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چکیذُ
ثب پیكطفت ػّٓ ،زا٘ف ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٘یع ضٚظث ٝضٚظ زض حبَ تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت اؾت ،ث ٝز٘جبَ آٖ ٔب قبٞس اضائٝی ؾیؿتٓ-
ٞبی خسیس ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٔیثبقیٓ و ٝزض تٕبْ آٟ٘ب ٞسف ،زؾتیبثی ث ٝؾیؿتٓٞبیی ؾجه  ٚزض ػیٗ حبَ ؾبظٌبض ثب ٔحیظ ظیؿت
ٔی ثبقسٔ .ؿئّ ٝزیٍطی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙإٞیت زاضزٕٞ ،ب ًٙٞؾبظی ؾیؿتٓٞبی ؾبذتٕبٖؾبظی ثب تِٛیسات نٙؼتی اؾت ،چطا
و ٝثب نٙؼتی ؾبظی ؾبذتٕبٖ  ٓٞؾطػت  ٚزلت ػّٕیبت ؾبذتٕبٖ ؾبظی افعایف ٔییبثس ٔ ٓٞ ٚیعاٖ تِٛیس ضبیؼبت زض ؾبیت
وبٞف ٔییبثس .یىی اظ ؾیؿتٓ ٞبی ؾبذتٕب٘ی و ٝزض ضاؾتبی ایٗ اٞساف زض چٙس ؾبَ اذیط زض ایطاٖ ٔغطح ٌطزیسٜاؾت ،ؾیؿتٓ
ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی ٔیثبقس .ایٗ ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی و ٝتٛؾظ اػضبی ؾجه فٛالزی ،پالؾتط ٌچ  ٚپكٓ ٔؼس٘ی اخطا ٔیقٛز،
زاضای وبضثطز ٌؿتطزٜای زض آٔطیىب ،اؾتطاِیب  ٚغاپٗ ٔیثبقس .ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی اغّت زاضای زیٛاض ثبضثط ثٛز ٚ ٜؾمفٞب
٘یع ٔیتٛا٘ٙس ث ٝز ٚضٚـ پطٚفیُٞبی ؾجه فٛالزی  ٚیب ثتٗ اخطا ٌطز٘س .چٙیٗ ؾیؿتٓٞبیی خٟت تِٛیسات نٙؼتی ثؿیبض ٔٙبؾت
ٞؿتٙس ٔ ٚی تٛا٘ٙس ثب ؾبیط فطآیٙسٞبی وبضآٔس ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٘یع تطویت ق٘ٛس .زض ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝؼطفی  ٚثطضؾی ؾبظ ٜؾجه
فٛالزی زض ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛی پطزاذت ٝقسٜاؾت.

کلیذ ٍاشُ:
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ ؾبذتٕب٘ی ،ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی ،فٛالز ٌبِٛا٘یعٜ
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پؿت اِىتط٘ٚیه:
2
٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ .َٛپؿت اِىتط٘ٚیه / Salmanpour_forough@yahoo.com :قٕبض ٜتٕبؼ09171840676 :

هقذهِ
ٍ٘طا٘ی ٞبی التهبزی  ٚظیؿت ٔحیغی ،نٙؼت ؾبذتٕبٖ ؾبظی ضا ٚازاض وطز ٜاؾت تب زض ٔٛضز ضٚـٞب ٔ ٚهبِح ٔرتّف
ؾبذتٕبٖ ؾبظی تحمیك وٙس .وبٞف ٞعیٞٝٙبی ؾبذت  ٚایدبز فطآیٙسٞبی ؾبذت  ٚؾبظ وبضآٔسٕٞ ،چٙیٗ ثٟجٛز ویفیت ؾبذت ٚ
ؾبظ اظ ٔؿبئُ ٕٟٔی ٔی ثبقٙس و ٝثبیس ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیط٘س .ضا ٜزؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ؾبظٌبض ٕ٘ٛزٖ فطآیٙس نٙؼت ؾبذتٕبٖ ثب
افعایف نٙؼتی ؾبظی  ٚپیف ؾبذتٍی اؾت .ؾیؿتٓٞبی ؾجه فٛالزی و ٝثط پطٚفیُٞبی ٘ٛضز ؾطز ،ترتٞٝبی ٌچی  ٚػبیكٞبی
ٔؼس٘ی اؾتٛاض٘س ،ث ٝذٛثی ثب ایٗ ٍ٘طـ ؾبظٌبض ٔیق٘ٛس.
وبضثطز لغؼبت فٛالزی ؾجه زض ثرف ؾبذتٕبٖ اظ ؾبَ ٛٔ 1950ضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ،أب ؾبثم ٝتِٛیس  ٚاؾتفبز ٜاظ
ٔمبعغ ؾطز ٘ٛضز قس 3ٜثطای اِٚیٗ ثبض ث ٝؾبَ  1985زض آٔطیىب  ٚاٍّ٘ؿتبٖ ثبظٔیٌطزز .ثب تكىیُ ا٘دٕٗ فٛالز  ٚآ ٗٞآٔطیىب 4زض
ؾبَ ٔ 1946غبِؼبت ا٘دبْ قس ٜزض ضاثغ ٝثب ٔمبعغ ؾطز ٘ٛضز قس ٜث ٝنٛضت ٔتٕطوع تحت وٙتطَ ٞ ٚسایت وبُٔ ایٗ ا٘دٕٗ لطاض
ٌطفت ،ث ٝز٘جبَ آٖ آییٗ ٘بٔٝی  AISIزض ضاثغ ٝثب ٔمبعغ ؾطز ٘ٛضز قس ٜزض ؾبَ  1966تسٚیٗ  ٚتهٛیت ٌطزیس.
اخعای ذب٘ٛاز ٜفٛالز ؾطز اظ ٚضقٞبی فٛالزی ؾبظٜای ؾبذتٔ ٝیق٘ٛس و ٝاظ عطیك پطؼ ٚضقٞبی ثطیس ٜقس ٚ ٜیب قىُ
زازٖ ث ٝفٛالز تٛؾظ ٔدٕٛػٝای اظ لبِتٞب  ٚضَٞٚب حبنُ ٔیٌطز٘س ،زض ٘تید ٝتغییط قىُ زض ٚضق ٞبی فٛالزی اظ عطیك ضٚـٞبی
ٔىب٘یىی ثس ٖٚپیفٌطٔبیف ٚضق نٛضت ٔیٌیطز .ث ٝػجبضت زیٍط زض ایٗ ضٚـ و ٝآٖ ضا ػّٕیبت ٘ٛضز ؾطز ٔی٘بٔٙس ،خٟت قىُ
زٞی فٛالز ث ٝػّٕیبت حطاضتی ٘یبظ ٕ٘یثبقس (ثطذالف فٛالز ٘ٛضز ٌطْ)  ٚتِٛیسات آٖ ضا ثب ٘بْ فٛالز ؾطز ٔیقٙبؾٙس .اػضبی ذب٘ٛازٜ
فٛالز ؾطز ٚزیٍط ٔحهٛالت آٖ ٘بظنتط ،ؾجهتط ٚزاضای تِٛیس ؾبزٜتطی ثٛز٘ ٚ ٜؿجت ثٕٞ ٝتبٞبی تِٛیسی ث ٝقیٛ٘ ٜٛضز ٌطْ ،اظ
ٞعیٞٝٙبی وٕتطی ثطذٛضزاض٘س.
ؾبذتٕبٖٞبی ؾجه فٛالزی و ٝث ٝضٚـ نٙؼتی تِٛیس ٔیٌطز٘س ،ث ٝنٛضت اخطای ذكه  ٚػٕستب ثب اؾتفبز ٜاظ اتهبالت
پیچی ؾبذتٔ ٝیق٘ٛس .ایٗ ؾبذتٕبٖٞب اظ ؾ ٝخعء انّی قبُٔ ٚضقٞبی فٛالزی ؾطز ٘ٛضز قس ٜخٟت تبٔیٗ ؾبظ ،ٜنفحبت ترتٝ
ٌچی ث ٝػٛٙاٖ پٛقف ضٚی ٝزض٘ٚی  ٚالی ٝػبیك حطاضتی  ٚنٛتی ،تكىیُ ٔیٌطز٘س .ؾیؿتٓٞبی ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی و ٝأطٚظٜ
زاضای وبضثطز ٌؿتطزٜای زض آٔطیىب ،اؾتطاِیب  ٚغاپٗ ٔیثبقٙس ،زض حمیمت ث ٝػٛٙاٖ خبیٍعیٙی ثطای لبةٞبی چٛثی ث ٝوبض ٔیض٘ٚس.
ایٗ ؾیؿتٓٞب اغّت زاضای زیٛاض ثبضثط ثٛز ٚ ٜؾمفٞب ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ثب اؾتفبز ٜاظ ز ٚضٚـ :پطٚفیُٞبی ؾجه فٛالزی  ٚثتٗ اخطا
ٌطز٘س .ایٗ ٌ ٝ٘ٛضٚـٞبی ؾبذت و ٝث٘ ٝبْ ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی 5 LSFیب ٔ 6 LGSؼطفی ٔیق٘ٛس خٟت تِٛیسات نٙؼتی ثؿیبض
ٔٙبؾت ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙس ثب ؾبیط فطآیٙسٞبی وبضآٔس ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٘یع تطویت ق٘ٛس.
ثطای اخطای ٞط ٔتط ٔطثغ اظ ؾیؿتٓ  LSFزض حسٚز ٔ 033Kgبز ٜاِٚی٘ ٝیبظ ثٛز ٚ ٜضبیؼبت ث ٝخب ٔب٘س ٜوٕتط اظ  2تب 3
ویٌّٛطْ ٔی ثبقس .ایٗ زضحبِی اؾت و ٝزض ؾیؿتٓ ٞبی ؾٙتی ٔبز ٜاِٚی ٝثطزاقت ٝقس ٜاظ عجیؼت ثیف اظ ٔ 0333Kgی ثبقس وٝ
حسالُ  033Kgضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی غیط لبثُ ثبظیبفت تِٛیس ٔیقٛز .ث ٝایٗ تطتیت زض نٛضتی و ٝؾبال٘ ٝحسٚز ٞفت ٘ ٚیٓ ٔیّیٖٛ
ٔتط ٔطثغ ؾبذتٕبٖ ثب ؾیؿتٓ  LSFاخطا قٛز ( ٔؼبزَ ٞ 100عاض ٚاحس ٔؿى٘ٛی) ٔٙدط ث ٝنطف ٝخٛیی لبثُ تٛخٟی زض اؾتفبز ٜاظ
ٔٙبثغ ّٔی ( حسٚز پٙح ٔیّی ٖٛتٗ ٔهبِح ؾبذتٕبٖ) ذٛاٞس قس.
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اظ خّٕ ٝوبضثطزٞبی ایٗ ؾیؿتٓ و ٝث ٝنٛضت ٔؿتمُ  ٚتطویجی لبثُ اخطاؾتٔ ،یتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜزٚ :احسٞبی
ٔؿى٘ٛی ته ٚاحسیٚ ،احسٞبی ٔؿى٘ٛی چٙس ٚاحسی ،زفبتط  ٚؾبذتٕبٖٞبی تدبضی ،ازاضی ،نٙؼتی تب ؾ ٝعجمٞ ،ٝتُٞب ٞ ،تُ
آپبضتٕبٖٞب ،ؾبذتٕبٖٞبی ٔساضؼ  ٚزا٘كٍبٜٞب ،ضؾتٛضاٖٞب ،ؾبذتٕبٖٞبی ٚضظقی  ٚآٔٛظقیٚ ،احسٞبی پیف ؾبذتٔ ٝب٘ٙس
ؾطٚیؽٞبی ثٟساقتی ،احساث ٘یٓ عجم ٝزض زاذُ ثٙبٞب ،اخطای اضبف ٝاقىٛة ؾبذتٕبٖٞبی ٔٛخٛز .ث ٝعٛض وّی ث ٝوٕه ؾیؿتٓ-
ٞبی تطویجی ٔیتٛاٖ ؾبذتٕبٖٞبیی ثب اضتفبع  3تب 9عجم ٝضا اخطا ٕ٘ٛز.
چرا استفادُ از فَالد ًَرد سرد؟ (ٔعایبی ثىبضٌیطی فٛالز ٘ٛضز ؾطز)
ثیفتط اظ  50ؾبَ اؾت و ٝفٛالز زض ثبظاض ؾبذتٕب٘ی قٕبَ آٔطیىب اؾتفبزٔ ٜیقٛز .أطٚظ ٜفٛالز ث ٝػٛٙاٖ یه ٔبزٜی
نٙؼتی ثؿیبض ثبزٚاْ  ٚالتهبزی قٙبذت ٝقس ٜاؾت .زض حبِی و ٝفٛالز ػٕٔٛب زض آؾٕبٖذطاـٞب  ٚپُٞب ث ٝوبض ٔیضٚز زض ؾیؿتٓ
ؾبذتٕب٘ی  LSFث ٝػٛٙاٖ یه ٔبزٜی ا٘تربثی ثطای ٔدتٕغٞبی ٔؿى٘ٛی ظبٞط قس ٜاؾت .اٌطچ٘ ٝبْ فٛالز ٕٔىٗ اؾت تهٛیط
ٔٛازی ؾٍٙیٗ  ٚزؾت  ٚپبٌیط ضا زض ش ٗٞتساػی وٙس أب ٔحه َٛفٛالز ؾطز و ٝزض فطیٓٞبی ٔؿى٘ٛی ث ٝوبض ٔیضٚز ،وبٔال ٔتفبٚت
اؾتٚ .ضقٞبی فٛالزی ؾطز ٘ٛضز قس ٜثؿیبض ؾجه ،ثب لبثّیت حُٕ آؾبٖ  ٚالتهبزی ٔیثبقٙس .ػال ٜٚثط ایٗ ٔعایب ثبیس ٘ىبت ظیط ضا
٘یع اضبفٕٛ٘ ٝز :وبض آؾ بٖ ثب ایٗ ؾیؿتٓ ،اؾتحىبْ فٛالز ،پبیساضی ثطای ٔست عٛال٘ی  ٚلبثّیت ثبظیبفت .أطٚظ ٜفٛالز ٔٛضز ٘یبظ زض
ؾیؿتٓٞبی وبضذب٘ٝای تِٛیس ٔیقٛز .تٛٙع زض اقىبَ ،لسضت  ٚا٘ساظٜی لغؼبت فٛالزی آٖ ضا ثؿیبض ؾبظٌبض  ٚتغجیك پصیط ٕ٘ٛزٜ
اؾت ،ثسیٗ تطتیت ثب ٚخٛز اضائ ٝی ٔحهٛالتی ثب ویفیت ثبال ٔٛخت نطف ٝخٛیی زض ظٔبٖ ٞ ٚعیٔ ٝٙهبِح ٔیٌطزز(،CSSBI

