
 

 ICF“ سقف“

 ICF: آشنایی با سقف

  ICF: معرفی کلی سیستم یا همان سقف

نماید که در آن بندی را ارائه مینوع خاصی از قالب ICF) سقف( سیستم قالب عایق ماندگار

 .گرددهای سبک به صورت دائم نصب گردیده و با بتن روان پر میقالب

باشد که کاماًل یکپارچه بوده و عایق ای از جمله دیوارها میحاصل کار انجام شده ساخت اجزا سازه

 .باشدمناسبی در برابر گرما، سرما و صوت می

های عایق ماندگار این سیستم به شیوه اجرای ساختمان بتن آرمه درجا از انواع دیوار باربر با قالب

های سیستم قالبInsulating concrete Formwork  (ICF) باشد که به نام ومی

های دائمی عایق یا نام قالبPermanently Insulated framework  (PIF) عایق

 .شودماندگار شناخته می
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های عایق سازی ساختمان، روش قالبهای کنونی در صنعتیترین روشیکی از متداول

 .باشدمی بتن ماندگار

ای بتنی و متشکل از دیوارهای باربر بتن مسلح با قالب دو طرف دیوار از نوع این روش دارای سازه

مانند و عالوه بر نقش قالب در استایرن در سازه باقی میهای پلیباشد که قالباستایرن میپلی

 19ث ریزی دیوارها، به عنوان عایق صوتی و حرارتی در کاهش مصرف انرژی برابر با مبحبتن

 .کنندمقررات ملی ساختمان عمل می

)طبقه( و حداقل ضخامت بتن  14متر  53حداکثر ارتفاع مجاز در این روش برابر آیین نامه 

 .باشدسانتیمتر می 15دیوارها 

با این مقدمه اگر بخواهیم این روش را از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید هزینه 

های بتنی و حتی کمی کمتر از آن بوده اما در تمان در حدود هزینه سازهاجرای این نوع ساخ

تعداد طبقات باال، کاهش سطح مفید ساختمان به دلیل ضخامت بیشتر دیوارها )با احتساب بتن و 

های صنعتی قابل مشاهده های فلزی و بتنی و سایر روشاستایرن( نسبت به سازههای پلیقالب

 .است

استایرن در دیوارها، جویی بسیار زیاد در انرژی به دلیل کاربرد دو الیه پلیتوان صرفهاما می

همچنین مقاومت و سختی باالتر این سازه در برابر زلزله، سرعت باالی اجرا و جلوگیری از پرت 

 .مصالح و هزینه مناسب اجرا را به عنوان نقاط قوت این نوع سازه به حساب آورد
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 انواع: 

 :شوندبندی به سه دسته افقی، عمودی و پانلی تقسیم میاز نظر قالب ICF) سقف( سیستم

  ICF: سیستم افقی در سقف  1)- 

 .پذیردبندی به صورت افقی انجام میدر این سیستم عملیات قالب

هایی، به راحتی درهم هستند که با داشتن برآمدگی و تورفتگی هاییبلوک های این سیستمقالب

 .شوندبست میچفت و 

سانتیمتر هستند، که با قرارگیری در کنارهم،  30×120ها معمواًل دارای ابعادی نزدیک به بلوک

 .دهندقالبی برای دیوار بتنی تشکیل می

 ICF: سیستم پانلی در سقف 2) 

 .شوداستایرن استفاده میتر تخته پلیدر این سیستم، از قطعات بزرگ
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 .سانتیمتر و ارتفاع طبقه است 120ها عرض البابعاد متداول برای این نوع ق

آن در یک راستا، یا در بعضی موارد در دو جهت و اغلب در فرآیند  گذاریمیلگرد در این حالت

 .گیردتولید پانل انجام می

 ICF: سیستم عمودی در سقف 3) 

 .شوندها به صورت نوارهای عمودی در کنار یکدیگر نصب میدر این سیستم قالب

باشد و آرماتورگذاری بنا به نیاز طرح در تر میهای افقی بزرگها به نسبت سیستمسایز قالب

