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 پانلهاي سه بعدي

3D Panel 

 تاريخچه

دهها سال است كه صنعت ساختمان سازي دركشورهاي پيشرفته د نيا از حالت سنتي خارج گرديده و روند 
صنعتي بخود گرفته است، وسعي گرديده كه خصوصيات سبكي ،مقاومت، يكپارچگي، عايق بودن، سرعت 

  .بكار گرفته شود را در مصالح مصرفي . . . در نصب، سهولت در اجرا و

باال خص قرار داشتن  كشور پهناور ايران با دارا بودن شرايط اقليمي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي خاص و 
و كمبود شديد مسكن بواسطه ) واتفاقات چند ساله اخير ( اكثر نقاط كشور در كمربند زلزله خيز جهاني 

م و واجب است كه ما هم از مصالح بهينه شده و رشد جمعيت كشور و جوان بودن بافت جمعيت ايران ، الز
بيش از چهل سال است كه استفاده از پانلهاي سه بعدي در . سيستم صنعتي توليد مسكن استفاده نمائيم

 70درايران نيز مطرح گرديد كه بدالئلي تا اواسط دهه  50كشورهاي صنعتي متداول گرديده و در دهه 
  . يرا توجه زيادي به آن شده استاما اخ. پيشرفت زيادي نداشته است 

  پانلهاي سه بعدي

   :اين پانلها ياصفحات سه بعدي تشكيل گرديده از؟ سه بعدي چيست و چه كاربردي دارد پانلهاي

 10تا  5هسته مركزي كه معمو ال از عايق پلي استايرن يا پلي اورتان و يا عايق پشم سنگ و بضخامتهاي  -1
  . سانتيمتر ميباشد

سانتيمتر از  2تا  1سانتيمتر و بفاصله  8×8ميليمتر و چشمه هاي  3شبكه فوالدي از مفتول بضخامت دو  -2
  .هسته مركزي قرار داشته و بوسيله تعداد زيادي مفتول قطري بهم جوش برقي شده اند

 3×  80/0متر ي و نوع سقفي آن  3×1اين پانلها در كارخانه به ابعاد مورد لزوم كه نوع ديواري آن معموال 
پس از نصب از دو طرف در نوع ديواري بابتن ريز . متري ميباشد توليد و سپس به محل نصب حمل ميگردد 

سانتيمتر پوشش ميگردد و در نوع سقفي پس از نصب روي آن  4الي  3دانه ويا بتن سبك به ضخامت 
   :بارتند از ع انواع پانلهاي سه بعدي ديواري .سانتيمتر بتن ريزي ميشود 7الي  5بضخامت 

  پانل سه بعدي ديواري باربر  .1
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  پانل سه بعدي ديواري غير باربر .2

  پانلهاي سه بعدي ديواري 

هاي بدون  ساختمان در ديواره سوله ها ، ساختمانهاي صنعتي ، ديوارهاي محوطه ، بر راپانلهاي ديواري بار
  استفاده . . .و ) انبوه سازيها ميباشد كه معموال يك يا دو طبقه و براي( استفاده از سازه فلزي يا بتن آرمه 

ه داراي سازه هائيك پانلهاي ديواري غير باربر را در ديوارهاي خارجي و داخلي كليه ساختمان . نمايند مي
  .در برجها و سوله ها بسيار كار برد دارد. . . ، اجرا مينمايند و بدليل سبك وعايق بودن و فلزي يا بتني هستند

  قفي پانلهاي سه بعدي س

تا  10سانتي متر است و ضخامت عايق پلي استايرن بكار رفته معموال  100تا  80عرض پانلهاي سقفي بين 
سقف ها بصورت تيرجه و پانل استفاده ميشود و ديگر جزئيات طبق نقشه هاي اجرائي . سانتيمتر ميباشد  15

  . خواهد بود

  خواص پانلهاي سه بعدي 

   : بعدي بشرح زير استخالصه اي از خواص پانلهاي سه 

  وزن كم  •
  مقاوم در برابر زلزله  •
  احتياج به نيروي انساني كم  •
  عايق حرارتي و صوتي مناسب  •
  اتصال خوب  •
  حمل ونقل آسان •
  استحكام و يكپارچگي مطلوب  •
  انبار داري مناسب  •
  عدم نياز به نعل درگاه •
  سرعت در نصب  •
  اشغال فضاي كم درزيربناي مفيد ساختمان  •
  ايمني •
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  شكل پذيري مناسب  •
  ايجاد تسحيالت درلوله كشي تاسيسات  •
  قيمت بسيار مناسب  •