،0991ص.)0
 فٛایسی و ٝاؾتفبز ٜاظ فٛالز ثطای ؾبظ٘سٌبٖ زاضز:
-

فٛالز پٛؾیسٔ ،ٜتٛضْ  ٚلغؼ ٝلغؼٕ٘ ٝیقٛز ،تبة ثط ٕ٘یزاضزٕٞ ،چٙیٗ غیط لبثُ احتطاق اؾت.

-

اػضبی فٛالزی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝضاحتی زض ٔحیظ وبضذب٘ ٝپیف ؾبذت ٚ ٝزض یه ٘مغ ٝزض ٘عزیىی ؾبیت ٔ٘ٛتبغ ق٘ٛس یب
ایٙى ٝحتی ٔیتٛا٘ٙس ث ٝقىُ پبُ٘ ٞب زض وبذب٘٘ٛٔ ٝتبغ ٌطز٘س .فٛالز یه پبؾرٍٛی ا٘ؼغبف پصیط ث ٝتمطیجب تٕبْ ٘یبظٞبی
ؾبظ٘سٌبٖ ٔؿىٗ ٔیثبقس.

-

فطیٓٞبی فٛالزی ٔیتٛا٘ٙس زض وبضذب٘ ٝث ٝعٛٔ َٛضز ٘یبظ ثطیس ٜق٘ٛس ،ثٙبثطایٗ ثؿیبضی اظ ثطـٞب زض ٔحُ وبؾت ٝقسٚ ٜ
زض ٘تید ٝضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی زض ؾبیت ثؿیبض وبٞف ٔییبثس.

-

اظ آ٘دب و ٝزض وبضذب٘ ٝؾٛضاخٞبیی خٟت ِ ِٝٛوكی  ٚؾیٓ وكی ثطق زض اخعای فٛالزی ایدبز ٔیقٛز ،وبضٞبی آٔبزٜ
ؾبظی زض وبضٌب ٜوبٞف ٔییبثس.

-

ضبیؼبت وبض زض ؾبیت زاضای اضظـ فطٚـ ٔدسز ٞؿتٙس.

-

حُٕ ٘ ٚمُ اخعای ایٗ تىِٛٛٙغی ثؿیبض آؾبٖ اؾت.

-

اخعای فطیٓٞبی فٛالزی زض اؾتب٘ساضزٞبی ٔتٛٙػی اظ قىُ  ٚا٘ساظ ٜزض زؾتطؼ ٞؿتٙسٕٞ ،چٙیٗ زاضای ضربٔتٞبی
ٔتٛٙػی ٔیثبقٙس و ٝآٖ ضا ثطای ٞط ٘یبظ ؾبظٜای ٔٙبؾت ٔیوٙس.

-

ٔمبٔٚت شاتی فٛالز ؾجت وبٞف تؼساز اخعای لبة ٔٛضز ٘یبظ ٔیثبقس.

-

ثب وٕتط قسٖ ٚظٖ ؾبذتٕبٖ (ثسِیُ وبٞف ٚظٖ اخعا) ،ف٘ٛساؾی ٚ ٖٛثبضٞبی ِطظٜای وبٞف ٔییبثس.

-

تٕبْ ا٘ٛاع ٔهبِح ضایح زض ٕ٘بؾبظی لبثّیت اتهبَ ث ٝایٗ ؾیؿتٓ ضا زاض٘س.

-

ظٔب٘ی وٚ ٝضقٞبی فٛالزی ؾجه اؾتفبزٔ ٜیقٛز٘ ،یبظ ث ٝتدٟیعات پیچیس ٚ ٜؾٍٙیٗ ٘یؿت.

-

وبضٌطاٖ خٟت وبض ثب اخعای فٛالزی ث ٝضاحتی آٔٛظـ زازٔ ٜیق٘ٛس ،ظیطا زیتیُٞبی اتهبالت ثؿیبض آؾبٖ اؾت  ٚؾطیغ
آٟ٘ب ضا ٔیآٔٛظ٘س.

-

ٞعیٞٝٙبی ٍٟ٘ساضی ایٗ ؾیؿتٓ ثؼس اظ ثٟط ٜثطزاضی ثؿیبض ٔحسٚز اؾت.

 فٛایسی و ٝاؾتفبز ٜاظ فٛالز ثطای وبضفطٔب زاضز:
-

لسضت شاتی فٛالز  ٚویفیت غیط لبثُ احتطاق آٖ ،لبةٞبی فٛالزی ضا زض ثطاثط حٛازث ٚیطاٍ٘ط ٕٞچ ٖٛآتفؾٛظی ،ظِعِٝ
 ٚعٛفبٖ ٔمب ْٚوطزٜاؾت .ثب ایٗ ؾیؿتٓ ذب٘ٞٝب ٔیتٛا٘ٙس ثطای ٔمبٔٚت زض ثطاثط ثبالتطیٗ ثبض ظِعِ ٚ ٝثبز زض ٞط ٘مغٝای
اظ ز٘یب عطاحی ق٘ٛس.

-

ثسِیُ ٔمبٔٚت ثبالی فٛالزٔ ،یتٛا ٖ فضبٞبی ثعضٌتطی ضا عطاحی ٕ٘ٛز  ٚثسیٗ تطتیت ا٘ؼغبف پصیطی عطاحی افعایف
ٔییبثس ،چطاو ٝث ٝؾتٖٞٛبی ٔیب٘ی  ٚیب زیٛاضٞبی ثبضثط ٘یبظ ٘یؿت.

-

ثبظظ٘س ٜؾبظی ایٗ ثٙبٞب ٔیتٛا٘س ث ٝضاحتی ا٘دبْ پصیطز .زیٛاضٞبی غیط ثبضثط ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ث ٝضاحتی حصف قٛز ،تغییط
یبثس  ٚخبث ٝخب ٌطزز.

-

فطیٓٞبی فٛالزی ٔیتٛا٘ٙس ثطای تٕبْ ؾجهٞبی ذب٘ ٝؾبظی اظ ؾٙتیٔ ،ؼبنط  ٚفٛق اِؼبزٔ ٜسضٖ ث ٝوبض ض٘ٚسٕٞ .چٙیٗ
ٔیتٛا٘ٙس ثطای ؾبذت ذب٘ٞٝبی ؾبز ٜتب ذب٘ٞٝبی ثؿیبض ِٛوؽ اؾتفبزٌ ٜطز٘س .ایٗ ذب٘ٞٝب ٔیتٛا٘ٙس زض ٞط آة ٛٞ ٚایی
ؾبذت ٝق٘ٛس.

