د(بهعملیاتحرا اینیازنمیباشنو دسردشکلدایبهاینشیوم

ااری دیگرمحصوالتن نازکار،سبکار دا ایاولیدسادمخانوادةفوالدسرد  اعضایشناسند.می

،کمتاریبرخو دا ناد نسبتبهامتااایاولیدیبهشیوةنو دگارمخاودازازیناهااایمهموالبودم 

نیازاایسازمای غیرسازماید دساترس گسترمایازضخامتاایمختلففوالدبرایبرن  دمکرد 

 .[2]باشدمی

  L.S.Fسیستم  -9-4

موساومباودمLSFباه(Light Weight Steel Frameساختما اایپیشساختهفوالدیسبک)

اصالیجاز 0ایانسااختما اااازکهبصو تخشک عمداابااستفادمازااصاالتپیچیبکا می  ند.

مقاطعمتشکلاز  قاایفوالدیسردنو دشدمبرایسازم،صفحاتاختهگچیبهعنوا پوشششامل:
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تما اابهعنوا یکسیستمصوایاشکیلمیشوند.کا برداینساخالیهعای حرا ای   یهد  نی 

سازمایمستقل اکثراد انبومسازیساختما ااید طبقه،دفاار سااختما ااایاجاا یکوچاک،

 احداایصنهتی سالناای  زشییکطبقهاست.یکسیستمسازمایبا برثقلیاستکاهقابلیات

ساازمای ادا د.د سااختما ااایارکیبشد باسیستمسازمایدیگر،ماننددیوا اایباتنمسالح

کواامبصو تسیستمسازمایمختلطبکا می  د.استفادمازاشکالمختلفن طب نیاینناماهمجااز

میلیمترمیباشاند.5/2اا6/3بودماست.مقاطعن دا ایابهادمتنوع محد دماغییراتضخامتیبین

،شکلمیگیرد.اجزا قااممباهعناوا عضاوباا برcمقطعبهشالودمبه اسطهکالفافقیباLSFااصال

ستونید با اایثقلیعملمیکند،برخیازایناعضاد داانهمها بندیجاانبیساازمعاال مبارباا 

ثقلی،متحملنیر اایناشیازبا جانبیامبودمکهاحتنام ادا د سیستممهرفیشادماناد.ساقف

شدماست.ایراا ایرچهاااعماداادا ایمقااطعبااایرچهاایفلزیسردنو داینسازماامتشکلاز

میباشند.پوششسقفبادالبتنید صو تیکپا چگیالزمباینباتن پر فیالفاوالدیc zاشکال

،بمنظو با بریجاانبیساازمد امتادادLSFایرچه،میاواندبهعنوا سقفمرکبفلزیطراحیشود.

  شایجادشدم:سیساتم4مد،ازداانهاایبا برجانبیاستفادممیشود.داانهاایبا بربهاصلیمتها

داانهاایمها بندیبااعضایقطری،سیستمدیوا برشیبا  قفوالدینازک،سیساتمدیاوا باا برباا

ااایااا سیستمدیوا برشیبتنمسلح؛کهمها بندیبااعضا قطاریبارایسااختما OSBپوشش

.[1]طبقهمسکونیمجازاست4طبقهمسکونی سیستمبا برجانبیدیوا برشیبتنمسلحاا2
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(1-1)شکل lsfنمونهایازساختما سازیباسیستم 

 

lsfنمونهایازانبومسازیباسیستم  (2-1)شکل

 فنی تأییدیه -9-4-2

 اا سیستم د   ا اا پایاییساختما    پایدا ی به مربوط  ضوابط استاندا داا  عایت که است مد کی

 قاانو بودجاه به بنا نماید، می گواای  ا خیزی لرزم  اقلیمی مختلف شرایط د  اایساختمانی فنا  ی  
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 صاد  مختلف اای ازا زیابی پس ایرا  مسکن   ساختما  مرکزاحقیقات سوی از فنی اأییدیه 1086 سال

.[1]شود می

 یفن هیچارچوب نظر -9-4-3

 اساتفادم فنای چا چوبنظریه از ساختمانی نوین اای  فنا  ی اا م سیست از یک ار بر سی برای

 اای  یژگی سایر   د ام کیفیت،  ا زیابی بر سی نتایج  سمی اعالم سادم، بهبیا  فنی نظریه .شد خوااد

 مهتبار ااای  دستو الهمل استاندا داا ساختما ، ازمقر ات استفادم با ساختمانی سیستم یا یکفرن  دم

نظریه ارایب این به شود، می ا امه مدایمحد د برای قانو  مطاب    مسئول یکسازما  سوی از که است

 سیساتم نوع مو دانتخاب د   ا کنندم مصرف   کا فرما یا مدیراجرایی طراح، کنندم، اولید بین  ابطه فنی

 ساختما   بخش د  اایی فنا  ی   اا مصالح،سیستم فنی نظریه چا چوب د .کند می اهیین ساختما 

 مساکن   احقیقااتسااختما  مرکاز فنای اأییدیاه از طبا قاانو  که بود خوااند استفادم مو د مسکن

 مای صاد  زیر شرح به اا شاخص از چها گر م با مهموال  مرکز، ا زیابی از پس ایناأییدیه باشند، برخو دا 

 گردد

 فنی اای شاخص :ا ل گر م

 :ا زیابی اای شاخص بر مشتمل

 زلزله   سازم .1

 حری  .2

 انرژی .0

 اکوستیک .4

 صنهتی اولید اای شاخصد م: گر م

 :ا زیابی اای شاخص بر مشتمل

 اجرا سرعت .1
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 سازی سبک .2

 ماار انسانی نیر ی .0

 کیفیت کنترل   ای کا خانه اولید .4

 محل د  نصب   لونقل حم .5

 اقتصادی اای شاخصسوم: گر م

 :ا زیابی اای شاخص بر مشتمل

 کا خانه د  احداث ازینه .1

 زیربنا مربع متر ار ازینه .2

  نقل حمل نظر از اقتصادی مسافت .0

 نگهدا ی   اهمیر .4

 د ام   مفید عمر .5

 فرانگی اای شاخص :چها م گر م

 :ا زیابی اای شاخص بر مشتمل

اسالمی–ایرانی  مهما ی با انطباق میزا 

 [1]د طرحهایمهما یرییانهطافپذ

 

  تحقیق سؤاالت -9-5

 :کرد مطرح زیر امیاوا  سؤاالت اساسیپر ژم مسئله   موضوع به اوجه با

 است؟ اأیید قابل حد چه اا فنی اای شاخص باL.S.Fکا بردسیستم

 چگونها زیابیمیشود؟L.S.Fازنظرشاخصاولیدصنهتی،سیستم

 ازبهداقتصادیچقد قابلاوجیهاست؟L.S.Fا زیابیسیستم
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 ااچهحدباشاخصفرانگملی بومیقابلاطبی است؟L.S.Fسیستم

ازاوجیهاتفنی،صنهتی،اقتصادی فرانگید بخشسااختما L.S.Fااچهحدکا بردسیستم

به یژماحداثمسکند شهربوشهربرخو دا است؟
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 و بحث نتايج :2 فصل
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 مقدمه -2-9

برخاو دا را ید ایفیضهیمهموالازاجراشرفتهیپی غمطراحیسازمعل،جی ایاا د ساختما 

شدمکامالمتفاا تاسات.یباننچهطراحیداسیسازمد مواقعسر یکه فتا  اقهیمهننیاستبها

  نی.ازااشدبیمیکامالضر  یمحاسبهشدمامراتییباجز یاجرا اطبتیفیبرک یلذانظا تدق

مطاب باادی اولتیفینمود مراحلکنترلکیطلیساختهشدمد کا خانهبهدلشیپاایساختما 

سابکااایقاابنیبانیاخواادداشت.د ایداسی فتا مناسبد موقعسر یمحاسبااینقشهاا

تیاازاامعیااصاالتسادم،مطمائنمساتحکم سار یساختکا خانهاتیفیالاسافباکیفوالد

باشند.یبرخو دا میاژمی 

التید اماارمسکن،نموزش،اسااهشااتریبیربنااای  زافااز  کشااو بااهسااطحزازیااننیامچناا

شود،یمی اوسههناشتیجمهشیکهعمدااازافزای اجا یصنهتساتیااس،ی فاا،ی،د مانیبهداشت

  شاهاعاال مبارنیااساتفادمگاردد.د اید ساختما ساازیدیجداایکهاز  شدینمایمجابیا

بااحفا زیاسااختنناهیاز،یسانتید مصرفمصالحساختمانییباصرفهجوساخت، کااشزما

بااعیسااختساریسااختمانساتمیبهااداففوقسیابیبهمنظو دستابدییمطلوبکااشمتیفیک

موجودد نقااطمختلافکشاو منظاو طیکهد ن امکانات شرایجامهی اقتصادیفنیاایبر س

[.2]گرددیمیمهرفعیسریساختمانستمیشدم بهعنوا سیحطرااستدمیگرد
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lsfنمونهایازساختما سازیباسیستم  (1-2)شکل



(2-2)شکل lsfنمونهساختما سازیباسیستم 
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 شرح سازه های سبک فوالدی سرد نورد شده -2-2

