
  CFSيا  LSFسازه هاي 
  

 
 

  Lightweight steelمخفف كلمه  LSFهاي جديد در ساخت و ساز است. كلمهاز سيستم   LSFهايسيستم

Frame  سازه  خواهد بود. قاب سبك فلزي  است كه به معناي  CFS ياFormed Steel -Cold   سازه اي است
ياد  LSF  از عبارت سازه  CFSايران اكثرا به جاي عبارت سازهدر    .كه از فوالد سرد نورد شده ساخته شده است

  .به معني قاب فوالدي سبك مي باشد  Light Steel Frame يا  LSFمي كنند. سازه

تري باشند و  هايي بوده كه داراي وزن كم هاي اخير بروي توليد سازه آوردهاي ساخت و ساز در سال تر دست بيش
  اعضا  اين و  باشند  مي  شكل  U   يا شكل  C  صورت  به  معموال آن    اعضاي .تري را به سازه تحميل كنند بار مرده كم 

هاي  از ورق   LSFهايازهس   شوند.  مي  ساخته  ميليمتر   ٢.٥  ضخامت  حداكثر  با  گالوانيزه   هاي  ورق   سرد   دهي   فرم   از
و ديوارهاي   پارتيشن بندي داخلي شود. كاربردهاي اين سيستم در فوالدي فرم داده شده در حالت سرد استفاده مي 

ب  هايي كه به دهانه بلند احتياج دارد، اضافه اشكوهاي عمومي و سازه غيربابر، ديوارهاي خارجي، برخي از ساختمان
به وسيله خرپا   سقف هاي شيبدار باشد. در اجراي سقف اين نوع سازه ها معموال ازبراي افزودن طبقات بيشتر مي

  . شود تفاده مي و يا بصورت دال بتني ( يوبوت ) اس 



  LSF اجزاي تشكيل دهنده سازه 

 
از سه بخش كلي تقسيم شده است بخش اول را ميتوان ورق ها و ستون هاي فوالدي   LSF بطور كلي سازه هاي

و يا گالوانيزه كه يكي از اجراي اصلي اين نوع سازه را تشكيل ميدهد را نام برد و بخش ديگر صفحاتي از جنس پي  
كاربرد دارد و بخش سوم ديواره اي بتني پيش ساخته كه معموال در سازه   عايق هاي حرارتي  عنوانوي سي كه به  

  .هاي قاب فلزي سبك مورد استفاده قرار ميگيرد

  

 

 
   سازه  طراحي ضوابط 

  هاي سازه  اجراي و  طراحي نامه آيين ” عنوان  با ٦١٣و  ٦١٢  نشريه  ،LSF سازه  براي مرتبط   هاي نامه  آيين
  مطرح  اي سازه غير مباحث ٦١٣  نشريه در  و   اي  سازه مباحث  ٦١٢ نشريه  در  كه  باشد  مي  نورد”   سرد فوالدي 

  است. شده
  



   سازه  ورق مشخصات

  داشته  را زير  مشخصات  بايست مي  ٦١٢ نشريه  با مطابق كه  باشد  مي  گالوانيزه  فوالد از LSF  سازه ورق  جنس
  باشد. 

  
  مجاز فوالدهاي مشخصات

  عبارتند  A1003 ASTM   استاندارد اساس  بر سردنوردشده اعضاي  در  استفاده براي مجاز فوالدي  ورقهاي  انواع
  از:
 

 تيپ٢٣٠  رده  سازهاي فوالد ST230H  
 تيپ٣٤٠  رده  سازهاي فوالد ST340H  
 تيپ٢٣٠  رده  سازهاي فوالد ST230L  
 تيپ٣٤٠  رده  سازهاي فوالد ST340L  

  
  

  مجاز فوالدهاي مشخصات
 مشخصه 

  فوالد

 تسليم  مقاومت

 (مگاپاسكال)

 كششي  نهائي  مقاومت

 (مگاپاسكال)

 ٥٠  در  طول  افزايش

 ميليمتر

ST340H ١٠% ٤٥٠ ٣٤٠ 

ST230H ١٠% ٣١٠ ٢٣٠ 

ST340L ٣ – ٣٤٠% 

ST230L ٣ – ٢٣٠% 

  

