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 مقدمه -1-1

سازی از جهت ساختهپیشبا توجه به وجود مناطق با آب هوای سخت کاری در کشور اهمیت کار 

باشد از طرف دیگر با توجه به نوع کاربری و میکاهش زمان کار برای هر پروژه در فضای باز، روشن 

باشد، میتعداد طبقات مورد نیاز با توجه به اینکه هدف تولید ارزان قیمت در کنار افزایش سرعت تولید 

این که سیستم بتنی به خاطر نوع مصالح برای  لدلیه گیرد و بمیت مورد توجه قرار منابع ارزان قیمت ساخ

دبیل از بابت  یک سیستم ارزان قیمت نسبت به سایر سیستم ها کامال شناخته کشور ما و بخصوص منطقه ار

 .شودبتنی متمرکز  می ساختهپیشروی مسئله  به این علت در این تحقیق مستقیماشده است، 

 

 

 

 تحقیقاهمیت و ضرورت  -2-1

بتنی وجود دارد این است که در کنار این که به مباحث  ساختهپیشای که در مورد سیستم  مسئله

شود اصوال یک آیین نامه جامع نیز جهت طراحی میبتنی در دانشگاههای کشور تقریبا پرداخته ن ساختهپیش

آگاهی در مورد این  میاین سیستم در کشور ما وجود ندارد و اکثر جامعه مهندسی کشور از یک نوع ک

این نوع سیستم تبدیل به یک سیستم کامال غریب و نامشخص برای قشر عمده این برند و میسیستم رنج 

یکی از دالیل عدم توسعه این سیستم در صنعت ساختمان علیرغم ضرورت  اصوالاست و شاید جامعه گشته

گذاران کشور که خود نیز عمدتا عضوی از این جامعه مهندسی  تو سیاسآن، این باشد که مسئوالن 

ها نا به دالیل ذکر شده دوست ندارند بیشتر سراغ روشهای نو که در شروع مستلزم انجام آموزشباشند بمی



و نظارت های بیشتر است بروند با تمامی این احوال در کشور ما چندین شرکت محدود قدیمی وجود 

در های کنونی اند، بوده و شرکت دارند که عمدتا یادگاری از شرکتهای خارجی که قبال در ایران کار میکرده

نمایند و در کل، در تمامی این میهای ساخت چندین دهه قبل را اجرا ها و روشموارد همان نقشه باغل

ها، با هم متفاوت چند شرکت چند خصوصیت مشترک وجود دارد اول اینکه تمامی تولیدات این شرکت

ه داشتن نقشه های جامع و باشد و دوم اینکه تمامی آنها به اتفاق در سری نگمیو مختص آن شرکت 

نمایند و به این ترتیب بررسی دوباره علمی میهای محاسباتی تمام تالش و کوشش خود را دفترچه و فایل

بدلیل وجود نقشه ها کلی و ناقص در دست کارفرما بسیار سخت  اصوالو مقایسه نمونه ای اجرا شده یا 

باشد. برخی علت این موارد را دالیل میمحال  بابه دلیل عدم وجود نقشه ها تقریو در موارد بسیاری 

اقتصادی از بابت اینکه با آشکار شدن روش ساخت تعداد رقبا افزایش خواهند یافت و در نتیجه کاهش 

دانند و برخی علت را در قدیمی بودن روشها و ترس از میاین صنعت برای صاحبان شرکت ها  دهیسود

سازی توسط این شرکتها  با توجه به قوانین جدید  و به ساختمان روشن شدن ایرادات کلی و جزئی وارد

دانند. در نهایت با توجه به تمامی تالشهای این جانب در برقراری ارتباط میاز دست رفتن بازار فعلی آنها 

با شرکت های مذبور که با شکست مواجه گردید ضرورت این تحقیق در ارائه یک روش نزدیک به 

باشد تا عالوه بر توسعه این مبحث در جامعه میهایی داخل در بررسی چنین ساختمانهای موجود روش

تا حدودی تفاوت های منحصر به خود این سیستم با سیستم های نزدیک به آن روشن تر گردد و یک 

 نمونه با ذکر روشها در نقاط مورد تفاوت ارائه گردد. و به این ترتیب این راه برای توسعه مسکن سریع و

 ارزان قیمت فراهم گردد.

