
 

 "بتن مسلح با عایق ماندگار"

 :های بتن مسلح با عایق ماندگار آشنایی با ساختمان

 Insulating Concrete) های بتن مسلح با عایق ماندگار معرفی سیستم ساختمان

Formwork): 

های ساختمانی مناسب و مصالح نیاز گسترده و روزافزون به ساختمان و مسکن، استفاده از سیستم

ظور افزایش سرعت ساخت، ارتقا کیفیت، جلوگیری از اتالف انرژی، افزایش عمر مفید جدید به من

ها، کاهش وزن ساختمان و مقاومت کافی در برابر نیروها از جمله نیروی زلزله را بیش از ساختمان

 .پیش ضروری ساخته است

ته است، های اخیر گسترش چشمگیری یافهای ساختمانی که در سالیکی از جدیدترین سیستم

به عنوان قالب  (EPS) های پلی استایرنبه عنوان جزء باربر و پانل بتن مسلح استفاده از ترکیب

 .شودشناخته می (ICF) های عایق ماندگاربتن و عایق حرارتی است که با نام سیستم قالب

در اروپا ابداع شد و به عنوان یک فناوری مناسب در صنعت  1950 -1960این سیستم در دهه 

ساختمان به طور محدود مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل مزایای بسیار از نظر معماری و 

 .ساختمان به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت
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های های دائمی از پانلازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، قالبترین اجزای سیستم سیکی از مهم

ریزی و ساخت دیوارهای بتن مسلح استفاده شده و پس مسلح پلی استایرن است که در مرحله بتن

 .شوندریزی، بخشی از دیوار محسوب میاز بتن

 .شوددر کشورهای صنعتی این سیستم برای ساخت واحدهای کوچک مسکونی استفاده می

اساس این سیستم، استفاده از سازه بتن مسلح باربر در سقف و دیوار ساختمان و همچنین 

 .های غیرباربر استصفحات پلی استایرن مسلح سبک برای تیغه

 .شوندریزی میهای مسلح پلی استایرن بتندیوارها در داخل قالبی از پانل
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های اسپایرول صورت مجوف و شبیه به سقف ها دارای قالبی از پلی استایرن مسلح بوده و بهسقف

 .شوندبتنی ساخته می

بندی شود که از لحاظ عایقبه عبارت دیگر ساختمان در دو الیه از پلی استایرن پیچیده می

 .حرارتی و صوتی دارای بیشترین بازدهی است

ای نصب به های پلی استایرن مسلح، در کارخانه آماده و برکل قطعات دیواری و سقفی و دیواره

 .شوندمحل اجرا حمل می

شود که روشی سریع نیز شناخته می (PIF) های دائمی عایقبا نام قالب ICF سقف سیستم

 .رودهای بتنی با عایق دائمی به شمار میبرای اجرای ساختمان

در کشور آلمان ابداع شد و پس از آن با  1960-1950رای اولین بار در اوایل دهه این سیستم ب

سرعت چشمگیری در اروپا و سپس در سراسر دنیا گسترش یافت، به طوری که درحال حاضر 

های با ارتفاع کم و متوسط در آمریکا و کانادا با این تکنولوژی ساخته درصد ساختمان 8بیش از 

 .شوندمی

 (ICF) های زیادی صورت گرفته و با استفاده از این فناوریاین زمینه نوآوری امروزه در

 .شودمی تولید …های متنوعی از واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و نمونه

شود که همگی شامل دو الیه های مختلفی طراحی و تولید میاین سیستم در سراسر دنیا با روش

است که با فواصل متفاوت به موازات هم قرار  (EPS) فوم عایق )به طور معمول از جنس

 .شوندریزی به قسمتی از دیوار تبدیل میگیرند و پس از بتنمی

شوند، به یکدیگر متصل این دو الیه توسط عناصر مسلح کننده که در بین این دو الیه نصب می

 .شوندمی
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 .ندهایی از ورق گالوانیزه هستقطعات اتصال دهنده پالستیکی یا تسمه

ها در هم شود که هنگام نصب، الیهای انجام میهای فوم به گونههای الیهدر صورت لزوم برش لبه

 .قفل شوند

 .های سقفی و دیواری هستنداجزای اصلی این سیستم شامل پانل

های های سقفی وظیفه تحمل بارهای کف و انتقال آن به دیوارهای باربر را بر عهده دارند، پانلپانل

ای که مقاومت در برابر نیروهای ثقلی و جانبی را بر عهده ری به دو صورت باربر )اجزای سازهدیوا

 .شونددارند( و یا غیرباربر )برای جداسازی فضا( استفاده می

کلیه قطعات این سیستم به صورت مدوالر در کارخانه تهیه و پس از حمل در محل کارگاه به 

 .شوندیکدیگر متصل می

 های بتن مسلح با قالب عایق ماندگاراجرای دیوار (ICF) و انواع آن: 

ریزی مابین آنها، سه های پلی استایرن و طریق مختلف برای بتنبا توجه به اشکال متفاوت الیه

 :وجود دارد ICF سیستم برای اجرای دیوار مسلح

 :مسطح سیستم –الف 

وار مسلح و قالب در دو طرف این سیستم از یک هسته بتنی با ضخامت یکسان بتن در سراسر دی

 .تشکیل شده و شبیه دیوار بتنی معمولی است

تر از دو سیستم خیز و یا مناطقی با شرایط آب و هوایی سخت مناسباین سیستم در مناطق زلزله

 .دیگر است
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 شکل سیستم مسطح

 

 :دوطرفه سیستم –ب 

شود، ضخامت بتن در ای اجرا میها با الگویی شبکهدر این مدل که با اتصال تیرهای افقی و ستون

هایی که به نقاط مختلف دیوار متفاوت است و برای افزایش ضخامت دیوار ضخامت بتن در قسمت

 .کندشود، افرایش پیدا میصورت برجسته اجرا می

 شکل سیستم دوطرفه
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 :سیستم مشبک-ج

دهند و فضای بین می های عمودی و تیرهای افقی اجزای دیوار بتنی را شکلدر این سیستم ستون

 .شودآنها با عایق پر می

تر بوده و مقاومت آن تر از دو نوع دیگر است، اما اجرای آن مشکلای این سیستم پربازدهرفتار سازه

 .سوزی کمتر استدر برابر آتش

 

 شکل سیستم مشبک

 

 ها از نظر شکل هندسیانواع قالب: 
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 :شوند که عبارتند ازسه دسته تقسیم می ها در این سیستم از لحاظ شکل ظاهری بهقالب

 :قالب بلوکی -الف

 .باشنددر این نوع قالب قطعات فوم دارای ابعاد کوچکی می

 .شوداین نوع قالب برای دیوارهای داخلی استفاده می

شود و با داشتن برآمدگی و فرورفتگی در هم چفت و بین قطعات فوم با موادی غیر از بتن پر می

 .شوندبست می

 :قالب پانلی -ب

 .پر شده و دارای سطحی صاف است بتن در این سیستم قالب بزرگ بوده و بین آن از

ای کاربرد دارند و برای نگهداری آن نیاز به ای و هم غیرسازهها هم برای بتن سازهاین قالب

 .نگهدارنده است هایبست

 شکل قالب پانلی و عناصر آن
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 :ایقالب تخته -ج

 .های پانلی است و تفاوت اصلی آن با روش پانلی در مونتاژ و نحوه نصب استاین قالب مانند قالب

 .شونددر این سیستم قطعات به صورت متوالی به وسیله بست به یکدیگر متصل می

 های معماریویژگی: 

های پیچیده معماری، با این سیستم قابل ها، انواع طرحش و تغییر فرم قالببه دلیل قابلیت بر

