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۱ .۱سیستمهای ساخت و ساز خشک

سیستمهای ساخت و ساز خشک

یفرعم

۱.۱.۱معرفی
بطـور کلی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از صفحات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی ،پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد
شـده یا چـوب ،ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده میتوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننده ،دیوار پوششـی ،سـقف کاذب و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریق
تیر و سـتون و شـریانهای تاسیسـاتی را اجـرا نمود.
راﻧﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﻰ

ﻗﺎب ﺑﻨﺪى ﭼﻬﺎرﭼﻮب در
ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺎب ﭼﻬﺎرﭼﻮب ،از ﭼﻮب
ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد

درزﮔﯿﺮى
ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ

ﺳﺎزه ﻧﻌﻞ درﮔﺎه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻧﺮى ﮐﻪ ﺑﺎلﻫﺎى
آن در دو ﺳﻤﺖ ﺑﺮش ﺧﻮرده و
ﭘـﺲ از ﺧـﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎدﻫـﺎى ﻣﺠـﺎور ﻣﺘـﺼﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد

اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎدﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ در راﻧﺮ ﮐﻒ و
راﻧﺮ ﺳﻘﻒ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻻﯾﻪ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﻰ )ﻣﯿﻨﺮال ﭘﻼس(
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶ دار ﮔﭽﻰ
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﭘﯿﭻﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺎف ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزى
ﻓﻠﺰى ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

راﻧﺮ ﮐﻒ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻒ

۲.۲.۱مرور ساختار
۱.۱.۲.۱دیوار جداکننده
دیوارهـــای جداکننـــده کنـــاف ،دیوارهـــای غیـــر باربـــری هســـتند کـــه
بـــرای تقســـیم فضاهـــای داخلـــی ســـاختمان اســـتفاده میشـــوند .ایـــن
س ــاختارها ش ــامل قابه ــای ف ــوالدی س ــبک ،س ــاخته ش ــده ب ــا مقاط ــع
 Uو  Cش ــکل ب ــوده ک ــه صفح ــات روکــشدار گچ ــی در ی ــک ی ــا چن ــد
الیـــه ،بـــه وســـیله پیـــچ مخصـــوص بـــر روی آنهـــا نصـــب میشـــوند.
درزهـــای میـــان ایـــن صفحـــات بـــه وســـیله نـــوار و بتونـــه مخصـــوص
درزگی ــری ش ــده و بدی ــن ترتی ــب س ــطحی یکپارچ ــه حاص ــل میش ــود.
س ــطح بدس ــت آم ــده قابلی ــت اج ــرای رن ــگ ،کاغ ــذ دی ــواری ،کاش ــی و
پوشـــشهای دیگـــر را خواهـــد داشـــت .فضـــای خالـــی داخـــل دیـــوار،
امـــکان اســـتفاده از انـــواع عایقهـــای حرارتـــی و صوتـــی را فراهـــم
نمـــوده و عبـــور و دسترســـی بـــه تأسیســـات الکتریکـــی و مکانیکـــی را
میســـر میســـازد.
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۳.۳.۱تشریح مزایا
عملکرد لرزهای مناسب
ســـاختارهای کنـــاف بـــه خوبـــي ميتواننـــد در مقابـــل نيروهـــاي زلزلـــه
در امت ــداد عم ــود ب ــر صفح ــه خ ــود مقاوم ــت کنن ــد .محاس ــبات نش ــان
ميدهـــد کـــه ســـاختارهای کنـــاف در برابـــر شـــتابهايي بـــه بزرگـــي
بيــش از  5 gمقاومــت دارنــد (ايــن در حــــالي اســـت کــه شتـــاب مبنــاي
طـــرح در لـــرزه خيزتريـــن مناطـــق ايـــران حداکثـــر 0/35 gميباشـــد).
عملکـــرد لـــرزهاي دیـــوار جداکننـــده کنـــاف ،بـــدون شـــک مهمتريـــن
مزيـــت ايـــن نـــوع دیـــوار بـــه ويـــژه در کشـــور لـــرزه خيـــزي ماننـــد
اي ــران محس ــوب ميش ــود .ای ــن ن ــوع دیواره ــا داراي رفت ــار مي ــان قاب ــي
اي ــده آل ب ــوده و کام ــا انعط ــاف پذي ــر ميباش ــد .ب ــا اج ــراي اتص ــاالت
مناســـب ميتـــوان ايـــن دیوارهـــا را از قابهـــاي ســـازه منفـــک نمـــود
ت ــا از اث ــرات متقاب ــل بي ــن دي ــوار و س ــازه ب ــه ط ــور کام ــل جلوگي ــري
شـــود .همچنيـــن ديـــوار دچـــار شکســـت انفجـــاري نشـــده و آوار بـــر
جـــاي نميگـــذارد.
سرعت اجرایی باال
ســـرعت اجرايـــي بـــاال یکـــی از ويژگيهـــاي اصلـــي ســـاختارهای
کنـــاف اســـت بطوریکـــه بـــا حداقـــل نیـــروی انســـانی میتـــوان در
کمتریـــن زمـــان ممکـــن ســـطوح وســـیعی را پوشـــش داد .همچنيـــن،
ای ــن س ــاختارها داراي قابلي ــت رن ــگ آمي ــزي بالفاصل ــه پ ــس از خش ــک
ش ــدن بتون ــه و ي ــا گ ــچ پوشش ــي ميباش ــند ک ــه س ــرعت اج ــراي ب ــاال
و در نتيجـــه کاهـــش مـــدت زمـــان اجـــراي پـــروژه در بازگشـــت ســـريع
ســـرمايه بســـيار موثـــر خواهـــد بـــود.
اجرای بسیار آسان
اجــرای ســاختارهای خشــک تــا حــدی آســان اســت کــه در بســیاری از
کشــورهای دنیــا ،مصــرف کننــدگان اجــزای ســاختار را از فروشــگاههای
مصالــح تجهیــزات ســاختمانی خریــداری نمــوده و بــا مطالعــه
دســتورالعملهای مربوطــه و بــا اســتفاده ازابــزار ســاده نســبت بــه اجــرای
آن اقــدام میکننــد.
دقت باال در اجرا
بـــه طـــور کلـــی ســـاختارهای خشـــک ،از مصادیـــق ســـاخت و ســـاز
صنعت ــی بناه ــا ب ــه ش ــمار میرون ــد ک ــه ب ــه دلی ــل روش اجرای ــی آس ــان
و اس ــتاندارد ،خطاه ــای اجرای ــی و هزینهه ــای ناش ــی از آن کاه ــش یافت ــه
و عملی ــات اجرای ــی ب ــا دور ری ــز بس ــیار ک ــم مصال ــح و صرف ــه جوی ــی در
مصالـــح ،نیـــروی انســـانی و زمـــان همـــراه خواهـــد بـــود.
کاهش بار مرده ساختمان
دیوارهـای کنـاف بـه طور متوسـط  60تا  90درصد نسـبت بـه دیوارهای
بنایـی سـبک تـر هسـتند .بـه لحـاظ اقتصـادی ،سـبک سـازی موجـب
میشـود کـه مخـارج تامیـن ایسـتایی سـازه کاهـش یابـد .سـبک کردن
اجـزای غیـر سـازهای ،علاوه بر ایـن کـه نیروهای جانبـی ناشـی از زلزله
را کاهـش میدهـد ،نیـروی قائـم ناشـی از بار مـرده وارده بر سـاختمان
را نیـز کاهـش داده ،در نتیجـه باعـث کاهـش در ابعاد و میـزان مصالح

مصرفـی در فونداسـیون ،تیرهـا و سـتو نها و بهـره وری اقتصـادی
خواهد شـد.
افزایش سطح مفید بنا
حداقـل ضخامـت در دیوارهـای آجـری و یـا بلـوک سـفالی به طـور معمول
حـدود  15سـانتیمتر میباشـد؛ در حالـی کـه حداقـل ضخامـت در دیـوار
کنـاف حـدود  7/5سـانتیمتر بـوده کـه ایـن اختلاف ،میـزان قابـل توجهی
اسـت .بـا اسـتفاده از دیوارهای کنـاف به طور متوسـط باعث افزایش سـطح
مفیـد داخـل سـاختمان بـه میـزان  10درصد خواهد شـد.
دستیابی به مشـخصات فنی مورد نیاز طراح
رعايــت کميتهــاي مرتبــط بــا فيزيــک ســاختمان (ماننــد عملکــرد
صوتــي ،حرارتــي و رفتــار جــداره در برابــر حريــق) و کميتهــاي
مکانيکــي (ماننــد حداکثــر ارتفــاع مجــاز ،ظرفيــت پذيــرش بارهــاي
طــر هاي و رفتــار لــرز هاي) نقــش بســزايي در ايجــاد شــرايط آســايش
و بهــره بــرداري مناســب از فضــا را دارنــد .کميتهــاي مذکــور
در تمامــی ســاختارهاي کنــاف مطابــق بــا رو شهــاي اســتاندارد
آزمايــش شــده و از طريــق مــدارک و اســناد فنــي ايــن شــرکت
قابــل ارائــه میباشــند .بــه عــاوه ،بــراي دســتيابي بــه کميتهــاي
خــاص ،ســاختارهاي ويــژه قابــل طراحــي ميباشــند .ايــن ويژگــي
اجــازه ميدهــد کــه طراحــان و ســازندگان ،معيارهــاي فنــي مــورد
نظــر خــود را در طراحــي و اجــراي ســاختمان پيــاده ســازي نمــوده
و کميتهايــي نظيــر ميــزان عبــور حــرارت و صــوت و مقاومــت در
برابــر حريــق را تحــت کنتــرل در آورنــد (امکانــي کــه غالبــا بــراي
ســاختارهاي بنايــي وجــود نــدارد).
قابلیت ترمیم و تعویض
بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده ميتـوان سـاختارهای کنـاف را بـه راحتـي
ترميـم يـا قطعـات آن را تعويـض نمـود.
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دسترسی و تعمیر آسان
قرارگيري تأسيسات در فضای خالي ديوارها و دفن نشدن آن در داخل این
ساختارها ،عالوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات ،دسترسي
به تأسيسات ،تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري از ساختمان را
آسان مينمايد.
قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده
از قابلیتهای سـاختار دیوار جداکننده سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت و
سـاز خشـک کنـاف ،امکان اجـرای آن بر روی کف تمام شـده میباشـد .این
قابلیـت ،تغییـرات احتمالـی معمـاری بنـا را در حیـن بهـره برداری آسـانتر
مینمایـد.
انعطاف معماری
ايـــن ســـاختارها از نظـــر معمـــاري بســـيار منعطـــف بـــوده و قابلیـــت
اجـــرای انـــواع قـــوس و شکســـت را دارا میباشـــند.
حمل و نقل آسان و ارزان
مصالـح سـاختارهای خشـک ،بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه
ایـن امـر موجـب کاهـش هزینههای حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی
مصالـح در محـل کارگاه میشـود.
اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
این ویژگی در راسـتای تحقق توسـعه پایدار در حوزه سـاختمان سـازی بوده
و در جلوگیـری از هـدر رفت منابع فناپذیر معدنی بسـیار مؤثر میباشـد.
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اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک
گچی)
رادشکور تاحفص
دار گچی (پنل
)یچگ لنپ( یچگ
صفحات روکش

۱.۱.۲صفحات روکشدار گچی (پنل گچی)
ایــن صفحــات دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبههــای طولــی
آنهــا بــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت .صفحــات روک ـشدار
گچــــی در انــواع معمولــی (  RGیــا  ،)GKBمقــاوم در برابــر رطوبـــت
(  MRیــا  ،)GKBIمقــاوم در برابــر حریــق (  FRیــا  ،)GKFمقــاوم در
برابــر حریــق و رطوبــت (  FMیــا  )GKFIو مقــاوم در برابــر رطوبــت،
آتــش و ضربــه (  )Diamantتولیــد و عرضــه میشــوند .بســته بــه
عملکــرد مــورد نیــاز ،در سیســتمهای کنــاف میتــوان از انــواع
صفحــات گچــی اســتفاده نمــود.

۱.۱.۱.۲پنل گچی ساده ( RGیا )GKB
پنلهــای گچــی ســاده بــه طــور عمومــی در سیســتمهای ســاخت و
ســاز خشــک کنــاف (ماننــد دیوارهــای جداکننــده ،دیوارهــای پوششــی و
ســقفهای کاذب) مــوارد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن صفحــات دارای
روکــش کــرم رنــگ بــوده و در امتــداد محــور میانــی پشــت آنهــا مهــر
آبــی کنــاف چــاپ شــده اســت.

۲.۲.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت ( MRیا )GKBI
پنلهایــی هســتند کــه گــچ تشــکیل دهنــده آنهــا بــا مــواد مقــاوم در
برابــر رطوبــت ترکیــب شــده اســت .پنلهــای گچــی مقــاوم در برابــر
رطوبــت در فضاهــای مرطــوب (ماننــد آشــپزخانهها و ســرویسهای
بهداشــتی) مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن صفحــات دارای
روکــش ســبز رنــگ بــوده و در امتــداد محــور میانــی پشــت آنهــا مهــر
آبــی کنــاف چــاپ شــده اســت.
۳.۳.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر حریق ( FRیا )GKF
پنلهایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آنهـا حـاوی الیـاف شیشـه
میباشـد .پنلهـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق در محلهایـی کـه نیـاز
بـه محافظـت در برابر حریـق وجود دارد (مانند پوشـش سـتونها و تیرهای
فـوالدی) مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد .این صفحـات دارای روکش صورتی
رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آنهـا مهـر قرمز کنـاف چاپ
شـده است.
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( لنپاوکآ ینامیس حلسم تاحفصلسم تاحفصص)
صفحات مسلح سیمانی آکواپنل (AQUAPANEL

۴.۴.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت ( FMیا )GKFI
پنلهایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آنهـا حـاوی الیـاف شیشـه و
مـواد مقـاوم در برابـر رطوبـت میباشـد .پنلهـای گچـی مقـاوم در برابـر
حریـق و رطوبـت در محیطهایـی کـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومت در
برابـر حریـق و رطوبـت مـورد نیاز باشـد (مانند چاههـای تاسیسـاتی) ،مورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد .ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ بـوده و در
امتـداد محـور میانـی پشـت آنهـا مهـر قرمـز کناف چاپ شـده اسـت.
۵.۵.۱.۲پنل گچی دیامانت ()Diamant
ایـن پنـل از یـک هسـته گچـی اشـباع و روکـش کاغـذی مقـاوم در هـر دو
سـمت آن تشـکیل شـده اسـت .ویژگیهـای ایـن پنـل باعـث شـده اسـت
بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومت مکانیکـی باال دسـت یافت ،در
عیـن حـال مـوارد مربوط بـه عایقبندی صوتـی ،حرارتی و مقاومـت در برابر
حریـق آن حفظ شـود.

۶.۶.۱.۲پنل گچی کلینیو ()Cleaneo
شـکاف و سـوراخ هـاى موجود بر روی سـطح ایـن صفحات عالوه بـر زیبایی
باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگىهـاى صوتى فضـاى کار و محیـط زندگى
را کاهـش مـى دهـد .عالوه بر خـواص آکوسـتیکی ،نوعی از ایـن پنل حاوى
زئولیـت ( )Zeoliteدر هسـته گچـی خود مى باشـد که سـطح آالینده هاى
موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار ،ترىتیالمین ،آمونیـاك ،فرمالدهیدها،
بنـزن ،هیـدرو کربـن هـاى آروماتیـک و هیدروکربـن هـاى کلـر موجـود در
محیـط زندگـی را کاهـش مىدهـد.
۲.۲.۲صفحات مسلح سیمانی آکواپنل ()AQUAPANEL
صفحات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبی از سـیمان پرتلنـد ،پرکنندههای
ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بوده کـه پشـت و رو و لبههای طولـی آنها به
وسـیله شـبکهای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت .این صفحات در انواع
خارجـی ،داخلـی و اسـکای الیـت تولید شـده کـه بـه ترتیـب در دیوارهای
خارجـی (نمـا) ،فضاهـای داخلـی و سـقفهای کاذب که در معـرض رطوبت
بـا درصـد باال و یـا آب ریزی مـداوم هسـتند (مانند آشـپزخانههای صنعتی،
اسـتخر و سـونا) ،بـه کار میروند.
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۳.۳.۲اجزای فلزی
۱.۱.۳.۲سازه ( C/CWاستاد)
سـازه اسـتاد ،جـزء عمودی سـاختار قـاب فـوالدی را در دیوارهای خشـک
تشـکیل میدهـد .این سـازهها بـه صورت قائـم و در فواصـل  40 ،30یا 60
سـانتیمتر از یکدیگـر نصـب شـده و به عنوان زیرسـازی برای نصـب پنلها
عمـل مینماینـد .مقطـع ایـن پروفیل  Cشـکل بـوده و در اندازههـای ،50
 75 ،70و  100میلیمتر (عمق جان) و در دو نوع بر اسـاس اسـتانداردهای
 DINو  NFتولیـد و عرضه میشـود.
۲.۲.۳.۲سازه ( U/UWرانر)
سـازه رانر ،جزء افقی سـاختار قاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل
میدهـد .ایـن سـازه در کف و سـقف اجرا شـده و بـه عنوان هادی اسـتادها
عمـل مینمایـد .بـه علاوه ،از ایـن سـازه در بخشهـای افقی بازشـوها نیز
اسـتفاده میشـود .مقطـع ایـن پروفیـل  Uشـکل بـوده و در اندازههـای
متناظـر بـا انـواع اسـتاد ( 75 ،70 ،50و  100میلیمتـر) و در دو نـوع بـر
اسـاس اسـتانداردهای  DINو  NFتولیـد و عرضـه میشـود.
۳.۳.۳.۲سازه UA

ایــن پروفیــل میتوانــد بــه عنــوان جــزء عمــودی یــا افقــی در ســاختار
دیــوار خشــک اســتفاده شــود .ســازه مذکــور بــه طــور معمــول اطــراف
درهــای بــا وزن بــاالی  25کیلوگــرم بــر مترمربــع ،بازشــوهای ســنگین
بــا ابعــاد بــزرگ و نامتعــارف در نمــای ســاختمان و در اجــرای دیــوارک
کاربــرد دارد .ســازه  UAتوســط نبشــی مخصــوص بــه رانــر کــف و ســقف
متصــل میشــود.

۴.۴.۳.۲سازه پشتیبان ()SP60
از ایـن سـازه جهـت نصب لولههای آب سـرد و گـرم و فاضلاب ،رادیاتورها
و سـایر بارهـای طـرهای کـه وزن آنهـا بایـد بـه اسـتادهای مجـاور منتقل
شـود ،اسـتفاده میشود.
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۵.۵.۳.۲قطعه اتصال پشتیبان ()SC47
بـا اسـتفاده از ایـن قطعـه اتصـال در ترکیب با سـازه  ،F47میتوان سـازه
پشـتیبان جهـت نصـب قوطیهای بـرق فلزی تامیـن نمود.

۶.۶.۳.۲سازه محافظ گوشه ()Corner bead
سـازه محافـظ گوشـه ،در کنجهـای خارجـی دیوارهـا و محلهایـی کـه در
معـرض ضربـه هسـتند ،اسـتفاده شـده و علاوه بـر ضربـه گیـری ،لبههایی
گونیـا و یکنواخـت ایجـاد مینمایـد.

۷.۷.۳.۲سازه محافظ لبه ()J-bead
از ایـن سـازه جهـت ایجـاد لبههـای صـاف و یکنواخـت در انتهـای آزاد
پنلهـای گچـی اسـتفاده میشـود .سـازه لبـه علاوه بـر ایجـاد لبههـای
یکنواخـت ،از لبههـای آزاد پنلهـا نیـز محافظـت مینمایـد.

