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 ICFاقلب عایق ماندگار        

اقلب اهی عایق ماندگار
(Insulating Concrete Forms)

ساخت،آوریفنهایزمینهدرشگرفیتحوالتدچاراخیرهایدههدربتنیهایسازه

ستقبالاباکهسیستمهااینازیکی.اندگردیدهبندیوقالبطراحیدهنده،تشکیلمواد

.باشدمیعایقبتنیقالبهاییاوICFاست،شدهروبروعمومی

دربیمناسعایقباشد،میسبکونسوزاستایرنپلیفومجنسازهاییقالبشاملکهسیستماین

حفظراانرژیصددر75حداقلسرمایشوگرمایشدرتواندمیوبودهصوتوبرودتحرارت،برابر

راحتیبه...ورسانیبرقسیستمهایها،پنجرهدربها،قبیلازساختمانملحقاتوقطعاتسایر.نماید

بهنیازبدونکارگاه،محلدرآسانوسریعساخت.باشدمیشدهساختهاجزایبرروینصبقابل

سازیانساختمسیستمنوعاینمزایایدیگرازماهر،نیمهکارگرانکمکباحتیوسنگینآالتماشین

.باشدمی
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هایکسباوشدهحذفهاستونسیستمایندر

اختهسبتنیباربردیوارباستونبجایساختمان

نایباشدهساختههایساختمانمعموال.شوندمی

شوندمیتشکیلبتنباکسچندیایکازسیستم

.دهندمیمابهراایالعادهفوقمقاومتکه
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ویژگی های سیستم

حتیپروژهیکتواندمیزماناست؛زمـانپروژهیکمـدیریتدرعاملترینمهمامروزه؛نصـببـاالیسرعـت

قطعا  ،بتنـیهایسـازهزمانبربخشـهایازیکی.بالعکسوبخشددوبارهحیاتیآنبهودادهنجاترااقتصادیغیر

کمتریزمانیازوگردیدهمتحولسیستمایندرمواردایندویهرکهباشدمیگذاریآرماتوروبنـدیقالـب

.باشندمیبرخوردار

بتنرطوبتشدنکمازبایدقالبریزی،برنامهومدیریتسازمان55شمارهنشریهطبقبر؛ریزیبتنباالیكیفیت

نوعهبتوجهباونماید،محافظتهواییوآبشرایطبرابردربتنازحالعیندرونمایدجلوگیریآنشیرهنشتو

.استگردیدهتامیناینامرساختماني،سیستمایندرقالبهابدنهبودنعایقنیزوهاقالببیناتصاالت

میکوزنبهتوجهباقالبهااین؛قالبآساننقلوحمل

هدرموجبوشدهجابجاکارگاهدرراحتیبهدارندکه

برایکهحالیدر.گردندنمیانسانینیرویرفتن

وبودهبیشترینفراتبهنیازمعمولیقالبهایجابجایی

وزنعلتبهنیزکارگاهبهقالبهاانتقالبرایهمچنین

.آیدمیبوجودزیادیمشکالتموجودقالبهاباالی
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رهاسازموادبهوتمیزبایداستفادهازبعدقالبهابودجهوبرنامهسازمانفنیمصوبهطبق؛رهاسازموادبهنیازعدم

بتندرتیمشکالبروزباعثکهنمودهاستفادهنفتیخورندهموادازپیمانکارانمتاسفانهمواقعاکثرودرشوندآغشته

ازفادهاستبهنیازیوگرفتهقرارثابتصورتبهمحلدرقالبهانظرموردبندیقالبروشدرکهحالیدرشوند؛می

.ندارندجداسازمواد

سانآجایگذاریجهتشدهتدبیرمکاندارایماندگارعایقهایقالبسیستمقالبهای؛آرماتورهامناسبجایگذاری

.باشندمیآرماتورها
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%90ازبیشمعرضدراستکشوریایرانکهآنجاییاز؛طبیعیبالیایازدیدهآسیبمناطقدراجراقابلیت

