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)LSF(سیستم قاب سبک فلزي



صنعتی سازي  ساختمان   
مقدمه    

 ضرورت مسکن، به نیاز آن تبع به و جمعیت فزآینده رشد بدلیل امروزه•
 روش هاي به آوردن روي و سنتی حالت از ساز و ساخت شدن خارج
 ضروري امري مسکن پروژه هاي اجراي در صنعتی سازي و ساخت نوین

 بطور ساختمانی اجرایی برنامه ریزي هاي از بسیاري در .می رسد نظر به
 و اجرایی عملیات سرعت خاص، بصورت مسکن تولید و ساخت و عام

 موقع به اتمام در کننده اي تعیین نقش استاندارد، مصالح از استفاده
 بحث اخیر سال چند در اینرو از .دارد مطلوب کیفیت با و پروژه

 آن تبع به و ساختمان بخش در نوین مصالح از استفاده و صنعتی سازي
  مدیریت بخش در عمده چالش هاي از یکی به مناسب بهره وري ایجاد
 .است شده تبدیل بهره وري و اجرا



 که اروپایی کشورهاي در و اخیر دهه هاي در مسکن مشکل بررسی•
 که است واقعیت این بیانگر بوده اند، مسئله اي چنین دچار زمانی غالبا
 و ساختمان اجراي صنعتی روش هاي گرفتن بکار با کشورها این اکثر

 مشکل بر کلی بطور بعضا و آورده اند بدست مطلوبی نتایج انبوه تولید
 آلمان، سوئد، روسیه، کشورهاي  منتشره، آمار طبق .آمده اند فائق

 با را خود مسکن هاي از درصد 80 تا 20 بین سوئیس و فرانسه انگلیس،
  .)1385 گالبچی،(ساخته اند صنعتی روش هاي از استفاده



تاریخچه صنعتی سازي در جهان

 خود به را کشورها که موضوعی اولین دوم، جهانی جنگ پایان با•
 گستردگی .بود جنگ این از حاصل ویرانی هاي بازسازي کرد، مشغول

 جنگ زده مردم نیاز مورد مسکن بشود که نبود حدي در خرابی ها سطح
 به صنعتی کشورهاي زمان این در .کرد تأمین راحتی به را بی خانمان و

 انبوه شکل به صنعتی کاالهاي دیگر مانند هم را مسکن که افتادند فکر
 را کشورها توانست خوبی به که شیوه اي کنند؛ تولید صنعتی روش به و
.دهد عبور مسکن بحران از



 که است کشوري نخستین صنعتی سازي پیشگامان از یکی بعنوان ژاپن•
 موضوع این دالیل از یکی.کرد تولید صنعتی روش به را مسکن

  مدیریت که بود آن بازسازي و توکیو کامل و مکرر آتش سوزي
  روش با را مسکن مشکالت تا داشت آن بر را کشور این مهندسی

.کند حل صنعتی



  قرن پایان در آمریکا، شهري توسعه و مسکن اداره گزارش اساس بر•
 نظر از جهان در صنعتی رده بندي اول ردیف در ژاپن کشور بیستم،
 خود اهداف به رسیدن براي ژاپن البته .داشت قرار کمی بعضاً و کیفی

 که داد انجام متعددي برنامه ریزي هاي مسکن صنعتی سازي زمینه در
 ساخت شروع با واحدها کوچک سازي ، آنها جالب توجه ترین از یکی

 دوم جهانی جنگ از پس سال هاي در مترمربع 20 مساحت با واحدهایی
.بود



 جامعه اقتصادي وضعیت بهبود با متناسب و تدریج به واحدها زیربناي•
  شرایط با بانکی بلندمدت وام تأمین با ژاپن این بر عالوه .یافت افزایش
 این .کرد فراهم را مسکن انبوه سازي کارخانه هاي ایجاد بستر مناسب،

 تولید به میالدي 1965 سال در توانست جامع برنامه هاي تدوین با کشور
  شدسال  موفق نهایت در و یابد دست مسکونی واحد میلیون 30 اجراي و