۸.۸.۳.۲سازه درز انقطاع
از ایـن سـازه جهـت ایجـاد درز انقطـاع در دیوارهـا و سـقفهای پیوسـته با
طول زیاد ،اسـتفاده میشـود .سـازههای درز انقطاع در اقسـام مختلف برای
انـواع کاربردها تولید میشـوند.
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۴.۴.۲ادوات اتصال
۱.۱.۴.۲پیچهای اتصال پنل به سازه کناف ()TB-TN
از پیچهای نوع ( TNنوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازههای با
ضخامت تا  0/7میلیمتر و از پیچهای نوع ( TBسرمته دار) برای اتصال صفحات
گچی به سازههای با ضخامت بیش از  0/7و کمتر از  2/25میلیمتر استفاده
میشود (توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند الیه فلزی عبور نماید ،مجموع
ضخامت الیههای فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت) .پیچهای TN
و  TBدر طولهای  55 ،45 ،35 ،25و  70میلیمتر عرضه میشوند.
۲.۲.۴.۲پیچهای اتصال سازه به سازه کناف ()LB-LN
از پیچهـای نـوع ( LNنـوک تیـز) بـرای اتصال سـازههای فلزی بـا ضخامت
تـا  0/7میلیمتـر بـه یکدیگر و از پیچهـای نوع ( LBسـرمته دار) برای اتصال
سـازههای فلـزی بـا ضخامـت بیـش از  0/7و کمتـر از  2/25میلیمتـر بـه
یکدیگـر اسـتفاده میشـود (توضیـح ایـن کـه مجمـوع ضخامـت الیههـای
فلـزی را بایـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظر گرفـت) .پیچهـای  LNو  LBبه
ترتیـب در طولهـای  9و  9/5میلیمتـر عرضـه میشـوند.

پیچ پنل به سازه ( TNنوک تیز)

پیچ سازه به سازه ( LNنوک تیز)

پیچ پنل به سازه ( TBسرمتهدار)

پیچ سازه به سازه ( LBسرمتهدار)

۳.۳.۴.۲پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف ()FN
از پیچهـای نـوع ( FNنـوک تیـز) بـرای اتصال سـازههای فلزی بـا ضخامت
تـا  0/7میلیمتـر بـه سـاختارهای خشـک اسـتفاده میشـود .ویژگـی ایـن
نـوع پیـچ ،سـر تخـت آن بوده کـه اجـازه میدهد اتصـال خوبی میان سـازه
و سـطح زیریـن ایجـاد شـود .اتصـال رانـر فوقانـی دیـوار کنـاف بـه سـقف
کاذب کنـاف ،از مـوارد کاربـرد پیـچ  FNاسـت .توجـه شـود کـه پیـچ ،FN
بـه زیرسـازی فلـزی سـاختار خشـک متصل میشـود (نـه به الیه پوششـی
تنهـا) .پیچهـای  FNدر طولهـای  35و  65میلیمتـر عرضـه میشـوند.
۴.۴.۴.۲پیچ اتصال پنل دیامانت به سازههای کناف ()XTN
از پیچهای  XTNبرای اتصال پنلهای دیامانت به سازههای کناف استفاده
میشود .پیچهای  XTNدر طولهای  23و  38میلیمتر عرضه میگردد.
۵.۵.۴.۲پیچ و رول پالگ
از ایـن عامـل بـرای اتصـال اسـتادها و رانرهـا بـه عناصـر پیرامونـی دیـوار
اسـتفاده میشـود .بـرای این منظـور ،اسـتفاده از پیچهـای گالوانیـزه و رول
پلاگ بـا قطـر حداقـل  4میلیمتـر و طـول حداقـل  50میلیمتـر توصیـه
میگـردد.
۶.۶.۴.۲مهار چکشي
از اين ادوات براي اتصال آويز به سقفهاي بتني استفاده ميشود.
۷.۷.۴.۲مهارهاي ويژه اعضاي توخالي
در صورتـي کـه ايجـاد اتصـال بـا يـک عضـو توخالي مـد نظر باشـد ،عوامل
اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صليبي و مهار جمع شـونده مورد اسـتفاده
قـرار ميگيـرد .نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نـوع کاربـرد
تعيين ميشـود.
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 ۵.۵.۲نوارها
۱.۱.۵.۲نوار درزگير کناف
از نـوار درزگيـر کنـاف (مـش فایبـرگالس و کاغـذی) جهـت مسـلح کـردن
محـل درز و جلوگيـري از ايجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده ميشـود.
عـدم اسـتفاده از نـوار درزگیر ،باعث بـه وجود آمدن تـرک در محل درزهای
پنـل خواهد شـد.
۲.۲.۵.۲نوار چسب جدا کننده کناف ()Trenn-fix
زمانـي کـه دو سـاختار غيـر همجنـس بـه يکديگـر اتصـال يابنـد ،بـه علت
ايـن اختلاف ،ترکـي نامنظـم و قابـل رؤيـت در فصل مشـترک آنهـا ايجاد
ميشـود .بـراي جلوگيـري از ايجـاد چنيـن ترکهايـي ،در محلهايـي کـه
سـاختارهاي کنـاف و بنايـي بـه يکديگر ميرسـند ،از نوار چسـب جداکننده
اسـتفاده ميشـود .بدين ترتيب در فصل مشـترک دو سـاختار ،درزی مويين
و نامحسـوس ايجـاد شـده و شـکل ظاهـري کار ارتقـا مييابـد .ايـن نـوار از
جنـس کاغـذ روغنـي (به پهنـاي  6/5سـانتيمتر) بوده که در پشـت آن ،يک
اليه چسـب (بـه پهناي  1سـانتيمتر) وجـود دارد.
۳.۳.۵.۲سازه (يا نوار) محافظ گوشه ()Corner bead
سـازه (يـا نـوار) محافظ گوشـه ،در کنجهـاي خارجـي ديوارهـا و محلهايي
کـه در معـرض ضربـه هسـتند ،اسـتفاده ميشـود .کرنربيـد عالوه بـر ضربه
گيـري ،لبههايـي گونيـا و يکنواخـت ايجـاد ميکنـد .کرنربيـد در دو نـوع
فلـزي و کاغـذي عرضـه ميشـود.

۴.۴.۵.۲نوار فوم
ایـن نـوار بیـن سـطح اتصال دیـوار با عناصـر پیرامونـی قرار گرفتـه و هدف
اسـتفاده از آن ،بهبـود عملکـرد صوتـی سـاختار میباشـد .این نـوار میتواند
بـه صـورت یـک تکه باشـد و کل جـان رانر را پوشـش دهد یا بـه صورت دو
ردیـف نـوار عایـق بـه عرض  15میلـی متر ،زیـر رانر قـرار گیرد.
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یلیمکت حلاصم

۷.۷.۲مصالح تکمیلی
۱.۱.۷.۲چسب کاشی کناف
بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بر روی دیوارهای خشـک ،از چسـب کاشـی
کنـاف اسـتفاده میشـود .چسـبهای کاشـی کنـاف در ردههـای مقاومتـی
مختلفـی تولید شـده و نوع چسـب کاشـی بر اسـاس کاربرد ،جنـس ،وزن و
ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب میشـود.

۲.۲.۷.۲پرایمر زیر رنگ کناف ()Tiefengrund
بـرای آمـاده سـازی صفحات جهـت پذیرش پوشـشهای نهایـی (نظیر رنگ
روغنـی ،کاغـذ دیـواری ،سـنگ و یا کاشـی) در فضاهـای خشـک ،از پرایمر
تیفنگرونـد کناف اسـتفاده میشـود.
۳.۳.۷.۲بتونه درزگير کناف
بتونـه درزگيـر کنـاف بـراي درزگيـري صفحـات روکـشدار گچـي بـه کار
مـيرود .ايـن بتونـه همـراه بـا نـوار درزگيـر اجـرا شـده و بديـن ترتيـب
سـاختاري مسـلح و مسـتحکم تشـکيل ميشـود .ايـن ملات بـه صـورت
اليـهاي نـازک با ضخامـت  1تا  2ميليمتر اجـرا ميگردد .در صـورت اجراي
بتونـه به شـکل چنـد مرحلـه اي ،ميتوان تـا ضخامت حداکثـر  10ميليمتر
از ايـن محصـول اسـتفاده نمود.
۴.۴.۷.۲ماستیک کناف
ماسـتیک کنـاف جهـت دسـتيابي بـه سـطحي صـاف و يکدسـت ،بـر روي
سـطوح ايجـاد شـده با پنلهـاي گچي اجرا ميشـود .سـطح به دسـت آمده
بـا ايـن محصول ،زيرسـازي بسـيار مناسـبي براي پوشـش نهايـي کار ایجاد
مینمایـد.
۵.۵.۷.۲عایق رطوبتی کناف (عایق آبی)
ایـن نـوع عایـق ،جایگزیـن عایقهـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونی
یـا ایـزوگام میباشـد .مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف ،ضخامـت
کـم غشـاء حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیـه را
در سـلولهای تـر فراهـم میسـازد (در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی
یـا ایـزوگام ،بـه دلیـل ضخامـت زیـاد الیـه عایـق ،بایـد از سـاختار دو الیـه
اسـتفاده نمـود) .از دیگـر مزایـای مهـم ایـن محصـول ،امکان اجرای کاشـی
(بـه وسـیله چسـب کاشـی) بـر روی آن اسـت.
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اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک

 رازبا و لیاسو

۸.۸.۲وسایل و ابزار

بولت کش

انبر پانچ

جـک نگهدارنـده پنـل :جهـت قـرار دادن موقـت پنـل روی
زیرسـازی دیـوار و انجـام عملیـات پیـچزنـی

حمل کننده پنل

دسـتگیره حمـل پنـل :ابــزاری کاملا ســاده برای حمــل
راحـتتــر پنلهـا توسـط نفـر

پـخ زن :جهـت اجـرای پـخ  22/5oو  45oدر لبههـای بـرش
خـورده پنـل بـرای بتونـه کاری صحیح

کرنربیدکـوب بـا چکـش السـتیکی :جهـت نصـب سـازه
کرنربیـد فلـزی ( 31×31میلیمتـر) در گوشـههای خارجـی

همـزن :قطعـه اتصـال بـه دریـل جهـت تهیـه خمیرهـای
گچـــی یکــدست (پرلفیکــس ،ماســتیک)

پیچ زن

ریسمان رنگی

غلتک سوزنی
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اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک

یلیمکت حلاصم

دستگاه برش قرقرهای :جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـریکــاری بــا سـرعـت
اجــرای بــاال (بـرای برشهایـی با حداکثـر عرض  ۱۲سـانتیمتر)

دستگاه برش طولی :جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـریکــاری بــا سـرعــت
اجــرای بــاال (بـرای برشهایـی بـا حداکثـر عـرض  ۶۰سـانتیمتر)

گرد بر

متر :جهت اندازه گیری و برش اجزا

کاتر پرگاری :جهت برش پنل به صورت دایره

تیـغ بـرش (کاتـر) :ابـزار برش پنـل (با بدنـه فلـزی مقاوم و
تیــغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف)

اره :از این وسیله برای برش پنل استفاده میشود

اره چاقویی

قیچی

سوهان گرد

رنده :جهـت صاف کردن لبـههای برش خـورده پنل
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اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک
یلیمکت حلاصم

کمچـه :وسـیلهای کارآمـد بـرای برداشـتن مالتهـای
مختلـف از ظـرف و نصـب در محـل مربـوط

لیسه استیل :جهـت بتـونهکاری سطـوح پنـل

ظـرف آمادهسـازی بتونـه :جهت تهیـه بتونه بـا قابلیت تمیز
شـدن آسـان پس از انجام کار

کاردک زاویـه خارجـی :بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در
کنجهـای خارجـی

کاردک زاویـه داخلـی :بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در
کنجهـای داخلـــی

ساب دستهدار

ماله استیل :جهــت پـرداخــت سطــوح بـا قــابلیت نصـب
شـانههای مختلف برای کاشیکـــاری ،اجرای سـاتن سمنت
(مالـه آکواپنـل مـدل دندانـهدار) بـا قابلیت تعییـن ضخامت
مال ت

کاردک پیچگوشـتیدار :جهـت بتونـهکاری و درزگیـری
سـطوح پــنل (وجــود پیچگـوشتــی انتهایی جهت تنظیم
پیچهـا هنـگام بتونـهکاری بسـیار مفیـد میباشـد)

سـاب مالـهای :جهـت از بیـن بـردن پرزهـای اضافـه لبـه
پنـل کـه در مقطـع بـرش بـه وجود آمـده ،همچنیـن جهت
سـمباده زدن ســطوح درزگــیری شده
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فانک هدننکادج یاهراوید


۳ .۳دیوارهای جداکننده کناف
 W111.irدیوار جداکننده ساده
 W112.irدیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال
 W115.irدیوار جداکننده با عملکرد صوتی باال
 W116.irدیوار جداکننده تاسیساتی
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هدننکادج یاهراوید

۱.۱.۳دیوارهای جداکننده
 W111.ir ۱.۱.۱.۳دیوار جداکننده ساده
در واقـع دیـوار جداکننـده  ،W111.irسـاختار پایـه دیوارهـای جداکننـده
کنـاف میباشـد .سـاختار ایـن دیـوار شـامل یـک ردیـف سـازه و یـک الیه
پنـل در هـر طرف میباشـد .اسـتفاده از حداقل مصالح ممکـن جهت اجرای
دیوار ،سـطح اشـغال بسـیار کم و سـادگی اجرا از ویژگیهای این نوع دیوار
میباشـند .دیـوار  W111.irبـرای تقسـیمات داخلـی واحدهای مسـکونی،
اداری و یـا در هـر کاربـری کـه اجـرای یـک دیـوار با سـرعت اجرایـی باال و
حداقـل مصالـح و هزینـه مطرح باشـد ،اسـتفاده میگردد.

 W112.ir ۲.۲.۱.۳دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال
 W112.irیـک دیـوار جداکننـده با قابلیتهای فنی فراوان اسـت .سـاختار
ایـن دیـوار شـامل یـک ردیـف سـازه و دو الیـه پنل در هـر طرف میباشـد.
ایـن نـوع دیوار علی رغم وزن و سـطح اشـغال بسـیار کم ،دارای مشـخصات
عملکـردی بسـیار خوبـی بـوده کـه بارزترین آنهـا مقاومـت مکانیکی باالی
آن اسـت .دیـوار  W112.irدر محلهایـی کـه ارتفـاع بلنـد دیـوار مـد نظر
باشـد و یـا در محلهایـی کـه در معـرض ضربه و یـا تحت بارگذاری سـنگ،
کاشـی ،کابینـت و سـایر بارهای طرهای هسـتند ،بـه کار مـیرود .دیوارهای
البـی ،راهـرو ،راه پلـه ،آشـپزخانه ،سـرویس بهداشـتی و مـدارس از جملـه
محلهایـی هسـتند کـه ایـن سـاختار در آنهـا بـه کار مـیرود .علاوه بـر
مقاومـت مکانیکـی بـاال ،ایـن سـاختار دارای عایـق صوتـی بـاال و عملکـرد
مناسـب در برابـر حریـق نیز میباشـد.
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 W115.ir ۳.۳.۱.۳دیوار جداکننده با عملکرد صوتی باال
دیـوار جداکننـده  W115.irدر مواردی اسـتفاده میشـود کـه عایق صوتی
قابـل توجـه مورد نظر باشـد .سـاختار این دیوار شـامل دو ردیف سـازه و دو
الیـه پنـل در هـر طـرف میباشـد .ایـن دو ردیف سـازه به وسـیله نـوار فوم
کنـاف از یکدیگـر جـدا شـده کـه در جلوگیـری از عبـور صدا از یک سـمت
دیـوار بـه سـمت دیگـر نقـش مهمـی دارد .همچنین نـوع زیرسـازی به کار
رفتـه در ایـن دیـوار ،امکان اسـتفاده از عایقهای صوتـی را در دو الیه امکان
پذیـر میسـازد کـه نتیجـه آن کاهـش قابـل مالحظـه انتقـال صـوت از یک
سـمت دیوار به سـمت دیگر میباشـد W115.ir .سـاختار بسـیار مناسـبی
بـرای دیوارهـای جداکننـده بیـن واحدهـای مسـکونی ،اطاقهـای هتـل و
بخشهـای مراقبـت ویـژه بیمارسـتانها بـه شـمار میرود.

 W116.ir ۴.۴.۱.۳دیوار جداکننده تاسیساتی
دیـوار جداکننـده  W116.irکنـاف ،در محلهایـی نظیـر سـرویسهای
بهداشـتی کـه حجـم و تراکـم تاسیسـات زیـاد اسـت ،مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .سـاختار ایـن دیـوار شـامل دو ردیـف سـازه و دو الیـه پنـل در
هـر طـرف میباشـد .ایـن دو ردیـف سـازه بـا فاصلـه از یکدیگر اجرا شـده و
بـا اسـتفاده از برشهایـی از پنـل ،بـه یکدیگـر متصل میشـوند .اجـرای دو
ردیـف سـازه ،امـکان عبور تاسیسـات مکانیکـی را بدون تداخل با زیرسـازی
فلـزی امـکان پذیـر میسـازد .عالوه بـر سـلولهای تر ،ایـن دیـوار در محل
قابهـای بادبنـد دار نیـز به کار مـیرود (در ایـن حالت ،بادبندهـا در فاصله
بیـن دو ردیـف سـازه قـرار میگیرند).
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هدننکادج یاهراوید ییارجا تایئزج

۲.۲.۳جزئیات اجرایی دیوارهای جداکننده
جزئیات اجرایی W111.ir

اتصال به دیوار بنایی جانبی

اتصال به سقف

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
اﺳـــﺘﺎد
ﻧﻮارﭼﺴــﺐ ﺟﺪاﮐﻨﻨـــﺪه
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
راﻧــﺮ
اﺳـــﺘﺎد

ﭘﻨـــﻞ
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﻧﻮارﭼﺴــﺐ ﺟﺪاﮐﻨﻨـــﺪه

درز افقی

درز قائم

ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ
درزﮔـــﯿﺮ

ﭘﯿـــﭻ TN

ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ

ﭘﻨـــﻞ

ﺳﺎزه ﭘﺸـــﺖ ﺑﻨـــﺪ
ﻧــﻮار و
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
راﻧــﺮ
اﺳـــﺘﺎد

اﺳـــﺘﺎد
ﭘﻨـــﻞ

ﭘﯿـــﭻ TN

اتصال به کف

اتصال گوشه

ﭘﻨـــﻞ
راﻧــﺮ
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ
ﭘﯿـــﭻ TN

اﺳـــﺘﺎد
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
راﻧــﺮ
ﭘﯿـــﭻ TN

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﺳﺎزه )ﯾــﺎ ﻧــﻮار( ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﮔﻮﺷـــﻪ
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هدننکادج یاهراوید ییارجا تایئزج
جزئیات اجرایی W112.ir

اتصال به دیوار بنایی جانبی

اتصال به سقف

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
اﺳـــﺘﺎد
ﻧﻮارﭼﺴــﺐ ﺟﺪاﮐﻨﻨـــﺪه
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
راﻧــﺮ
اﺳـــﺘﺎد

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﻧﻮارﭼﺴــﺐ ﺟﺪاﮐﻨﻨـــﺪه

درز افقی

درز قائم

اﺳـــﺘﺎد
راﻧــﺮ

ﭘﯿـــﭻ TN

ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ
ﭘﯿـــﭻ TN

ﻧــﻮار و
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﭘﻨـــﻞ
ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﭘﯿـــﭻ TN

اﺳـــﺘﺎد

ﭘﻨـــﻞ

اتصال به کف

اتصال گوشه

راﻧــﺮ
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ
ﭘﯿـــﭻ TN

اﺳـــﺘﺎد

راﻧــﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ
ﻧﻮارﻋـــﺎﯾﻖ
ﭘﯿـــﭻ TN
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﺳﺎزه )ﯾــﺎ ﻧــﻮار( ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﮔﻮﺷـــﻪ
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هدننکادج یاهراوید ییارجا تایئزج
جزئیات اجرایی W115.ir

اتصال به دیوار بنایی جانبی

اتصال به سقف

درز قائم

درز افقی

50

)

( .