 عمداا بااستفادمازااصاالتپیچی باه  شبهصو تاجراییخشککساختما اایپیشساختهفوالدیسب

اولیدصنهتیبهکا گرفتهمیشود.اینساختما ااازسهجزاصلیشامل

 مقاطعمتشکلاز  قاایفوالدیسردنو دشدمبرایسازم .1

 یهصفحاتاختگچیبهعنوا پوشش   .2

 الیهعای حرا ای صوایاشکیلمیشوند .0

ساختما اابهعنوا یکسیستمسازمایمستقلاکثرا د انبومسازیسااختما ااایکا برداین

د طبقهدفاار ساختما اایاجا یکوچک احداایصنهتی سالناای  زشییکطبقهاستبه

نظرمی سداینسیستمسازمایبا براقلایارکیابشاد بااسیساتمااایساازمایدیگارامانناد

نمسلحسازمای انیزدا است میاواندد ساختساختما اایکوااممرابهباهصاو تدیوا اایبت

سیستمسازمایمختلطبهکا گرفتهشود.برایساختمقاطعسردنو دشدممطاب نیاینناماهااای

 مربوطبهاینسازماااستفادمازاشکالمختلافمجاازاساتایانمقااطعمهماوال دا ایابهاادمتناوع

بهشالودمبه اساطهیاک LSF میلیمتراستااصالسازم5/2الی6/3محد دیاغییراتضخامتیبین

شکلمیگیرداجزایقامماینسیستمبهعنوا عضوبا برستونید با ااایثفلای کالفافقیبامقطع

عاال مبارباا ثقلی،عملمیکندبرخیازایناعضاکهد داانهمها بندیجانبیسازمقرا مایگیرناد

د اینسیستممهرفایمای متحملنیر اایناشیازبا اایجانبینیزمیشوندایناعضااحتنام ادا 

شودسقفسازماینساختما اامتشکلازایرچهاایفلزیسردنو دشدماستکهفواصلایرچهاابا

همیاوانداختهاایچوبیسایمانی اوجهبهمیزا ظرفیتبا بریعضو ابهادقطهاتپوششسقفک

،اساتند z یااc بادالبتنمسلحباشداهیینمیشودایراا ایرچهااعماداا دا ایمقااطعباااشاکال

پوششسقفبادالبتنمسلحد صو تاامینیکپا چگیالزمبینبتن پر فیالفاوالدیایرچاهمای

بهمنظو با بریجاانبی LSF ودد ساختما اایاواندبهعنوا یکسقفمرکببتنیفلزیطراحیش

            سازمد د امتداداصلیمتهامدازداانهاایبا برجانبیاساتفادممایشاودکاهاحاتعناوا 
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(Load Bearing Wall)  نمادگذا یشدماست.



lsfساختما سازیبا  (0-2)شکل

:سیستمداانهاایمها بندیشادمباادازعبا انکهشودمیایجاد  شچها بهبا براای داانه

 سیساتمدیاوا  osb اعضاقطریسیستمدیوا برشیبا  قفوالدینازکسیستمدیوا با برباپوشاش

ااعضابااشادممها بنادیااایداانه برشیبتنمسلحد حالحاضرد کشو ایرا استفادمازسیستم

سیستمباا برجاانبیدیاوا برشایباتنمسالحبارایقطریبرایساختما اایااد طبقهمسکونی 

اینرسیحرا ایکمایانسیساتمن  ابارایاساتفادم،ساختما اایااچها طبقهمسکونیمجازاست

ساایربراین عملکرد دایممانندساختما اایمسکونیبامشکالای  به  میسازد لید عینحال

استعملکردصوایدیوا اا ساقفااایسااختهشادمبااایاناکا بریمقطهیمناسببااساختما 

داتالزمبه احتیپاسخگوییانتظا اتاهیاینشادمد مقار اتملایامهی  عایت سیستمد صو ت

با حری ندا ند لیپر فیلاایسردنو دشدممقا متکمای  LSF ساختما استمواداشکیلداندم

خوبیمحافظتشوندیکیازدالیلکا بردگچبهعنوا پوششداخلیایاند برابرحری دا ند بایدبه

کاااش (LSF) سیستماادستیابیبهاینادفاستازعمدممزایایسااختما ااایسابکفاوالدی

جرمساختما استکهد ااثیرفرا انید جهتکااشازینهاایناشیازمصالحنیار یانساانی نیاز

طبقاهکشاو باا عایات5اادداشت.بهکا گیریاینسیستمد ساختما اایزما احداثپر ژمخو

امهیداتخاصیمقد  است بهنظرمی سدبهعنوا یکگزینهد انبومسازیمیاواندموفا باشاد

مشر طبرن کهبهلحاظعملکردسازمایطراحی اجراین محد دیتاا ضاوابطموجاودد ساایر
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 اد ینشودقد مسالمن کاهاصاالحااید خصاوصمقااطعابر سی برایکشو اهیهنمیننامها

ستونیاعضا قطریمها بند نیزااصاالتاینسیستممو دنیازاستکهبایدبهنحوشایساتهایباهن 

 نکوستیک.سازمد مرکزاحقیقااتسااختما ،حری ،پرداختهشوداینسیستمد زمینهاایانرژی

کاه CFS مسکنمو دا زیابیقرا گرفته کا بردن د حیطهالزاماتا امهشادممجاازاسات.قطهاات

میباشدمهموال از  قفاوالدیگاالوانیزمبراسااساساتاندا د LSF اعضایاصلیاشکیلداندمسیستم

BS2989 د قاا ما  پاااهیه بکا گرفتهمیشوند د حالحاضربراساساستاندا دا  پایی BS EN 

متارد کا خانجاات5/1اولیدمیشوندایننوع  قاایفوالدیمهموال د عرضاای 10147 10142

ذ بناناولیدشدم د کا خانجاتمخصوصدیگریبهصو ت  لی پرسیفرمدادممیشوندااباه

میلیمتارمای033ااا53موال باینمه CFS اشکالمو دنظرد مینینداندازمقطهاتد جا اعضای

باهکاا مای LSF باشدمهمولارینضخامت  قفوالدیگالوانیزمشدمبرایاولیدقطهاایکهد سازم

میلیمترمیباشدبرایفرمداد   قفوالدین  ابهصو تنوا یازبینیکساری2/0اا2/1  ند.

ااسبباغییرشکل  قاامیشود اهادادغلتاکغلتکااعبو میدانداینحرکتد بینغلتک

اایبهکا  فتهبستگیبهپیچیدگیقطهاتدا ند.اینقطهات امیاوا قبلیاابهادازعباو داد د 

بینغلتکاابرشداداینشیومعملمهموال د سطحباال بادقتزیاداوسطکامپیوارکنترلمیشود

مقدا محد د امیاوا به سیلهپرسفرمدادم یاخمکاردایاناکنیاکقطهاتباطولاایکواام 

شکل(مناسبمیباشدسو اخکا یاایینیزد مرحلهفرم C مهموال برایقطهاتسادم)مانندنبشی 

 .داد   قفوالدیانجاممیشودکهبرایکا گذا یااسیساتد بناانجاممیشود

بناابراین، جاودسیساتم دا ندکهخانهاایشا یکعمارد امداشاتهباشاندمنازلانتظا  مالکین

الزممیباشادد ماو دفاوالدایانکاا اوساط حفاظتیمناسبد موادفریماابرایاحق اینمنظو 

عضواایفوالدی اقعد داخلمنازلامچو فریمکفیادیوا ااا،ساطح گالوانیزمسازیانجاممیگیرد

بایساتیاحات G40  کمتریدا ندمطالهاتنشا دادماندکهفوالدباپوششمرسوم  یبسیا خو دگی

یاا G60 دا ایحداقلپوششفلزی سالعمرکند.امامیعضواایسازماای133اینشرایطاابیشاز
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یامهادلمیباشندG40 اینیزدا ایحداقلپوششفلزی مهادلن میباشند.عضواایفریمغیرسازم

باچوبخشکدیوا اایپایش CFS د اماسبامسضر  یاست.مواد  CFS .عدمنصبایرچهاای

 خااص  محصوالتایز السیو  یاگچخشک سیما  ا د اکنشنمیشاوند.د نب اواااای ساخته،

گردد. برایحفاظتسازماااستفادمG70 نامساعدامچو ساحلیبایستیازپوشش

د گساتردمبطاو  مانیبااعضایسبکفوالدیپالستراایگچی پشمسنگسیستماایساخت

ن د برخیازکشو اایا  پاییگسترشیافتهاستد اینکشو اااقاابژاپ استرالیامتحدم،ایاالت

فوالدیسبکبهعنوا یکسیستممهمد امراسکا میباشداینسیساتماغلابازدیوا ااایباا بر 

ر فیلهایسبکفوالدییابتند جامیباشنداستاداایبا برازنا دانیاایلبهدا باضاخامتکفباپ

ازجوشاکا ید محالمیلیمتراولیدمیشوندد ایاالتمتحدمبرایسرامبندی مونتاژمهموال 0-1

یگیرند.نمونهایازاستفادممیشودازاینسیستمبرایساختمانهایاااشتطبقهمو داستفادمقرا م

 . نشا دادمشدماست1اشکالسردنو دشدمد شکل

شاکلمتشاکلC محسوبمیشود.یکعضو CFS فریماای د  شکل،گونهمرسومC سطحمقطع

  یکلبهسو اخدا  یابد  سو اخمیباشد.نبشی،صفحات،کانالهایزیر ازیکصفحهجا ،یکبال

بیا میشاود اینچ یکازا م( mils) اوانندموجودباشند.ضخامتعضوبرحسبسازی کالاینیزمی

بااالارباشاد gauge قرا میگیرد.)اارچاه انوزبهطو گستردمایمو داستفادم gauge البتهسیستم

 .دیگرمصالحساختمانیازبیشتریننسبتمقا متبه ز برخاو دا  بین ضخامتکمتراست(.فوالدد 

برطبا یکایازاساتاندا داایزیار اوسطعملیاتسرداز  قهایفوالدساازمای  CFS واایفریمعض

  شکلدایمیشوند

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

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

ASTM A 653. Grades 33.37.40 &50(Class 1,3) 

 امهموال میاوا ازپخشکنندمااایاساکلتفاوالدی،اا CFS اهیهکرد  حمل نقلبرای

فوالدیبهصو تدساته اجزا  .اایاسکلتاایفوالدیاهیهکردایغهاایااولیدکنندمگا اهیهکنند
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 ابه احتیانجامداد.باطراحیبرشاایدقی  یاپالت جوددا ند.بایکجرثقیلمیاوا اخلیهبا 

