سيستم سازه اي سقف " تيرچه بلوك يكپارچه پانلي"
تاريخچه و ايرادات روشهاي موجود:
تا ٚسٚد صٙايغ فٛالد ت ٝػشص ٝساخت  ٚساص ،اِٚيٗ سيستٓ ساص ٜاي سمف تا استفاد ٜاص تيشآ ٗٞسثه يا ٘يٓ پ ٟٗت ٝفٛاصُ
حذٚد يه ٔتش  ٚاخشاي لٛسٟاي آخشي تا ٔالت ٌچ  ٚخان دس تيٗ آٟ٘اٛٔ ،س ْٛت ٝعاق ضشتي ،پا ت ٝػشص ٝظٟٛس ٌزاضت.
ايشادات ايٗ سٚش ػذْ ٔمأٚت دس تشاتش ِشصش ٞاي صِضِ – ٝغيش ٔسّح تٛدٖ آخش ٌ ٚچ  ٚخان ،-تاس ٔشد ٜصياد تشاي ٔستٛي
ٕ٘ٛدٖ سغٛح لٛس ٟ٘ ٚايتاً استحىاْ ٔ ٚمأٚت ٘ا وافي دس دٞا٘ٞ ٝاي تضسي  ٚتاسٞاي ٔتٕشوضٔ -ا٘ٙذ وف پاسوي -ًٙتٛد.
اِ ٚيٗ سيستٓ تيشچ ٝتّٛن دس د ٝٞچ ُٟاص وطٛس ايتاِيا ٚاسد ايشاٖ ضذ و ٝتاو ٖٛٙتا تش٘ذ ايتاِشاٖ ٘سثت ت ٝتِٛيذ تيشچٝ
ٞاي پيص ساخت ٝخشپايي تا ٔيٍّشدٞاي خٛضي  ٚپاض ٝٙسفاِي حاٚي تتٗ تشاي غشق ساختٗ ٔيٍّشد ٞاي اصّي پاييٗ
تيشچ ٚ ٝلاِثٟاي ٔا٘ذٌاس تيٗ تيشچٞ ٝا ٔٛس ْٛت ٝتّٛن ٔدٛف سفاِي ،الذاْ ت ٝفؼاِيت ٕ٘ٛد ٜاست.
تِٛيذ واسخا٘ ٝاي تا ويفيت ٘ ٚياص ت ٝاتضاس اخشايي وٕتش٘ ،اضي اص ٘يٕ ٝپيص ساخت ٝتٛدٖ سمفٟاي تيشچ ٝتّٛن سفاِي،
ٔمأٚت دس تشاتش صِضِ ٚ ٝاستحىاْ دس دٞا٘ٞ ٝا  ٚتاسٞاي تيطتش ،واٞص ٔصشف فٛالد –٘سثت ت ٝعاق ضشتي تا تيشآ -ٗٞاص
ٔضاياي اصّي فٙي  ٚالتصادي ايٗ سمفٟا ٔي تاضٙذ.
