
فن آوري قالبهاي عايق ماندگار مسطح عمودي
داراي تاييديه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن



قالبهاي تك ايستا
TAK ISTA FORMS SYSTEM



:مقدمه�

 راههاي از يكي زمان حداقل در انبوه مقياس در و صنعتي صورت به مسكن ساخت•
  در . بود خواهد آن قيمت كاهش نتيجه در و كشور در مسكن معضل از رفت برون

 ، شده امتم قيمت در جويي صرفه قبيل از ديگري مزاياي سازي انبوه اين صورتيكه
 اشدب داشته همراه به را ... و ساكنين آسايش آستانه افزايش ، انرژي مصرف كاهش
. مايدن درآمد كم خانوارهاي بويژه و خانوارها و كشور اقتصاد به شاياني كمك ميتواند

 عايق قالبهاي روش به ساختمان ساخت ، صنعتي و انبوه توليد روشهاي اين ميان از•
 با كه دميباش اروپا اتحاديه و آمريكا در پيشرفته و ارزشمند روشهاي از يكي ماندگار
 ساختمان ملي مقررات و ها نامه آيين با آن اجراي روش و ماهيت سازگاري به توجه
 باشد ياسالم ايران در مسكن انبوه توليد جهت روشها بهترين از يكي ميتواند ايران
: ودميش پرداخته روش اين معرفي به مختصر بسيار بصورت ذيال راستا اين در.



	

تاريخچة استفاده از قالبهاي عايق ماندگار -1

 اجراي براي 1966 سال در روش اين از•
 تعميم اب كه گرديد استفاده آمريكا در فونداسيونها

 اولين 1968 سال در سازه كل اجراي به آن
 ستمسي اين .گرديد اجرا سيستم اين با ساختمان

 صنعتيِ توليد امر در متداول روشهاي از يكي
 اي ونهبگ ميباشد پيشرفته كشورهاي در ساختمان

 شركتهاي از زيادي تعداد حاضر حال در كه
 كانادا، ، آمريكا چون كشورهايي در توليدي
 به روش اين با استراليا و نيوزيلند اروپا، اتحاديه
 آوري فن . دارند اشتغال مسكن انبوه توليد
 آوري فن يك عمودي ماندگار عايق قالبهاي
 انسازم تشويق و تاييد مورد كه بوده آمريكايي
 ميآمريكا متحده اياالت شهري توسعة و مسكن
.باشد



:معرفي تكنولوژي  قالبهاي عايق ماندگار  -2

 وژيتكنول اين در استفاده مورد اي سازه سيستم•
 تنب جانبي و ثقلي باربر ديوارهاي از جستن بهره
. باشد مي مسلح

 انساختم اجراي مبناي بر ساخت تكنولوژي اين•
 استايرن پلي مقاوم قالبهاي از استفاده با

 پركردن و بر بار ديوارهاي طرف دو در مخصوص
 اين . است شده نهاده بنا ، مسلح بتن با آنها بين
 اولِ روز 28 در و مانده باقي خود محل در قالبها
 هعهد را بتن آوري عمل وظيفه ريزي بتن از پس
  جمله از مهمي وظايف نيز آن از پس و شده دار
 صوتي بندي عايق ، عالي حرارتي بندي عايق(

 هاي لوله عبور جهت مناسب محل ، العاده فوق
 داشت خواهند عهده بر را)... و تاسيسات و برق
 اختهس پيش صورت به و بوده سبك بسيار قالبها.
 ينكردن باور سرعتي با و گرديده حمل محل به

 ندارند چنداني تخصص به نياز كه كارگراني توسط
. ميگردند نصب



:مزاياي اجراي ساختمان با قالبهاي عايق ماندگار -3

: اجرا در باال بسيار سرعت -1  -3•
 با آن بندي قالب واقع در و نداشته سنتي بندي قالب به نياز بتني ساختمان اين•

 است نصب و جايي جابه قابل سادگي به كارگران توسط كه سبك بسيار ويژه بلوكهاي
 به نسبت بااليي بسيار اجرايي سرعت كه است بديهي اين بنابر . گردد مي اجرا

