


بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت کشــور و بــه تبــع آن نیــاز روز افــزون به مســکن، 
نیــاز بــه مســکن مناســب و ایمــن از یــک طــرف و نــاکار آمــد بــودن سیســتم 
هــای ســنتی و متــداول بــرای تولیــد انبــوه مســکن از طــرف دیگــر، رویکــرد بــه 

روش هــای صنعتــی ســاخت و ســاز را بــه الزامــی قطعــی بــدل کــرده اســت.
بدیهــی اســت بــرای کشــور مــا کــه در معــرض زلزلــه قــرار دارد توســعه و ســاخت 
ســاختمان های ســبک بعنــوان یــک اســتراتژی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد پس 
انتخــاب و معرفــی یــک سیســتم ســبک از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و 

بایــد بــا دقــت بســیاری انتخــاب گــردد.
ــه ای  ــا کارنام ــه و ب ــالها تجرب ــا س ــیما آرای ب ــین س ــروه مهندس ــن رو گ از همی
ــای  ــی ه ــا بررس ــی ب ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــه در اج ــل عرض ــان و قاب درخش
همــه جانبــه بــه ایــن مهــم رســیده اســت کــه تنهــا راه،  توســعه سیســتم هــای 
ســاخت و سازســبک و یــک سیســتم بــا صرفــه اقتصــادی قابــل اتــکا و قابــل 
اجــرا، در زمــان کوتــاه می باشــد و در پــی آن بــا بهــره گیــری از کادری مجــرب 
و گروهــی از مهندســین بــا تجربــه در بخــش فنــی و مهندســی، بــه ایــن افتخــار 
رســیده کــه توانایــی کامــل در ارائــه طراحــی، تولیــد، اجرا و مشــاوره در سیســتم 
ــوالدی )Lightweight Steel Framing( را دارد و در  ــبک ف ــاختمانی س ــای س ه
ســیر اجرایــی ایــن امــر، از آغــاز تــا پایــان همــراه و همــگام شــما خواهــد بــود.

گروه مهندسین سیما آرای
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اســتفاده از اعضــای فــوالدی ســرد نــورد شــده از ســال 
ــا  ــی اســتفاده از آن ت 1850 میــادی آغــاز گردیــده ول
ــن و  ــی آه ــن آمریکای ــط انجم ــن ضواب ــار اولی انتش

فــوالد در ســال 1946 گســترش زیــادی پیــدا نکــرد.
اولیــن اســتاندارد طراحــی بر مبنــای تحقیقــات انجام 
ــتیبانی  ــا پش ــر  و ب ــای معتب ــگاه ه ــه در دانش یافت

)AISI( در ســال 1949 تدویــن گردیــد.
ــرعت  ــاخت، س ــب س ــت مناس ــل کیفی ــروزه بدلی ام
بــاالی اجــرا و مقاومــت در برابــر زلزلــه از این سیســتم 
ــادا، ژاپــن و  در کشــور هــای انگلســتان، آمریــکا، کان
ســایر کشــور هــای در حــال توســعه بصورت وســیعی 

ــود. ــتفاده می ش اس
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اســتفاده از پروفیــل های ســرد نورد شــده در این سیســتم 
ــاختمان  ــت س ــر در صنع ــای بارب ــان ه ــوان الم ــه عن ب
ــر  ــای غی ــان ه ــب الم ــده و در قال ــداول گردی ــازی مت س
ــون ســاختمان ســازی  ــز در بخــش هــای گوناگ ــر نی بارب
ــی ســاختمان  ــا رعایــت آییــن نامــه هــای مقــررات مل ب
 LSF ــی ــه مــی شــود. دیوارهــای پنل ــه کار گرفت کشــور ب
بــا توجــه بــه تولیــد و مونتــاژ کارخانــه ای و ســبک بــودن 
ــه 2800  ــن نام ــاس آیی ــر اس ــرا  ب ــاالی اج ــرعت ب و س
ــت را  ــن قابلی ــه ای ــد مرتب ــاختمان های بلن ــران در س ای
مــی دهنــد کــه تمــام دیوارهــا در ســایت پــروژه تولیــد 
ــوار  ــک روی دی ــورت خش ــاختمان بص ــای س ــده و نم ش
اجــرا  و بــدون نیــاز بــه داربســت یــا جرثقیــل در طبقــات 