 .گیردکارگاه صورت می

 .کنیددر شکل اجزای تشکیل دهنده این سیستم را مشاهده می

بندی که اشاره خواهد امروزه با توجه به مزایای سیستم قالب عمودی نسبت به انواع دیگر قالب

شود و این روش به عنوان بهترین فناوری ساختمانی توسط شد، بیشتر از این سیستم استفاده می

میالدی انتخاب گردیده  2007یاالت متحده امریکا در سال های نوین مسکن در امؤسسه فناوری

 .است

 مزایای اجرای سیستم عمودی در سقف :ICF 

تر گیری آنها عملیات اجرایی نسبت به دو سیستم دیگر سریعها و نحوه قراروجه به سایز قالببا ت

 .گیردانجام می

به جهت تکمیل و یا اصالح  ها به صورت خودایستا بوده و امکان دسترسی به درون قالبقالب

آرماتوربندی و یا ثابت کردن و محکم کردن آرماتورها به یکدیگر به راحتی وجود دارد در صورتی 

 .که در دو سیستم دیگر ممکن نیست
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شکل به صورت جداگانه به کارگاه حمل شده و هزینه حمل به نسبت سیستم  I ها و تیرهایقالب

 .بودتر خواهد پانلی به مراتب پایین

ها حمل آنها در کارگاه به سادگی و توسط یک کارگر بدون نیاز به همچنین با توجه به ابعاد قالب

 .پذیر استکمک دیگری و یا جرثقیل، امکان

 :های فنی برخی مصالح مورد استفادهویژگی

 :استایرن منبسطپلی 1) 

 .دشواستایرن منبسط تشکیل میاز پلی (ICF) بخش عمده قطعات قالب گم

 .شوندها جایگزین آن مییورتان و یا پالستیک، فوم پلیسیمان – استایرنبه ندرت کامپوزیت پلی

آیندی شوند و در فرهایی ریخته میمنبسط شده معمواًل در قالباستایرن پیشهای پلیگرانول

 .آیندهمراه با حرارت و رطوبت )بخار آب تحت فشار( به شکل قالب و به صورت یکپارچه در می

 .است 32kg/m3الی  24استایرن منبسط( دارای چگالی بین بخش عایق )پلی

 :بتن 2) 

ها در و اندازه سنگدانه 17MPa های فنی بیش ازروزه آن در تمامی گواهی نامه 28مقاومت 

 .در نظر گرفته شده است 19mmهای فنی کمتر از نامه اکثر گواهی

 .ها وابسته به ضخامت دیوار استها، اندازه سنگدانهدر معدودی از گواهی نامه
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ای باشد تا به راحتی در قالب جای گرفته و به حداقل عملیات لرزش نیاز روانی بتن باید به اندازه

 .باشد و در عین حال بتنی متراکم و کم تخلخل حاصل شود

 .میلیمتر توصیه شده است 152تا  100بدین منظور اسالمپ بتن بین 

 :هارابط 3) 

شود بیشتر پلیمری یرن طرفین در نظر گرفته میاستاهای پلیهایی که برای اتصال الیهرابط

 .هستند

 .شودپروپیلن با چگالی باال استفاده میدر اکثر موارد، برای ساخت این قطعات از پلی

 .تواند به کار روداستایرن مقاوم در برابر ضربه نیز به این منظور میپلی

دی با پوشش گالوانیزه استفاده های فوالشود که از رابطها نیز مشاهده میدر برخی از سیستم

 .شودمی

ای آجدار برای ساخت میلگردهای مورد استفاده در این سیستم نیز از انواع متداول فوالدهای سازه

 .هستند 400تا  280Mpaهایی بین دیوارهای بتنی اجرای درجا هستند و دارای تنش تسلیم

 روش اجرای سیستم عمودی در سقف :ICF  

های های گالوانیزه )رانرها( با میخپس از اجرای پی و تعبیه آرماتورهای انتظار در آن ناودانی

 .شوندشلیکی در محل خود نصب می

 .شودها از گوشه ساختمان آغاز میسپس نصب قالب

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-icf/


 

شود و به های دیگر قرار داده میشکل برای اتصال قالب I یخرپا بعد از قراردهی هر قالب یک