رنظمدزمانحداقلدردیدگانآسیبموقتاسکانغیرمترقبهحوادثبروزصورتدرشده،شناختهطبیعیحوادث

عایقگیویژبهتوجهباوباشدمیدیدگانآسیبسریعاسکانزمانیمشکلبهپاسخگوسیستماینکهبود،خواهد

.باشدمفیدمحیط،سرمایوگرمانظیردیدگانآسیبمشکالتکردنبرطرفدرتواندمیآنبودن

یمفراموشریزیبتنهایپروژهدرکهعواملیازیکی؛قالبداخلدربتن،جهتمناسبآوریعملشرایطتامین

تاندارهااسطبقبرباشد؛میدارندقرارقالبهادربتنکهزمانیدرحتییاوبرداریقالبازبعدبتنآوریعملگردد

میروز7میکروسیلیسیبتنهایمانندویژهشرایطدارایبتنهایوروز3معمولیبتنهایمورددرآوریعملمدت

ارچهپازاستفادهونیزمصنوعیسایهآوردنبوجودبامناسباستاندارددارایکارگاههایدرموارداکثردرکهباشد

دیبنقالـبسیستماینروازباشد،داشتهبردرراالزمبازدهیتواندنمیکهگیردمیصورتکارایننمدارهای

بمناسآوریعملجهتمناسبیمحیطتواندمیماند،خواهدبتنرویبرآنعایـققالباینکهبهتوجهباآنـیستـا

.نمایدتامینبتن
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ICFماندگارعایققالبباباربردیوارمسلحبتنساختمان هایاجرایروش

ازاصلحسازهکهمی باشداستایرنیپلیماندگارعایققالب هایبادرجابتن آرمهساختماناجرایسیستم،شیوهاین

واردیوقالب هایساختمانیسیستمایندر.می شود،تلقیمتداولهایسازهزمرهدرومسلحبتنساختمانآن،یک

کارخانهمحل،دردرآمدهجوششبکهصورت،بهمترمیلی2.2قطربهگالوانیزهآهنمفتولازاستفادهباسقف

کنددهشونمنبسطاستایرنپلیمانندکنندهعایقمصالحازپانل هاییقالبخارجیوداخلیوجوهدروشدهساخته

راحطنظرموردضخامتباونیازموردمیزانبهبندیآرماتورامکانبابتنیدیوارقالب های.می شوددادهسوز،قرار

واصلفوعمقباطرفهدویایکدالتیرصورتسقف،بهقالب هایودیوارهابرایبیشترومترمیلی500تا80از

سیستماینهکارخانتولیدخط.استتولید،قابلزیادنسبتا  مقیاسدرتولیدخطوط،توسطدلخواهومتغیرهایتیرچه

وودهبسبکسیستماینایکارخانههایمدول.کندتولیدرامسکونیواحدهایساختبرایالزمهایمدول،می تواند

راکاریروز-نفرمربعمتر20بربالغاجرایکهطوریبهمی باشددارارااجرادرسریعنصبونقلوحملقابلیت

تمسیساینهایمحدویتازیکیمی توانرامعماریشدهتمامدیوارهایمالحظهقابلنسبتا  ضخامتمی کندمقدور

.کردعنوان
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ماندگارعایققالبباباربردیوارمسلحبتنساختمان هایاجرایروشالزامات

.استفاده از این روش برای احداث دیوارهای باربر برشی بتنی قابل استفاده می باشد . 1

حث بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مب. 2

.رعایت شود 2800ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 

ایران 2800الزم است در طراحی وساخت دیوارهای باربر برشی ،تمامی الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد . 3

شود و مباحث مهم مقررات ملی ساختمان رعایت( آبا)آیین نامه بتن ایران (آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )

.

مصالح هرگونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی و میلگردگذاری دیوارها و مشخصات. 4

.با توجه به مراجع فوق باید رعایت شود 

.سانتی متر کمتر باشد 15حذاقل ضخامت دیوارهای بتنی نباید از . 5

معتبر و مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزا قالب بندی مانذگار ،باید مطابق با استاندارد های بین المللی. 6

.اسناد ارائه شده باشد 

.مشخصات سایر مصالح مصرفی باید مطابق استانداردها وآیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد . 7

.یا سایر استاندارد های بین المللی باشد  ASTMپلی استایرن منبسط شونده باید از نوع کند سوز مطابق با استاندارد. 8

.محافظت پلی استایرن با ضخامت کافی از اندودهای مناسب با توجه به شرایط داخلی و خارجی صورت گیرند . 9