 . یکابزا عالیبرایطراحیاینبرشااست Steelxpert نرمافزا م،کنی کا  اسادممیاوانید

:منحصربهفردفریماایفوالدیعبا انداز یژگیاایبرخیاز

فوالداایسردبه احتیاوسطاوزیعکننادگا محلایااامینمیفرا انی:اعضایخانواد .1

 . ندمصالحساختمانید دسترسمیباشکنندگا  

 .اغییرااهزیادنداشتهثباتقیمت:بهایفوالد .2

 نظارزیکپا چه:فوالددا ایگرم،پیچش یامهایبموضهینمایباشاد.اماوا ما کیفیت .0

 . ابهادیدقی بودم احتالرانساایاهیینشدمایاولیدمیگردد

طراح ااشند د اندازماایمختلفموجودمیب CFS اعضایخانوادم :انهطافد طراحی .4

 برن  دمساختنملز مااتماو دنیاازخاودبارایبا ااا،احاتشارایطاقتصاادی قاد به

  دستیابیبهطولایراایبلندمینماید

%نسبتبه ز نااننالتمرساوم43ااحد CFS مصرفید  لیستوفر ز فلزز سبک:  .5

 سازم اکااشمیدادکمتریبرخو دا ندکهاینامر ز  د نو دگرمازمصرف

صبنسا :سو اخهایموجودبر  یاینسازماانصبخطاوطالکتریکای،لولاهکشاین.  .6

 . مکانیکی اسهولتمیبخشد

د ا  پاسیستماایمشابهیاوسههیافتهاندامامهموال اینسیستمااد ساختما ااایبلنادد 

سومد فنالندبدلیلاینکهانرژیا زشباالارینسبتبهایاالتمتحدممو داستفادمقرا نمیگیرند.د 

امریکادا د اقلیمنب اواییبسیا سرداستبهمنظو بقایانرژی جلوگیریازایجاادپالسارمایی

اوسطفوالدبرایبازدای کا اییبیشترحرا ایاستاداایباجانهایشیا دا اوسههیافتهاندایناساتاد

 اایخا جیساختما باپشمسنگپوششید فضایمیا استداااستفادممیشاونداساتدااد دیوا

باد   W/M2 K %25میلیمتردا ندکهشاخصحرا ایننهااقریبا 173اا233اامهموال عمقیبین

داشتنعای خا جیمیباشندکهمشابهدیوا اایبااستداایچاوبیمایباشانداگارازعاای بیر نای
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ایننوعداد کااش W/M2 K %25ستفادمشودشاخصضریبانتقالحرا ت امیاوا بهپایا ارازا

طبقه4اا0 ساختمانهایدبا بردیوا ااید امچنین 1 ازاستداا امیاوا د دیوا ااییکپا چه

یداناد  شااایاستفادمنمودشیا اایجا د اینمقاطعمقا متجا  اد برابربارشکاااشما

طراحیبرایاستداایشیا دا گسترشیافتهاند لیااکنو د نییننامهااا امهنشدماست  شاای

طراحیصفحاتگچیاکالیهاوسطکاالنسر نکرلنداوسههیافتهاند اااکنو ازایان  شد ساومد

ایباااساتدفاوالدیاساتفادماستفادممیشودامچنینازایان  شمایااوا بارایطراحایدیوا اا

 .[6[]0[]1]نمود

 

 

  قگالوانیزم  (4-2)شکل

 

  LSFاجزا  -2-3

نامید،کاهایاناساممخفافSTUFLاجزاسیستمقابفوالدیسبک امیاوا بهصو تمخفف

امچناینااصااالتایانسیساتمباهاست.Stud،Track،U channel،Furring L-headerشامل

د شرایطکا خانهایمیباشد CO2 جوشیاصو تپیچاایخودکا 
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lsfنماییازکا گامساختقطهاتسازمسیستمساختمانی  (5-2)شکل



(6-2)شکل نماییازاٌستاد اراک 

 

 :(STUD) قائمعضو  .9

سانتیمترد   سازماایااادیقارا دادممایشاود63اا43اینسازمبهطو عمودی بفواصل

سازمااینا دانی سازماایقامممکملیکدیگربودمااصالننهابهیکدیگربوسیلهپیچشبکهکلیناان

هماوال د گذا ی پشتبندصفحاتگچی افرااممینمایدساازمااایناا دانی ساازمااایقااممم

میلیمتار85/3میلیمترید دیوا اایداخلیغیرباا بر باضاخامت7/3میلیمتری 5/3ضخامتاای
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د نماسازیاا باعنوا عناصاراقاویتیبکاا بردم3 د دیوا اایداخلیباا افاعبلندارازحدمهمول

ساانتیمتر15سانتیمتر9سانتیمتر6نهاد سهاندازممختلفنمیلیمتر پهنای0میشودبالسازماا

سانتیمتراوصیهمیگردداینسازماافاصلهمناسبی9 عرضهمیشودبرایدیوا سازیمهمولیعرض

. ابرایعبو لولهااینبفاصالب عای پشمشیشهمابینصفحاتگچیبوجودمین  د



 :سازه های تقلیل دهنده صدا .2

انتقالصوتبکا برد سازماایاقلیلداندمصدامیباشدکاهبار  یبهترین  شبرایاقلیل

سازماایعمودیپیچمیشوداینسازمسطحننگامصفحاتگچی ابهسازماایعماودیباهحاداقل

اقلیلمیدادنتیجتا انتقالصوت اازصفحاتبهسازمکممینماید

 یبتن ای یآجر واریبه د یقطعه اتصال سازه کالهک .3

اوا یاوا شبکهمیکالاکشکلمیبا بر سازماایاایقطهه کمکنا داننیاستفادمازابا

نیاایژگای افاراامن  د یبتناای ینجریوا اایدیبر  یشبکهپشتبندجهتنصبصفحاتگچ

کا تیفیکجهیسازد د نتیمریشبکهپشتبند اامکا پذیشاقولمیقطهاتااصالن استکهانظ

برد.ی اباالارم

 :های باربر ناودانی .4

میلیمتراستندجنسننهااازناان5/1سانتیمتر دا ایضخامتیبرابر4ایننا دانیاابهعرض

سیاممهمولیاستکهمهموال با نگمشکید بازا عرضهمیشودموا داساتفادمازنا دانهااعماداا د 

.شبکهبندیفلزیجهت  کشدیوا اایبتنی نجریمیباشدشبکهبندیسقفهایکاذب 

 :اسازه های تقویتی کنجه .5

ایننوعسازمبرایاقویت حفاظتکنجهایبیر نی ایجادخطمستقیمد کنجهاا  یصافحات

گچیبکا بردممیشود میاوا ننها اباپیچبهسازماایعمودیمتصلکردضخامتایننوعساازم

میلیمتراستاینسازمبانوا  بتنپوشاندممیشودنوعبتنیایکهبکا بردممیشودباید0/3ال مهمو
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. نوعمرغوب نزمایششدمباشدکه

 :سازه های تقویتی حاشیه .6

شکلبرایاقویت ظرافتلبهپانلهاد اطرافپنجرمااسقف جامیکاهپانلهاا j سازماایاقویتی

دیگرقرا میگیردبکا می  دبااستفادمازایننوعضمامممیاوا خطاوطمساتقیم د کنا مصالح

. میلیمتراست15 12حاشیهاایامیزبوجودن  دعرضداانهاینسازممهموال 

 :سازه های تقویتی در انبساط .7

کاوچکتریبااستفادمازسازمااید زانبساطمیاوا سطحبز گدیاوا یااساقف اباهساطوح

ابدیلنمودبدینارایبازبوجودنمد ارکد سطوحنازککا یجلوگیریباهعمالن  دد اقسایم

 .[6[]0]سقفادامهیابد بندیسطوحالزماستد زانبساطازکفااسقف ازا افاعنهلد گامد اا

 

 

lsfنماییازقطهاتسیستم  (7-2)شکل

 

http://icivil.ir/omran/?utm_source=header&utm_medium=header&utm_campaign=general-header




 
27 

 

نماییازاستاداا  انراا  (8-2)شکل





اایاستاداانمونه  (9-2)شکل
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 سیستم قاب سبک فوالدی عوامل مختلف دربررسی  -2-4

 عوامل مربوط به هزینه -2-4-9

نیاکاهایدا د.د صاو اییبااالیاستکهشاهاعمصارفاقتصاادییااستمیازسLSFستمیس

ااوا باهیسبک کامحجاماساتماا ی اکهبسهید جابرپاشود،مصالحا لیبه  شاجراستمیس

ریپاذبیحملنس دیمصالحمهموال به احتنیمنتقلکرد.ازیمناط صهبالهبو نیفواصلد   حت

دیاباهاولازیاد قطهات،د ساختما قابلاستفادمنخواانادباود نبید صو تبر زنسی لستند،ین

قطههخرابشادمبااینیگزیجاتیاستکهچندکا مبود قطهات قابلید حالنیمجددقطههاست.ا

مصاالحنیایانبا دا یاانهیزسازد.ایمجددقطههمتوقفنمد یساخت ااا سکلیقطهات،سریسا

یادیازیمقا ماست باهعاال مفضاایجوطید برابرشرازمی  قگالوانرایزست،یچندا قابلاوجهن

.ستیمصالحالزمننیایانبا دا یبرا

 عوامل مربوط به زمان -2-4-2

ید زماا کوااااساتمیسنیکشو اانشا دادمشدماستکهاریسااتیازنظرسرعتاجرا،اجرب

بااالاراسات.ا یبسانیسانگیصنهتی حتیسنتیااومین نسبتبهشیشود سرعتاجرایبرپام

ساخت،براسااسناوعاجارا مقادا ستمیسنید اتیمحصولد کا خانهنسبتبهساینسبتفرن  

یجاوطیاجراد امامشراتیقابلستمیسنی متفا تباشد.اریمتغا یاواندبسیم،یساختهسازشیپ

امکاا  انیااLSFد اجرابه جودنخواادنمد.  شیمشکالتجدیجوطیشراراتیی ادا د بااغ

سااختما تیفیکنیزما ممکنبابهترنیننهاد کواامارهیکندااسرمایگزا ا فرااممهیسرمایبرا

بنااریامترمربعز1333طبقهبامساحت4یبناکیاحداثیبازگرداندمشود.بهعنوا مثالبرایساز

دا د.ازیزما نی  زکا 114انها

http://icivil.ir/omran/?utm_source=header&utm_medium=header&utm_campaign=general-header