 .کندگذاری ادامه پیدا میهمین ترتیب قالب

 .رسدها نوبت به آرماتوربندی آنها میپس از قراردهی قالب

ا در ها رتوان نصب قالبهای این سیستم این است که میالبته الزم به ذکر است که یکی از ویژگی

 .ابتدا تنها از یک طرف انجام داد و بعد از عملیات آرماتورگذاری طرف دیگر را نصب کرد

 .گیردهای مخصوص انجام میریزی به وسیله ماشینپس از آرماتورگذاری عملیات بتن

های معمولی استفاده ها در داخل کشور وجود ندارد و از جرثقیلالبته متأسفانه این نوع ماشین

 .شودمی

 مقایسه دو سیستم سقف ICF و :TCF 

های دولت برای ساخت مسکن از جمله امروزه با توجه به نیاز روزافزون کشور به مسکن و طرح

 .شودطرح مسکن مهر، نیاز به ساخت سریع و ارزان مسکن مقاوم در برابر زلزله احساس می

و ساز جوابگوی نیاز  های سنتی در امر ساختبه این ترتیب مشخص است که استفاده از سیستم

 .باشدناپذیر میهای نوین در این بخش اجتنابو استفاده از فناوری جامعه نبوده

و سیستم قالب عایق  (TCF) های مطرح در این زمینه سیستم قالب تونلیدو نمونه از سیستم

 .باشدمی ICF) سقف( ماندگار

سازی استفاده از سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است، سرعت، های متداول ساختمانیکی از روش

گیری در گرو انتخاب، طراحی و مدیریت کیفیت و هزینه تمام شده اجرای این روش به نحو چشم

 .بندی استسیستم قالب
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ای اجرای دیوار هاز جمله روش (TCF) و قالب تونلی (ICF) های قالب عایق ماندگارسیستم

 .باشدباربر و سقف بتنی می

استایرنی صورت های عایق ماندگار پلیاجرای ساختمان بتن آرمه با قالب (ICF) در سیستم

 .های جانبی نیستپذیرد و دیگر نیازی به استفاده از قالبمی

د از شود که بعهای فلزی یا چوبی استفاده میدر صورتی که در سیستم قالب تونلی از قالب

 .شودریزی و گیرش بتن برداشته میعملیات بتن

ای و اجرایی مورد شود که به منظور مقایسه دو سیستم پارامترهای مختلف سازهدر ادامه سعی می

 .بررسی قرار گیرد

 .ترین ویژگی هاستای از مهمسازی همواره رفتار لرزهدر هر سیستم ساختمان

امترهای مختلفی دخیل هستند که در ادامه برای دو سیستم ای یک سازه پاردر بررسی رفتار لرزه

 .مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت

همچنین با توجه به ارزش سوخت بحث عملکرد حرارتی نیز بسیار حائز اهمیت است که باید در 

 .مورد هر سیستم ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد

وجه قرار گیرد مقاومت در برابر آتش و عملکرد ای دیگر که باید مورد تهای سازهاز جمله بحث

 .باشدآکوستیکی سیستم می

 .های اجرایی بسیار حائز اهمیت استسازی همواره بحثهای انبوهدر پروژه

ای در تواند اهمیت ویژهبحث هزینه تمام شده همواره در صدر توجهات قرار داشته است و می

 .بررسی یک سیستم ساختمانی داشته باشد
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های تواند انتخاب و یا عدم انتخاب یک سیستم را برای پروژهعت اجرایی ساختمان میسر

 .الشعاع قرار دهدسازی تحتانبوه

در ادامه سعی خواهد شد تا پارامترهای ذکر شده را در مورد دو سیستم قالب تونلی و قالب عایق 

تم بر دیگری در هر قسمت ماندگار با قالب عمودی مورد ارزیابی قرار دهیم تا برتری هر سیس

 .مشخص شود

 ایمقایسه پارامترهای سازه: 

ای این دو سیستم به تفکیک با یکدیگر مقایسه شود تا پارامترهای سازهدر این بخش سعی می

 .گردند

 ایرفتار لرزه: 