ه رعایت مبحث سوم مقررات ملی سختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشری. 10

ختمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد سا444شماره 

،کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است

ات صدابندی هوا برد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبق.11

.می بایست طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود 

.مقررا ت ملی ساختمان رعایت شود 19الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث .12

الزم است تمهیدات الزم مناسب باشرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد..13

اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی ،پس از راه اندازی خط تولید کارخانه ،از مرکز تحقیقات ساختمان و.14

.مسکن الزامی است 

.پوشش مالت مناسب برای مفتول های فوالد در بدنه داخلی وخارجی تأمین گردد.15



تاریخچۀ استفاده از قالبهای عایق ماندگار-1

اجرایبرای1966سالدرروشایناز•
باهکگردیداستفادهآمریکادرفونداسیونها

1968سالدرسازهکلاجرایبهآنتعمیم
.دگردیاجراسیستماینباساختماناولین
امردرمتداولروشهایازیکیسیستماین

کشورهایدرساختمانصنعتی ِتولید
اضرححالدرکهایبگونهمیباشدپیشرفته
درتولیدیشرکتهایاززیادیتعداد

پا،ارواتحادیهکانادا،،آمریکاچونکشورهایی
انبوهیدتولبهروشاینبااسترالیاونیوزیلند
یقعاقالبهایآوریفن.دارنداشتغالمسکن
هبودآمریکاییآوریفنیکعمودیماندگار

ومسکنسازمانتشویقوتاییدموردکه
.باشدمیآمریکامتحدهایاالتشهریتوسعۀ
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:معرفی تکنولوژی  قالبهای عایق ماندگار -2

ایندراستفادهموردایسازهسیستم•
قلیثباربردیوارهایازجستنبهرهتکنولوژی

.باشدمیمسلحبتنجانبیو
اجرایمبنایبرساختتکنولوژیاین•

پلیمقاومقالبهایازاستفادهباساختمان
ربباردیوارهایطرفدودرمخصوصاستایرن

هادهنبنا،مسلحبتنباآنهابینپرکردنو
دهمانباقیخودمحلدرقالبهااین.استشده

وظیفهریزیبتنازپساول روز28درو
آنازپسوشدهدارعهدهرابتنآوریعمل
یحرارتبندیعایق)جملهازمهمیوظایفنیز

محل،العادهفوقصوتیبندیعایق،عالی
تاسیساتوبرقهایلولهعبورجهتمناسب

بسیارقالبها.داشتخواهندعهدهبررا(...و
لمحبهساختهپیشصورتبهوبودهسبک
سطتونکردنیباورسرعتیباوگردیدهحمل
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:مزایای اجرای ساختمان با قالبهای عایق ماندگار-3

:اجرادرباالبسیارسرعت-3-1•
باآندیبنقالبواقعدرونداشتهسنتیبندیقالببهنیازبتنیساختماناین•

نصبوجاییجابهقابلسادگیبهکارگرانتوسطکهسبکبسیارویژهبلوکهای
بهنسبتباالییبسیاراجراییسرعتکهاستبدیهیاینبنابر.گرددمیاجرااست

.داشتخواهدگردنداجرادیگریروشازکهمشابهیساختمانهای
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.قالبها به صورت عمودی از گوشه نصب می شوند
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نصبِقالبهایِعمودیِدیوار
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.دآرماتورِگذاریِافقیِازِیکِانتهایِبازِصورتِمیِپذیر
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راِامکانِقالبِبندیِفقطِدرِیکِوجهِدیوارِموجودِبودهِوِوجهِدیگر
.میِتوانِپسِازِآرماتورِبندیِقالبِبندیِکرد
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بستِاسکافولدهایِمخصوصِعالوهِبرِتامینِشاغولِبودنِدیوارِبهِعنوانِدار
.جهتِبتنِریزیِوِسایرِمواردِلزومِاستفادهِمیِشود
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.شودبتنِریزیِباِپمپِهایِموبایلِباِسرعتِوِکیفیتِباالییِانجامِمی
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.  بتن ریزی دیوارها بالفاصله پس از نصب قالبها انجام می گردد
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:سرعت بسیار باال در نازک کاری داخلی و نمای ساختمان -3-2
.وندشمیپیچمخصوصگاههایتکیهرویبرباالییظرافتوسرعتباوالدرایورقهای
.شودمیمشاهدهبرگگچباشدهدادهپوششاتاقیکازنماییشکلایندر
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نصبِورقهایِدرایِوالِبرِرویِتکیهِگاههایِمخصوص
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رِپسِازِنصبِدرایِوال،ِعملیاتِبتونهِکاریِوِنقاشیِد
.داخلِساختمانِصورتِمیِگیرد
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:سادگی تکنولوژی تولید و حمل قالبهای ویژه مورد نیاز -3-3