. داشت خواهد گردند اجرا ديگري روش از كه مشابهي ساختمانهاي



.قالبها به صورت عمودي از گوشه نصب مي شوند



، پس از نصب يك سمت قالب
ي عمليات آرمتور بندي به راحت

.انجام ميگردد



.دآرماتور گذاري افقي از يك انتهاي باز صورت مي پذير



را   امكان قالب بندي فقط در يك وجه ديوار موجود بوده و وجه ديگر
.مي توان پس از آرماتور بندي قالب بندي كرد



بست اسكافولدهاي مخصوص عالوه بر تامين شاغول بودن ديوار به عنوان دار
.جهت بتن ريزي و ساير موارد لزوم استفاده مي شود



.شود بتن ريزي با پمپ هاي موبايل با سرعت و كيفيت بااليي انجام مي



.  بتن ريزي ديوارها بالفاصله پس از نصب قالبها انجام مي گردد 



	

:سرعت بسيار باال در نازك كاري داخلي و نماي ساختمان  -3-2
 .وندش مي پيچ مخصوص گاههاي تكيه روي بر بااليي ظرافت و سرعت با وال دراي ورقهاي
.شود مي مشاهده برگ گچ با شده داده پوشش اتاق يك از نمايي شكل اين در



نصب ورقهاي دراي وال بر روي تكيه گاههاي مخصوص



ر پس از نصب دراي وال، عمليات بتونه كاري و نقاشي د
.داخل ساختمان صورت مي گيرد



	
:سادگي تكنولوژي توليد و حمل قالبهاي ويژه مورد نياز   -3-3

 قالبهاي توليد و ساخت تكنولوژي•
 منض در ندارد پيچيدگي ماندگار عايق
 هشد توليد قالبهاي باراندازي و حمل
 سانيآ به جرثقيل به نياز عدم دليل به

  . ميگيرد صورت دست توسط



:سادگي در اجرا  -3-4

 هساد بسيار ساختمان اجرايي روش•
 جهت ويژه مهارتهاي به نياز و بوده
 ... و آرماتوربندي و بندي قالب
 فادهاست با اين بنابر . داشت نخواهد

  از بسياري توان مي روش اين از
 هب را كشور تخصص فاقد نيروهاي

 سازد مي نشان خاطر . گمارد كار
 مانجا قالبها، خاص ماهيت دليل به
 معمول كارهاي برعكس فعل اين

 به زنيا و نبوده بر انرژي ساختماني
.ندارد بااليي بدني قدرت



	

:قيمت اقتصادي  -3-5

.عوامل زير موجب اقتصادي شدن اين فناوري مي گردند
فناوري باالي سرعت دليل به سرمايه سريع بازگشت•

:مانند سنتي بر زمان و بر هزينه عمليات حذف•

 رتغي دليل به سنتي بندي آرماتور و قالبندي حذف-     
بتني ربارب ديوار سيستم به متعارف قابهاي باربر سيستم

  سنتي چيني ديوار حذف-     

سنتي گچ و گل و كاري سفيد حذف-     

مان پالستر و چسباني سنگ و سنتي سازي نما حذف-     

تاسيسات عبور جهت به سنتي زني شيار حذف-     

 آالت ماشين از استفاده امكان و نصب تكنولوژي سادگي-     
 كاهش اقل حد به را بنا ساخت جهت نياز مورد ساعت نفر
.دهد مي

قالبها حمل هزينه بودن پايين و بودن سبك•

انساختم گرمايش و سرمايش هزينه در وافر جويي صرفه•



:صرفه جويي وافر در مصرف انرژي  -3-6

ه قالبهاي عايق به جا مانده در سوي ديوار، نقش بسيار موثري در صرف•
.  جويي در مصرف انرژي دارند