)

50

( .

TN

TN

اتصال به کف

اتصال گوشه

TN

TN

)
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هدننکادج یاهراوید ییارجا تایئزج
جزئیات اجرایی W116.ir

اتصال به دیوار بنایی جانبی و تغییر ضخامت دیوار

اتصال به سقف

TN

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل
راﻧﺮ
ﻋﺎﯾﻖ
ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﻰ
اﺳﺘﺎد
ﭘﻨﻞ

TN

)

(

درز افقی و نحوه اتصال استاد

درز قائم و نحوه اتصال استادها
TN
TN

TN

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
TN

. 12/5
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع . 300

ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﻰ ﮐﻨﺎف

. 12/5
. 300

اتصال به کف (دیوار دو الیه با عایق کم ضخامت)

نحوه اتصال استادها

ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﻰ ﮐﻨﺎف
. 600
. 300

اﻟﯿﺎف ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه

. 1650

ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ درزﺑﻨﺪ
ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

. 750
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جزئیات اجرایی اتصال  Tو گوشه در ساختارهای دیوار جداکننده  W111.irو  W112.irو  W115.irو W116.ir
اتصال  Tدر ساختار W111.ir

اتصال  Tدر ساختار W115.ir

به انفصال الیه پوششی به منظور حذف پل صوتی توجه شود

ﭘﯿﭻ  TNﯾﺎ FN

راﻧــﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
اﺳـــﺘﺎد
ﭘﯿﭻ  TNﯾﺎ FN
ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ
درزﮔﯿﺮ

اتصال  Tدر ساختار W112.ir

اتصال  Tدر ساختار W112.ir

(فواصل مهار جمع شونده از یکدیگر  60سانتیمتر باشد)
راﻧــﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
اﺳـــﺘﺎد
ﭘﯿﭻ  TNﯾﺎ FN
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ
ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

راﻧــﺮ
اﺳـــﺘﺎد
ﻣﻬﺎر ﺟﻤﻊ ﺷــﻮﻧﺪه
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ
ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ

اتصال گوشه  135درجه (دارای کد حریق) W112.ir

 = aﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎد
ورق ﻓﻠﺰى ﺧﻢ ﺷﺪه
 300×300×0/7م.م

ﻧﻮارﻋﺎﯾﻖ

ورق ﻓﻠﺰى ﺧﻢ ﺷﺪه
 300×300×0/7م.م
ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ  +ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ

اتصال گوشه  135درجه (دارای کد حریق) W112.ir

 = aﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎد

ورق ﻓﻠﺰى ﺧﻢ ﺷﺪه
 100×100×0/7م.م
ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ  +ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ

ورق ﻓﻠﺰى ﺧﻢ ﺷﺪه
 200×200×0/7م.م

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

a

ﻧﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮔﻮﺷﻪ

ﻧﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮔﻮﺷﻪ

a

اﺳﺘﺎد

a
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جزئیات درز انقطاع در ساختارهای دیوار جداکننده
درز انقطاع در ساختار ( W111.irبدون کد حریق)
درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و الستیک

درز انقطاع در ساختار ( W111.irبدون کد حریق)
درز انقطاع با سازه  Vشکل

TN

TB

درز انقطاع در ساختار ( W112.irبدون کد حریق)
درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

a ≤ 30 mm

جزئیات درز انقطاع در ساختار ( W111.irدارای کد حریق)
درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق )F30

≤
≤
a ≥a a

a ≤ 20 mm

)

a ≤ 20 mm

≥
≥
a 20 a 20 a

ﭘﯿـــﭻ  LBﺑــﻪ ﻓﻮاﺻـــﻞ
ﺣـــﺪاﮐﺜﺮ  500م.م
اﺳـــﺘﺎد

اﺳـــﺘﺎد
ﭘﻨـــﻞ

(

درز انقطاع در ساختار ( W112.irدارای کد حریق)
درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق )F90

ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ
ﺳﺎزه ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﻟﺒـــﻪ )درﺻــﻮرت ﻟــﺰوم(

ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ

درز انقطاع در ساختار ( W115.irدارای کد حریق)
درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق )F90

a ≤ 20 mm

ﭘﯿـــﭻ TN

a ≥ 20 a

≥ 20

≥
≥
a 20 a 20 a

اﺳـــﺘﺎد
ﺳﺎزه UD

ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ
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جزئیات اجرایی اتصال دیوار به سقف با فاصله سایه (اتصال کشویی لغزان)
اتصال کشویی لغزان ( W111.irدارای کد حریق)

اتصال کشویی لغزان ( W111.irبدون کد حریق)

mm

≥
20

mm

≥ 20

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
راﻧــﺮ
ﭘﻨـــﻞ
اﺳـــﺘﺎد

راﻧﺮ ﺑﺎل ﺑﻠﻨﺪ

ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻒ
ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
 +ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ

اتصال کشویی لغزان ( W112.irبدون کد حریق)

اتصال کشویی لغزان ( W112.irدارای کد حریق)

a

a

≥
20

≥
20

a
a5+ b

ﻧﻮار ﭘﻨﻞ
)ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﯿﺰ ﺳﻘﻒ(
راﻧﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﻨﻞ )ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
راﻧﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮد(
اﺳﺘﺎد

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

اتصال کشویی لغزان ( W115.irدارای کد حریق)

)ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﻰ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ ( dB

≥a

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

a

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﭘﯿﭻ )ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻪ اول
را ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ(
ﻧﻮار ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﻋﺮض
ﺣﺪاﻗﻞ  4ﺗﺎ  8ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
اﺳﺘﺎد
ﭘﻨﻞ

mind.
20 mm

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺒﻪ
)در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

a ≤ 20 mm

اتصال کشویی لغزان ( W116.irدارای کد حریق)

a
≥
20

a

a5+ b

a

≥
20

a
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a5+ b

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm
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۳.۳.۳اجرای زیرسازی

۱.۱.۳.۳اجرای زیر سازی  W111.irو W112.ir

اجـرای رانرهـا :بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پاش ،مسـیر عبـور دیـوار در کف
مشـخص میشـود .بـرای بدسـت آوردن مسـیر عبـور دیـوار در سـقف،
میتـوان از تـراز لیـزری ،اسـتاد و تـراز آبـی یـا شـاقول اسـتفاده نمـود .بـا
اسـتفاده از پیـچ و رول پلاگ ،رانرها به کف و سـقف متصل میشـوند .برای
ایـن منظـور ،عوامـل اتصال در فواصل حداکثر  60سـانتیمتر اجرا میشـوند.
همچنیـن ،توجـه شـود کـه فاصله اولیـن عامل اتصـال از انتهای سـازه نباید
از  10سـانتیمتر بیشـتر باشد.

نکات
فنی

قبـل از نصـب رانرهـا ،نوار فـوم کنـاف (یا دو ردیـف نوار
فـوم عایـق  ۱۵میلیمتری یا خمیر درزبنـد) بر روی جان
آنهـا اجـرا میشـود .عـدم رعایـت جزئیات اخیر ،سـهم
زیـادی در نقصـان عملکرد صوتی سـاختار خواهد داشـت.
به طور کلی ،دیوار خشک میتواند روی کف تمام شده و یا
کف سازهای (کف تمام نشده) اجرا شود .در صورت اجرای
دیوار بر روی کف تمام نشده ،موارد زیر باید در نظر گرفته
شود:
کف باید کامال تراز و صاف باشد و در صورت وجود پستی
و بلندی ،باید با تمهیداتی وضعیت آن اصالح شود.
در طرفیـن دیـوار ،بایـد تـا تـراز کف سـازی نهایـی ،یک
الیـه نوار فـوم عایق اجرا شـود .بدین ترتیـب از ایجاد پل
صوتـی جلوگیری شـده ،همچنین از نفـوذ رطوبت مالت
کف سـازی و آسـیب به صفحـات جلوگیری میشـود.
کـف سـازی باید پـس از اجـرای صفحات صـورت گرفته
تـا از دفـن رانـر در مالت کف سـازی جلوگیری شـود.

نکات
فنی

در مواردی که بنا به دالیل اجرایی ،امکان اتصال رانر
به سقف اصلی وجود نداشته باشد (به طور مثال در
سقفهای مرکب و خرپایی) ،میتوان با استفاده از اعضا
کمکی (پل) ،ابتدا زیرسازی مناسبی در سقف اصلی ایجاد
نمود و سپس رانر را به آن متصل نمود .همچنین میتوان
ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس رانرها را به آن متصل
نمود .برای ایجاد اتصال میان رانر و سقف کاذب میتوان
از مهارهای ویژه اعضای توخالی یا پیچ ( FNدرصورت
وجود سازه در محل اتصال) ،استفاده نمود .در این حالت،
اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در
آن ضروری است .برای جلوگیری از حرکات جانبی ،اجرای
اعضای بادبندی در سقف کاذب ضروری خواهد بود .به
عالوه ،مسائل مربوط به عايق بندي صوتي ،آتشبندي
و هوابندي (به ويژه در سرويسهاي بهداشتي كه منشاء
انتشار هواي نامطبوع ميباشند) بايد در مباني طراحي و
اجراي سقف كاذب لحاظ شود.
در سقفهای تیرچه بلوک ،چنانچه رانرها در امتداد بلوکها
قرار گرفته باشند ،میتوان رانرها را با استفاده از مهارهای
ویژه اعضای توخالی (نظیر مهار جمع شونده) به بلوکهای
سیمانی یا سفالی متصل نمود .در صورتی که بلوکهای
سیمانی یا سفالی دارای مقاومت کافی نباشند یا در صورتی
که بلوکها از جنس پلی استایرن باشند ،میتوان رانرها را
به وسیله اعضا کمکی (پل) به تیرچهها متصل نمود .در
غیر این صورت ،بلوکها باید از میان برداشته شده و رانرها
مستقیما به دال بتنی سقف متصل شوند .همچنین میتوان
ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس رانرها را به آن متصل نمود.
در صورتـي كه به دليـل محدوديتهـاي اجرايي (به طور
مثـال وجود تاسيسـات متراكم و انبوه) امـكان اتصال رانر
به سـقف اصلي وجود نداشـته باشـد ،ميتوان از سـاختار
«ديوارك» اسـتفاده نمود.

ﭘﻨـــﻞ
اﺳـــﺘﺎد

ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﮐﻔﺴــــﺎزي

راﻧــﺮ

ﮐــﻒ ﺳﺎزه اي
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل

اتصال دیوار به کف تمام نشده

استفاده از مهار جمع شونده در بلوک سیمانی
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45°

* ﻋﻀﻮ ﺑﺎدﺑﻨﺪى:
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ آوﯾﺰ ≥  800ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
زاوﯾﻪ ≥  45درﺟﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮار  4ﻣﺘﺮ

45°

یزاسریز یارجا

FN

اتصال دیوار به سقف کاذب

اجرای استادها :پس از اجرای رانرهای کف و سقف ،استادها به طور قائم
داخل رانرها قرار میگیرند .فاصله این سازهها بنا به نوع ساختار و عملکرد
مورد نظر میتواند  40 ،30یا  60سانتیمتر باشد.

نکات
فنی

34

قبل از نصب استادهای ابتدا و انتهای دیوار ،نوار فوم کناف (یا
دو ردیف خمیر درزبند) بر روی جان آنها اجرا میشود .عدم
رعایت جزئیات اخیر ،سهم زیادی در نقصان عملکرد صوتی
ساختار خواهد داشت .چنانچه اعضای پیرامونی دیوار از جنس
مصالح توپر باشند (مانند ستون بتونی یا دیوار بنایی) ،استادهای
ابتدا و انتهای دیوار با استفاده از پیچ و رول پالگ به اعضای
مذکور متصل میگردند .در صورتی که اعضای پیرامونی دیوار
از جنس مصالح مجوف باشند (مانند دیوار خشک) ،استادهای
ابتدا و انتهای دیوار با استفاده از مهارهای ویژه اعضای توخالی
(یا پیچ  TNدرصورت وجود زیرسازی فلزی در محل اتصال)
به اعضای مذکور متصل میگردند .در هر دو حالت فوق
الذکر ،عوامل اتصال در فواصل حداکثر  60سانتیمتر به اعضای
پیرامونی متصل میشود .توجه شود که فاصله اولین عامل
اتصال از انتهای سازه نباید از  10سانتیمتر بیشتر باشد.
برای سهولت جایگیری استادها در رانرها ،استادها را میتوان
 5میلیمتر کوتاه تر از فاصله کف تا سقف برید .بدین ترتیب
استادها به نحوی اجرا میشوند که باالی آنها دارای فاصله
آزادی به میزان  5میلیمتر با سقف باشد.
براي تامين ايستايي در ساختارهاي ديوار جداكننده،
حداقل درگيري ميان استاد و رانر بايد  10ميليمتر باشد
(عالوه بر اين شرط ،بايد پنل نيز به ميزان حداقل 20
ميليمتر با بال رانر درگير شود).
به طور کلی نیازی نیست استادها به رانرها متصل گردند
(استادها میتوانند به طور آزاد در رانر فوقانی و تحتانی قرار
گیرند) ،زیرا در نهایت با نصب صفحات ،استادها در جای خود
تثبیت میشوند .اما در صورتی که به سبب سلسله مراتب
اجرایی قرار باشد که استادها در حالت انتظار بمانند ،میتوان
آنها را به وسیله پانچ به رانر کف و سقف متصل نمود.

راﻧــﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
اﺳـــﺘﺎد
ﭘﯿﭻ  TNﯾﺎ FN
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ
ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

راﻧــﺮ
اﺳـــﺘﺎد
ﻣﻬﺎر ﺟﻤﻊ ﺷــﻮﻧﺪه
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ ﯾــﺎ
ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ

ﻧــﻮار و ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﻓﻮاﺻﻞ
ﻣﻬـﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 60ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
اتصال T

حداقل درگیری میان استاد و رانر

فانک هدننکادج یاهراوید
یزاسریز یارجا

1

مشخص کردن محل نسب رانر کف با ریسمان رنگی
4

اجـرای نـوار عایـق (یـا دو ردیف خمیر سـیلیکون) بر پشـت
جـان رانر کف و سـقف
7

انتقال تصویر رانر کف به سقف (با استفاده از استاد و تراز)
10

اتصال رانر به سقف با رول پالگ

2

برش بالهای رانر با قیچی
5

نصب رانر کف (سوراخ کردن رانر و کف)
8

مشخص کردن محل نصب رانر سقف با ریسمان رنگی
11

برش استاد با قیچی

3

پـس از بـرش بالهـا ،رانـر خـم و راسـت شـده تـا از محـل
جـان بـرش بخورد
6

اتصال رانر به کف با رول پالگ
9

نصب رانر سقف (سوراخ کردن رانر و سقف)
12

اجـرای دو ردیـف خمیر سـیلیکون (یا نوار عایــق) بر پشـت
جان اسـتادهای جانبی
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یزاسریز یارجا
13

نصب اسـتاد بر روی سـاختار جانبــی (ســوراخ کردن استاد
و دیوار)
16

زیرسازی تکمیل شده
19

بـــرای نصـب پنـلها از پیـچ مخصــوص و دستــگاه پیـچ
زن اسـتفاده میشـود
22

پنـل بایـد در جهتـی نصـب شـود که لبـه آزاد آن به سـمت
دهانـه باز اسـتاد قـرار گیرد

36

14

اتصال استاد به دیوار بنایی با رول پالگ
17

حمـل پنـل به سـادگی با گیـره مخصـوص و توسـط دو نفر
انجام میشـود
20

نحـوه صحیـح در دسـت گرفتـن پیـچ زن (به صـورت عمود
بـر پنل)
23

اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی

15

اجرای استادها (به صورت شاقولی)
18

پنـلهـا بـوسیـله جک مخصــوص به نحــوی بر روی زیرسازی
قرار میگیرند که  1سانتیمتر با کف فاصله داشته باشند
21

اجرای پنلها در یک طرف دیوار
24

درزهــای افقـی به صــورت حصیرچــین نسبت به یکدیگر
قـرار میگیرنـد (بـه محل سـازههای پشـت بند توجه شـود)

فانک هدننکادج یاهراوید
یزاسریز یارجا

26

25

اجرای عایق پشم معدنی در فــواصل بین استادها (توجه
شود که تاسیسات در مرحله قبل اجرا شده است)

اجــرای پنلهـا در طـرف دیگر دیــوار (پنــلها نسـبت به
سـمت اول بـه صـورت حصیرچیـن اجـرا میشـوند)

27

دیـوار تکمیـل شـده (خروجــیهای تاسیساتــی به وسـیله
گردبـر یـا اره چاقویـی و سـوهان ایجـاد میشـوند)

28

اجــرای الیـه دوم پنـل هـا؛ ســاختار ( W112.irالیـه دوم
نسـبت به الیـه اول به صـورت حصیرچین اجرا میشـود)

۲.۲.۳.۳اجرای زیر سازی W115.ir

در ایـــن ســـاختار از دو ردیـــف ســـازه مســـتقل اســـتفاده شـــده کـــه ایـــن دو ردیـــف ســـازه بـــه
وســـیله الیـــه کشســـان از یکدیگـــر جـــدا میشـــوند .بـــرای ایـــن منظـــور میتـــوان اســـتادهای
مج ــاور را ب ــه وس ــیله قطع ــات ن ــوار ف ــوم کن ــاف از یکدیگ ــر ج ــدا نم ــود .قطع ــات ف ــوم در فواص ــل
حداکث ــر  50س ــانتیمتر ب ــر روی اس ــتادهای ی ــک ردی ــف س ــازه چس ــبانده میش ــوند و اس ــتادهای
مج ــاور ،مم ــاس ب ــر ای ــن قطع ــات ق ــرار میگیرن ــد .بدی ــن ترتی ــب فاصل ــه دو ردی ــف س ــازه ،ب ــه
ان ــدازه ضخام ــت الی ــه ف ــوم خواه ــد ب ــود .س ــایر جزئی ــات اج ــرای س ــازهها مانن ــد روش مش ــروح
در  W111.irو  W112.irمیباشـــد.