 .اجراست

پذیر بوده و ها امکانآمدگیها و پیشبا استفاده از این روش ساخت زوایا، دیوارهای منحنی، طاق

 .های دلخواه به سادگی قابل انجام استدستیابی به فرم

 .یای مهم این سیستم استعدم محدودیت در معماری و طراحی، از مزا

 .توان بازشو با ابعاد خواسته شده در دیوار و سقف تعبیه کردمی ICF در سیستم

با توجه به اینکه دیوارها و سقف از بتن آرمه هستند، کافی است این بازشوها و تأثیر آن را در 

ساس آن طراحی ها را برامحاسبات سازه در نظر گرفت و میلگردهای موردنیاز در اطراف بازشدگی

 .کرد

 :اجزای سیستم بتن مسلح با عایق ماندگار

 :این سیستم عبارتند ازاجزای مختلف سازه 

 پانل سقفی 
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 دیوار باربر 

 یوار جدا کنندهد 

 :پانل سقفی

 .شوندسانتیمتر و طول دلخواه تولید می 32تا  16سانتیمتر، ضخامت  60ها به عرض این پانل

 .وجود دارد Z دد پروفیل از ورق خم شده به شکل ناودانی یاع 2در قسمت زیرین این قطعات 

کنند، ضمن آن ها مقاومت الزم برای بارهای وارده هنگام نصب و ساخت را تأمین میاین پروفیل

کاری از جمله گاه برای هر نوع روش نازکتوان از آن به عنوان تکیهکاری میکه در مرحله نازک

 .های گچی استفاده کردپانل

شوند و در باال، فضای های مجاور، در هم قفل میهای پایین مقطع به صورت فاق و زبانه با پانلبهل

و یا هر شکل دیگر فراهم  تیرچه بلوک سقف الزم را برای میلگردگذاری به شکل متداول

 .کنندمی

 .شودتیغه کف ساخته شده که در آن از قالب بتنی ثابت استفاده می

 قالب بتنی ثابت کف 

 پروفیل فلزی گالوانیزه U شکل 

 بتن مسلح تیغه کف 

 بتن مسلح دال کف 

 میلگرد اصلی تقویتی صفحه بتنی 

 میلگرد صفحه بتنی 
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 شده با پانل سقف کل مشخصات سقف اجراش

 

 دیوار باربر: 

سانتیمتر در طرف داخل و ضخامت  5دیوارهای اصلی و باربر، از دو الیه پلی استایرن به ضخامت 

 .سانتیمتر به باال در الیه بیرونی تشکیل شده است 5متغیر از 

 .ضخامت الیه بیرونی بسته به میزان عایق حرارتی خواسته شده، قابل افزایش است

سانتیمتری به یکدیگر  20میلیمتر در فواصل  5های دو سر رزوه به قطر الیه به وسیله پیچاین دو 

 .شوندمتصل می

های پالستیکی به ای، به میلگردهای قائم وصل و توسط مهرهها در کارخانه توسط جوش نقطهپیچ

 .شوندهای پلی استایرن محکم میپانل

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/


 

گاه ریزی بوده و به عنوان تکیهحمل بار ناشی از بتنهای طرفین، تها، نگهداری پانلوظیفه پیچ

کنند، ضمن آن که مقاومت زیادی در برابر کمانش دیوار در میلگردهای افقی و قائم دیوار عمل می

 .کنندجهت عمود بر صفحه دیوار فراهم می

 .سانتیمتر قابل افزایش است 30ها، تا فاصله بین دو پانل با تغییر طول پیچ

های نگهدارنده، در دیوار میلیمتر، در کارخانه به همراه پیچ 12تا  8قائم دیوار با قطر  میلگردهای

 .شوندریزی میقرار گرفته و پس از نصب در جای خود مطابق نقشه معماری بتن

ها کلیه بارهای مرده و زنده و نیروهای جانبی وارد بر ساختمان، مانند نیروی ناشی از باد این پانل

 .کنندرا تحمل مییا زلزله 

 ICF شکل عدم محدودیت در ایجاد دیوارها در زوایای مختلف در سیستم

 

 مشخصات فنی دیوارهای باربر: 

 .سانتیمتر و ارتفاع آنها مطابق ارتفاع طبقه است 120ها به طور معمول عرض قالب
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نظر گرفته سانتیمتر در  45تا  10تواند از ضخامت مقطع بتن مسلح براساس محاسبات سازه می

 .شود

سانتیمتر بوده و ضخامت این الیه در طرف بیرون  5ضخامت الیه پلی در طرف داخل حداقل 

 .سانتیمتر است 15تا  5متغیر و بین 

میلیمتر بوده و به صورت شبکه با جوش  12تا  8میلگردهای قائم در هر دو الیه دارای قطری بین 

 .شودته میاستاندارد )براساس محاسبات سازه( درنظر گرف

 جدول مشخصات فنی اجزای مختلف سیستم
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 شکل جزئیات اتصال دیوار میانی

 

 شکل اتصال دیوارها در گوشه

 

 دیوار جدا کننده: 

 20تا  6سانتیمتر و ضخامت  60دیوارهای غیرباربر در این سیستم از جنس پلی استایرن با عرض 

 .شوندسانتیمتر و در طول دلخواه تولید می
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هایی نیز هست، کار عدد پروفیل از ورق خم شده که دارای سوراخ 2ل هر بخش دیوار در داخ

گذاشته شده است که در ارتفاع دیوار ادامه دارد و ضمن فراهم نمودن پایداری الزم، اتصال 

 .سازدپذیر میکاری را امکانمکانیکی دیوار جداکننده به سقف، کف و پوشش یا نازک

های دیوار جداکننده قابل ت نیز، به سادگی از داخل مقطع پروفیل و سوراخهای برق و تأسیسالوله

 .عبور هستند

استفاده از این دیوارها باعث سرعت در ساخت دیوارهای داخلی و کاهش وزن تمام شده بنا 

 .شودمی

 مشخصات فنی دیوارهای جداکننده: 

 .دهدشان میسازی را در این سیستم نجدول زیر مشخصات فنی پی، دیوارها، کف

 مشخصات فنی دیوارهای جداکننده جدول

 

 ای سیستممقاومت سازه: 

 .ای این سیستم وابسته به دیوارهای باربر و سقف بتنی مسلح آن استمقاومت سازه
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 60ای موازی بتنی است، که فاصله محور تا محور آنها سقف بتنی متشکل از تیرهای تیغه

ای را شوند و سقف یکپارچهیوسته به یکدیگر متصل میسانتیمتر است و توسط یک دال بتنی پ

 .آورندپدید می

 .سانتیمتر است 4با توجه به مقررات طراحی، حداقل ضخامت دال در سقف 

های صنعتی تا سانتیمتر و برای سقف ساختمان 5های عمومی تا این حداقل برای سقف ساختمان

 .سانتیمتر باشد 1سقف نباید کمتر از  کند، ضخامت پوشش بتنسانتیمتر افزایش پیدا می 6

سانتیمتر و برای  1.5سانتیمتری،  25های های متشکل از تیغهضخامت پوشش بتن در دال

 .شودسانتیمتر در نظر گرفته می 2سانتیمتر،  25های بیش از تیغه

 .ها رعایت شوندبرای دیوارهای باربر نیز باید این ضخامت

رای دو حالت بارگذاری متفاوت مطابق شکل تحلیل و طراحی کرد اتصال دیوار و سقف را باید ب