 ثبت خود نام به جهان سطح در زمینه این در جدیدي رکورد1985
.)1392 ساختمان، پیام(کند



تاریخچه صنعتی سازي در ایران   

 کردن وارد با ایران در ساختمان ساخته سازي -پیش صنعت گیري-شکل•
 توسط فرانسه از 1330 سال در پیش ساخته قطعات تولید کارخانه اولین

 عناصر با نارمک در کاالد کوي عمده قسمت و آغاز مسکن سازمان
 کارخانه آن دنبال به .شد بنا کارخانه این محصول پیش ساخته
 طراحی آلمان کستینگ سیستم با که )1371( همدان خانه سازي

 به سیستم کلی اصول همواره زمانی فاصله سال 41 در یعنی.گردید
 و طراحی در ایرانی متخصصین و کارشناسان و داشته وابستگی بیگانگان

 با متناسب سیستمی و اند نداشته بنیادي مداخله ساخته پیش سیستم ایجاد
 است نگردیده ارائه دسترس در بومی مصالح و اقلیمی مقتضیات

.)1390حسینی،(



دالیل عمده عدم گسترش صنعتی سازي ساختمان بتنی در ایران

 ساختمان سازي سادگی نیز و گذشته در فوالدي مقاطع ارزانی و فراوانی•
 بودن پیچیده دیگر سوي از و سویی از فوالدي اسکلت از استفاده با

 پاسخگویی عدم نیز و ساخته- پیش سازي- ساختمان صنعت نسبی
 کم شهرهاي مسکونی نیازهاي به پیش ساخته سازي موجود سیستم هاي

 در را کشور نیازهاي و جمعیت از عمده اي بخش که روستاها و جمعیت
 پیش ساخته سازي صنعت که است گردیده موجب میگیرد، بر

  رقابت ساختمان ها و ها- سازه فوالدي اجراي با نتواند بتنی ساختمان هاي
.نماید پیدا کشور ساختمان صنعت در را خویش مناسب جایگاه و کند



  گروه این مسایل مهمترین از که ساخته -پیش بتنی هاي- سازه اتصاالت•
 نگرفته قرار توجه مورد اي- سازه محاسبات در آیند،-می بشمار ها -سازه
 همچنین .ندارد عملکرد اجرا و طراحی با مناسب شکل به و است

 بویژه مناسب اتصاالت انجام چگونگی جهت کافی مدارك و اطالعات
.گردد-نمی ارائه کنندگان مصرف به باز هاي- سیستم در



 براساس ساخته-پیش کارخانجات تولیدات و معماري هاي-نقشه•
 بدون و گردیده تهیه فناوري صادرکننده کشورهاي ساکنین نیازهاي

 مقتضیات و روحیات نیازها، زندگی، نحوه زیست، شرایط به توجه
 واکنش یک لذا است، گردیده تولید و سازي- نمونه ایران مردم اقلیمی

 جاي به که شد ایجاد وارداتی معماري این از استفاده کنندگان در منفی
.نماید-می تداعی را استفاده در اجبار اشتیاق،



 موقعیت اساس بر را ساختمان ها معماران ایران، سنتی معماري در•
 آفتاب، تابش مقابل در خارجی سطوح کاهش طریق از و جغرافیایی

 و مرکزي مناسب،حیاط سایه بانهاي سقف ها،احداث اجراي طریقه
  دستگاه هاي و وسایل از استفاده بدون و اقلیم هر مناسب مصالح انتخاب

 تکنیکهاي از بسیاري.می نمودند تامین را آسایش شرایط انرژي، مولد
 تغییر بدون حتی و جزیی بسیار تغییرات با می توان اکنون هم را قدیمی

 هزینه هاي می تواند کار این که برد بکار امروزي بناهاي از بسیاري در
.دهد کاهش مالحظه اي قابل بطور را گرمایش و سرمایش



 اعمال فراگیر دیدگاه یک با هماهنگی در و آن واقعی مفهوم به شدن صنعتی•
  این .نمایند-نمی تبعیت واحد نظم یک از صنعتی تولیدات و است نگردیده