 فٛایس ظیؿت ٔحیغی اؾتفبز ٜاظ فٛالز:
-

تٕبْ ٔحهٛالت فٛالزی  %100لبثُ ثبظیبفت ٞؿتٙس.

-

فطآٚضزٜٞبی فٛالزی ضا ٔیتٛاٖ ثبضٞب  ٚثبضٞب ،ثس ٖٚترطیت یب اظ زؾت زازٖ ذٛال ثبظیبفت وطز.

-

أىبٖ خساؾبظی ٔغٙبعیؿی ،فٛالز ضا ث ٝیه ٔبز ٜی آؾبٖ  ٚثؿیبض ٔمط ٖٚث ٝنطف ٝخٟت خساؾبظی اظ ٔٛاز ظائس خبٔس
تجسیُ ٔیوٙس.

ٔمساض ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ خٟت تٟیٝی یه تٗ فٛالز ضٚظ ث ٝضٚظ زض حبَ وبٞف اؾت(،0991 ،CSSBIص.)0
طراحی ٍ تَلیذ
اػضبی لبة فٛالزی تٛؾظ فطآیٙس ٘ٛضز ؾطز تِٛیس ٔی ق٘ٛس ،زض ایٗ فطآیٙس ٘ٛاضٞبی ٚضق فٛالزی پٛقف زاز ٜقس ،ٜاظ ٔیبٖ
یه ؾطی ضَٞٚب ػجٛض وطز ٚ ٜایٗ ضَٞٚب ٚضق ضا ث ٝقىُ پطٚفیُٞبیی و ٝاغّت ث ٝقىُ ٔ Cیثبقٙس ،زض ٔیآٚضز .ضربٔت ٚضقٞب
ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبظٞبی ؾبظٜای ٔیتٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس ،ع َٛآٟ٘ب ٘یع ٔتٙبؾت ثب آ٘چٛٔ ٝضز ٘یبظ اؾت ثطیسٔ ٜیقٛز .زض حیٗ فطآیٙس
تِٛیس ،ث ٝنٛضت ذٛزوبض  ٚث ٝفبنّٞٝبی ٔٙظٓ زض ٔطوع ٔمبعغ پطٚفیُٞب خٟت ٘هت تبؾیبت  ٚؾیٓٞبی ثطق ،حفطٜٞبیی ایدبز ٔی-
قٛز .اؾبؼ عطاحی فٛالز ؾطز ٘ٛضز قس ٜثط پبیٝی قىُ ٔمغغ آٖ قىُ ٌطفت ٝاؾت .یه ٚضق فٛالزی ٘بظن  ٚنبف چٙساٖ
ٔمبٔٚتی ٘ساضز ،أب ظٔب٘ی و ٝایٗ ٚضق ث ٝقىُ ٔمغغ  Cتغییط قىُ ٔییبثس ،لسضت ثبضثطی نفح ٝثٔ ٝمساض ظیبزی افعایف ٔییبثس .اظ
آ٘دب و ٝثیكتط ٔمبٔٚت  ٚؾرتی ٔمغغ ث ٝقىُ  ٝ٘ ٚث ٝضربٔت آٖ ثؿتٍی زاضز٘ ،ؿجت ٔمبٔٚت ثٚ ٝظٖ 7آٖ ثؿیبض ٟٔٓ

Strength/weight
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اؾت(،0991 ،CSSBIص .)1اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ث ٝعطاحی  ٚاؾتفبز ٜاظ ایٗ ؾیؿتٓ زض ایطاٖ زض حبَ ثطضؾی  ٚتهٛیت ٔیثبقس.
تب و ٖٛٙز ٚوتبة "آییٗ ٘بٔ ٝعطاحی  ٚاخطای ؾبظٜٞبی فٛالزی ؾجه ؾطز ٘ٛضز" ٔ" ٚغبِؼ ٚ ٝثطضؾی ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی ؾجه
فٛالزی" تٛؾظ ٔطوع تحمیمبت ؾبذتٕبٖ ٔؿىٗ خٟت اؾتفبزٜی وبضثطاٖ ث ٝچبح ضؾیس ٜاؾت.
هصالح
ٚضقٞبی فٛالزی پٛقف زاز ٜقس ٜو ٝثطای تِٛیس اخعای ؾبظٜای ث ٝوبض ٔیض٘ٚس ثبیس ثؿیبضی اظ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛاز ذبل ضا
تبٔیٗ وٙٙس .ث ٝعٛض ٔؼٕٔ َٛكرهبت اؾتب٘ساضز  ASTM A320زض ظٔیٝٙی ویفیت ٚضقٞبی ؾطز ٘ٛضز قس ٜاؾتفبزٔ ٜیقٛز تب
اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز وٚ ٝضق ثطای وبضثطزٞبی ؾبظٜای ٔٙبؾت اؾت .فٛالز زض ضربٔتٞبی ٔرتّف  ٚثب ٔمبٔٚتٞبی ٔتفبٚت ٚخٛز
زاضز .ضربٔت ضایدی و ٝثط اؾبؼ آٖ عطاحی نٛضت ٔیٌیطز ٚ 0/075 ٚ 0/060 ٚ 0/048 ٚ 0/044 ٚ 0/036 ٚ 0/033 ٚ 0/018
 0/105ایٙچ ( ثسٞ ٖٚیچ پٛقف فّعی) ٔیثبقس .تؼییٗ ضربٔت ٚضق ث ٝنٛضت اػكبض ثؿیبض إٞیت زاضز ،چطا و ٝثسیٗ نٛضت
حسالُ ضربٔت ٔٛضز٘یبظ زض ٔحه َٛتحٛیُ زاز ٜقس ٜتضٕیٗ ٔیٌطززٚ .ضق فٛالزی ٔیتٛا٘س زض ؾغٛح ٔتفبٚت ٔمبٔٚت عطاحی
قٛز تب ٘یبظٞبی ؾبظ ٜای ٔٛضز ٘یبظ پطٚغ ٜضا تبٔیٗ وٙس .ث ٝعٛض وّی ثطای ٔحهٛالت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض لغؼبت ثبضثط ،ضایح اؾت و ٝاظ
ٔٛازی ثب لسضت تؿّیٓ  00KSIثطای ضربٔتٞبی ثیكتط اظ  0/048ایٙچ اؾتفبز ٜقٛز .ثطای ٔتطیبَٞبی ثب ضربٔت  0/060ایٙچ ٚ
ثعضٌتطٔ ،مبٔٚت تؿّیٓ  23KSIضایح اؾت .ػال ٜٚثط ایٟٙب فٛالز ثب ا٘ٛاع ٔتفبٚتی اظ پٛقفٞبی فّعی ،و ٝثطای ٔحبفظت اظ ذٛضزٌی
ٔٛضز ٘یبظ اؾتٚ ،خٛز زاضز(،0991 ،CSSBIص.)0
اجسای قاب فَالدی
اخعای لبة فٛالزی ؾطز ٘ٛضز قس ٜتمطیجب ثطای ٞطوبضثطزی ٔٛخٛز اؾت .ایٗ تٛٙع ؾجت ؾبزٌ ٜكتٗ ایٗ ؾیؿتٓ ٌطزیس،ٜ
زض حبِی و ٝحساوثط ثٟطٜٚضی ؾبظٜای ،ا٘ؼغبف پصیطی زض عطاحی  ٚؾِٟٛت ثطپبیی ضا فطأ ٓٞیوٙس .إِبٖٞبی ؾبذتٕب٘ی زض یه
ذب٘ ٝث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿیٓ ٔیق٘ٛس -1 :وفٞب -2 ،زیٛاضٞب  -3 ٚؾمفٞب(ثبْ) .قىُ غبِت اخعای فٛالزی  Cقىُ ٔیثبقس .ایٗ اػضب
قبُٔ اػضبی لبئٓ ثبضثط یب اؾتبزٞب ،8اػضبی ٕٞجٙس لبة یب ضا٘طٞب،9
اػضبی ذٕف ؾمف ٚ 10اػضبی ثبضثط خب٘جیٔ 11یثبقٙس .اػضبی
لبئٓ ثبضثط خٟت افعایف تٛا٘بیی ثبضثطی زاضای ِجٝی تبقسٞ ٜؿتٙس.
ٔمبٔٚت ثبالی فٛالز أىبٖ ایدبز فبنّٝی ثیكتط ثیٗ اخعا  ٚزٞب٘-ٝ
ٞبی ٚؾیغتط (ٚیػٌی و ٝثطای افعایف ا٘ؼغبف پصیطی زض عطاحی
ٔٛضز ٘یبظ اؾت) ضا فطأ ٓٞیوٙس ،ثسیٗ تطتیت ٔهبِح ٔٛضز ٘یبظ ٚ
ٞعیٞٝٙبی وبضٌطی وبٞف ٔییبثس .اػضبی فٛالزی ث ٝضاحتی ٔی-
تٛا٘ٙس زض فبنّٝی  60ؾب٘تیٔتط اظ ٔطوع یىسیٍط لطاض ٌیط٘س .زض

تهٛیط قٕبضٔ : ٜمبعغ ضایح لبة فٛالزی
ٔبذص ،1995 ،Gerlich :ل13
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Stud
Track or Runner
10
Joist
11
Flat Strap
9

ازأٞ ٝطیه اظ إِبٖٞبی ؾبظٜای ث ٝتمضیُ ٔؼطفی ٔیٌطز٘س:
وفٞب :ػٕٔٛب ؾبظ٘سٌبٖ اظ تیطچٞٝبیی ثب ػٕك  6تب  12ایٙچ ثب فّعی ث ٝضربٔت  0/034تب  0/101ایٙچ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس.