  ردگي وخ برابر در محافظت

  حداقل   داراي  بايد   سبك)،   فوالدي   قابهاي   (   LSF  سازه  ساخت  در   استفاده  مورد   غيرسازهاي  و   سازهاي  اعضاي
  داراي   قاب  اعضاي  لبه  در  خوردگي،  برابر  در   مضاعف  محافظت  باشند.  قسمت  اين  ضوابط   مطابق  فلزي  پوشش
  پوشش   از   استفاده  عدم  صورت  در  نيست.  الزم   اند،  شده  بريده  يا  سوراخ  كارخانه  يا  سايت  در   كه  فلزي   پوشش
  زمين  رطوبت با مستقيم تماس  از مناسب طور به و  گرفته قرار ساختمان اخلد بايد  سازه  اعضاي مضاعف، محافظ 

  تماس  در   نبايد  غيرهمسان فلزات   شيميايي،  واكنش وقوع   از جلوگيري  منظور   به  شوند. محافظت  محيطي   عوامل و
  گيرند.   قرار  سبك فوالدي قاب  اعضاي با مستقيم 

 



  سازه  مجاز محافظ هاي پوشش انواع
  آلياژ   با   محافظ   پوشش  از   است  الزم   سبك)   فوالدي   قابهاي  (يا   LSF سازه   در  فوالدي  ورقهاي   محافظ   پوشش   براي
  طبق   ، Z180  روي،  محافظ   پوشش  يا   و  M A792/A792 ASTM  طبقه  AZ150  ،%٥٥  آلومينيوم - روي

M A653/A653 ASTM  شود.  ءاستفاده  
 

  سازه   ساختماني  باربري سيستم

 باشد. مي  باربر  ديوار سيستم شود  مي  ساخته  LSF  سازه  با كه  ساختمان يك  اي لرزه  و  ثقلي  باربري سيستم

  باشد. مي  ها شيرواني و  ها سقف  ديوارها،  شامل باربر  سيستم اين اجزاي
  
  است:  شده تشكيل  ذيل  شرح به LSF اعضاي  از ديوار  هر ساختماني، سيستم يك  در

 قائم)  هاي المان (يا استاد  
 سبك)  فوالدي قاب فوقاني و تحتاني  هاي  المان يا  ترك (يا رانر 

  استادها) جانبي مهارهاي يا ( بريج 

 بادبند)  (يا تسمه 

 است:  شده تشكيل  ذيل  شرح به LSF اعضاي  از تخت سقف هر ساختماني، سيستم يك  جويست)در (يا تيرچه 

 جويست)   (يا تيرچه  
  بالكينگ 

  تسمه 

 است: شده تشكيل  ذيل  شرح به  LSF اعضاي  از شيرواني  هر ساختماني، سيستم يك  در

  خرپا  
  بالكينگ 

  تسمه 

 

 LSF سازه  مقاطع

  مقاطع خرپاها و  ها تيرچه استادها، باشند. مي  Z مقطع  و  U  مقطع ،C مقطع شامل LSF سازه متداول  مقاطع 
  باشد. مي  Z شان  مقاطع   معموال هم  ها الپه باشد. مي  U ها آن  مقطع  رانرها) (يا تِرَكها باشد. مي C شان

  
  
  



  :كاربرد
  

 اشكوب) (اضافه طبقه اضافه 

  گزينه ترين  مناسب  LSF  سازه سبكي،  علت به گفت توان  مي  جرات  به شركت، اين تجارب و    دانش به  توجه  با
  شوند.  مي محسوب  طبقه  اضافه  هاي پروژه  براي

 
 

 
  

 طبقه  ٣ تا  سازي شهرك 

  حفظ   كنار  در  سازه   نصب  و  حمل  توليد،   در   LSF   سازه  باالي  بسيار   سرعت  علت   به  سازي   شهرك   هاي   پروژه   در
  شهرك   براي  گزينه  ترين  مناسب  سازه  اين  ديگر،  هاي  سازه  با  آن  رقابتي  قيمت  همچنين  و  نصب  و  توليد   دقت

