
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اجرانظارت  و طراحی ، مشاوره
 ساختمان های سبک فوالدی
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 کاربرد سازه های                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 دیوار ونمای ساختمانی                                          

 

 

L.S.F 

 ویال سازی 

سرعت باالی 

 ساخت 

 مقاوم در برابر زلزه

 فرم های متنوع

 

مقاوم در برابر 
 رطوبت

 سقف های شیبدار

 سقف های تخت

 دهانه های بلند

 عایق بندی کامل

 

L.S.F 
Dry Wall – Fiber Cement Board 

 ساختمانکاهش وزن سازه 

 آوار و صدمات زلزلهبار مرده وکاهش  

 عایق بندی مناسبتنوع طرح و 

عدم نیاز به قوطی کشی آهنی برای 
 نصب پنجره

 هزینه کمتر و اقتصادی



 پوشش خارجی نمای سمنت بوورد                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد سازه های                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L.S.F L.S.F 

 با کاربری متفاوت طبقه 5احداث ساختمان تا 

 افزابش طبقات ساختمانهای اجرا شده

ساخت سریع ، وزن سبکتر، عایقبندی 

مناسبتر ،پرت کمتر مصالح و دقت در تولید 

مقاومت در قطعات و کاهش خطای انسانی ، 

برابر زلزله و بازگشت سریع سرمایه از 

مزایای استفاده از این سیستم به خصوص در 

 ساختمانهای مدوالر می باشد.

 نما و دیوار ساختمان های اجرا شده  با سازه بتنی یا فلزی

کردن طبقات بر روی ساختمانهای اجرا  اضافه

شده با سازه های متفاوت با این سیستم به دلیل 

وزن کم و قابلیت ترکیب با سازه های گوناگون 

وجود دارد. انواع نماها و نماهای قبلی به عنوان 

 پوشش  روی این سازه قابل اجرا می باشد.

مان ها با سازه فلزی و ساخت  دیوار

با این سیستم قابل اجرا می بتنی  

لیت اجرای بباشد. تنوع نما و قا

نمای خشک روی این سیستم با 

زیرسازی آماده از مزیت های آن 

 می باشد



 : پروژه های اخیر چند نمونه از 

 

 

 

 

 

 نمونه تمام شده فضای داخلی   

 ساختمان اداری آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز ) مشاوره و اجرا(            

   

 

 پروژه تکمیل بر طراحی و  مشاوره  و نظارت  

  ساختمان شهرداری اردکان فارس      

 

 

                          

 طبقه شیراز 3طراحی و نظارت بر سازه ساختمان مسکونی   

 

 (قه مسکونی شیراز ) مشاوره و اجراافزایش طب      مجتمع ایران مال تهران ) مشاوره و نظارت دیوارهای ساختمان(   تهران ) مشاوره و نظارت( 4ساختمان شهرداری منطقه  



 

براي  LSFزيست محيطي سيستم ساختماني  همسازي

در  ،استساختمان سازي از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت 

زيرا ممكن است در  مي باشدف و خواست سازنده اهداواقع وابسته به 

منطقه اي بهبود كيفيت ساخت مد نظر باشد، در صورتي كه در جاي 

ديگر تأكيد بر سرعت اجراي سيستم باشد، يا ممكن است 

مقاومت در برابر زلزله مورد نظر باشد و يا زياد كردن 

سود سرمايه گذار )بهبود بخشيدن به جريان پول( مورد نظر 

ازي با استفاده از سيستم قاب فلزي باشد.  سرعت باالي ساختمان س

شكار، جوسبك جايگزين مناسبي براي حل كمبود منابع كارگري مثل 

.  سبكي قطعات سيستم مي تواند باشدآجركار و گچكار 

اقتصادي نيز خواهد داشت زيرا حمل و نقل قطعات  هتوجي

ذير امكان پبدون استفاده از ماشين آالت سنگين توسط كارگران 

و گچ برگ( را  عايق هاطعات مورد نياز )استادها، رانرها، مي شود.  ق

ها و مقدار مورد نياز سفارش  اندازهابعاد و مي توان براساس 

و اشغال داد و اين كار سبب كاهش ضايعات ساختماني 

 .در كارگاه مي گرددفضا 
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Lightweight Steel Framing system                

مي باشد.   Lightweight Steel Framing systemمخفف   ,LSF سازه هاي سبك فوالدي سيستم

تكنولوژي مدرني است كه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا نظير آمريكا, كانادا, اين سيستم ساختماني 

