
LSF سیستم 
سیستم قاب فوالدی سبک از ورق های فوالدی گالوانیزه سرد فرم داده شده 
) C.F.S ( تشکیل می شود. از سال 1950 به بعد استفاده از فوالد سرد نورد شده 
)C.F.S( شـروع شـد. اما به دلیل عدم دسترسی به ماشین آالت دقیق فرم دهی 
و کامپیوتر در صنعت ساختمان فاقد توجیه بود. از سال 1990 از این فوالد جهت 

ساخت و ساز استفاده و اولین آیین نامه آن در امریکا تدوین گردید.
Cold-( مصالح اولیه و اصلی این سیسـتم، مقاطع سـرد نورد شده اسـتاندارد

Formed( از ورق فوالد گالوانیزه در ضخامت های 0/6 تا 2 میلیمتر است.
هر دیوار از تعدادی اجزای عمودی C شکل )Stud ( به فواصل 40 تا 60 سانتی 
متر که در باال و پایین به اجزای افقی ناودانی U یا C شـکل )Runner( متصل 

شده اند، تشکیل می شود.
این سیسـتم در اکثر موارد با سـقف سـبک و به صورت موردی با انواع دیگر 
سقف اجرا می شود. تیر و تیرچه های این نوع سقف های سبک همانند Stud و 

Runner های دیوارهاست.

LSF تصویر 2: اجزای تشکیل دهنده سیستم

LSF تصویر 4: انبوه سازی با سیستم

LSF تصویر 1: نمونه ای از ساختمان با سیستم

LSF تصویر 3: نمونه ای از ساختمان با سیستم

این سیسـتم در اکثر موارد با سـقف سـبک و به صورت موردی با انواع دیگر 
سقف اجرا می شود. تیر و تیرچه های این نوع سقف های سبک همانند Stud و 

Runner های دیوارهاست.

LSF مزایای سازه های 
1- سرعت اجرای بسیار باال و کیفیت باال

2- سبکی و در نتیجه کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه
3- حمل و نقل آسان

4- قابلیت بازیافت بخش عمده مصالح
5- مقاومت و دوام باال در برابر شرایط محیطی نامطلوب

6- سهولت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی
7- عملکرد صوتی خوب

8- نیاز به فضای کم کارگاهی و ایمنی بیشتر در کارگاه

LSF معایب سازه های 
1- در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد.

2- تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است.
3- به نیروی کار متخصص و خبره نیاز دارد.

4- تامین قطعات فلزی گالوانیزه تولید شده در کارخانه هزینه نسبتا باالیی دارد.
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LSF ضوابط آیین نامه ای سیستم 
در مناطق با خطر نسـبی کم، متوسـط و زیاد )مطابق آیین نامه 2800 ایران(   �

استفاده از این سیستم سازه به عنوان قاب ساختمانی ساده به همراه دیوار 
برشی بتن مسلح حداکثر در 5 طبقه یا ارتفاع 18 متر از تراز پایه بالمانع 

است.
استفاده از این سیستم در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد )مطابق آیین   �

نامـه 2800 ایـران( تـا حداکثر 2 طبقه یا ارتفاع 7/20 متـر از تراز پایه، با 
اجرای مهاربندی قطری بال مانع است.

به کارگیری سیسـتم سـازه LSF در مناطق لرزه خیز با خطرنسبی بسیار زیاد   �
)مطابق آیین نامه 2800 ایران( مجاز نیست.

سیستم در مناطق لرزه خیز با خطرنسبی بسیار زیاد )مطابق آیین نامه 2800   �
ایران( مجاز نیست.

به کارگیری حداکثر دهانه 5 متر و حداکثر ارتفاع ناخالص )با احتساب ضخامت   �
سقف(3/60 متر برای هر طبقه در این سیستم مجاز است.

کنترل سازه در مقابل بار باد باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران مبحث   �
ششم و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در برابر بار جانبی ناشی از زلزله که 

در بندهای 1 و 2 آمد ه است انجام شود.
رعایت محدودیت حداکثر بار مرده و زنده به ترتیب 250 کیلوگرم بر متر مربع   �

و 350 کیلوگرم بر متر مربع برای سقف ها الزامی است.

ICF سیستم 
سیستم ساختمانی )ICF( قالب های عایق ماندگار، به صورت سیستم دیوار باربر 
بوده که دیوارهای بتنی آن شامل قالب بتنی دائمی می باشد و این قالب ها بعد از 

بتن ریزی جزئی از دیوار محسوب شده و نقش عایق حرارتی را دارند.