اند به طور کلی این دو سیستم توانایی بسیار خوبی را در مقابله با زلزله و طوفان از خود نشان داده

 .اندهای به جا مانده پس از زلزله بودههای گذشته از معدود ساختمانبه طوری که در زلزله

 :کنیدای از این موارد را مشاهده میدر زیر نمونه

های و دال (دیوار برشی) و تونلی دیوارهای باربر ICF ا سیستمعناصر باربر اصلی در ساختمان ب

 .تخت نسبتاً نازک هستند

توان به یکپارچگی مناسب دیوار و سقف از دالیل عملکرد مناسب این دو سیستم در برابر زلزله می

 .اشاره کرد

 .شودالبته این یکپارچگی در دو سیستم مذکور به دو نحو متفاوت تأمین می
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اتصال سقف به دیوار توسط میلگردهای خم شده و بتن درجا به نحوی صورت  ICF در سیستم

پذیر برای انتقال بارهای یک اتصال گیردار برای انتقال بارهای ثقلی و یک اتصال برشگیرد که می

 .ای ناشی از زلزله به وجود آیددرون صفحه

اما در سیستم تونلی اتصال دیوارهای داخلی و کناری به سقف با اجرای همزمان دیوار و سقف 

 .شودتأمین می

اند های دارای سیستم تونلی از خود نشان دادهختمانهای گذشته نقطه ضعفی که ساالبته در زلزله

شود که با تدابیری ای هستند مربوط میساخته که از عناصر غیرسازههای پیشها و پلهبه پانل

 .توان این مشکل را برطرف نمودمی

 .ای سازه توجه به سبکی آن استیکی از عوامل مهم برای بهبود عملکرد لرزه

تر های متداول بتنی و فوالدی اندکی سبکونلی در مقایسه با سیستمو ت ICF هر دو سیستم

 .هستند

است اما به دلیل کاربرد  ICF با این که مصرف بتن در اجرای سیستم تونلی بیشتر از سیستم

آید وزن سیستم تونلی کمتر باشد و به این به نظر می ICF آالت در سیستمبیشتر میلگرد و آهن

 .دهدبهتری را از این منظر از خود بروز می ایترتیب رفتار لرزه

ای مشارکت کننده در های گذشته حاکی از آن است که هرچه تعداد اعضای سازهمشاهده زلزله

 .تر استای آن مناسبباربری )نامعینی( بیشتر باشد عملکرد لرزه

های یک از جهتبه طور کلی تأمین درجه نامعینی مورد نیاز به وسیله خطوط دیوار یا قاب در هر

 .پذیرداصلی صورت می
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در هر دو سیستم مذکور با توجه به تعداد زیاد خطوط دیوار در هر دو جهت نامعینی مورد انتظار 

 .تأمین خواهد شد

 .کند اجرای نامناسب رامکاستای این دو سیستم را تهدید مییکی از مواردی که رفتار لرزه

کند و در پای د پیوستگی بتن دیوار را دچار مشکل میشواین قطعه زمانی که با مالت اجرا می

 .کندترین لنگر خمشی است به صورت موضعی دیوار را دچار ضعف میدیوار که محل بروز بیش

 .آیدهمچنین اگر رامکا همزمان با دیوار و سقف پایینی اجرا نشود درز سرد به وجود می

ریزی دیوار بنابراین در صورت الزام اجرای رامکا این قطعه باید از بتن ساخته شده و همزمان با بتن

 .و سقف پایینی اجرا شود

 محدویت معماری: 

به دلیل زیاد بودن ضخامت دیوارها بار مرده سیستم زیاد  ICF محدویت معماری در سیستم

 .درست در یک راستا قرار بگیرندشود در نتیجه الزم است دیوارهای طبقات مختلف می

ای متعدد به صورت در سیستم تونلی نیز به دلیل روش اجرایی خاص سیستم، دیوارهای سازه

گیرند و به همین دلیل هر دو سیستم مذکور دارای محدودیت در زمینه معماری موازی قرار می