 .های قابی()مشابه سیستم

 بارگذاری متقارن -الف

پوشی شده بارگذاری نامتقارن )در این حالت از تأثیر قاب بارگذاری نشده، چشم -ب

 است(

شی تأثیر بارگذاری متقارن و نامتقارن: ایجاد گشتاور خمشکل نمودار توزیع نیرو تحت

 در دیوارها توسط سقف
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 شکل نمودار تغییر شکل قاب

 

 های سیستمویژگی: 

 :مطابقت با مقررات ملی ساختمان

توان ابعاد های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار میدر مراحل تحلیل و طراحی ساختمان

 .های مختلف را به طور دقیق براساس محاسبات سازه تعیین نمودقسمت
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های طراحی در برابر زلزله و آیین ایی که در مقررات ملی ساختمان و آیین نامههکلیه محدودیت

پذیری زیاد تعیین شده است، در این سیستم قابل های با شکلنامه بتن ایران در مورد ساختمان

 .اعمال است

های بتن آرمه( و ضوابط ویژه طرح و اجرای ساختمان) مقررات ملی ساختمان 9مبحث  ضوابط

ا قالب های بتن مسلح بپذیری زیاد، در ساختمانهای با شکلطراحی در برابر زلزله در مورد سازه

 .عایق ماندگار همزمان با رعایت نکات ذیل قابل اعمال است

  نیوتن بر میلیمتر مربع 20حداقل مقاومت بتن 

  سانتیمتر 15حداقل ضخامت دیوار باربر بتن مسلح 

  0.0025حداقل مساحت میلگردهای قائم 

 قرارگیری میلگردها در دو شبکه برای دیوارها 

  سانتیمتر و در  35و افقی در طول دیوار حداکثر فاصله بین میلگردهای قائم

 سانتیمتر 20اجزای لبه 

  0.0025حداقل میلگرد افقی عمود بر میلگردهای اصلی قائم 

 شکل نمونه اتصال دیوار به پی با رعایت مقررات ملی ساختمان
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 هاامکان ترکیب با سایر سیستم: 

سازه بتن مسلح و قالب عایق عالوه بر امکان ساخت کامل یک ساختمان با استفاده از سیستم 

توان هریک از اجزای این سیستم را در کنار مصالح دیگر، از جمله مصالح متداول به ماندگار، می

 .کار برد

ها از قطعات بتن توان دیوارها را با استفاده از این روش اجرا کرد، در حالی که کفبرای مثال، می

های باالتر از ها را با استفاده از مصالح سنتی و کفیا دیوار اندساخته و یا چوب ساخته شدهپیش

 .همکف را با استفاده از این سیستم اجرا کرد

 .ها به کار رودبندی پیتواند برای ساخت و قالباین سیستم همچنین می

تواند در بازسازی بناها نیز به کار های پلی استایرن سبک هستند، این سیستم میاز آنجا که قالب

 .برده شود
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همچنین هنگامی که نیاز به افزودن طبقاتی برروی بنای موجود است، این سیستم به علت وزن 

ای آالت سنگین، گزینهجایی آسان قطعات آن و عدم نیاز به ماشینکم، حمل و نقل و جابه

 .شودمحسوب می مناسب

 امکان اجرای سریع: 

جایی آن، قطعات ثقیل در جابههای پلی استایرن و عدم نیاز به جربه علت سبکی وزن قالب

 .شوندریزی میسیستم به راحتی و با سرعت در جای خود تراز شده و آماده بتن

 ساعت -نفر چهارم یک دیوار، برای و کارگر ساعت –برای هر متر مربع سقف، حدود یک دوم نفر 

 .است الزم کارگر

متر مربع را  100ان به مساحت های عایق ماندگار، سازه دیوار و سقف یک ساختمبا سیستم قالب

 .روز کاری اجرا کرد 5توان در می

 کاریسهولت اجرای نازک: 

های ساخته شده با کاری دیوارها و سقفتواند در نازکها، میای از مصالح و روشطیف گسترده

 .این روش، استفاده شود

های های چوبی و انواع تایلهای گچی، انواع اندودها، آجرهای نما، پانلتوان به ورقهاز جمله می

 .سرامیکی اشاره کرد

 امکان اجرا در فصول مختلف سال: 

ها نقش های پلی استایرن در دو طرف قطعات قالب و با توجه به اینکه این فومبه دلیل وجود فوم

های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار امکان کنند، در روش ساختمانعایق حرارتی نیز ایفا می

 .پذیر استتری از سال امکانتر و دوره طوالنی، در محدوده دمایی وسیعریزیبتن
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 .کنندهای عایق دمای بتن را تا زمان گرفتن در حد الزم حفظ میاین الیه

 پذیری در ابعاد و اندازهانعطاف: 

 .های این سیستم، قابلیت برش آن در ابعاد متفاوت استاز ویژگی

حلی متمایز و عملی ارائه ن برای هر شکل هندسی و هر ابعادی راهشود تا بتوااین قابلیت، سبب می

 .کرد

 .پذیر استهای منحنی امکاندرجه و فرم 45های همچنین اجرای گوشه

تواند با توجه به اندازه مورد نیاز، در کارخانه صورت گیرد و یا در مواردی و با ها میبرش پانل

 .م شودهایی مانند اره کردن در کارگاه انجاروش

ها و ابعاد شبکه درونی، به صورت تواند با تغییر دادن فواصل فومهمچنین، ضخامت قطعات می

( …بندی حرارتی و ای )مانند بار وارده، طول دهانه، عایقهای سازهدلخواه و با توجه به ویژگی

 .کند تغییر

 جایی و انبار کردنسهولت جابه: 

 .و انبار کردن منظم قطعات آن، در کارگاه استیکی از مزایای این سیستم، امکان حمل 

ای، با توجه به امکانات موجود در کارگاه توانند به کمک هر نوع وسیلهقطعات این سیستم می

 .جا شوندحمل و جابه

 بندی برای اجرای بتنعدم نیاز به قالب: 
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قطعات عالوه بر  های تعبیه شده درهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، فومدر روش ساختمان

برداری از ساختمان، در طی مراحل ساخت و عملیات ایفای نقش عایق حرارتی در دوره بهره

 .ریزی نیز نقش قالب را بر عهده دارندبتن

 .ریزی نخواهد بودبندی جداگانه برای بتنبنابراین نیازی به قالب

کالف الزم نبوده، دیوار تحمل فشار بند و متر، پشت 3.5الی  3ریزی تا ارتفاع به عالوه برای بتن

 .هیدرواستاتیک بتن را دارد

 قابلیت اجرا در طبقات متعدد: 

با وجود سبک بودن دیوارها و سقف، برای اجرای طبقات بیشتر امکان قرار دادن میلگردهای اضافی 

 .ای وجود دارددر دیوار و سقف براساس محاسبات سازه

های سقف قابل اجرا توسط این سیستم، داد طبقات و دهانهبنابراین محدودیت اساسی نسبت به تع

 .وجود ندارد

های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار با سایر به عبارت دیگر قابلیت باربری روش ساختمان

 .های بتنی متعارف، تفاوت قابل مالحظه ای نداردسیستم
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 عدم نیاز به مواد جداسازنده: 

ها بعد از استفاده باید تمیز شده و به مواد های بتنی قالبمانمطابق ضوابط فنی و اجرایی ساخت

 .رهاساز آغشته شوند

کنند که باعث بروز مشکالتی در گرچه در اکثر مواقع پیمانکاران از مواد خورنده نفتی استفاده می

 .شودبتن می

به صورت ثابت  ها در محلهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، قالباز آنجا که در روش ساختمان

 .گیرند و نیازی به استفاده از مواد جداسازنده نیستقرار می

 قابلیت اجرا در مناطق آسیب دیده: 

