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 :سازه 
می نامند، یک سیستم ساختمانی  LSF که به اختصار Lightweight Steel Framing سیستم ساخت قاب سبک فوالدی

طبقه( استفاده می شود و از سیستم  5است، که برای اجرای ساختمان های عمدتاً کوتاه مرتبه و میان مرتبه )حداکثر تا 

 .دسی نیز می باشدهای مورد تایید مهندسان عمران در کشورهای توسعه یافته و همچنین سازمان نطام مهن

 این سیستم که شباهت زیادی به روش های ساخت ساختمان های چوبی دارد، بر اساس کاربرد اجزایی به نام استاد

(Stud)  و تراک(Track)  یا رانر شکل گرفته و از ترکیب ورق فوالدی گالوانیزه سرد نورد شده، ساختار اصلی ساختمان

 .است، که معموالً با اتصاالت سرد به یکدیگر متصل می شوند Z و U,C این سیستم مقاطع مورد استفاده در .برپا می شود

 
این سیستم در اکثر موارد با سقف سبک و به صورت موردی با انواع دیگر سقف اجرا می شود. تیر و تیرچه های این نوع 

ع شیب دار و با استفاده از خرپاهای سقف نهایی معموالً از نو .سقف های سبک، همانند استاد و تراک های دیوار ها است

قسمت های دیگر ساختمان نیز با استفاده از . فلزی ساخته شده از پروفیل های سرد نورد شده در نظر گرفته می شود

پوشش  ( پوشیده می شوند…پروفیل های سرد نورد شده اجرا می شوند و با انواع مختلف تخته )گچی، سیمانی، چوبی، 

استیرن )یونولیت(، پلی  عایق پر کننده ما بین دیوارها می باشد را می توان از مواردی همچون پلی میانی این سازه که

پوشش نهایی این سیستم می تواند با انواع تخته های ساختمان از جمله تخته  .. نیز استفاده کرد…اورتان، پشم سنگ و

 .گیردسیمانی، چوب، تخته گچی و یا مصالح بنایی، سفال و آردواز صورت 

 



 فرآیند تولید:

س از تایید نقشه معماری و جانمایی فضاها از سوی کارفرما نقشه توسط تیم فنی جهت پروسه های طراحی المان های پ

نتیجتاً نقشه تهیه شده سازه به صورت سه بعدی  .سازه، جانمایی تاسیسات و همچنین محاسبات وزنی آن اقدام میگردد

 .داده میشود که پس از مشاوره و بررسی آن مورد تایید نهایی جهت تولید قرار گیرد و دو بعدی به کارفرما تحویل

 

منتقل شده و ماشین شروع به تولید المان ها به صورت کامالً اتوماسیون  (Framecad) سپس نقشه نهایی به ماشین

پانچ سوراخها جهت عبور لوله های ماشین مذکور پروسه های رول فرمینگ ورق، خزینه جای اتصاالت)پیچ ها(،  .میگردد

 .آب و برق و در آخر پرینت کد شناسایی جهت نصب را بر روی المان های سازه اعمال میگردد

 

 



 :ی سازه مزایا

سبک بودن -1

سرعت ساخت باال -2

عایق حرارتی و صوتی -3

صرفه جویی اقتصادی -4

قابلیت دمونتاژ و نصب مجدد -5

صرفه جویی در مصرف انرژی -6

به فونداسیون های حجیم عدم نیاز -7

امکان نصب در مکان های صعب العبور -8

تنها سازه دارای مجوز جهت ساخت اضافه طبقات -9

امکان ساخت ساختمان های مولد کامل )قابل حمل( -10

مورد تائید سازمان نظام مهندسی و مرکز تحقیقات مسکن -11

ر نوع بار زنده ،مرده و بار آئین نامه ایدفترچه محاسباتی برای ه -12

امکان استفاده از متریال های سنتی و مدرن بدون نیاز به زیرسازی خاص -13

و همچنین رایزرهای تاسیساتی در داخل دیوارو پنجره ر تعبیه شدن فریم د -14

افزایش متراژ مفید داخل ساختمان بدلیل ضخامت کم دیوار های داخلی و بیرونی -15

قابلیت نصب در مکان های بدون تجهیزات کارگاهی )عدم نیاز به آب و برق پای کار( -16

امکان استفاده از کارخانه ی پرتابل)قابل حمل( در محل پروژه جهت کاهش هزینه حمل -17

 :  معایب سازه 

(طبقه 5تا )محدودیت تعداد طبقات  -1

 تکنولوژی غیر بومی و دستگاه خارجی -2

نیاز به نیروی متخصص و آموزش دیده  -3

عدم آشنایی نیروها و ساکنین بومی و عموم مردم -4

 متر 6طول دهانه در طبقات تا محدود شدن حداکثر  -5



 :ی سازه کاربردها

ساخت ویال و ساختمان های مسکونی -1

ساخت اضافه طبقه و اضافه اشکوب -2

درمانی و آموزشیساختمان های اداری و  -3

سوله و سالن های صنعتی -4

دیوارهای پیش ساخته داخلی و پیرامونی -5

سیستم عایق کاری نمای خارجی  -6

قابل حملساختمان مولد یا  -7

تجهیز کارگاه -8

کمپ های مدیریت بحران -9



 

 



 توجیه اقتصادی

به موارد زیر احتیاج  با یک دستگاه با مشخصات  جهت راه اندازی خط تولید سازه 

 است:

 دارای جرثقیل متری جهت نصب دستگاه تولید و انبار و دپوی مصالح 600یک سوله  -1

سقفی و برق سه فاز

نفر کارگر ساده 4نفر نیروی متخصص و  4احتیاج به  -2

خرید دستگاه  -3

تن 100خرید و دپوی ورق به میزان  -4

دفتر فنی شامل تیم طراحی و فروش -5

 

 :مشخصات دستگاه 

وزن این  سانتی تولید می کند. 9بوده و پروفیل های این دستگاه مختص شرکت 

ظرفیت تولید دستگاه  متر می باشد. 2/1 8/0  7/3کیلوگرم و ابعاد آن  1700دستگاه 

  می باشد. (زیربنا مترمربع 70) تن 2در ساعت 

 