 
29 

 عوامل مربوط به قابلیت های اجرایی -2-4-3

تیامختلافقابلیطرحاااادجیداد بهطراحد اا یفضا اختیانوعد مهما یبراستمیسنیا

قرا داد بازشود جدا ماایبهاضافهسادگرا افاع،ییمتنوع اغیداانهاایدا د.سهولتاجراییباال

یبااطارحااااب  اازجهاتاطاساتمیسنیستو است.اریاستمین باسبیارکتیکهمراو قابل

یطلبد بهعلتاجرای انمیخاصطیشراستمیسنیایقرا دادماست.نگهدا ید سطحخوبیمهما 

عمادم خااصیکهفارن  ی.بهعلتاستفادمازمصالحردیپذیصو تمین بهسادگراتییخشک،اغ

.دکنترلکریی ابادقتنسبتا باالستمیسنیاوا ایندا ند،متید سا

 عوامل مربوط به کیفیت و قابلیت های فنی -2-4-4

دادمشیااافزاسمیا گانکر ی می اد برابراوازدگستمیسنیایدا یپازم،یاستفادماز  قگالوان

یبارایانادکیاستکهانارژییااستمید زمرمسیساختمانستمیسنیا،یطیمحستیاست.ازنظرز

ینکااتفنایکهد اجارااماامید صو استم،یسنیشود.ازنقاطضهفاین مصرفمیساختاجزا

ساتمیسنیاانقبااض انبسااطاسات. ز کامایصداد حالتااجادیخطرارد،یقرا نگتیمو د عا

ر یاشاودنیساخت ساز(باعا ماجی ایااستمید صد ز  احدسطحس63)د حد دیساختمان

کمتارمتادا لینسبتبهساختما ااایلرزمبهطو قابلاوجهنیاعمالشدمد صو ت قوعزمیاا

یر ااایکنندماارازننیی اهشتریاعمالشدماوسطبادبیاار یکهد اکثرموا د،اثرنیحدباشد،اا

یمناساببارایاناهیشودبهعنوا گزیباع مستمیسنیلرزماست.د ضمن ز کمانیاززمیناش

ن ی کاا بردیاصلیبااجزاستمیسنیبا مردمانکهیشود.به غمایمناط بامقا متکمخاک،الق

ن  د.مهماوال ید ن باه جاودمای اااحادیناراتییاغتیخشک،قابلیاجرایشود، لیمنتقلم

یخشکبرخو دا است.اجارایازسازمن جدااست ازسهولت دقتاجراستم،یسنیایساختا نما

عاال مننکاه،قطهاات اجازاکردماست،بهجادیاا ستمیسنی استفادممجدداد یخشک،امکا برچ

.[6[]0[]1]عمداا ازمصالح فلزاتقابلبازگشتبهچرخهساختهشدماند
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 ازیآالت مورد ن نیماش -2-5

لید  .1

خیمکیاایشلافنگ .2

باالبراا .0

[1]یاایبرشبرایفوالد اختهاایگچا م .4

 دیعمر مف -2-6

 باانی  شازبهتارنیدا د.د ایکهد ساختن بنابکا  فتهبستگیساختما بهمصالحکی

یدستا  داانیازنخریریشوند،بابهرمگیمیفرن  یمصالحموجودکهبهصو تصنهتنیارتیفیک

ااایما ساختما ااکمترازسااختنیادیصنهتساختما د جها استفادممیگردد.عمرمفیعلم

.[9]سالبرن  دشدماست63نوعساختما اانیادیباشد حداقلعمرمفینمجی ا





 LSFساختمان های قابل احداث با استفاده از  -2-7

:اینسیستمد انواعساخت سازاامانند

 یالاا .1

ساختمانهایمسکونی ادا ی .2

اتلاا اتلنپا امانها .0

مدا س دانشگااها .4
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 ستو انها .5

 ....ی افریحیاقامتیکمپها .6

چند احدیساختما اای .7

دفاار ساختما اایاجا یکوچک .8

ی نموزشیساختما اای  زش .9

ادیباا اقاعزییطبقهد داخلبنااامیاحداثن .13

اوسههاهدادطبقاتبر  یپشتبامساختما اایموجود .11

یاایبهداشتسیساختهمثلسر شیفضااایکا بردیپ .12

دیدمازبالیایطبیهی)زلزله،سیل،طوفا ، اناشزماین ...(ازنقطاهبازسازیمناط نسیب .10

نظراسکا دامم

دیدگا ازبالیایطبیهی)بااوجهبهسرعتاحداث ازینهپایین(اسکا نیمهموقتنسیب .14

احداثمسکنکوچک ا زا قیمتبرایجوانا  .15

[0]قالبانبومسازی(احداثشهرکهایمسکونیجدید)د  .16

 اتصاالت -2-8

باهیصانهتدیا به  شاولچیخشک اغلببااستفادمازااصاالتپیبهصو تاجراستمیسنیا

شودگرچهد شرایطخاصیمیتوا ازااصالپرچ جوشنیزاستفادمکرد.یکا گرفتهم
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ااصالپیچیقطهات  (13-2)شکل
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lsfنماییازااصاالتد سیستم  (11-2)شکل





ساختگیقطهاتد کا گامپیش  (12-2)شکل
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نصبقطهاتپیشساخنه  (10-2)شکل



پیچیااصاالت

اایفوالدبهفوالدپیچ

اایااصالپوششااپیچ



 شی:اتصاالت جو

مناط جوشکا یبایدبهنحوممناسبینمادمسازیشوداامقا متخو دگیمنطقهجوشکاا ی

حف شود

 :اتصال به دیگر مصالح

مها  دیگرااصالداندمااکهبرایااصالقاباایفوالدیسابکباهمشخصاتپیچ،میخ،میل

چوب،مصالحبنایی،بتن دیگراجزا فوالدیبکا می  ند،بایدمطاب استاندا داایمهتبرباشند.



 :مهار های نگهدارنده و مها رهای برشی

اماراممها بناداسامهایمیلمها ااینگهدا ندمدیوا اایبرشی دیوا اایبا برفوالدیسبک
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شکلبودم د انگامبتن یزید پیقرا دادمشود.استفادماز  شکاشتبولات،Jقطریبایدازنوع

.[11][6[]0]بهشرطاأمینطولمها یکافید طولارکزیرینمجازاست

 باربر ریغ یوارهاید -2-1

 شاوند مای منشاهب نو دشدم سرد سبک اای قاب ساختمانی سیستم از که سبک دیوا ی صفحات

 اسااس بر دیوا ی صفحات این stud    ادا  track .باشند می ساختمانی اای سیستم اکثر د  کا برد قابل

 ااایفاوالدی نیمارخ ارکیاب از دیوا اا اصلی ساختا    است گرفته شکل (ایرچه) نام به اجزایی کا برد

 ااصااالت باا مهموال  که باشد می اینشکل د  استفادم مو د مقطع .شود می پا بر شدم، نو د سرد گالوانیزم

 فواصال به ( ادا ) شکل عمودی اجزای اهدادی از دیوا  ار .شوند دیوا اامی c متصل یکدیگر به مکانیکی

 متصال(ایرچه) C شکلشکل نا دانی افقی اجزای به  پایین باال د  که متر سانتی U 63 یا C ااشکل 43

 کاا ی بارش است الزم شود، استفادم ایرچه عنوا  مقاطعبه از که صو ای د  .شوند می اشکیل اند، شدم

به  ا حرا ای عای  .دا د حرا ای عای  نصب برای باالیی قابلیت سیستم این.شود انجام  ادا  نصب محل د 

 د  حرا اای، عای    شوند اجرامی  استا ام  ادا اا ا ل،   ش د  .کرد نصب  ادا اا بین اوا  می   ش د 

 باه حرا اای عاای    شاوند نمای اجرا  استا ام  ادا اا   شد م، د  اجرا گیرد می قرا  اا ن  بین فضای

 کرد عملنخوااند حرا ای پلی صو ت به  ادا اا حالت این د  .کند می حرکت اا بینن  زیگزاگ صو ت

 الیاه یاک نصاب دیوا ااا کا ی عای  اای از ام دیگر یکی .شود می انجام بهتری شرایط د  کا ی عای   

طارف د  د  سایمانی یا گچی اخته افز د  از صوای عای  .است فلزی خا جیقاب طرف د  صلب حرا ای

 از استفادم طبقه،یک د  عای صوای ایجاد اای   ش دیگر از .شود می اأمین(شیشه پشم) حرا ای عای 

 ااای   ق .باشاد مای نکوستیکی  ادا اای از استفادم نیز  یکدیگر از مجزا قاب د  با جداکنندم دیوا اای

 ناش برابر محافظتد  باید نظر این از   بودم کمی مقا مت دا ای ناش برابر د  فوالدگالوانیزم نازک نسبتا 

  یخات خوااناد فار    شادم شاکل ناوعاغییار از ساختا اا اینصو ت غیر د  شوند LSF دچا  سرعت به

 می نصب فوالدی چها چوب   ی بر که گچی اای اخته  سیله به مقابلناش د  ساختا اا این از محافظت
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 .[5]است اأمین قابل شود