-1

12

ث ٝخبی اؾتفبز ٜاظ تیطچٞٝبی ضٚی  ٓٞلطاض ٌطفت ٝزض زٞب٘ٞٝبی ٔتؼسزٔ ،یتٛاٖ اظ یه تیطچٚ ٝاحس ث ٝعٛض پیٛؾت ٝثطای تٕبْ
زٞب٘ٞٝب اؾتفبز ٜوطز.
تیطچٞٝبی ؾمف ٘یع ٔیتٛا٘ٙس اظ لجُ زض فٛانُ ٔٙظٓ ثٚ ٝؾیّٝی پب٘چ ث ٝنٛضت قجىٞٝبی پیف ؾبذت ٝفطا ٓٞق٘ٛس .اظ
زیٍط ٔعایبی اؾتفبز ٜاظ اخعای ؾجه فٛالزی ٘ٛضز ؾطزٚ ،خٛز عیف ٚؾیؼی اظ تیطچٞٝب ثب ػٕك  ٚضربٔت ٔتفبٚت ٔیثبقس وٝ
ٔٛخت ا٘ؼغبفپصیطی آٟ٘ب ٌطزیس ٚ ٜأىبٖ خٟتٌیطیٞبی ٔرتّف تیطچٞٝب ضا زض زٞب٘ٞٝب فطأ ٓٞیوٙس .ثب افعایف ضربٔت تیطچ-ٝ
ٞب ،أىبٖ لطاضٌیطی آٟ٘ب زض خٟت ع َٛثّٙستط اتبقٚ ،یب أىبٖ ایدبز ثبظقٞٛبیی ثیٗ آٟ٘ب خٟت ػجٛض ٔدبضی تٟٛی ٝعجیؼی فطآٞ
ٔیٌطزز.
 -2زیٛاضٞب :خٟت اخطای زیٛاضٞب اظ زٛ٘ ٚع ٔتفبٚت اؾتبزٞب اؾتفبزٔ ٜیقٛز :اِف -اؾتبزٞبی زیٛاضٞبی ثبضثط زاذّی  ٚذبضخی،
ة -اؾتبزٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض زیٛاضٞبی خساوٙٙس ٚ ٜغیط ثبضثط زاذّی .اؾتبزٞبی ثبضثط  Cقىُ و ٝزض ؾبذت زیٛاضٞبی ثبضثط ث ٝوبض
ٔیض٘ٚس زاضای اثؼبزی ثیٗ  1/2-2تب  8ایٙچ  ٚضربٔت آٟ٘ب ثیٗ  0/033تب  0/071ایٙچ ٔیثبقٙس.
 -3ثبْٞب :عیف ٌؿتطزٜای اظ ا٘ساظٜٞب  ٚضربٔتٞبی زض زؾتطؼ اظ اخعای لبة فٛالزی ،تمطیجب اخبظٜی اخطای ٞط٘ٛع ؾمفی ضا
ٔیزٞس ،اظ ؾمف یه پٙبٍٞب ٜؾبزٌ ٜطفت ٝتب ؾمف ؾبذتٕبٖٞبی پیچیس،0991 ،CSSBI(ٜص.)2
رٍشّای اجرای قاب فَالدی
ؾ ٝضٚـ انّی ثطای ٔ٘ٛتبغ لبة فٛالزی زض ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛی ٚخٛز زاضز:
 -1ؾیؿتٓ ثطپبیی زض ٔحُ
 -2ؾیؿتٓ پبّ٘ی

13

14

 -3ؾیؿتٓ ٔسٚالض

15

زض ازأ ٝث ٝتفهیُ ثٔ ٝؼطفی ٞط ؾیؿتٓ ٔیپطزاظیٓ:
 -1ضٚـ ثطپبیی زض ٔحُ :زض ایٗ ضٚـ ،اخعای خسا اظ  ٓٞزض ؾبیت ٔ٘ٛتبغ
ٔیق٘ٛس تب زیٛاضٞب ،تیطٞب  ٚثبزثٙسٞب وٕ٘ ٝبؾبظی ،پٛقف زاذّی  ٚؾبیط إِبٖٞب
ث ٝآٟ٘ب ٔتهُ ٔیق٘ٛس ضا قىُ زٙٞس .إِبٖٞبیی و ٝث ٝؾبیت آٚضزٔ ٜیق٘ٛس
ػٕٔٛب ث ٝع َٛزِرٛا ٜثطیس ٚ ٜاظ پیف ؾٛضاخ قسٜا٘س ،أب اتهبالت زض ؾبیت
تٛؾظ پیچٞبی ذٛزوبض ،16ثِٛتٞب  ٚیب ؾبیط تىیٙهٞبی ٔٙبؾت ا٘دبْ ٔی-
ٌیطز( ،2001 ،PCI-P030ل.)3

تهٛیط قٕبض :ٜضٚـ ثطپبیی زض ٔحُ
12

lapped joists
Stick build construction
14
Panelized construction or Sub-frame construction
15
Modular construction or Pre-engineered system
16
Self-drilling & Self-tapping
13

انّی تطیٗ ٔعایبی اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ :
-

وبضذب٘ ٝث ٝأىب٘بت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ؾیؿتٓٞبی پّٙی ٔ ٚسٚالض ٘یبظ ٘ساضز(٘یبظ ث ٝؾطٔبی ٝوٕتط خٟت احساث وبضذب٘)ٝ؛

-

تؼساز ظیبزی اظ اخعای ؾجه فٛالزی ٔیتٛا٘ٙس ث ٝنٛضت ٔتطاوٓ ثؿتٝثٙسی ٙٔ ٚتمُ ق٘ٛس؛

-

اخعا ٔیتٛا٘ٙس ث ٝضاحتی زض ؾبیت خبثٝخب ق٘ٛس؛

-

تىٙیهٞبی اتهبَ ٘ؿجتب ؾبزٞ ٜؿتٙس.

ایٗ ضٚـ ؾبذت  ٚؾبظ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ضٚـٞب ٘یبظ ث ٝتؼساز ثیكتطی اظ وبضٌطاٖ
زض ٔحیظ وبضٌب ٜزاضز ،أب ٔیتٛا٘س ثطای اخطای ؾبذتٕبٖٞبی پیچیس ٜو ٝأىبٖ پیف-
ؾبذت ٝؾبظی زض آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضزٔ ،فیس ثبقس.
 -2ؾیؿتٓ پبّ٘یٞ :سف اظ ایٗ ؾیؿتٓ تجسیُ زیٛاضٞب ،ؾمفٞب  ٚوفٞب ثٝ
لغؼبت پیف ؾبذتٔ ٝیثبقس .پبُ٘ٞبی زیٛاض ،ؾمف  ٚذطپبٞبی ثبْ ٕٔىٗ اؾت زض
وبضذب٘ ٝپیفؾبذت ٝق٘ٛس  ٚؾپؽ زض ؾبیت ٔ٘ٛتبغ ٌطز٘س .خٟت افعایف ؾطػت
ؾبذت  ٚؾبظ ٔیتٛاٖ ثؼضی ٔهبِح ٘بظن وبضی ضا ٘یع زض وبضذب٘٘ ٝهت ٕ٘ٛز .پبُ٘ٞب
زض ؾبیت ث ٝوٕه تىٙیهٞبی ضایح ث ٝیىسیٍط ٔتهُ ٔیق٘ٛس(،2001 ،PCI-P030
ل .)4ایٗ ضٚـ ؾبذت  ٚؾبظ ثطای ؾبذتٕبٖٞبیی و ٝزض آٟ٘ب ا٘ٛاع پبُ٘ٞب  ٚاثؼبز

تهٛیط قٕبض٘ٛٔ : ٜتبغ پبُ٘ٞبی زیٛاضی
ؾجه فٛالزی زض ؾبیت

تىطاض ٔیقٛز ،ثؿیبض وبضا ٔیثبقس(،0991 ،CSSBIص.)7
انّیتطیٗ ٔعایبی ؾیؿتٓ پّٙی ػجبضت اؾت اظ:
-

ؾطػت ٘هت ثبال؛

-

تٛا٘بیی وٙتطَ ویفیت زض تِٛیسات؛

-

وبٞف ٞعیٝٙی وبضٌطاٖ زض ؾبیت؛

-

أىبٖ تِٛیس ذٛزوبض زض تِٛیسات وبضذب٘ٝای.

زلت ٙٞسؾی پبُ٘ٞب  ٚزیٍط اخعا زض ایٗ ضٚـ ثیكتط اظ ضٚـ اخطا زض
ؾبیت ٔیثبقس ،چطا و ٝپبُ٘ٞب زض ٔحیظ وبضذب٘ ٝؾبذت ٝقسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ
اخطای ٘بظن وبضی  ٚپٛقف ٟ٘بیی زض ٔٛلؼیت افمی ؾبزٜتط  ٚؾطیغتط نٛضت

تصویر شماره  :سیستم مدوالر با استفاده از
قاب سبک فوالدی

ٔیپصیطز .زلت زض پیبز ٜوطزٖ ٘مك ٚ ٝاخطای ف٘ٛساؾی ٖٛز ٚػبُٔ وّیسی
ثطای زؾتیبثی ث ٝؾطػت اخطا زض ٘هت پبُ٘ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ زؾتیبثی ث ٝحساوثط وبضآیی فطآیٙس ؾبذت  ٚؾبظ ٔیثبقس(،PCI-P030
 ،2001ل.)4
 -3ؾیؿتٓ ٔسٚالض :ث ٝزِیُ ٔمبٔٚت ثبال  ٚا٘ؼغبفپصیطی فٛالز ،عطاحی ؾیؿتٓٞبی ٘ٛآٚضا٘ٝای أىبٖپصیط ٔیٌطزز و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ؾبیط ٔهبِح ٚخٛز ٘ساضز .زض ؾبذت  ٚؾبظ ٔسٚالضٚ ،احسٞب ث ٝنٛضت وبُٔ زض وبضذب٘ ٝپیفؾبذتٔ ٝیق٘ٛس ،حتی ٕٔىٗ
اؾت ایٗ ٚاحسٞب ثب تٕبْ ٘بظنوبضیٞبی زاذّی ،تبؾیؿبت  ٚاتهبالت ث ٝؾبیت ٔٙتمُ ق٘ٛس .خٟت ایدبز یه ؾبذتبض پبیساضٚ ،احسٞب
ٕٔىٗ اؾت زض وٙبض  ٚ ٓٞیب ثط ضٚی ٘ ٓٞهت ق٘ٛس .اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ ظٔب٘ی ٔمط ٖٚث ٝنطفٝتط اؾت و ٝاخطای ثرف ػٕسٜای اظ
وبض تٛؾظ یه فطْ انّی ،اظ ٚاحس ٔسٚالض أىبٖ پصیط ثبقس( ،2001 ،PCI-P030ل .)4ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ قی ٜٛثطای ؾبذتٕبٖ-

