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 با مقایسه سازه های بتنی و فوالدی

 LSF (Light frame steel)سازه های 
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  معرفی

فعالیت خود را با هدف تولید و اجرای سازه سبک ال اس اف وسقف سبک شیبدار  آبدیس ایمنی و عمرانی

 شروع کرد.

 1۰در جهت ضمانت اجرایی ، خودرا ملزم به بکارگیری پرسنل مجرب با بیش از  آبدیس ایمنی و عمرانی

 .سال سابقه مرتبط با سازه ال اس اف وسقف شیبدار نموده است

، تهیه  دارد سقف سبک شیبدار  و ال اس اف  در ارتباط با اجرای سازه های تخصص ایمنی و عمرانی آبدیس

 است.مصالح از سوی کارفرمایان محترم نیز امکان پذیر بوده 

 مقدمه : 

ساخته می شود در سالیان اخیر به شکل گسترده و  (CFS) که از مقاطع سرد نورد شده فوالدی LSF سیستم

 ، ویال سازی ، اضافه بنا ، مراکز درمانی و... ساختمان های اداری، تجاری و مسکونیدر تولید صنعتی انواع 

بکار گرفته شده است. این روش در کشورهای توسعه یافته به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های 

زی سنتی ساخت، ارائه و کاربرد وسیع آن آغاز شده است. بمنظور بررسی نقش اینگونه سازه ها در سبک سا

 استفاده شده است.   ETABS2۰۰۰و SAP2۰۰۰ از برنامه

برای قیاس بین سازه های مورد بحث، شرایط مشابه طراحی از جمله محل قرار گیری، شرایط باد مشابه، 

شرایط ساختار مشابه، و پالن مشابه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده 

درصد  4۰دلیل دارا بودن قابلیتهای کاهش تغییر مکان نسبی، کاهش وزن سازه تا حدود به  LSF از سیستم

 3۰درصد نسبت به سازه های بتنی رایج و  6۰نسبت به سیستم فلزی رایج، کاهش مصرف بتن تا حدود 

درصد نسبت به سیستم فلزی رایج، دارای عملکرد مناسب لرزه ای می باشد. با بررسی اختالفهای عددی 

و سیستمهای رایج ساخت و ساز کشور، موید این نکته است که برای  LSF یارهای طراحی بین سیستممع

دارای قابلیت بسیار مناسب و در عین حال  LSF حصول به سبک سازی موثر و استفاده از مزایای آن، سیستم

های مختلف ایمن می باشد، که استفاده صحیح همراه با بومی سازی آن و آموزش این سیستم در بخش

http://eshcosazehgostar.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9.html
http://eshcosazehgostar.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b4%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b1
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 15 و طبقه 3 تا ها سازهنوع  اینو  تصمیم گیری از جمله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن توصیه می شود

 .میباشد ایران مهندسی نظام سازمان و ،امریکا اروپا ce استاندارد تایید مورد متر

 LSF (Light frame steel) سازه سبک ال اس اف -1

سابک، مقااطع فاوالدی جادار ناازب مای باشاد. مقااطع فاوالدی          اصلی ترین عامل در ساازه ای فاوالدی   

هاای فاوالدی ناازب و     جدار نازب، مقاطع فلزی سارد ناورد شاده ای مای باشاند کاه باا اساتفاده از ور         

شااکل دهاای ماای شااوند. داشااتن ضااخامت یکنواخاات در عاار     Roll Formingبااا اسااتفاده از روش

هاساات کااه باعااث ماای گااردد، تولیااد در  آن باارای ساااخت Roll Forming مقاااطع و اسااتفاده از روش

حجام بساایار باااال و بااا کیفیات مناسااب و یکنواخاات انجااام گیاارد. مقااطع فااوالدی جاادار نااازب ، ساابک    

بوده و به راحتای قابال حمال مای باشاد.بخش هاای مختلاف سااختمان را باه راحتای مای تاوان باا ایان               