 سبک    یمختلف سازه فوالد یبخش ها ییاجرا طراحی و مراحل -2-91

 یطراح -2-91-9

باود یایالیطبا نظار د خواساتکا فرمااباااوجاهباه (ی)پاال مهماا هیاابتداپاال ا ل

شادمباانارمهیااهی ساپسطارحمهماا هی(اهید چندطبقه)نپا امانای(بلکسی)فلت،د بلکس،ار

ازیکایبهعناوا GENESISشرکتFRAME BUILDERیافزا اختصاصمثلیواریکامپیافزا اا

بهامراما امهیحرفهایبا زطراحیمشخصهاایدا اایسازمد دنیطراحینرمافزا اانیارشرفتهیپ

الزم ایاطالعاتنقشهااا  ااکا اااهیباشد.نرمافزا فوقکلیساختما اامهید کلییاجرااتیجزم

یااامیمطلاوبد اساتفادمازفاریصرفهاقتصادنیساختما  امچنییاجرااتیبهمنظو بهبودعمل

یاسکلتاصلداد.ی بهرمبردا ا قرا ما یمشترا یمجرا ی اد اختLSFساختهشدمازفوالدسبک

یزلزلاه با ااابرف،باد،یاااا محاسباتکهشاملمقا متلیتایدیساختما )سازم(شاملامام

اااریابا برازام،ضخامت،عارض ناوعساتونها ایفواصلستو ااتیمردم(  عامختلف)زندم،

گردد.یمیی جانمافیاهر

ریمشخصانجامشدم،مسایمحاسباتبانرمافزا اا مطاب استاندا داایمرحلهکهامامنیاد 

یباادساتگااهادیامشخص د زماا اولزی)نبگرم سرد( برقنکالیمکانساتیااسیانتقالامام

 یطراححلهمرنی(د ای)ااصاالتسازماچهایپیبرشها جایگردد.امامیمشخصپانچ سو اخم

شود.یمنییاه

ی اجاراید طراحایتیمحاد دچگوناهیاساتکاهانیاباشدایکهمهم قابلاوجهمیانکته

باریکاهمبتناید اارطارح نقشاه ابهااد جودندا د.(یسازیساخته)صنهتشیپیساختمانها

باشد.ی ساختمیقابلطراحکیمد  ،کالسمهما ی–یبوم-یرانیایمهما 

http://icivil.ir/omran/?utm_source=header&utm_medium=header&utm_campaign=general-header
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  پیدوم له مرح -2-91-2

شالودممرسومبرایسیستمساختمانیقابسبکفوالدیساردناو دشادمازناوعناوا ی یااد 

گستردممیباشد.صو تلز مشالودم

د ساختما ااییکهارازکفساختما پامیناراززمینطبیهیاساتمایااوا دیوا ااایباتن

یبا برداخلیاجرانمود.بایداوجهشودکهمسلح اد پیرامو طبقهزیرزمین نیززیرامامیدیوا اا

برابرساختیجاانبیساازمفاوالدیساردنو دشادم13سختیجانبیطبقهزیرینبتنن مهبایدحداقل

فوقانیباشد د اینصو تمیاوا بخشاایفوالدیسبک بتنن مه امستقلطراحینمود.

الودمبهصو تاراز بد  اارگوناهنقاصباهضر  یاستدقتالزمبرایاجرایسطحباالییش

منظو نصبدیوا اایبا بر،بهعملنید.اگربهاردلیلسطحباالییارازنباشادبایادامهیاداایبارای

ایجادسطحبا برصافبینارکاحتانییاارکپیرامونی شالودمد نظرگرفتهشاود.حاداکثرفاصاله

میلیمتارمایباشادکاهبایادبااقارا داد 4/6حتانیدیوا اایبا برقابلقبولسطحشالودم ارکا

صفحاتبا برپرکنندمیااجرایگر تپرکنندمسطحمسطحمو دنظر اایجادنمود.

ایچیکازاعضا قاباایفوالدیسبکنبایدد اماسمستقیمبازمینقرا گیرد بدینمنظاو 

کافیباالیاراززمیننصبشود.بایادازامااسمساتقیماارکاحتاانیبایدباامهیداایقابد ا افاع

مایااوا اطارافقطهاهدیوا یااربخشدیگریازقاببندیبابتناازمجلوگیریشود.بهطو مثال

سردنو دشدم اباپوششپلیاایلنپوششداد.ضوابططرح اجارایشاالودمااابایادمطااب بخاش

 ملیساختما باشد.امچنیند ایننوعفونداسیو قابلیتاجرایمحلچااما تمبح نهممقر ات

.استشدمدیدمموا د سایرفاضالبلوله
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ن مااو بندیشالودمنوا ی  (14-2)شکل







قالبندیشالودم  (15-2)شکل
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نماییازااصالقطهاتبهفونداسیو   (16-2)شکل



نماییازااصالسازمبهفونداسیو   (17-2)شکل
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 ساختمان اسکلتمرحله سوم   -2-91-3

 دیوار .9

یباهصاو تاوخاالوا اایکنند.دیاحملموا اای ادی با ثقلیسبک،با جانبید سازمفوالد

پرکرد.ر یاستایفومپلای ابابتنسبکیفاصلهخالنیاوا ایاستند م

شاملدیوا اایبا بر دیوا ااایغیرساازمایمایباشاد.د ناوع  شاجرایایبارایوا اایدنیا

ساختقاببندیدیوا ااد ساختما  جوددا د.قاببندیدیوا اایبا بر امیاوا د محلکا گاام

.  شتمشر طبرایجادیکسطحاراز شاسیکشیمناسبساخت سپسد جایدقی برپاداشا

ر،اولیدپانلپیشساختهد کا خانهاستکهد ن پیشسازیسقفاا،دیوا اا خرپااابهکمکدیگ

میزاایمونتاژانجام پسازحملبهمحل،عملیاتنصابپانالاااینماادمانجااممایشاود.اجارای

شود.دیوا اایغیربا برد ارد   شمیاواندبهدازاجرایدیوا اایبا بر سقفانجام







 انراا   استاداا کرد  نصب  (18-2)شکل
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نصبدیوا اا  (19-2)شکل



lsfنمونهایساختما باسیستم  (23-2)شکل
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جاگذا یقطهات  (21-2)شکل

 سقف .2

سیستمسقفسازمایشاملایرچه،ارکپیرامونی،سختکنندماایجا ،بستاایاسامهای،

باشاد.امچناینبستاایانسجامداندم انواعپوششازقبیلصفحاتسازمایچوبی،فاوالدیمای

کا بردسقفاایمرکببتن عرشهفوالدیبا عایتضوابطمربوطمجازاست.

اعضایخرپایفوالدیبایدبهطو دقی برشخو دم بهطرزمناسبباهیکادیگرمتصالشاوند.

میلیمترباشاد.موقهیاتاعضااییاالخرپاا،1227بیشینهفضایخالیبیناعضایجا نبایدبیشاز

ا خرپا گرماابایدمطاب نقشماااجراشود.ج
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سقف د  اا ایرچه  (22-2)شکل





lsfنماییازسقفد سیستم  (20-2)شکل



  و داخلی خارجی های پوششمرحله چهارم  -2-91-4

ایجادحجم فرمدلخواممهما یباراسااساساکلتLSFاز یژگیاایجالباوجهد سیستم

نسبتبهسیستماایسنتیLSFسازمایاستبهطو یکهانوعبیشترطرحاایمهما ید سیستم
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ساخت ساز،امکا سازگا ی اطاب سیستمبامهما یبومی افرااممینماید.برخاالفساازمااای

فرمنهایی نازککا یشدمساختما چندا قابالاشاخیصسنتیکهپسازااماممرحلهسفتکا ی

اماننداسکلتبد موجوداتزندمکهامامیاجازا اساکلتد باا بری ایجاادLSFنیست،د سیستم

فرمبد دا اینقشمیباشند،پاسازاجارایاساکلتساازماید ایانسیساتمشامایلاماامشادم

صلهیبسیا کمیبینمرحلهیسفتکا ی نازککا ی جودساختما کامال قابلاشخیصبودم فا

دا دبهطو یکهاجرایمراحلنازککا یباسرعت سهولتبیشاتریامارامباودم اجارایمراحال

اموا مازدقت،ظرافت کیفیتباالارینسبتبهسایرسیستماایمو دLSFپایانیساختد سیستم

 دا است.استفادمد ساخت سازبرخو

 ونیزوالسیا .9

ید جدا ماااای  زدنیبا  شهایساختمانی صوایحرا ایاا یعانیبااستفادمازمرغوبار

 میاطااب د ااراقلاتیاناهانهااقابلکهایاکننیشود،ایمیریازابادلحرا ت صداجلوگیخا ج

 دا د.یینقشبهسزازینیانرژییباشدبلکهد صرفهجوی ادا امیطیشرا

 

lsfنمونهایازعای د ساختما اای  (24-2)شکل
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 یخارج یها وارهید .2

ازیخاا جیاااوا مید ساختما  د دی بر دایحرا ایازارگونهااالفانرزیریجهتجلوگ

،طیبنااا اد برابرسرما گرما  طوبتمحنیاستفادمخواادشد،کهایپشمسنگفشردمپالت یعا

یااانهیگزکیپالستلن،یاای،پلر یاستای،سربا م،پلیکیسرامیقهایخواادنمود.انواععا یکامالعا

 باشند.یمو داستفادمم

گاایبستهبهایدمطراحیمهما ییانیازساختمانی یاکا بریسازمایازمصالحسنتید بخش

کفیانمایدیوا اایخا جیاستفادممیگردد.مانندفونداسیو ،سقف  LSF ااییازساختما 

د د نوعباتنسابکساازمای باتننیزبتند د نوعبتنعادی سبک بتنسبک .1

 سبکغیرسازمایکا برداایگستردماید ساختما یافتاهاناد د سااختما ااای

LSF زمایباهکاا ماینیزبستهبهنوعطراحی انتظا طراحد نوعسازماییاغیرساا

 امچناینکاشات LSF لبکفساختما ص  ند.بتند فونداسیو  کفسازی دالا

بر  یبهعناوا ماادماصالیکاا برد LSF پیلاایفونداسیو د موا دیکهساختما 

دا د بسترساختما بهاینمادم ابستهمیباشد.