 

 

 

 



  نامهپایانسناریو  -1-3

بتنی را با ذکر  ساختهپیش، سیستم اسکلتی با دیوارهای ساختهپیشبعد از بررسی انواع سیستم های 

گرفتن مسئله پیمون طراحی  ردر نظشود. سپس ابتدا برای این سیستم یک پالن پیشنهادی با علل آن ارائه می

مدل اولیه را با استفاده از مقاطع آماده و بارگذاری  Autodesk Revit Structureکرده سپس توسط نرم افزار 

یابد در این مرحله دو میانتقال  Etabsدهیم سپس جهت طراحی این مدل را به نرم افزار میآن انجام 

، پس از حل آن، اول نوع و اتصاالتدوم نحوه مدل کردن مشکل وجود دارد یکی عدم انتقال دیوارها و 

شود. سپس  دیوارهای میتعداد و مکان دیوارها و دوم تاثیر مقدار صلبیت اتصاالت در کل سازه را بررسی 

در پایان یک  کهغیر سازه ای را براساس مبحث انرژی، دسترسی در منطقه و سرعت و قیمت آن پیشنهاد 

سهولت تولید در کارخانه پیشنهاد داده شده را از لحاظ تغییر در میزان سختی و  اتصال نمونه که براساس

همچنین روشی برای مقایسه اقتصادی  کنیم.میصلبیت اتصال با  تغییرات جزئی در اجزاء اتصال بررسی 

ام انج از نظر اقتصادی های صنعتی با سنتی در شرایط مختلفئه و مقایسه سیستماهای ساختمانی ارسیستم

 پذیرد.می
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 مباني نظري 

 سازي ساختمان و انواع آنيدر صنعت

  



 

 

 

 مقدمه -2-1

ساسانی و  یهاکاخاز دوران قبل در آثار باستانی گذشته از قبیل اهرام مصر، معابد روم و یونان و 

ی مزبور هابنابراین ساختماناند و آماده شده مورد استفاده قرار گرفته هخامنشی به کرات قطعات سنگ قبال

ساخته نامید. منتهی در گذشته بخاطر عدم وجود وسایل توان تا حدودی پیشمیرا از نظر تعاریف امروزی 

اند. در سال بردهمیقطعات را در محل اجرای ساختمان آماده نموده و بکار  اکثراارتباطی و حمل و نقل 

گیری بتون و تولید قطعات مؤسسه کامودر فرانسه موفق به قالب میالدی رایموند گوانبه و متعاقب آن 1869

سازی بوجود سنگین را جهت ساختمان سازیساختهپیشبتونی سنگین گردیده و بدینوسیله اولین سیستم 

  آوردند.

سازی نیز بوجود آمد، منتهی های دیگر پیشپس از این تحوالت تا پایان آخرین جنگ جهانی سیستم

تجهیزات ساختمانی و حمل و نقل  ر وجود مشکل و موانع مختلف و وفور کارگر و کمبودهیچکدام بخاط

ی ساختمانی مربوط به این هامورد استقبال عمومی واقع نگردید. ولی اکثر مطالعات مفید درباره سیستم

 های شدیدی به منظوردوره است. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و ورود آوارگان به کشورها، فعالیت

و سکنا دادن مردم در کشورهای صدمه دیده شروع شد و این احتیاجات باعث ایجاد تحول  هاترمیم خرابی

 سازی ساختمان گردید و صنایع مذکور را به تکامل نزدیک کرد. در صنایع پیش

انگلستان  "هترفولدشاید  "انجمن شهر  1948در اروپا این ایده در قرن نوزدهم قوت گرفت، در سال 

جهانی  تو شهررا بنیان نهاد که سیستم ساختمان مدارس را با همان نام  CLASPسیوم ساختمانی کنسر

ی های دیگر نیز تاسیس گردیدند و این امر موجب توسعه این سیستم با نامهابوجود آورد و شرکت

SCOLLA  وSEAL ی نیز کشانیده شد. ارقام زیر میزان سازبه زمینه خانه اگردید. و این توسعه تدریج

