
light steel frame construction
systems for building application

www.steelhouse-co.com  شرکت سورنا، طراحی ، تولید واجراي سازه هاي سبک فوالدي نورد سرد 



 سازه LSF مخفف عبارت  light steel frame به معناي سازه فوالدي سبک از سال 1946 با انتشار اولین ضوابط انجمن آمریکایی آهن
 گسترش زیادي پیدا کرده است سیستم سازه  LSF  بدلیل کاهش بارهاي مرده ساختمان در حوادثی مانند زلزله رفتار بسیار مناسبی از خود 
نشان میدهد، همچنین به دلیل سرعت ساخت باال، دوام و طول عمر زیاد امکان نصب مجدد،کاهش خطاهاي انسانی و صرفه جویی در 
مصرف انرژي  و سهولت در طراحی با نرم افزار پیشرفتهCAD/CAM به یکی از سیتم هاي ساخت متداول دنیا تبدیل شده است،
ازسازه  LSF  براي ساخت ویالهاي مسکونی ،مراکز اسکان نظامی و کارگري ،اضافه بنا،اشکوب ،ساختمان هاي طبقاتی با محدودیت 

ارتفاع و سوله هاي صنعتی استفاده می شود
مهمترین عامل سیستم سازه LSF مقاطع جدار نازك LGS میباشد، که در واقع یک سري مقاطع فوالدي سرد نورد شده هستندکه براي

 ساخت آنها از ورق هاي فوالدي نازك و روش Roll Forming استفاده میشود.
ضخامت این ورقها بر حسب نوع کاربرد از 0/6 تا 2/5 میلیمتر متفات بوده که مجموعه اي از این پروفیلها نقش سازه فلزي را بر عهده 

خواهند داشت سازه  LSF با توجه به طرح معماري از ورق گالوانیزه با عرض پروفیل متغیر معموال 89 تا 300 میلیمتر در محل
 کارخانه  تولید شده و با استفاده از پیچ هاي سرمته و بولت با سایز مناسب در محل نصب میگردد،

lsf  ویژگی ورق فوالدي سازهlsf  ویژگی ورق فوالدي سازهlsf  ویژگی ورق فوالدي سازه
ورقهاي فوالدي با استفاده ازروکش  روي ،گالوانیز شده تا از پوسیدگی در مجاورت رطوبت پیشگیري شود که این مقدار گالوانیز براي  مناطقورقهاي فوالدي با استفاده ازروکش  روي ،گالوانیز شده تا از پوسیدگی در مجاورت رطوبت پیشگیري شود که این مقدار گالوانیز براي  مناطق

 با رطوبت معمولی  با رطوبت معمولی 
ورقهاي فوالدي با استفاده ازروکش  روي ،گالوانیز شده تا از پوسیدگی در مجاورت رطوبت پیشگیري شود که این مقدار گالوانیز براي  مناطق

   با وجود روکش روي در سازهLSF از   با وجود روکش روي در سازهLSF از   با وجود روکش روي در سازهLSF ازG(60)-180 و مناطق با رطوبت باال-275 (G90) میباشد به هر صورت حتی  G(60)-180 و مناطق با رطوبت باال-275 (G90) میباشد به هر صورت حتی  G(60)-180 و مناطق با رطوبت باال-275 (G90) میباشد به هر صورت حتی   با رطوبت معمولی 
 و سایر رطوبت هاي احتمالی باید جلوگیري شود و سایر رطوبت هاي احتمالی باید جلوگیري شود و سایر رطوبت هاي احتمالی باید جلوگیري شود تماس مستقیم سازه با بتن خیس فونداسیون تماس مستقیم سازه با بتن خیس فونداسیون تماس مستقیم سازه با بتن خیس فونداسیون

گرید فوالد با حداقل مقاومت 230 مگاپاسکال و در  شرایط مطلوب 340 مگاپاسکال باید در نظر گرفته شودگرید فوالد با حداقل مقاومت 230 مگاپاسکال و در  شرایط مطلوب 340 مگاپاسکال باید در نظر گرفته شودگرید فوالد با حداقل مقاومت 230 مگاپاسکال و در  شرایط مطلوب 340 مگاپاسکال باید در نظر گرفته شود