:سادگي و سرعت عمليات تاسيساتي وتعميرات مورد نياز در آينده  -3-7

 مكان مانده جا به عايق قالب•
  تاسيسات عبور براي مناسبي
.باشد مي برقي و مكانيكي

 اينگونه تاسيسات عمالَ •
 ديده اينكه بدون ساختمانها

 و بوده كار رو بصورت شوند
  و زمان اقل حد با آينده تعميرات
 بدون همچنين و هزينه

 ساكنين براي ايجادمزاحمت
.بود خواهد انجام قابل



 به نيازي تاسيسات و برق هاي لوله عبور براي•
 دستگاه با و نبوده تخريب و زني شيار

 از نظر مورد قسمتهاي )نايف هات( مخصوص
  ساتتاسي و ها لوله و شده بريده سرعت با قالب
.گردند مي نصب آن داخل در



) :بويژه در برابر زمين لرزه(مقاومت سازه اي بسيار باال  -3-8

وسط و يا  سيستم سازه اي اين روش در واقع ديوارهاي بتني باربر است با شكل پذيري مت•
زلزه   2800اين سيستم سازه اي يكي از سيستمهاي متداول آيين نامه . معمولي مي باشد

شه بديهي است كه مقادير آرماتور و ديتايل هاي اجرايي آن متناسب با نق. ايران است
 معماري و بر اساس محاسبات سازه اي بر اساس مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي

زمان  به علت يكپارچگي كليه ديوارهاي باربر و بتن ريزي هم. ملي تعيين خواهد شد 
.همگي آنها مقاومت جانبي و نيز ثقلي اين سازه ها ايده آل است 

باز  ICFساختماني با فن آوري 
مانده از سونامي در آمريكا



پس از طوفان كاترينا در  ICFساختماني يا فن آوري 
آمريكا

 تنب دليل به شود مي يادآور•
  اجزا تمام همزمان ريزي
 پروژه، محل در ديوارها اين
  اي سازه سيستم اين

  معضالت و مشكالت
 ساخته پيش ساختمانهاي

 يعل و نداشته را اتصاالت در
 نيروهاي برابر در الخصوص
 مقاومت زلزله و جانبي
.دارند اي العاده خارق



پس از طوفان كاترينا در آمريكا  ICFساختمان با فن آوري 



:ي عدم نياز به نگهداري بتن و امكان بتن ريزي در شرايط مختلف آب و هواي - 3-9

  و سرما نفوذ از را بتن عايقها اين
 فوظمح آفتاب مستقيم تابش نيز

  رد را ريزي بتن امكان لذا و داشته
 از اعم هوايي و آب مختلف شرايط
. نندميك فراهم گرمسير و سردسير



در آالسكا ICFبتن ريزي ديوارهاي يك ساختمان 



يمختلف آب و هواي اجرادرشرايطمقاومت سازه اي بسيار باالتر بتن و امكان 

:مزاياي ماندگاريِ قالبهاي عايق در دو طرف محل بتن ريزي 

عدم نياز به عمل آوري بتن •

مقاومت باالتر بتن نسبت به شرايط متداول  •

امكان بتن ريزي در مناطق سردسير  •

عدم نياز به عمليات گرم نگهداشتن بتن پس از بتن ريزي •

امكان بتن ريزي در مناطق گرمسير  •

جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب و كنترل حرارت داخلي بتن  •



	

:مقاومت در برابر آتش  -3-10

 دو هاي عايق ضخامت به توجه با
  آتش ضد و بتني ديوار طرف
)Inflammable( آنها بودن 

  هسته به حرارت نفوذ ضريب
 4 لاق حد و بوده كم بسيار بتني
 تا كشيد خواهد طول ساعت
 پيدا راه ديواره داخل به حرارات
 بسيار پاسخ روش اين . كند

 هاي آزمايش انواع به مناسبي
 از استفاده .است داشته آتش

  اقل حد ضخامت با گچي ورقهاي
 به آتش نفوذ از ميليمتر 12.5
 الاتص .نمايد مي ممانعت فوم الية
 تكيه به گچي ورقهاي اين