دیدگان در حداقل برای کشورهایی که در معرض حوادث طبیعی قرار دارند، اسکان موقت آسیب

 .زمان، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه از اهمیت بسیاری برخوردار است
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حل مناسبی برای حل مشکل اسکان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار راهتمانروش ساخ

تواند در برطرف کردن مشکالت دیدگان بوده و با توجه به ویژگی عایق بودن میآسیب سریع

 .دیدگان از نظر گرما و سرمای محیط، مفید باشدآسیب

 های سیستم از نظر تأسیسات مکانیکی و الکتریکیویژگی 

 :اجزای سیستم تأسیسات الکتریکی و مکانیکینصب 

های تأسیسات های موردنیاز برای نصب کلیدها و پریزها و سایر اجزا مانند لولهبرای ایجاد حفره

 .بهترین روش، استفاده از تیغه داغ است

هایی های ساختمانی و یا مالتهای پلی استایرن، از فومبرای محکم کردن پریزها و کلیدها در فوم

 .شودبا پایه سیمان، استفاده می

ریزی در داخل قطعه در جای خود قرار های تأسیساتی را قبل از بتنتوان لولهدر صورت نیاز می

 .ریزی کردداد و پس از آن بتن

 .های آب و برق را عبور دادتوان لولهسانتیمتر پلی استایرن دیوار نیز، می 5از ضخامت 

  دیوارها و سقفامکان عبور تأسیسات از داخل: 

های عبوری از دیوارهای جدا کننده، های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار داکتدر روش ساختمان

 .های موجود ادغام شوندهای باز در قطعات دیوار و کانالتوانند با قسمتمی

های برق و سایر تأسیسات را از داخل های آب، فاضالب، کابلتوان لولهبه عبارت دیگر، می

 .بینی شده در قطعات دیوار عبور دادهای پیشحفره

 .میلیمتر است 50ها حداکثر قطر این حفره
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های حفره را پس از هاست، یکی از دیوارهدر مواردی که نیاز به فضای بیشتری برای عبور لوله

 .کنندها را نصب میگرفتن بتن برش داده و لوله

 .شودیلیمتر به همین منظور تعبیه میم 60هایی با قطر در قطعات سقف نیز، داکت

میلیمتر را نیز  100توانند اجزای بزرگتری مانند یک لوله با قطر در صورت لزوم قطعات سقف می

 .عبور دهند

 های تأسیساتیشکل فضای خالی برای عبور لوله

 

 روش اجرا 

 :بندی، انبار کردن و حمل و نقلبسته

تواند به طور افقی بر روی هم چیده شده و به وسیله یهای عایق ماندگار مقطعات سیستم قالب

 .نوارهای پلی پروپلین، به هم بسته شوند

 .شوندمیلیمتر، در کنار هم انبار می 50هایی با فاصله جانبی قطعات سقف در ردیف
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های پلی پروپیلن روی همدیگر در انبار کردن قطعات دیوار، باید به این نکته توجه کرد که پست

 .نگیرندقرار 

 .در حمل قطعات، باید از قراردادن مصالح دیگر در زیر و یا روی آنها خودداری کرد

های های مطمئن بسته شوند، تا در اثر حرکتهمچنین در هنگام حمل، باید قطعات با روش

 .کنترل نشده در هنگام حمل آسیب نبینند

 .تخلیه قطعات استفاده کردتوان برای حمل و از وسایل مختلفی مانند لودر یا جرثقیل می

در صورت حمل قطعات با لودر باید هنگام بلند کردن آنها از زمین به مرکز جرم قطعات، توجه 

 .شود

 .متر باشد 1های نگهدارنده از مرکز جرم قطعات نباید بیش از فاصله چنگک

 .بارگیری و تخلیه قطعات باید از کنار وسیله صورت گیرد

 شکل حمل با لودر
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های مختلفی بهره توان از روششود، برای حمل قطعات میورتی که از جرثقیل استفاده میدر ص

 .گرفت

تواند سبب آسیب دیدن اما در هر حال باید توجه کرد که برداشتن قطعات به شکل نامتقارن می

 .آنها شود

ه از شود، باید تسمه پشت قطعه چوبی کهنگامی که از جرثقیل برای حمل قطعات استفاده می

 .قطعات کمی بزرگتر است، به خوبی در جای خود ثابت شود

رود، ولی سبکی قطعات در این هرچند این روش برای حمل قطعات در مقیاس وسیع به کار می

سازد تا یک کارگر بتواند به آسانی این قطعات سیستم و راحتی حمل آنها، این امکان را فراهم می

 .را حمل کند

میلیمتر( در صورتی که از  3150میلیمتر و ارتفاع  1200یواری )با عرض برای مثال یک قالب د

میلیمتر باشد،  150ها میلیمتر ساخته شده و فضای مابین فوم 100تا  50هایی به ضخامت فوم

 .کیلوگرم وزن دارد و به سادگی توسط یک کارگر قابل حمل و نصب است 35حدود 

 :نکات زیر توجه شود در انبار کردن قطعات در کارگاه باید به

  تخلیه قطعات به شکل مستقیم بر روی زمین مجاز نیست، زیرا ممکن است موجب

 .آسیب دیدن قطعات شود

 های افقی انبار شوندقطعات باید بر روی یک صفحه افقی و مسطح به شکل الیه. 

  طعات پایه باربر باید در زیر هر ردیف از قطعات قرار گیرد، تا از تغییر شکل ق 2حداقل

 .شودها، مطابق شکل انتخاب میجلوگیری شود، فاصله بین پایه
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  متر بیشتر باشد، یک پایه کمکی دیگر در بین دو پایه ابتدایی و  6اگر طول قطعات، از

 .انتهایی الزم است

 میلیمتر، مجاز نیست 250راردادن قطعات با فاصله افقی محوری بیش از ق. 

 ه شکل عمودی هم انبار کردتوان بقطعات دیواری منفرد را می. 

 قطعات کردن انبار نادرست روش شکل                 شکل روش صحیح انبار کردن قطعات

 

 اجرای دیوار باربر: 

برای نصب و اجرای دیوار باربر بر روی پی، باید ابتدا به طور دقیق محل قرارگیری دیوار و امتداد 

 .آن، با ریسمان رنگی مشخص شود

امتداد مذکور ناودانی از ورق خم شده قرار گرفته و توسط تفنگ هیلتی در جای سپس در روی 

 .خود محکم شود

پس از آن، انتهای قطعه دیواری در روی ناودانی قرار گرفته و پس از تراز کردن و قراردادن 

 .شودریزی میمیلگردهای افقی و میلگردهای انتظار طبقات باالتر، دیوار بتن
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ریزی شوند تا فشار بتنسانتیمتر بین دو جداره قالب اجرا می 20زوه شده هر میلگردهای دوسر ر

 .را تحمل کنند

 .ریزی شودتواند در یک مرحله بتنمتر می 4بدین ترتیب یک دیوار تا ارتفاع 

 

 :کاربرد قطعات برای ایجاد گوشه و قوس

ی هستند که امکان ایجاد اهای عایق ماندگار به گونهبرخی از قطعات تولید شده در روش قالب

 .کننددرجه و قوس را به سهولت فراهم می 135درجه و  90های تقاطع
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 شکل ایجاد بازشو در و پنجره در دیوار

 

 سقف: 

سانتیمتر و طول  60در سیستم سازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، سقف از قطعاتی به عرض 