  شده فراوان نقصان موجب باز هاي- سیستم در توجه،بخصوص عدم
  مشابه تولیدات که نمود عمل هایی-شیوه به باید صنعتی تفکر دراین.است

  وسایل استاندارد که گونه همان.باشند داشته همخوانی یکدیگر با بتوانند
 استفاده سرپیچی هر در به روشنایی المپ هر که است شده باعث الکتریکی

  گردند استاندارد صورتی به هم ها- کارخانه ساخته- پیش تولیدات باید شود،
 به را شکستن به نیاز بدون و کامل پوشش بتواند اي-کارخانه هر کاشی که

 جام که باشد صورتی به باید طراحیپنجره ها .بدهد ها-جداکننده و دیوارها
.گیرد قرار استفاده مورد ریز دور به نیاز بدون شیشه



انواع روش هاي صنعتی سازي

  نیمه صنعتی و صنعتی تمام صورت دو به صنعتی روش به ساختمان سازي•
  نیمه .)1391صنعت، و ساختمان بازار تخصصی نشریه( می گیرد انجام

  مصالح با ساختمان قطعات از بخشی آن، در که است روشی صنعتی سازي
  همان با دیگر بخشی و می شود ساخته جدید تکنولوژي هاي و نوین

 و سازه اي بخش تنها صنعتی نیمه تولید در .می شود انجام قدیمی روش هاي
 با محل در درجا بصورت یا و کارخانه اي بصورت یا ساختمان اسکلتی
 عبداله،( می آید در اجرا به ساخت نوین فناوري هاي و شیوه ها از استفاده

 ساخت سرعت افزایش بر مدیران تمرکز بیشتر نیمه صنعتی تولید در .)2009
  بروز اجراي شیوه هاي و ماشین آالت نوین، مصالح از بهره گیري با ساز و

.می باشد



 و نرم بخش ساختمان، سازه بخش تولید بر عالوه صنعتی، تمام تولید در•
 این در .می شود تولید کارخانه در استاندارد اساس بر نیز غیرسازه اي

 تولید کارخانه در صنعتی نظام تحت ساختمانی اجزاي و قطعات روش
 حمل کارگاه محل به نیاز مورد آزمایش هاي گذراندن از پس و شده

  کاهش کارگاه محل در ساختمانی عملیات حجم نتیجه در .می شود
  یک اساس بر ساختمان اجزا همه .می یابد افزایش تولید میزان و یافته

 منتقل اجرا محل به نصب براي و می شود تولید هماهنگ فرآیند و روش
 نیروي دخالت و دارد وجود نیز قطعات مکانیزه نصب امکان و می شود
 .می رسد حداقل به انسانی



 نیازهاي اساس بر صنعتی تولید سیستمهاي اغلب که داشت توجه باید•
 به توجه بدون و گردیده تهیه تکنولوژي صادرکننده کشورهاي جامعه
 مقتضیات و روحیات نیازها، زندگی، نحوه محیطی، زیست شرایط
 بومی سازي حالیکه در می گیرند قرار استفاده مورد ایران مردم اقلیمی
  توان و سطح جغرافیایی،فنی، شرایط به توجه با وارداتی تولید سیستم
.است ضرورت یک کشور صنعتی



 قابلیت کیفیت، افزایش کارگران، بازده افزایش قیمت ها، یافتن تقلیل•
 ایمنی، افزایش ساخت، زمان کاهش سنتی، ساز و ساخت با رقابت

  فرآیند شدن بهینه و مدت کوتاه در انبوه سازي سازه، وزن کاهش
 سیستم هاي مزایاي از مسکونی واحدهاي ساخت در سرمایه گذاري

.می باشد ساختمان صنعتی تولید



روش هاي تولید صنعتی 

قطعات پیش ساخته"
  و حمل کارگاه محل به کارخانه در شده ساخته قطعات روش این در    

 و سقف قطعات سبک، فلزي قاب سیستم مانند شوند می نصب
 نورد سرد فوالدي عناصر سبک، بتن با پیش ساخته بتن آرمه دیوارهاي

... و شده



قطعات نیمه پیش ساخته  

 پس و شده ساخته کارخانه در قطعات از بخشی روش این در   
 بقیه و نصب نظر مورد محل هاي در کارگاه به حمل از

