A.R.SH.K

درثبر ٜسیستٓ اَ اس اف ()LSF
ٔشایبی استفبد ٜاس سبختٕبٟ٘بی صٙؼتي
ٔشایبی استفبد ٜاس سبختٕبٟ٘بی پیص سبختٝ
ٚسٖ سجه سبختٕبٖ
ٔ .1مبٔٚت  ٚدٚاْ ثبال در ٔصبِح ثىبر رفتٝ
٘ .2صت سزیغ  ٚآسبٖ
 .3ػذْ لبثّیت اضتؼبَ
 .4ػذْ ٘یبس ث ٝلبِت ثٙذی  ٚلبِت ثزداری
 .5سبدٌي در پیص سبختٍي  ٚتِٛیذ ا٘جٜٛ
 .6ػذْ تبخیز ٘بضي اس ضزایط جٛی در سبخت ٘ ٚصت سبسٜ
 .7دلت ثبال در اجزای جشییبت
ٔ .8مبٔٚت ثبال در ثزاثز پٛسیذٌي  ٚحّٕٛٔ ٝریب٘ٞ ٝب
 .9ػذْ ٚجٛد افت  ٚخشش ٔصبِح در دٔبٞبی ٔحیطي
 .10ویفیت در ٔصبِح ٔٛرد استفبدٜ
 .11حُٕ ٘ ٚمُ التصبدی
 .12لبثّیت ثبسیبفت  ٚدٔ٘ٛتبص سبختٕبٖ
 .13ایشٚالسی ٖٛسبختٕبٖ ( حزارتي  ٚصٛتي)  ٚرػبیت ٔفبد ٔجحج ٘ٛسدٔ ٓٞمزرات ّٔي سبختٕبٖ
 .14ػذْ ٘یبس ث ٝجزحمیُ  ٚاثشار آالت ٘صت ٔىب٘یىي سٍٙیٗ
ٔ .15مبٔٚت ثسیبر ٔطّٛة در ثزاثز سِشِ ٚ ٝػذْ ٚجٛد آٚار
 .16وبٞص پزت ٔصبِح
استفبد ٜثیطتز اس فضبی ٔفیذ ثٛاسط ٝضخبٔت وٓ دیٛارٞب
استفبد ٜاس اػضبی فٛالد سزد ٘ٛردضذ ٜاس دٔ 1850 ٝٞیالدی آغبس ٌزدیذِٚ .ي استفبد ٜاس آٖ تب ا٘تطبر اِٚیٗ ضٛاثط ا٘جٕٗ
أزیىبیي آ ٗٞدرٌ 1946ستزش سیبدی پیذا ٘ىزد .اِٚیٗ استب٘ذارد طزاحي ثز ٔجٙبی تحمیمبت ا٘جبْ یبفت ٝدر دا٘طٍب ٜوزُ٘ سبَ
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 ٚ 1939ثب پطتیجب٘ي  AISIتذٚیٗ ٌزدیذ .أزٚس ٜثذِیُ ویفیت ٔٙبست سبخت  ٚسزػت ثبال ٔ ٚمبٔٚت ثبال در ثزاثز سِشِ ٝاس آٖ در
وطٛرٞبی اٍّ٘ستبٖ ،أزیىب ،وب٘بدا ،استزاِیب ،صاپٗ  ...ٚاستفبدٔ ٜي وٙٙذ.