 .شوددلخواه تشکیل می

 .گیرندی باربر، قطعات سقف در دهانه بین دو دیوار قرار میپس از آماده شدن دیوارها

 .شودبندی میمتر شمع 2سپس زیر سقف در فواصل حدود 

گیری به دلیل شکل خاص مقطع سقف، از قرار گرفتن هر دو قطعه در کنار هم فضای شکل

 .شودهای فرعی ایجاد میتیرچه

 .گیرندمحل قرار میای در این میلگردهای تیرچه براساس محاسبات سازه

ای های آیین نامهدر محل تالقی دیوار و سقف نیز میلگردهای الزم براساس محاسبات و حداقل

 .شوداجرا می
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در مرحله آخر شبکه میلگرد حرارتی به صورت جوش شده یا به روش متعارف، در محل خود قرار 

 .شودگیرد و بتن سقف ریخته میمی

 .شودانیزه طرحدار اجرا میپوشش نهایی سقف از ورق گالو

 .شوندهای شکل دهنده ساخته میها با استفاده از دستگاهاین نوع ورق

 شکل اتصال دیوار به سقف
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 شکل اجرای سقف شیبدار

 

 دیوار جدا کننده: 

های دیوارهای جدا کننده به سقف و کف بنا پیچ پس از اتمام اجرای دیوارها و سقف، پروفیل

 .گردندها متصل میاز آن دیوارها به سادگی به این پروفیلشوند و پس می

 شکل اتصال دیوار جدا کننده به کف
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 کارینازک: 

ماه وقفه ایجاد شود، ممکن است سطح فوم  2کاری بیش از گر بین ساخت دیوار و مرحله نازکا

 .اء بنفش خورشید، آغاز شودپلی استایرن زرد شده و پوسیدگی آن در اثر تابش اشعه ماور

 .ها با باد و باران نیز، رخ دهداز سوی دیگر این امکان وجود دارد که این فرسایش در اثر تماس فوم

کاری، بستگی به محل احداث ساختمان، جهت فاصله زمانی مجاز مابین مرحله ساخت و نازک

 .ساختمان و فصل سال دارد

 .شودحدود یک ماه برآورد میبرای مثال در فصل بهار این زمان در 

ای از اندود الذکر، باید سطح آنها با الیههای فوقهای پلی استایرن از تابشبرای محافظت فوم

 .پوشانده شود

های پالستیکی دیوار های گچی که به طور مستقیم بر روی درپوشکاری داخلی از پانلبرای نازک

 .شودشوند، استفاده میپیچ می

شود، عملیات ز شبکه پالستیکی یا توری فلزی که بر روی سطح دیوار محکم میبا استفاده ا

 .های متداول انجام دادتوان به روشکاری را نیز میگچ

های پلی پروپیلن موجود های گچی، باید در مکانی صورت گیرد که گیرهدر اکثر موارد نصب ورقه

 .باشد

 .شوندهوابندی می PVC ز جنسا H های دیواری، توسط مقاطعدرزهای میان پانل

 جدول انواع اندودهای قابل استفاده در این سیستم
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های عایق ماندگار، مشابه های روش قالبمراحل اجرای اندودهایی با پایه چسب بر روی پانل

 .مراحل اندودکاری سایر سطوح با این اندودها است

کاری، در ابتدا باید الیه آستری )به اندازه نیمی برای نازک آهک در صورت استفاده از مالت ماسه

 .از ضخامت تمام شده( اجرا شود

 .شوداین عمل با قرار دادن یک الیه توری مسلح کننده، انجام می

شوند تا اندود به ضخامت نهایی و های بعدی اندود اجرا میپس از اجرای کامل الیه آستر، الیه

 .مطلوب برسد

 های مختلفکاریشکل امکان استفاده از نازک
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های میلیمتر و یا توری 10Χ10ای به ابعاد با شبکه (رابیتس) ممکن است توری فوالدی

 .ایبرگالس با همین مشخصات، برای تقویت و مسلح کردن اندود به کار گرفته شوندف

های پلی پروپیلن محکم شده و به ساختار اصلی متصل ها با قرار گرفتن روی بستاین توری

 .شوندمی

توان تمهیدات های پلی استایرن، میبرای بهبود چسبندگی اندود ماسه آهک و فوم

 :برد تکنیکی زیر را به کار

 هاافزودن مواد افزودنی مخصوص برای باال بردن چسبندگی الیه اندود به فوم. 

 های پلی پروپیلن و اجرای الیه اندود روی قرار دادن توری فایبرگالس در پشت بست

 .آن، به شکل دستی و یا مکانیکی

 ی که هایاستفاده از اندودهایی با پایه چسب، منوط به در نظر گرفتن مالحظات و توصیه

از طرف کارخانه سازنده در این زمینه )برای مثال درباره ضخامت هر الیه از چسب و یا 

 .روش اجرا( ارائه شده است

 .کاری داخلی در این سیستم صفحات گچی بسیار مناسب هستندبرای اجرای نازک

 .شوندیهای پلی پروپیلن متصل مهای خودکار به بستآنها به راحتی و به طور مستقیم، با پیچ

 .ها استفاده کردتوان از مقدار کمی چسب گچی، در بین بستاگر الزم باشد، می

کاری های خودکار نیز برای اجرای نازکتوان از بست پلی پروپیلن، پانل گچی و پیچالبته می

 .استفاده کرد

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/


 

انجام های گچی و یا اندود گچی کاری سقف اجرا شده با این سیستم، با قرار دادن پانلنازک

 .پذیردمی

های جاسازی شده در به پروفیل ( TNهایمانند پیچ) های خودکارهای گچی به کمک پیچپانل

 .شوندهای فومی، متصل میپانل

ها در تماس ها ممکن است به طور کامل در فوم قرار گیرند و یا از یک سمت با فوماین پروفیل

 .باشند

های گچی انجام های با پایه چسب و یا مالتمالت :توانند با دو روش کلیاندودها نیز می

 .های ذکر شده در مورد دیوارها استپذیرند، که روش اجرای آنها مشابه روش

های خرطومی در ها داخل لولهها و یا سیماگر الزم باشد پیش از برپایی دیوارهای جدا کننده، کابل

 .شوندهایی قرار داده میداکت

 .پذیردهای گچی و یا اندودگچ انجام میکاری با پانلبرپا شد، نازک پس از آن که همه اجزا

 های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودیساختمان: 

های بتن ای از سیستم ساختمانهای ماندگار عمودی به عنوان زیر مجموعهروش اجرای قالب

 .شودمیمحسوب  (ICF) های عایق ماندگارمسلح با دیوار باربر و قالب

در این روش، خرپاهای ساخته شده از فوالد گالوانیزه به شکل خرپای ویرندیل، عمود بر راستای 

های ساخته شده از فوالدهای گالوانیزه( به دیوار و با استفاده از اتصاالت درجا )به وسیله ناودانی

 .شوندشالوده متصل می
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به شکل نوارهای نسبتاً نازک بریده  (PVC) های ماندگار از جنس پی وی سیپس از آن قالب

شوند و به صورت کشوئی در دو طرف محور دیوار و در فاصله بین دو خرپای ویرندیل مجاور می

 .گیرندقرار می

 .شوندمیلگردهای قائم محاسبه شده برای دیوار در محل خود قرار گرفته و به خرپاها بسته می

 .شوندویرندیل قرار گرفته و به آن بسته میمیلگردهای افقی نیز روی اضالع افقی خرپای 

سازه حاصل از این روش اجرا، از نوع سازه بتن مسلح درجا با دیوار باربر بوده و با رعایت ضوابط 

 .پذیری متنوعی قابل اجراستای به یکدیگر، با شکلمربوط به اتصاالت عناصر سازه

کند، به عنوان عایق لب ماندگار بتن عمل میالیه پلی استایرن دو طرف عالوه بر اینکه به عنوان قا