ٞبی ثب فضبٞبی تىطاض ق٘ٛسٕٞ ٜچٞ ٖٛتُٞب  ٚذٛاثٍب ٜزا٘كدٛیبٖ ثؿیبض ٔفیس ٔیثبقس .اظ آ٘دب و ٝثیكتط وبضٞبی پیفؾبذت ٝؾبظی
زض وبضذب٘ ٝا٘دبْ ٔیقٛز ،زض ایٗ ضٚـ ؾطػت ؾبذت  ٚؾبظ ثؿیبض ثبال ٔیثبقس.
ساخت ٍ ساز بِ رٍش سکَیی ٍ بالَى
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زض ؾبذت  ٚؾبظ ث ٝضٚـ "اخطا زض ٔحُ" " ٚضٚـ پبّ٘ی" ،اجزا ٔیتٛا٘ٙس ث ٝز ٚضٚـ ؾى ٛیب ثبِ٘ٛٔ ٖٛتبغ ٌطز٘س .زض ضٚـ
ؾىٛیی زیٛاضٞب  ٚوفٞب ث ٝتطتیت ؾغٛح عجمبت
 ٚزض یه ظٔبٖ ؾبذتٔ ٝیق٘ٛس ،ثسیٗ تطتیت
زیٛاضٞب اظ ٘ظط ؾبظٜای پیٛؾت٘ ٝیؿتٙس .زض ثؼضی
اظ اقىبَ ؾبظٜای ثبضٞبی حبنُ اظ زیٛاضٞبی
ثبالیی اظ عطیك تیطچٞٝبی وف ث ٝزیٛاضٞبی
پبییٙی ٔٙتمُ ٔیق٘ٛس.
زض ؾبظٜٞبی ثبِ٘ٛی ،پبُ٘ٞبی زیٛاض اغّت
ثّٙستط ٞؿتٙس  ٚتب ثبالتط اظ یه عجم ٝازأٔ ٝی-
یبثٙس٘ .هت ایٗ پبُ٘ٞب ٘ؿجت ث ٝپبُ٘ٞبی ثب

تهٛیط قٕبض : ٜاخطا ث ٝضٚـ ثبِٖٛ

تهٛیط قٕبض : ٜاخطا ث ٝضٚـ ؾىٛیی

اضتفبع یه عجم ٝزقٛاضتط اؾتٔ .عیت انّی ایٗ ضٚـ ایٗ اؾت و ٝثبضٞب اظ زیٛاض ثبالیی ٔؿتمیٕب ث ٝزیٛاض پبییٙی ٔٙتمُ ٔیق٘ٛس.
زض ٞط ز ٚقىُ ؾبذت  ٚؾبظ ػٕٔٛب ٕ٘بی ذبضخی یب پٛقف ٟ٘بیی زض ؾبیت ث ٝفطیٓٞب ٘هت ٔیقٛز( ،2001 ،PCI-P030ل.)5
اذیطا قطوت  NCC ABزض ؾٛیؽ ؾیؿتٓ ؾبذتٕبٖ ؾبظی نٙؼتی خسیسی اضائ ٝزاز ٜاؾت .ضٚـ اضائ ٝقس ٜزض ایٗ
قطوت ثؿیبض زض پیفؾبذت ٝؾبظی ؾبذتٕبٖٞب پیكطفت ٕ٘ٛز ٜاؾت .ایٗ ضٚـ یه ؾیؿتٓ تطویجی حبنُ تطویت وفٞبی ؾجه
فٛالزی  ٚزیٛاضٞبی ثتٙی اؾت .اخعای ایٗ ؾیؿتٓ ٔؿغح ٞؿتٙس  ٚثب تٕبْ أىب٘بت ٕٞچ ٖٛزضٞب ،پٙدطٜٞب  ٚحتی وبثیٙتٞبی
آقپعذب٘ ٝث ٝؾبیت پطٚغٙٔ ٜتمُ ٔیٌطز٘س .ایٗ ؾبذتٕبٖٞب و ٝزض ثطاثط قطایظ ٔحیغی ٔمبٞ ْٚؿتٙس ،أىبٖ ؾبذت ٞط ٌٝ٘ٛ
ؾبذتٕبٖ تب اضتفبع ٞكت عجم ٝضا فطأ ٓٞیوٙٙس .ثیبٖ قس ٜاؾت و ٝایٗ ؾیؿتٓ ظٔبٖ ؾبذت ضا ث٘ ٝهف وبٞف ٔیزٞس  ٚتٟٙب
 %10وبضٞب زض ؾبیت پطٚغ ٜا٘دبْ ٔیپصیطزٞ .طچٙس احساث وبضذب٘ٝی ایٗ
ؾیؿتٓ ٘یبظ ث ٝیه ؾطٔبیٌ ٝصاضی والٖ زاضز ،أب ٘ٛیس ایٗ ضا ٔیزٞس وٝ
قطوتٞبی ؾبذتٕب٘ی زض آیٙس ٜوُ ثٙب ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحه َٛث ٝثبظاض ػطضٝ
ٔیوٙٙس  ٚثسیٗ تطتیت زیٍط ٘یبظ ٘یؿت ٞطیه اظ لغؼبت ث ٝنٛضت ٔدعا تٟیٝ
ق٘ٛس( Veljkovicو .)2147 ،2006،Johansson
اتصاالت ٍ بستّا
اثعاض انّی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض فطیٓٞبی فٛالزی ،لیچی آِٔٛیٙیٔٛی،18

تهٛیط قٕبض : ٜقیٜٞٛبی ٔرتّف اتهبَ اؾتبز ث ٝضا٘ط
ٔبذص ،1995 ،Gerlich :ل14

پیچ تفٍٙی٘ ،19یجّطٞب ،20اض ٜز٘سا٘ٝای یب نبف ٚ 21غیطٔ ٜیثبقٙس .وبض ثب ایٗ
Platform and balloon construction
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اثعاض ثؿیبض ضاحت اؾت .پیچٞبی ذٛزوبض 22ضایحتطیٗ ؾرت وٙٙسٜٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض لبة فٛالزی ث ٝوبض ٔیض٘ٚس .ایٗ ؾرت
وٙٙسٜٞب ثؿیبض ثب زٚاْتط اظ ٔیدٞب ٞؿتٙس ٔ ٚیتٛا٘ٙس ث ٝعٛض ٔٛثطتطی زض ثطاثط ٘یطٞٚب ٔمبٔٚت وٙٙس .ثطای اتهبَ ٕ٘بٞبی ذبضخی زض
تٕبؼ ثب فضبی ذبضج اؾتفبز ٜاظ نفحبت ظیٙه یب پیچٞبی پٛقیس ٜقس ٜثب فؿفبت ضایح ٔیثبقس .عیف ٌؿتطزٜای اظ ا٘ٛاع ٔحىٓ
وٙٙسٜٞبی ذٛزوبض 23زض ثبظاض ٔٛخٛز اؾت(،0991 ،CSSBIص.)8

تهٛیط قٕبض : ٜاثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ٘هت لبة فٛالزی

هحافظت در برابر خَردگی
ٕٞب٘غٛض ؤ ٝیزا٘یٓ اٌط فٛالز ثسٞ ٖٚیچ پٛقكی زض ٔحیظ ثبظ لطاض ٌیطز ،ظً٘ ٔیظ٘س .ایٗ ٔكىُ اظ ؾبَٞب پیف ثب ضٚـ
ٌبِٛا٘یع ٜوطزٖ ثطعطف قسٜاؾتٌ .بِٛا٘یع ٜػجبضت اؾت اظ یه ٚضق فٛالزی و ٝتٛؾظ یه الی ٝضٚی پٛقیس ٜقسٜاؾت .اذیطا
ؾیؿتٓ پٛقكی زیٍطی و ٝاظ آِیبغ آِٔٛیٙی-ْٛضٚی(ثب ٘بْ تدبضی )Galvalumeاؾتفبزٔ ٜیوٙس ث ٝثبظاض ؾبذتٕبٖؾبظی اضائ ٝقس-ٜ
اؾت .ضٚی یب آِٔٛیٙی-ْٛضٚی زض تٕبْ ٔطاحُ ا٘جبض وطزٖ ،حیٗ ؾبذت  ٚؾبظ  ٚثؼس اظ آٖ اظ فٛالز زض ثطاثط ذٛضزٌی ٔحبفظت ٔی-
وٙٙس ،ث ٝػجبضت زیٍط ثب ٕٔب٘ؼت اظ ضؾیسٖ ضعٛثت ث ٝفٛالز ٔب٘غ ظً٘ ظزٌی آٖ ٔیق٘ٛس .ایٗ پٛقفٞب ٕٞچٙیٗ ث ٝضٚـ فساوبضا٘ٝ
٘24یع اظ فّع ٔحبفظت ٔیوٙس .ثساٖ ٔؼٙی و ٝزض نٛضت ذطاقیس ٜقسٖ  ٚیب ضطث ٝذٛضزٖ ،پٛقف فّعی ث ٝحفبظت ذٛز ازأٝ
ذٛاٙٞس زاز  ٚث ٝضٚـ فساوبضا٘ ٝاظ فٛالز ٕ٘بیبٖ حفبظت ٔیوٙس .پٛقف ضٚی  ٚیب آِٔٛیٙی-ْٛضٚی زض عیف ٚؾیؼی اظ پٛقفٞبی
ٚظ٘ی تِٛیس ٔیق٘ٛس تب ثطای وبضثطزٞبی ٔتفبٚت ٔٙبؾت ثبقٙس .ضایحتطیٗ ٔكرهبت ثطای پٛقف اؾتبزٞبی فٛالزی زض ؾبذتٕبٖ-
ٞبی ٔؿى٘ٛی G90 galvanizedیب ٔ AZ150 galvalumeیثبقس(،0991 ،CSSBIص.)8
زض ؾبذتٕبٖٞبی ثب لبة ٌطْ(زض ازأ ٝثٔ ٝؼطفی ایٗ ٘ٛع لبة پطزاذتٔ ٝیقٛز) ،و ٝاظ اخعای فٛالزی ٌبِٛا٘یعٜی اؾتب٘ساضز
اؾتفبز ٜقسٜاؾت ،ػٕط ؾبذتٕبٖ ٔیتٛا٘س تب ثیكتط اظ  200ؾبَ پیفثیٙی ٌطزز .زض ؾبذتٕبٖٞبی ثب لبة ؾطز ،ػٕط عطاحی ث60 ٝ
ؾبَ وبٞف ٔییبثس .زض تٕبْ ؾبذتٕبٖٞبٕ٘ ،بی ؾبذتٕبٖ ثبیس وبٔال پبیساض ثبقس(.)2002،31 ،SCI-P301
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Tin snips
Screw gun
20
Nibblers
21
Circular or chop saw
22
Self drilling screws
23
Self–drilling and Self–tapping
24
Sacrificial
19

عولکرد حرارتی
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ثٟی ٝٙؾبظی ٔهطف ا٘طغی زض ؾبَٞبی اذیط ،تبٔیٗ ٔمبٔٚت حطاضتی ٔٙبؾت زض عطاحی ؾبذتٕبٖٞب ثؿیبض
ٔٔ ٟٓیثبقسٔ .یعاٖ ػبیك حطاضتی پٛقف یه ؾبذتٕبٖ تٛؾظ ضطیت ا٘تمبَ حطاضت 25آٖ ٔكرم ٔیقٛزٞ .طچ ٝایٗ ٔمساض وٕتط
ثبقس٘ ،كبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝػبیك حطاضتی ٔهبِح ثیكتط اؾت .زض خس َٚظیط ٔیعاٖ ػبیك حطاضتی حبنُ اظ یه لبة ؾجه
فٛالزی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت(،2007 ،SCI-P367ل.)3