 دهد.میی را در کشورهای اروپایی نشان سازساختهپیش

 

 

 



 در کشورهای مختلف یسازساختهپیشمیزان  1-2جدول 

 

 ي و تولید صنعتي ساختمان سازساختهپیشلزوم  -2-2

ی دیگری نیز وجود هاضرورت ی که قبال بیان گردیدسازساختهپیشی عمده هاعالوه بر ضرورت

 شود.دارد که در ادامه شرح داده می

 در مدیریت بازسازي مناطق زلزله زدهساخته پیش يهاساختماننقش  -2-2-1

ه در برابر زلزله، کیفیت مطلوب، سرعت اجرا و همچنین اقتصادی بودن طرح، سازی پایداری، ایمن

یی هاند. یکی از روشگیرپارامترهایی هستند که بایستی در بازسازی و بهسازی مناطق زلزله زده مد نظر قرار

است نیاز کشور به  تواند جوابگوی احتیاجات فوق باشد استفاده از تکنولوژی پیش ساختگیکه می

ی مسکونی کوچک برای افراد کم درآمد و همچنین برنامه های به خصوص تامین ساختمانسازساختمان

مستلزم افزایش بازدهی تولید  های ساختمانسازی فرسوده و مقاومهابلند مدت دولت برای بهسازی بافت

آورد که در آن طراحی، پیش ساختگی امکان صنعتی کردن ساختمان را به وجود می .در سطح کشور است

تولید، نصب، به صورت فنی و مهندسی امکان پذیر خواهد بود. پیشرفت این صنعت چنان بوده است که 

ی کارگاهی، قابلیت ساخت و دپو نمودن هاکاهش هزینه نه تنها کیفیت باال، تقلیل هزینه، سرعت احداث،

از حوادث، کاهش تاثیر شرایط فصلی بر روی ساخت و ساز و زیبایی مورد نیاز را در حد استاندارد  قبل

 ی را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تاثیر قرار داده است.سازتامین نموده بلکه سایر صنایع خانه

ی هاسازهل آن احداث و نظارت دقیق و به دنبا هانامهی سنتی، عدم رعایت آیینهااستفاده از روش

، از اهم مسائلی است که در ساخت وساز کشور مشاهده (..زلزله، باد و.)آسیب پذیردرمقابل نیروهای وارده 

 شود. می

 ي مربوطهاسازي و استانداردي پیشهامزایاي عمده روش -2-2-2

 آلمان

40% 

                          سوئد   

60% 

انگلیس                           

40% 

 فرانسه

% 5/22 

 سوئیس

20% 

                    روسیه

80% 



های تولیدی در صنایع های ساختمانی رشد سریعتری را بیش از سایر هزینهدر بیست سال اخیر هزینه

اند این روند کم و بیش در مورد کلیه کشورهای جهانی به ویژه کشورهای رو به رشد وجود دیگر داشته

های ساختمانی بسیار موثر های جدید در امور ساختمانی در کاهش هزینهدارد. بنابراین استفاده از تکنیک

ارج نیروی انسانی است. تاکنون روش متداول در مخ هابوده است. یکی از اقالم مهم هزینه در ساختمان

در محل احداث حضور داشته باشند و  انمود که اکثر نیروی انسانی مستقیماحداث ساختمان ایجاب می

ی سریع در چندین سال اخیر هاوظایف گوناگون و دشواری را به دوش داشته باشند. دگرگونی و پیشرفت

ی تولید انبوه ساختمانی را بوجود آورده است. با توجه باینکه هااهدر صنایع ساختمانی امکان ایجاد کارگ

 گردد از مزایا و محاسن زیر برخوردارند.میساخته توسط ماشین آالت تهیه قطعات پیش کال

 وجود دارد. . امکان تولید بصورت انبوه1

 . کاهش قیمت تمام شده بدلیل تولید انبوه.2

کیفی در کارخانه در صورتیکه در محل احداث ساختمان در اغلب . امکان کنترل کیفی و آزمایشات 3

 موارد غیر ممکن است.