 .شودصوت و حرارت نیز محسوب می

سوزی و انتقال و گسترش آتش در این سیستم به عنوان عامل محدود حال آنکه خطر بروز آتش

 .شودکننده محسوب می

 به همین دلیل، یکی از دالیل اعمال محدودیت در ارتفاع و تعداد طبقات این سیستم، نوع پوشش

 .های پلی استایرن و محافظت آنها در برابر آتش استاجرا شده روی الیه

پذیری متوسط و ویژه باید در طراحی و اجرای اتصاالت همچنین تأمین ضوابط مربوط به شکل

 .لحاظ شود

این روش باید از انظر طراحی سازه، زلزله، انرژی، حریق و آکوستیک ضوابط و الزامات مقررات ملی 

 .ا تأمین کندساختمان ر

 های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلیساختمان: 
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های های بتن مسلح با دیوار باربر و قالبهای اجرای ساختماناین روش اجرا نیز یکی از انواع شیوه

 .است (ICF) عایق ماندگار

به کارگاه منتقل های مستطیلی در کارخانه تولید و های ماندگار به صورت پانلدر این روش، قالب

 .شوندمی

های میانی و میلگردهای خرپایی برای ها متشکل از دو الیه ورق پلی استایرن، شبکه میلهاین پانل

 .باشدنگه داشتن میلگردهای افقی و عمودی می

ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سازه بتن با دیوار باربر و دیوارهای برشی بتنی سیستم سازه

خیری ایران های لرزهشود و در کلیه پهنهپذیری معمولی و متوسط شناخته میکلمسلح با ش

ایران( با رعایت الزامات و ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان و  2800)براساس استاندارد 

 .المللی قابل اجراستهای معتبر بینآیین نامه

 (:RBS مهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری )سیستساختمان

های بتن مسلح درجا از نوع دیوار باربر با استفاده از این سیستم، یک روش برای اجرای ساختمان

 .های ماندگار مسطح پلیمری استقالب

سانتیمتر و ارتفاعی برابر ارتفاع طبقه بوده و  25تا  15های پلیمری دارای طولی بین این قالب

 .های مختلفی هستندتبسته به شرایط قرار گرفتن آن دارای ضخام

های مذکور به صورت کشویی، یک قالب پیوسته برای دیوار بتنی شکل از کنار هم قرار دادن قالب

 .گیردمی

 .ها سبک بوده و دارای قابلیت حمل و نقل و نصب سریع و سهولت اجراستاین قالب
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 .بینی شده استیشها، یک الیه ایزوالسیون از نوع پلی یورتان نیز پدر یک نوع از این قالب

 .تواند استفاده شودهای پلیمری به عنوان سطح تمام شده داخلی یا خارجی نیز میاین قالب

های بتن مسلح دیوار به عنوان یک روش برای اجرای ساختمان (RBS) استفاده از این سیستم

م، متوسط و زیاد، باربر با استفاده از قالب ماندگار مسطح از نوع پلیمری، در مناطق با خطر نسبی ک

 .ایران، مجاز است 2800لرزه مطابق استاندارد بندی خطر زمینبا توجه به پهنه

متر از تراز پایه با حداکثر طول ساختمان در  8طبقه یا ارتفاع  2استفاده از این سیستم تا حداکثر 

 .شودمتر توصیه می 6ها برابر متر و حداکثر طول دهانه سقف 18پالن برابر 

ت منظم بودن ساختمان در پالن و ارتفاع و رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان و آیین رعای

 .المللی در مراحل طراحی و اجرای این روش الزامی استهای معتبر ملی و بیننامه

کیلوگرم بر  400کیلوگرم بر متر مربع و  250رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب 

 .سانتیمتر الزامی است 15ای برابر امت دیوارهای سازهمترمربع و حداقل ضخ
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مشخصات ماده قالب ماندگار پلیمری، عایق حرارتی، بتن و میلگرد فوالدی مورد استفاده در این 

های و با رعایت محدودیت) ESR – 1223سیستم، باید در مطابقت کامل با مدارک فنی مانند 

 .ر برابر آتش( باشدبیان شده در این مدرک از نظر مقاومت د

به منظور تأمین مقاومت کافی در برابر نیروهای جانبی محل اتصال سقف به دیوار باید به صورت 

 .یکپارچه طراحی و اجرا شده و میلگردگذاری الزم بر این اساس در محل اتصال انجام شود

ا و طراحی و طراحی و اجرای شالوده بتن مسلح درجا و تعبیه میلگردهای انتظار برای دیواره

های بتن مسلح افقی و قائم، به منظور تأمین یکپارچگی در محل اتصال سقف به دیوار اجرای کالف

 .و همچنین محل تقاطع دیوارها الزامی است

رعایت الزامات زیست محیطی برای کلیه مواد و مصالح به کار گرفته شده در این روش و رعایت 

های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، و محیط تمهیدات الزم در شرایط مختلف اقلیمی

 .الزامی است (PVC) میلگردهای فوالدی و قالب ماندگار پی وی سی

کاری و نماسازی، همچنین محافظت از برای نازک PVC استفاده از اندودهای سازگار با قالب

 .های پلیمری و مواد پالستیکی در مقابل حریق الزامی استعایق

ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان در مقابل حریق،  مقررات ملی 3مبحث  رعایت

ر نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ها در مقابل حریق با دهمچنین الزامات مربوط به مقاومت جداره

ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی و نیز رعایت الزامات مبحث نوزدهم 

جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف و بام مقررات ملی ساختمان برای صرفه

 .ضروری است

رجی ساختمان و صدابندی های بین واحدهای مستقل و پوسته خاصدابندی هوابرد جداکننده

 .سقف بین طبقات در این روش باید مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملی ساختمان تأمین شود
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 بررسی سیستم از نظر هزینه و زمان ساخت: 

 :یستم سازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از لحاظ اقتصادی دارای مزایایی به شرح زیر استس

مترمکعب از این  40تنی، حدود  10توان در یک کامیون می به علت وزن ناچیز قطعات پالستوفوم

 .سیستم را حمل کرد

 .شودجویی میبنابراین در هزینه حمل صرفه

های سنتی، ساختمان با توجه به کوتاه بودن طول دوره ساخت در این روش نسبت به سایر روش

برداری خواهد مرحله بهرهشود، در نتیجه سرمایه ساخت زودتر به برداری میتر قابل بهرهسریع

 .رسید )کوتاه شدن دوره بازگشت سرمایه(

به دلیل دقت در اندازه قطعات سیستم و اجرای توأم اجزای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با سازه 

 .شودهای معمول در ساختمان و اتالف مصالح، حذف میکاریاصلی، اکثر دوباره

 کاری، مسطح و دقیق شود رویه تمام شده سفتاستفاده از الیه پلی استایرن، سبب می

 .کندباشد، بنابراین ضخامت الیه روکاری نهایی، کاهش پیدا می

 .این امر باعث افزایش سرعت، کاهش وزن و هزینه اجرای پروژه خواهد بود

  وجود الیه پلی استایرن در سطح خارجی بتن دیوار و سقف، تأثیرات تغییر درجه

و همچنین اختالف دمای بین فضای داخل و خارج )حدود حرارت فصول مختلف سال 

 .رسانددرجه سانتیگراد( را به حداقل می 40

های ها منجر به ایجاد ترکاختالف دما بین فضای داخل و خارج در سایر ساختمان

 .شودحرارتی و کاهش استحکام بنا می
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 ه به داخل بتن باربر خاصیت ناتراوایی پلی استایرن از نفوذ رطوبت و سایر امالح خورند