مهمترین هدف هر کارفرمایی اتمام پروژه در زمان معین و یا زودتر از برنامه زمان بندي می باشد در سیستم ساخت قاب فلزي سبک این مهم 

امکان پذیر می باشد به علت امکان نصب و اجراي سازه در محل پروژه بطوري که نصب سازه 40 درصد و آماده سازي ساختمان در  حدود  

درصد زمان کمتري نسبت به ساختمان هاي بتنی  و فلزي نیاز دارد  6 0
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- کاهش هزینه هاي پروژه         - هزینه کمتر تجهیزات و مدیریت پروژه         - رسیدن سریع به دوره بهره برداري و باز گشت سریع سرمایه

هدر رفت کمتر مصالح             - قابل بازیافت بودن در صد باالیی از مصالح    - 

سرعت اجرایی باال به دلیل پیش ساخته یا مدوالر بودن، بهره برداري سریع

- فقدان نخاله هاي ساختمانی در حین اجراي پروژه

- راحتی بسیار در عبور و نصب تأسیسات الکتریکال و مکانیکال

- راحتی دسترسی به تمام قسمت هاي سازه اي جهت تعمیر و نگهداري

سرعت

هزینه
 



 1 - اضافه بنا

2 - ویال سازي

3 - ساختمانهاي طبقاتی 

4 - سازه هاي مدوالر

5 - سوله هاي صنعتی

6 - کمپ هاي کارگري و نطامی
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پوشش سقف :بهترین پوشش سقف در سقفهاي شیبدار ساندویچ پنل سقفی می باشد که ضخامت آن با توجه به نوع کاریري متفاوت است  
همچنین ازتوري مرغی و پشم شیشه یا پشم سنگ با رویه ورق هم استفاده میشود

 و  کاغذ دیواري در مرحله فینیشینگ  را دارد  همچنین ازدیوارپوشهاي یو پی وي سی و چوب هم بنا به طرح معماري میتوان استفاده کرد

 

در پوشش بیرونی هم میتوان از مصالح سنتی مانند آجرهاي نسوز استفاده کرد و هم میتوان از مصالح سبک که مرسوم ترین آنها سمنت برد و

 یا فایبر سمنت برد می باشد . سمنت برد صفحات سیمانی به همراه الیاف سلولزي می باشد که خاصیت ضد آب و ضد آتش را دارا میباشد

و در ضخامت هاي مختلف بر حسب نوع کاربرد انتخاب می شود پوشش درونی سازه ال اس اف قالبا از گچ برگها انتخاب میشود که قابلیت رنگ

پوشش سازه lsf به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم می شود



 (Air Barrier)1 .  عایق هوا بندي
 (Vapor Barrier)2.  عایق بخار بندي

 (Thermal Insulation)3.  عایق حرارتی
 (Acoustic)4.  عایق صوتی

 (Fire resistance)5.  عایق حریق
 (Water Barrier)6.  عایق آب بندي

.
نکته : اگرچه گاهی با محصولی می توان به دو یا چند نوع عایق بندي رسید اما باید توجه داشت که اثرات هرکدام باید به تنهایی مورد

 بررسی و تأیید قرار گیرند.

سیستم ساختمانی LSF بر اساس شرایط طراحی آن می بایست داراي تمهیدات عایق کاري مناسبی باشد.
پذیرد.براي ساختمان LSF در هر نوع شرایطی 6 نوع عایق کاري باید انجام    
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1 - طراحی توسط معمار پروژه و با تامین نظر کارفرما و بر طبق ضوابط نشریه 608 مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازي انجام می شود

2  - تولید بر اساس نقشه معماري و توسط نرم افزار 

3 - مونتاژ هم در محل کارخانه و هم در سایت در صورت فضاي کافی امکان پذیر است

4 - حمل  قطعات تولیدي یا مونتاژي در حجم کم توسط کامیون و تریلر امکان پذیر است

5 - مشاوره  فنی با ناظران پروژه و تیم فنی تولید آخرین اقدام قبل از نصب می باشد

6 - نصب اعضاي سازه اي و غیر سازه اي بر اساس نشریه 612 و 613 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور صورت میگیرد
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، نبش کوچه 5 ، پالك1861 طبقه همکف واحد 2 امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد

شرکت ساختمانی سورنا
 با یک دهه فعالیت در صنعت نوین ساختمان
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