نکته
فنی

در سـاختار  ،W115.irجداسـازی دو ردیـف سـازه بـه لحـاظ عایقبنـدی صوتـی
اهمیـت ویـژه داشـته و بـه هیـچ وجـه نبایـد دو ردیف سـازه بـه یکدیگر متصل شـوند.
جداسازی دو استاد مجاور توسط قطعات فوم
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یزاسریز یارجا
1

قاب پیرامونی اول تکمیل شده
4

برش نوارهای عایق
7

اجرای ردیف دوم استـادها
10

اجـرای عایق پشـم معدنی (بسـته بـه نظر طـراح ،الیه عایق
میتوانـد در یـک یـا دو ردیف اجرا شـود)
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2

اجرای قاب پیرامونی دوم
5

اجرای ردیف اول استادها (به صورت شاقولی)
8

زیرسازی تکمیل شده
11

اجــرای پنــلها در طرف دیگر دیــوار (پنــلها نسـبت به
سـمت اول بـه صـورت حصیرچیـن اجرا میشـوند)

3

اجرای نوار عایق بر روی استادها
6

ردیف اول زیرسازی تکمیل شده
9

اجرای پنلها در یک طرف دیوار
12

اجــرای الیـه دوم پنلهـا (الیـه دوم نسـبت به الیـه اول به
صـورت حصیرچیـن اجرا میشـود)
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یزاسریز یارجا

۳.۳.۳.۳اجرای زیرسازی W116.ir
در ایــن ســاختار ،از دو ردیــف ســازه متصــل بــه هــم اســتفاده میشــود .بــرای ایــن منظــور ،اســتادها بــه وســیله برشهایــی از پنــل بــه یکدیگــر
متصــل میشــوند .ایــن قطعــات دارای ضخامــت حداقــل 12/5میلیمتــر و بــه ارتفــاع حداقــل  30ســانتیمتر بــوده کــه بــه فواصــل  60ســانتیمتر از
یکدیگــر توســط حداقــل 6عــدد پیــچ  TNبــر روی اســتادها نصــب میشــوند .فاصلــه ردیفهــای ســازه و در نتیجــه پهنــای قطعــات اتصــال ،تابــع
حجــم تاسیســات و نــوع ادواتــی اســت کــه در دیــوار قــرار خواهنــد گرفــت .ســایر جزئیــــات اجــرای ســـــازهها ماننــد روش مـــشروح در W111.ir
و  W112.irمیباشــد.

1

دو ردیـف قـاب بـا فاصلـه از یکدیگر اجـرا میشـوند (فاصله
قابهـا بـه حجم تاسیسـات بسـتگی دارد)
4

اسـتادهای ردیـف اول و دوم به وسـیله برشهایـی از پنل به
یکدیگر متصل میشـوند
7

اجـــرای پنــلها در طــرف دیگر دیوار (پنــلها نسبت به
سـمت اول بـه صـورت حصیرچین اجرا میشـوند)

2

اجرای ردیف اول استادها (به صورت شاقولی)
5

اجرای پنلها در یک طرف دیوار
8

اجــرای الیـه دوم پنلها (الیــه دوم نسـبت به الیـه اول به
صـورت حصیرچیـن اجرا میشـود)

3

اجرای ردیف دوم استادها
6

اجرای عایق پشم معدنی (پس از اجرای تاسیسات)
9

خروجیهای تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد میشوند
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داتسا لوط شیازفا

نکته
فنی

اولیـن قطعـه اتصـال را میتـوان در فاصله  75سـانتیمتری
از کـف اجـرا نمود.

. 600

۴.۴.۳افزایش طول استاد
حتــی االمــکان ،انــدازه اســتادها بایــد متناســب بــا ارتفــاع دیــوار انتخــاب
شــود .بــرای ایــن منظــور ،اســتفاده از اســتاد بــا طــول بلنــد و بــرش آن
بــه طــول دلخــواه راهــکار مناســبی خواهــد بــود .در صــورت اســتفاده از
اســتادهای کوتــاه ،افزایــش طــول اســتادها بــه یکــی از روشهــای زیــر
امــکان پذیــر خواهــد بــود:
همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل ()1
استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل ()2
استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل ()3
استفاده از برشی از پروفیل  UAمطابق جدول همپوشانی و شکل ()4

. 300
. 1650
. 750

بــرای اتصــال موقــت ســازهها بــه یکدیگــر ،از پانــچ اســتفاده شــده و بــا
نصــب صفحــات ،اتصــال نهایــی بــر قــرار و ســاختاری مســتحکم و یکپارچــه
تشــکیل میشــود .همچنیــن میتــوان از پــرچ و پیــچ بــرای ایجــاد اتصــال
اســتفاده نمــود.
 لودجودجدجطول همپوشانی

طول همپوشانی u
≤ 50 cm
≤ 70(75) cm

نمونه اتصال استادها
استاد
C(W)/UA 50

نکات
فنی

)C(W) /UA 70(75

≤ 100 cm

C(W)/UA 100

≤ 125 cm

C(W)/UA 125

≤ 150 cm

C(W)/UA 150

اﺳﺘﺎد1

در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته ،باید
سازهگذاری به صورت حصیر چین انجام شود.
افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.
استادها تنها در جهت عمودی میتوانند افزایش طول
داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمیباشد.

اﺳﺘﺎد3

راﻧــﺮ

ﭘﺮوﻓﯿﻞ
UA

UA

راﻧـﺮ

u

u

u

≥ Ø 4.5 mm

ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻰ

u

u

اﺗﺼﺎل :ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻ  M8ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺧﻮدﮐﺎر

اﺳﺘﺎد1

اﺳﺘﺎد1

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

u

40

u

افزایش طول استاد

u

ﺷـــﮑﻞ 1

ﺷـــﮑﻞ 2

u

اﺳﺘﺎد2

اﺳﺘﺎد2

اﺳﺘﺎد2

ﭘﺮوﻓﯿﻞ
UA

ﺷـــﮑﻞ 3

ﭘﺮوﻓﯿﻞ
UA

ﺷـــﮑﻞ4
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اهوشزاب یارجا

۵.۵.۳اجرای بازشوها
بـرای ایجـاد یـک بازشـو (ماننـد چهـار چـوب در ،دریچـه بازدیـد ،دریچـه
تهویـه ،تابلـوی بـرق و جعبـه آتـش نشـانی) قاعـده کلـی کار بـر مبنـای
حفـظ اسـتحکام ،یکپارچگـی و ایسـتایی سـاختار از طریـق ایجـاد یک قاب
متکـی بـه سـازههای مجـاور میباشـد .توجه شـود کـه چنانچه ابعاد بازشـو
از فاصلـه میـان دو اسـتاد تجـاوز نمایـد ،بایـد از اسـتادهای کمکـی جهـت

ایجـاد زیرسـازی بـرای پنلهـا اسـتفاده نمـود .بـه عنـوان یک قاعـده کلی،
در هیـچ حالتـی نبایـد فاصلـه عناصـر قائـم (کـه بـه عنـوان تکیـهگاه برای
الیههـای پوششـی عمـل میکننـد) از فاصلـه اسـتاندارد تعریف شـده برای
اسـتادگذاری تجـاوز نماید.

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

درﯾﭽﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ

اﺳﺘﺎد
ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

اﺳﺘﺎد

اﺳﺘﺎد

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ

نصب دریچه در صورت برش سازه

نصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

۶.۶.۳نصب صفحات
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـشدار گچی
اشـاره شـده است*.

مــورد مصــرف بــرای نصــب پنــل بایــد بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه
پــس از عبــور از الیههــای پوششــی ،حداقــل  10میلیمتــر در ســازه
زیریــن نیــز نفــوذ کنــد.
فاصلـه مجـاز اجـرای پیچهـا بـر روی صفحـات گچـی  25سـانتیمتر
میباشـد .در سـاختارهای دو الیـه ،فاصلـه مجـاز اجـرای پیچهـا در
الیـه اول (الیـه پوششـی زیریـن) را میتـوان حداکثـر تـا سـه برابر (75
سـانتیمتر) افزایـش داد .در صـورت اسـتفاده از صفحـات بـا ضخامـت
 20میلیمتـر و بیشـتر ،فاصلـه مجـاز اجـرای پیچهـا در الیـه زیریـن 60
سـانتیمتر و در الیـه نهایـی  20سـانتیمتر میباشـد.
صفحات نباید به رانر فوقانی (سقفی) متصل شوند.

در ســاختارهای دیــوار ،توصیــه میگــردد کــه صفحــات گچــی (بــه
دلیــل بیشــتر بــودن مقاومــت طولــی نســبت بــه عرضــی) بــه صــورت
عمــودی نصــب شــوند (راســتای طولــی پنــل ،هــم راســتای اســتاد اجــرا
شــود).
اتصــال صفحــات گچــی بــه زیرســازی ،به وســیله پیــچ مخصــوص کناف
و بــا اســتفاده از دســتگاه پیــچ زن قابــل تنظیــم صــورت میگیــرد .پیــچ
* جهت کسب اطالعات تکمیلی ،به مبحث «دستور العمل برش ،نصب ،درزگیری و
آماده سازی صفحات روکشدار گچی» رجوع شود.
 لودجودجدجفواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارهای جداکننده
الیه اول**
عرض پنل***

ساختار
دیوار جداکننده

الیه دوم
عرض پنل

[]mm

الیه سوم
عرض پنل
[]mm

[]mm

1200

600

1200

600

1200

600

تک الیه

250

200

-

-

-

-

دو الیه

750

600

250

200

-

-

سه الیه

750

600

500

300

250

200

** در ساختارهای چندالیه ،منظور از الیه اول ،الیه زیرین میباشد.
*** پنلهای با ضخامت  9/5تا  18میلیمتر با عرض  1200و پنلهای با ضخامت  20و  25میلیمتر با عرض  600میلیمتر به بازار عرضه میگردد.
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داتسا لوط شیازفا

نکات
فنی

حتـی االمـکان ،انـدازه صفحـات باید متناسـب بـا ارتفاع
دیـوار انتخـاب شـود .در صـورت اسـتفاده از صفحـات
کوتـاه ،درز افقـی در الیـه پوششـی ایجـاد شـده کـه در
سـاختارهای تک الیه ،اجرای سـازه پشـت بنـد در محل
درزهـای افقـی الزامی اسـت.
در کلیـــه ســـاختارهای تـــک الیـــه و چنـــد الیـــه،
صفح ــات بای ــد ب ــه ص ــورت حصیرچی ــن اج ــرا ش ــوند.
بـــرای ایـــن منظـــور ،فاصلـــه دو درز بایـــد حداقـــل
 40ســـانتیمتر در نظـــر گرفتـــه شـــود .عـــدم رعایـــت
اص ــول حصیرچین ــی و امت ــداد یافت ــن درزه ــا در ط ــول
یکدیگــر ،موجــب تضعیــف ســاختار و همچنیــن ایجــاد
تـــرک در محـــل درزهـــا میشـــود .در ســـاختارهای
چنـــد الیـــه ،فاصلـــه دو درز افقـــی میتوانـــد تـــا 20
ســـانتی متـــر کاهـــش یابـــد.
در محـــل درهـــا ،بایـــد صفحـــات گچـــی بـــه صـــورت
« »Lشـــکل و در محـــل بازشـــوهای بـــزرگ دیگـــر
(نظی ــر تابل ــوی ب ــرق و جعب ــه آت ــش نش ــانی ت ــوکار)،
ب ــه ص ــورت « »Cش ــکل بری ــده ش ــوند .بدی ــن ترتی ــب
پـــس از نصـــب پنـــل ،درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم
چهارچ ــوب بازش ــو ایج ــاد نمیش ــود .در صورت ــی ک ــه
جزئیـــات اخیـــر رعایـــت نشـــود ،در امتـــداد درزهـــای
قائـــم تـــرک ایجـــاد خواهـــد شـــد.
بـراي سـهولت در نصب صفحـات در سـاختارهاي ديوار،
صفحـات بايـد بـه انـدازه  1سـانتيمتر كوتاهتـر از ارتفاع
كـف تا سـقف بـرش داده شـوند.
بــه لحــاظ ايســتايي ،عايــق بنــدي صوتــي ،آتــش بنــدي
و هوابنــدي ،اجــراي صفحــات گچــي در كل ارتفــاع
ديــوار و امتــداد آنهــا در فضــاي پشــت ســقف كاذب
تــا ســقف اصلــي الزامي اســت .در صــورت فراهــم نبودن
شــرايط ،بــه ويــژه وضعيــت تاسيســات در پشــت ســقف
كاذب ،ميتــوان ابتــدا ســقف كاذب را اجــرا و ســپس
ديــوار جداكننــده را بــه آن متصــل نمــود (در ايــن حالت
ميبايــد بــا اســتفاده از عناصــر مهــار بنــدي جانبــي،
اســتحكام ســقف كاذب را تاميــن نمــود) .بــه عنــوان راه
حــل ديگــر ميتــوان از ســاختار «ديــوارك» اســتفاده
نمــود .در هــر دو روش بايــد مســائل مربــوط بــه عايــق
بنــدي صوتــي ،آتــش بنــدي و هوابنــدي (بــه ويــژه در
ســرويسهاي بهداشــتي كــه منشــاء انتشــار هــواي
نامطبــوع ميباشــند) در مبانــي طراحــي و اجراي ســقف
كاذب لحــاظ گــردد .همچنیــن در ســاختارهای دوالیــه،
در صــورت عــدم امتــداد الیــه دوم صفحــه روکشــدار
گچــی تــا ســقف اصلــی ،ســاختار مذکــور دیــوار تــک
الیــه ( )W111.irمحســوب خواهــد شــد کــه ایــن امــر
بــر روی ظرفیــت باربــری و ایســتایی ســاختار تاثیــر
گــذار میباشــد.

1200

ﻋﺮض ﭘﻨـــﻞ

1200

ﻻﯾــﻪ دوم ﭘﻨـــﻞ

جزئیات حصیر چینی الیههای پوششی

امتداد الیههای پوششی دیوار تا سقف اصلی

آوﯾﺰ ﻧﺎﻧﯿﻮس
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﻘﻔﻰ
ﺑﺴﺖ اﺗﺼـﺎل ﮐﺎﻣـﻞ
ﭘﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎرﺑﺮ

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔـﯿﺮ
 +ﺗﺮن ﻓﯿـﮑﺲ
ﻧﻮار ﻓﻮم
راﻧﺮ
ﭘﯿﭻ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره FN
اﺗﺼﺎل ﭘﻨﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد
ﭘﻨﻞ
امتداد الیههای پوششی دیوار تا سقف اصلی
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یکیناکم و یکیرتکلا تاسیسات بصن

نکات
فنی

در هنــگام نصــب صفحــات ،بایــد بــه جهــت اســتادها
توجــه نمــود .همــواره صفحــات را بایــد در جهتــی
نصــب نمــود کــه لبــه آزاد صفحــه بــه ســمت دهانــه بــاز
اســتاد قــرار گیــرد .رعایــت ایــن نکتــه بــه نصــاب اجــازه
میدهــد کــه هنــگام پیــچ زنــی ،اســتاد را مهــار نمــوده
و از چرخــش آن جلوگیــری نمایــد.
بـراي تاميـن ايسـتايي در سـاختارهاي ديـوار ،حداقـل
درگيـري ميـان پنـل و بالهـاي رانـر بايـد  20ميليمتـر
باشـد (علاوه بـر ايـن شـرط ،بايـد اسـتادها بـه ميـزان
حداقـل  10ميليمتـر بـا رانـر درگيـر شـوند).

توجه

بـرای اسـتفاده از پنلهای بـا ضخامـت  9/5میلیمتر و کمتر
(کـه بـه طور کلـی در سـاختارهای تزئینی کاربـرد دارند) ،با
دایـره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف تماس حاصل شـود.

پنل باید در جهتی نصب شود که لبه آزاد آن به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد

۷.۷.۳نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
پـس از نصب صفحات گچی در یک سـمت ،تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکی
نصب میشـوند*.
۸.۸.۳نصب الیه عایق
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی ،اجـرای الیـه عایـق صورت
میگیـرد .عایـق مناسـب جهـت دیوارهـای جداکننـده کناف ،عایـق معدنی
میباشـد .اجـرای ایـن مرحلـه باید به گونهای باشـد کـه هیچ گونه شـکاف،
درز و یـا فاصلـه خالـی بیـن قطعـات عایق وجود نداشـته باشـد.
۹.۹.۳اجرای درز انقطاع
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد ،ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت .بـه
طـور معمـول ،بـرای فواصـل حداکثـر هـر  15متـر در دیوارهای مسـتقیم و
پیوسـته ،یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه میشـود .بـه طور کلـی ،درزهای
انقطـاع (کـه درز کنتـرل نیز نامیده میشـوند) بـرای ایجـاد هماهنگی میان
سـاختار دیـوار و جابجاییهـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه میشـود.
بـرای اجـرای ایـن گونـه درزهـا ،روشهـای زیر در دسـترس میباشـد:

* برای جزئیات بیشتر به بخشهای مربوطه در همین دفترچه رجوع شود.

۱۱۱۱.۳تمهیدات ویژه
در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیز بیـش از  10میلیمتر در سـقف سـازهای
وجـود داشـته باشـد ،باید با اجـرای جزئیات ویـژه ،اتصال کشـویی لغزان در
محـل اتصـال دیوار به سـقف اجـرا نمود .توجه شـود که در برخـی جزئیات،
از رانـر ویـژه بـا بـال بلنـد اسـتفاده شـده کـه در این صـورت ،اسـتادها باید
حداقـل بـه انـدازه خیـز مـورد انتظـار ،کوتـاه تـر بریده شـوند (بـه جزییات
اتصـال کشـویی لغـزان ( W112.irبـدون کـد حریق) رجـوع گردد).

≥ 20

تذکر

در اجرای درزهای انقطاع ،عالوه بر ایجاد درز در الیههای
پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.

تذکر

در سـاختارهای چنـد الیـهای کـه دارای عملکـرد صوتی و
یـا دارای کـد حریـق میباشـند ،درزگیری الیههـای زیرین
بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامـی اسـت .اسـتفاده از نـوار
درزگیـر بـرای درزگیـری الیههـای زیریـن ضرورت نـدارد.

≥
10

اجـراي اتصـاالت کشـويي لغـزان در سـاختار دیـوار؛ کـه غالبـاً در
سـاختارهای دارای کـد حریـق مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.
استفاده از سازه درز انقطاع :طیف گستردهای از این نوع سازهها (به تناسب
نوع کاربرد) در بازار وجود دارد .برخی سازههای درز انقطاع به صورت ورق
خم شده « »Vشکل بوده و برخی به صورت ترکيبي از آلومينيوم و الستيک
میباشند که به صورت روکار یا توکار توسط پیچ به ساختار متصل میگردند.

۱۰۱۰.۳تکمیل ساختار ،درزگیری و آماده سازی
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکی و اجـرای الیه عایـق ،پنلها
در سـمت دیگـر دیـوار اجـرا میشـوند .پـس از ایـن مرحلـه ،سـاختار دیوار
تکمیـل گشـته و آمـاده درزگیـری و آماده سـازی میباشـد.

اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی

** جهت درزگیری و آماده سازی صفحات ،به دفترچه «دستور العمل برش ،نصب،
درزگیری و آماده سازی صفحات روکشدار گچی» رجوع شود.
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قیرح دک یاراد یاهراتخاس اب طبترم طباوض

۱۲۱۲.۳ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

تذکر
مهم

سـاختارهای دارای کـد حریـق دارای ضوابـط و جزئیـات
ویـژه هسـتند؛ لـذا برای اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در
پروژههـا ،هماهنگـی با دایره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف
قویـا توصیه میشـود.

۱.۱.۱۲.۳الیههای پوششی
در دیوارهایـی کـه کـد حریـق در آنهـا مطرح اسـت ،از صفحـات گچی نوع
 FRیا  FMاسـتفاده میشـود .ضخامت و تعداد الیههای پوششـی بر اسـاس
کـد حریـق مـورد نظر تعیین میشـود.
توجه

در زمان الیه گذاری ،تذکر بند  9.3مد نظر قرارگیرد.

۲.۲.۱۲.۳درز انقطاع
در سـاختارهای دارای کـد حریـق ،درزهای انقطاع از طریـق اجرای اتصاالت
کشـویی لغزان تامیـن میگردند.
۳.۳.۱۲.۳بازشوها
در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حریق ،یکی از نقاط ضعف مهم ،بازشوها
میباشند .مواردی نظیر درها و دریچههای بازدید باید با جزئیات ویژه اجرا و
در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند و میزان مقاومت در
برابر حریق مساوی با ساختار دیوار داشته باشند.