پُٞبی حطاضتی ضا ٔیتٛاٖ ثب اضبفٕٛ٘ ٝزٖ نفحبت ػبیك نّت زض ؾٕت ؾطز
اؾتبزٞب وٙتطَ وطز .ایٗ ػبیكٞب ث ٝػٛٙاٖ یه لغغ وٙٙسٜی حطاضتی ػُٕ ٔیوٙٙس.
زض ٔٙبعك ؾطزؾیط خٟت وبٞف ثیكتط پُٞبی ؾطز ایدبز قس ٜتٛؾظ فٛالزٔ ،ی-
تٛاٖ اظ ٔمبعغ ثب قجىٞٝبی چبن زاز ٜقس ٜاؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ایٗ ٔمبعغ زض زیٛاضٞبی

ذبضخی ثٕٞ ٝطا ٜػبیك پكٓ ٔؼس٘ی ثىبض ثطزٔ ٜیق٘ٛس(ٚ Veljkovic
)2147 ،2006،Johansson
ایجاد قاب گرم

26

تهٛیط قٕبض : ٜاؾتبزٞب  ٚضا٘طٞبی قجى ٝقس ٜثب
وبضایی حطاضتی ثبال خٟت اؾتفبز ٜزض زیٛاضٞبی
ذبضخی

زض ؾیؿتٓ لبة ؾجه فٛالزی ،ثب لطاض ٌطفتٗ ػبیك حطاضتی زض ذبضج
اؾتبزٞبی لبة فٛالزی ،یه ؾبظٜی لبة ٌطْ ایدبز ٔیقٛز .ایٗ أط ٔٛخت
ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ پُٞبی ؾطز حبنُ اظ إِبٖٞبی فٛالزی ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞف
ضیؿه ٔٙبعك ؾطز ایدبز قس ٜزض ؾغح زاذّی زیٛاض ٔیٌطزز .زیٍط ٔعیت ایٗ
وبضٍٟ٘ ،ساقتٗ فٛالز زض زٔبیی ثبالتط اظ ٘مغ ٝقجٔ ٓٙیثبقس و ٝزض ٘تید ٝاظ
ٔیؼبٖ آة زض ٖٚثٙب خٌّٛیطی ٔیوٙس .خٟت ٕ٘بؾبظی آخطی زض ذبضج ،ترت-ٝ
ٞبی ػبیك زض فضبی ٔیبٖ  ٚ LSFآخط لطاض ٔیٌیط٘س ،ایٗ أط ٕٞچٙیٗ
پبیساضی زض ثطاثط آةٛٞٚا ضا فطأ ٓٞیوٙس(،2007 ،SCI-P367ل.)5
ث ٝػٛٙاٖ ضٚـ زیٍط ،ظٔب٘ی و ٝاحتٕبَ ثطٚظ تمغیط وٓ اؾت ،ػال ٜٚثط
ػبیك ٔٛخٛز زض خج ٟٝذبضخی لبة ،ػبیك اضبفی ٘یع ٔیتٛا٘س ثیٗ اؾتبزٞب لطاض

تهٛیط قٕبض : ٜؾبذتٕبٖ لبة ٌطْ زض ؾیؿتٓ ؾجه
فٛالزی ثٕٞ ٝطا ٜػبیك ذبضخی

U-Value
Warm frame

25
26

ٌیطز .پكٓ ٔؼس٘ی ؤ ٝیبٖ اؾتبزٞبی زیٛاض لطاض ٔیٌیطز ،ػّٕىطز حطاضتی
ثٟتطی ضا اضائٔ ٝیزٞس  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ زض زیٛاضٞب  ٚؾمفٞبی ثب ػبیك حطاضتی
ثبال تٛنیٔ ٝیقٛز(،2002 ،SCI-P037ل.)25
جسئیات
پُٞبی حطاضتی ٕٔىٗ اؾت اعطاف پٙدطٜٞب ،ثبظقٛی زضٞب ٕٞ ٚچٙیٗ
زض ٔحُ اتهبَ زیٛاضٞب ث ٝوف  ٚؾمف ایدبز ق٘ٛس .ثب لطاض زازٖ ػبیك زض
پٛقف ذبضخی  ٚزض ٔحُٞبی اتهبَ فطیٓٞبی ؾجه فٛالزی ،تب حس ظیبزی
ٔیتٛاٖ اظ ایدبز ایٗ پُٞب خٌّٛیطی ٕ٘ٛز .لبةٞبی ؾجه فٛالزی و ٝاظ

تهٛیط قٕبض : ٜزیٛاض ذبضخی ثب اؾتفبز ٜاظػبیك
پٛقكی ذبضخی  ٚػبیك ثیٗ اؾتبزٞب

ان َٛلبة ٌطْ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ،ث ٝپیٛؾتٍی ػبیك زض اعطاف وُ ؾبذتٕبٖ وٕه ٔیوٙٙس .ػبیك ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘س تب لبة پٙدطٜ
یب زض أتساز یبثس(،2007 ،SCI-P037ل.)5

هقاٍهت در برابر آتص

27

فٛالز ثٔ ٝحتٛیبت لبثُ احتطاق یه ؾبذتٕبٖ اضبفٕ٘ ٝیوٙس،
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ السأبت ایٕٙی زض ثطاثط آتف تب حس ظیبزی ثٕٔ ٝب٘ؼت اظ
قىؿت ؾبذتبض ٕٞ ٚچٙیٗ تبٔیٗ ٚؾبیُ فطاض ا٘حهبض ٔییبثس .زض
إِبٖٞبی ؾبظٜای زیٛاضٞب  ٚوفٞبی ؾجه فٛالزی اغّت ٔحبفظت اظ
آتف تٛؾظ پالؾتط ثٛضزٞبی ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف تبٔیٗ ٔیٌطزز.
اؾتفبز ٜاظ پالؾتط ثٛضزٞب زاضای أىب٘بت ظیط ٔیثبقس.
-

زض زیٛاضٞب ،یه ترتٝی ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف ثب ضربٔت
ٔ 12/5یّیٕتط و ٝزض ٞط زٚخجٟٝی اؾتبزٞبی فٛالزی زیٛاض
٘هت ٌطزیسٜاؾت 60 ،زلیمٔ ٝمبٔٚت زض ثطاثط آتف ضا فطآٞ
ٔیوٙس.
تهٛیط قٕبضٔ : ٜحبفظت اظ اػضبی زیٛاض زض ثطاثط آتف

Fire resistence
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-

زض زیٛاضٞب ،ثب ٘هت یه الی ٝاظ ترتٝی ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف
ث ٝضربٔت ٔ12/5یّیٕتط ثط ضٚی یه الیٝی 12/5
ٔیّیٕتطی اظ ترتٝی زیٛاض 60 ،28زلیمٔ ٝمبٔٚت زض ثطاثط
آتف فطأ ٓٞیٌطزز .ایٗ ترتٞٝب ثبیس ثٚ ٝؾیّٝی اتهبالت
قغط٘دی

29

زض ٞطؾٕت اؾتبزٞبی زیٛاض فٛالزی ٔتهُ

ٌطز٘س.
-

زض وفٞب ،ثب ٘هت یه الی ٝترتٝی  T&Gث ٝضربٔت 18
ٔیّیٕتط ثط ضٚی تیطچٞٝبی ؾجه فٛالزی ٔ12/5 ٚیّیٕتط
پالؾتط ثطز ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف زض ظیط تیطچٞٝب 30 ،زلیمٝ
ٔمبٔٚت زض ثطاثط آتف تبٔیٗ ٔیٌطزز.