ــا کمتریــن خطــا نصــب شــوند. ب

LSF دیوار های پنلی

استفاده از مصالح نوین ساختمانی 

سرعت باالی ساخت

عایق کاری حرارتی و صوتی 

کاهش پرت مصالح

کاهش بار مرده وارد بر ساختمان 

افزایش زیر بنای مفید با کاهش 

ضخامت دیوار ها

کاهش نظارت حین اجرا بدلیل

 اجرا توسط افراد متخصص

کاهش هزینه های تمام شده

کاهش نیروی انسانی 

تولید مواد اولیه سازه در کشور

و دسترسی آسان 

LSF مزایای دیوار های پنلی
 نسبت به نماهای سنتی 
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مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
انعطاف پذیری در طراحی سازه و معماری

امکان استفاده در کنار سایر سیستم ها
مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان 

رعایت کامل مباحث 19 و 5 مقررات ملی ساختمان کشور
دارای آیین نامه طراحی منتشر شده از مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن ) نشریه 612 و 613 (
مقاوم در برابر زلزله بدلیل انعطاف پذیری

سبکی و نزدیکی اجزای سازه به یکدیگر با اتصاالت مناسب

مزایای LSF برای طراحان

مزایای LSF برای 
بهره برداران

• مناســب ترین گزینه جهت افزایش 
طبقه ســاختمان های موجود بدون نیاز به 

مقاوم سازی 

• افزایش 8 تا 13 درصدی فضاهای مفید 
داخلی در مقایسه با روش های ساخت سنتی 

• مورد تایید دولت جهت دریافت تسهیات 
بانکی بیشتر به لحاظ صنعتی بودن

• امکان تغییر در نقشه ها بدون ایجاد 
مشکل در کاربری ساختمان

• مناسب ترین گزینه برای ساخت ویا
• مقاوم در برابر آتش سوزی، زلزله و طوفان

• عایق صوتی و حرارتی
• عبور لوله های تاسیسات برق و مکانیک 

در جدار میانی به سهولت



5

انبوه سازی و ساختمانهای چند واحدی 
ساختمانهای مراکز آموزشی و ورزشی 
دفاتر و ساختمانهای تجاری کوچک 
واحد های صنعتی و پارتیشن بندی 

احداث نیم طبقه در داخل بناهای با ارتفاع زیاد
توسعه تعداد طبقات بر روی پشت بام و ساخت طبقه دوم 

روی بام های ساختمانهای قدیمی بدون نیاز به مقاوم سازی 
ویا سازی 

خانه های پیش ساخته و فضاهای کاربردی پیش ساخته 
ساخت بنا جهت تجهیز کارگاه 

بیمارستان و خانه بهداشت
ساختمان های رفاهی بین راهی

 

 

LSF ساختمان های قابل احداث با سازه
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مزایای LSF برای طراحان
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مزایای LSF برای 
محیط زیست و طرفداران آن

داشتن کمترین ضایعات ساختمانی
جلوگیری از اتاف انرژی 

بدلیــل  دقــت  و  کیفیــت  افزایــش 
ســاخت مصالــح در کارخانــه با اســتفاده 

ــن  ــای نوی ــک ه از تکنی
پاکیزگــی کارگاه هــای ســاختمانی بعلــت 

پیــش ســاخته بــودن مصالــح
مصرف منابع آبی کمتر 

اجرای بام سبز بر روی ساختمانها
 استفاده و بازیافت مجدد اجزا

بازگشت سریع سرمایه بعلت سرعت 
اجرای باال نسبت به روش های سنتی

افزایش 8 تا 13 درصدی فضاهای مفید 
داخلی در مقایسه با شیوه های سنتی

حداقل نیاز به فضاهای کارگاهی و نیروهای انسانی 
اجرای همزمان در بخش های مختلف ساختمان 