ساخته در محل . تغییرات شرایط جوی منجمله سرما و گرما تاثیری در تولید مصالح و قطعات پیش4

 کارخانه تولیدی ندارد.

گردد بلکه نمی ساخته شده به محل ساختمان نه تنها باعث افزایش هزینه حمل. حمل مصالح پیش5

 شود.میدر اغلب موارد اولیه بصورت مجزا بطریقه سنتی نیز ارزانتر تمام 

 . کاهش زمان اجرای کار ساختمان 6

 . افزایش عمر اقتصادی ساختمان 7

الزم به ذکر است که به دلیل متنوع بودن نوع قطعات، استاندارد خاصی در خصوص قطعات 

طرح و محاسبه  18ـ5ا منابع استاندارد موجود در ایران آئین نامة شماره ساخته بتونی وجود ندارد. تنهپیش

باشد میساخته پیشی بتنی هاسازهطرح و محاسبه  388ی بتن آرمه و همچنین آئین نامة شماره هاساختمان

 130نشریه شماره  اباشند. ضمنمی PCIو  ASTMالمللی آن گیرد. استاندارد بینمیکه مورد استفاده قرار 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تحت عنوان بتن و اجرای آن که مباحث آن ترجمه کامل نشریه منتشره 

 باشد.باشد نیز منبع استفاده این واحدها میمیاز طرف انجمن سیمان و بتن انگلستان 



ارتند گردد که عبمیساخته پیشی هابه طور کلی چند مسئله باعث استفاده هر چه بیشتر از ساختمان

 از:

باشد میفلزی بسیار مهم ساخته پیشی هادقت در کار، که در ساختمان -2. سرعت در اجرا -1

ی سر باال و نفوذی بسیار مشکل دارند واین مسئله هامخصوصا در ایران که از نظر جوش خصوصا جوش

 راحتی در نصب -4. نظارت کافی -3 تواند در کارخانه برطرف گردد.می

 يگیرنتیجه -2-2-3

توان با استفاده از ی موجود در صنعت ساختمان میهابا استفاده از علم جدید و تکنولوژی -1

ی داشته سازکمک بزرگی در ساخت و ساز کشور به خصوص از نظر کیفیت و انبوهساخته پیشی هاخانه

 باشیم.

ایران که دائما در جریان در کشوری مثل ساخته پیشی هاوارد کردن و استفاده از صنعت خانه -2

ی آسیب دیده دارد الزم و ضروری هاو روستا های شهرسازحوادث غیر مترقبه بوده و نیاز مبرم به مسائل باز

 رسد.به نظر می

تواند ی سنتی اقتصادی بوده که این موضوع میسازنسبت به خانهساخته پیشی هااستفاده از خانه -3

 مطرح گردد. ایهنامبه عنوان مقاله و پایان

 

 ي از لحاظ اقلیم و صرفه اقتصاديسازساختهپیشتنوع  -2-3

 3d چوبی و–فلزی  –بتنی ساخته پیشی هابه چند صورت ساختمان ی صنعتیهابه طور کلی خانه

باشند که بر اساس مقتضیات مکانی و معایب خاص می هاباشند که هر کدام دارای مزیتو.... موجود می

 تواند اقتصادی و کاربردی باشد.کشور بعضی بر دیگری به علت امکانات و عوامل مختلف می و شرایط هر

 ساختهپیشی هامثال در کشورهایی همچون کانادا و روسیه که از نظر مصالح چوبی غنی بوده ساختمان

ساخته پیشی هافلزی و در ایران ساختمانساخته پیشی هایی همچون آمریکا ساختمانهاچوبی و در کشور

رسند البته بدیهی است که عواملی از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل میبتنی اقتصادی به نظر 

ساخته پیشکه در اقتصادی بودن نوع ساختمان  باشندی تولید تواما از جمله مواردی میهاامکانات و دستگاه

 دخیل است.



