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و سیستــم های سازه ای

لزوم اصالح فناور ی های ساخت

فناور ی های نویــــن در
سیستم های ساختمانـــی و ســازه ای

27 مقدمه
27  LSFسیستم
2۹  LSFمزایایزیستمحیطیسیستم
۳0  LSFمزایایاقتصادیسیستم
۳0  LSFمزایایفنیسیستم
۳۱  LSFاجزایتشکیلدهندهوروشهایاجراسیستم
۳۶  LSFالزاماتآییننامهایدرسیستم
۳7 اسکلتفوالدیپیشساختهبااتصاالتپیچومهرهای
۳8 مزایایاسکلتپیشساختهپیچومهرهای
۳۹ پنلسهبعدی)3Dپانل(
4۱ نحوهاجراسازههای3D پانل
42 الزاماتآییننامهایدراجرایسازههای3D پانل
42  )ICF(سیستمبتنمسلحباعایقماندگار



44  ICFمزایایاقتصادیسیستمسازهای
44  ICFمزایایزیستمحیطیدرسیستمسازهای
45    ICFالزاماتآییننامهایدرسیستمسازهای
4۶ قابساختمانیسادهبتنمسلحپیشساختهبههمراهدیواربرشیبتنمسلحدرجا
47  اجزایتشکیلدهنده

بررسیاتصاالتدرقابساختمانیسادهبتنمسلحپیشساختهبههمراه
48 دیواربرشیبتنمسلحدرجا 

 ساختمانهاىپیشساختهبادیوارباربرمتشکلازسقفودیوارههاى
4۹     بتنآرمهبابتنسبکسازهاى 

الزاماتآییننامهدرسازههایپیشساختهبادیوارباربرمتشکلاز
سقفودیوارههاىبتنآرمهبابتنسبکسازهاى5۱ 
5۱ ساختمانهایبتنآرمهباقالبتونلی
52  مراحلاجرایسیستمقالبتونلی
54 مزایایاقتصادیسیستمقالبتونلی
55 الزاماتطراحیواجرایساختمانهایبتنآرمهباشیوهقالببندیتونلی
5۶ ساختمانهایبتنمسلحباقالبهایآلومینیومی
57 الزاماتروشاجرایساختمانهایبتنمسلحباقالبهایآلومینیومی
58 سیستمساختمانیترونکو
58 مراحلاجراسیستمترونکو
5۹ مزایایاقتصادیدرسیستمترونکو
۶0 مزایایزیستمحیطیسیستمترونکو
۶0 سیستمقالببندیساختمانهایبتنمسلحبااستفادهازمیزپرنده
۶2 الزاماتسیستمقالببندیساختمانهایبتنمسلحبااستفادهازمیزپرنده
۶4 سیستمسازههایبتنمسلحپیشساختهمدوالرسهبعدی
۶4 الزاماتآییننامهایخانهسازیمدوالرجعبهای
۶5  JK- STRUCTUREسیستم
۶۶  JK- STRUCTUREاجزایسیستم
۶8  JKمزایایسیستمسازهای
۶۹  JK- STRUCTUREالزاماتسیستم
۶۹  R-PCسیستمساختمانیبتنمسلحپیشساختهبهروش
70  R-PCالزاماتسیستمساختمانیبتنمسلحپیشساختهبهروش
7۱ سقفهایبتنپیشتنیده
7۱ پیشتنیدهپسکشیده
72 فوالدپیشتنیدگی
72 جکوپمپ
7۳ مهارانتهایی
74 مزایایسیستمپیشتنیده
75 الزاماتآییننامهایسقفبتنیپیشتنیده



فناور ی های نویـــن در سقف ها

77 مقدمه
77 کوبیاکس)دالدومحورهتوخالی( سقف
7۹ کوبیاکس انواعسقفهای
7۹ کوبیاکس مراحلاجرایسقف
82 کوبیاکس مزایایاقتصادیسقف
82 کوبیاکس الزاماتآییننامهایسیستمسقف
8۳ سقفهالوکور
85 مزایایاقتصادیسقفهایهالوکور
85 الزاماتآییننامهایسقفهایهالوکور
87  Double Teeدالهاینیمهپیشساختهبتنمسلح
87  Double Teeالزاماتآییننامهایسقفهای
88 سقفسیاک
8۹ مراحلاجرایسقفسیاك
8۹ مزایایاقتصادیدرسیستمسقفسیاك
۹0 الزاماتآییننامهایسقفهایسیاک
۹۱ سقفروفیکس
۹۱ مراحلاجرایسقفروفیکس
۹2 مزایایاقتصادی-فنیدرسیستمسقفروفیکس
۹2 سقفبیگیت
۹4 مزایایسیستمسقفبیگیت
۹4 الزاماتآییننامهایسقفهایبیگیت
۹5 سقفعرشهفوالدیخرپایی
۹۶ سقفیوبوت
۹8 مزایایاستفادهازسیستمسقفیوبوت
۹8 الزاماتآییننامهایسقفهاییوبوت
۹۹ سقفهایوافل
۱00 قالبوافلدوطرفه
۱00 مزایایسقفهایوافل
۱0۱  L. C. Pسقف
۱02  L. C. Pمزایایسقف
۱0۳  skyrailسقف