تا افضايص تؼذاد عثمات پشٚطٞ ٜاي ساختٕاٖ ساصي ٔ ٚتؼالة آٖ سختٍيشا٘ ٝضذٖ ٔؼياسٞاي ِشص ٜپزيشي  ٚافضايص تاسٞاي
خا٘ثي ٔثٙاي ٔحاسثات صِضِٔ ،ٝيُ ت ٝسثىي ٔصاِح  ٚافضايص ٘سثتٟاي ٔمأٚت ت ٝخشْ تٙا يا ػض ٛساص ٜاي ،ت ٝعٛس سٚص
افض٘ٚي تش عشحٟا حاوٓ ٌشديذ .عٛسيى ٝتا ٌزضت تيص اص س ٝد ٝٞاص ٚسٚد تىِٛٛٙطي تيشچٞ ٝاي پيص ساخت ٝخشپايي ٚ
ٌستشش صٙايغ پتشٚضيٕي  ٚواستشد ٔٛاد پّيٕشي دس تِٛيذ ٔصاِح ساختٕا٘ي ،تّٛوٟاي سمفي اص خٙس پّي استايشٖ
ٔٙثسظ ضذ ٜتؼٛٙاٖ لاِة ٔا٘ذٌاس تسياس سثه ،خايٍضيٗ تّٛوٟاي سفاِي يا سيٕا٘ي ٌشديذ .واٞص تاس ٔشد ٜسمف ،أىاٖ
افضايص فاصّ ٝتيشچٞ ٝا تيٗ  10اِي  20سا٘تي ٔتش تيص اص ػشض تّٛوٟاي ٔؼٕٔ( َٛؼادَ  40سا٘تي ٔتش) سا فشإٛ٘ ٓٞد ٚ
ايٗ تٔ ٝؼٙاي  %20واٞص دس ٔصشف تيشچٔ ٚ ٝيٍّشدٞاي تمٛيتي ٔٛضؼي  ٚتتٗ پشوٙٙذ ٜآٖ دس سغح وُ تٙا  ٚاثشي
ٔضاػف دس واستٗ ٚصٖ ساختٕاٖ ٘ ٚيشٚي صِضِ ٝتٛد.
تا پاياٖ يافتٗ خ ًٙتحٕيّي  ٚآغاص تش٘أٞ ٝاي پٙح ساِ ٝتٛسؼ ٚ ٝتضسيك ٘مذيٍٙي ٞاي والٖ دس دٚساٖ ساص٘ذٌي ،تاصاس
ساختٕاٖ ساصي  ٚسٛدآٚسي دس ػشص ٝتِٛيذ ٔسىٗ س٘ٚك ٌشفت ٘ ٚشخ سضذ پشٚطٞ ٜاي ٔسى٘ٛي دس ٖٚضٟشٞا ٌٛي سثمت
سا اص حضٛس ٔؤثش  ٚوافي ضشوتٟاي ساختٕا٘ي  ٚا٘ثٞٛساصي داساي ستث ٝتٙذي ٟٔٙذسي  ٚتؼييٗ صالحيت ضذ ٚ ٜحتي
ٚخٛد دستٍا٘ ٜظاست تا ٘فٛر ،ستٛد  ٚدس ايٗ ساستا استفاد ٜاص ٔحصٛالت استا٘ذاسد و ٝتؼذاد تِٛيذ وٙٙذٌاٖ آٖ -اػٓ اص
تيشچ ٝپيص ساخت ٚ ٝيا تّٛن سمفي -اص تؼذاد اٍ٘طتاٖ د ٚدست فشاتش ٘شفت ،ٝس ٚت ٝافٟ٘ َٛاد.
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٘ىت ٝلاتُ تأُٔ آ٘ى ٝتدض پشٚطٞ ٜاي دِٚتي –داساي سديف تٛدخ -ٝتمشيثاً ٞيچ پشٚط ٜديٍشي  ٓٞتّحاػ اسصا٘تش تٛدٖ واالٞاي
غيش استا٘ذاسد  ،سغثتي ت ٝاستفاد ٜاص واالٞاي تا ويفيت تشاي اخشاي ساص ٜسمفٕ٘ ،ي ٕ٘ايٙذ.
تا ايٗ تفاسيش ضؼفٟاي غيش راتي  ٚراتي سمفٟاي تيشچ ٝتّٛن سايح دس تاصاس ٛٞيذا ٌشديذ.
 -1ويفيت پاييٗ  ٚوٙتشَ ٘طذ ٜخٛضىاسي دس تِٛيذ خشپاي ٔيٍّشدي تيشچ ٝو ٝاص خٙس فٛالد ٘يٓ سخت تٛدٚ ٜ
خٛش پزيشي آٖ دس والس ٔطشٚط ٔي تاضذ.