-

زض وفٞب ،ثب ٘هت یه الیٝی ٔ 12/5یّیٕتطی پالؾتط ثٛضز

تهٛیط قٕبضٔ : ٜحبفظت اظ اػضبی ؾمف زض ثطاثط آتف

ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف ثط ضٚی یه الیٝی ترت ٝزیٛاض ث ٝضربٔت ٔ 12/5یّیٕتط ث ٝوٕه اتهبالت قغط٘دی زض ظیط تیطچٞٝب
ٕٞ ٚچٙیٗ ٘هت حسالُ یه الیٔ18 ٝیّیٕتطی اظ ترتٝی T&Gثط ضٚی آٟ٘ب 60 ،زلیمٔ ٝمبٔٚت زض ثطاثط آتف تبٔیٗ
ٔیٌطزز.
ٔهبِح پٛقكی پیٛؾت ٝزض حبَ پیكطفت ٔیثبقٙس ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٕٔىٗ اؾت تِٛیس وٙٙسٌبٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ،پیكٟٙبزٞبی
زیٍطی و ٝالتهبزیتط ٔ ٚمبْٚتط زض ثطاثط آتف اؾتٔ ،ؼطفی ٕ٘بیٙس(. )15 ،2002 ،SCI-P030
آکَستیک
زض ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی٘ ،یبظٞبی آوٛؾتیىی ثٝ
ضاحتی لبثُ تبٔیٗ ٔیثبقس .یه زیٛاض خساوٙٙس ٜثب زٚالیٝی ٔدعا
ٔیتٛا٘س نسا ضا تب 60زؾی ثُ وبٞف زٞس .ایٗ تٛا٘بیی ثب افعایف
پالؾتط  ٚػبیكٞبی ثیٗ اؾتبزٞب ثٔ ٝیعاٖ ثبالتطی اضتمب ٔییبثس.
(،2007 ،SCI-P037ل .)4یىی اظ ؾیؿتٓٞبیی ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝوبض
ثطز ٔیّٞٝبی ا٘ؼغبف پصیطی ٞؿتٙس و ٝزض ٔحُٞبی اتهبَ ترت-ٝ
ٞبی ٌچی ث٘ LSF ٝهت ٔیٌطزز .زض نٛضتی و ٝزض وف ٘یع اظ ایٗ
ٔیّٞٝبی ا٘ؼغبف پصیط اؾتفبز ٜقٛز ٔٛخت وبٞف نسای ٛٞاثطز ثٝ
زیٛاضٞبی خساوٙٙسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ وبٞف ا٘تمبَ نسای وٛثٝای و ٝظیط
 50زؾی ثُ اؾتٔ ،یٌطزز(،2007 ،SCI-P037ل.)4
تهٛیط قٕبضٔ : ٜیعاٖ ػبیك نٛتی ٔ ٚمبٔٚت زض ثطاثط آتف زض
ا٘ٛاع زیٛاضٞبی ؾجه فٛالزی
Wallboard
Staggered joint
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غیر قابل ًفَر کردى َّا
ٔؿسٚز وطزٖ ٔؿیط ٛٞا زض ؾیؿتٓ لبة ؾجه فٛالزی ثب ایدبز ٔب٘غ ٛٞایی ٕٔىٗ ٔیٌطزز .ایٗ ٔب٘غ ٔیتٛا٘س ث ٝضٚـٞبی
ٔرتّف اظ خّٕ :ٝتٛؾظ پٛقف پالؾتطٔ ،ؿسٚز ٕ٘ٛزٖ ٔٙبؾت اتهبالت  ٚزضظٞب یب ثٚ ٝؾیّٝی یه پٛقف یىپبضچ ٝزض ٔیبٖ ؾبظٜ
زیٛاض ایدبز ٌطزز .ثب اخطای ٛٞاثٙسٞب ٔیعاٖ اظ زؾت زازٖ حطاضت اظ عطیك ؾبذتبض ثٙب وبٞف ٔییبثس(،2007 ،SCI-P037ل.)5
الیِی کٌترل بخار
زض ؾبذتبض لبة ٌطْ ث ٝعٛض وّی ٘یبظ ث ٝیه ٔب٘غ ثربض ٚخٛز ٘ساضز ،چطا و ٝتمغیط زض ٖٚؾبذتبضی زض ایٗ ٘ٛع لبة ضخ
ٕ٘یزٞس .ظٔب٘ی ؤ ٝمساض لبثُ تٛخٟی اظ ػبیك زض ٖٚاؾتبزٞب لطاض ٌطفت ٝاؾتٕٔ ،ىٗ اؾت الیٝی وٙتطَ ثربض یب پالؾتط ٔمب ْٚزض
ثطاثط ثربض زض ؾٕت ٌطْتط فٛالز الظْ ٌطزز .ث ٝػٛٙاٖ یه لب٘ ٖٛؾبزٔ ٜیتٛاٖ اظٟبض زاقت و ٝثطای خٌّٛیطی اظ ایٗ ٔكىالت٘ ،جبیس
ثیكتط اظ ٘هف ؾغح وُ ػبیك ،تٛؾظ ػبیكٞبی زض ٖٚاؾتبزٞب فطا ٓٞقٛز(.ثبیس حساوثط ٘هف ضربٔت ػبیك ثیٗ اؾتبزٞب لطاض
ٌیطز)(،2007 ،SCI-P037ل .)5زض ٔىبٖٞبی ثب ضعٛثت ظیبز ،تؼجیٝی یه الیٝی وٙتطَ ثربض و ٝثیٗ ترتٝی ٌچی  LSF ٚلطاض
ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ٘یبظ ٔیثبقس .اؾتفبز ٜاظ پالؾتطی و ٝثب یه الی ٝفٛیُ پٛقیس ٜقس ٜاؾت یب یه الیٝی پّی اتیّٗ خساٌب٘ ،ٝػّٕىطزی
ٔكبث ٝضا ایدبز ٔیوٙس(،SCI-P030ل.)32
فَایذ استفادُ از LSF
فٛایس اؾتفبز ٜاظ  LSFزض ذب٘ٞٝب ٔ ٚدتٕغٞبی ٔؿى٘ٛی اظ زیسٌبٜٞبی پبیساضی ،التهبزی  ٚاختٕبػی ث ٝعٛض ذالن ٝزض ظیط
ثیبٖ ٔیقٛز:


نطف ٝخٛیی زض ٔهطف ا٘طغی:
-

تبٔیٗ آؾبٖ ٔیعاٖ ثبالی ػبیك حطاضتی؛

 أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاع ؾیؿتٓٞبی پٛقكی؛ ثب ٚخٛز ٚظٖ وٓ ؾبظ ،ٜپبؾرٍٛیی ٔٙبؾت ث٘ ٝیبظٞبی حطاضتی؛ تٛا٘بیی وبٞف  ٚث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ پُٞبی حطاضتی؛ أىبٖ زؾتیبثی ث ٝیه ؾبظٜی ٛٞاثٙس؛



ٔعایبی ؾبظٜای:
-

ؾطػت ثبالی ؾبذت  ٚؾبظ(وبٞف ظٔبٖ ؾبذت تب )%50؛

-

اضظـ افعٚزٜی ثیكتط ثطای ٔكتطی؛

-

افعایف ثٟطٜٚضی زض ؾبیت؛

-

لبثّیت پیفثیٙی فطآیٙسٞب؛

-

ایٕٙی ثبالی فطآیٙس ؾبذت  ٚؾبظ؛

-

ویفیت ثبالی ؾبذت  ٚؾبظ؛

-

ضاحتی زض خبثدبیی  ٚحُٕ اخعا.
خٙجٞٝبی پبیساضی

-

وبٞف ٔیعاٖ تِٛیس  CO2؛

-

وبٞف تِٛیس ٔٛاز ظائس زض ؾبیت؛

-

وبٞف ٔٛاز ٔهطفی ث ٝزِیُ وبٞف ٚظٖ ؾبظٜ؛

-

لبثُ تِٛیس ث ٝوٕه ٔٛاز ثبظیبفتی؛

-

وبٞف ثی ٘ظٕی زض فطآیٙس ؾبذت  ٚؾبظ؛

-

ؾبظٌبضی ثب تغییطات  ٚاحتیبخبت آیٙسٜ؛

-

لبثّیت ثبظیبفت قسٖ زض پبیبٖ ػٕط ٔفیس(،2007 ،SCI-P037ل.)5

توْیذات سازُای
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیف اظ ایٗ اقبضٌ ٜطزیس ،ؾبظٜی ؾبذت ٝقس ٜثب ؾیؿتٓ  LSFاظ اخعایی ث٘ ٝبْ اؾتبزٞب ،ضا٘طٞب  ٚثبزثٙسٞب
تكىیُ ٌطزیسٜا٘س .خٟت ثطضؾی ضفتبض ؾبظٜای یه ذب٘ ٝو ٝثب ؾیؿتٓ  LSFؾبذت ٝقسٜاؾتٔ ،یتٛاٖ آٖ ضا ث ٝؾ ٝثرف انّی
ؾمف ،زیٛاضٞب  ٚپبُ٘ٞبی زیٛاضی تمؿیٓ ٕ٘ٛز( ).3 ،1999 ،GODزض ٕ٘ٛزاضٞبی ظیط ایٗ ػٛأُ ٘كبٖ زاز ٜقسٜا٘س.

تهٛیط قٕبض : ٜػٛأُ تبثیط ٌصاض ثط ضفتبض ؾبظٔ ٜؿى٘ٛی تحت ثبض خب٘جی
تهٛیط قٕبض : ٜػٛأّی و ٝثط ضفتبض پبُ٘ٞبی زیٛاضی تحت ثبضٞبی
خب٘جی تبثیط ٔیٌصاض٘س

طراحی سازُ
خٟت عطاحی نحیح ٙٔ ٚبؾت ؾبظ LSF ٜضطٚضی اؾت ؾبظ ٜث ٝنٛضت ؾ ٝثؼسی  ٚثب زلت ثبال ثٕٞ ٝطا ٜتٕبْ خعئیبت ٔسَ
قٛز ،ایٗ وبض تٛؾظ ٘طْ افعاض اذتهبنی  FRAME BUILDERو ٝتٛؾظ قطوت  Genesisث ٝػٛٙاٖ یىی اظ پیكطفت ٝتطیٗ ٘طْ
افعاضٞبی عطاحی ؾبظ ٜزض ز٘یب اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت نٛضت ٔیپصیطز .ایٗ ٘طْ افعاض زاضای ٔكرهٞٝبی ثبضظ عطاحی حطفٝای ثٕٞ ٝطاٜ
اضائ ٝخعئیبت اخطایی زض وّی ٝؾبذتٕبٖٞب ٔی ثبقس٘ .طْ افطاظ فٛق وّی ٝاعالػبت،
٘مكٞ ٝب  ٚضاٞىبضٞبی الظْ ثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز ػّٕیبت اخطایی ؾبذتٕبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
نطف ٝالتهبزی ٔغّٛة زضاؾتفبز ٜاظ فطیٓٞبی ؾبذت ٝقس ٜاظ فٛالز ؾجه ضا زض
اذتیبض ٔدطیبٖٔ ،كتطیبٖ  ٚثٟط ٜثطزاضاٖ لطاض ٔیزٞس .پؽ اظ ایدبز ٔسَ ؾ ٝثؼسی
اظ ؾبذتٕبٖ ٔٛضز ٘ظط  ،لبة ثٙسی ٔٙبؾت ثطاؾبؼ ٔحبؾجبت  ٚانٟٙٔ َٛسؾی
نٛضت ٌطفت ،ٝؾپؽ ٘مكٞٝبی تِٛیس ٘ ٚهت پبُ٘ٞب ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔی
خعئیبت ٔ ٚالحظبت ٟٔٙسؾی ثغٛض ٔكرم تٟیٔ ٝیٌطزز.

