
 

  LSF: هایبایدها و نبایدهای سازه

  LSF: هایآشنایی با سازه

های پیش ساخته یا مودوالری هستند که از مقاطع فوالدی جدار در واقع سیستمLSF هایسازه

 .اندساخته شده (LGS) نازک

 .های گالوانیزه هستندهای کم ضخامت فوالدی دارای پوششاین مقاطع فوالدی در واقع ورق

های مخصوص و روش ساخت رولی، نورد شده و به صورت ها با استفاده از دستگاهاین ورق

 .شوندمی های سبک در ابعاد مختلف تولیدپروفیل

با استفاده از اتصاالت پیچیده اجرا های پیش ساخته فوالدی عمدتًا به صورت خشک و این سازه

 .شوندمی

 .است ساختمان در واقع تشکیل دهنده چهارچوب یا اسکلت LSFهایسازه

های سرد نورد شده سازی حداکثر سازه از پروفیلهای ساختمان را نیز به منظور سبکدیگر قسمت

 .کننداستفاده می

 .توان پوشش دادسی میویها را با مصالح مختلف از جمله سرامیک، سنگ و پیاین پروفیل

 .های معمولی نداردفضای درونی نیز هیچ تفاوتی با ساختمان
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 LSF: هایکاربردهای عمده سازه

 :مانند .شودمی استفاده در انواع ساخت و سازها LSF هایسازه

 ویالها 

 های مسکونی و اداری تا دو طبقهساختمان 

 هاها و هتل آپارتمانهتل 

 هامدارس و دانشگاه 

 هارستوران 

 های اقامتی و تفریحیکمپ 
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 های چند واحدیساختمان 

 های تجاری کوچکدفاتر و ساختمان 

 های ورزشی و آموزشیساختمان 

 واحدهای صنعتی 

 های موجود )اضافه اشکوب(افزایش تعداد طبقات بر روی پشت بام ساختمان 

 انبوه سازی 

 احداث نیم طبقه در داخل بناهایی با ارتفاع زیاد 

 های موجودتوسعه تعداد طبقات بر روی پشت بام ساختمان 

 های بهداشتی به صورتفضاهای کاربردی پیش ساخته مثل سرویس Box System 

 از( …دیده از بالیای طبیعی )زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و بازسازی مناطق آسیب 

 دائم اسکان نظر نقطه

 دیدگان از بالیای طبیعی )با توجه به سرعت احداث و هزینه اسکان نیمه موقت آسیب

 پایین(

 احداث مسکن کوچک و ارزان قیمت برای جوانان 

 ب انبوه سازی(های مسکونی جدید )در قالاحداث شهرک 

 لحاظ کردن مالحظات فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی در طراحی 

 طراحی شهرک براساس آخرین دستاوردهای علمی 

 بینی نیازهای شهری با لحاظ کردن طرح توسعهپیش 
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  ساخت و ساز جدید در شهرهای کوچک و روستاها )اعم از مسکونی، آموزشی، فرهنگی

 وغیره(

 

 :LSF هایبندی سازهدسته

 های ذوب و ساخت آهن بندی با نورد گرم: به مقاطعی که در کارخانههای قابسازه

 .شودساخته می

 بندی شده با نورد سرد یاهای قابسازه LSF: های مقاطعی که در خارج از کارخانه

 .شودعمرانی و توسط ابزارهای مختلف به هم اتصال داده می

 .های ویالیی خارج شهر کاربرد دارنداین مقاطع بیشتر در ساختمان
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 داری مایعات و یا گازهاای مثل مخازن نگههای پوستهسازه. 

 شودهای پارامتریک معماری استفاده میهای معلق که بیشتر در کارها و طرحسازه. 

افزارهایی هر عضوی که از مقطع فوالدی باشد توسط نرم LSF هایدر تحلیل و طراحی سازه

 .شودپیشرفته طراحی می

دیوارهای ها, مهاربندها, سقف کامپوزیت ساده و عرشه فوالدی و حتی این اعضا شامل تیرها, ستون

 .شودبرشی فوالدی می

که نحوی باشد بهمنظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن می

 .ایمنی، عملکرد خوب و پایایی تأمین گردد

 .گیردبا سه روش زیر صورت می LSF هایسازه در همین راستا تحلیل و طراحی

 

 روش طراحی تنش مجاز (ASD) یا االستیک 

 

 روش طراحی مقاومت نهایی یا پالستیک 

 

 روش طراحی حاالت حدی (LSD) 
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 :LSF هایالزامات طراحی و اجرای سازه

 ایران( استفاده از  ۲۸۰۰نامه طابق آییندر مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد )م

بتن آرمه  دیوار برشی ای به عنوان قاب ساختمانی ساده به همراهاین سیستم سازه

 .متر از ترازپایه بال مانع است ۱۸حداکثر در پنج طبقه یا ارتفاع 

 نامه استفاده از این سیستم در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد )مطابق آیین

 .بندی قطری بالمانع است، با اجرای مهارایران( تا حداکثر دو طبقه ۲۸۰۰

  نامه با خطر نسبی بسیار زیاد مطابق آیینبکارگیری این سیستم در مناطق لرزه خیز

 .ایران( مجاز نیست ۲۸۰۰)

  متر و حداکثر ارتفاع ناخالص )با احتساب ضخامت سقف( ۵بکارگیری حداکثر دهانه 

 .برای هر طبقه در این سیستم مجاز است
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 در با و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران کنترل سازه در مقابل بار باد بر مبنای 

 .شود انجام زلزله از ناشی جانبی بار مقابل در مقاوم سیستم گرفتن نظر

  ۳۵۰کیلوگرم بر متر مربع و  ۲۵۰رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب 

 .ها الزامی استکیلوگرم بر متر مربع برای سقف

 ۳۱۸ـ۰۵نامه رعایت ضوابط آیین ACI های پس از آن برای طراحی و ویرایش

 .دیوارهای برشی بتن آرمه الزامی است

 است الزامی هاسقف مین ضوابط دیافراگم صلب برای تمامیتا. 