۴.۴.۱۲.۳تاسیسات
نفـوذ کابـل بـرق در دیوارهـای مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی مجاز
اسـت کـه کابـل بـه صـورت تـک بـوده و محـل نفـوذ آن کاملا توسـط
ملات گـچ (یـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس) پـر و مسـدود گردد.
در سـاختارهای دارای کـد حریـق ،بایـد محـل قوطیهـای بـرق را بـا
تمهیداتـی در برابـر نفـوذ حریـق محافظـت نمـود.
دیوارهـای جداکننـده با عایـق حداقل  B2یـا بدون عایـق :در این
نـوع سـاختارها ،باید پشـت قوطیهـای برق را بـا اسـتفاده از صفحات گچی
یـا ملات گـچ ،بـا ضخامـت معـادل الیههـای پوششـی دیـوار ،پوشـاند و
محافظـت نمود.
بـرای دیوارهـای جداکننـدهای کـه صرفـا دارای یـک ردیف سـازه هسـتند،
میتـوان ناحیـه پشـت قوطـی بـرق را بـا اسـتفاده صفحـات گچـی یـا الیـه
پشـم معدنـی بـه ترتیب زیـر پوشـش داد:
صفحـات گچـی با ضخامت معـادل الیههای پوششـی دیوار ،بـه ارتفاع از
کـف تـا حداقـل  50سـانتیمتر باالتـر از باالترین قوطی بـرق و از طرفین
تـا دو اسـتاد مجـاور ،به وسـیله بتونه درزگیـر کناف یا با اسـتفاده از پیچ
پنـل بـه پنـل کناف ،بـر روی صفحه پشـتی دیوار اجرا میشـود.
الیـه پشـم معدنـی از نـوع  ،Sبه ارتفـاع از کف تـا حداقل  50سـانتیمتر
باالتـر از باالتریـن قوطـی بـرق و از طرفیـن تا دو اسـتاد مجـاور ،بر روی
صفحـه پشـتی دیـوار اجـرا میشـود (به نحوی کـه در جای خـود محکم
و ثابـت بمانـد) .حاصـل ضـرب ضخامـت الیه پشـم معدنـی مصرفی (به
سـانتیمتر) در چگالـی آن (بـه کیلوگـرم بـر متـر مکعـب) بایـد حداقـل
 180شـود .توجـه شـود کـه قسـمت فشـرده شـده الیـه عایق در پشـت
قوطـی بـرق ،بایـد دارای ضخامـت حداقـل  30میلیمتر باشـد.
مثـال :الیه پشـم معدنی (نـوع  )Sبه ضخامت  6سـانتیمتر و بـا چگالی 30
کیلوگـرم بر متر مکعب ( )6 × 30=180مناسـب اسـت.

. 100 100
×

قوطی برق با پوشش محافظ پنل گچی

44

قوطی برق با پوشش محافظ مالت گچ

فانک هدننکادج یاهراوید

قیرح دک یاراد یاهراتخاس اب طبترم طباوض

TN

. 100 100
×

قوطی برق با پوشش محافظ پنل گچی

≥ 500

≥ 500

≥ 500

≥ 500

)(≥ 30mm

ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ
ﻫﻢ ﻣﻀﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ دﯾﻮار

جزئیات حفاظت محل نصب قوطی برق با استفاده از پنل گچی یا پشم معدنی

دیوارهـای جداکننـده سـاخته شـده بـر اسـاس اسـتاندارد
 ،DIN4102-4دارای عایـق پشـم معدنـی بـا نقطـه ذوب حداقل
 1000درجـه سـانتیگراد:
الیـه عایـق تعریف شـده بـرای حفاظت در برابـر حریق ،به طـور معمول و بر
اسـاس اسـتاندارد اجـرا شـده ،بـا این توضیح که قسـمت فشـرده شـده الیه
عایـق در پشـت قوطـی برق ،بایـد دارای ضخامت حداقل  30میلیمتر باشـد.

نکته
مهم

در دیوارهـــای دارای عملکـــرد صوتـــی و یـــا دارای کـــد
حریـــق ،نصـــب پشـــت بـــه پشـــت قوطیهـــای بـــرق
مجـــاز نیســـت.

ﻗﻮﻃــﯽ ﺑــﺮق
ﻋــﺎﯾﻖ ﭘﺸـــﻢ ﻣﻌــﺪﻧﯽ

ﻓﺸـــﺮده )(≥ 30mm

ﻗﻮﻃــﯽ ﺑــﺮق

نصب غیر مجاز قوطیهای برق در دیوارهای دارای کد حریق و عایق صوتی

نحوه قرارگیری الیه پشم معدنی در پشت قوطی برق

45

فانک هدننکادج یاهراوید

قیرح دک یاراد یاهراتخاس اب طبترم طباوض

۵.۵.۱۲.۳الیه عایق
یکـــی از نـــکات قابـــل توجـــه در اجـــرای الیـــه عایـــق ،مهـــار آن در
مقابـــل فـــرو افتادگـــی اســـت .بـــرای حصـــول اطمینـــان از اســـتقرار
الی ــه عای ــق در مح ــل خ ــود ،تختهه ــای عای ــق بای ــد بی ــن اس ــتادها
فشـــرده شـــوند.
توصیـه میشـود کـه از الیـه عایـق بـه صـورت یکپارچه اسـتفاده شـود.
در صـورت وجـود درز انقطـاع ،نبایـد شـکاف ،درز و یا فاصلـه خالی بین
قطعـات عایـق وجـود داشـته باشـد .همچنیـن ،اصـول حصیـر چینی در
نصـب الیـه عایق بایـد رعایت شـود.
ضخامـــت ،چگالـــی و ســـایر خـــواص الیـــه عایـــق پشـــم معدنـــی
مصرفـــی بـــر اســـاس کـــد حریـــق مـــورد نظـــر تعییـــن میشـــود.
در برخـــی ســـاختارها ،ممکـــن اســـت از عایقهـــای بـــا مشـــخصات
خـــاص اســـتفاده شـــود (بـــه عنـــوان مثـــال ،دارا بـــودن دمـــای ذوب
باالتـــر از  1000درجـــه ســـانتیگراد)*.
۶.۶.۱۲.۳درزگیری
در سـاختارهای دارای کـد حریـق ،درزگیـری بسـیار حائز اهمیت اسـت.
کلیـه منافـذ و راههـای عبـور آتـش بایـد بـه طـور کامـل پـر شـوند ،به
نحـوی که سـاختاری نفـوذ ناپذیر و یکپارچه حاصل شـود (سـاختار باید
کاملا آتش بند شـود).
توجــه بــه درزهــای میــان صفحــات و محــل نفــوذ پیچهــا اهمیــت ویــژه
داشــته و درزهــا و ســر پیچهــا بایــد بــا بتونــه درزگیــر کنــاف کامــا پــر
شو ند .
در سـاختارهای چنـد الیـه ،درزگیـری الیههـای زیرین با بتونـه درزگیر
کنـاف الزامـی اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری الیههای
زیریـن ضـرورت ندارد.
محــل اتصــال دیــوار بــه عناصــر پیرامونــی بایــد بــا بتونــه درزگیــر کناف
کامــا پــر شــود ،بــه نحــوی کــه هیــچ گونــه روزنــهای بــرای نفــوذ
حریــق وجــود نداشــته باشــد .توجــه شــود کــه نــوار فومــی (یــا خميــر
درزبنــد) کــه بــرای صدابنــدی بــه کار م ـیرود ،بايــد حداقــل از نــوع
 B2بــوده و بــه ضخامــت حداقــل  5میلیمتــر توســط بتونــه درزگيــر
کنــاف کامــا پوشــانده شــود .عــدم رعايــت جزئيــات اخيــر ،موجــب
ذوب شــدن نــوار فــوم (یــا خمیــر درزبنــد) و بــاز شــدن روزنـهای جهــت
نفــوذ آتــش خواهــد شــد.
۷.۷.۱۲.۳گچ پوششی
در س ــاختارهای دارای ک ــد حری ــق ،اج ــرای الی ــه گ ــچ پوشش ــی کن ــاف
بـــه ضخامـــت حداقـــل  2میلیمتـــر بـــر کل ســـطح صفحـــات توصیـــه
میشـــود.
۸.۸.۱۲.۳بارگذاری
در سـاختارهای دارای کـد حریـق ،اتصـال بـار بـه دیـوار مجـاز نبـوده و هر
گونـه بـار فقـط بایـد به سـازه بنـا متصـل گردد.

* در همین راستا ،رجوع به جداول مرتبط در همین دفترچه و توجه به تذکراتی که
در این خصوص ارائه شده است ،الزامی است.
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۹.۹.۱۲.۳اتصال سقف کاذب به دیوار
هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق  30تـــا 90
دقیق ــه باش ــد میتوان ــد ب ــه دی ــوار جداکنن ــده متص ــل ش ــود ،مش ــروط
ب ــر ای ــن ک ــه ه ــر دو س ــاختار دارای ک ــد حری ــق مش ــابه باش ــند .در ای ــن
صـــورت ســـطح دیـــوار (در محـــل اتصـــال) بایـــد کامـــا صـــاف بـــوده و
الی ــه پوشش ــی س ــقف بای ــد کام ــا ب ــه آن بچس ــبد و درزگی ــری ش ــود،
بـــه نحـــوی کـــه هیـــچ گونـــه روزنـــهای بـــرای نفـــوذ حریـــق وجـــود
نداش ــته باش ــد .در صورت ــی ک ــه س ــطح دی ــوار ص ــاف نباش ــد ،بای ــد ب ــا
تمهیـــدات مناســـبی اصـــاح شـــود.

ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ

ﭘﻨـــﻞ FR

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﭘﻨـــﻞ FR

ﭘﻨـــﻞ FR

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸـﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﭘﻨـــﻞ FR

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﭘﻨـــﻞ FR

ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ

ﻧــﻮار ﭘﻨـــﻞ
ﭘﻨـــﻞ FR

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف
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۱۰۱۰.۱۲.۳اتصال دیوار به سقف کاذب
اتص ــال دیواره ــای خش ــک ب ــه س ــقف کاذب دارای ک ــد حری ــق ،بای ــد ب ــه
نح ــوی باش ــد ک ــه در ص ــورت فروری ــزی دی ــوار ب ــر اث ــر وق ــوع حری ــق،
نی ــروی اضافــهای از س ــوی دی ــوار ب ــه س ــقف وارد نش ــود .در ای ــن رابط ــه
راه حلهـــای زیـــر وجـــود دارد:

ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب :در ایـــن
حالـــت ،الیههـــای پوششـــی دیـــوار نبایـــد بـــه رانـــر فوقانـــی متصـــل
شـــوند؛ لیکـــن بایـــد تـــا ســـقف کاذب ادامـــه یافتـــه و کامـــا بـــه آن
بچســـبند و درزگیـــری شـــوند.

ﻋﻀﻮ ﺑﺎدﺑﻨﺪى

ﻋﺪم اﺗﺼـــﺎل ﭘﯿـــﭻ ﺑــﻪ راﻧــﺮ

اتصال دیوار به سقف کاذب (برای سقف کاذب دارای کد حریق از پایین)

سـاختار با کد حریق از باالی سـقف کاذب /سـاختار با کـد حریق از
پاییـن و بـاالی سـقف کاذب :در این حالـت ،دیـوار باید با اتصال کشـویی
(بـا امـکان حرکـت حداقل  15میلیمتـر) به سـقف کاذب متصل گردد.
در صورتـی کـه احتمـال بروز خیـز بیش از  ۱٠میلیمتر در سـقف سـازه ای
وجـود داشـته باشـد ،باید بـا جزئیات ویـژه ،اتصال کشـویی لغـزان در محل
اتصـال دیـوار به سـقف اجرا نمود .توجه شـود کـه در برخی جزئیـات ،از رانر
ویـژه بـا بال بلند اسـتفاده شـده که در این صورت ،اسـتادها بایـد حداقل به
انـدازه خیز مـورد انتظـار ،کوتاه تر بریده شـوند.
نکته
فنی

ﻋﻀﻮ ﺑﺎدﺑﻨﺪى

اﺗﺼـــﺎل ﮐﺸــــﻮﺋﯽ ﻟﻐــﺰان
ﺑــﻪ ﺳــﻘﻒ ﮐــﺎذب

ﻋﺪم اﺗﺼـــﺎل ﭘﯿـــﭻ ﺑــﻪ راﻧــﺮ

در صورتـی کـه دیـوار جداکننـده دارای کـد حریـق باشـد،
اتصـال آن بـه سـقف کاذب در صورتی مجاز بوده که سـقف
کاذب دارای کـد حریـق معادل یا بیشـتر باشـد.
اتصال دیوار به سقف کاذب (برای سقف کاذب دارای کد حریق از باال یا از پایین و باال)

a

a
≥
20

≥
20

a

a
≥
≥ a 10

≥
≥ a 10

a = 10 to 20 mm

a = 10 to 20 mm

a = 10 to 30 mm

a = 10 to 30 mm

اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (برای ساختارهای دارای کد حریق و یا عایق صوتی)

47

فانک هدننکادج یاهراوید

یلیمکت یاهراتخاس

۱۱۱۱.۱۲.۳اتصـال دیوار به کف
در دیواره ــای دو الی ــه ،در صورت ــی ک ــه الی ــه دوم ب ــا فاصل ــه از ک ــف اج ــرا ش ــود (نظی ــر حالت ــی ک ــه قرنی ــز ت ــوکار ی ــا عایــقکاری س ــرویسهای
بهداش ــتی اج ــرا میش ــود) ،بای ــد ی ــک الی ــه ن ــوار محاف ــظ از پن ــل مع ــادل الی ــه پوشش ــی ،در داخ ــل ران ــر و پش ــت الی ــه اول اج ــرا ش ــود.

ﭘﺮاﯾﻤﺮ

≥ 25

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
)ﺑﺮاى ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻧﻮار ﭘﻨﻞ(
ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺒﻪ
)در ﺻﻮرت ﻟﺰوم(
ﻧﻮار ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻣﻌﺎدل ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﭘﻮﺷﺸﻰ
)ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى
داراى ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ(

ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﻰ
ﻗﺮﻧﯿﺰ ﺳﻨﮕﻰ

جزئیات اجرایی قرنیز سنگی توکار (به جزئیات ویژه ساختارهای دارای کد حریق توجه شود)

۱۳۱۳.۳ساختارهای تکمیلی
۱.۱.۱۳.۳اتصال دیوار به المل دیوار پیرامونی (نمای شیشه)
در برخـی از پروژههـا نمـای پیرامونـی از نـوع شیشـه بـوده که احتمـال برخود دیوار داخلـی با المل نمـا وجـود دارد .در اینصورت جزییات پیشـنهادی بدین
شـرح میباشد.

ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﻓﻮم آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ
ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﭘﻨﻞ
ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ

ﻧﻮار ﭘﻨﻞ

ﺳﺎزه UD
ﭘﯿﭻ TN

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺎﻧﻨﺪ TB

جزئیات اتصال دیوار  W112.irبه المل فلزی دیوار پیرامونی
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ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺳﺮﻣﺘﻪ دار(
ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﯾﺎ
ﻓﻮم آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

ﭘﻨﻞ

ﻧﻮار ﻓﻮم ﻋﺎﯾﻖ
ﭘﯿﭻ FN

ﭘﯿﭻ TB

ﻧﺒﺸﻰ 13x30x0.8

≤ 600cm

فانک هدننکادج یاهراوید
یلیمکت یاهراتخاس

۲.۲.۱۳.۳ديوار ويژه اتاق راديوگرافي
در ايــن روش دو رديــف ديــوار پوششــي پشــت بــه پشــت يكديگــر بــه نحــوي اجــرا ميگردنــد كــه اســتادهاي آنهــا رو بــه روي يكديگــر قــرار نگيرنــد
(بديــن ترتيــب فواصــل تكيــه گاهــي اليــه ســربی كاهــش يافتــه و ورق ســربي دچــار فروافتادگــي نميشــود) .ورق ســربي بــه وســيله پيــچ بــه همــراه
يــك قطعــه ورق ســربي بــه ابعــاد حداقــل  2 x 3ســانتيمتر (بــه عنــوان واشــر) بــه اســتادها متصــل ميگــردد .نكتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه واشــر
مذكــور بايــد بــه نحــوي خــم و برگردانــده شــود كــه بــه طــور كامــل محــل نفــوذ پيــچ را پوشــش دهــد .متذكــر ميگــردد كــه پــس از اجــراي ديــوار،
بايــد از طریــق آزمايشــات پرتونــگاري ،از نفــوذ ناپذيــري آن در برابــر تشعشــعات اطمينــان حاصــل نمــود.

دیوار ویژه اتاق رادیوگرافی

۳.۳.۱۳.۳دیوار میان قابی
بــر اســاس آییــن نامــه  2800زلزلــه ایــران ،در ســاختمانهای مهــم و بلنــد مرتبــه ،دیوارهایــی کــه درون قابهــای ســازه قــرار میگیرنــد بایــد بــا
جزئیــات ویــژهای اجــرا شــوند .جزئیــات اجرایــی ایــن نــوع دیوارهــا بــه گونـهای اســت کــه در هنــگام وقــوع زلزلــه ،دیــوار دخالتــی در حــرکات جانبــی
ســازه نداشــته و بــا اســتفاده از اتصــاالت کشــویی لغــزان ،بــه صــورت مســتقل از قــاب ســازهای عمــل مینمایــد.

TN

a ≤ 20 mm

a

≥ 20

a

≥ 20

a

اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی
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۴.۴.۱۳.۳دیوار چاه آسانسور*

چاههـــای آسانســـور جـــزء زونهـــای حریـــق بـــه شـــمار میرونـــد،
بنابرایـــن دیوارهـــای چـــاه آسانســـور بـــر اســـاس ضوابـــط و جزئیـــات
مربـــوط بـــه ســـاختارهای مقـــاوم در برابـــر حریـــق طراحـــی و اجـــرا
میشـــوند .بـــرای ایـــن منظـــور میتـــوان از ســـاختارهای دیـــوار
پوششـــی مســـتقل از دیـــوار زمینـــه اســـتفاده نمـــود .در صورتـــی کـــه
پوشـــشکاری از دو ســـمت دیـــوار مـــد نظـــر باشـــد ،میتـــوان از ســـازه
امـــگا بـــه عنـــوان اســـتاد اســـتفاده نمـــود .بدیـــن ترتیـــب اجـــرای
الیههـــای پوششـــی ســـمت تاسیســـاتی دیـــوار ،از ســـمت داخـــل
ســـاختمان امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود .در صـــورت نیـــاز میتـــوان
پشـــت ایـــن ســـازه را بـــه وســـیله نـــواری از صفحـــه گچـــی مقـــاوم در
برابـــر حریـــق حفاظـــت نمـــود.

۵.۵.۱۳.۳دیوار خارجی**

دیــوار خارجــی کنــاف ،در نمــای ســاختمانها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
و ســاختار کلــی آن مشــابه دیــوار جداکننــده داخلــی کنــاف اســت ،امــا
الیــه خارجــی آن را صفحــات ســیمانی مســلح آکواپنــل خارجــی تشــکیل
میدهــد.

TB

دیوار جداکننده با سازه امگا

۶.۶.۱۳.۳دیوار بین دو ساختمان
ب ــرای دی ــوار بی ــن دو س ــاختمان میت ــوان از س ــاختارهای دی ــوار پوشش ــی
مســتقل از دیــوار زمینــه اســتفاده نمــود .در صورتــی کــه پوش ـشکاری از
دو س ــمت دی ــوار م ــد نظ ــر باش ــد ،میت ــوان از س ــازه ام ــگا ب ــه عن ــوان
اســـتاد اســـتفاده نمـــود .بدیـــن ترتیـــب اجـــرای الیههـــای پوششـــی
خارج ــی دی ــوار ،از س ــمت داخ ــل س ــاختمان ام ــکان پذی ــر خواه ــد ب ــود.