 .دهدکند، این امر در نهایت دوام ساختمان را افزایش میاصلی، جلوگیری می

 :ررسی سیستم از نظر انرژیب

های سیستم سازه بتن مسلح قالب عایق ماندگار کاهش مصرف انرژی، ترین ویژگییکی از مهم

 .برای گرم و سرد کردن فضای داخل است

بین  K پلی استایرن در قالب سقف و دیوار، ضریب هدایت حرارتیبه علت استفاده از قطعات 

 .است W/m2.K 0.35تا  0.25

 .های متعارف استدرصد ضریب حرارتی ساختمان 30این مقدار حدود 

 .هاستدرصد سایر ساختمان 30به عبارت دیگر اتالف انرژی در این سیستم حدود 

 .شودجویی بسیار در مصرف سوخت میاین امر موجب صرفه

 .دهدهای حرارتی الزم و استهالک این تجهیزات را نیز کاهش میضمن آن که حجم دستگاه

های حرارتی رایج های سنتی، عدم وجود پلبندی این سیستم با سیستمدر واقع علت تمایز عایق

ساخته بودن است که دلیل آن حذف فواصل ممکن بین قطعات فوم به علت شکل خاص و پیش

 .آنها است

های عایق ماندگار در جدول برای نمونه مشخصات حرارتی دیوار خارجی اجرا شده با سیستم قالب

 .زیر آورده شده است

های عایق ساختار و ضریب حرارتی دیوارهای خارجی اجرا شده با سیستم قالب جدول

 ماندگار
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 بررسی سیستم از نظر عایق صوتی: 

ها(، حداقل )مقررات آکوستیکی ساختمان 8-12مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، بخش 

 .ها، تعیین شده استمقادیر کاهش صدای وزن یافته برای انواع ساختمان

 .اندهای مختلف در یک ساختمان، تنظیم شدهاین جداول برای دیوارهای قسمت

 .بل تعیین شده استدسی 50در جداول مذکور، بیشترین مقدار کاهش صدا 

های عایق ه در انستیتوی جوردانو در ایتالیا بر روی دیوارها در روش قالبطبق آزمایشات انجام شد

 :ماندگار با مشخصات ذیل

  سانتیمتر 15ضخامت هسته بتنی 

  سانتیمتر 5ضخامت پانل پلی استایرن در هر طرف 

  8میلگرد قائم Φ   5و میلگرد افقی Φ 

 .گیری شده استاندازه بلدسی 60مقدار کاهش صدای وزن یافته، برابر 

 بررسی سیستم از نظر مقاومت در برابر حریق: 
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سوزد و بتن از جمله مصالحی است که برخالف مصالحی نظیر چوب قابلیت اشتعال نداشته و نمی

 .شودنمی ذوب نیز

 .شودور نمیپلی استایرن مصرفی در این روش نیز از جمله مواد خوداطفاء است که با آتش شعله

های عایق ماندگار در برابر حریق نسبت به سایر بنابراین زمان دوام دیوارها و سقف در روش قالب

 .ساعت است 4تا  2ها، بین تر بوده و بسته به ضخامت الیهها طوالنیسیستم

 ررسی سیستم از نظر تأثیرات زیست محیطیب: 

تحقق مفاهیم معماری پایدار ارزش واالیی است که باید همواره درصدد دستیابی به آن با طراحی 

 .معماری صحیح و مناسب تالش نمود

ها نسبت به طبیعت در جهت صیانت و حفاظت از معماری پایدار باید متبلور کننده احساس انسان

 .آن باشد

 .یادی مبنی بر ضرورت تغییر دیدگاه بشر برای نحوه استفاده از منابع انرژی وجود دارددالیل ز

به همین دلیل امروزه اجرای ساختمان با مفاهیم پایداری و مبانی معماری سبز، حائز اهمیت بسیار 

 .است

طراحی پایدار باید با توجه به این اصل صورت گیرد که ساختمان جزئی کوچک از طبیعت 

ونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کرده و در چرخه حیات در موقعیت پیرام

 .مطلوب و مناسب قرار گیرد

توان به عنوان سیستمی های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار را نمیهرچند که روش ساختمان

 ابلیت استفاده دوباره های بتنی، قکامالً پایدار محسوب کرد، زیرا هنوز مصالح مورد استفاده در سازه

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/


 

را ندارند، اما با در نظر گرفتن مسائلی مانند کاهش اتالف انرژی و توزیع مناسب انرژی در محیط، 

 .تر استهای سنتی به مفاهیم پایداری نزدیکاین روش نسبت به سیستم

جدول زیر نشان دهنده آن است که میزان مصرف سوخت و نیز میزان تولید گاز در روش سازه 

 .هاستهای عایق ماندگار، به میزان قابل توجهی، کمتر از دیگر سیستمنی و قالببت

ها و جلوگیری از اتالف )براساس آنچه های معمول در ساختمانکاریضمن آن که احتراز از دوباره

های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بیان شد(، تحقق معیارها بر که در روش اجرای ساختمان

 .افزایداین سیستم می پایداری در

 های معمول در ساختمانکاریبه دلیل کاهش دوباره ICF شکل افزایش پایداری سیستم

میزان مصرف سوخت و تولید گاز در سیستم سازه بتن مسلح با قالب عایق  جدول

 ماندگار

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/


 

ست اما بخشی های بتنی را داراهای اجرایی سیستمسازه بتنی با قالب عایق ماندگار، مزایا و قابلیت

هایی که اجرای اسکلت بتنی، به علت شرایط خاص فعل و انفعاالت شیمیایی مربوط از محدودیت

 .شودروست در این سیستم حذف میبه گرفتن بتن با آن روبه

های متفاوت های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از نظر قابلیت انطباق با اقلیمروش ساختمان

های بسیاری از دیدگاه مطابقت با اقلیم در های سنتی است که دارای مزیتقابل مقایسه با سازه

 .شرایط آب و هوایی گوناگون هستند

 کاربردهای مناسب: 

های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، پس از ارائه و تصویب طرح معماری، این طرح در ساختمان

 .شودتوسط کارشناسان مجرب به نقشه مدوالسیون اجرایی تبدیل می

 .یابدسپس سفارش ساخت قطعات به خط تولید انتقال می

کارآمدترین طراحی در این سیستم، تکرار مدول در طبقات است و مدول صحیح، سیستم را 

 .کندکارآمدتر می

توان این ها باشد، میدر صورتی که احتیاج به ایجاد فضای باز در همکف یا تغییرات عمده در پالن

 .ای دیگری تلفیق کردزهروش را با سیستم سا

متر باشد، مانند  9های آنها کمتر یا برابر با این روش برای اجرای کلیه بناهایی که دهانه

 .است مناسب …های مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و ساختمان

 الزم …های عایق ماندگار در اجرای بناهایی مانند ورزشگاه، سوله و برای استفاده از سیستم قالب

 .ها استفاده شودز ترکیب این روش با دیگر سیستما است
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 :شودروش سازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار برای عملکردهای زیر مناسب تشخیص می

 های یک تا دو طبقهکلیه ساختمان 

 های اسکان موقتمجموعه 

 واحدهای مسکونی با طبقات محدود و سقف شیبدار 

 ،بیمارستان مراکز بهداشت روستایی، درمانگاه 

 های فرهنگی، ورزشی، تفریحیمجموعه 

 های کارگاهی و صنعتیساختمان 

 های مخابراتیساختمان 

 های خوابگاهیساختمان 

 های آزمایشگاهیساختمان 

 هاها و رستورانها، سلف سرویسغذاخوری 

 فضاهای آموزشی با تعداد کالس و طبقات محدود 

 :هامحدودیت

های ارتفاعی و نیز لح با قالب عایق ماندگار شامل محدودیتهای روش سازه بتن مسمحدودیت

 .های دیوار باربر بتن مسلح استهای ساختمانمحدودیت

 .متر است 9الی  7ها نیز معادل قطعات متعارف بتنی، حداکثر طول دهانه

 .پذیر استاجرای سطوح منحنی با این سیستم امکان
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 .توان طبق منحنی طرح برید و شکل دادهای متفاوت را میدیوارهای باربر با مدول