 -2استفاد ٜاص اتصاَ ٘ٛن تٛ٘ ٝن خٛضي تشاي ٚصّ ٝواسي ٔيٍّشد  ٚواٞص پشت ٔيٍّشد دس تِٛيذ تيشچٝ

( ٘اضي

اص ٔحذٚديت ٚخٛد والف تشاي سايضٞاي ٔيٍّشد تاالي ٔ 10يّي ٔتش و ٝدس ساخت تيشچ ٝسايح ٔي تاضٙذ -ضاخٝ
ٔيٍّشد ت ٝػّت ٔحذٚديت عٔ 12 َٛتش دس تِٛيذاتي ٔثُ تيشچ٘ ٝياص تٚ ٝصّ ٝداسد)
ٔ -3يُ ت ٝاستفاد ٜاص ٔيٍّشد تا آِياط ٘أشغٛب و ٝتا استفاد ٜاص ضايؼات ا٘ٛاع فّضات  ٚآ ٚ ،ٗٞرٚب ٛ٘ ٚسد دس
واسٌاٟٞاي وٛچه تِٛيذ ٔي ضٛد(ٔٛس ْٛتٔ ٝيٍّشد پشسي)
 -4غيش استا٘ذاسد تٛدٖ تتٗ پاض ٝٙتيشچ ٝو ٝدس واسٌا ٜتِٛيذي ساختٔ ٝي ضٛد ٞ ٚيچىذاْ اص ٔشاحُ (عشح اختالط،
وٙتشَ دا٘ ٝتٙذي ،ػياس ٘ ٚسثت آب ت ٝسيٕاٖ ٔٙاسة  ٚػُٕ آٚسي) تشاي آٟ٘ا ،اصٛالً ا٘داْ ٕ٘ي ضٛد.
 -5صشف ٝخٛيي غيش فٙي دس ٔصشف ٔيٍّشدٞاي تمٛيتي (س ْٛپاييٗ) تيشچٔ ٚ ٝيٍّشدٞاي تشضي(صيٍضاي چپ ٚ
ساست ت ٝخاي دٚتُ دس دٞا٘ٞ ٝاي تضسي)
 -6سٚاج واٞص آسٔاتٛس حشاستي اخشا ضذ( ٜتا چطٕ 40× 25 ٝسا٘تي ٔتش) ت ٝخاي ٔمذاس الصْ (تا چطٕ25 ٝ
×25سا٘تي ٔتش)  ٚتشخاً حزف آسٔاتٛس حشاستي ٔٛاصي تيشچٞ ٝا (ٔستمش دس ٚسظ تّٛن)
 -7تِٛيذ تّٛوٟاي پّي استايش٘ي غيش استا٘ذاسد تا ٚصٖ سايح دس تاصاس ٔؼادَ  1/6اِي 1/8ويٌّٛشْ ت ٝخاي  3/75ويٌّٛشْ
 ٚتا استفاد ٜاص ٔٛاد آتطضا
 -8تٛلغ ٔمأٚت وططي اص پّي استايشٖ تا اتىاء ٘اصن واسي ٔالتي (ٌچ) ت ٝصيش سمف تا ايداد ضياسٞاي ٔاٞيچ ٝاي ٚ
حزف ساتيتس تٙذي اِضأي
 -9ػذْ أىاٖ تأٔيٗ فاصّ ٝتيٗ فٔ ٚ ْٛص تؼّت فشٚسفتٗ لغؼات فاصّ ٝدٙٞذ ٜت ٝداخُ ف ْٛدس حيٗ سا ٜسفتٗ
واسٌشاٖ يا تتٗ سيضي (غيش ٔسّح ضذٖ تتٗ سٚي ٝتيشچٞ ٝا)
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يىپاسچ٘ ٝثٛدٖ تتٗ پاض ٚ ٝٙخاٖ تيشچ– ٝاتصاَ سشد دس لغؼ ٝخٕطي-
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ػايك ٘ثٛدٖ لاِثٟاي ٔا٘ذٌاس دس ايٗ سٚش و٘ ٝاضي اص ٞادي تٛدٖ  %16تا  %20اص ٔساحت سمف (ٔؼادَ

ػشض  10-12سا٘تي ف٘ٛذ ِٝٚدس لياس تا ػشض تّٛن) ٔي تاضذ.
