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   ICFساخته  اي ديوارهاي نيمه پيش بررسي عملكرد لرزه

  ر، مهندس امان كرملويدكتر محمد زمان كب

  

افزون  هاي مختلف علم و تكنولوژي شاهد ظهور روز هاي صنعتي در عرصه همگام با گسترش كاربرد روش
ها با هدف اصلي  روشاين . هاي ساخت و ساز هستيم ها و راهكارهاي جديد در زمينه علم عمران و روش متد

ها و نيز استفاده بهينه در مصرف انرژي اندك اندك جايگزين  افزايش سرعت در ساخت، كاهش هزينه
اندركاران قرار  روي متخصصين و دست پيش هاي جديدي تعاريف و استاندارد هاي سنتي گشته و روش
ساخت و ساز خود مواجه است  سعي اي در نظام  در اين راستا كشور ما نيز كه با مشكالت عديده. دهند مي

هاي اخير  لذا در سال. هاي نوين، نياز فزاينده خود را به مسكن مرتفع سازد گيري از تكنولوژي دارد تا با بهره
  . باشيم صنعتي به كشور مي ساخت و ساز هاي جديد شاهد ورود روش

 ICFاف -سي -موسوم به آي ساخته ها، تكنولوژي ساخت بوسيله ديوارهاي نيمه پيش از جمله اين روش

(Insolating Concrete Form) به مرحله توليد و اجرا رسيده استباشد كه چنديست در كشور  مي .
ريزي و  استايرن در دو طرف خود بوده كه نقش قالب در زمان بتن  ديوارهاي مذكور شامل دو اليه صفحه پلي

  . )1شكل ( كنند بازي ميبرداري  ريزي و در زمان بهره نيز عايق را بعد از بتن

   

  
 RICFديوارهاي  -1شكل 
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 RICF (Reinforcedاف -سي -آي -باشد كه به  آر نشان دهنده نوع پيشرفته اين نوع ديوارها مي 1شكل  

Insolating Concrete Form) هاي ديوار نيز بطور صنعتي و در زمان  آرماتورخاص نوع در اين  . موسوم است
بندي،  هاي قالب جويي قابل توجهي در زمان و هزينه توليد در داخل ديوار تعبيه شده كه جمعا باعث صرفه

اي حاصل از كنار هم قرار دادن اين  شايان ذكر است كه سيستم سازه. شود كاري مي آرماتوربندي و عايق
هاي معمول بوده و بارهاي ثقلي به همراه بارهاي جانبي توسط ديوارهاي  د ستونديوارها در اكثر مواقع فاق

  . دهد تم را نشان ميساي از يك سازه اجرا شده با اين سي نمونه 2شكل . شوند برشي تحمل مي

  

  
 RICFاي  ساختمان با سيستم سازه -2شكل 

  

هاي پيشرفته  ، با پشتيباني شركت فراوردهICFساخته  اي ديوارهاي نيمه پيش پروژه بررسي عملكرد لرزه
ساختماني و همكاري دانشگاه صنعتي امير كبير و به منظور بررسي پارامترهاي مختلف رفتاري يك المان 

در اين پژوهش . المللي سازه و زلزله به انجام رسيد ها، در آزمايشگاه سازه پژوهشگاه بين ديوار اين سيستم
. مورد آزمايش قرار گرفت 2و  نسبت ارتفاع به طول  2/1ستم مذكور با مقياس چهار ديوار ساخته شده از سي

هاي مرزي دو انتهاي خود بوده و  هاي محصور كننده در المان دو ديوار از ديوارهاي آزمايش شده داراي تنگ
رفت و برگشتي ها تحت بار ثقلي ثابت و نيز بار جانبي بصورت  نمونه. دو ديوار ديگر فاقد اين آرماتورها بودند

(Cyclic Loading) هاي قائم دو انتهاي  هاي هيسترزيس ديوارها به همراه تغيير مكان قرار گرفته و منحني
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نشان دهنده يكي از ديوارهاي آزمايش شده  3شكل . ديوار و نيز كرنش آرماتورهاي انتهايي استخراج گرديد
  .  باشد قبل و بعد از تست مي

  

  
 هاي آزمايشگاهي قبل و بعد از آزمايش نمونه -2شكل 

  

پذيري  خوردگي ديوارها، مود گسيختگي و نيز شكل آزمايشات انجام شده منجر به تعيين الگوي ترك
هاي اجزاي  توان براي كاليبراسيون مدل به عالوه از نتايج بدست آمده مي. هاي آزمايشگاهي گرديد نمونه

اي  هاي سازه ك به صورت ميكرو و يا ماكرو بر روي اين سيستميرامترمحدود و نتيجتا انجام مطالعات پا
  . استفاده نمود

در نتايج بدست آمده و مشاهدات انجام شده، تاثير آرماتورهاي عمود بر صفحه كه مختص اين ديوارها 
يش ها در افزايش مقاومت ديوارها در اثر محصورشدگي، افزا ميلگرد تاثير اين. باشند تعيين گرديد مي

  . شد ارزيابيمثبت  پذيري و نيز بهبود وضعيت كمانشي آرماتورها شكل