فناور ی های نویـــن
در ساخت دیوارهــا و نمـــا

۱05 مقدمه
۱0۶  AACبلوک
۱08  CLCبلوک
۱0۹  CLCبابلوکهایAACتفاوتبلوکهای
۱0۹ ساندویچپانلها
۱۱0 مزایایساندویچپنلها
۱۱0 دیوارمتالفوم
۱۱۱ شیوهاجرامتالفوم
۱۱2 مزایایمتالفوم
۱۱2 پنلهایسیمانیالیافدار
۱۱۳ مزایایفنیاقتصادیفایبرسمنت
۱۱4 الزاماتآییننامهایفایبرسمنت
۱۱5  QPanelدیوارهای
۱۱5 گازیوپلیاستایرن دیوارپیشساختهبتنسبک
۱۱5 الزاماتآییننامهایسیستمارکولیت
۱۱۶ دیوارایزیوال
۱۱7  S. L. Pدیوارفوقسبکمسلح
۱۱8  S. L. Pمزایایپانلهای
۱۱8 پانلهایوالکریت
۱۱۹ نماهایاسترچمتال
۱20 کسپنددمتال مزایاینمایا
۱2۱ کوتا نمایترا
۱2۱ کوتا مزایاینمایترا
۱22 کرتینوال نمای
۱2۳ کرتینوال مزایاینمای
۱2۳ نمایترمووود
۱24 نمایهانیکامب
۱25 کامب مزایایورقآلومینیومهانی



چشم اندازی بـــه آینـــده

مصالـــح نویـــن

۱27 مقدمه
۱27 بتنخودترمیمشونده
۱2۹ کربنات ورقهایپلی
۱2۹ پلیاستون
۱۳0 کاشیحرارتی 
۱۳0 شیشههایهوشمند

۱۳۳ مقدمه
۱۳۳      گرید سیستمسازهدیا
۱۳5 گرید محاسنسازههایدیا
۱۳۶ سازههایغشایی
۱۳7 کششی فرمهایسازههای
۱۳8 سازهباهستهمرکزی
۱۳۹     R.Cاجزایاصلیسازهسوپرفریم
۱4۱ سیستمسازهلولهای
۱4۳ معایبسیستملولهای
۱4۳ پدیدهلنگیبرشی
۱4۳ سقفبابلدک
۱44  برتریتکنولوژیBubble Deckنسبتبهسایردالهایتوخالی

فهرست منابع فارسی 
تین  فهرست منابع ال

واژه نامه انگلیسی 



پیشگفتــــار

توســعهصنعتســاختمان،یکیازمعیارهایرشدوتوسعهکشورهامحسوبمیشود.بیشترین
ســهمانباشــتســرمایهثابتوباالترینســهماشــتغالدربخشصنعتوجذبافرادتحصیلکرده
کارآمــددرایــنبخــشوجــوددارد.افزایشتقاضایمســکنبهدلیلرشــدجمعیتنقاطشــهری، و
کافیمسکنباتوجهبه مهاجرتبهشــهرهاودرنهایتتوســعهشهرنشــینیازیکسووعدمعرضه
پاســخگونبودنروشهایســنتیســاختوسازازســویدیگر،اســتفادهازروشهایصنعتیسازی
ســاختمانرااجتنــابناپذیرکردهاســت.صنعتیســازی،فرآیندیاســتکهبابهبــودکیفیت،زمان
کارمنجــربــهافزایــشخروجــیسیســتموبهینهســازیبهرهبــرداریاز ســاختواســتفادهازنیــروی
تجهیــزات،تســهیالتوتکنولوژیمیگردد.برخالفتصورعموم،مفهومصنعتیســازیســاختمان
کاربرد فقــطبهمعنایپیشســاختهســازینیســت،بلکهشــامل،پیــشمونتــاژ،مدوالریزاســیونو
فناوریهــاینویــندرفراینــدساختمانســازینیــزمیگــردد.صنعــتساختمانســازیجایگاهــی
اســتراتژیکوپــراهمیــتدراقتصادیککشــورداردتاجایــیکهبهعقیدهکارشناســاناقتصادیدر
کشــورهایدرحالتوســعه،اینصنعتمیتواندموتورمحرکاقتصادیکشــورباشد.حلمشکالتی
نظیــرزمــانطوالنیاجرا،عمرمفیدکموهزینهزیاداجرایپروژههــانیازمندارائهراهکارهاییعلمی
کاهشوزنوزمانســاختونهایتا وعملــیازسیســتمهاینوینومصالحســاختمانیجدیــدبرای
کاهشهزینههااست.ویژگیهایسیستمهاینوینساختوسازنظیرایمنیدربرابرآتش،عملکرد
کوســتیک،دوام،ســرعتاجــرا،ســبکســازیعمرمفیدودوامباال،ســببشــدهاســتتا حرارتــی،آ
کنند. کشورهایپیشرفتهدرپروژههایساختوسازخودازاینمصالحوسیستمهابهوفوراستفاده
ایننوشتارتالشــیاســتدرجهتآشناییبیشترجامعهمهندسیکشورمانبامصالحوسیستمهای
نوینســاختمانیدرجهتافزایشاســتفادهازاینسیستمهادرصنعتساختمانسازیکشورمانو
کیفیتســاختودرنهایترونقصنعتساختمان.پژوهش کاهشهزینهوزمانســاخت،افزایش
حاضردر۶فصلبهاینشــرحتدوینشــدهاست:فصلنخســت:لزوماصالحفناوریهایساخت،
فصــلدوم:تاریخچــهتکاملوتوســعهمصالحســاختوسیســتمهایســازهای،فصلســوم:نوین
درسیســتمهایســازهای،فصلچهارم:فناوریهاینویندرســقفها،فصلپنجم:فناوریهای

نویندرساختدیوارها،فصلششم:مصالحنوین.