  موارد استفاده از پانلهاي سه بعدي ديواري و سقفي

  ايجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزي و يا بتن آرمه جدا •
  ايجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزي و يا بتن آرمه •

  ي و بدون استفاده از سازه فلزي و يا بتن آرمه جدا ايجاد ساختمان باپانل سه بعد -1

سازه هاي ساخته شده با پانلهاي مورد نظر مجموعه اي از پانلهاي ديواري باربر و سقفي به همراه كالف هاي 
افقي و عمودي ، تشكيل دهنده سيستم بار بر ثقلي و جانبي اين نوع ساختمانها ميباشد كه بعد از بتن پاشي 

و بتن ريزي روي سقف، مجموعه پانلها بصورت جعبه در آمده بطوريكه اين گونه ساختمانها را روي ديوارها 
 BOX در گروه TYPE با توجه باينكه سيستم سه بعدي در واقع متشكل از ديوارها و . معرفي مينمايند

باالتر  سقفهاي بتني عمود بر يكديگر ميباشد، لذاصلبيت جانبي آن در مقايسه با قاب هاي خمشي بسيار
در مقايسه با ساختمانهاي با اسكلت  3Dاز مزاياي ساختمانهاي ساخته شده با پانلهاي سه بعدي . ميباشد

   .فلزي يا بتن آرمه، متصل بودن تمامي ديوارها و سقف به يكديگر ميباشد

  ايجاد ساختمان با پانل سه بعدي و با استفاده از سازه فلزي و يا بتن آرمه  -2

پس از اجراي اسكلت فلزي يا بتن آرمه ابتدا سقف ها بر اساس نقشه هاي اجرائي مربوطه در اين سيستم 
طبق جزئيات اجرائي به دور تا دور  10يا  8سپس جهت اجراي ديوارها با اتصال ميلگرد نمره . اجرا ميگردد

يلگردهاي اتصال پس قاب ها يا محل اتصال ديوار يا سازه ساختمان ، پانل ديواري با سيم آرما تور بندي به م
از تراز و شاقول كردن محكم بسته ميشوند و پس از اجراي لوله كشي هاي تاسيساتي با بتن ريز دانه به 

  .در اين سيستم ديوارها غير باربر ميباشد . سانتيمتر بتن پاشي ميگردد 3ضخامت حدود 
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  مشخصات كلي

سانتيمتر در طرفين و  8×8ميليمتر و چشمه هاي حدود  3پانل سه بعدي مشبك از دو صفحه مش از مفتول 
ميليمتر به فاصله و  3دو صفحه مش توسط مفتولهاي . عايق پلي استايرن در وسط آن تشكيل گرديده است

  .زواياي معين بهم جوش برق خورده اند

تا  3سانتيمتراست، پانلها بعد از نصب از هر طرف بين  2يا  1رد فاصله مش از عايق پلي استارين بسته به مو
  .متر است ولي بنا به مورد، قابل تغيير مي باشد 3×1سانتيمتر بتن پاشي مي گردد، ابعاد پانلها  4

پانلهاي سه بعدي مشبك را ميتوان بعنوان ديوار و سقف بار بر در ساختمانهاي تا دو طبقه بدون نياز به 
يا بتني، بخصوص در انبوه سازيها بكار برد وبعنوان ديوار غير باربر در ديوارهاي خارجي و  اسكلت فلزي

با پانلهاي سقفي مشبك سه بعدي ميتوان كليه . داخلي ساختمانها بويژه در بلند مرتبه ها استفاده نمود
ميتوان در سطوح جانبي  سقفهاي باربر را با دهانه هاي مختلف اجرا نمود، همچنين پانلهاي ديواري بار بر را

  . انواع سوله ها، ساختمانهاي صنعتي و ديوار محوطه ها بكار گرفت

  روشهاي اجرائي

در حال حاظر چند مولفه بسيار مهم مد نظر طراحان و دست اندركاران صنعت ساختمان قرار گرفته كه 
  : تعدادي از آنها بقرار زير است