 .هستند

 .بیشتر است ICF البته آزادی عمل در سیستم

 حداکثر تعداد طبقات در سقف :ICF  

 .ها داردبستگی به نوع رابط ICF حداکثر تعداد طبقات سیستم
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های فوالدی با پوشش ها نیز از رابطها معموالً پلیمری هستند و در بعضی سیستماین رابط

 .شودگالوانیزه استفاده می

سوزی خاطر مسائل آتشهای پالستیکی استفاده شود به چنانچه به جای رابط فلزی از رابط

 .حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان دو طبقه خواهد بود

 .مورد استفاده در ایران است ICF ای سوراخدار که نوع رایجنظیر سیستم شبکه

ایران، اجرای  2800خیزی ایران، مطابق استاندارد های لزرهاما در سیستم تونلی در کلیه پهنه

 .ع استطبقه بالمان 15ساختمان حداکثر تا 

طبقه از  45تا  2های از خیز جهت ساخت سازهدر کشورهای مختلف اروپایی و مناطق غیر لرزه

 .شودسیستم تونلی استفاده می

 .طبقه است 10تا  8البته از منظر اقتصادی تعداد طبقات بهینه در روش تونلی بین 

 مقاومت سقف ICF در برابر آتش: 

الب تونلی در مقابل آتش مقاومت بتن و عایق و ق ICF برای بررسی مقاومت دو سیستم

 .باید مد نظر قرار گیرد ICF استایرن مورد استفاده درپلی

 مقاومت بتن در مقابل حریق: 

خطر های معمولی مورد استفاده در این دو سیستم، غیرقابل اشتعال و در نتیجه بیانواع بتن

 .هستند
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دارد و در مجاورت آتش با از دست دادن  بتن مقادیر زیادی رطوبت در حال تعادل با محیط

های دهیدراسیون که همراه با جذب حرارت قابل توجهی است، انتقال حرارت را رطوبت و واکنش

 .اندازدبه داخل بدنه بتنی به تأخیر می

های این موضوع به علت مقدار باالی گرمای نهان تبخیر و نیز صرف گرما برای واکنش

 .بخشدور قابل توجهی رفتار بتن در برابر آتش را بهبود میدهیدراسیون است که به ط

 استایرنمقاومت اسفنج پلی: 

شو یا باید مطابق استانداردهای معتبر از نوع خود خاموش ICF استایرن به کار برده شده درپلی

 .کندسوز شده باشد

شود و بدون استایرن در مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن در معرض شعله جمع میاین نوع پلی

 .شودور شدن از منبع دور میشعله

درجه(،  100شدگی عایق پس از قرار گرفتن در معرض آتش )دماهای نزدیک به به دلیل جمع

استایرن مستقیماً در معرض آتش قرار شود و در نتیجه پلیبرگ دچار ریزش میپوشش گچ

فلزی یا مش رابیتس ید از توریبرگ به عایق باگیرد، به همین دلیل برای اتصال پوشش گچمی

 .استفاده شود

مقاومت بسیار خوبی را در برابر آتش از  ICF های با سیستمدر صورت رعایت این نکات ساختمان

 .دهندخود نشان می

 اثر رطوبت بر روی مقاومت بتن در برابر آتش: 

 .بررسی اثرات رطوبت بر روی مقاومت بتن حائز اهمیت است
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رطوبت موجود در بتن اگر از حدی تجاوز نکند بر روی مقاومت بتن در مقابل آتش اثر مثبت دارد 

-5توان گفت افزایش یک درصد حجمی رطوبت مقاومت بتن در مقابل آتش را و به طور کلی می

 .دهددرصد افزایش می 4

اعث ترکیدگی بتن اما افزایش بیشتر رطوبت که مقدار آن به میزان تخلخل سیمان بستگی دارد ب

 .سوزی خواهد شددر شرایط آتش

استایرن در دو طرف دیوار بتنی به صورت از عایق پلی ICF) سقف( از آنجا که در سیستم

ها شود امکان خشک شدن سریع رطوبت در بتن وجود ندارد و رطوبت تا مدتماندگار استفاده می

 .شوددر درون بتن حفظ می

ای به فاصله شود الیهشود و باعث میسوزی داغ میمعرض آتش سطح بتن پس از قرارگیری در

 .سانتیمتر از سطح از رطوبت اشباع شود 5.2

شود تا فشار بخار آب در کند و سبب میدر نتیجه از مهاجرت بخار آب به طرف سرد جلوگیری می