 چوبي ساخته پیشي هاسازه -2-3-1

اشتن خواص منحصر به فرد خود به عنوان یکی از محصوالت بسیار مهم در صنعت چوب به دلیل د

رود. چوب به دلیل دارا بودن وزن کم نسبت به فوالد و بتن نیروی کمتری از زلزله یه ساختمان بکار می

ی چوبی کمتر بوده و هاگیرد در نتیجه نیروی ناشی از زلزله برای طراحی و محاسبه در ساختمانخود می

ی چوبی که اکثرا باعث هاسازهاز اشکاالت بسیار مهم در  خواهد بود. ایباعث کم شدن ابعاد عناصر سازه

باشد و پی می هاشود عدم طراحی مناسب و دقیق اتصاالت برای انتقال بار به ستونمی هاسازهتخریب آن 

 باشد.ناسب میچوبی با امنیت کافی نیازمند طراحی و نصب اتصاالت م ایلذا داشتن سازه

  چوبيساخته پیشي هامزایاي خانه -2-3-1-1

 باال بودن نسبت مقاومت به وزن - 

 کاهش وزن ساختمان و به تبعه آن کاهش نیروی زلزله -

 نصب ساده -

 قابلیت استهالک انرژی -

 در دسترس بودن در منطق شمالی کشور -

  عایق صوتی و حرارتی شکل -

  حمل و نقل آسان -

شود که کل رفتار ساختمان در برابر تاثیرات زلزله مطلوب باشد. پذیری سازه باعث میشکل 

شوند به جذب انرژی در سازه ی پالستیکی غیر فعال میهای ساختمانی که بوسیله تغییر شکلهاذخیره

ری توان دریافت که ماده چوب دارای شکل پذیاز مطالعه منحنی بار تغییر مکان چوب می کنند.کمک می

ی چوبی فراهم هاسازهپذیری الزم را در توان شکلباشد اما به کمک اتصاالت مناسب میمناسبی نمی

ی زلزله از عضوهای ترد هانیرو نمایند.نمود.این اتصاالت همانند یک زنجیر نرم و شکل پذیر عمل می

شوند. ند هدایت میی نرم با رفتار غیر خطی پالستیکی که به همین منظور طراحی شدهاسازه به عضو

شود. میخ( حاصل میگل –پیچ  –ت و وسایل بست ماشینی )میخ رفتار شکل پذیر سازه به وسیله اتصاال

 باشد.طراحی اتصاالت باعث رفتار خطی و غیر خطی سازه با نحوه مورد نظر می

 ي ساختمان داراي اسكلت چوبيهاسیستم -2-3-1-2



ی خرپا هاسازهدر طی قرن گذشته با تولید و توسعه صفحات پوششی چوبی و ترکیب آن با سیستم 

ی اسکلت چوبی شده است. در ساخت بناهای چوبی نیروهای هامنجر به پیدایش نسل جدیدی از ساختمان

 شوند.ی دیوار، سقف و کف طبقات توسط مقاطع الوار چوبی تحمل میهامحوری در المان

و  هادیگر صفحات پوششی چوبی با مقاومت برشی عالوه بر سختی اجزا ساختمانی )دیواراز طرف 

توان هر یک از اجزای ی چوبی میهاسازهنماید. در اسکلت ( سختی کل سازه را هم تامین میهاسقف

 .کردتوان با مواد عایق پر را می هافضای ما بین چوب سازه را به راحتی در پیکر بندی آن جابجا کرد.

و  هاباشد. فاصله ما بین ستونبدینوسیله اعضای باربر عایق حرارتی و صوتی الزم و مناسب را دارا می

 ی چوبی بستگی به ابعاد صفحات پوششی چوبی دارد.های ساختمانهاتیر

 عناصر باربر سازه -2-3-1-3

از لحاظ باربری چند دهند که و صفحات پوششی دیوارها با هم تشکیل سیستمی را می هاترکیب تیر

شوند و باشد. صفحات پوششی دیوارها مانع از کمانش تیرها میبه تنهایی می هابرابر ظرفیت هریک از آن

کنند. اتصال صفحات پوششی دیوار به تیرهای از کمانش صفحات پوششی جلوگیری می هاهمزمان تیر

شود. اجزا ساختمانی چوبی ساخته شده برای برقرار می ه و پیچگیرچوبی به کمک وسایل اتصال مانند میخ

مناسب ساخته پیشهم برای ساخت در کارگاه ساختمانی و هم در اجرای یک ساختمان  هادیوارها و سقف

 است.