عدم نیاز به ماشین آالت سنگین کارگاهی
سهولت در نصب و تعمیر سیستم های تاسیساتی 
سبک سازی  تا 50% در سازه و 60% در کل ساختمان

قابلیت اجرا در شرایط مختلف اقلیمی 
سهولت در مونتاژ و تفکیک ضایعات 

عدم نیاز به جوشکاری 
حداقل خطای ساخت

مزایای LSF برای سازندگان 
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مقایسه سازه LSF با 
اســکلت فلزی و بتنی
در ساختمان 5 طبقه

  :)ASD&LRFD(  :استاندارد آمریکا
BS 5990-8)2003(  :استاندارد انگلستان
 ENV 1993-1-3 :1996   :استاندارد اروپا

AS/NZS:2005 :استاندارد استرالیا و نیوزیلند
استاندارد ایران: آیین نامه 2800 

مباحث مقررات ملی ساختمان
دستورالعمل طراحی و اجرای

 سیستم ساختمانی سبک فوالدی 
نشریه 612 و 613 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

AISI2005

استانداردها و آیین نامه ها 
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بازگشت سریع سرمایه بعلت سرعت 
اجرای باال نسبت به روش های سنتی

افزایش 8 تا 13 درصدی فضاهای مفید 
داخلی در مقایسه با شیوه های سنتی

حداقل نیاز به فضاهای کارگاهی و نیروهای انسانی 
اجرای همزمان در بخش های مختلف ساختمان 

عدم نیاز به ماشین آالت سنگین کارگاهی
سهولت در نصب و تعمیر سیستم های تاسیساتی 
سبک سازی  تا 50% در سازه و 60% در کل ساختمان

قابلیت اجرا در شرایط مختلف اقلیمی 
سهولت در مونتاژ و تفکیک ضایعات 

عدم نیاز به جوشکاری 
حداقل خطای ساخت

مزایای LSF برای سازندگان 



1- تهیه پالن معماری 
پــان معمــاری بــر اســاس خواســته هــای کارفرمــا آماده 

ــردد. می گ
2- محاسبه سازه ای و تهیه نقشه و مشخصات سازه

 محاســبه ســازه و مشــخصات فنــی بــر اســاس آخرین 
ویرایــش آییــن نامــه 2800 ایــران و نــرم افــزار هــای 

تخصصــی انجــام مــی گیــرد.
3- تولید اعضا و قطعات سازه

ــزه  ــا ورق گالوانی ــازه ای ب ــای س ــه اعض ــد کلی  تولی
ــا 3  ــت 0.7 ت ــران از ضخام ــود در ای ــتاندارد موج اس
ــک انجــام  ــام اتوماتی ــا دســتگاه هــای تم ــر ب میلیمت

می شــود.
4- اجرای فونداسیون، سازه و پوشش سقف

ــیون  ــه فونداس ــورت گرفت ــبات ص ــاس محاس ــر اس  ب
ــرا  ــترده اج ــا گس ــواری ی ــورت ن ــد بص ــازه می توان س

ــردد. ــرا گ ــر روی آن اج ــازه LSF ب ــده و س ش
5- اجرای تاسیسات مکانیکی، برقی و عایق کاری

ــن ســازه هــا و پیــش  ــه فضــای آزاد مابی ــا توجــه ب  ب
بینــی عبــور لولــه هــای تاسیســات، اجــرای تاسیســات 
مکانیکــی و برقــی بــه ســهولت صــورت گرفتــه و عایــق 

کاری دیــوار هــا بــه راحتــی قابــل اجــرا اســت.
6- اجرای پوشش داخلی، نمای خارجی و دکوراسیون

ــرای  ــود اج ــازه ای موج ــواص س ــه خ ــه ب ــا توج  ب
ــرای  ــل ســیمانی ب ــد پان ــح پیــش ســاخته مانن مصال
نمــای خارجــی و پانــل گچــی بــرای نمــای داخلــی بــا 
ــد. ــی باش ــازه LSF م ــای س ــوب از مزای ــاف مطل انعط

LSF مراحل اجرای ساختمان با سازه
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