  مقاوم در برابر زلزله سبكي و استحكام ساختمان و در نتيجه -الف 

بلحاظ قرار داشتن كشور عزيزمان در كمربند زلزله خيز جهاني، و اتفاقات چند ساله اخير، بخصوص در 
در دستوركار مهندسان ... شهر بم، احداث ساختمانهاي سبك و مقاوم در برابر زلزله، عايق حرارت بودن و

ختمان كمتر باشد و داراي استحكام و يكپاچگي و همانطوريكه ميدانيد هرجه وزن سا .طراح قرار گرفته
   .بيشتر، مقاومت آن در برابر زلزله بيشتر است

سانتيمتر  3سانتيمتري با دو طرف سيمانكاري بضخامت  20در مقام مقايسه وزن يك متر مربع ديوار سفالي 
مام دو طرف ديوار كيلو گرم ميباشد، درحاليكه وزن يك مترمربع ديوار با پانل سه بعدي بانض 330حدود 

: استحكام و يكپارچگي  .كيلو گرم ميباشد 140سانتيمتر حدود  3بتن پاشي شده و هرطرف بضخامت 
به اسكلت ساختكان و به خود، فقط مالت بين آنها ميباشد و پرواضح ... چسبندگي مصالح سنتي مانند سفال و



www.memary.org                                                                            3D Panel 
 

نداشته و فرو خواهد ريخت، در حاليكه ديوار با استكه در برابر زلزله با شدت متوسط به باال چندان مقاومتي 
پانلهاي سه بعدي بغير از اينكه تمام اجزاء آن بوسيله مفتولها بهم متصل گرديده اند و بوسيله ميلگردهاي 

به بدنه ساختمان مستحكم شده اند و با بتن پاشيده شده روي آن در دو طرف ديوار در واقع  10يا  8نمره 
   ر دو طرف ديوار بوجود آمده كه استحكام بسيار زيادي به آن داده استدو صفحه بتني مصلح د

  صرفه جوئي در مصرف سوخت و عايق در برابر صدا -ب 

درصد مصرف سوخت كشور ما صرف گرمايش و سرمايش در ساختمانها  40آمار نشان ميدهد حدود 
   .نها مشخص ميگردداهميت عايق حرارتي بودن ساختما... ميگردد، كه با گراني قيمت سوخت و

در گذشته نه چندان دور و بخصوص در شهرهاي كو يري و جنوب كشور و در مناطق سرد سير، براي حفظ 
حرارت مطلوب ساختمان از ديوارهاي قطور آجري يا خشتي استفاده ميكرد ند و حتي در بسياري از 

ها سعي ميگرديد تا آنجا كه تير ها سانتيمتر ميرسيد و هم چنين در سقف 80تا  60ساختمانها قطر ديوار به 
مقررات ملي ساختمان بخش  19طبق دفترچه جلد  .جواب ميداد ضخامت سقف را با كاه گل اضافه نمايند

ضريب . ضرائب حرارتي اغلب مصالح ساختماني آورده شده است) از صفحه تا ( ضرائب حرارتي مصالح 
يا .آورده شده است 047/0تا  041/0ي استايرن عدد و براي عايق پل 35/1تا  0/1حرارتي براي سفال عدد 

سانتيمتر وجود دارد، عملكرد  6بعبارتي در ديواريكه با پانل سه بعدي و عايق پلي استايرن با ضخامت 
   .سانتيمتر ميباشد 60حرارتي آن بيش از يك ديوار آجري بضخامت 

  ...ايمني در آتش سوزي، ظرافت، سرعت و -ج 

ارهاي سه بعدي در صورت وجود عايق پلي استايرن يا پلي اورتان در موقع آتش مطرح ميگردد كه ديو
سانتيمترپوشش  3هرچند كه با وجود حداقل . سوزي اگرچه عايق هم نسوز باشد، ايجاد دود خطرناك ميكند

بتني روي آن امكان آتش گرفتن و توليد دود كردن عايق پلي استايرن بسيار اندك است، ولي هنوز هم 
لذا  .سين طراح و بخصوص متخصصين آتش نشاني ميل به استفاده از عايق پلي استايرن را كمتر دارندمهند

  .استفاده از عايق پشم سنگ اين موضوع را حل نموده و از آن براحتي ميتوان استفاده كرد
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  نحوه استفاده از ديوار سه بعدي 