TB

دیوار جداکننده با سازه امگا

* برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ساختار مناسب برای دیوار چاه آسانسور،
با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.
** برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دیوارهای خارجی کناف ،به کاتالوگ
«ساختارهای خارجی با آکواپنل» رجوع شود.
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نصب بارهای طره

۱۴۱۴.۳نصب بارهای طرهای
۱.۱.۱۴.۳بارگذاری سبک و نیمه سنگین
ظرفیـت باربـری دیوارهای کناف بر اسـاس خـروج از مرکزیت بـار و با توجه
بـه نمودارهای زیر تعیین میشـود.

ﺣـــﺪاﮐﺜﺮ ﺑــﺎر ﻣﺠﺎز ﻗﻔﺴـــﻪ )(kg
ﻋﺮض ﻗﻔﺴـــﻪ )(cm

kg
100
90
ﺑﯿـــﺶ از دو
80
 70ﻧﻘﻄـــﻪ اﺗﺼـــﺎل

ظرفیـت باربری دیوارهای خشـک بر اسـاس اسـتانداردهای DIN 18183
و  DIN 4103و بـا در نظـر گرفتـن فرضیات زیر محاسـبه شـده اسـت:

خـروج از مرکزیـت بـار ،حداکثـر  30سـانتیمتر (بـه طـور مثـال ،عمـق
قفسـه حداکثـر  60سـانتیمتر؛ توضیـح این که خـروج از مرکزیـت ،برابر
بـا نصف عمق قفسـه اسـت)
بـازوی لنگـر ،حداقل  30سـانتیمتر (به طـور مثال ،ارتفاع قفسـه حداقل
 30سانتیمتر)
تعداد ادوات اتصال ،حداقل دو عدد
فاصله ادوات اتصال ،حداقل  7/5سانتیمتر

>2

cm
120
100
80
60
40

60 3

2

50
2
40
ﺣﺪاﻗﻞ دو
30
 20ﻧﻘﻄـــﻪ اﺗﺼـــﺎل
10

1
60

50

40

cm 10 20 30
ﻋﻤﻖ ﻗﻔﺴـــﻪ )(cm

نمودار  :1بارگذاری دیوارهای  W111.irو W115.ir

ﺣـــﺪاﮐﺜﺮ ﺑــﺎر ﻣﺠﺎز ﻗﻔﺴـــﻪ )(kg

≥ 30 cm

ارﺗﻔـــﺎع

ﻋ
ﻤﻖ

ﻋﺮض

ﻋﺮض ﻗﻔﺴـــﻪ )(cm

100

cm
120
100

ابعاد قفسه

بـر اسـاس نمودارهـای بارگـذاری رو بـه رو ،بارهای طـرهای تـا  ۸۵کیلوگرم
بـر متـر طـول دیـوار در سـاختار دیوارهـای  W111.irو  W115.irو
بارهـای طـرهای تـا  ۱۱۵کیلوگرم بـر متر طول دیـوار در سـاختار دیوارهای
 W112.irو  W116.irبـه طـور مسـتقیم و در هر نقطـهای بر روی صفحه
گچـی (بـدون نیـاز به سـازه پشـتیبان) قابـل حمل میباشـند.

kg
 120ﺑﯿـــﺶ از دو
 110ﻧﻘﻄـــﻪ اﺗﺼـــﺎل

>2

3

2

80
60
40
1
60

50

40

90
80
70
2
60
50
ﺣﺪاﻗﻞ دو
40
 30ﻧﻘﻄـــﻪ اﺗﺼـــﺎل
20
10

cm 10 20 30
ﻋﻤﻖ ﻗﻔﺴـــﻪ )(cm

نمودار  :2بارگذاری دیوارهای  W112.irو W116.ir
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مثـال  :1تعییـن وزن مجـاز قفسـهای بـه عمـق  30سـانتیمتر و عـرض 80
سـانتیمتر بـر روی دیـوار جداکننـده تـک الیـه کناف
مطابـق بـا نمـودار  ،1بـر محـور افقـی و از نقطه  30سـانتیمتر که نمایشـگر
عمـق قفسـه میباشـد ،عمـودی ترسـیم میشـود تا خط مـورب مربـوط به
عـرض قفسـه  80سـانتیمتر را قطـع کنـد .از محـل تقاطـع ،خـط افقـی بـر
محـور قائـم که نمایشـگر بار مجاز قفسـه میباشـد ،ترسـیم میشـود .همان
گونـه کـه مالحظـه میشـود ،وزن مجـاز قفسـه  50کیلوگـرم بـوده کـه در
محـدودهای قـرار دارد کـه حداقـل دو عـدد عامـل اتصـال مجاز (نظیـر مهار
جمـع شـونده) مـورد نیـاز اسـت .فاصلـه ایـن دو عامل اتصـال نبایـد از 7/5
سـانتیمتر کمتر باشـد.
مثـال  :2تعییـن وزن مجـاز قفسـهای بـه عمـق  45سـانتیمتر و عرض 80
سـانتیمتر بـر روی دیـوار جداکننـده دو الیـه کناف
مطابـق بـا نمـودار  ،2بـر محـور افقـی و از نقطه  45سـانتیمتر که نمایشـگر
عمـق قفسـه میباشـد ،عمـودی ترسـیم میشـود تا خط مـورب مربـوط به
عـرض قفسـه  80سـانتیمتر را قطـع کنـد .از محـل تقاطـع ،خـط افقـی بـر
محـور قائـم که نمایشـگر بار مجاز قفسـه میباشـد ،ترسـیم میشـود .همان
گونـه کـه مالحظـه میشـود ،وزن مجـاز قفسـه  65کیلوگـرم بـوده کـه در
محـدودهای قـرار دارد کـه حداقـل دو نقطـه اتصـال مورد نیاز اسـت.

مهـار جمع شـونده :اين نـوع مهارهـا در دو نوع فلـزي و پالسـتيکي ،و در
طولهـای مختلـف بـرای دیوارهـای يـک و چند اليـه توليد میشـوند (توجه
شـود کـه در هنـگام انتخاب مهـار ،بايـد تعـداد و ضخامت اليههای پوششـی
دیـوار در نظـر گرفتـه شـود) .برخـی کاربردهـای مهارهـای جمـع شـونده به
شـرح زیر میباشـد:
اتصـال دیـوار کنـاف بـه بلوکهـای سـیمانی یـا سـفالی در سـقفهای
تیرچـه بلوک
اتصال دیوار کناف به سقف کاذب کناف
نصب قفسههای آشپزخانه بر دیوار کناف
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده به شرح زیر میباشد:
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده فلزی (قطر پیچ M5 :و  )M6برای
دیوارهای تک الیه* و دو الیه به ترتیب  30و  50کيلوگرم میباشد.
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده پالستیکی (قطر Ø8 :و ) Ø10
برای دیوارهای تک الیه* و دو الیه به ترتیب  25و  40کيلوگرم میباشد.
* ضخامت هر الیه پنل 12/5 :م.م

نصـب بارهایـي نظیـر قـاب عکـس ،قفسـه آشـپزخانه و ادوات سـرویس
بهداشـتی بـر روي ديوارهـاي کناف به سـادگي قابل انجام اسـت .بـراي اين
منظـور ،طيـف وسـيعي از عوامـل اتصـال وجـود دارد کـه نوع عامـل اتصال،
بـر اسـاس رده بارگـذاري و نـوع کاربـرد انتخـاب ميگـردد:
قلاب ( Xایکـس) :بـراي نصـب الحاقاتـي مانند قـاب عکس و سـاعت بر
روی ديوارهـای کنـاف ،از قالبهـاي موسـوم بـه ايکـس اسـتفاده ميشـود.
از مزايـاي قلاب ايکـس ،سـهولت نصـب آن ميباشـد .بـراي ايـن منظـور،
میـخ قلاب بـه راحتـي و در نقطـه دلخـواه داخل صفحـه گچي فرو نشـانده
ميشـود .قالبهـای ايکس در سـه نـوع تک ،دو و سـه میخ عرضه شـده که
بـه ترتیـب دارای ظرفیـت باربـری  10 ،5و  15کيلوگـرم میباشـند.

مهار جمع شونده فلزی (دیوار تک الیه)

مهار جمع شونده فلزی (دیواردو الیه)

قالب ایکس
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یاهرط یاهراب بصن
ای
نصب بارهای طره

نکته
اجرایی

مهـار جمع شـونده فلـزی به دو صورت قابل نصب اسـت؛
بـا بولـت کـش و بـدون آن .در صورتـی کـه بولـت کـش
در دسـترس نباشـد ،میتـوان بـا اسـتفاده از یـک پیـچ
گوشـتی و قطعـه متصـل شـونده (یـا بـا اسـتفاده از یک
پیـچ گوشـتی و یـک خط کش فلـزی) مطابق شـکل زیر
عمـل نمود.
روی محـل کاشـی کاری شـده حتمـا با بولـت کش مهار
زده شود.

روش  :1نصب با بولت کش

بولت کش

روش :2نصب بدون بولت کش

مهـــار صلیبـــی :کاربـــرد ایـــن نـــوع مهارهـــا مشـــابه بـــا مهارهـــای
جمـــع شـــونده اســـت .مهارهـــای صلیبـــی در انـــواع و انـــدازه هـــای
متنـــوع تولیـــد میشـــوند .ظرفیـــت باربـــری مهارهـــای صلیبـــی
کنـــاف بـــر حســـب نـــوع بیـــن  ۲٠تـــا  ۳٠کیلوگـــرم میباشـــد.
از نظـــر ســـاختار ،مهارهـــای صلیبـــی در دو نـــوع ثقلـــی و فنـــری
دســـتهبندی میشـــوند .توجـــه شـــود کـــه در نـــوع ثقلـــی ،در
صورتـــی کـــه انتهـــای صلیبـــی شـــکل رو بـــه پاییـــن قـــرار گیـــرد،
مهـــار قابـــل اجـــرا نخواهـــد بـــود.
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یاهرط یاهراب بصن
نصب بارهای طرهای

مهـار لگن روشـویی :این نـوع مهار به شـکل صلیبـی بوده و ویـژه نصب
لگـن هـای روشـویی میباشـد .ظرفیت باربری ایـن نوع مهـار  ۱۸٠کیلوگرم
میباشـد .در مـواردی کـه تـراورس در دیـوار پیـش بینـی نشـده باشـد بـه
جـای پیـچ روکا ،میتـوان لگـن روشـویی را بـه وسـیله مهـار صلیبـی ویـژه
(نظیـر  KM10شـرکت فیشـر) بـه دیوار متصـل نمود.
نکته

در صورت استفاده از مهار لگن روشویی ( )KM10دیوار
میبایست دو الیه با حداقل  ۱۴٠میلیمتر عمق تو خالی باشد.
مهار لگن روشویی ()KM10

مهــار حلزونــی :ایــن نــوع مهارهــا در دو نــوع فلــزی و پالســتیکی تولیــد
میشــوند .ظرفیــت باربــری مهارهــای حلزونــی بــرای دیوارهــای تــک الیــه
و دو الیــه* بــه ترتیــب  8و  11کيلوگــرم میباشــد .برخــی کاربردهــای
مهارهــای حلزونــی بــه شــرح زیــر میباشــد:
نصب قفسههای کوچک (نظیر جعبه کمکهای اولیه) بر دیوار کناف
نصب سازه تراز سقفهای کاذب کناف به دیوار کناف
نصب قرنیزهای چوبی و پلیمری به دیوار کناف
نکته

توجـه شـود کـه مهارهـای حلزونـی بـرای نصـب بارهـای
دینامیکی و سـطوح کاشـی کاری شده مناسـب نمیباشند.

توجه

ظرفیتهـای ذکـر شـده مربـوط بـه خـود عامـل اتصـال
اسـت ،نه سـاختار خشـک .همچنیـن ،ظرفیتهـای باربری
ممکـن اسـت در محصـوالت تولیـدی شـرکتهای مختلف،
متفـاوت باشـد .بنابرایـن ،ظرفیـت باربـری اعلام شـده از
سـوی شـرکت تولیـد کننـده حاکـم بـر طـرح خواهـد بود.

مهار حلزونی (فلزی و پالستیکی)
۲.۲.۱۴.۳بارگذاری سنگین**

بـر اسـاس اسـتانداردهای  DIN 18183و  ،DIN 4103نصـب بارهـای
طـرهای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهـای  1و  ،2به طور مسـتقیم
بـر روی صفحـات گچـی مجاز نمیباشـد .بر اسـاس اسـتانداردهای مذکور،
بارهـای طـرهای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهای فـوق و کوچکتر
(یـا مسـاوی)  150کیلوگـرم بـر متـر طول دیـوار (خـروج از مرکزیـت بار،
حداکثـر  30سـانتیمتر) بایـد توسـط سـازههای پشـتیبان بـه اسـتادهای
مجـاور منتقـل شـود .رادیاتورها و لگنهای روشـویی دیواری از این دسـته
بارها هسـتند.

۳.۳.۱۴.۳بارگذاری نامتعارف**

رولپالگ حلزونی پالستیکی (تک الیه)

* ضخامت هر الیه پنل 12/5 :م.م
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رولپالگ حلزونی پالستیکی (دوالیه)

بـر اسـاس اسـتانداردهای  DIN 18183و  ،DIN 4103حداکثـر بـار
طـرهای که میتوان به وسـیله سـازه پشـتیبان به اسـتادهای مجـاور منتقل
نمـود 150 ،کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار بـوده (خـروج از مرکزیـت بـار،
حداکثـر  30سـانتیمتر) و بارهـای بیـش از ایـن مقدار باید توسـط سـازهای
مسـتقل از دیـوار ،بـه بدنـه اصلـی سـاختمان وارد شـود .توالتهـای فرنگی
دیـواری از ایـن دسـته بارها هسـتند.
** برای بارگذاری سنگین یا نامتعارف با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.
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یتشادهب سیورس رد تاودا بصن و یکیناکم تاسیسات یارجا

۱۵۱۵.۳اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
۱.۱.۱۵.۳لوله کشی
جهـت اجـرای لولههـای آب و فاضلاب که در مسـیرهای قائم قـرار دارند ،از
سـازه پشـتیبان  SP60اسـتفاده میشـود .ایـن سـازه به عنوان یـک صفحه
مونتـاژ عمـل کـرده کـه لولههـا و زانوییهـا بـر روی آن نصـب میشـود.
ایـن سـازه پشـتیبان توسـط پیـچ  LNکناف ،بـه اسـتادهای مجـاور متصل
میشـود .در دیوارهـای تاسیسـاتی ،بـرای عبـور تاسیسـات افقـی بیـن دو
ردیـف سـازه میتـوان یـک قطعه سـازه  Cیـا  Uرا بـه اسـتادهای دو طرف
متصـل نمـود و از بسـت مناسـب جهـت مهـار لولههـا اسـتفاده نمود.

سازه پشتیبان ()SP60

ﭘﯿﭻ LB
LB

ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ

SP60

LN

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻗﺎﺋﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻗﺎﺋﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻓﻘﻰ

جزئیات نصب تاسیسات افقی و تاسیسات قائم

≥ 300 mm

SP60

LN

جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60

اتصـال سازه پشتیبـان  SP60بـه استـادهـای مجـاور

اتصال لولههای تاسیساتی به سازه پشتیبان SP60
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یتشادهب سیورس رد تاودا بصن و یکیناکم تاسیسات یارجا

جهت اجرای خروجی لولههای آب و فاضالب در صفحات،
از گردبر استفاده میشود .اندازه قطر گردبر باید 10
میلیمتر از قطر لوله خروجی بیشتر باشد .درز بین لوله
خروجی و بخش برش خورده ،به وسیله خمیر درزبند
مناسب (نظیر چسب سیلیکون) درزبندی میشود.
در صورتی که قطر خروجی از  16سانتیمتر بیشتر باشد،
خروجی مذکور بازشو تلقی شده و از قواعد اجرای بازشوها
پیروی میکند .در این حالت ،باید اطراف خروجی توسط
یک قاب ساخته شده با سازههای  Cو  Uتقویت شده ،تا
یکپارچگی و انسجام ساختار حفظ شود.
در صورت قرارگیری سازه پشتیبان در مجاورت استاد اول
متصل به دیوار ،از یک قطعه رانر کمکی (به طول حداقل
 30سانتیمتر) برای اتصال سازه پشتیبان استفاده میشود.
برای این منظور ،رانر کمکی موقتا به وسیله پانچ به استاد
متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات ،اتصال نهایی
میان این دو سازه توسط پیچ  TBتامین میگردد.

نکات
فنی

۲.۲.۱۵.۳نصب روشویی
برای نصب لگن روشویی (اعم از دیواری و پایه دار) ،از یک قطعه چوب عمل
آوری شده به طول  36( 56برای استاد گذاری با فاصله  40سانتیمتر) ،ارتفاع
 30و ضخامت  4سانتیمتر استفاده میشود .این تخته چوبی که اصطالحا
«تراورس» نامیده میشود ،به وسیله پیچ  TN35به فواصل حداکثر  5سانتیمتر
به استادهای طرفین متصل میشود .در صورت استفاده از قطعات چوبی با
ضخامت کمتر (نظیر تخته چند الیی چوبی به ضخامت  20میلیمتر) ،میتوان
از دو قطعه نبشی  L25برای نصب تراورس به سازههای مجاور استفاده نمود.
پـس از نصـب تـراورس ،بایـد عامـل اتصـال ويـژه نصـب روشـویی (مطابـق
تصویـر مقابـل) به تـراورس متصل شـود .حداقـل قطر و طول مناسـب برای
ایـن عامـل اتصـال بـه ترتیـب  8و  135میلیمتر میباشـد.
در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی نشده باشد ،میتوان لگن روشویی را به
وسیله مهار صلیبی ویژه (نظیر  KM10شرکت فیشر) به دیوار موجود متصل نمود.

اتصال ویژه نصب روشویی (روکا)

LB
L25

TN

SP60

L25

LN
SP60

L25
TN

LN

LB
Plywood

( . 20

)

SP60

جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و لولههای تاسیساتی
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25

LB

mm
50 50 50 50 50

Plywood

)ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻﯾﻰ ﭼﻮﺑﻰ
ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  20م.م(

Plywood

)ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻﯾﻰ ﭼﻮﺑﻰ
ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  20م.م(

25
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)

( . 40

300 mm

( . 40

mm
50 50 50 50 50

ﺳﺎزه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن) SP60

25

TN35

25

اﺳﺘﺎد
ﭘﯿﭻ TN

ﺳﺎزه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
SP60

)

TN35

( . 40

جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و لولههای تاسیساتی
1

اتصـال قطعات نبشـی  L25به استادهای مجـاور
4

ایجاد خروجیهای تاسیساتی به وسیله گردبر

2

اتصال تراورس (تخته چند الیی) به قطعات نبشی L25

5

اتصال مهار روشویی به تراورس

3

تعیین محل خروجیهای تاسیساتی
6

اجرای خمیر درزبند در اطراف خروجیهای تاسیساتی
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۳.۳.۱۵.۳نصب فالش تانک توکار
بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف ،در سـرویسهای بهداشـتی (اعـم از ایرانـی و فرنگـی) میتـوان فلاش تانـک تـوکار نصـب نمود.
ایـن قابلیـت ،بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار میرود .بـرای این منظـور ،مخـزن آب به وسـیله عامل اتصال مناسـب به
اسـتادهای مجـاور متصـل میشـود (در صـورت نیـاز میتـوان از سـازههای کمکـی  L ،Cیـا  Uاسـتفاده نمود).