٘مكٞٝب ثٌ ٝطٜٞٚبی ٔرتّف ث ٝقطح شیُ تمؿیٓ ٔیق٘ٛس:
٘ -1مك ٝزیٛاضٞب ،ؾمفٞب  ٚاتهبالت ٔطثٛع ،ٝقبُٔ ا٘ساظ ٜاػضبی ؾبظٜای،
ضربٔت ٚضقٞب ،فٛانُ اػضبءٔ ،حُ زیٛاضٞبی ثبضثط  ٚغیط ثبضثط ،خعئیبت اتهبالت
ٔ ٚالحظبت ٔطثٛط ث٘ ٝىبت آییٗ ٘بٔ ٝای.
٘ -2مك ٝثبْ  ٚذط پبٞب ( زض نٛضت ِع ٚ ) ْٚاتهبالت ٔطثٛع ٝقبُٔ ٘مك-ٝ
ٞبی تِٛیس ذطپبٞب  ،ثبزثٙسی ثبْٞب  ،اتهبالت ٘ ٚىبت آییٗ ٘بٔٝای(ثطٌطفت ٝاظ
ٔغبِت اضائ ٝقس ٜزض ٚثالي ٟٔٙسؾی ػٕطاٖ تٛؾظ ٟٔٙسؼ تمطثیبٖ).
فًَذاسیَىّا
لبة فٛالزی تٛا٘بیی لطاض ٌطفتٗ ضٚی ا٘ٛاع ف٘ٛساؾیٖٞٛب ضا زاضز .ث ٝزِیُ ٚظٖ وٓ ؾبظ ،ٜاثؼبز ف٘ٛساؾی ٖٛثؿیبض وبٞف ٔی-
یبثس .زض ایٗ ٘ٛع ؾبظ ٜاغّت اظ ف٘ٛساؾیٖٞٛبی ٘ٛاضی  ٚ30قیبضی 31اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ف٘ٛساؾیٖٞٛبی پبی ٝؾت٘ٛىی٘ 32یع ثطای ظٔیٗ-
ٞبی ضؼیف ٔٙبؾت ٔیثبقس LSF .ثٚ ٝؾیّٝی ضا٘طٞبی پبییٙی ث ٝف٘ٛساؾیٔ ٖٛتهُ ٔیقٛز(،2007 ،SCI-P037ل.)4
ایستایی در برابر بارّای جاًبی
تٕبْ ؾبظٜٞبی زیٛاض ثبضثط ثبیس زاضای ٔمبٔٚت وبفی ثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس اظ حطوت تحت ثبضٞبی افمی خٌّٛیطی ٕ٘بیٙس .ؾ ٝضاٞىبض
وّی خٟت حفظ پبیساضی لبةٞب زض ؾغٛح ػٕٛزی ٚخٛز زاضز :ثبزثٙس لغطی ،ثبزثٙس ضطثسضی  ٚػّٕىطز زیبفطإٌی.
ثبزثٙس لغطیٔ :مبعغ  Cث ٝعٛض لغطی ٔیبٖ ػٕك اؾتبزٞبی ػٕٛزی زیٛاضٞب لطاض ٔیٌیط٘س .اػضبی ثبزثٙس لغطی ثبیس ثٝ
اؾتبزٞبی ػٕٛزی ٔحىٓ ق٘ٛس تب اظ ا٘تمبَ ثبضٞب ثٝ
نٛضت وككی  ٚفكبضی اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز.
ثبزثٙس ضطثسضی :تؿٕٞٝبی فّعی حبنُ اظ
٘ٛاضٞبی ٘بظن فٛالزی ث ٝنٛضت لغطی ثٚ ٝخٝ
ذبضخی اؾتبزٞب ٔتهُ ٔیق٘ٛس .ایٗ تؿٕٞٝب تٟٙب
زض وكف ػُٕ ٔیوٙٙس  ٚاٌط زض ع َٛػّٕیبت
٘هت پیف وكیس٘ ٜك٘ٛسٕٔ ،ىٗ اؾت ذٕیسٜ
ٌطز٘س .ایٗ اخعا ٔیتٛا٘ٙس ثٞ ٝط اؾتبز ػٕٛزی
ٔتهُ ق٘ٛس.
ػّٕىطز زیبفطإٌی :زیٛاضٞب ،وفٞب  ٚؾمفٞب اغّت

تصویر شماره  :انواع بادبندهای مورد استفاده در قاب سبک فوالدی

ثب ٔهبِح ٔؿغح ٔٙبؾت ٕٞچ ٖٛترتٝی چٙسال ،33ترتٞٝبی پالؾتط ،34ترتٞٝبی ؾیٕب٘ی
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 ٚترتٞٝبی تِٛیس قس ٜاظ ٔٛاز

ثبظیبفتی ،36پٛقیسٔ ٜیق٘ٛس .اظ ایٗ ٔهبِح ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ زیبفطآٌٞبی ؾبظٜای  ٚخٟت ا٘تمبَ ٘یطٞٚب ث ٝثبزثٙسٞب یب ف٘ٛساؾیٖٞٛب
30

Strip
Trench
32
Mini-pile
31

اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ػّٕىطز ٔٛثط زیبفطآٌٞب ظٔب٘ی حبنُ ٔیٌطزز و ٝایٗ ٔهبِح نفحٝای ثٚ ٝؾیّٝی پیچٞبی ذٛزوبض ٚ 37ث ٝنٛضت
ٔحىٓ ث ٝاخعای ٔ LSFتهُ ق٘ٛس .فبنّٝی ٔطوع پیچٞب اظ یىسیٍط ٘جبیس ثیكتط اظ ٔ 300یّیٕتط ثبقسٕٞ ،چٙیٗ فبنّٝی آٟ٘ب اظ
ِجٝی پبُ٘ٞب ٘جبیس اظ ٔ 150یّیٕتط تدبٚظ ٕ٘بیس.
زیبفطآٌٞب ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ٙس زض ؾغح افمی وف  ٚزض ؾغح ذطپبٞب ٘یع ث ٝوبض ض٘ٚس .وفٞب ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ق٘ٛس و ٝثتٛا٘ٙس
ثبضٞبی ثطقی ضا ث ٝزیٛاضٞبی ٔمبٙٔ ْٚتمُ ٕ٘بیٙسٍٙٞ .بٔی و ٝزض زیبفطآٌ ٘یبظ ث ٝتؼجیٝی ثبظقٞٛبی ثعضي ٔیثبقس ،حتٕب ثبیس اظ
حفظ قسٖ ٔؿیط ثبضٞب اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بییٓ( ،2001 ،SCI-P030ل .)11ٚ10
قاب سبک فَالدی در ایراى
وبضذب٘ٝی ایٗ ؾیؿتٓ زض ایطاٖ ثطای اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  1385ضا ٜا٘ساظی قس .اؾتفبز ٜاظ ایٗ ؾیؿتٓ ضٚظث ٝضٚظ زض حبَ
ٌؿتطـ ٔیثبقس.
زض ؾطاؾط خٟبٖ اخطای ؾیؿتٓ  LSFث ٝز ٚضٚـ ٘یٛظیّٙسی  ٚوب٘بیی اخطا ٔیٌطزز .زض ضٚـ ٘یٛظِٙسی تٟٙب یه ٔمغغ
پطٚفیُ ث ٝقىُ  Cتِٛیس ٔیقٛز .ػطو ٔمبعغ زض ایٗ ضٚـ ٔؼٕٛال  5/5 ٚ 3/5ایٙچ ٔیثبقس .أب زض ضٚـ وب٘بزایی زٛ٘ ٚع پطٚفیُ
ثب ٔمبعغ  Uقىُ  C ٚقىُ خساٌب٘ ٝتِٛیس ٔیق٘ٛسٔ .مغغ  Uقىُ ثؼٛٙاٖ ضا٘ط ٔ ٚمغغ  Cقىُ ثؼٛٙاٖ اؾتبز اؾتفبزٔ ٜیٌطزز.
ضربٔت ٚضق ٔٛضز اؾتفبز ٜثب تٛخ ٝث٘ ٝیبظ ؾبظٜای ٔؼٕٛالً ثیٗ  60/0تب ٔ 3یّی ٔتط ٔیثبقس .ضٚـ ضایح زض ایطاٖ ،قیٜٛی وب٘بزایی
ٔیثبقس.
زض ؾبَٞبی اذیط چٙسیٗ ؾبذتٕبٖ زض ٔٙبعك ٔرتّف ث ٝایٗ قی ٜٛؾبذت ٝقسٜاؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز
ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز:
-

ؾبذتٕبٖ ٞبی پط٘س تٟطاٖ

-

ؾبذتٕبٖ ٔكٟس و ٝتطویجی اظ  ٚ LSFزیٛاض ثطقی ٔیثبقس

-

ٔؿىٗ ٟٔط ٔطٚزقت زض اؾتبٖ فبضؼ و ٝث ٝنٛضت ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی چٟبض عجم ٚ ٝزض حبَ ؾبذت ٔیثبقس.

ًتایج
 ؾیؿتٓ ؾبذتٕب٘ی ؾجه فٛالزی ٔیتٛا٘س ث ٝثؿیبضی اظ ٘یبظٞب زض ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛی خبٔ ٝػُٕ ثپٛقب٘سٕٞ .چٙیٗ ایٗؾیؿتٓ خٟت تِٛیسات نٙؼتی ثؿیبض ٔٙبؾت ٔیثبقس.
 ٌؿتطٜای اظ ضربٔت ٞبی ٔرتّف فٛالز ثطای ثطآٚضز ٜوطزٖ ٘یبظٞبی ؾبظ ٜای ٚغیط ؾبظ ٜای زض زؾتطؼ ٔی ثبقٙس .زأٝٙیضربٔت اػضبی ؾطز ٘ٛضز ث ٝػّت ضفتبض وٕب٘كی  ٚالغطی ػٙبنط ؾبظ ٜای ،ثیٗ  0.6تب ٔ 2.5یّیٕتط زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی قٛز.

33

Plywood
Plasterboard
35
Cement particleboard
36
Chipboard
37
Self-drilling and Ssel-tapping
34

ْ زض ثطاثط اقىبَ ٔرتّفی اظٚ ؾبذت ٔمبعغ تطویجی ٔمبٚ ب ثب یىسیٍطِٟ٘ت تطویت آٟٛضز ؾٛ٘  ی ٔمبعغ ؾطزٜیػٚ  اظ ٔعایبی. وبض ثؿتٝب ضا ثٟ٘بی الظْ آٞ ٖ زض ٔىبٚ زٕٛ٘ ٜاٖ اؾتفبزٛ ذطپب ٔیتٚ ٖٛؾت،بنط تیطٙضت ػٛ نٝبثطایٗ اظ ایٗ ٔمبعغ ثٙ ث.بؾتٞثبض
هٌابع
ؼتیٌٙبٔی زض ن،ٗ ٔؿىٚ ٖ ٔطوع تحمیمبت ؾبذتٕب،)LSF(ٜضز قسٛ٘ الزی ؾطزٛبی ؾجه فٞٔؼطفی ؾیؿتٓ ؾبذتٕبی لبة

-

.ضٛ وُ وك1386 ٝزخٖٛ ثٛ٘ لب6ٜس ز تجهطٙ ث2-6  زض ضاؾتبی خعءٜبی تبییس قسٞضیٚبٙ ف،ٖؾبظی ؾبذتٕب
- CSSBI,An introduction to residential steel framing,0991, Canadian Sheet Steel Building
Institute.
- Building design using cold formed steel sections, Light steel farming in residential
construction,PCI-P03020330,Britania.
- Design of loadbearing light steel frame walls for fire resistance, J T (HANS) GERLICH,
August 0992, New Zealand, Christchurch,
- Energy efficient housing using Light Steel Framing, SCI-P037, The steel construction
institute,0337, United kingdom.
- Building design using cold formed steel sections, Durability of light steel framing in
residential building, SCI-P030,The steel construction institute.
- The lightweight steel frame house construction handbook,CSSBI-29-32,Canadian steel
building institute,0332,Canada.
- Building design using cold formed steel sections,Light steel framing in residential
construction,SCI-P030,0330, United kingdom.
- Light steel framing for residential buildings, Thin-Walled Structures 11 (0333) 0070–0079,
Milan Veljkovic_, Bernt Johansson.
- Lateral performance of cold-formed steel-framed domestic structures, E.F. Gad, C.F. Duffield,
G.L. Hutchinson, D.S. Mansell, G. Stark, Engineering Structures 00 (0999) 80–92