   .براي ايجاد ديوار سه بعدي بطريق زير استفاده ميكنند

  در ساختمانهاي با اسكلت فلزي: لف ا

 50و ترجيحا آجدار بطول حدود  10يا  8ابتدا دور تا دور يك دهانه فرضي ساختمان را با ميلگرد نمره 
سانتيمتر، ميلگردها را به بدنه اسكلت  40و بفاصله حدود هر ) سانتيمتر  40و  L ( 10 سانتيمتر و بشكل

يك صفحه فرضي كه فاصله آن به بر استراكچري ساختمان توسط جوش ميدهند، اين ميلگردها بايستي در 
سپس پانلهاي سه بعدي با سيم آرماتور بندي بعد از تراز و شاقول . مهندس طراح مشخص ميگردد، باشد

  .كردن، به اين ميلگردهاي جوش شده، بسته ميشوند

  در ساختمانهاي با اسكلت بتني: ب

ظار در ستونها يا زير پلها و هم چنين در كف قرار ميدهند و سپس در اين ساختمانها معموال پليت هاي انت
اما اگر پليتهاي انتظار را كا نگذاشته باشند، بفاصله . مانند رديف الف ميلگردهاي اتصال را جوش ميدهند

سانتيمتر ايجاد ميكنند و سپس يك ميلگرد  10حفره اي بعمق حدود  8سانتيمتر با مته نمره  40حدود هر 
سپس پانلهاي سه بعدي ديواري را با  .سانتيمتر در داخل حفره ميكوبند 40آجدار و بطول حدود  8نمره 

چنانچه در يك دهانه پنجره باشد  .سيم آرماتور بندي بعد از تراز و شاقول كردن به اين ميلگردها ميبندند
  :بشكل زير عمل ميكنند

باضافه ضخامت قاب پنجره، محل نصب پنجره را در موقع نصب پانلهاي سه بعدي باندازه ابعاد پنجره  -1
بعد از نصب پانلها قاب پنجره را در محل ايجاد شده نصب نموده و محكم ميكنند، سپس . خالي ميگذارند

  .عمليات نما سازي انجام ميشود

 در محل مورد نظر بعد از تراز وشاقول كردن محكم ميبندند و) قبل از نصب پانل ( ابتدا قاب پنجره  -2
سپس بعد از تكميل ميلگردهاي اتصال كه روي قاب پنجره هم جوش ميشوند، پانلهاي ديواري نصب 

  .ميگردد
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  نما سازي روي پانلهاي سه بعدي ديواري 

  :نماي ديوارهاي بيروني

اگر نما سنگ يا آجر و يا مشابه آن باشد، ابتدا رديف به رديف آجر يا سنگ با اسكوپ الزم با فاصله  -1
سانتيمتر جلوي پانلهاي ديواري چيده ميشود و سپس مالت الزم طبق مشخصات نقشه ها پشت آن حدود دو 

  .ريخته ميشود

  را داشته باشيد، بعد از كرم بندي كردن روي پانلها با ماله ... اگر قصد انجام نماي سيماني يا شسته و يا -2
و از پائين به باال و هم تراز ) سيمان كاري( سانتيمتر،با بتن ريز دانه 3تا  2و بضخامت ) مانند گچ و خاك ( 

بتن . انجام ميگردد ...كرم بندي پر ميگردد كه بعد از سخت شدن آن روي آن نماسازي شسته يا تگري يا
) سنتي ( پاشي ميتواند بصورت شات كريت و با دستگاه مخصوص آن پاشيده شود و يا بصورت دستي 

  .ديوار بتن پاشي ميگردد ديوار هاي خارجي دو طرف.سيمانكاري شود

  : نماي ديوارهاي داخلي

سپس . مانند روش قسمت دوم نماي بيروني، با بتن سبك اجرا ميگردد و يا با گچ وخاك اندود ميشود
 .بضخامت حدود نيم سانتيمتر با گچ اندود ميگردد

  نحوه اتصال دو قطعه پانل ديواري سه بعدي
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  پنجرهنحوه اتصال پانل ديواري با قاب فلزي 

  

  

  نحوه اتصال دو پانل ديواري غير باربر در كنج

 

 
حميدرضا موسي پور: تهيه كننده   
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