 صفحات مانند می شود، انجام کارگاه در ساختمانی عملیات
... و ICF سیستم ، دیوار و سقف ساندویچی



سیستم ساخت با قالب در کارگاه

"
 انتقال کارگاه به ساختمان مختلف بخش هاي قالب هاي روش این در    

 محل در سقف ها دیوارها، ستون ها، پی ها، از اعم عناصر کلیه و یافته
 دیوار از متشکل بتن آرمه ساختمان هاي مانند می شوند بتن ریزي کارگاه

 قالب، مرسل سیستم جا، در بتن با پیش ساخته نیمه سقف هاي و باربر
... و تونلی قالب سیستم



تقسیم بندي سیستم هاي صنعتی

  و زیرسیستم ها و صنعتی، سازه اي سیستم هاي کلی بخش دو به بحث     
 اشاره مورد سازه اي سیستم هاي .می شود تقسیم  صنعتی اجراي روش هاي

 معموالً و )...و ستون ها و تیرها مثالً( بوده ساختمان اسکلت شامل حداقل
 بخش در .است شده پیشنهاد نیز سیستم هر با منطبق زیرسیستم هاي سایر
 و پوشش ها جداکننده، دیوارهاي سقف ها، انواع صنعتی سیستم هاي زیر

 اجرایی روش هاي همراه به کامل ساختمان یک نیاز مورد تاسیسات
.می گردد جمع آوري مربوطه



تقسیم بندي سیستم ها، زیرسیستم ها و روش هاي اجراي صنعتی

سیستم هاي سازه اي صنعتی

سیستم بتن آرمه با قالب تونلی•
سیستم قاب فوالدي سبک •
سیستم قاب بتن آرمه پیش ساخته•
سیستم بتن آرمه درجا با قالب هاي دیواري و سقفی یکپارچه•
سیستم قاب فوالدي پیچ و مهره اي•
سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار •



سیستم پانل سه بعدي •
سیستم صفحات بتنی بزرگ •
سیستم ساختمان هاي چوبی•
JKسیستم پانلی با تکنولوژي •

سیستم دیوار و سقف بتن آرمه پیش ساخته توخالی•



زیر سیستم هاي صنعتی

سقف ها -1

سقف مرکب بتنی با عرشه فلزي•
سقف بتنی پیش ساخته پیش تنیده•
سقف بتن مسلح با بلوك هاي سوراخ دار پیش ساخته•
سیستم سقف بتن مسلح اجرا شده با میز پرنده•



زیر سیستم هاي جدا کننده -2

تخته سیمانی الیافی•
بلوك هاي دیواري ساخته شده با بتن سبک گازي  •
تخته سیمانی با تراشه هاي چوب •
تخته هاي گچی دیواري•
پانل هاي دیواري بتن سبک•
3Dدیوارهاي غیرباربر •
LSFدیوارهاي سبک پیش ساخته •
3Dدیوارهاي باربر •
•



زیرسیستم هاي پوشش و نما -3

تخته سیمانی الیافی•
تخته سیمانی با تراشه هاي چوب•
تخته هاي گچی دیواري•
سیستم اندود گچ یا سیمان پاششی•
سیستم کف سازي با فوم بتن•



)LSF(سیستم قاب سبک فلزي



 50 دهه به اداري و تجاري ساختمان هاي در سیستم این از استفاده سابقه•
 انجمن تشکیل از پس میالدي، 90 دهه اوایل از .می گردد باز میالدي

 مربوطه آیین نامه هاي تصویب و تدوین و سرد نورد سازه هاي مهندسین
 در سیستم این از استفاده ،UBC و IBC استانداردهاي در شدن وارد و

 و شد مواجه اي گسترده استقبال با نیز اداري و تجاري مسکونی، بناهاي
.دارد ادامه فزاینده اي روند با نیز امروز تا





 فوالدي ورق هاي از استفاده با سبک فلزي قاب ساختمانی سیستم•
 )CFS( سرد حالت در شده داده فرم )میلیمتر 2 تا 0/5( نازك گالوانیزه