L25

LB

L25

L25

)

جزئیات نصب فالش تانک توکار و توالت ایرانی
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۴.۴.۱۵.۳نصب توالت فرنگی دیواری
بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری ،از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده میشـود .بـا اسـتفاده از این سـازه ،وزن توالـت فرنگی به کـف و سـازههای مجاور
(قوطـی فـوالدی) منتقـل میشـود .سـازه پشـتیبان مذکور دارای جزئیات بسـیار سـادهای بـوده و میتـوان آن را به صورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده
از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطی ،ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.

TB

TB

LB

LB

جزئیات نصب فالش تانک توکار و توالت فرنگی دیواری
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فک تر
های
یاهلولس رد یراکقیاع و یزاس
رت سازی و عایقکاری در سلول
کف

۱۶۱۶.۳کف سازی و عایقکاری در سلولهای تر
۱.۱.۱۶.۳کف سازی
در صورتـی کـه دیـوار بـر روی کـف تمـام نشـده اجـرا شـده باشـد ،از یـک
الیـه نـوار فوم جهت جداسـازی کف سـازی و صفحات گچی اسـتفاده شـده
تـا بدیـن وسـیله از نفـوذ رطوبـت ملات کف سـازی و آسـیب بـه صفحات
جلوگیـری شـود .بـرای ایـن منظـور ،از یـک الیـه نوار فـوم عایق بـه عرض
حداقل  30سـانتیمتر اسـتفاده میشـود که در زیر رانر اجرا شـده و تا روی
پاشـنه دو سـمت دیـوار امتـداد مییابد.
پـس از تکميـل سـاختار ديـوار ،کـف سـلول تـر با مالت ماسـه و سـيمان با
شـيب مناسـب کـف سـازي شـده بـه نحـوي کـه سـطح حاصلـه يکپارچه،
مسـتحکم ،صـاف ،عـاري از آلودگـي و آمـاده پذيـرش اليه عايق باشـد .پس
از اجـرای کـف سـازی ،عایـقکاری کـف انجـام میشـود .بـرای عایقکاری
کـف ،بـه دو روش زیـر میتـوان عمـل نمود:
 ۲.۲.۱۶.۳عایقکاری با قیر و گونی یا ایزوگام
در صورتـی کـه از قیـر و گونـی یا ایزوگام اسـتفاده شـود ،به دلیـل ضخامت
زیـاد الیـه عایـق ،باید از سـاختار دو الیه اسـتفاده نمود .در ایـن حالت ،الیه
دوم پوششـی (صفحـه روئیـن) بـا فاصلـه از کف اجرا شـده تا الیـه عایق در
فرورفتگـی به وجود آمده جاسـازی شـود و برجسـتگی ایجـاد ننماید.

ﭘﻨـــﻞ
اﺳـــﺘﺎد

ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﮐﻔﺴــــﺎزي

راﻧــﺮ

ﮐــﻒ ﺳﺎزه اي
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل

اتصال دیوار به کف سازهای

ﭘﻨﻞ ﻣﻘﺎوم
در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
ﮐﺎﺷﻰ
ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﻰ
ﭘﺮاﯾﻤﺮ
اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮرى
اﯾﺰوﮔﺎم ﯾﺎ ﻗﯿﺮ و ﮔﻮﻧﻰ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ درزﺑﻨﺪ
ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

اتصال به کف (دیوار دو الیه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی)
 ۳.۳.۱۶.۳عایقکاری با عایق رطوبتی کناف*

ایـن محصـول ،جایگزیـن عایقهـای رطوبتـی سـنتی میباشـد .مزیـت
اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف ،ضخامـت کـم غشـاء حاصل از آن اسـت
(حـدود  2تـا  3میلیمتـر) کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیـه را در
سـلولهای تـر فراهـم میسـازد .از دیگـر مزایای مهـم این محصـول ،امکان
اجـرای کاشـی (به وسـیله چسـب کاشـی پایـه سـیمانی) بر روی آن اسـت.
بـرای اجـرای ایـن نـوع عایق ،ابتدا سـطح کار آماده سـازی و سـپس با عایق
رطوبتـی کنـاف پوشـش داده میشـود بـه نحـوی که الیـه عایق ،کـف را به
طـور کامـل پوشـش داده و تـا ارتفـاع مورد نظـر بـر روی دیوار امتـداد یابد.
نقـاط حسـاس مانند کنجهـا و آب روها با اسـتفاده از الیـه الیافی مخصوص
مسـلح میشوند.

* برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این محصول و نحوه اجرای آن ،به کاتالوگ
«عایق آبی کناف» رجوع شود.
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ﻋــﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑــــﺘﯽ ﮐﻨــﺎف
)ﯾــﺎ ﭘـــﺮاﯾﻤﺮ(
ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷـــﯽ
ﮐﺎﺷـــﯽ
اﻟﯿـــﺎف ﻣﺴـــﻠﺢ ﮐﻨﻨـــﺪه
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﻓﺘﯿﻠـــــﻪ درزﺑﻨـــﺪ
ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﺑﺘﻮﻧــــﻪ درزﮔـــﯿﺮ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨـــﺪ
ﯾــﺎ ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ

اتصال به کف (دیوار تک الیه با عایق رطوبتی کناف)

فانک هدننکادج یاهراوید
یشاک و گنس بصن

۱۷۱۷.۳نصب سنگ و کاشی
قطعـات پلاک (نظیـر کاشـی ،سـنگ و آجـر پلاک) بـا وزن حداکثـر 40
کیلوگـرم بـر مترمربع با اسـتفاده از چسـب کاشـی کناف بـر روی دیوارهای
خشـک اجـرا میشـوند .قطعـات سـنگینتر باید به صـورت مسـتقل از دیوار
و بـا اسـتفاده از اتصـاالت مکانیکـی بـه بدنه اصلی سـاختمان متصـل گردند
تـا بـار آنها به دیوار کناف وارد نشـود (اجرای خشـک) .چسـبهای کاشـی
کنـاف از نـوع پایـه سـیمانی بـوده و در ردههـای مقاومتـی مختلـف تولیـد
میشـوند .نوع چسـب کاشـی مـورد مصـرف بر اسـاس کاربرد ،جنـس ،وزن
و ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب میشـود*.
قبل از اجرای چسـب کاشـی ،سـطح پنلهـا از هر گونه چربـی و گرد و غبار
پـاک سـازی شـده و یـک الیـه پرایمـر مناسـب بـر روی آن اجـرا میشـود.
بـرای ایـن منظـور ،میتـوان از پرایمر تیفـن گروند کنـاف یا عایـق رطوبتی
کنـاف رقیـق شـده (بـا نسـبت 1پیمانـه عایـق رطوبتـی بـه 4پیمانـه آب)
اسـتفاده نمـود .بنـا بـه دالیـل زیـر ،اجرای الیـه پرایمـر ضروری میباشـد:
الیـه پرایمـر ،موجـب کنتـرل میـزان نفوذپذیـری و خاصیـت جـذب
سـطح پنـل میشـود .بدین ترتیـب آب موجود در مالت چسـب کاشـی،
جـذب کاغـذ روکـش صفحـات نشـده ،رطوبـت کافـی بـرای آب گیـری
(هیدراسـیون) ذرات سـیمانی حفـظ و از «سـوختن» ملات جلوگیـری
میشـود.
عبـور پرایمـر از کاغـذ روکـش و نفـوذ آن در هسـته گچـی صفحـات،
موجـب بهبـود چسـبندگی کاغـذ روکـش به سـطح هسـته گچی میشـود.
الیـه پرایمـر بـه عنوان یـک کلید شـیمیایی عمل نموده و باعـث افزایش
قدرت چسـبندگی چسـب کاشـی به سـطح پنلها میشـود.
پـس از نصـب سـنگ یـا کاشـی ،بندکشـی بـا اسـتفاده از ملات بندکشـی
کنـاف صـورت میگیـرد .مالتهـای بندکشـی کنـاف دارای پایـه سـیمانی
بـوده و در رنگهـای متنـوع تولیـد میشـوند*.

نکات
فنی

در نصـب سـنگ و کاشـی ،میتـوان بـا حفـظ فواصـل
متعـارف اسـتادها ( 60سـانتیمتر) ،از یـک الیـه صفحـه
گچـی بـا ضخامـت 18میلیمتـر بـه جـای دو الیـه
صفحـه گچـی بـه ضخامـت  12/5میلیمتـر اسـتفاده
نمـود .همچنیـن ،در صـورت تقلیـل فواصـل اسـتادها به
 40سـانتیمتر ،میتـوان از یـک الیـه صفحـه گچـی بـا
ضخامـت 12/5یـا  15میلیمتـر بـه جـای دو الیه صفحه
گچـی بـه ضخامـت  12/5میلیمتـر اسـتفاده نمـود.
در دیوارهایـی کـه با سـنگ و کاشـی پوشـش میشـوند،
اسـتفاده از صفحـات گچـی بـا لبـه گونیـا ( )VKتوصیـه
میشـود .در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی بـا لبـه
پـخدار ( ،)AKبایـد صفحات با بتونه و نـوار درزگیر کناف
درزگیری شـوند (در سـاختارهای دو الیه ،استفاده از نوار
درزگیـر در الیـه زیرین الزم نیسـت).
توصیـه میگـردد کـه عملیـات نصـب کاشـی بـا بنـد
صـورت پذیـرد و از چسـباندن لبـه هـای کاشـیها بـه
یکدیگـر خـودداری شـود.
در سـلولهای تـر ،توصیه میشـود که کاشـی کاری پس
از اجـرای عایـق رطوبتی کف و پوشـش نهایـی کف انجام
شود.
در محـل تقاطـع دیـوار بـا دیـوار یـا دیـوار با کـف ،برای
جلوگیـری از ایجـاد تـرک بایـد فاصلـهای در نظـر گرفته
شـود (چفـت) .پـس از اتمـام کاشـی کاری ،تقاطعهـای
مذکـور به وسـیله خمیـر درزبند مناسـب (نظیر چسـب
سـیلیکون) درزبنـدی میشـوند.

چسب  K1 Plusکناف:

چسب  K1 Flexکناف:

جهت نصب کاشیهای معمولی و گرانیتی ،سرامیک ،مـوزاییک و سنگهـای طبیعـی بـا

جهت نصب کاشیهای معمولی و گرانیتـی ،سرامیک ،موزاییک و سنـگهای طبیعـی سنگین

ابعـاد کـوچک و متوسط بر روی دیوار و کفهـای پر رفت و آمد

بـا ابعاد بزرگ بر روی دیوار و کـفهای پر رفت و آمـد و همچنین در محلهایی که درصد

* برای اجرای سنگ و کاشی بر روی دیوارهای کناف ،صرفا از چسب کاشی
کناف استفاده شود .جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع چسب کاشی
و مالتهای بندکشی کناف و نحوه اجرای آن ها ،به کاتالوگ «محصوالت شرکت
کناف گچ» رجوع شود.

رطوبت باالست یا شرایط غوطهوری وجود دارد (مانند سونا و استخر)

61

فانک هدننکادج یاهراوید

زینرق بصن

۱۸۱۸.۳نصب قرنیز
بـــرای اجـــرای قرنیـــز ســـنگی بـــر روی دیـــوار خشـــک ،از چســـب
کاش ــی اس ــتفاده میش ــود (قب ــل از اج ــرای چس ــب ،پرایم ــر اعم ــال
میشـــود).
بــرای اجــرای قرنیــز چوبــی بــر روی دیــوار خشــک ،از چســب چــوب و
پیــچ  TNاســتفاده میشــود.
بــرای اجــرای قرنیــز پــی وی ســی بــر روی دیــوار خشــک ،از چســب
فــوری و ســیلیکون اســتفاده میشــود .بــرای قرنیزهــای پــی وی ســی
کــه بــه صــورت کشــویی (یــا کلیــک) اجــرا میشــوند ،قطعــه کشــویی
بــه وســیله پیــچ  TNبــه ســاختار دیــوار متصــل میشــود.
بــرای اجــرای قرنیــز بــه صــورت تــوکار ،بایــد از ســاختار دو الیــه
اســتفاده نمــود .در ایــن حالــت ،الیــه دوم پوششــی (صفحــه روئیــن)
بــا فاصلــه از کــف اجــرا شــده تــا قرنیــز در فرورفتگــی بــه وجــود آمــده
جاســازی شــود.
جزئیات اجرایی قرنیز چوبی
(به انفصال الیه کفسازی به منظور حذف پل صوتی توجه شود)

جزئیات اجرایی قرنیز سنگی توکار
(به جزئیات ویژه ساختارهای دارای کد حریق توجه شود)

)

TN

ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
)ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى داراى
ﮐﺪﺣﺮﯾﻖ از ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(

ﻣﻌﺎدل ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﭘﻮﺷﺸﻰ
)ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى داراى
ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ(

جزئیات اجرایی قرنیز پیویسی
(اتصال کشویی)

ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺸﻮﯾﻰ
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(

جزئیات اجرایی قرنیز پیویسی
(اتصال با چسب)

TN

ﻗﺮﻧﯿــﺰ
ﭘﻰ وى ﺳﻰ

≥ 25

)ﺑﺮاى ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻧﻮار ﭘﻨﻞ(

ﻗﺮﻧﯿـﺰ
ﺳﻨﮕﻰ

فانک هدننکادج یاهراوید
روتایدار بصن

۱۹۱۹.۳نصب رادیاتور
بـرای نصـب رادیاتـور بـر دیوارهـای کنـاف ،از سـازه پشـتیبان  SP60اسـتفاده میشـود .بـا اسـتفاده از ایـن سـازه ،وزن رادیاتور به سـازههای دیـوار منتقل
میشـود .سـازه پشـتیبان بـه وسـیله پیچ  LNبه اسـتادهای مجاور متصل میشـود .هر یـک از قالبهای نگـه دارنده رادیاتور ،توسـط  4عدد پیچ سـرمتهدار
به سـازه پشـتیبان متصل میشـود.

""B

""C

""A

""A

""B

""D

LN

SP60

""D

SP60

LN

""C

. 300

جزئیات نصب رادیاتور
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قرب یولبات و يناشن شتآ هبعج بصن

۲۰۲۰.۳نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق
ديـــوار مناســـب جهـــت نصـــب جعبـــه آتـــش نشـــاني و تابلـــوی بـــرق
تـــوکار ،ســـاختار  W116.irميباشـــد .اســـتفاده از ايـــن ســـاختار
اجـــازه ميدهـــد کـــه جعبـــه آتـــش نشـــاني یـــا تابلـــوی بـــرق در عمـــق
ديـــوار نفـــوذ کـــرده و جاســـازي شـــود .همچنيـــن بـــا اســـتفاده از ايـــن
نـــوع ديـــوار ،فضـــاي خالـــي جهـــت عبـــور تاسيســـات مربوطـــه تاميـــن
ميشـــود.
۱.۱.۲۰.۳اجراي قاب پيراموني
ب ــرای نص ــب جعب ــه آت ــش نش ــاني و تابل ــوی ب ــرق ت ــوکار ،ابت ــدا باي ــد
ي ــک ق ــاب اج ــرا نم ــود .ب ــرای س ــهولت در اج ــرای ق ــاب بازش ــو ،توصي ــه
میشـــود کـــه ابتـــدا اســـتادهای طرفيـــن بازشـــو در جـــای خـــود قـــرار
گرفتـــه و ســـپس اســـتادهای ديگـــر اجـــرا شـــوند .عناصـــر افقـــی بـــاال و
پاييـــن قـــاب را دو عـــدد رانـــر تشـــکيل میدهـــد .طـــول ايـــن رانرهـــا،
بـــه انـــدازه عـــرض بازشـــو بـــه اضافـــه  40ســـانتيمتر در نظـــر گرفتـــه
ميشـــود .بـــه انـــدازه  20ســـانتيمتر از هـــر انتهـــا ،بالهـــا بـــه صـــورت
فارس ــي ب ــر ب ــرش خ ــورده و دو س ــر ران ــر خ ــم ميش ــود .اي ــن دو ران ــر
در بخ ــش فوقان ــي و تحتان ــی ق ــاب ق ــرار گرفت ــه و ب ــا اس ــتفاده از پان ــچ
موقت ــا ب ــه اس ــتادهاي مج ــاور متص ــل میش ــوند ک ــه در هن ــگام نص ــب
صفح ــات ،اتص ــال نهای ــی می ــان ای ــن دو س ــازه توس ــط پی ــچ  TBتامی ــن
میگـــردد.
نکته
فنی

۲.۲.۲۰.۳تقويت قاب پيراموني (فقط برای جعبه آتش نشانی)
براي حصول اطمينان از استحکام ساختار (به ويژه در هنگام بروز حوادث ،که
نيروي زيادي به جعبه آتش نشانی وارد ميشود) ،استادها در طرفين جعبه
آتش نشانی توسط رانر تقويت ميگردند .رانر تقويتی ،در کل طول استاد
اجرا میشود (با اين توضيح که برای سهولت در نصب ،رانر تقويتی را میتوان
قدری کوتاهتر بريد تا در رانرهای سقف و کف نفوذ نکند) .برای این منظور،
رانر تقویتی در سمت تاسیساتی توسط پیچ  LBو در سمت نما موقتا توسط
پرچ به استاد متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات ،اتصال نهایی میان
این دو سازه توسط پیچ  TBتامین میگردد.
۳.۳.۲۰.۳نصب جعبه
پـس از اجـراي قـاب پيراموني ،جعبه آتش نشـانی یـا تابلوی برق به وسـيله
پيـچ  LBاز سـطح داخلـي خـود به قـاب پيراموني متصل شـده ،کـه اين کار
تعميـر و نگهـداري آن را در زمـان بهـره برداري آسـان ميکند.
۴.۴.۲۰.۳نصب صفحات
برای پوششکاری فضاي اطراف جعبه آتش نشاني ،از پنل  FMاستفاده
میشود ،تا در زمان بهره برداري ،ديوار در مقابل حریق و رطوبت مقاومت
کافي داشته باشد (برای پوششکاری فضاي اطراف تابلوی برق لزومی به
استفاده از پنل مقاوم در برابر رطوبت نمیباشد) .دقت شود که در محل
بازشو ،بايد اليه پوششي نهايي به صورت ' 'Cشکل بريده شود.

در صورتـی کـه عـرض بازشـو بيشـتر از فاصلـه اسـتاندارد
اسـتادگذاری باشـد ،بايـد از اسـتاد کمکـی در فاصلـه ميان
دو اسـتاد اصلـی اسـتفاده نمود.

نکته
فنی

b/2
a

جزئیات قاببندی در محل نصب جعبه آتش نشانی
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نصـب جعبـه آتش نشـانی و تابلـوی بـرق روکار ،تابع قواعد
مربـوط به بارهـای طرهای میباشـد.

b/2
b>a

a
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جزئیات نصب جعبه آتش نشانی
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۲۱۲۱.۳اجرای تاسیسات الکتریکی
۱.۱.۲۱.۳سیم کشی
در دیوارهـای کناف ،سـیم کشـی بـه روش معمـول (لوله خرطومـی یا فلزی)
صـورت میگیـرد .بـرای عبور تاسیسـات افقـی ،بازشـوهایی بر روی اسـتادها
وجـود دارد .علاوه بر بازشـوهای کارخانهای موجود بر روی اسـتادها ،میتوان
بـر روی ایـن سـازهها بازشـوهای اضافـی جهـت عبور تاسیسـات ایجـاد نمود.
ابعـاد و تعـداد بازشـوهای اضافی بر اسـاس جـدول  3-3تعیین میشـود.