قالبهایتولیدوساختتکنولوژی•
منضدرنداردپیچیدگیماندگارعایق
هشدتولیدقالبهایباراندازیوحمل

سانیآبهجرثقیلبهنیازعدمدلیلبه
.میگیردصورتدستتوسط
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:سادگی در اجرا -3-4

هسادبسیارساختماناجراییروش•
جهتویژهمهارتهایبهنیازوبوده
...وآرماتوربندیوبندیقالب

فادهاستبااینبنابر.داشتنخواهد
ازبسیاریتوانمیروشایناز

هبراکشورتخصصفاقدنیروهای
سازدمینشانخاطر.گماردکار
مانجاقالبها،خاصماهیتدلیلبه
معمولکارهایبرعکسفعلاین

بهزنیاونبودهبرانرژیساختمانی
.نداردباالییبدنیقدرت
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:قیمت اقتصادی -3-5

.عوامل زیر موجب اقتصادی شدن این فناوری می گردند
فناوریباالیسرعتدلیلبهسرمایهسریعبازگشت•
:مانندسنتیبرزمانوبرهزینهعملیاتحذف•

رتغیدلیلبهسنتیبندیآرماتوروقالبندیحذف-
بتنیرباربدیوارسیستمبهمتعارفقابهایباربرسیستم

سنتیچینیدیوارحذف-
سنتیگچوگلوکاریسفیدحذف-
مانپالستروچسبانیسنگوسنتیسازینماحذف-
تاسیساتعبورجهتبهسنتیزنیشیارحذف-
آالتماشینازاستفادهامکانونصبتکنولوژیسادگی-
کاهشاقلحدبهرابناساختجهتنیازموردساعتنفر
.دهدمی

قالبهاحملهزینهبودنپایینوبودنسبک•
انساختمگرمایشوسرمایشهزینهدروافرجوییصرفه•

 ICFاقلب عایق ماندگار        



:صرفه جویی وافر در مصرف انرژی -3-6

هِقالبهایِعایقِبهِجاِماندهِدرِسویِدیوار،ِنقشِبسیارِموثریِدرِصرف•
.ِِجوییِدرِمصرفِانرژیِدارند
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:سادگی و سرعت عملیات تاسیساتی وتعمیرات مورد نیاز در آینده -3-7

مکانماندهجابهعایققالب•
تاسیساتعبوربرایمناسبی
.باشدمیبرقیومکانیکی

اینگونهتاسیساتعمالَ•
دیدهاینکهبدونساختمانها

وبودهکارروبصورتشوند
وزماناقلحدباآیندهتعمیرات
بدونهمچنینوهزینه

ساکنینبرایایجادمزاحمت
.بودخواهدانجامقابل
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بهنیازیتاسیساتوبرقهایلولهعبوربرای•
دستگاهباونبودهتخریبوزنیشیار

ازنظرموردقسمتهای(نایفهات)مخصوص
ساتتاسیوهالولهوشدهبریدهسرعتباقالب
.گردندمینصبآنداخلدر
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( :بویژه در برابر زمین لرزه)مقاومت سازه ای بسیار باال -3-8
وسطِوِیاِسیستمِسازهِایِاینِروشِدرِواقعِدیوارهایِبتنیِباربرِاستِباِشکلِپذیریِمت•

زلزه2800ِاینِسیستمِسازهِایِیکیِازِسیستمهایِمتداولِآیینِنامهِ.ِمعمولیِمیِباشد
شهِبدیهیِاستِکهِمقادیرِآرماتورِوِدیتایلِهایِاجراییِآنِمتناسبِباِنق.ِایرانِاست