  این در فوالدي عناصر .می  باشد معدنی عایق و برگ گچ  همراه به
 .می گیرند قرار استفاده مورد غیرباربر و باربر عناصر بعنوان سیستم

 کنترل جهت نیز صوتی و حرارتی عایق و پوشش بعنوان گچ  برگ ها
 بصورت اغلب سیستم این اتصاالت .است استفاده قابل صوت و حرارت

 .می باشد جوش و پرچ خاصی حالت در و مهره و پیچ





Role دستگاه از استفاده با سیستم قطعات• Forming سریعاً پرس یا و  
 ایجاد I پروفیل یا قوطی شده، تولید  عناصر ترکیب با و شده-تولید

  .شود-می



  مورد مقاومت توان- می متمرکز بار محل در قطعات تعداد افزایش با•
  را بزرگ هاي دهانه خرپایی قطعات ساخت با یا و کرد تامین را نظر

 پانل یک یکدیگر، کنار در عناصر این دادن قرار هم کنار با .داد پوشش
  در تر یا خشک بصورت پوشش هایی که شود-می ایجاد باربر دیواري

.کند-می تولید اي ساده حجم و شده نصب آن طرف دو





 ویالئی، خانه هاي به می توان سیستم این کاربرد موارد جمله از•
 ساختمان هاي اداري، و تجاري ساختمان هاي طبقاتی، ساختمان هاي

 پیش ساخته، واحدهاي سبک، صنعتی واحدهاي آموزشی، و ورزشی
 ساختمان هاي روي بر طبقه افزایش بناها، داخل در طبقه نیم احداث
 .کرد اشاره موجود ساختمان هاي مقاوم سازي و موجود





:.)1390گالبچی، (عبارتند از LSFمزایاي سیستم 

: سرعت باالي ساخت •
پس از . شود-پانل ها در کارخانه تولید و به محل کارگاه منتقل می•

حمل و نقل آسان نیز در . شود-نصب پوشش ها این سیستم تکمیل می
.این زمینه موثر است

.)کیلوگرم بیشتر وزن ندارد 20متري حدود  6هر پانل ( •





:)انعطاف پذیري( تعمیرات و نگهداري سهولت•
 نخاله ایجاد بدون را ساختمان پارتیشن هاي روز یک مدت ظرف میتوان    

 .میشود منتقل دیگر جاي به و شده باز دیوار پیچ هاي .کرد تعویض
 مجدد استفاده قابل باشد، شده باز درستی به اگر هم دیوار پوشش هاي

.بود خواهد





 :اقلیمی مختلف مناطق در سیستم این اجراي امکان•
 عدم همچنین و شده ساخته ساختمان هاي ساخت باالي سرعت بعلت•

 اسکان جهت مناسبی آلترناتیو سیستم این جوي، شرایط به وابستگی
 با مناطق در .می باشد بحران مواقع در یا و زده زلزله مناطق براي موقت
  .دارد وجود سیستم این اجراي و مقاوم سازي امکان نیز خورندگی خطر





  :مقاومت در برابر زلزله•
  بار و می باشد رایج سیستم هاي سایر سوم یک حدود سیستم این وزن•

  کاهش مترمربع در کیلوگرم 300 تا 200 حدود نیز ساختمان ها مرده
 .می یابد





 :زیست محیط از حفاظت و پایدار توسعه•
 کاهش ساخت، هزینه کاهش کارگاه، در مصالح پرت میزان کاهش    

  مصالح، بازیابی امکان مصالح، از بهینه استفاده و بهره برداري هزینه
 مهم موارد جمله از گرمسیر و سردسیر مناطق در انرژي اتالف کاهش

.می باشد زیست محیط از حفاظت با ارتباط در



سهولت اجراي تاسیسات بعلت وجود فضاي باز در میان دیوارهاي براي •
عبور تاسیسات 







عایقکاري در برابر حرارت  صرفه جویی در مصرف انرژي بواسطه•
ساختگی- امکان طراحی مدوالر و پیش•
وجود مواد اولیه داخل کشور •
تطابق با آیین نامه هاي رایج  •
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