سبختٕبٖ ٞبی پیص سبخت ٝفٛالدی سجه ()Light Weight Steel FrameثٛٔLSF ٝس ْٛثٛد ٜو ٝثصٛرت خطه
ٚػٕذتب ثب استفبد ٜاس اتصبالت پیچي ثىبر ٔي ر٘ٚذ.ایٗ سبختٕبٖ ٞب اس 3جشءاصّي ضبُٔٔ:مبطغ ٔتطىُ اس ٚرق ٞبی فٛالدی سزد
٘ٛردضذ ٜثزای سبس،ٜصفحبت تختٌ ٝچي ث ٝػٛٙاٖ پٛضص رٚی ٝدر٘ٚي ٚالی ٝػبیك حزارتي ٚصٛتي تطىیُ ٔي ض٘ٛذ .وبرثزد ایٗ
سبختٕبٖ ٞب ث ٝػٛٙاٖ یه سیستٓ سبس ٜای ٔستمُ  ٚاوخزا درا٘ج ٜٛسبسی سبختٕبٖ ٞبی دٚطجم ،ٝدفبتز  ٚسبختٕبٖ ٞبی تجبری
وٛچهٚ ،احذٞبی صٙؼتي  ٚسبِٗ ٞبی ٚرسضي یه طجم ٝاست .یه سیستٓ سبس ٜای ثبرثز حمّي است و ٝلبثّیت تزویت ضذٖ ثب
سیستٓ سبس ٜای دیٍزٔ ،ب٘ٙذ دیٛارٞبی ثتٗ ٔسّح سبس ٜای را دارد .در سبختٕبٖ ٞبی وٛتب ٜثصٛرت سیستٓ سبس ٜای ٔختّط ثىبر
ٔي رٚد .استفبد ٜاس اضىبَ ٔختّف آٖ طجك آییٗ ٘بٔٔ ٝجبس ثٛد ٜاستٔ .مبطغ آٖ دارای اثؼبد ٔتٛٙع ٔ ٚحذٚد ٜتغییزات ضخبٔتي
ثیٗ  2.5تب ٔ 0/6یّیٕتز ٔي ثبضٙذ .اتصبَ LSFث ٝضبِٛد ٜثٚ ٝاسط ٝوالف افمي ثب ٔمطغ  ،cضىُ ٔي ٌیزد .اجشاء لبئٓ ث ٝػٛٙاٖ
ػض ٛثبرثز ست٘ٛي در ثبرٞبی حمّي ػُٕ ٔي وٙذ ،ثزخي اس ایٗ اػضب در دٞبٟ٘ٔ ٝبرثٙذی جب٘جي سبس ٜػال ٜٚثز ثبر حمّئ ،تحُٕ
٘یزٞٚبی ٘بضي اس ثبر جب٘جي  ٓٞثٛد ٜو ٝتحت ٘بْ ٚادار( )studدر سیستٓ ٔؼزفي ضذ ٜا٘ذ .سمف ایٗ سبسٞ ٜب ٔتطىُ اس تیزچٝ
ٞبی فّشی سزد٘ٛردضذ ٜاست .تیزٞب  ٚتیزچٞ ٝب ػٕذتب دارای ٔمبطغ ثب اضىبَ ٔ zٚcي ثبضٙذ .پٛضص سمف ثب داَ ثتٙي در
صٛرت یىپبرچٍي السْ ثیٗ ثتٗ  ٚپزٚفیُ فٛالدی تیزچٔ ،ٝي تٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ سمف ٔزوت فّشی طزاحي ضٛد ،LSF .ثٕٙظٛر
ثبرثزی جب٘جي سبس ٜدر أتذاد اصّي ٔتؼبٔذ ،اس دٞب٘ٞ ٝبی ثبر ثزجب٘جي استفبدٔ ٜي ضٛد (.)Load Bearing Wall
دٞب٘ٞ ٝبی ثبرثز ث 4 ٝرٚش ایجبد ضذ :ٜسیستٓ دٞب٘ٞ ٝبی ٟٔبرثٙذی ثب اػضبی لطزی ،سیستٓ دیٛار ثزضي ثب ٚرق فٛالدی ٘بسن،
سیستٓ دیٛار ثبرثز ثب پٛضص  ٚOSBسیستٓ دیٛار ثزضي ثتٗ ٔسّح؛ ؤٟ ٝبرثٙذی ثب اػضبء لطزی ثزای سبختٕبٖ ٞبی تب 2طجمٝ
ٔسى٘ٛي  ٚسیستٓ ثبرثز جب٘جي دیٛار ثزضي ثتٗ ٔسّح تب 4طجمٔ ٝسى٘ٛي ٔجبس است.
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ا٘تمبَ حزارتي وٓ ،آٖ را ثزای استفبد ٜدائٓ ٔب٘ٙذ :سبختٕبٖ ٞبی ٔسى٘ٛي ثب ٔطىالتي رٚثزٔ ٚي سبسد ِٚي ػّٕىزدش ثزای
است فبدٞ ٜبی ٔٙمطغ ٔٙبست است .ػّٕىزد صٛتي دیٛارٞب  ٚسمف ٞبی سبخت ٝضذ ٜدرصٛرت رػبیت تٕٟیذات پبسخ ٌٛی
ا٘تظبرات تؼییٗ ضذٔ ٜمزرات ّٔي سبختٕبٖ ٔي ثبضذٛٔ .اد تطىیُ دٙٞذ LSF ٜثبر حزیك ٘ذار٘ذ ِ ٚیپزٚفیُ ٞبی سزد ٘ٛرد ضذٜ
ٔمبٔٚت وٕي در ثزاثز حزیك دار٘ذ  ٚثبیستي ثخٛثي ٔحبفظت ٌزد٘ذ ،و ٝیىي اس دالیُ وبرثزد ٌچ ث ٝػٛٙاٖ پٛضص داخّي رسیذٖ
ث ٝایٗ ٞذف است.
اس ػٕذٔ ٜشایبی  LSFوبٞص جزْ سبختٕبٖ ،وبٞص ٞشی ٝٙدر ٔصبِح٘ ،یزٚی ا٘سب٘ي  ٚسٔبٖ احذاث پزٚصٞ ٜبست .ثىبرٌیزی ایٗ
رٚش در سبختٕبٖ ٞبی  5طجم ٝوطٛر ثبرػبیت تٕٟیذات خبظ ٔمذٚر ٔي ثبضذ.