بهکا می  د باهدلیالماایات LSF  نجرعمداا براینمایخا جیساختما،نجرنما .2

بهشما مای LSF اصیلن د مهما ییکیازمصالحبسیا مطلوببراینمایساختما 

.سنگنماانواعسنگاایازیینینمااماننددیگرساختما اابرایایجاادنماای0نید.

 بهکا می  ند LSF خا جیساختما 
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(25-2)شکل lsfختما نماسازیبامصالحسنتیبرایسا 
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(26-2)شکل نمونهاینماسازی 

 

 

lsfنجرکا یبراینماسازیساختما   (27-2)شکل
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 یداخل یها وارهید .3

.شودیاستفادممcm 5بهضخامتر یاستایازپلیداخلیااوا میجهتد یعا



 مصالح پوششی .4

(Gypsum Board)گچیپانل

( جیپسومبو دCement Boardسمنتبو د)اییمانیپانلس

MDF   (Wooden Panel )یچوبیپانلها

ااید حالساخت،ازمصاالحسانتی)نظیارنجار،د حالحاضرد اکثرقریببهاافاقساختما 

شودکهمشکالتاجرایی مهایبخود ادا ااساتند.د سفال،بلوک غیرم(بهعنوا دیوا استفادممی

ااایبهعنوا پوششبیر نی،نوعدیگریازپوشاشعال مبرامکا استفادمازمصالحسنتLSFاایسازم

ااایشودکهعمداا شاملپانلهاایگچای،پانلهاایچاوبییااپانالبهعنوا پوششداخلیاستفادممی

 فایبرسمنتاست.

اابر  یسازمفلزیگالوانیزمنصبشدماینپانلکهتمیاوا گففایبرسمنتاایپانلد مو د

باراعمازدیوا داخلی خا جی،سقفداخلای خاا جی غیارم(مامیکا برداا) نقشدیوا  اد ا

عهدمخوااندداشت.پانلاایفایبرسمنتنسلجدیدیازمصالحساختمانیاستکهطید داهاخیر

گیارد.مقا ماتد سطوحداخلی خا جیساختما ماو داساتفادمقارا مایاییافته کا بردگستردم

کیخوب مقا متبسیا عالید برابر طوبت،حشراتموذی سایرعواملمخربباع شادمااامکانی

 برخیازکا بردااین مثلاا  زبه  زبااستقبالبیشتری  بر شود.استفادمازاینپانل

پوششدیوا خا جی،پوششدیوا داخلی سقفخا جیسقفکاذب،بندیداخلی،پا ایشن .1

 یاسایرابهادمو دنیازبصو تسفا شیmm 2443*1223هادارپانل:اب .2

بکاا mm 8 ادا دضخامتیاصلیخا جوا میپانلنقشدنیکهاییوا اایدیضخامت:برا .0
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 شود.یبردمم

 یژگیبرجستهاینمحصولخاصیتضدحری  نسوزبود ن است.بااستفادمازاینمحصولد 

ا ایشنبندیاابالطبعاسکلتفلزیساختما د مقابلحری ایمنمیگردد.دیوا اا پ

مقا مد برابر طوبت،حری ،ضربه،حشرات موادشیمیایی

ن  فاقدنزبستیاارگونهموادزیا 

اایزیستمحیطیعدمایجادنلودگی

نصبنسا ایمنی،پایدا ی،سبکی د امقابلاوجه

 : واریسقف و د یپوشش ها

پوستراییوا یکاغذد .1

 نگ .2

وا پوشید .0

کیننتیسنگاااییکاش .4

 بهیکت .5



نمونهایازپوششسقف  (28-2)شکل
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 کف یها پوشش

پا کت .1

موکت .2

تی گرانکیسرامسنگ، .0

 کفپوش .4

 

  مکانیکی و  الکتریکی تاسیساتمرحله پنجم   -2-99

 ی:کیمکان ساتیتاس -2-99-9

بااسهیباشدکهد مقایفشردممیسی ی پپیبااستفادمازسوپرپایساایااسیلولهاااساس

اهوباهمطباوعستمیسیباشند.برایبرخو دا میشتریازانهطاف طولعمربی چدنیفلزیلولهاا

استفادمکرد.یمرکزهیاهوستمی ازسجیازپکایاوا بستهبهنظرکا فرمایمزین



نب اای عبو لوله دیوا جهت خا جی   داخلی پوشش خالیبین فضای د  ااسیسات اجرای  (29-2)شکل
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کا گذا یلولهاایااسیساای  (03-2)شکل





 
52 



 اممناسبنصبلولهاایااسیساای  (01-2)شکل





 : یکیالکتر ساتیتاس

د کهالویزیو  کابلالفنخطا ت،برق،چام،کلید،پریز،اابلوبرقیشامل:سیمکشیااسیسات

.باشدمیمیسر احتیبهساختمانهانوعاین

یبهمحالقاوطوا اایدیخالیفضاا یسقفکاذببهمیازباالیکیپالستیلولهااومیشنیاد 

شوند.یمدمیمخصوصد محلمو دنصبشدماندکشیپشتبنداالهیبه سشیااکهازپ
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(02-2)شکل ااسیساتالکتریکی 

 :کف کاذب

ساازمریاد زیخالیفضاکیجادیباالارقرا گرفتنکفامامشدمساختما  ایبراستمیسنیا

سااختما ،د ریاد زیهایطبهیاد کفسازمعال مبراهویخالیفضاکیجادیشود باایاستفادمم

بکهساادمشایباعا اجارانیکناد امچنایمایریمناط مرطوبازجمعشد  طوبت نبجلوگ

 شود.یمیموذواناتیاز   دحشرات حیریفاضالب جلوگ

 

 
 

 پنجره و دربمرحله ششم  -2-99-2

 نلومینیاومضادحریا  ضاد-MDF-HDF-UPVCد باا:استفادمازانواعد باااازناوع

سرقت)چها چوبد بااازنوعفوالدباچوبمیباشد(.

 یانلومینیومیباشیشهاایااکجادا م د جادا مUPVCپنجرم:استفادمازانواعپنجرماای
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[.6[0[]1]د ضخامت ابهاد اشکالمختلف

   ETABSوSAP در  مقاطع سرد نورد شده تعریف نحوه -2-92

LSFامکا اهریافبهضایازمقااطعد بالماو داساتفادمد سیساتمSAP ETABSد چو 

نیست امکا اهریفخصوصیاتاندسی اقهیمقطعبراساسمصالحسردنو دشادم جاودنادا دباه

ناچا برایاهریفدقی مصالحمو داستفادممیبایستازنرمافزا اایجاانبی،بارایمثاالنارمافازا 

برایاهریفمقطعمو دنظر د یافتمشخصاتاندسیکااشیافتاهمقطاعبااحساابCFSپانیکم

باهAISIخصوصیاتمقاطعسردنو دشدم باد نظرگرفتنضوابططولکمانشی ...کهد نییننامه

ازمفصلبرایاینگونهمقاطعنمدماستاستفادمشود.سپسباد یافتخصوصیاتاندسیبهدستنمادم

مقطاعخاود اباااوجاهباهایانETABSیااSAPایننرمافزا برایمقطاعماو دنظارمیتاوانیمد 

فاوالدید یاهریفنمودم سپسامانندسازمااGeneralخصوصیاتاندسیبدستنمدمبهصو ت

.[13طراحیکنیم]LRFDیاASD بهصو تینرمافزا مربوطهمدلساز
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سازیکامپیوارینمونهایازمدل  (00-2)شکل

 

ی سددبک فددوالد قدداب تم سدداختمانیسددمهاربندددی جددانبی سی -2-93

 سردنوردشده

.[12]شودین ،استفادممبی ارکیفوالدیبرشوا یازبادبند دیمها بندیبرا
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مها بندیجانبیبابادبندضربد ی(LSF)سیستم  (04-2)شکل





جانبیجهتمقابلهبازلزله بادمازبادبنداسمهیاپرفیل   قهفوالدیبرایمها داستفا  (05-2)شکل





(LSF) تمسااصالدیوا برشید سیمنحو  (06-2)شکل
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 ایران در اجرا طراحی و  الزامات -2-94

 

 ایان از ایارا (اساتفادم2833 ناماه نیاین )مطااب  زیاد   متوسط کم، نسبی خطر با مناط  د  .1

 طبقه5د  حداکثر مسلح بتن برشی دیوا  بهامرام سادم ساختمانی قاب عنوا  به سازم سیستم

.است بالمانع پایه اراز متراز18ا افاع یا

 2833 ناماه نیاین زیااد)مطااب    متوسط کم، نسبی خطر با مناط  د  سیستم این از استفادم .2

 .است مانع بال قطری مها بندی اجرای با پایه، اراز از متر7223ا افاع یا طبقه2حداکثر ایرا (اا

 

 2833 ناماه نیاین زیاد)مطاب  بسیا  خطرنسبی با خیز لرزم مناط  د  سیستم این کا گیری به .0

.نیست مجاز ایرا (

63/0 (ساقف احتساابضاخامت باناخالص) ا افاع حداکثر   متر 5 داانه حداکثر کا گیری به .4

.است مجاز سیستم این د  طبقه ار برای متر

 ای لارزم   ای سازم طرح  AISIاستاندا د اساس بر سیستم این د  ااصاالت   اجزا کلیه طراحی .5

.گیرد انجام ن  از بهد اای  یرایش  05ASCE-،IBC2003اای نامه نیین اساس بر ن 

 بر کیلوگرم 053   مربع متر کیلوگرمبر 253 ارایب به زندم   مردم با  حداکثر محد دیت  عایت .6

.است الزامی اا سقف برای مربع متر

.است الزامیASTMاستاندا د اساس بر شدم نو د سرد فوالد مشخصات  عایت .7

.است الزامی اا سقف کلیه برای صلب دیافراگم ضوابط اأمین .8

 ا افاع د  اعضا کهیکپا چگی باشد ای گونه به باید می افقی اعضای به ممقا اعضای ااصاالت کلیه .9