معماریِوِبرِاساسِمحاسباتِسازهِایِبرِاساسِمقرراتِملیِساختمانِوِآیینِنامهِهای
زمانِبهِعلتِیکپارچگیِکلیهِدیوارهایِباربرِوِبتنِریزیِهم.ِملیِتعیینِخواهدِشدِ

.همگیِآنهاِمقاومتِجانبیِوِنیزِثقلیِاینِسازهِهاِایدهِآلِاستِ

باز مانده از ICFساختمانی با فن آوری 
سونامی در آمریکا
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پس از طوفان کاترینا در ICFساختمانی یا فن آوری 
آمریکا

تنبدلیلبهشودمییادآور•
اجزاتمامهمزمانریزی
پروژه،محلدردیوارهااین
ایسازهسیستماین

معضالتومشکالت
ساختهپیشساختمانهای

یعلونداشتهرااتصاالتدر
نیروهایبرابردرالخصوص
مقاومتزلزلهوجانبی
.دارندایالعادهخارق
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پسِازِطوفانِکاتریناِدرِآمریکا ICFساختمانِباِفنِآوریِ
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:ی عدم نیاز به نگهداری بتن و امکان بتن ریزی در شرایط مختلف آب و هوای-3-9

تقیممستابشنیزوسرمانفوذازرابتنعایقهااین
ردراریزیبتنامکانلذاوداشتهمحفوظآفتاب
وسردسیرازاعمهواییوآبمختلفشرایط
.میکنندفراهمگرمسیر
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درِآالسکاICFبتنِریزیِدیوارهایِیکِساختمانِ
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مختلف آب و هواییاجرادرشرایطمقاومت سازه ای بسیار باالتر بتن و امکان 

:مزایای ماندگاریِ قالبهای عایق در دو طرفِ محل بتن ریزی 

عدم نیاز به عمل آوری بتن•

مقاومت باالتر بتن نسبت به شرایط متداول •

امکان بتن ریزی در مناطق سردسیر •

عدم نیاز به عملیات گرم نگهداشتن بتن پس از بتن ریزی•

امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر •

جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و کنترل حرارت داخلی بتن •
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:مقاومت در برابر آتش -3-10

دوهایعایقضخامتبهتوجهبا
آتشضدوبتنیدیوارطرف

(Inflammable)آنهابودن
هستهبهحرارتنفوذضریب
4لاقحدوبودهکمبسیاربتنی
تاکشیدخواهدطولساعت
پیداراهدیوارهداخلبهحرارات

بسیارپاسخروشاین.کند
هایآزمایشانواعبهمناسبی
ازاستفاده.استداشتهآتش

اقلحدضخامتباگچیورقهای
بهآتشنفوذازمیلیمتر12.5
الاتص.نمایدمیممانعتفومالیۀ
تکیهبهگچیورقهایاین

پیچباومخصوصگاههای
.گیردمیصورتگالوانیزه

شاهدی به جا مانده از یک آتش سوزی بزرگ
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:گذر دهی صوتی -3-11

اخص شدامنهدیوار،سویدودرسیمانیالیافهایتختهوبرگگچهایالیهپوششوگفته،پیشعایقهایالیهوجودبهتوجهبا
مقرراتدرشدهمشخصنیاز مورداقلحدازکهباشدمیبلدسی58تا48مابینمسلحبتندیوارهایاینبراییافتهوزنصدای 
.کردخواهندتامینراخوبیبسیارآسایشآستانهلذاوبودهبیشترمراتببهساختمانملی
.باشندمیمعروف(ساکت)QUIETساختمانهایبهساختمانهااین
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حدود گذردهی صوتی

به آسانی شنیده میشود

شنیده میشود

قابل شنیدن است

به سختی شنیده میشود

با سختی بسیار شنیده میشود

STC Rating # Classification

25

30

35

45

48

قالب عایق ماندگار50 (63ا قابل افزایش ت)تقریبا ناشنیدنی است 
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:سازگاری با محیط زیست -3-12

رمضضایعاتگونههیچساختمانتولیدروشاین
بازگشتقابل%100مصرفیعایققالبهایونداشته

.باشندمیطبیعتچرخهبه
بلقاهمگیعایققالبهایپ رتکهاستذکربهالزم

.بودخواهدمجددتولیدوبازیافت
سبزساختمانهایاروپاوآمریکادرساختمانهااین

نایعالیسازگازیازنشانخودشوندکهمینامیده
.باشدمیزیستمحیطباتولیدروش
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:انعطاف در طراحی -3-13