باا ایان سیساتم بسایار ساریع       مقاطع مونتاا  نماود. ایان عوامال باعاث مای گاردد کاه عملیاات سااخت          

 .باشد

 LSF (Light frame steel) مزایا و معایب سازه سبک ال اس اف  -2   

 LSF سازه  الف: مزایا

امکان بکار گیری محصاوالت دارای اساتاندارد در مرحلاه تا مین مصاالح باا حاداقل پارت و امکاان بهیناه           

و اصااالا الگااوی مصاارف.   سااازی اجاازای مختلااف ساااختمان باارای صاارفه جااویی در مصاارف اناار ی    

مقاومت باال در برابر زلزلاه باه لحااک شاکل پاذیری خاوب و سابکی فاو  العااده در کناار اساتحکام بااال.             

یل عظایم بیکااران تحصایل کارده و باومی در      سا روهای مااهر حرفاه ای و امکاان جاذب     کاهش نیاز به نی

بخش نصب این نوع ساختمان ها که باا هزیناه کمتار کیفیات بیشاتر را بارای سااختمان باه ارمغاان مای           

آورناد. کااهش رکاود ساارمایه در طاول دوره سااخت، در کناار افاازایش کیفیات و کمیات سااخت و ساااز.          

مل مصااالح ، بهااره باارداری و جمااع کاااهش مصاارف اناار ی در کلیااه مراحاال تولیااد مصااالح ساااختمانی،ح

آوری ساااختمان. نیااازکم ایاان روش بااه صاانعت ساایمان کااه یااک صاانعت آالینااده بااوده و ایاان نااوع      

ساااختمان را دوسااتدار محاایط زیساات معرفاای ماای کنااد. کاااهش مصاارف فااوالد در ساااختمان کااه بااه    
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هاای موجاود   تدریج حکم فلزی باا ارزش را پیادا خواهاد کارده و دفان بادون مالحظاه آن در سااختمان         

 .هیچگونه توجیهی ندارد

  LSF ویژگی های ساختمان های ب: 

ار محیط د دوست LSFساختمان  ،صرفه جویی در مواد و انر ی ،سرعت ساخت ،مقاومت در برابر زلزله

 .دنیای آینده است LSFساختمان  ،زیست

  LSF ساخت در ساختمان های سرعتج: 

با استقبال مواجه شده است باال بودن سرعت ساخت این نوع از  LSF های دلیل دیگری که ساختمان

های سازه ای در این نوع از سازه افزایش یابد،  ساختمان است. روش کدکم باعث شده سرعت ساخت المان

صرف مواد و انر ی و نیروی انسانی بسیار کمتر و از سوی دیگر سبکی این نوع از ساختمان باعث می شود با 

 .در زمانی بسیار کوتاه ترامکان جابه جایی ، مونتا  و نصب فراهم آید

 LSF معایب سازه های

 .تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است -1

 .به نیروی کار متخصص و خبره نیاز دارد -2

 سازه های بتنی و مزایا و معایب  -3

ایب تقلیل بار به ترتیب به رهای حدی نهایی بوده که در این روش ض طراحی این سازه ها در ایران به روش

 .مقاومت بتن و فوالد اعمال می گردد و ضرایب افزایش بار نیز بر اساس ترکیب بار منظور می گردد

 :مزایاالف : 

 سازه برای را متنوعی مقاطع بتوان شده باعث وجود امکان شکل پذیری باال در آرماتور و بتن تازه و قالب، -1

 .نمود طراحی بتنی های

http://hooshmandsazeh.com/content/question/427/1783/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C--LSF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F-
http://hooshmandsazeh.com/content/question/429/1783/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-LSF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-
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 .دارند حرارتی شوب های برابر در باالیی مقاومت این سازه ها -2

این سازه ها در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده و در صورت اجرای صحیح پوشش بتن  -3