.شود اأمین سازم

ناماه نیاین مطااب  بایساتی مهارممای   پیچ خودکا ، پیچ شامل ااصالی اجزا  به مربوط ضوابط .13

AISC  استاندا دAISIشود اأمین.
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 مرباع متر  ز  حداکثر .باشد مجازنمی داخلی   خا جی دیوا اای د  بنایی مصالح بهکا گیری .11

 د    مرباع متار بار کیلاوگرم53 از بیشاتر نبایساتی اایداخلای جداکنندم د  شدم دیوا امام

.باشد مترمربع بر کیلوگرم 133 از بیش نبایستی دیوا اایخا جی

 ساختی د  ااا جداکنندم با بر  غیر اای پانل مشا کت عدم منظو  به الزم امهیدات است الزم .12

.پذیرد صو ت سازم جانبی

 صاو ت ایارا  خو نادم اای  محیط اقلیمی مختلف باشرایط متناسب الزم امهیدات است الزم .10

.پذیرد

 زیسات خاو دگی، حیا د ام، از ای ساازم   مهماا ی از اعم سیستم این د  اجزا   مصالح کلیه .14

 مهتبر یا ملی اای نامه نیین یا ایرا  ساختما  مقر اتملی مبنای بر بایستی می غیرم   محیطی

.شود گرفته کا  به اایید، مو د   شناختهشدم المللی بین

 باا جادا م خاا جی ( الیاهstudحدفاصلاُستاداا) است الزم حرا ای، پل اثر کااش منظو  به .15

.شود پر متراکم حرا ای عای  نوعی

 .سازماایافقییا انربد  پانچباشدیدیوا اایخا جد  .16

عماودی ضاخامتساازمااای،بایدد دیوا اایداخلیکهبر  یننهاکاشینصبمیشود .17

 .گرددفاصلهسازمااازیکدیگربامحاسبهاهیین

43اوانادااایسازمبستهبهمو دماعرضچانل(ینگهدا ندمسقفکاذب)سیااینا داند  .18

 باشد.متریلیم2/1 ضخامت  قن اامتریلیم13ن الب متریلیم

اینسازمسبکد سقفکاذبیاابارای  کاشدیاوا بناامیل،سازماایکالاکییااتچان .19

 .میلیمترباشد55/3 ضخامت  قن نبایدکمترازمو داستفادمقرا میگیرد

سااختهمتریلیم0/3بهضخامتحداقلزمیسازماااز  قگالواننیکنجها،ایتیاقویسازماا .23

کند.یمنیسازماامیبتن ابر  ییرایسازم،گیشود نجمخصوصبر  یم

حاداکثر63دیاباگریکادیداااز،فاصالهاساتاگریکادیسبکبهیسازماایااصالکالفبند .21
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مکاا رییاشدمباشد(د ارحالحداکثراغدیقنیازاریباشد)مگرطب محاسبه،غمتریسانت

باشد.1:243ازشیبدیمجازنبا

یمتصالمامتریساانت123د فواصالحاداکثریلتیاخیمای انراابهکفاستراکچربابولت .22

لهیکنا مکالفد بااازاستادد بلکاهباه ساایجداکنندم یوا ااینزاددیگرددد انتها

شود.یمتصلشدمباشنداستفادممگریکدیپستااصالبه

 .د محلاقاطعدیوا ااازسهعددسازماستفادمبهعملمینید .20

ازکیابهمو دااریجداکنندمفقطااا افاعسقفکاذبادامهدا دبستگوا یکهدید موا د .24

د -2.ابادییاداماهمایمتراستادااااسقفاصال23/1د فواصل-1:  شاابکا بردنیا

بهوا ید-0گردد.ید جهبهسقفاستراکچرمتصلم45یباباز  ااوا یمترد23/1فواصل

فوق ایاز  شااکیشود.نحومااصاالتاریازسقفاستراکچرمتصلمزین یفلزشکبه

کند.یمنییمهندسسازماه

کالفد اا اقبلازثابتنمود سازماایکنا یبصو تشاقولازد طرفثابتماینمایناد .25

 .ازکالففلزیسهاکهمیاوا بجایکالفیکاکهاستفادمکنید

د نظاروا ااایالزمد دیبازشاوااایطرح ید خواستیپشتبنداادی الباید نصبد ا .26

شود.یگرفتهم

نحوماساتفادمازپانالااا تی عانیباشد امچنمتریلی+م12دیبایگچیضخامتپانلاا .27

گردد.تی عادیکنندمبادیمشخصاتا امهشدماوسطاول

ازپارچیخودکا سازمبهساازم د صاو تعادمدسترساچیازپگریکدیااصالسازمبهیبرا .28

شودیاستفادمم

ااصاالی بارامتاریلیم25مخصوصپانالباهطاولیااچیازپهیالکیااصالپانلاایبرا .29

شود.یاستفادمممتریلیم05مخصوصبهطولیچهایازپهید الیپانلها

کنتارلشاودیساتیباUPLIFTساختما د مقابالینوعسازمبهلتسبکنید ایپیطراح .03
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یسانتیسااختما ااایسازیسادمار کمحجمارازپا یبسیسازیپاتیعملیبطو کل

  شسااختنیشوداستفادمازایمحسوبمایدنزیاستد کشو ماکهجز مناط زلزلهخ

لاوگرمیک53(کمتارازdead load ز مردمسااختما )رایاستزدا برخو یاژمی تیازاام

یباساختما موجوددا دنوساازسهیدمد مقا ا یر ین1/1باشدکهکمترازید مترمربعم

ازیناایضامنبارطارفنماود خطرااای  شسااختماننیبهداززلزلهبااستفادمازایاا

ی،نبشz،هایمقاطعشاملنا دانیاست.اشکالمهمولا برخو دزینیسرعتساختقابلاوجه

،HATSECTIOSمقاطع T , Iنچیاا12ااانچیا2اندازمیاجزا سازمایبطو کلرمی دا 

کیا ضاخامتنچیاا18ااایشوند د موا دیساختهممتریلیم6اامتریلیم4/3ضخامت

ساختهشدماند.زیننچید ما

نیاباشاد.ایمستمیسنیمو دمطالههایمقاطعازموضوعاتاصلنیای سختیبا برتیظرف .01

بلنادارید سااختما ااارندیگیطبقهمو داستفادمقرا م4اایساختما اایمقاطعبرا

اااز پانلرچهیشود مقاطعد جهد ممانندایفوالدگرمنو دشدماستفادممیمقاطعاصل

باهصاو تایامقاطعبهصو تاعضا جداگانه ستمیسنیشودد ایسرداستفادممستمیس

.رندیگیممو داستفادمقرا deckپانل 

یکایازمحاد دیتهایطراحای webcripling تجا د انتها)نشیمنگام(احتعناوا ممقا  .02

 .شرطهایالزم مقا متاایبا بریمجازاهیینشدماست A.I.S.I استکهازاستاندا د

عامالw/tکندبلکهنسابتپهنااباهضاخامتینما ی ابیتیمحد دییضخامت  قبهانها .00

باشادکاهد یگذا مری ابطهااثنید ازیبا نریالما زیباشد البتهخستگیمتهایمحد د

.بح شدماستA.I.S.Iاستاندا د

کیپالساتیباشندقاد بهاوسههد لولاهااایکهنسبتپهنابهضخامتننهابز گمیاعضا .04

ضار  تدا دکیپالساتیطراحw/tبز گینسبتهاینخوااندبودبرایقبلازکمانشموضه

 امحاسبهنمود.راای ز  اکیاالستریغتیااظرف
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سببباع باال فاتنیاست بدمیفاید مو ادمربوطبهکمانشانتخابفلزبامقا متباالب .05

ندا دبلکاهیبهمقا متبستگیکمانشموضهایازا افاع یشودچو کمانشناشیمنهیاز

است.یاندسیجزمشخصهاا

شودیانجاممیکهبامراحلگرمادایازفلز  یباپوششمحافظتامیاز  قسزمیقگالوان   .06

مقا ماتFYمهامشااملینمدماساتمشخصاهاااASTM446-83مشخصاتد استاندا د

جاوشDUCTILITYینرماSTRESS – STRAINیمشخصهااتهیسیمد لاالستیکشش

یدا یا د ام پایری فارمپاذTOUGHNESSیباالخرمسختFATIGUEمقا متیریپذ

DURALILITYیشاتریبیباشد.فلزگرمنو دشدممقا متکمانشایمهممیازمشخصهاا

ننهاباالاراست(Eنسبتبهسردنو دشدمدا ند)

ساردناو دیمشخصاست( بارامیفوالدنو دگرممهموال )نقطهاسلیبرایشکلنسبرییاغ .07

کمتارازگارمیاستکهماد لن  اکمایدا دبهصو تمنحنیشتریبیمشدمکهحالتنر

ن  ند.ینو دشدمبهحسابم

یکهبارادی ابد  شکستناحملنماکیشکلپالسترییشودکهاغی اشاملمی:فلزینرم .08

ایایاساتکششالهیفلزبوساینرمباشد.ید ااصاالتمو داوجهمکیپالستیخستگعیاوز

شود.یمیریاندازمگا یاستشای BENDاستخمش

 دمیاا امهنگردA.I.S.Iد یخاصینیبشیگونهپچیاFATIGUEیخستگجهت:یخستگ .09

گونهسازمبهرنیایشودبرایدا داستفادممتیکهعمومA.I.S.Cد حالحاضرازاستاندا د

مجاازازیدا د خساتگیاکارا باا گاذا ایاکلیبهسایمهماست.بستگیخستگنیحالا

ی(اساتفادممابیابهمرحلهاخرد یاا سکلی اهدادسیخستگممیماکسS-N)Sیمنحن

ی/.خساتگ6ااا05/3مختلافازیفوالدااید  ابطهباکششبراFATIGUEیشودخستگ

باشد.یفوالدمیمهمولکشش

فرمداد قرا یباالبرایر ااینریکهاحتااثییااد قسمتیی مقا متنهامیمقا متاسل .43
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یگوشاهااایباراR/Tنسابتریعواملااثنیمهمترابدییمشیافزامیمقا متاسلردیگیم