 هاستراليا و ژاپن بصورت گسترده در حال استفاده است بطوريكه در برخي ايالتهاي آمريكا تا بخش عمد

ساخت و ساز توسط اين روش صورت مي پذيرد. اين تكنولوژي چندين سال است كه به عنوان راه حلي 

مناسب براي انبوه سازي و سريع سازي در اين كشورها مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات در بخشهاي 

ب طراحي, ساخت و نص معماري, تاسيسات برقي و مكانيكي اين سيستم منجر به بومي نمودن روشهاي ,سازه

اين سيستم ساختماني داراي تاييديه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بوده و  .اين سيستم گرديد 

دستورالعمل آن كه  بعنوان يكي از تكنولوژي هاي نوين ساختمان در كشور به طور رسمي معرفي شده است

كشور ابالغ گرديده و همچنين در نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزي  216و  216در قالب نشريات 

 مركز تحقيقات مسكن نيز چاپ شده است. 815

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiht5KQ_JjZAhUChiwKHX_yA2cQjRx6BAgAEAY&url=http://www.constructionweekonline.com/article-10974-in-the-frame/2/&psig=AOvVaw0A8QQMZbM8eJcEzlfUvpfQ&ust=1518270396833907
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz7N-8_pjZAhXDVywKHUbcAhoQjRx6BAgAEAY&url=http://sanasazan-co.com/lsf-book/&psig=AOvVaw3UUCI3zHI15xCqX2xelZgX&ust=1518271024763439


فوالد ذاتاً ماده مناسبي براي شكل پذيري در مقابل نيروهاي وارده و مقاومت زياد نسبت به وزنش مي 

اغلب نقاط کشور خطرات از آنجا که باشد، در واقع سختي زياد و مقاومت در برابر بارهاي غير منتظره را دارد.  

 051حدوداً LSFساخته شده با استفاده از سيستم ساختماني ساختمان هاي وزن  و طبيعي از جمله خطر زلزله را دارد

 ( لذاوزن ساختمانهاي ساخته شده با بتن در جا مي باشد 6/0چيزي که ) کيلوگرم بر مترمربع برآورد شده است

سبكي سيستم و استفاده از متد ساخت مناسب 

 واهدخسبب پابرجا ماندن ساختمان در برابر زلزله 

ضايعات کمتر، است عني ماين د و اين به يگرد

عمر طوالني تر و کمتر هدر رفتن مصالح ساختماني 

 در صنعت ساختمان سازي را در پي خواهد داشت

 سبب حمل و نقل راحت غيرازسبكي وزن قطعات 

استفاده کمتر از مواد خام، و همچنين جاهايي که 

شرايط خاك سست مي باشد مي توان سيستم را 

 نمود. بدون ساخت پي گرانقيمت بنا

 مقايسه وزن سقف سيستم سبک فوالدي با سيستم هاي ديگر

در چند بند به شرح ذيل عنوان جهت جمع بندي موارد فوق مي توان  مهمترين محسنات سيستم رابطور خالصه   

  :نمود

  سرعت باالي ساخت و ساز 

  مقاومت مناسب سيستم در مقابل زلزله 

 استقاده از اتصاالت پيچ و مهره 

  هزينه ساختحداقل 

 امكان استفاده مجدد از فوالد بكار رفته 

 افزايش عمر مفيد ساختمان 

 صرفه جوئي در مصرف انرژي 

  مناسب براي اقليم هاي خشک و مرطوب به دليل

 استفاده از ورق هاي ضدزنگ

 توليد صنعتي و پيش ساخته ساختمان 

 معماری پایداردر انطباق با اهداف LSF های سیستم ساختمانی سبک فوالدیتوانمندی

 

با توجه به آنچه در بخش قبل به آن اشاره شد، برخي ويژگي هاي اين سيستم ساختماني که هم راستا با 

 اهداف پايداري در صنعت ساختمان است را مي توان اينگونه برشمرد:

ع منابسبكي سازه و کاهش ميزان بهره برداري از الف( 

 و کاهش خطرات در برابر ريسک هاي زلزله طبيعت

 کوتاهي زمان ساخت و کاهش انرژي هاي اجراييب( 

ج( کاهش انرژي مصرفي در ساختمان با عايق کاري 

 مناسب

و  استفاده از سيستم هاي خشک در نماسازيد( 

 کاهش وزن ديواره ها

 جداره های کامال عایق –و صوتی  یعایق حرارت راحتی عبور لوله های تاسیسات از جداره ها  
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