 .این محل افزایش یابد

شود و حتی ممکن است پکیدن بتن این موضوع سبب از بین رفتن یکپارچگی بتن و خرابی آن می

 .به شکل انفجاری رخ دهد

یابد و فوالدها در ی بتنی محافظ میلگردها به شدت کاهش میپس از خرابی بتن ضخامت الیه

گیرند و به دلیل ضعف فوالد در دماهای باال مقاومت مکانیکی سیستم در معرض آتش قرار می

 .یابدشرایط حریق کاهش می
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این موضوع مخاطره آمیزتر از ICF  ت بیش از حد بودن رطوبت بتن در سیستمبنابراین در صور

تر سیستم قالب تونلی است زیرا رطوبت در سیستم قالب تونلی به دلیل عدم ماندگاری قالب راحت

 .شودخارج می

 بررسی عملکرد حرارتی: 

بیشترین میزان انتقال حرارت را در بین مصالح مورد استفاده در  بتن مسلح بتن و خصوصاً

 .سازی داردساختمان

 .شودبه منظور جلوگیری از انتقال حرارت از عایق استفاده می

استایرن که هر کدام به طور معمول به دلیل استفاده از دو الیه عایق حرارتی پلیICF  سیستم

 .سانتیمتر دارند مشکل چندانی از این بابت ندارد 5در حدود  ضخامتی

همچنین به دلیل درزبندی و هوابندی مناسب دیوار مقدار نفوذ هوا و تبادل حرارتی ناشی از آن 

 .نیز قابل اغماض است

عایق حرارتی  ی داخلیدمای سطح داخلی جدار به دلیل وجود الیه در این سیستم

 .های حرارتی قابل توجهی در این سیستم وجود نداردیکنواخت است و پل ساختمان

ارتی، انتقال حرارتی بین داخل و خارج های حراما در سیستم قالب تونلی به دلیل عدم وجود عایق

 .ساختمان بسیار زیاد است

 .های حرارتی استفاده کردبه منظور کاهش این تبادل حرارتی باید از عایق

 19الزم به توضیح است مقدار عایق حرارتی مورد نیاز مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث 

 .شودمحاسبه می
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کاری از داخل و خارج مورد استفاده قرار ی دو روش عایقکاری سیستم تونلبه طور کلی در عایق

 .گیردمی

کاری از داخل به سبب کاهش اثر کاری از خارج درمقایسه با عایقالزم به توضیح است عایق

شود میزان انتقال حرارت از دیوارهای پوسته خارجی به میزان قابل های حرارتی باعث میپل

 .توجهی کمتر باشد

  صدابندی )آکوستیکی(بررسی عملکرد: 

 .باشدوجه مشترک هر دو سیستم مذکور در بررسی عملکرد آکوستیکی دیوار بتنی اجرا شده می

 .یابدبتنی دیوار بیشتر شود صدابندی افزایش میهرچه ضخامت الیه

بل بیشتر است برای دسی 50به طور کلی جدارهایی که شاخص کاهش صدای وزن یافته آنها از 

 .های مسکونی قابل قبول استدیوارهای خارجی و دیوارهای بین واحدهای مستقل در ساختمان

شود این خواسته تأمین سانتیمتر اجرا می 15از آنجایی که در هر دو سیستم معمواًل دیوار بتنی 

 .شدخواهد 

سانتیمتری هم داریم که  6استایرن دو الیه پلیICF  البته الزم به ذکر است که در سیستم

بخشد، به طوری که به این عملکرد آکوستیکی آن را به نحو قابل توجهی بهبود می

 .شودگفته می ((مسکوت)) سیستم

 .ها را هم مورد توجه قرار دهیمدر مورد این دو سیستم باید صدابندی سقف

شود، کاهش صدای هوابرد جوابگوی انتظارات تعیین در سیستم تونلی که از دال بتنی استفاده می