 فلزيساخته پیشي هاساختمان -2-3-2

 استفاده هاسازهکه بنیاد مسکن انقالب نیز برای بازسازی شهر بم از این نوع  هااین نوع ساختمان

شود که نقشه و طرح به آن در کارخانه تولید می اییی هستند که تمام قسمت سازههانماید ساختمانمی

 سپس شود.موجود در نقشه، سازه مورد نظر ساخته می ایشود و بر اساس جزئیات سازهسازنده داده می

گردند و عملیات برش و نی تهیه میبا داشتن استاندارد و مدارک ف هاو پیچ و مهره هاو پروفیل هاورق

شود و برداشت پلیسه و جوشکاری سوراخکاری طبق نقشه و با دقت باال توسط افراد متخصص انجام می

پذیرد و پس از تمیز کاری و ریختن گل جوش عملیات رنگ کاری صورت با دقت باال صورت می

نمایند و یت و صحت کار را کنترل میپذیرد. مسئول کنترل کیفیت کارخانه و سپس مهندس ناظر کیفمی

شود در محل کار نیز تحویل نماید و سپس به محل کار برده میگهگاه نماینده کار فرما بر کار نظارت می

شود تا گیرنده با دقت کافی کنترل نموده در صورتیکه ایرادی مشاهده گردد به کارخانه باز گردانده می



ه شده به محل بر روی پی از قبل اجرا شده سازه سوار و نصب اصالح شود. پس از رسیدن قطعات ساخت

 باشد.باشد و دیگر نیازی به جوشکاری در محل نمیگردد تمام اتصاالت به وسیله پیچ و مهره میمی

ی خم شده با گالوانیزه است که هافلزی استفاده از پروفیلساخته پیشی هانوعی دیگر از ساختمان

باشد گ زدگی مقاوم هستند و مزیت این سیستم سبکی آن و سرعت نصب باال میدر برابر پوسیدگی و زن

با توجه به اینکه وضعیت جوشکاری در ایران بسیار بد  .باشدپیچی می او اتصاالت به صورت پرچ و گاه

 70بوده و اغلب پیمانکاران و حتی ناظران از کیفیت جوش خوب اطالعی ندارند و در حدود بیش از 

 های فلزی دارای جوش نامناسبند و با توجه به زلزله خیزی ایران استفاده ازاین ساختمانهادرصد ساختمان

عدم نیاز به کارگران بسیار  باشد.یت در کارگاه و نظارت دقیق مطلوب و الزامی میی با کیفهابه دلیل جوش

 باشد.می هاسازهماهر در محل از مزایای دیگر این نوع 

  ديتري ساختهپیشي هاساختمان -2-3-3

باشند که یک عایق سبک شامل دو الیه شبکه مش جوش شده فوالدی میساخته پیشی هاپانل

شوند که پس ی خرپایی به یکدیگر متصل میهان در میان آن قرار گرفته و توسط یک سری الماناستایرپلی

 هاروند پانلبعنوان المان دیوار و سقف ساختمان بکار می هااین پانل شود.از نصب با بتن شاتکریت می

بارهای جانبی نیز عمل ی فضای معماری به عنوان دیوار باربر قائم و برشی در برابر سازعالوه بر نقش جدا

 گردد.بار جانبی ناشی از زلزله از طریق دیافراگم صلب به نسبت سختی بین دیوارها توزیع می نمایند.می

 3، 5سانتی متر و قطر اعضای خرپایی  10سانتی متر و فاصله بین خرپاها  6استایرن پلیضخامت الیه 

طرف دیوار و به عبارتی دیگر پوشش بتن روی سانتی متردر هر  4متر و ضخامت بتن شاتکریتی میلی

رفتار )گردند و برای بار محوری ی دیوار برای بار برشی طراحی میهاباشد. المانسانتی متر می 2شبکه 

ی تقویت طبق هاباید آرماتور هاو کنار بازشو هاگردند. در محل اتصالو لنگر خمشی کنترل می (ستونی

 طراحی تعبیه گردند.