 پيچ با و مخصوص گاههاي
.گيرد مي صورت گالوانيزه

شاهدي به جا مانده از يك آتش سوزي بزرگ



:گذر دهي صوتي  -3-11

 الياف هاي تخته و برگ گچ هاي اليه پوشش و گفته، پيش عايق هاي اليه وجود به توجه با
 لحمس بتن ديوارهاي اين براي يافته وزن صدايِ شاخصِ دامنه  ديوار، سوي دو در سيماني
  مقررات در شده مشخص نيازِ مورد اقل حد از كه باشد مي بل دسي     58 تا 48  مابين
. كرد واهندخ تامين را خوبي بسيار آسايش آستانه لذا و بوده بيشتر مراتب به ساختمان ملي
. باشند مي معروف ) ساكت( QUIET ساختمانهاي به ساختمانها اين



حدود گذردهي صوتي

:گذر دهي صوتي  -3-11

به آساني شنيده ميشود

شنيده ميشود

قابل شنيدن است

به سختي شنيده ميشود

با سختي بسيار شنيده ميشود

STC Rating # Classification

25

30

35

45

48

قالب عايق ماندگار50 )63ا قابل افزايش ت(تقريبا ناشنيدني است 



:سازگاري با محيط زيست  -3-12

 ونهگ هيچ ساختمان توليد روش اين
 قالبهاي و نداشته مضر ضايعات
 بازگشت قابل %100 مصرفي عايق
 .باشند ميطبيعت چرخه به
 يقالبها پِرت كه است ذكر به الزم
 يدتول و بازيافت قابل همگي عايق
. بود خواهد مجدد
 اروپا و آمريكا در ساختمانها اين

 مي ناميده سبز ساختمانهاي
 سازگازي از نشان خود شوندكه
 محيط با توليد روش اين عالي
.باشد مي زيست



:انعطاف در طراحي  -3-13

ه و اين تكنولوژي داراي انعطاف بسيار بااليي در سـازگاري بـا طرحهـاي متنـوع معمـاري بـود      
.محدوديتي از اين ناحيه نخواهد داشت



:تطابق و سازگاري بسيار خوب تكنولوژي با فرهنگ و معماري ايراني و اسالمي  -3-14

 نيز و روش اين با شده توليد ساختمان نوع
 اب تفاوتي كاربردي نظر از آن مربوطه معماري

 بهاقال و نداشته معمولي آرمه بتن ساختمانهاي
  و هافرم در راحتي به توان مي نياز به بسته را

 گفرهن با بنابراين .نمود اجرا مختلف اشكال
  . دارد كامل سازگاري كنندگان مصرف



سرعت بسيار باال در اجراي سازه •

سرعت بسيار باال در نازك كاري داخلي و نماي ساختمان•

سادگي تكنولوژي توليد و حمل•

سادگي روش اجرايي •

اقتصادي بودن تكنولوژي •

صرفه جويي وافر در مصرف انرژي و كاهش چشمگير هزينه هاي سرمايش و گرمايش•

سادگي تعميرات مورد نياز برق و تاسيسات ساختمان هنگام بهره برداري•

مزاياي اجراي ساختمان به روش قالبهاي عايق ماندگار



مقاومت سازه اي بسيار باال به ويژه در برابر زلزله و نيروهاي جانبي•

داول و دستيابي به مقاومت باالتر بتن در مقايسه با ساختمانهاي بتني مت•
امكان اجرا در شرايط مختلف آب و هوايي

مقاومت باال در برابر آتش سوزي•

عايق صوتي بسيار مناسب و افزاينده آستانه آسايش ساكنين•

سازگار با محيط زيست  •

قابليت اجرا براي طرحهاي متنوع معماري•

سالميتطابق و سازگاري بسيار خوب تكنولوژي با فرهنگ و معماري ايراني و ا•



ازهسرعت بسيار باال در اجراي س



سرعت بسيار باال در نازك كاري داخلي و نماي ساختمان



چرا با قالب هاي عايق ماندگار ساختمان بسازيم؟       
سريع •

ساده •

با صرفه •

ايمن در اجرا •

بسيار مقاوم •

كاهش هزينه هاي انرژي •

سكوت و آسودگي •

پاكيزگي و سالمت •

ايمن در برابر آتش •

كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري   •

تنوع در معماري •