ٔشایبی سبسٞ ٜبی فٛالدی ٌبِٛا٘یش ٜسزد٘ٛردضذ ٜسجه:
سجىي

سبدٌي در پیص سبختٍي ٚتِٛیذ ا٘جٜٛ

ویفیت یىٛٙاخت

ٔمبٔٚت ٚسختي ثبال

ػذْ تبخیز ٘بضي اس ضزایط جٛی در سبخت ٘ ٚصت سبسٜ

حُٕ ٘ٚمُ التصبدی

٘صت سزیغ ٚآسبٖ

دلت ثبال در اجزای جشئیبت

لبثّیت ثبسیبفت ٔصبِح

ػذْ لبثّیت اضتؼبَ

ٔمبٔٚت ثبال در ثزاثز پٛسیذٌي ٚحّٕٛٔ ٝریب٘ٞ ٝب

ػذْ ٘یبس ث ٝلبِت ثٙذی

ػذْ ٚجٛد افت ٚخشش در دٔبٞبی ٔحیطي
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ٔزاحُ سبخت خب٘ٞ ٝبی پیص سبخت:ٝ
٘بْ ٔزحّٝ

ٔتزیبَ ٔٛرد استفبدٜ

اجزای ف٘ٛذاسی ٖٛضٙبصی

ٔیٍّزدٞبی طِٛي  ٚف٘ٛذاسیٛ٘ ٖٛاری ثب اثؼبد پبییٗ

اجزای اسىّت

فٛالد ٌبِٛا٘یش ٜسزد ٘ٛردضذLSFٜ

اجزای پٛضص سمف

پبُ٘ ٞبی سیٕب٘ي ( + )Fiber cement boardتزویت ثب ٔصبِح سٙتي ٚ
والسیه

٘صت پبُ٘ ٞبی پٛضص خبرجي

فبیجزسٕٙت یب ف ْٛثتٗ

٘صت الی ٝػبیك حزارتي ،رطٛثتي  ٚصٛتي

پطٓ س ،ًٙف ْٛپّي استبیزٖ ضذحزیك  ٚپٛضص ٟ٘بیي ٔطبثك رٚش والسیه

٘صت پبُ٘ ٞبی پٛضص داخّي

فبیجزسٕٙتٌ ،چ ثزي

اجزای ػّٕیبت تبسیسبت اِىتز٘ٚیىي ٚ

وّی ٝتبسیسبت ایٗ سیستٓ ٔي تٛا٘ذ ثصٛرت ػجٛر اس فضبی خبِي (داوت) لبثُ

ٔىب٘یىي

دستزسي ثبضذ

٘صت درة  ٚپٙجزٜ

 ،UPVCآِٔٛیٙیٔٛي ،چٛثي ... ٚ

ػّٕیبت ٘بسن وبری

وّی ٝایٗ ػّٕیت ٔطبثك ثب رٚش ٞبی ٔؼٕ َٛا٘جبْ ضذٜ
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جذأ َٚطخصبت ٔصبِح سیستٓ سبختٕب٘ي لبة ٞبی سجه فٛالدی سزد ٘ٛرد ضذ: )LSF( ٜ
جذ( َٚاِف) ٔطخصبت ٔصبِح:
ردیف