 .پذیر نیستهای خیلی کم امکاناما اجرای سطوح منحنی با شعاع

های بتنی، عدم امکان استفاده مجدد از ترین معایب این روش مانند تمامی سیستمیکی از مهم

 .مصالح آن است

های از دیگر محدودیت جایی در، پنجره و یا تجهیزات ساختمان، پس از اتمام ساختصعوبت جابه

 .شوداین روش محسوب می

 .های برش بتن استزیرا اجرای چنین تغییراتی، نیازمند دستگاه

 الزامات طراحی و اجرا: 

های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مالحظات و ضوابط زیر در مراحل طراحی و اجرای ساختمان

 :باید مورد توجه قرار گیرد

 های ملی در مراحل اجرا و ت ملی ساختمان و آیین نامهرعایت کلیه مباحث مقررا

 .برداری از این سیستم الزامی استبهره

  ،مشخصات کلیه مصالح مصرفی در روش سازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار باید

 .الملی معتبر باشدمطابق با استانداردهای بین

 ر براساس مبحث نهم ای روش ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگاسازه طرح

  های بتن آرمه( یا آیین نامهمقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای ساختمان

ICI318-05 های بعد از آن صورت گیردو ویرایش. 

  پوشش مالت مناسب )با ضخامت کافی( برای میلگردهای فوالدی در سطح داخل و

 .بینی شودخارج پیش
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 ای دیوارباربر با نوان سیستم سازهای حاصل از این روش اجرا، به عسیستم سازه

شود و کلیه پذیری معمولی و متوسط محسوب میدیوارهای برشی بتنی مسلح با شکل

ایران( با تأمین الزامات مربوطه،  2800خیزی ایران )براساس استاندارد های لرزهپهنه

 .قابل اجراست

 سانتیمتر کمتر باشد 15های بتنی باربر نباید از خامت دیوارهض. 

 ای با حداقل مقاومت بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه MPa20 باشد. 

 .محافظت از بلوک پلی استایرن دیوار باید به وسیله پوشش مناسب تأمین شود

میلیمتر یا سایر مصالحی که براساس مدارک  12.5گچی با ضخامت تواند یک تختهاین پوشش می

کند )مانند اندودگچ به دمای باال معادل آن عمل می فنی مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر

 .میلیمتر( باشد 15ضخامت حداقل 

 های پالستیکی، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دو طبقه در صورت استفاده از رابط

 .شودمحدود می

 جنسهم های پالستیکی واستفاده از رابط شکل
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 ر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد فوم پلی استایرن باید در مرز سقف )و یا کف( ه

 .نداشته باشد

های ها، در صورت نیاز و برای تأمین مقاومت الزم باید از مسدودکنندهدر این قسمت

 .آتش استفاده شود

 .همچنین فوم پلی استایرن سقف نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد

ن دو واحد مستقل مجاور قطع شود و برای این ماده باید در مرز دیوار جدا کننده بی

 .تأمین مقاومت الزم در برابر آتش، مطابق ضوابط و مقررات مصوب عملی شود

 قاومت در برابر حریق در روش ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، برای دیوار و م

ث مبح براساس ،…سقف باید با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و

ها در مقابل حریق( و الزامات نشریه سوم مقررات ملی ساختمان )حفاظت ساختمان

ها در مقابل حریق( تأمین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن )برای مقاومت جداره 444

 .شود

  رعایت کلیه ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان برای صدابندی دیوارها و

 .ها، الزامی استسقف

 در شرایط اقلیمی مختلف برای پوشش نهایی ساختمان جهت مقابله با  تمهیدات الزم

ها و رعایت ضوابط های خورنده و نیز استفاده از فوالد گالوانیزه در این محیطمحیط

های بتن آرمه( مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملی )طرح و اجرای ساختمان

 .الزامی است

  های پلی استایرن سیستم اجرای سقف با بلوکدر صورتی که در این روش اجرایی از

های سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوک

مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، الزم است زیر سقف به وسیله پوشش مناسب 

حداقل  میلیمتر یا اندودگچ به ضخامت 12.5گچی به ضخامت حداقل )مانند یک تخته

 .میلیمتر( محافظت شود15
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 ای حاصل از این روش، باید براساس مبحث ششم سازه ای سیستمبارگذاری ثقلی و لرزه

 .ایران انجام شود 2800مقررات ملی ساختمان )بارهای وارد بر ساختمان( و استاندارد 

 د لی استایرن منبسط شونده مورد استفاده در این روش باید از نوع کندسوز یا خوپ

 .المللی باشدشو، مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بینخاموش

  دیوارهای بین واحدهای مستقل )مانند دیوار بین واحدهای مسکونی یا واحدهای

تجاری، اداری مستقل و غیره( در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش 

 .باشند

ای که الح مقاوم حریق استفاده شود، به گونهدر این دیوارها باید به صورت مناسب از مص

های پلی استایرن در این قسمت، بین دو فضای مجاور پیوستگی ایجاد نکند و از بلوک

گسترش هرگونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش 

 .اند، جلوگیری شوداز یکدیگر جدا شده
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 گیریارزیابی و نتیجه: 

باشد که سازه ش اجرای ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار یک فناوری مناسب میور

 .شودحاصل از آن، یک ساختمان بتن مسلح با دیوارهای باربر تلقی می

های دیوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه )به صورت در این سیستم ساختمانی، قالب

هایی از ساخته شده و در وجوه داخلی و خارجی قالب پانل شبکه جوش شده( در محل کارخانه

 .شودمصالح عایق کننده، مانند پلی استایرن منبسط شونده کندسوز، قرار داده می

تا  80های دیوار بتنی با امکان میلگردبندی به میزان مورد نیاز و با ضخامت مورد نظر )از قالب

 .ولید هستندمیلیمتر و بیشتر( برای دیوارها قابل ت 500

ها توسط های سقف برای اجرای سقف یک یا دو طرفه با عمق و فواصل دلخواه برای تیرچهقالب

 .خطوط تولید در مقیاس زیاد، قابل ساخت هستند

تواند صفحات قالب برای ساخت واحدهای مسکونی با زیربناهای خط تولید این سیستم، می

 .مختلف را تولید کند

ولید شده در این سیستم سبک بوده و دارای قابلیت حمل و نقل و نصب و های تها و پانلقالب

 .باشداجرای سریع می

های بتن مسلح با های ساختمانتوان یکی از محدودیتالبته ضخامت قابل مالحظه دیوارها را می

 .قالب عایق ماندگار عنوان کرد

های با طبقات محدود پروژهروش ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار به طور عمده در 

 .شوداستفاده می
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 .شودبندی از مزایای این سیستم محسوب میسرعت باالی قالب

 .شودکاری حرارتی ساختمان هم انجام میبندی سیستم، عایقهمزمان با قالب

 .توان نیروی انسانی الزم را تربیت کرددر این سیستم با آموزش مختصر می

های در اجرای این سیستم و عدم امکان بازیافت مصالح آن از ویژگی سیمان استفاده گسترده از

 .باشدغیرمطلوب این روش از لحاظ معیارهای زیست محیطی می

 

 

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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