  باشد. مي  مرتبه   كوتاه هاي ساختمان سازي
  



  
  

 يالسازي و 

  LSF   سازه   شود،   مي   مشاهده  نما  و   سقف   در   اي   پيچيده  هاي   طرح   معماري،   لحاظ  از   بعضا  كه   سازي  ويال   در
  باال  دقتي   با توليد، باالي كيفيت  به  توجه  با و دارد  معماري  پيچيده هاي المان طراحي براي  بااليي پذيري انعطاف
  باشد. مي  سازه  اين با شدن  اجرا قابل  زيبايي به معماري هاي  طرح  ترين  پيچيده

  

  



 صنعتي)  هاي (سالن سازي  سوله 

 

  
  

  خورشيدي  پانل هاي سازه 

 

 

 
 

  
 



  مزايا:

  
 روز    ١٩٥روز براي ساختمان بتني    ١٨٠سرعت اجرايي در ساختمان فوالدي    -  در اجرا  سرعت بسيار زياد

باال بودن سرعت اجرايي در   .روز است ٦٠است در حاليكه كه سرعت اجرايي در سازه قاب سبك فوالدي 
باشد. قطعات  ها به صورت سازه هاي پيش ساخته مي تر قطعات و پانلاين روش به دليل آن است كه بيش 
 تر خواهد بود.  سبك است و امكان جابجايي ساده 

 
 بتن مصرفي كمتر   

   اتصاالت خشك و پيچ خودكار 

 عدم نياز به آماده سازي سطح   - كمتر  زمان نازك كاري 

 ان اجراي سريع تاسيسات  امك 

 برابر   2.5حدود  يك سازه فوالدي  نسبت به    –باد  و  زلزله   بارهاي  برابر  در  باال  استحكام   عين  در  بودن  سبك  

 برابر كمتر است.   3.5سازه بتني  نسبت به يكو 

 پروفيل  ساخت و  توليد   در  باال دقت 

 آسان  نقل و حمل  

 معماري  پيچيده هاي طرح  با  منعطف  

 بتني و  فوالدي متداول   هاي سازه با مقايسه در  رقابتي  قيمت 

    اين سيستم دورريز بسيار پايين تري دارد و دورريز  -كاهش مصرف مصالحLSF   هاي  در مقايسه با سازه
تري را نصيب سازندگان  فوالدي و بتني بيش از يك پنجاهم كمتر خواهد بود كه صرفه اقتصادي بيش 

با وجود آنكه تمام سازه بر پايه فوالد    LSFميزان استفاده از فوالد در سازهكند. جالب است بدانيد كه  مي 
تر است. در زمينه استفاده از مصالح بتني نيز به طرز  هاي بتني نيز كم  استوار است اما از مقدار فوالد سازه

سازه  به  نسبت  بتني  مصالح  مصرف  كاهش  چشم  چشمگيري  به  سيستم  اين  در  فوالدي  و  بتني  هاي 
توان  برد. بعالوه مي خورد. تمامي اين موارد صرفه اقتصادي اين نوع سازه را به طور قابل توجهي باال مي مي 

گفت كه عملكرد صوتي و حرارتي سازه و سازگاري آن با محيط زيست نيز در شرايط مطلوبي قرار گرفته  
كند. بز نقش مهمي ايفا مي هاي س است. اين نوع سازه در راستاي تامين توسعه پايدار و ايجاد ساختمان



با محيط زيست اين است كه ماده برداشت شده براي اجراي اين سيستم يك    LSFدليل سازگاري سازه
هاي سنتي است. بعالوه ماده مصرفي در اين  ها است و ضايعات آن يك صدم ساير سازهسوم ساير سيستم 

د. استفاده از اين سيستم در سراسر جهان نوع سازه فوالد است كه صد در صد آن قابل بازيافت خواهد بو
مورد استفاده قرار گرفت اما در ژاپن    ١٩٩٠رو به افزايش است. اين سازه در انگلستان و آمريكا در سال  

        هاي دورتر باز مي گردد.  استفاده از اين نوع مصالح به سال

 
 

  



  جزييات و اشكال  

  





  

  





  
  

  



  





 