 .کرد،سطح باالی رطوبت هیچ آسیبی به آن وارد نخواهد 

 .سازه های بتنی پس از رسیدن به مقاومت نهایی صلبیت بیشتری نسبت به سازه های فلزی دارند -4

 .مصالح سنگی وسیمان عموما راحتتر از سایر مصالح قابل تهیه می باشد -5

 .عمر این سازه ها به دلیل مقاومت در مقابل شرایط بد جوی معموال بیشتر از سازه های فلزی می باشد -6

 .اتصال تیر و بدنه سقف به دلیل همگن بودن مصالح مناسبتر از سازه های فلزی می باشد -۷

 :معایب_ ب 

 .زمان اجرای این سازه طوالنی تر از سازه های فلزی می باشد -1

 .بخاطر بزرگتر بودن مقطع اصلی این نوع از سازه وزن آن بیشتر از سازه های فلزی می باشد -2

آزمایش مستمر بتن ،در محل اجرای این سازه ها باید آزمایشگاههای مکانیک خاب در به دلیل نیاز به  -3

 .دسترس باشد
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 سازه های فوالدی و مزایا و معایب -4

 
 :مزایاالف: 

سازه های فلزی به علت مونتا  اسکلت در بسیاری از مواقع قبل از نسب و لزوم اجرای همزمان و بدون  - 1

 .با سازه های بتنیاز سرعت عمل باالتری برخوردار می باشدوقفه اسکلت ،در مقایسه 

به دلیل همسان بودن جنس تیر و ستون و بادبند به عنوان اعضای اصلی اسکلت این نوع سازه ها دارای  -2

 تر واقعی ها سازه این محاسبات دلیل همین به. باشد می یکپارچگی مناسبتری نسبت به سازه های بتنی

 .باشد می اطمینان قابل بیشتر و بوده
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با توجه به نوع اتصال اعضای تیر و ستون ، توسعه طبقات در این نوع سازه ها به شکل مناسبتر و قابل  -3

 .قبولتری امکانپذیر می باشد

به دلیل باالتر بودن نسبت مقاومت به وزن در سازه های فلزی استفاده از این نوع سازه در شرایطی که -4

 .د و یا جنس خاب زیر سازه سست باشد توصیه می شودطول دهانه بزرگتر باش

شکل پذیری این نوع از سازه ها بیشتر بوده و در نتیجه امکان مستحلک نمودن نیروی زلزه در این سازه  -5

 .به صورت لرزیدن امکان پذیر است

 :معایب -ب

زمان تهیه اسکلت از معایب این نوع هزینه بر بودن این نوع از سازه ها و همچنین نیاز به نقدینگی باال در  -1

 .سازه می باشد زیرا تهیه تمام اسکلت به صورت یکجا صورت می گیرد

اطالعات آماری نشان میدهد در زلزله ها آسیبهای رسیده به سازههای فلزی بیشتر از سازه های بتنی  -2

 .می باشد که علت این امر عدم اجرای صحیح اتصاالت می باشد

 .شدن سازه های فلزی باعث کاهش عمر مفید این نوع از سازه می شود امکان اکسید -3

در شرایط آتش سوزی سازه های فلزی دچار تغییر شکلهای ناگهانی شده و دچار آسیب دیدگی جدی  -4

 .می شود
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 LSF (Light frame steel) مقایسه هزینه ای سازه سبک ال اس اف-5

  

ختمان کمتر سا یک در بتنی یا فلزی اسکلت ساخت این یک اشتباه بزرگ و فاحش است که بگوییم هزینه 

 . است سبک ال اس افاز هزینه ی سازه 

 و دستورالعمل و فوالد در یک برآورد مهندسی جهت اجرای اصولی کار برابر آیین نامه مربوط به مبحث بتن

 به نسبت مشابه شرایط با ساختمان یا فوالدی ساخت اسکلت بتنیهای اجرایی، به طور معمول هزینه ی 