 یکپارچگی که باشد ایگونه به بایستیمی افقی اعضاء به قائم اعضاء اتصاالت تمامی 

 .شود تامین سازه ارتفاع در اعضاء

 بایستی مطابق ه اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره میضوابط مربوط ب

 .تامین شود AISI و استاندارد AISC نامهآیین

 رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری در صورت استفاده از اتصاالت جوشی ،

الزامی  AISC و AWS هاینامو آیین AISI اعضاء سرد نورد شده مطابق استندارد

 .است

 ای این سیستم متشکل از تیرچه فلزی و دال بتن آرمه فوقانی به صورت سازه سقف

 .مقطع مرکب است
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 :های فوالدیاجرا، تعمیر و نگهداری سازه

باشد و اجزای سیستم از آنجا که فرآوری اجزای این سیستم در کارگاه اجرایی بسیار کم می

 گردند.بصورت آماده با ابعاد و کدینگ معین به محل اجرای ساختمان حمل می

گیرد که باعث سازی یا فرآوری مصالح و قطعات در کارگاه صورت نمیعملیات خاصی برای آماده

 شود.تضمین دقت در اجرا می

تجربیات سایر کشورها نشان داده که سبکی سیستم باعث سهولت در تعمیر و نگهداری این 

 سیستم شده است.

 .است گشته نیز بنا مفید عمر افزایش و زلزله همچنین باعث افزایش مقاومت سیستم در برابر
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سال از عمرشان  6۰های ساخته شده با این شیوه در کشورهای صنعتی بیش از بطوریکه ساختمان

 اند.را سپری کرده

ترین نتایج استفاده از اتصاالت خشک پیچی، امکان بازکردن مجدد اغلب اتصاالت یکی از مهم

 باشد.بدون تخریب یا حداقل اتالف مصالح آن می

شود با کمترین هزینه ممکن در مراحل اجرای پروژه و یا پس از آن امکان ایجاد این امر موجب می

 .م گرددتغییرات، اصالح اشتباهات و تعمیرات فراه

 

 LSF: هاینیروی انسانی در سازه

توان نیروها را در چند ساعت ای است که میبه گونه LSF هایسازه اجرای ساده سیستم

 .آموزش داد

 .همچنین در یک پروژه معمولی نیاز به نیروی کار زیادی نباشد

 .سازی استهای سنتی ساختمانبنابراین هزینه نیروی انسانی در این سیستم کمتر از روش
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 :های فوالدیاهمیت زمان در اجرا سازه

های اجرائی دقیق و تولید اجزای سیستم در کارخانه، و همچنین سهولت بدلیل امکان ارائه نقشه

های بنایی از سرعت و کیفیت باالتری برخوردار نسبت به شیوه نصب قطعات، اجرای این سیستم

 است.

 تر سرمایه و درنتیجه بازده اقتصادی بیشتر وجود دارد.در نتیجه امکان بازگشت سریع

و دیگری به  LSFنتایج تحقیقی که در کشور انگلستان بر روی دو پروژه مشابه که یکی به روش 

 %۳6های احداث شده به روش سبک دهد که ساختمانن میروش بنایی ساخته شده بودند، نشا

 زودتر بوده است. %۲9اند و آغاز فروش آنها تر اجرا شدهسریع
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 LSF:هایمزایای سازه

 قابلیت ساخت 

 سرعت 

 قوسی اما سبک 

 ایمنی 

 کیفیت 
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 آوریر جمعراحتی د 

 انعطاف پذیری طراحی 

 قابلیت بازیافت 

 اقتصاد 

 سبکی 

 LSF: هایمعایب سازه

 در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد. 

 تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است. 

 به نیروی کار متخصص و خبره نیاز دارد. 

 تامین قطعات فلزی گالوانیزه تولید شده در کارخانه هزینه نسبتًا باالیی دارد. 

 جوشی اتصاالت 

 مصالح دیگر به اتصال 

 رهای برشیهای نگهدارنده و مهامهار 

این سیستم به صورت اجرای خشک و اغلب با استفاده از اتصاالت پیچ و به روش تولید صنعتی به 

 .شودکار گرفته می

 .توان از اتصال پرچ و جوش نیز استفاده کردیط خاصی میگرچه در شرا

  LSF: هایی سازههزینه
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 .باشدهای دیگر همانند بتنی و فلزی باال میدر مقایسه با سازه LSF هایسازه هزینه

است که این زمان مضاعف یک  LSF هایسازه برابر ۵البته زمان عملیات سازه بتنی حدود 

 .آوردها و بیمه افراد به وجود میا اعم دست مزد پرسنل، اجارههای باالتری رسری هزینه

 .شود در بیشتر موارد هزینه هر دو سازه اختالف آنچنانی نداشته باشندکه این امر سبب می

شود و گرنه میزان توان گفت هزینه اصلی این سازه صرف قطعات فلزی گالوانیزه میهم چنین می

 .باشدها میکمتر از دیگر سازه LSF هایدر سازه فوالد و سیمان مصرف

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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