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رفع كليه ايرادات در تكنولوژي نوين
 -1آسٔاتٛسٞاي اصّي تيشچ ٝدس ٔحُ اخشاي ساختٕاٖ واس ٌزاضتٔ ٝي ضٛد  ٚويفيت ٔ ٚمذاس آٖ لاتُ وٙتشَ  ٚتحت
٘ظاست ٔي تاضذ( .اثش ٔغّٛب فٙي)
 -2تّحاػ ٚخٛد ٔص سٚي ٚ ٝػّٕىشد تيش  Tضىُ دس تسياسي ٔٛاسد ٘ياص ت ٝآسٔاتٛس فٛلا٘ي حزف ٔي ٌشدد( .اثش ٔغّٛب
التصادي)
 -3آسٔاتٛس ٌزاسي حشاستي خضء ٔشحّ ٝتِٛيذ ٔحص َٛتٛد ٚ ٜتا  6سديف فٛالد لائٓ  4 ٚسديف فاصّ ٝدٙٞذ ٜپّي
استايش٘ي دس خاي خٛد تٔ ٝحىٕي ٔستمش ٌشديذ ٚ ٜداخُ ف ْٛفشٕ٘ ٚي سٚد( .اثش ٔغّٛب فٙي  ٚاخشايي)
٘ -4ياصي ت ٝسفاسش  ٚتِٛيذ  ٚساخت  ٚحُٕ تيشچ ٚ ٝاعٕيٙاٖ اص صحت  ٚسمٓ ساخت آٖ ٕ٘ي تاضذٔ( .ضيت فٙي
التصادي)
 -5ويفيت تتٗ تيشچٔ ٝؼادَ تتٗ آٔاد ٚ ٜاستا٘ذاسدي است و ٝدس سٚص تتٗ سيضي سمف تٟئ ٝي ضٛد  ٚاخشاي آٖ
تصٛست يىپاسچ ٝخٛاٞذ تٛدٔ( .ضيت فٙي)
ٕٞ -6ضٔاٖ تا اخشاي ساص ،ٜتىيٌ ٝا ٜاستا٘ذاسد ٘اصن واسي صيش سمف ٘يض اخشا ضذ ٚ ٜاص دٚاْ ٔ ٚمأٚت سمف دس تشاتش
حشيك اعٕيٙاٖ وسة ٔي ٌشددٌ( .چ واسي ت ٝضثىٌ ٝاِٛا٘يضٔ ٜسّح ٔي ٌشدد).
 -7دستياتي ت ٝسغح تٕاْ ػايك سمف و٘ ٝاضي اص خايٍضيٙي وفطه تيشچ ٝتا پّي استايشٖ ت ٝاتؼاد  10× 5سا٘تي ٔتش
– ت ٝخاي سفاَ يا تتٗٔ -ي تاضذ (ٔصشف  10× 5سا٘تي ٔتش ٔشتغ پّي استايشٖ دس لياس تا ٔساحت 50× 25
سا٘تي ٔتش تّٛن تشاي دستياتي ت ٝسغح ػايك حشاستي  ٚصٛتي اثش ٔغّٛب  ٚوأالً التصادي ايذ ٜآِي ٔي تاضذ).
 -8دس ٟ٘ايت وّي ٝخغاٞا  ٚواستي ٞاي سايح ٔٙدش ت ٝتي ويفيتي سمف دس ايٗ سيستٓ حزف ضذ ٚ ٜػال ٜٚتش آٖ،
سمف اص سغح تٕاْ ػايك ٔ ٚما ْٚدس تشاتش حشيك ٘يض تشخٛسداس خٛاٞذ تٛد.
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