 . بود نخواهد آن از کمتر نباشد  بیشتر درصد1۰سازه سبک ال اس اف اگرحدود

واحد ( برای  6طبقه جمعا  3واحد در  2در یک پالن مشابه )  باید به این نکته توجه داشته باشیم که 

 مترمربع زیر بنا واریانت های زیر بررسی شد: 1۰۰طبقه با 5 -3ساخت یک ساختمان 

واریانت اول: اسکلت بتنی با سیستم قاب خمشی ساده و سقف مشابه تیرچه بلوب : مصرف کل سیمان:  *

 ;تن 4مصرف کل فوالد:  -تن  5/2۰

مصرف  -تن  5/11واریانت دوم: اسکلت فلزی با سیستم مفصلی و سقف کامپوزیت: مصرف کل سیمان:  *

 ;تن 8/5د: کل فوال

مصرف کل  -تن  2/5مصرف کل سیمان:  : (LSF) واریانت سوم: احداث سازه فلزی یکپارچه سبک *

 می باشد. تن 8/2فوالد: 

  

 سازه سبک ال اس افتاثیر مدت زمان اجرا در افزایش هزینه تمام شده  

از دیگر موارد  باالسری الزمزینه های ه همراه به  کار اصولی و صحیح اجرای جهت طول مدت زمان بیشتر  

 . به شمار می رود و فوالدی قابل ذکر و تاثیر گذار در هزینه تمام شده اسکلت بتنی

 این  طول و است سازه سبک ال اس اف از بیشتر برابر5 تقریبا بتن اسکلت اجرایی  عملیات زمان مدت  

 .میباشد مربوط باالسری  های هزینه  نیازمند زمان

 ：هزینه ها ی باالسریمنظور از  

 یعموم باالسریهزینه های  -1

   باالسری کار هزینه های -2
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 و عوار   ، افراد بیمه قبیل از خدمات شامل دستمزد پرسنل ،اجاره ها در مدت زمان انجام پرو ه و سایر 

 پبش قابل موارد برخی در و است متغییر پرو ه حجم و موقعیت به نسبت  که  عمومی های هزینه بخش

 ...باشند نمی بینی

 و اعداد میانگین از استفاده با مشابه شرایط در  فلزی و بتنی سازه  شده تمام هزینه جهت مقایسه 

  .میکنیم بررسی اتفا  به را حاصل نتایج  ارقام

 براورد می شود. به باال هزارتومان 45۰در حدود متری  LSFدر نتیجه هزینه تمام شده سازه های سبک 

 مقایسه هزینه ای سازه های بتنی-6

 در بدون  ، 98 سال در ساخت قیمت متوسط و محاسبات زینه ساخت اسکلت بتنی ساختمان با میانگین ه

 ：می شود محاسبه زیر روش به مقایسه جهت سقف پوشش هزینه گرفتن نظر

  در یک متر مربع 55kg× تومان  5۰۰۰= 2۷5۰۰۰هزینه خرید میلگرد.  .1 

 آپارتمانی و مسکونی ساختمانهای در سازه از  مربع متر هر در کیلوگرم ، متوسط میلگرد مصرفی  6۰

 یابد. می افزایش یا کاهش میلگرد مقدار این سازه طراحی و کاربری به نسبت که میباشد متداول

نسبت به  هزار تومان 1۷۰.۰۰۰متر مکعب بتن الزم جهت پودر و ستون به مبلغ تقریبی  ۰/6در حدود   .2

 متر مربع از زیربنا

 محاسبه بدون  بتنی اسکلت هزار تومان در متر مربع ، اجرت دستمزد اجرای  6۰،۰۰۰حدود مبلغ  .3

 مربع متر هر در سقف پوشش اجرای دستمزد تقریبا که میباشد بلوب و  تیرچه سقف پوشش دستمزد

 .است نشده گرفته نظر در  تومان  15۰.۰۰۰

 متر هر در سازه سبک ال اس اف به نسبت بیشتر باالسری هزینه حداقل هزار تومان  1۰۰۰۰مبلغ .4