.اینِتکنولوژیِدارایِانعطافِبسیارِباالییِدرِسازگاریِباِطرحهایِمتنوعِمعماریِبودهِوِمحدودیتیِازِاینِناحیهِنخواهدِداشت



:تطابق و سازگاری بسیار خوب تکنولوژی با فرهنگ و معماری ایرانی و اسالمی -3-14

ظرنازآنمربوطهمعمارینیزوروشاینباشدهتولیدساختماننوع
رابهاقالونداشتهمعمولیآرمهبتنساختمانهایباتفاوتیکاربردی

.مودناجرامختلفاشکالوفرمهادرراحتیبهتوانمینیازبهبسته
.داردکاملسازگاریکنندگانمصرففرهنگبابنابراین
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سرعت بسیار باال در اجرای سازه•

سرعت بسیار باال در نازک کاری داخلی و نمای ساختمان•

سادگی تکنولوژی تولید و حمل•

سادگی روش اجرایی•

اقتصادی بودن تکنولوژی•

صرفه جویی وافر در مصرف انرژی و کاهش چشمگیر هزینه های سرمایش و گرمایش•

سادگی تعمیرات مورد نیاز برق و تاسیسات ساختمان هنگام بهره برداری•

مزایای اجرای ساختمان به روش قالبهای عایق ماندگار



مقاومت سازه ای بسیار باال به ویژه در برابر زلزله و نیروهای جانبی•

ف آب و اجرا در شرایط مختلامشکان دستیابی به مقاومت باالتر بتن در مقایسه با ساختمانهای بتنی متداول و •
هوایی

مقاومت باال در برابر آتش سوزی•

عایق صوتی بسیار مناسب و افزاینده آستانه آسایش ساکنین•

سازگار با محیط زیست•

قابلیت اجرا برای طرحهای متنوع معماری•

تطابق و سازگاری بسیار خوب تکنولوژی با فرهنگ و معماری ایرانی و اسالمی•
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ازهسرعت بسیار باال در اجرای س

 ICFاقلب عایق ماندگار        



سرعت بسیار باال در نازک کاری داخلی و نمای ساختمان
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چرا با قالب های عایق ماندگار ساختمان بسازیم؟      
سریع•
ساده•
با صرفه•
ایمن در اجرا•
بسیار مقاوم•
کاهش هزینه های انرژی•
سکوت و آسودگی•
پاکیزگی و سالمت•
ایمن در برابر آتش•
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری •
تنوع در معماری•
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ICFاشكال مختلف 
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پس از بتن ريزي كه از خارج بوسيله يك اليه آجر و از داخل EPSقالب عايق 
.بوسيله يك اليه تخته گچي بطور مكانيكي به بتن نصب شده اند
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روش اجرا

بلوك هاي عايق در كارخانه توسط دستگاه هاي خودكار به اشكال مورد نياز ساخته شده-1
.  و به محل كارگاه حمل مي شود

فونداسيون ساختمان با تعبيه آرماتورهاي انتظار بر اساس پالن ساختمان و ديوارهاي-2
اي كه آرماتورهاي انتظار ميان آنها قرار گيرد روي نهبه گوICFهايباربر سازه اجرا و بلوك

.  شوندهم چيده مي
بتن گردد، پس ازها از ميلگردهاي افقي و عمودي استفاده ميجهت تقويت سازه مابين بلوك-3

.مانداستايرن بصورت ماندگار در سازه باقي ميهاي پليها، قالبريزي نيز مابين بلوك
ي مي پس از بتن ريزي مابين بلوك ها، قالب هاي پلي استايرن بصورت ماندگار در سازه باق-4

.ماند
مانند گچ برگ، هاييمي توان از پوششداخل وخارج ساختمان سازيكاري و نماجهت نازك-5

.سمنت برد ومشابه آن با استفاده از اتصاالت سرد اقدام نمود
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سیستم سوپر پانل
Super Panel
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اجرای ساختمان و جزئیات اجراییروش اهی ساخت ، فناوری اهی نوین

با تشكر از توجه شما 


