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معرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده ()LSF

سااختمان هاای شایا سااخته فاوالدی سا موساوم باه LSFباه وااورج ایارای خ ا و ًمادتا س باا اساات اده از
اتصاالج شیچی و به روش تولید ونعتی به کاار ررفتاه مای شاوند .ایان سااختمان هاا از ساه یال اوا ی شاام
ورق های فوالدی سرد نورد شده یهت تامین سازه ،و حاج تخته رچی به ًناوان شوشاا رویاه درونای والیاه
ًایق حرارتی و ووتی ،ت کی می شوند .کاربرد این ساختمانها به ًنوان ی سیستم سازه ای مساتق  ،اکثاراس
در ان وه سازی ساختمان های دو ط قه ،دفاتر و ساختمان های تجاری کوچ  ،واحادهای وانعتی وساالن هاای
ورزشی در ی ط قه می باشد.

معرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده ()LSF

این نظام ساختمانی از ورقهای فوالدی تشکیل میشود که مقاطع عمدتاً به صورت U,Cو Zمییباشید.ایین
عناصر فلزی خود به عناصر سازهای اعم از باربر و غیر باربر که وظیفه اصلی آنها پاییداری سیاختمان اسی
تقسیم میشوند .این سیستم با تکرار قطعات سبک در ساخ دیوارهیا و سیقههیا و ماننید سیاختمانهیای
چوبی اجرا میشود .اتصاالت عمدتاً به صورت اتصاالت پیچ و مهره اس وجای قرار گیری پییچهیا بیه روش
تولید صنعتی در کارخانه به دق زیاد با مختصات دقیق و طبق طراحی انجام شیده بیه وسییله دسیتااههیای
مخصوص مشخص میشود.

معرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده ()LSF

این سیستم یک سیستم سازهای مستقل میباشد و برای پیروهههیای انبیوه سیازیا دفیاتر و سیاختمانهیای
تجاری کوچکا ساختمانهای چند طبقها واحدهای صنعتی و سالنهای ورزشی یک طبقه مناسب اس  .ایین
سیستم قابل تلفیق با سیستمهای سازهای رایج را مانند بتنی یا فلزی را یه خیوبی دارد و بیرای بیاالتر بیردن
تعداد طبقات (باالتر از  ۵طبقه) با استفاده از سیستم LSFاز این سیستمهای مخیتل اسیتفاده مییشیود .در
ساخ و تولید این مقاطع به روش نورد سرد مطابق آیین نامهها اشکال مختله در ابعاد متفاوت با ضخامتی
در حدود  ۰٫۶تا  ۲٫۵میلیمتر از ورقهای گالوانیزه نازک پدید میآید.

معرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده ()LSF

سه جز اصلی این ساختمانها
.1

مقاطع متشکل از ورقهای فوالدی که به وسیله نورد سرد تهیه شده به عنوان سازه اصلی

.2

پانلهای گچی به عنوان پوشش در داخل ساختمان

.3

سمن برد برای پوشش بیرونی خارجی ساختمان و بسته به نوع پروهه از الیههای عایق صوتی و
حرارتی تشکیل میشود.

تاریخچه

بر خالف تصورا استفاده از این سیستم تنها به چند دهه اخیر محدود نمیشود و قدم استفاده از این روش
به  ۱۰۰سال پیش باز میگرددا دراوایل قرن نوزدهم و درسال  ۱۸۵۰میالدی در انالیس و امریکا در
ساخ پلها از قطعات فلزی جداره نازک استفاده شد و تا کنون نیز به مرور در صنع هواپیما سازیا
اتوموبیل و ساختمان سازی نیز کاربرد دارد.

ًناور ت کی دهنده
اعضای فوالدی سیستم قاب فلزی سرد نورد شده را اصطالحاً  CSFمینامند این قطعات از ورقهای فوالدی
(گالوانیزه) به روش پرس یا نورد (به وسیله غلتک) پدید میآیند که این عناصر را میتوان به طور مستقیم
ویا به وسیله یک کالف افقی به شالوده متصل کرد .در این سازه وظیفه تحمل بارهای عمودی و جانبی را
عناصر عمودی که وادار( )STUDنامیده میشود بر عهده دارد و عناصر افقی در این سازه الوک ( runner
)نام گذاری میشوند .سقه در این سیستم در اکثر موارد سقه سبک و به صورت موردی با انواع دیار
اجرا میشود الزم به ذکر اس که تیر و تیرچههای این نوع سقههای سبکا همانند استاد و تراکهای
دیوارها اس  .دراین نظام ساختاری در اجرای سقه معموالً از تیرچههای فلزی با پروفیلهای Zیا C
استفاده میشود که متناسب با فواصل تیرچهها برای پوشش میان آنها میتوان از تختههای چوبی یا سیمانی
یا دال بتنی مسلح بهره گرف .

ملایاي سازه هاي فوالدي رالوانیله سردنوردشده س ك

 -۱از نظر زیس محیطیا این سیستم ساختمانی در زمره سیستم هایی اس
اجزای آن مصرف می شود.

-۲فوالد از مصالح محکم اس

و شکل دادن آن راح

که انرهی اندکی برای سیاخ

می باشد.

 -3اینرسی حرارتی کم این سیستم آن را برای سیاختمان هیای اداریا تجیاری و دیایر سیاختمان هیای بیا
کاربری منقطعا بسیار مناسب می سازد.
 -4سازگاری مواد و مصالح با شرای اقلیمی مناطق مختله ایران
 -۵در سازه نیازی به آجرا بلوکا سفالا تیرچهاکاشی و  ...نیس .
 -۶عدم استفاده از موادی که برای سالمتی انسان مضر باشد.
 -7کاهش هزینه تمام شده نسب
دیار خیلی کم می باشد.

به ساختمان سنتی ساز و هزینه تعمیر آن در طول زمان نسب

به مصیالح

ملایاي سازه هاي فوالدي رالوانیله سردنوردشده س ك

 -۸ایزوالسیون در برابر سرماا گرماا رطوب
 -9مقاوم

 -۱۰قسم
می باشد.

و صوت

باال در برابر اشعه خورشید و مقاوم

های حامل بار در اسکل

در برابر آتش سوزی

فوالدی بار بیشتری را تحمل می کنند و در مقابل آتش و زلزله مقاوم

 -۱۱طول عمر حداقل یکصد سال
 -۱۲به عل عدم تاثیر پذیری از رطوب ا ماهی قطعات فلزی به هیچ وجه تغیییر نمیی کنیدا بیرای اینکیه
جنس سازه گالوانیزه می باشد و امکان پوسیدگی وجود ندارد.
 -۱3با توجه به اتصاالت محکم احتمال صدمه دیدن به واسطه طوفان خیلی کم می باشد.

محدودیت های سیستم قاب فوالدی س

سیستم قاب فوالدی سبک ساخته شده با قطعات سرد نورد شده علیرغم مزایای بسیارا محدودی
نیز دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

در مراحل طراحی باید از اندازه و چاونای مدول ها تبعی

کرد.

در ابعاد دهانه ،محدودیت وجود دارد.
تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است.
به نیروی کار متخصص و آموزش دیده نیاز است.
تامین قطعات فلزی گالوانیزه تولید شده در کارخانه ،هزینه نسبتاً باالیی دارد.

هایی