: ICF اجزا )مصالح( سیستم 
پلی استایرن منبسط شونده  �

رابـط های اتصال دهنده پلی اسـایرن های دو طـرف دیوار: رابط ها می توانند 
از جنس پلی پروپیلن با دانسیته باال، پلی استایرن منبسط شونده، پلی استایرن با 
مقاومت باال، ورق گاوانیزه و یا میلگرد باشند. همچنین تعداد و ابعاد رابط ها باید 
به گونه ای باشد که تحمل بارهای حین اجرای ناشی از بتن ریزی و بتن تازه را 

داشته باشند.
میلگردهای افقی و قائم   �
�   C20 بتن: بتنی که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد باید حداقل از رده

و اسالمپ آن نیز بین 100  تا 150 میلی متر باشد.

ICF تصویر 6: اجزای تشکیل دهنده ی دیوار

ICF  تصویر 7: بتن ریزی در سیستم

ICF تصویر 5: دیوار
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مزایای روش ساخت ساختمان با قالب های ماندگار
پایین آمدن هزینه مصرف میلگرد  �
حذف هزینه قالب بندی  �
کاهش هزینه نیروی انسانی  �
کاهش مقدار بتن  �
تسریع در ساخت، کاهش زمان توقف سرمایه  �
عایق حرارتی و برودتی: صرفه جویی انرژی حرارتی بین 40درصد تا 60درصد   �

در ساختمان ها 
مقاومت در برابر زلزله  �

با توجه به سیستم سبک سازی، ساختمان می تواند بین 20درصد تا 30درصد 
نیروی ارتعاش زلزله را در مقایسه با ساختمان های سنتی بیشتر تحمل نماید.

عایق صوتی  �
انتقال صدا مخصوصا در واحدهای آپارتمانی را بین 40 تا 60 درصد کاهش می دهد.

این شیوه ی صنعتی برای احداث ساختمان های 1 تا 6 طبقه با رعایت استانداردها 
قابل استفاده بوده و برای ساختمان های بلندتر از 6 تا10طبقه نیز با اجرای سیستم تقویت 
سازه بوسیله مسلح نمودن داخل قالب ها در کارخانه کاماًل قابل طرح ریزی می باشد.

ICF  تصویر 9: ساختمانی 5 طبقه با استفاده از سیستم ICF  تصویر 8: نمونه ای از ساختمان

 سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی 
)3D Panel(

صفحـات سـاندویچی 3D از یـک الیه پلی اسـتایرن به ضخامـت حداقل 3 
سانتیمتر و دو شبکه میلگرد جوش شده در دو طرف این الیه تشکیل شده که از 
دو طرف با دو الیه بتن پاشیدنی )از نوع تر( با ضخامت حداقل 4 سانتیمتر )دیوار 

باربر( و حداقل 3 سانتیمتر )دیوار غیر باربر( همراه شده است.

مزایا
ضد زلزله و عدم ایجاد آوار به دلیل پیوستگی در سقف و دیوارها  �
نصب سریع  �
وزن سبک  �
عدم دور ریز مصالح به علت عدم کنده کاري جهت لوله هاي تاسیسات  �
قیمت مناسب  �
عایق صدا و حرارت )صرفه جویی در هزینه تهویه مطبوع ساختمان در تابستان   �

و زمستان(
امکان ساخت دو طبقه بدون اسکلت  �
تزریق مالت با دسـتگاه شـاتکریت )مطابق با استاندارد و مبحث 19 مقررات   �

ملی ساختمان(

معایب
ایراد اصلي استفاده از قطعات پیش ساخته بتن مسلح در مرتبه اول، نحوه اتصال 
قطعات اسـت که یک مشـکل سـازه اي اسـت، و در مرتبه دوم، حمل قطعات از 
کارخانه به محل نصب است که یک مشکل اقتصادي محسوب مي شود. مشکل 
دوم از آنجا ناشي مي شود که قطعات بزرگ معمواًل سنگین و حجیم هستند، به 
همین دلیل هزینه و زمان حمل آن ها قابل توجه است. به همین دلیل، سعي شده 
تـا حجم یـا وزن و یا زمان حمل قطعات تا حد امکان کاهش یابد. نیاز به نیروي 
متخصص براي اجرا، انتشـار گازهای سـمي در آتش سوزي هاي مهیب از دیگر 

معایب آن مي باشد.