در جهت  گیرنماید و این به دلیل وجود اعضای برشطرفه عمل میکف به صورت دال یک پانل

در کنار یکدیگر مستقر  هادهند این پانلی سقف دیافراگم صلب را تشکیل میهاباشد. پانلمیطولی پانل 

استایرن نقش پلیگردند. الیه ی انتظار مهار میهاگردند و با آرماتوری دیوار نصب میهاشده و روی پانل

 نماید.قالب برای بتن ریزی و همچنین عایق حرارتی و صوتی را ایفا می



تعبیه  های دیوارگیری انتظار در محل قرارهاشود و آرماتورنواری یا گسترده اجرا می هاسازهپی این 

فاصله بین شبکه مش و ی تاسیساتی و برق در هانماید. لولهی دیوار را به پی مهار میهاشوند و پانلمی

ی هابایست تقویتشود و در صورتی که مقداری از شبکه برای نصب بریده شود میالیه عایق نصب می

 الزم در اطراف بریدگی صورت پذیرد.

 ديتري ساختهپیشي هامزایاي ساختمان -2-3-3-1

 سرعت در اجرا  -

 کاهش وزن ساختمان و به تبعه آن کاهش نیروی زلزله -

 ساده نصب -

 جهت قرارگیری در موقعیت مناسب هامهار نمودن ساده پانل -

 ی در و پنجره هانصب ساده و ثابت نمودن چهار چوب -

 نصب ساده و سریع تاسیسات و غیره -

 عایق صوتی و حرارتی -

 مقاومت در برابر آتش -

 حمل و نقل آسان -

 ...کاهش عملیات گچ کاری و -

 بتني  ساختهپیشي هاساختمان -2-3-4

 به طور کلی از نظر اجرایی مراحل اصلی کار عبارتند از:

 تولید -

 حمل به محل مصرف -

 نصب -

 بتني  ساختهپیشي هامزایاي ساختمان -2-3-4-1

ی هاو بارگذاری هاامکان تامین و کنترل کیفی بهتر از قبیل لرزاندن عمل آوری بهتر انجام آزمایش -1

 دلخواه



 24ی اتو کالو زمان عمل آوری حتی به کمتر از هاآوری: در بعضی از دستگاه سرعت عمل -2

 رسد.می ساعت

 استقالل از شرایط جوی: یعنی هیچگونه محدودیت زمانی برای پیشبرد عملیات وجود ندارد. -3

شود قسمت مانند که باعث میمعموال پس از تولید مدتی در کارخانه باقی می کنترل افت و خزش: -4

 عظم افت در بتن صورت پذیرد.ا

 شود.انجام عملیاتی از جمله پیش تنیدگی که باعث کاهش ارتفاع تیر می -5

و عمل آوری  –بتن ریزی  –ی گذارفوالد –ی قالب سازبه صورت آمادهساخته پیشی هاتولید بتن

باشد که در اثر مینکته قابل توجه در این موارد در نظر گرفتن مسئله لنگر و پیچش  پذیرد.صورت می

د. صفحات قالب باید صلب باشند گیرپذیرد که باید مد نظر قراری قطعه صورت میسازمکش به هنگام جدا

ی تولید قطعات هابه طور کلی شیوه تا در مقابل فشار جانبی بتن دچار تغییر شکل و اعوجاج نگردند.

جابجایی  -جابجایی شاسی یا پالت  -)باطری( درجا وچند تایی -بتنی عبارتند از درجا وتکی ساخته پیش

برد کند و سرعت عملیات را باال میتولید خطی انتخاب قطعه بزرگ تعداد اتصاالت را کمتر می -با نقاله 

تن و حتی  10ولی در مقابل باید اتصاالت قوی تری را طراحی نماییم و بهتر است وزن قطعات کمتراز 

 تن محدود گردد. 6المقدور 
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 ساخته بتنيبررسي سیستم پیش

  



 

 

 

 مقدمه -3-1

تنیده در ایالت متحده در پیشبتن ساخته اولین بار با مفهوم و هدف تولید بتن  پیشمفهوم اساسی 

ابتدا  در مورد توجه قرارگرفت، لیکن عیوب و نواقصی اولیه آن نیم قرن بعد مرتفع شد. 1886سال 