ٔٛضٛع

ٔطخصبت ٔصبِح

1

اسىّت سبسٜ

پزٚفیُ ٌبِٛا٘یش ٜسزد ٘ٛرد LSF

2

پٛضص سمف

دوزا – ػبیك پّي رَٚ

3

وف اطبق ٞب ٞ ٚبَ  ٚپذیزایي

سزأیه درج1 ٝ

4

سمف طجم ٝإٞ ٚ َٚىف

لبِت درجبی رٚفیىس -ثتٗ ٔ ٚص

5

پٛضص دیٛار پیزأ٘ٛي غیز ٕ٘ب

سٕٙت ثٛرد  + mm5پّي رmm10َٚ

6

پٛضص دیٛارٞبی داخّي

ٌچجزي وٙبف  ٚپّي ر + َٚوبغذ دیٛاری

7

پٛضص داخّي سمفٟب

ٌچجزي وٙبف

8

درثٟبی داخّي

٘ئٛپبٖ

9

درة ٚاحذ ٞب

د ٍِٝٙ ٚتٕبْ چٛة ٕٞزا ٜثب رسیٗ

10

پٙجزٜ

آِٔٛیٙیْٛ

11

ضیز آالت

لٟزٔبٖ ٘ٛع اٞزٔي

12

وّیذ  ٚپزیش

خیبْ -دِٙذ

13

سزٚیس ثٟذاضتي

چیٙي وزد

14

پٛضص وف  ٚدیٛار سزٚیس

اِ٘ٛذ درج1ٝ

15

ِ ِٝٛسزد ٌٚزْ

ِِٛٔ ِٝٛتي الیز

16

سیستٓ فبضالة

پّیىب

17

جذار ٜداخّي دیٛار

پّي استبیزٖ

18

ػبیك دیٛارٞب

پّي رcm 1َٚ

19

ٌزٔبیص

پىیج ٌبسی ثٛتبٖ
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20

سزٔبیص

اسپیّت

21

سیٙه ظزفطٛیي

استیُ اِجزس

22

وبثیٙت

ثذ٘ ٝفّش درة MDF

23

وٕذ دیٛاری

٘ئٛپبٖ

24

فٙذاسیٖٛ

پي ٘ٛاری ثتٙي

25

یزاق آالت

ثٟزیشاٖ

جذ( َٚة) ٔطخصبت ٔصبِح:

ردیف

ٔٛضٛع

ٔطخصبت ٔصبِح

1

اسىّت سبسٜ

پزٚفیُ ٌبِٛا٘یش ٜسزد ٘ٛرد LSF

2

پٛضص سمف

آردٚاس +ػبیك پّي رَٚ

3

وف اطبق ٞب ٞ ٚبَ  ٚپذیزایي

پبروت  HDFدرج1 ٝ

4

سمف طجم ٝإٞ ٚ َٚىف

لبِت درجبی رٚفیىس -ثتٗ ٔ ٚص

5

پٛضص دیٛار پیزأ٘ٛي غیز ٕ٘ب سٕٙت ثٛرد  + mm5پّي رmm10َٚ

6

پٛضص دیٛارٞبی داخّي

ٌچجزي وٙبف  ٚپّي رٔ wall panel + َٚحص VIVALDI َٛتبیٛاٖ

7

پٛضص داخّي سمفٟب

ٌچجزي وٙبف دوٛراتیٛ

8

درثٟبی داخّي

HDF

9

درة ٚاحذ ٞب

د ٍِٝٙ ٚتٕبْ چٛة ٕٞزا ٜثب رسیٗ

10

پٙجزٜ

UPVC

11

ضیز آالت

لٟزٔبٖ ٘ٛع اٞزٔي

12

وّیذ  ٚپزیش

ٍِزا٘ذ فزا٘سٝ
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13

سزٚیس ثٟذاضتي

چیٙي وزد

14

پٛضص وف  ٚدیٛار سزٚیس

اِ٘ٛذدرج1ٝ

15

ِ ِٝٛسزد ٌٚزْ

ِِٛٔ ِٝٛتي الیز

16

سیستٓ فبضالة

پّي اتیّٗ

17

جذار ٜداخّي دیٛار

پّي استبیزٖ

18

ػبیك دیٛارٞب

پّي رcm 1َٚ

19

ٌزٔبیص

پىیج ٌبسی ثٛتبٖ ٌ +زٔبیص اس وف

20

سزٔبیص

اسپیّت

21

سیٙه ظزفطٛیي

استیُ اِجزس

22

وبثیٙت

تٕبْMDF

22

وٕذ دیٛاری

تٕبْ چٛة

23

فٙذاسیٖٛ

پي ٘ٛاری ثتٙي

24

یزاق آالت

ثٟزیشاٖ

25

ضٔٛیٝٙ

پیص سبختٌ ٝزٔب آفزیٗ

26

ٌبس

داخُ وبر اخٛاٖ

26

ثبرثیىیٛ

داخُ وبر اخٛاٖ

7