3D Panel ضوابط طراحی سیستم 
ضریب رفتار این سازه ها در حدود ضریب رفتار سازه های با سیستم دیوارهای   �

برشی بتن آرمه به دست می آید.
مقاومت مشخصه بتن پاشیده ، مربوط به آزمونه های استوانه ای استاندارد، نباید   �

کمتر از 18 مگاپاسکال اختیار شود.
سازه های کامل پانلی بر اساس تجربیات اجرا شده می توانند تا 4 طبقه با ارتفاع   �

حداکثر 15 متر از تراز پایه ساخته شوند.
پالن ساختمان باید دارای شکل متقارن یا تقریبا متقارن نسبت به محورهای   �

اصلی بنا باشد.
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تصویر 11: شاتکریت پانل های پیش ساخته 

تصویر 13: قالب بندی سیستم قالب تونلی

تصویر 10: اجزای پانل پیش ساخته 

تصویر 12: نمونه ای ازساختمان با سیستم قالب تونلی

 سیستم قالب تونلی )قابهای بتنی پیوسته( 
TFS

سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش های مورد استفاده برای اجرای ساختمان 
های با سیستم دیوار باربر و سقف بتنی است. نام تونلی به دلیل شکل قالب های 
فلزی هم زمان دیوارها و سقف هاست. در سیستم تونلی، دیوارها و سقف های بتن 
مسـلح به صورت هم زمان آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی می شـوند. این 
روش ضمن باال بردن سـرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سـازه ای و رفتار لرزه ای، 
مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضاء و اتصاالت آنها به نحو چشمگیری 

بهبود می بخشد.

 مزایای قالب تونلی
قالب تونلی سیسـتمی اسـت که به شـما اجازه می دهد تا بتن ریزی دیوار ها و 
سـقف را در یک مرحله یک روزه انجام دهید. مدت زمان سـاخت و سـاز توسـط 
این سیستم، به میزان قابل توجهی نسبت به روش های معمول کاهش می یابد. 
سیسـتم تونلی برای شـما سرعت، کیفیت، دقت سـاخت و ساز بتنی را به ارمغان 
می آورد و صرفه جویی بزرگی در مراحل نازک کاری، تاسیسات و برق کاری  را 
نیز فراهم می آورد. این روش مدت زمان اجرا و هزینه های کارگری را تا میزان 
50 درصد کاهش میدهد. همچنین قالب های تونلی تا پانصد بار قبل از هرگونه 
تعمیرات قابل استفاده است. استفاده از فن آوری روز در تولید قالب های تونلی این 

قالب ها را مستحکم تر و با دوام تر می سازد.

 ضوابط طراحی سیستم قالب تونلی
مبانی کلی طراحی سیستم قالب های تونلی مطابق با ساختمان های بتن آرمه   �

از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شـیوه اجرای آن به روش قالب تونلی 
انجام می شود.

اجرای سیستم قالب های تونلی در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران )مطابق   �
استاندارد 2800  ایران( حداکثر تا 15 طبقه با 50 متر از تراز پایه بالمانع است.

طرح لرزه ای و سـازه ای به ترتیب بر اسـاس آخرین ویرایش اسـتاندارد 2800   �
ایران و آئین نامه های بعد از آن انجام  می گیرد.

رعایت ضوابط مربوط به شـکل پذیری متوسـط و زیاد متناسب با لرزه خیزی   �
مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد 2800  الزامي است

منظم بودن سـاختمان در پالن و ارتفاع در اجرای سـاختمان های بتن آرمه با   �
شیوه قالب های تونلی ضروری است.

به کارگیری حداکثر دهانه 5/5 متر برای سـقف، حداکثر ارتفاع خالص 3 متر   �
)بدون احتساب ضخامت سقف( و حداقل ضخامت 15 سانتی متر برای 

دیوارهای سازه ای هر طبقه مجاز می باشد.
سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت، باید حداقل 3درصد سطح   �

زیر بنای طبقه باشد.
سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای یک جهت می بایست حداقل 80 درصد   �

جهت دیگر باشد.
در نظر گرفتن مالحظات در پالن معماری، جهت بستن و باز نمودن قالب های   �

تونلی ضروری است.
قالـب برداری اجزاء سـازه ای می بایسـتی مطابق مبحث نهـم مقررات ملی   �

ساختمان صورت گیرد.
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