 .باشدشده می
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ای به تنهایی جوابگو نیست و الزم است با یک الیه ارتجاعی در کف ولی در مورد صدابندی کوبه

به مطالب گفته شده شود با توجه تکمیل شود این الیه ارتجاعی معموالً با موکت یا فرش تأمین می

 .عملکرد آکوستیکی بسیار بهتری نسبت به سیستم تونلی دارد ICF مشخص است که سیستم

 مقایسه نکات اجرایی

 :ریزیبتن

تر از تر و تعیین کنندهمحدودیت فصلی در خصوص اجرای سیستم قالب تونلی جدی 1) 

 .باشدمیICF  سیستم

های نازک فلزی قالب محافظت راشده تنها توسط الیهدر سیستم قالب تونلی به دلیل اینکه بتن اج

 .ریزی در شرایط دمایی نامتعارف باید تمهیدات الزم در نظر گرفته شودشود، هنگام بتنمی

ریزی در شرایط دمایی های حرارتی بتنبه دلیل استفاده از قالبICF  در صورتی که در سیستم

 .پذیر استمتنوع و اغلب فصول سال امکان

متر در سیستم تونلی، چنانچه تمهیدات خاص اعمال  2ریزی از ارتفاع بیشتر از نگام بتنه    2)

ریزی از ارتفاع زیاد و برخورد بتن با شود زیرا به سبب بتننشود کیفیت بتن دچار مشکل می

 .آیدآرماتورها جداشدگی به وجود می

ی مورد استفاده و امکان باال هابه دلیل کشویی بودن قالب ICF این در حالی است که در سیستم

 .و پایین بردن آنها این مشکل وجود ندارد

 زمان: 
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های موجود سازی سرعت اجرای قابل قبولی نسبت به سایر فناوریهای تکدر پروژه ICF سیستم

های سازی به دلیل سرعت پایین اجرای عملیات نصب پانلهای انبوهدارد، در صورتی که در پروژه

 .باشداستایرن بسیار کندتر از سیستم قالب تونلی میهای پلیتعدد پانل دیوار و سقف و

توانند یک طبقه را در دو ریزی مناسب میسازان با برنامههم اکنون با استفاده از روش تونلی انبوه

 .روز اجرا نمایند

 های مختلف یکالزم به ذکر است در دو سیستم مورد بررسی موازی کردن اقدامات در قسمت

های مختلف اجرایی به سهولت و بدون باال بردن های الزم بین فعالیتپوشانیپروژه و ایجاد هم

 .پذیر استهای پروژه امکانهزینه

 هزینه: 

توانند برای قطعات قالبی مورد استفاده در سیستم قالب تونلی معمواًل چندکاره هستند و می 1) 

با توجه به  ICF نظر گرفته شود اما در سیستمهای مختلفی از دیوار یا سقف ساختمان در بخش

 .ها بیشتر خواهد شدباقی ماندن قطعات قالب در ساختمان هزینه تمام شده دیوارها و سقف

 ICF هایی است که سیستمپوشانی از دیگر محدودیتاستفاده بیش از حد از میلگرد برای هم 2)

 .کندسازی نامناسب میرا برای انبوه

پوشانی متعدد در نظر گرفته که برای سهولت اجرا میلگردهای عمودی کوتاه و با هم با توجه به این

 .شوند دور ریز میلگردها و مصرف آن به طور محسوسی بیشتر از سیستم قالب تونلی استمی

با ضخامت و چگالی باال به دلیل بحث  ICF استایرن استفاده شده در سیستمهای پلیالیه 3)

ها در مقابل انرژی نیست بلکه بیشتر به خاطر تأمین مقاومت مورد نیاز قالب جویی در مصرفصرفه

 .فشار بتن است که همین موضوع باعث باال رفتن هزینه کلی ساختمان خواهد شد
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ریزی، با توجه به میزان مورد در صورتی که در سیستم قالب تونلی بعد از اجرای ساختمان و بتن

ها جویی در هزینهگیرد و همین امر باعث صرفهستفاده قرار میهای حرارتی مورد انیاز، عایق

 .شودمی

های پروژه را کاهش قیمت، هزینهآالت و ابزار گرانعدم نیاز به ماشین ICF در سیستم 4)

