هب انم خدا

م
سازمان ملی زمیه و سکه

م
دفتر فهآوری اهی نویه ساخت سکه
فهرست فناوریهای مالک عمل دفتر فناوریهای نوین ساخت مسکن
جهت ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سال  9399ادارات کل استانی
تَلیذ غٌؼتی سبختوبى ػجبست است اص فشآیٌذ سبخت ٍ اخشای پیَستِ ٍ صًدیشُای سبختوبى وِ دس آى اخضاء ٍ ػٌبغش سبختوبًی ثِ
غَست هذٍالس ٍ پیصسبختِ تَلیذ ضذُ ٍ اص ًظش ویفیت دس توبم هشاحل سبخت ٍ اخشا لبثل وٌتشل ثبضذ.
ثِ ػجبست دیگش تَلیذ غٌؼتی سبختوبى هتطىل است اص ولیِ سبخت ٍ سبصّبی هسىي ثب استفبدُ اص فٌبٍسیّبی ًَیي سبخت هسىي
ثذلیل هضایبی ػوذُ ایي سٍشّب اص لجیل سجه سبصی ،سشػت سبخت ثبال ،دٍام ٍ ػوش هفیذ ثیطتش ،هػشف ثْیٌِ اًشطی ٍ هتؼبلجب وبّص
چطوگیش آالیٌذُّبی صیست هحیغی وِ ّوگبم ثب اغَل تَسؼِ پبیذاس ًیض هیثبضٌذ.
فْشست وبهل فٌبٍسیّبیی وِ دس ریل آهذُ ثِ ّوشاُ هؼشفی وبهل آًْب ٍ الضاهبت هشثَعِ دس وتبة "فٌبٍسیّبی ًَیي سبختوبًی" وِ
تَسظ هشوض تحمیمبت ساُ ،هسىي ٍ ضْشسبصی تْیِ ٍ تبییذ گشدیذُ ٍ دس سبیت هشوض ثِ ًطبًی  www.bhrc.ac.irدس ثخص ًظشیِ
فٌی -فٌبٍسیّبی ًَیي لبثل دستشسی هیثبضذ ،عی ًبهِ ضوبسُ  94/93/5858هَسخ  93/02/29ثِ آى استبى اسسبل ضذُ است ٍ
سػبیت الضاهبت آى ضشٍسی هیثبضذ .ثذیْی است وِ ولیِ سیستنّب ٍ صیش سیستنّبی ًَیي وِ ثِ تبییذ هشوض هزوَس سسیذُ ،حتی اگش
دس وتبة یبد ضذُ روش ًگشدیذُ ثبضذ ،لبثلیت اخشا داسد.

صن
منظور از ساخت و ساز عتی  ،ساخت و سازی است هک شامل یکی از دو مصدا ق زری باشد:
 -1سیستن کاهل ساختواًی :سبختوبىّبیی وِ توبم اخضاء آى تَلیذ وبسخبًِای ثَدُ ٍ دس هحل ثشپب هیضًَذ.
 -2تسکیة اجصاء ساختواًی  :تشویت اخضای سبختوبًی ثگًَِای ثبضذ وِ ثػَست ّوضهبى هَاسد صیش اخشا گشدد :
ساشُ ٍ دیَاز یىی اص فشاصّبی  11گبًِ ثٌذ " الف " ،سقف یىی اص فشاصّبی  9گبًِ ثٌذ " ة " ،دیَازّای غیستازتس یىی اص
فشاصّبی  16گبًِ ثٌذ " ج " ٍ ًْبیتب" دزب ٍ پٌجسُ ّا فشاص  1ثٌذ " د " سا ػولیبتی ًوبیذ.
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الف ) سازه و دیوار
 -1سیستن لبلت تًَلی یب سبیش سیستنّبی لبلت هذٍالس
 -2اسىلت فَالدی ثب اتػبالت پیچ ٍ هْشُای ،هطشٍط ثش آًىِ خَش دس ّیچ هَسدی دس سبختبس ٍ سبصُ آى ثِ وبس ًشفتِ ٍ یب ثش حست
ضشٍست  ،غشفبً خَشّبی دسٍاصُای وبسخبًِای هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ثبضذ.
 -3سیستن لبلت ػبیك هبًذگبس ثب لبلتّبیی اص خٌس پلی استبیشى ،چَة  ،سیوبى  ،ثتي پیصسبختِ ٍ ...
 -4سیستن دیَاسّبی ثبسثش ثتي هسلح ٍیظُ هغبثك ٍیشایص خذیذ آئیيًبهِ  2800صلضلِ ایشاى
 -5سیستن سبختوبىّبی پیصسبختِ ثب دیَاسّبی ثبسثش  ،هتطىل اص سمف ٍ دیَاسّبی ثتيآسهِ ثب ثتي سجه سبصُای
 -6سبختوبىّبی ثتي آسهِ هتطىل اص دیَاس ثبسثش  2الیِ ٍ سمفّبی ًیوِ پیصسبختِ ثب ثتي دسخب
 -7سبختوبىّبی ثب غفحبت  2الیِ سبًذٍیچی  3Dثب ثتي هیبًی دسخب
 -8سبختوبىّبی ًیوِ پیصسبختِ ثب لبة سبدُ هشوت فَالدی -ثتٌی ثِ ّوشاُ دیَاسّبی ثشضی ثتي آسهِ
 -9دیَاسّبی تَپش ٍ سمفّبی ثب ّستِ تَخبلی ثتي هسلح پیصسبختِ
 -10سیستن سبختوبىّبی ثتي هسلح ثب فٌبٍسی R-PC
 ٍ -11سبیش سیستنّبی هَسد تبئیذ هشوض تحمیمبت ساُ ،هسىي ٍ ضْشسبصی