 جهت به باالسری های هزینه در موارد سایر  گرفتن نظر در بدون نگهبان و سرپرست  حقو  برای  مربع

 اجرا زمان افزایش

اجرای اسکلت بتنی که در  زینه ت ثیر درصد تورم بر قیمت سایرمصالح و دستمزدها بخاطر طوالنی بودن. ه5

 این برآورد عدد صفر در نظر گرفته شده است

 ابعاد به نسبت بتنی ستونهای ابعاد دوبرابری بخاطر   ستون توسط شده اشغال قیمت نصف کل مساحت . 6

 . میشود مشخص ملک ارزش ستونهاو ابعاد و تعداد به توجه با که فلزی ستونهای
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درصورت اهمیت قیمت هر متر مربع از مترا  سازه ، نصف ارزش مساحت کل ستونهای بتنی را در تمامی 

 دو نسبت به که بتنی فلزی ستونهای طبقات حساب کرده تا ارزش و قیمت مساحت اشغال شده توسط ابعاد 

 .شود مشخص است سازه سبک ال اس اف برابر

 اجرت 6۰،۰۰۰بتن+1۷۰،۰۰۰+2۷5۰۰۰میلگرد

 به نسبت %3۰ حدود  فوالد و میلگرد نرخ  96ه دوم سال ما شش تومان که در اوایل ۰درصد نرخ تورم +

 ! یافت افزایش  سال نخست ماهه شش

 و فلزی در نظر نمی گیریم  ها ی بتنی تومان ارزش فضای اشغال شده به لحاک دوبرابری مساحت ستون ۰

  

 سقف. اجرای محاسبه بتنی بدون اسکلت مربع متر یک ساخت هزینه تومان متوسط 5۰۰،۰۰۰حدود  

 مقایسه هزینه ای سازه های فوالدی-7

 دارد.هزینه ساخت اسکلت فلزی در یک پرو ه ساختمانی به موارد متعددی بستگی 

 ：موارد کلی تعیین کننده هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان

 وزن آهن آالت مصرفی نسبت به نوع طراحی سازه -1

 اتصاالت و ،ور  آهن نوع به نسبت قیمت خرید آهن -2

 دستمزد اجرت و هزینه ساخت متناسب با شرایط کار و پرو ه -3

در پرو ه های ساختمانی با محاسبات متوسط و  LSFبا  از نظر مقایسه هزینه ساخت اسکلت فلزی و بتنی

 .ت فلزی استفاده کنیمتوان از اعداد زیر جهت برآورد هزینه ساخت اسکل مشابه برای مثال می

 آهن مصرفی در یک متر مربع بطور میانگینکیلو گرم ۷۰

 تومان دستمزد ساخت هر کیلوگرم آهن مصرفی 2.5۰۰

 مصرفی آهن تومان میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم  5.5۰۰

 kg ۷۰×(55۰۰+ 25۰۰ )تومان= 56۰.۰۰۰در یک متر مربع 

درنظر گرفتن پوشش سقف تیرچه و بلوب در هر  تومان هزینه ساخت اسکلت فلزی بدون 56۰.۰۰۰حدود 

 .متر مربع از بنای زیر ساخت
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 به شرا ذبل می باشد:  LSFدر نتیجه هزینه سازه های بتنی و فوالدی و سبک 

 

 هزینه تمام شده
مصرف 

 فوالد
 آیتم مصرف سیمان

تومان560.000 حدود  
 بدون در نظر گرفتن هزینه فضای اشغال شده و باالسری

تن4 تن 11.5   
سازه 

 فوالدی

 تومان 500.000حدود 
 بدون در نظر گرفتن هزینه فضای اشغال شده و باالسری

تن 5.8 تن 20.5   سازه بتنی 

تومان 450.000حدود  تن 3.5  تن 5.2   LSFسازه  

 (( صورت گرفته است 1398بروز رسانی قیمت ها در خرداد ما ه)) 
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