P.H.Jackson  یی در سوراخ طولی تعبیه شده در هابا قرار دادن بولتتنیده پیشجهت ساخت قطعات بتنی

که اجبارا  تنیدهپیش، بتن دقرار داشتنی عضو بتنی اهبر روی صفحاتی که در انت هام نمودن آنکبتن و مح

در اثر تنیده پیشطعه بتنی این ق را تجربه کرد. گردیدساخته هم محسوب میخود تولید یک قطعه  پیش

درصد افت طولی داشت، در نتیجه تنش اولیه فوالد کاهش یافته و  1/0انقباض و خزش، بتن حدود 

 Freyssientی به نام ورفت. یک مهندس فرانسمیتنیدگی بتن از بین پیششدند و باالخره میشل  هابولت

تنیده پیشتنیده کردن بتن استفاده شود، بتن پیشمت باال برای نشان داد گه اگر فوالد با مقاو 1930در سال 

خزشی  اثر متر مربع را که درکیلوگرم برسانتی 2000ود دتوان افت تنشی حمیموفق خواهد بود. طوریکه 

گرم بر ویلک 10000اگر تنش اولیه فوالد محدود  خصوصاشود، پذیرفت. )میانقباض بتن حاصلی  و

 18000ی سرد نورد شده با حداقل مقاومت نهایی هاتنیده از فوالدپیشامروزه در بتن  باشد(. سانتیمتر مربع

تنیده از پیشدر بتن  شود.میکیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده  14000تا  12000و تنش اولیه حدود 

ی هادر برنامه هاجهانی دوم اروپایی شود. به همین دلیل بعد از جنگمیاستفاده  موثرتریفوالد و بتن به نحو 

بعد از جنگ جهانی دوم  میتنیده کردند. تا مدت کپیشخود شروع به استفاده از بتن ی هاکشوربازسازی 

بتن  هاولی بعد ،شدمیکشیده استفاده پیشتنیده، پیشپس کشیده بیشتر از بتن  ةتنیدپیشدر اروپا بتن 

 .کشیده رواج بیشتری پیدا کردپیش
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Abstract: 

With the development of the technology time is increasingly getting more important than 

ever. Precast concrete is of two major advantages: first, in those areas without suitable 

weather condition by moving major portions of the work into factories, in addition to 

shortening the time needed for outdoor construction this method enables us to construct 

and store the main parts of building during all seasons of the year. Second, since 

production of building blocks is in comfortable space and skilled labor is used in 

production line and possibility of the use of technological equipments instead of most of 

the traditional methods, errors are reduced and the quality increases. Considering our 

areas, the importance of this construction system, lack of uniformity in design and 

construction of projects and since there is no certain software for its analysis and design, 

in this thesis we’ve tried to introduce a method, using common methods of engineering 

society of our time, to design and analysis such systems and a study and classification of 

common problems. 

In order to implement those stated above, first a general architecture plan was prepared in 

accordance with the problem of the module. Then this plan was simulated by Autodesk 

Revit Structure to speed up the computation of the standard cross sections and loading and 

to prepare precast concrete shop drawings. Then it was transferred to Etabs Software for 

finite element design and simulation. In Etabs we studied various states of use of precast 

concrete walls in this structure. The only case in design considering the conditions of the 

precast joints is the solidity of precast joints regarding various kinds that by presenting a 

joint design we studied it for solidity with changes in joint components by Lusas finite 

element software. It was shown that the process was feasible for any joint of precast 

concrete building blocks. At the end, a way proposed to measure buildability and 

productiveablity values in design and built of projects, which used to show the economical 

comparison between different kind of precast and cast is situ, structural systems. 

 

 

 



 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Technical and Enginearing  

Department of Civil Engineering 

 

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree 

of M.Sc. In structure 

 

Title: 

Propose a project for mass construction by means of industrial building 

construction method 

 

Supervisor(s): 

Dr. Gholamreza Nouri 

Dr. Yaghoub Mohammadi 

Advisor(s): 

Dr. Houshyar Eimani Kalehsar 

By: 

Meisam Shahi 

September – 2009 

 

 

 