ب) سقف
 -1سیستن سمف سیبن
 -2سیستن دال هشوت فَالدی– ثتٌی
 -3سیستن تیشچِّبی فَالدی ثب خبى ثبص دس تشویت ثب ثتي
 -4سیستن سمف هدَف ثتي هسلح ثب استفبدُ اص ثلَنّبی تَ خبلی هبًذگبس اص خٌس پشٍپیلي
 -5سیستن سمف وَثیبوس
 -6سیستن سمف ثتٌی پیصتٌیذُ پسوطیذُ
 -7سیستن سمف هدَف پیصسبختِ پیصتٌیذُ Hollow Core Slabs
 -8سیستن سمف دالّب ًیوِ پیص سبختِ ثتي هسلح Double Tee
 ٍ -9سبیش سیستنّبی هَسد تبئیذ هشوض تحمیمبت ساُ ،هسىي ٍ ضْشسبصی
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ج) دیوار اهی غیر باررب
 -1دیَاسّبی سبختِ ضذُ اص ثلَنّبی دیَاسی سبختِ ضذُ ثب ثتي سجه گبصی
 -2پبًل دیَاسی هسلح سبختِ ضذُ اص ثتي سجه AAC
 -3دیَاس غیش ثبسثش سبختِ ضذُ اص ثتي سجه CLC
 -4دیَاسّبی غیش ثبسثش ًیوِ پیص سبختِ غفحبت سبًذٍیچی 3D
 -5دیَاسّبی غیش ثبسثش داخلی BB LOCK
 -6دیَاسّبی غیش ثبسثش هتبل فَم
 -7دیَاسّبی غیش ثبسثش سجه پیصسبختِ LSF
 -8پبًلّبی دیَاسی سبختِ ضذُ اص ثتي سجه ثب داًِّبی لیىب
 -9پبًل الیبف ثتي
 -10پبًلّبی هتطىل اص خشدُّبی ًی ٍ ثتي ( ًی– ثتي)
 -11پبًلّبی دیَاسی سبختِ ضذُ اص سصیي ٍ سبلِ گٌذم ٍ ثشًح
 -12دیَاسّبی غیش ثبسثش Q Panel

 -13پبًلّبی دیَاسی غیش ثبسثش Ercolith
 -14استفبدُ اص پشلیت دس هػبسف سبختوبًی ثِ هٌظَس سجهسبصی ٍ ػبیكوبسی
 -15پبًلّبی پیصسبختِ دیَاسی  Rail – Wallاص خٌس ثتي پشلیتی
 ٍ -16سبیش سیستنّبی هَسد تبئیذ هشوض تحمیمبت ساُ ،هسىي ٍ ضْشسبصی