 .دهدمی

در حالی که در سیستم قالب تونلی با توجه به سنگین بودن قطعات قالب دیوار و سقف مورد 

 .استفاده، وجود جرثقیل و دیگر امکانات نصب الزامی است

 .ها قابلیت حمل در شعاع زیاد را داردبه علت سبک بودن قالب ICF سیستم 5)

پذیری قابل توجه آنها، در حمل و نقل دچار آسیب جدی عالوه بر آن به دلیل قابلیت ضربه

 .شودنمی

کنند و به سادگی و با هزینه در صورت مونتاژ قالب در محل پروژه، قالب حجم کمتری را اشغال می

 .شوندکمتری حمل می

شوند، به قطعات رگاه حمل میهایی که در زمان تجهیز کانظر از قالبدر سیستم تونلی نیز صرف

 .بزرگ و سنگین نیازی نیست

 شوددر ادامه چند نمونه دیگر از مباحث اجرایی این دو سیستم مقایسه می: 

 .ها استاز نقاط ضعف سیستم قالب تونلی عدم امکان جوابگویی به انتظارات عملکردی پارکینگ

 .شود در عمل الزم است برای پارکینگ فضایی مجزا در نظر گرفته

 .امکان ایجاد پارکینگ در خود ساختمان وجود دارد ICF اما در سیستم
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البته باید در طراحی آن ضوابط الزم در نظر گرفته شود تا از نظر مقاومتی در برابر زلزله سازه را 

 .دچار مشکل نکند

لیل امکان گیرد، به همین دها قرار میریزی و در بین قالبدر سیستم تونلی تأسیسات قبل از بتن

برداری وجود ندارد و در صورت بروز مشکل دسترسی به مدارهای تأسیسات الکتریکی در دوره بهره

در اکثر موارد الزم خواهد بود مدار جایگزینی به صورت روکار اجرا شود در صورتی که در 

 .پذیر استاستایرن امکانهای تأسیساتی با سوراخ کردن اسفنج پلیعبور لوله ICF سیستم

 .در سیستم تونلی امکان تغییر ابعاد قطعات پس از تولید منتفی است

های مورد نظر با در نتیجه در صورت وجود اشتباه در ساخت قطعه تخریب و اجرای مجدد بخش

 .های متعدد همراه استدشواری و پیچیدگی

ش در صورت اشتباه در ساخت قطعه در محل ساخت امکان بر ICF در صورتی که در سیستم

 .قطعات وجود دارد

 نتیجه گیری: 

ای و قالب تونلی به دلیل یکپارچگی اتصاالت دیوار و سقف، رفتار لرزهICF  هر دو سیستم 1) 

دهند اما در مقایسه با یکدیگر، سیستم قالب تونلی به دلیل استفاده از خوبی را از خود نشان می

 .تری داردای بهتر بوده و در نتیجه رفتار لرزهمیلگرد کمتر، سبک

در صورت رعایت نکات اجرایی، هر دو سیستم مقاومت خوبی در برابر آتش دارند اما اگر  2)

استایرن و عدم به دلیل داشتن دو الیه عایق پلی ICF رطوبت بیش از حد مجاز باشد، سیستم

 .امکان تبخیر رطوبت اضافی، شرایط مخاطره آمیزتری نسبت به سیستم قالب تونلی دارد
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شود که این سیستم عملکرد حرارتی و ، سبب میICF استایرن موجود درالیه پلیدو  3)

 .آکوستیکی بهتری را نسبت به سیستم تونلی از خود نشان دهد

، سرعت اجرایی باالتری ICF ها نسبت به سیستمتر قالبدر سیستم تونلی به دلیل نصب سریع 4)

 .تر استسازی مناسبدارد و برای انبوه

ها، از منظر ی قالبدر سیستم تونلی به دلیل استفاده کمتر از میلگرد و امکان کاربرد دوباره5) 

 .دارد ICF مصالح مورد استفاده هزینه کمتری نسبت به سیستم

 .تر هستندقیمتآالت مورد استفاده گراناما در سیستم تونلی، ماشین

با نظارت علمی سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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