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انتشار كتاب دستور العمل طراحي و اجراي سيستم ساختماني سبك فوالدي

 ق.ظ11:01 1393/03/18تاريخ انتشار: 

به كار گرفتن مصالح ساختماني مدرن در سيستمهاي سنتي يا روشهاي رايج ساختمان سازي در كشور، يكي از مشخصههاي بارز و مشكل ساز صنعت ساختمان
براي پاسخگويي به نيازهاي كمي و كيفي اين صنعت است. اين شيوههاي ساخت و ساز، سبب مشكالت عديده زيست محيطي با توجه به اهداف توسعه پايدار در اين

صنعت ميشود.
فناوريهاي نوين در اغلب صنايع اگر چه در مواردي سبب صرفه جويي در مصالح شده است، اما با توجه به تغيير ويژگيهاي معماري و روشهاي جديد زندگي، در

بسياري از موارد موجب افزايش مصرف انرژي و منابع طبيعي گرديده است.
در طي دهههاي اخير براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، دست اندركاران صنعت به راه حلهاي واحدي براي بكارگيري فوالد در بخش مسكن دست يافتند. از آن

 شكل گرفته است، نام برد.(CFS) را كه با استفاده از ورقهاي فوالدي گالوانيزه سرد نورد شده (LSF)جمله ميتوان بكارگيري سيستم ساختماني 
ساختمانهاي تجاري و مسكوني، هر دو از سيستم قاب بندي فلزي سرد نورد شده بهره بردهاند؛ زيرا اعضاي فلزي سرد نورد شده با انعطاف و تطبيق پذيري بسياري
كه دارد با توانمدي در طراحي براي تأمين سازه باربر اصلي، تأمين ديوارههاي خارجي نما يا براي ديوارهاي جدا كنندهي داخلي مورد استفاده قرار ميگيرند. به طور

عمده مزاياي متداول زير براي قاب بندي فلزي سرد نورد شده مطرح ميگردد:
ـ راهي بسيار اقتصادي براي ساختمانهايي با بارهاي كم يا دهانههاي كوتاه.

ـ داراي مقاومت باال به نسبت وزن بسيار كم.
ـ به عنوان عرشهها و پنلها براي استفاده در كف، سقف و ديوارها مانند اعضاي باربر براي قاب بندي سازهاي.

ـ به عنوان عرشهها و پنلها براي استفاده در كف، سقف و ديوارها مانند ديوارهاي برشي و ديافراگمها.
ـ راحتي تشكيل مقاطع قوطي شكل يا مقاطع پشت به پشت با اعضاي سرد نورد شده براي درگاهها در سيستمهاي ديوار يا سقف.

ـ اعضاي فلزي سرد نورد شده داراي كيفيت يكنواخت، غير قابل اشتعال و با توانايي تجديد پذيري مصرف باال هستند.
بهره گرفتن از اين سيستم ساختماني در كشورهاي گوناگون با اهداف متفاوت بوده است. ضروري است براي بكار گيري اين روش ساخت و ساز در كشور بايستي
بستر سازي مناسبي در جهت تدوين مدارك الزم براي رعايت اصول تعريف شده در بكارگيري آن بوجود آيد تا بتوانيم به محسنات آن به ويژه كمك به تحقق اهداف

توسعه پايدار در صنعت ساختمان سازي دست يابيم.
بررسيهاي اوليه در رابطه با مشكالت و پتانسيلهاي موجود در صنعت ساختمان سازي كشور نشان ميدهد در صورت بكارگيري روشهاي توليد صنعتي ساختمان

 با توجه به محسنات و پتانسيلهاي آن، اين سيستم ساختماني ميتواند ضمن بر طرف نمودن بخشي از مشكالت ساختمان سازيLSFاز جمله سيستم ساختمانمي 
در كشور، همچنين در زمينه زيست محيطي نمودن فعاليتهاي اين صنعت در كشور تحوالت مؤثري ايجاد كند.

در چند سال اخير يكي از برنامههاي در دست اقدام دولت در كشور براي پاسخ گويي سريع به انتظارات و نيازهاي جامعه، كاهش تلفات ناشي از وقوع زلزله و اثرات
مخرب آنها بر محيط زيست، به كارگيري سيستمهاي نوين ساختماني (صنعتي سازي) مخصوصاً سبك سازي ساختمان بوده است.

يكي از نيازها و يا ملزومات اوليه اين حركت ملي، تدوين و تصويب ضوابط، معيارهاي طراحي و اجراي بنا با توجه به اصول حاكم بر طراحي، اجرا، كنترل و نظارت
كارگاهي اين سيستم ساختماني در كشور است. برا اين اساس دستور العمل حاضر در اين كتاب، جهت تدوين و مجموعه معيارهاي طراحي، اجراف كنترل و نظارت
بنا، طبق آئين نامههاي معتبر رايج در كشورهاي پيشرو در اين زمينه و انطباق ضوابط فوق با شرايط حاكم بر طراحي، اجرا، كنترل و نظارت ساختمان در كشور تهيه

شده است.
تدوين كتاب «دستور العمل طراحي و اجراي سيستمهاي ساختماني سبك فوالدي» به سفارش معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري، كار گروهي است كه
توسط گروه تدوين كنندگان دستور العمل سيستم ساختماني سبك فوالدي انجام گرفته (از جمله دكتر محمد حسن فالح و دكتر سيد مجتبي حسينعليپور و جمعي

 صفحه به زيور طبع آراسته شده است.431 نسخه و 3000ديگر از همكاران) و توسط انتشارات دانشگاه شيراز در تيراژ 

 

کليد واژه ها: سيستم ساختماني - سبك فوالدي - حسينعلي پور
دانشکده معماری و شهرسازیمنبع خبر 

24تعداد مشاهده: 
 

تشکيالت سازمانیآشنايی با دانشگاهپرديس هاروابط عمومیپژوهشکده هادانشکده هامعاونت هارياستصفحه اصلی
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