د ) ردب و نجرهه اه
 -1پٌدشُّبی دٍخذاسُ اص ًَع لبثْبی ػبیك (حتیاالهىبى ضیطِّبی  2الیِ  ٍ Low-Eیب ضیطِّبی ًبًَیی ػبیك حشاست) ٍ
دسة ٍسٍدی اص ًَع ضذ آتص
*** کلیِ دستاًدزکازاى ساخت ساختواى تِ زٍش فٌاٍزیّای ًَیي ٍ صٌعتیساشی تایستی تجستِ ٍ تَاى علوی ،فٌی
ٍ اجسایی الشم جْت طساحی ٍ احداث ساختوـاىّای هَزدًظس زا توٌظَز تْثَد ساخت ٍ تْسُتسدازی دازا تاشٌد.
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ساری موارد توصیهای :
 )1تَغیِ هیضَد دس پشٍطُّبیی وِ ثِ سیستن خوغآٍسی فبضالة ضْشی دستشسی ًذاسًذ اص پىیحّبی آهبدُ تػفیِ فبضالة استفبدُ
ضَد تب اص آة خبوستشی حبغل ثشای هػبسف هدذد دس سیفَى ،آثیبسی فضبی سجض ٍ  ...استفبدُ گشدد .ایي هَسد ثب دس ًظش گشفتي
غشفِخَیی لبثل تَخِ دس هػشف آة ،دس اللینّبی گشم ٍ خطه ٍ ونآة وطَس ثِ غَست ٍیظُ تَغیِ هیگشدد.
 )2تَغیِ هی ضَد عشاحی ٍ اخشای وبًبلْبی اًتمبل آة ٍ ثشق دس ٍاحذّب ثػَستی ثبضذ وِ اهىبى دستشسی ثِ آسبًی فشاّن ثبضذ تب دس
صهبى ثْشُثشداسی ًیض ثشای سبوٌیي هطىل ایدبد ًٌوبیذ.
 )3تَغیِ هیضَد ثِ هٌظَس غشفِخَیی دس هػشف اًشطی ،دس هَسد پتبًسیلّبی عجیؼی ٍ اًشطی ّبی سایگبى ٍ تدذیذپزیش هبًٌذ
خَسضیذ ٍ ثبد ،هتٌبست ثب ّش اللین هغبلؼبت وبهل ٍ دلیمی اًدبم ضَد تب اص ایي پتبًسیلّب دس تَلیذ ثشق ،گشم وشدى آة هػشفی
ٍاحذّب ،تبهیي ًَس ،تَْیِ َّا ،سشهبیص ٍ گشهبیص ٍاحذّب ٍ  ...حذاوثش ثْشُ سا ثشد.
 )4تَغیِ هیضَد ثِ خبی وبسثشد عشاحی هؼوبسی دس وٌبس عشاحی سبصُ ٍ عشاحی تبسیسبت ،اص تین عشاحی ثِ غَست یىپبسچِ استفبدُ
ضَد تب عشاحی ثْیٌِ گشدد ٍ ًمعّبی ًمطِ ٍ دٍثبسُوبسیّبی اخشا ثِ حذالل سسیذُ ٍ پشٍطُّب ثِ غَست وبهل ٍ ثیًمع ثِ اخشا
دسآیذ.
 )5تَغیِ هیضَد تب حذ اهىبى دس هحَعِ حیبط ،حیبط خلَت ،ثبلىي ،فضبی پطت ثبم یب سبیش فضبّبی هوىي ،فضبی سجض ایدبد
گشدد تب اص هضایبی آى دس تبهیي صیجبیی ،تػفیِ َّا ٍ ایدبد سبیِ ٍ ثشٍدت َّا ثْشُ گشفت.
 )6ػلیسغن الضام سػبیت توبهی هجبحث همشسات هلی سبختوبًی ایشاى ،ثذلیل اّویت غشفِخَیی دس هػشف اًشطی تَغیِ هیگشدد
هجحث  19همشسات هلی سبختوبًی ایشاى ثب ػٌَاى "غشفِخَیی دس هػشف اًشطی" هَسد تَخِ وبهل ٍ ٍیظُ لشاس گیشد ثٌحَی وِ
خضئیبت روش ضذُ ثِ غَست غحیح ٍ وبهل سػبیت گشدد.
 )7ػلیسغن الضام سػبیت توبهی هجبحث همشسات هلی سبختوبًی ایشاى ،ثب تَخِ ثِ سٍیىشد غٌؼتیسبصی دس وطَس تَغیِ هیگشدد
هجحث  11همشسات هلی سبختوبًی ایشاى ثب ػٌَاى "غٌؼتیسبصی سبختوبى" هَسد تَخِ وبهل ٍ ٍیظُ لشاس گیشد ثٌحَی وِ خضئیبت
روش ضذُ ثِ غَست غحیح ٍ وبهل سػبیت گشدد (لبثل روش است وِ وتبة "فيآٍسیْبی ًَیي سبختوبًی" هشوض تحمیمبت ساُ،
هسىي ٍ ضْشسبصی ًیض هٌجغ هٌبسجی دس صهیٌِ غٌؼتی سبصی سبختوبى است).
 )8فػل چْبسم آئیيًبهِ ٍ( 2800یشایص چْبسم) تحت ػٌَاى "ضَاثظ عشاحی لشصُای اخضای غیشسبصُای" دس خػَظ دیَاسّبً ،وبّب،
سمفّبی وبرة ٍ تبسیسبت هىبًیىی ٍ ثشلی ثب تَخِ ثِ هحذٍدُ وبسثشد آى هَسد تَخِ هضبػف لشاس گیشد.
 )9ضبثغِ ضوبسُ  714سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ثب ػٌَاى "دستَسالؼول عشاحی سبصُای ٍ ضَاثظ ػولىشدی ٍ اخشایی ًوبی خبسخی
سبختوبىّب" ثغَس وبهل سػبیت گشدد( .فبیل پیَست)
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 )10هػَثِ خلسِ هَسخ ّ 1396/7/23یئت هحتشم ٍصیشاى دس خػَظ سٌذ گستشش وبسثشد فٌبٍسی ًبًَ دس افك  1404وِ عی ضوبسُ
ًبهِ /121332تّ53068ـ هَسخ  1396/9/29اص سَی هؼبٍى اٍل هحتشم سئیس خوَْس اثالؽ گشدیذُ است ،ثِ پیَست خْت
اعالع ٍ ثْشُثشداسی اص هػبلح سبختِ ضذُ ثب فٌبٍسی ًبًَ سبخت داخل ٍ داسای تأییذیِّبی لیذ ضذُ دس سٌذ هزوَس ،اسسبل هیگشدد.
 )11تَغیِ هی ضَد دس عشاحی ٍ سبخت اص هػبلح ثَهی ،هَثش ٍ وبسا ،ثبصگطت پزیش یب لبثل استفبدُ هدذد ،ثب ووتشیي پشت ٍ فبلذ هَاد
سوی ٍ تخشیت وٌٌذُ هحیظ صیست استفبدُ گشدد تب آلَدگیّبی صیست هحیغی ثِ حذالل هوىي ثشسذ.
ّ )12وبًگًَِ وِ دس هَاسد فَق الزوش تَضیح دادُ ضذُ است ،تَغیِ هیضَد دس عشاحی ٍ سبخت سبختوبىّبی فٌبٍساًِ ،هَاسد ریل دس
خْت غشفِخَیی دس هػشف اًشطی ٍ َّضوٌذسبصی سبختوبى دس ًظش گشفتِ ضَد:

 تأهیي ٍ ثْیٌِسبصی اًشطی
 -1تبهیي اًشطی الىتشیىی اص عشیك سیستن فتٍَلتبئیه
 -2تبهیي اًشطی اص عشیك سبیش اًشطیْبی تدذیذپزیش
 -3استفبدُ اص سیستن تػفیِ فبضالة خبوستشی خْت هػبسف غیشآضبهیذًی

 سیستن سشهبیص ٍ گشهبیص ٍ تَْیِ
 -1استفبدُ اص آثگشهىيّبی خَسضیذی خْت تبهیي آة گشم هػشفی ٍ سیستن گشهبیص سبختوبى
 -2استفبدُ اص اًشطی خَسضیذی خْت سیستن سشهبیص سبختوبى(دس چیلش ّبی خزثی)
 -3استفبدُ اص ثخبسیّبی ّشهتیه دس ثخص گشهبیص (تبهیي اوسیظى اص فضبی ثیشٍى سبختوبى)
 -4تَخِ ثِ اللین دس اًتخبة ٍ عشاحی سیستن گشهبیص ٍ سشهبیص ٍ دس ًظش گشفتي دهبی آسبیص هحیظ

 هذیشیت َّضوٌذ سبختوبى
 -1استفبدُ اص سیستن سٍضٌبیی َّضوٌذ
 -2استفبدُ اص ضیشآالت آة َّضوٌذ
 -3استفبدُ اص حسگشّبی تٌظین دهب ٍ سعَثت
 -4استفبدُ اص سبهبًِّبی وٌتشل َّضوٌذ هَتَسخبًِ
 -5استفبدُ اص حسگشّبی ایوٌی ضبهل گبص هًََوسیذ وشثي ،دٍد ٍ ًطتی گبص

الشم تِ ذکس است دز پسٍضُ ّایی کِ هطاتق دستَزالعول هرکَز طساحی ٍ ساختِ هی شًَد ،دز صَزت تکازگیسی
سیستنّای پٌل خَزشیدی ،آتگسهکي خَزشیدی ،تصفیِ فاضالب ٍ یا شیسّای آب َّشوٌد دز ظسفشَئی
آشپصخاًِ ٍ زٍشَیی سسٍیس تْداشتی ،دز ازشیاتی عولکسد استاى ضسیة تشَیقی دز حدٍد  1.25دز ًظس گسفتِ
هیشَد.
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