ایا)فشا ینوعفوالدنوعخستگلیازقبگریباشدعواملدیفلزمو داستفادممFU/FYنسبت

ریاااثیگد جهاتخساتایافرمداد عموداتینسبتبهجهتعملیخستگهتکشش( ج

یفلازاارد شاکنندمماابادییفلزکااشمینرمم،یاسلشیباافزایباشندبطو کلیگذا م

 شود

محالنیبازشواا امچنا،ی خا جیداخلیااد جدا میالزماستمالحظاتکاملاوابند .41

باههاا یخطارمنیمو دنظار امچنامی مهرم،بااوجهبهاقلچیپرینظیااصالینصباجزا

.دیعملن

  یااااد مقابالحرسختما د خصوصحفاظتسااختما یمبح سوممقر اتملتی عا .42

سااختما  مساکنمرباوطباهمقا ماتقااتیمرکزاحق444شما مهیالزاماتنشرنیامچن

یاجازایعملکاردفاهی  ظیباد نظرگرفتنابهادساختما ،کاا بر یااد مقابلحرجدا م

است.یمالزایساختمان

یسااختما  صادابندیمستقل پوستهخا جی احداانیبیاااوابردجداکنندمیصدابند .40

شود.نیساختما اأمیطب مبح اجداممقر اتملستیبایطبقاتمنیسقفب

اخذگوااینامهفنیبرایمحصولاولیدی،پاساز امانادازیخاطاولیادکا خاناه،ازمرکاز .44

 .[6]استمسکنالزامیاحقیقاتساختما  

 نقاط ضعف و نقاط قوت -2-95

 :LSF  یسازه ها یایمزا -2-95-9

:بسیا باالیسرعتاجرا .1

نیننهاد کواامارهیکندااسرمایگزا ا فرااممهیسرمایامکا  ابرانیالاسافا  ش

کیااحداثیبازگرداندمشود.بهعنوا مثالبرایساختما سازتیفیکنیزما ممکنبابهتر
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8شیدا د.افازاازیزما نی  زکا 114بناانهاریمترمربعز1333طبقهبامساحت4یبنا

یسنتیومیباشسهید مقایداخلدیمفیفضاااید صد10یال

:یکیفیتباال یکنواختمحصولنهای .2

اینسیستمد کا خاناهاولیاد بارشخاو دم ساپساوساطیعلتاینکهمقاطعسازمابه

یکیفیتمحصولنهایید مقایسهبااسااخت ساازسانت،گردندیاجرامیفنیاااکنسین

باشدیبسیا باالارم

:زلزله ا دبرسازمی د نتیجهکااشنیر یسبک .0

مهمولاستد نتیجهبهامایننسابتی%سازماا03-%25اینسیستمحد دایسازما ز 

نمایدی ابهخودجذبمیزلزلهبسیا کمترینیر 

:ااصاالتیاجرایکیفیتباال .4

ااصااالتپاایین منشاا یکهد اغلبموا دکیفیاتاجارایسنتیخالفساخت سازاابر

سازمیباشند2د اینسیستمااصاالتسادم امانندسایراجزایازخرابیهاد زلزلهمیبسیا 

باشندیباالییمیکیفیتاجرایدا ا

:یمصرفانرژیجهانی دا ازاستاندا داابرخو .5

د ایانسااختمانهاید صادانتقاالانارژLSFمناسبدیوا ااد سیستمیلحاظعای بندبه

است د د ازمدتمنجارباهصارفهجاوییقابالاوجاهد یسنتیبسیا پایینترازسازماا

شود.یازینهگرمایش سرمایشساختما م

:حمل نقلنسا  .6

نقااطصاهبالهباو یبارایحمل نقلنسا حتی ابهادکوچکمقاطع2زمینه ابرایبکس

کندیفراامم

:قابلیتبازیافتبخشعمدممصالح .7

اجرامایشاوند بازیافاتید اینسیستمبهصو تپیچی غیرسازمایسازمایاجزااغلب
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شد دا ند.ضیاهوتید صدمصالحقابل73بهکیننهابهسهولتامکانپذیراست.نزد

:نامطلوبیمقا مت د امباالد برابرشرایطمحیط .8

مقا ماتیسااختهشادمبااایان  شدا ایدلیلگالوانیزمبود کلیهمقااطع2سااختمانهابه

یشمال جناوبکشاو دا ای  طوبتبودم د شرایطمحیطید برابرخو دگیمناسبار

خوااندبود.یعمرمفیدبیشتر

ی: مکانیکیااسیساتبرقیسهولتاجرا .9

  ندشکلدای ساختمقاطعفوالدیجدا ناازک2ساو اخهاییاساتاندا دد جاا ایاند 

میشودکهعبو سیماا لولاهاااازداخالانهااباعا اساهیلد نصابیمقاطعپیشبین

 داخلدیوا میگردندسیستماایالکتریکی لولهکشیااد

:یسنتیساختما باساختمانهایمحیطداخل نمایاطاب فرانگ .13

2 ناگ2ییانلمینیاومی2چوبPVCیانواعنماااازقبیلسنگ2نجرنما2نمایسطوحخا جد 

 ناگ2کاغاذیمهماولامکاا اجارایداخلنیزاماننددیوا اای2سرامیک ...د فضایکاش

مهماول  ایاجیبااسااختمانهایگرددافا ای ... جوددا دکهاینخصیصهباع میدیوا 

احساسنشود

:خوبیعملکردصوا .11

شودیمناسباینساختمانهامید   دیوا ااباع عدمانتقالصدا عملکردصواعای 

:یبرخو دا ازاستاندا داا ضوابطضدناشسوز .12

ضدحری برخو دا یازاستاندا داای صوایحرا ایلهعایقهاعناصراینسیستمازجمامام

باشندیم

 بیشترد کا گامی ایمنیکمکا گااینیازبهفضا .10

 یجوطیشرایاجراد امامتیقابل .14

 اماستفادمکردسستیاانیزمیبرامیاوا  .15
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 عدم جودارکهای ایج  یسطوحنازککا ی .16

 یسازم مهما انهطافپذیرید طراحی .17

 اا امکا استفادمد کنا سایرسیستم .18

 ازینه زما قابلپیشبینی .19

نظا تکمتراحتیاجبه .23

 :LSF  یسازه ها بیمعا -2-95-2

 متر(5 جوددا د)حداکثرداانهتید ابهادداانهمحد د .1

محد داست)د مناط مختلفبهعنوا قاابساادمستمیسنی.اهدادطبقاتقابلساختباا .2

مجازاست هیمترازارازپا18ا افاعایبتنن مهااپنجطبقهیبرشوا یبهامرامدیختمانسا

بااجارایمها بنادیقطاریمجاازاسات حاداکثرهیمترازارازپا2/7ا افاعایااد طبقهای

 [2متربرایارطبقهمجازاست(]6/0ا افاعناخالصبااحتسابضخامتسقف

 دا دازی متخصص ماارنکایر یبهن .0

ناهیشادمد کا خاناهازدیاولزمیگالوانیقطهاتفلزنی  شاامنیاافتنینتیعموملیبهدل .4

دا د.ییباالسبتان

انقباض انبساط جاودیااصداد حالتجادینشودخطراتیاع ید اجراامامنکاتفناگر .5

 دا د

.[0]یاستفادمکنددگا ازنحومبهرمبردا یشناختکافعدم .6
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 کاه مایشاود محساوب اولیدی صنایع ارین اقتصادی   ارین مطلوب جمله از ساز   ساخت صنهت

 از اساتفادم دلیال باه ماا کشو  د  متأسفانه دا د. ملی ناخالص اولید   اشتغالزایی د  اوجهی قابل سهم

   دگرگاونی به نیاز   نبودم برخو دا  چندانی  شد صنهتاز این ،ندا ند چندانی کا ایی که سنتی   شهای

.است ضر  ی کامال  باال   ی بهرم با نوین اای   ش جایگزینی

 ن  کمباود   دااد می اشکیل  ا کشو  ملی ثر ت از  سیهی بخش ضر  ی نیاز یک عنوا  به مسکن

نیاازدساتگام اامیلیو  حاضر حال د  نماید. می احمیل خانوا  اای ازینه بهسبد  ا انگفتی اای ازینه

 باا سال د  مسکونی  احداای اهداد این احداث شد. خوااد افز دم اهداد این بر میلیو اا ساالنه که است

 اولیاد   ناوین ااای  ش از استفادم با باید   باشد نمی پذیر امکا  ساز   فهلیساخت اای   ش بر اکیه

.نمود برطرف  ا مهضل این ساختما  صنهتی

یکیازبهترین  شاایساخت سازصنهتی،سیساتمقاابسابکفاوالدیاسات،ایانسیساتم

5متار( محاد دیتد طبقاات)حاداکثر5محد دیتااییمثلمحد یتد طولداانه)حداکثر

خوبیطبقه(دا دامابامقایسهبادیگر  شاایساختد سطحکشو ما ،بااوجهبه یژگیاایی

کهاینسیستمدا دمثلزما ساختکم،کااشازینهساخت،ایمنیبیشاتر،افازایشعمارمفیاد

ایان ادا  یاهLSFالیساخت،سیساتمسال،پرتمصالحبسیا کم کیفیتبا63ساختما اابه

شفابخشیبرای فعنیازبهمسکند مناطقیازکشو ما کهمیاوا د ننجاازایان  شسااخت

استفادمکرددانست.بااوجهبهبر سیاامیاوا گفتکهد استا بوشهراینسیساتممایاواناد

 استفادمشود.بسیا کا نمدباشد اوسطمردماستا  انبومسازا
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(،گامید صنهتیساازیسااختما . یارایش1088مسکن)   ساختما  احقیقات مرکز .1
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