 لودجودجدجبازشوهای اضافی
استاد
C(W) 70(75)/100
C(W) 50

تعداد
الیههای پوششی

حداکثر
بازشوهای اضافی

تک الیه

 1عدد برای هر استاد

چند الیه

 2عدد برای هر استاد

چند الیه

 1عدد برای هر استاد

≥
2x b

b

≤
b

≤b

≥
2x b
≤ ≥
2x b b

≥1
0

بازشوی کارخانهای موجود بر روی استاد

۲.۲.۲۱.۳نصب کلید ،پریز و جعبه تقسیم
نصب قوطیهای برق در دیوارهای کناف به دو روش صورت میگیرد:
نصـب قوطیهـای بـرق فلـزی تـوکار :مزیـت ایـن روش ،ایسـتایی
بسـیار خـوب قوطـی و اسـتقامت و دوام در زمـان بهره برداری میباشـد.
در ایـن روش از قطعـه اتصـال سـازه پشـتیبان  SC47و سـازه F47
اسـتفاده میشـود .قوطـی برقهـای فلـزی متـداول در بـازار ،دارای ابعاد
(عمـق) ( x 40عـرض) ( x 70ارتفـاع)  70میلیمتـر بـوده کـه عمدتـا در
دیوارهـای بنایی اسـتفاده میشـود .بـه دلیل فراوانـی و آشـنایی پیمانکاران
تاسیسـاتی بـا ایـن نـوع قوطـی بـرق ،اسـتفاده از آن در دیوارهـای خشـک
نیـز معمـول شـده اسـت .بـرای دیوارهای تـک الیـه میتـوان از قوطیهای
بـرق بـه عمـق  40میلیمتـر اسـتفاده نمـود؛ امـا بـرای دیوارهـای دو الیـه،
اسـتفاده از قوطیهـای بـرق بـا عمـق  60میلیمتـر توصیـه میگـردد .نکته
مهـم در اسـتفاده از قوطیهـای برق با عمـق  60میلیمتر ،وجـود فاصله 25

≥1
0

mm

-20

ابعاد مجاز بازشوهای تاسیساتی اضافی در استادها

میلیمتـری میـان ورودی لولـه بـرق و لبـه قوطـی میباشـد .فاصلـه مذکور،
داخـل ضخامـت صفحـات نفوذ کـرده و اتصال مناسـب میان کلیـد و پریز با
قوطـی بـرق را امـکان پذیـر مینماید.
روش نصب:
سـازه پشـتیبان (شـامل قطعـه اتصـال  SC47و سـازه  )F47به وسـیله
پیـچ  LNبـه اسـتادهای مجـاور متصل میشـود.
قوطی برق به وسیله پیچ  LBبه سازه پشتیبان متصل میشود.
در محـل قوطـی بـرق ،پنـل به وسـیله گردبر بـرش داده میشـود .اندازه
قطـر گردبـر بایـد بـه گونـهای انتخـاب شـود که سـطح برش خـورده به
صـورت یـک دایـره محـاط در قوطی بـرق در آید.
بـا اسـتفاده از اره چاقویی و سـوهان ،حفـره موجود به صـورت یک مربع
شـکل داده میشود.

SC47

300 mm

LB

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان
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≤b

F47

LN
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LN

LN

F47

F47

LB

LB

SC47

SC47

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک الیه)

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو الیه)

F47

LB

≥ 12.5 mm

SC47

40 mm

LN

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک الیه)

F47

LB

≥ 25 mm

SC47

60 mm

LN

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو الیه)
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1

قطعـه اتصــال  SC47به صورت کشویــی در ســازه F47

قـرار میگیـرد
4

تاسیسات تکمیل شده

68

2

اتصـال سـازه پشتیبـان به استادهای مجـاور
5

خروجیهـای تاسیسـاتی بـه وسـیله اره چاقویـی و سـوهان
ایجـاد میشـود (در نصـب قوطیهـای بـرق فلـزی بـا سـازه
پشـتیبان ،بـرش کاری خروجـی قبـل از نصـب پنـل صورت
میگیـرد)

3

اتصال قوطی برق به سازه پشتیبان
6

قوطی برق میتوانــد پس از نصب پنل ،به سـازه پشتیبــان
متصل شود
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نصب قوطیهای برق ویژه دیوار خشک
در این روش ،از قوطیهای پالستیکی که ویژه این نوع دیوارها طراحی و تولید شدهاند استفاده میشود.
این روش دارای مزایای زیر است:
حذف سازه پشتیبان
نصب آسان در هر نقطه از دیوار
قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد الیههای پوششی دیوار
عمق نفوذ کم
تولید قوطیها به صورت چند تایی و متصل به هم
روش نصب:
مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه گچی تعیین میشود.
صفحه گچی به وسیله گردبر برش داده میشود (با قطر متناسب با قوطی برق مورد مصرف).
ایــن نــوع قوطــی دارای دو عــدد گیــره بــوده کــه بــه وســیله پیــچ ،قابــل تنظیــم میباشــد .بــا
اســتفاده از یــک پیــچ گوشــتی ،فکهــای گیرههــا جمــع شــده و قوطــی بــرق بــا پنــل درگیــر
و بــه آن متصــل میشــود.

نکات
فنی

قوطی برق پالستیکی

جهــت بــرش پنــل در محــل قوطــی بــرق ،بایــد از ابــزار و روش اجرایــی مناســب اســتفاده نمــود؛ در غیــر ایــن صــورت ،کیفیــت کار بــه
انــدازه قابــل توجهــی کاهــش خواهــد یافــت.
در دیوارهــای خشــک ،بایــد از نصــب پشــت بــه پشــت قوطیهــای بــرق پرهیــز نمــود .عــدم رعایــت ایــن نکتــه ،عملکــرد دیــوار را در
برابــر حریــق و صــوت ،بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش خواهــد داد.

1

خروجیهای تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد میشوند
4

گیرهها توسط پیچ گوشتی جمع میشوند

2

گیرههـای متحـرک قوطـی بـرق توسـط پیچ گوشتــی قابل
تنظیم میباشـند
5

گیرههـا بـا پنل درگیر شــده و قوطـــی بـرق در جای خود
محکم میشـود

3

در حالـــی که گیرهها باز هسـتند ،قوطـــی بــرق در محل
خـود قـرار میگیرد
6

پس از نصب قوطی ،پریز برق نصب میشود
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رد بوچراهچ بصن

۲۲۲۲.۳نصب چهارچوب در
۱.۱.۲۲.۳آماده سازی چهارچوب
در ایـران ،غالبـا از مقاطـع فلـزی باز بـرای چهارچوب در اسـتفاده میشـود.
قبـل از نصـب چنیـن چهارچـوب هایـی ،پیـش بینیهـای زیـر الزم خواهد
بود:
اندازه دهانه باز مقطع فلزی باید متناسب با ضخامت دیوار باشد.
در دو عضـو قائـم چهارچـوب ،حداقـل سـه عـدد صفحـه فلـزی (در
هـر طـرف) بـه وسـیله اتصـال جوشـی تعبیـه میشـود .همچنیـن یـک
عـدد صفحـه فلـزی در عضـو افقـی چهارچـوب تعبیـه میگـردد .ارتفاع
ایـن صفحـات حداقـل 10سـانتیمتر ،عـرض آنهـا متناسـب بـا عـرض
چهارچـوب و ضخامـت آنهـا معادل بـا ضخامـت ورق چهارچوب (حدود
 2میلیمتـر) میباشـد (شـکل مقابـل ،موقعیـت اتصـال صفحـات فلـزی
بـه چهارچـوب را نمایـش میدهـد) .تعبیـه ایـن صفحـات ،بـرای نصـب
چهارچـوب بـه قـاب پیرامونـی الزم اسـت.
۲.۲.۲۲.۳اجرای قاب پیرامونی
برای نصب چهارچوب در ،باید یک بازشو به ترتیب زیر اجرا نمود:
در مجـاورت چهارچـوب ،بخشـی از رانـر کـف (به انـدازه  20سـانتیمتر)
بـرش خـورده و رو بـه بـاال خـم میشـود (در صورتـی کـه رانـر بـر روی
کـف سـازهای اجرا شـده باشـد ،نیـازی به برش آن نیسـت ،چـرا که پس
از اجـرای کفسـازی ،ایـن بخـش از رانـر در کـف دفن خواهد شـد).
اسـتادها در رانـر سـقف و کـف و خمهـا قـرار میگیرنـد .باالی اسـتادها
بـه وسـیله پیـچ  LBبـه رانـر سـقف پیـچ شـده و پاییـن آنهـا موقتـا به
وسـیله پانـچ بـه رانر کـف و خمهـا متصل میگـردد که در هنـگام نصب
صفحـات ،اتصـال نهایـی پایین اسـتادها توسـط پیـچ  TBتامیـن میگردد.
در بخـش فوقانـی قـاب ،از یـک قطعـه رانـر بـه عنـوان نعـل درگاه
اسـتفاده میشـود .طـول ایـن سـازه ،بـه انـدازه عرض بازشـو بـه اضافه
 40سـانتیمتر در نظـر گرفتـه میشـود .بـه انـدازه  20سـانتیمتر از هر
انتهـا ،بالهـا بـه صـورت فارسـی بـر برش خـورده و دو سـر رانـر رو به
پاییـن خـم میشـوند (جهـت بـرش بـال رانـر باید بـه نحوی باشـد که
زائـده بـه وجود آمده ،بر روی اسـتاد تکیه داشـته باشـد) .عضـو حاصله
بـه نحـوی در بخـش فوقانـی قاب قـرار داده میشـود که دهانـه باز آن
رو بـه سـقف باشـد .ایـن نعـل درگاه بـا اسـتفاده از پانـچ به اسـتادهای
مجـاور متصـل میشـود.
دو قطعـه اسـتاد بـه عنـوان زیرسـازی در محـل کتیبـه نصـب میشـود.
بـرای ایـن منظـور دو قطعـه اسـتاد بـه انـدازه ارتفـاع کتیبـه منهـای 5
میلیمتـر (بـرای سـهولت اجـرا) در رانـر نعـل در گاه و رانـر سـقف قـرار
میگیرنـد .ایـن دو سـازه به رانرهـا متصل نمیشـوند تا در هنـگام نصب
صفحـات ،قابلیـت جابجایـی و تنظیم داشـته باشـند.
۳.۳.۲۲.۳نصب چهارچوب
چهارچـوب در توسـط پیـچ  ،LBدر محـل صفحـات نصـب بـه اسـتادهای
طرفیـن متصـل میگـردد .از نظـر سلسـله مراتـب اجرایـی ،ابتدا یک اسـتاد
بـه طـور شـاقول نصـب و چهارچوب در محل خود مسـتقر میشـود .سـپس
اسـتاد دوم نصـب و چهارچـوب بـه صـورت شـاقول و تـراز بـه هر دو اسـتاد
متصـل میگـردد .در انتهـا نعـل درگاه در محـل خود مسـتقر و به اسـتادها
و چهارچـوب متصـل میشـود.
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ﭼﻬﺎرﭼﻮب در

محل قرارگیری صفحات نصب در چهارچوبهای فلزی

۴.۴.۲۲.۳تقویت قاب پیرامونی
بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار (به ویـژه جهـت جلوگیری از
انتقـال لرزشهـای ناشـی از بـاز و بسـته شـدن در) ،اسـتادها در طرفیـن
چهارچـوب توسـط رانـر تقویـت میگردند .رانـر تقويتی ،در کل طول اسـتاد
اجـرا میشـود (بـا ايـن توضيح که بـرای سـهولت در نصـب ،رانـر تقويتی را
میتـوان قـدری کوتاهتـر بريـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکنـد).
بـرای ایـن منظـور ،رانـر تقویتی موقتا توسـط پرچ به اسـتاد متصـل گردیده
کـه در هنـگام نصـب صفحات ،اتصـال نهایی میان این دو سـازه توسـط پیچ
 TBتامیـن میگـردد.

توضیح

مراتـب فـوق الذکـر بـرای درهـای بـا وزن حداکثـر 25
کيلوگـرم و ابعـاد متعـارف مناسـب اسـت .بـرای اجـرای
درهـای بـا وزن و ابعـاد نامتعـارف ،اسـتفاده از پروفیل UA
و یـا سـازه کشـي فـوالدی و انتقـال بـار بـه بدنـه اصلـي
سـاختمان الزم خواهـد بـود (بـه طـور معمـول از قوطـی
فـوالدی اسـتفاده میشـود) در صـورت اسـتفاده از پروفیل
قوطـی فـوالدی تعییـن مقطـع مـورد نیـاز جهـت سـازه
مذکـور ،بـر حسـب بـار در مـورد مصـرف و ارتفـاع طبقه و
بـدون در نظـر گرفتـن نقـش دیوار کنـاف در تحمـل بارها،
توسـط طـراح میبایـد تعییـن گـردد (در واقع ،سـازه مورد
نظـر ماننـد سـتونی اسـت کـه دیـوار کنـاف بـه آن منتهی
گردیـده اسـت).

۵.۵.۲۲.۳نصب صفحات
دقت شود که در محل بازشو ،باید پنل به صورت « »Lشکل بریده شود.

فانک هدننکادج یاهراوید
رد بوچراهچ بصن

""A
LB
≥ 200 mm

"Detail "C

""B

"Detail "A

""a

≥ 200 mm

LB

""C
"Section "a

"Detail "B

جزئیات قاببندی و تقویت بازشوی در

زیرسازی فلزی دیوار در ترکیب با بازشوی در

200 mm

پوششکاری سمت اول (به برش  Lشکل پنلها در محل بازشو در توجه شود)

200 mm

پوششکاری سمت دوم (به اصول حصیرچینی پنلها در دو سمت دیوار توجه شود)
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LB

TB

جزئیات نصب چهارچوب در ()W111.ir

LB

TB

جزئیات نصب چهارچوب در ()W112.ir

TB

)

(

)

(

TN

TB

جزئیات نصب چهارچوب در ()W115.ir
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TN

TB

LB

LB

LB
TB

TN

TN

جزئیات نصب چهارچوب در
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رد بوچراهچ بصن

چهارچوب در با سازههای UA
برای درهای با وزن باالتر از  25کیلوگرم و ابعاد نامتعارف ،عالوه بر اجرای سازه کشی فوالدی ،میتوان از پروفیلهای  UAنیز استفاده نمود.

ﭘﺮوﻓﯿﻞ  UAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزه

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

a

a

a

a

a

a

ﭘﺮوﻓﯿﻞ  CWﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزه

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

UA

a

a

a

a

a

a

b
دﯾﻮار

a

a

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ

دﻫﺎﻧﻪ در

a

a

ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA

b ≤ 5a

UW

ﭘﺮوﻓﯿﻞ CW

b

b
دﯾﻮار

b ≤ 3a

دﯾﻮار

ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع  :ﺗﺎ
 ≤ 6.50 mارﺗﻔﺎع دﯾﻮار  :ﺗﺎ
 ≤ 4.00 mارﺗﻔﺎع دﯾﻮار  :ﺗﺎ 5a

b
دﯾﻮار

دﻫﺎﻧﻪ در
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع

3a

 ≤ 600 mﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ

4a

حداکثر دهانه در با پروفیلهای ( )UAو ()CW
ﭘﯿﭻ
ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف

TB

ﭘﯿﭻ
ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف

TB

ﭘﯿﭻ

ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺮاﺳﺮى
در اﻣﺘﺪاد ارﺗﻔﺎع در

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺮاﺳﺮى

ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ UW
ﻧﺒﺸﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ  UAدر
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎرﭼـﻮب در

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

TB

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

UW

ﻧﺒﺸﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ  UAدر
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب در

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

UA

UW

ﻧﺒﺸﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ  UAدر
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب در

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

UA

چهارچوب در با پروفیل ( W116.ir-(UAبدون کد حریق

چهارچوب در با پروفیل ( W115.ir-(UAبدون کد حریق

چهارچوب در با پروفیل ( W113.ir-(UAبدون کد حریق

 لودجودجدج حداکثر وزن در
پروفیل CW

پروفیل UA

CW

UA 50

UA 75

UA 100

UA 125

UA 150

≥25kg

≥50kg

≥75kg

≥100kg

≥125kg

≥150kg

نبشی پروفیل ( )UAدر چهارچوب باال و پایین در
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اجرای چهارچوب در

1

بـرش انتهـای رانرهای کـف (در محل بازشـوی در) به اندازه
 20سانتیمتر
4

3

خم کردن انتهای رانر کف
6

اتصال باالی استاد با پیچ
9

اتصال پایین استاد با پانچ

نصب استاد اول
7

LB

استقرار چهارچوب در
10

اتصال باالی استاد با پیچ LB

2

نصب رانر کف
5

اتصال پایین استاد با پانچ
8

نصب استاد دوم
11

اتصال چهارچوب به استاد اول

75

فانک هدننکادج یاهراوید

رد بوچراهچ بصن
12

اتصال چهارچوب به استاد دوم
15

برش انتهای رانر نعل درگاه
18

اتصال رانر نعل درگاه به استادها با پانچ
21

تقویت استاد دوم با رانر
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13

چهـارچــوب توسـط پیچ  LBدر محــل صفحـات نصـب به
اسـتادها متصل میشـود
16

خم کردن انتهای رانر نعل درگاه
19

استقرار استادهای کتیبه
22

رانر تقویتی توسط پرچ به استاد متصل میشود

14

عالمـت گـذاری انتهـای رانر نعـل درگاه به صورت فارسـیبر
(به اندازه  20سـانتیمتر)
17

استقرار رانر نعل درگاه
20

تقویت استاد اول با رانر
23

قاببندی و تقویت بازشوی در تکمیل شده

فانک هدننکادج یاهراوید
رد بوچراهچ بصن

24

اجرای استادهای دیوار
27

اجرای پنل دوم دور چهارچوب
30

پیچ زنی پنل در حاشیه دور چهارچوب

25

زیرسازی تکمیل شده
28

پنلگذاری در یک سمت دیوار تکمیل شده
31

اجرای پنل چهارم دور چهارچوب

26

اجـرای پنـل اول دور چهارچـوب (پنلهـا به صـورت  Lبرش
داده میشـوند)
29

اجـرای پنـل سـوم دور چهـارچوب پـس از عایقگـذاری
(پنلها نسبت به سمت اول بصـورت حصیرچین اجرا میشوند)
32

پیـچ زنـی پنـل در حاشـیه دور چهارچـوب و تکمیـل
پو شـشکا ر ی
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)دیدزاب( یسرتسد هچیرد بصن

۲۳۲۳.۳نصب دریچه دسترسی (بازدید)
دریچههـای بازدیـد ویـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون (به لحاظ
شـکل ،ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی) توسـط شـرکت کنـاف تولیـد و بـه
بـازار عرضـه میگردند*.
روش نصب:
بـا توجـه به ابعـاد و موقعیـت دریچـه و فاصله سـازهگذاری ،ممکن اسـت
دریچـه بازدیـد بـه صورت سـاده یا بـا تعبیه یـک قاب کمکی نصب شـود
(قـاب کمکـی ،زمانـی مورد نیاز خواهد بود که مسـیر اسـتادها قطع شـود
یـا فاصلـه میان لبه قـاب دریچه و اسـتادهای مجاور از اندازه مجاز بیشـتر
باشـد) .در صـورت نیـاز ،ابتـدا قـاب کمکـی بـا اسـتفاده از دو قطعـه رانـر
(متصـل بـه اسـتادهای طرفین) اجرا میشـود .توجه شـود کـه فاصله آزاد
میـان لبـه قاب دریچـه و سـازههای مجاور (حداقـل در دو لبه هم راسـتا)
بایـد بیـش از  30و کمتـر از  100میلیمتـر در نظر گرفته شـود.
بـرای بـرش محـل دریچه بـر روی پنل ،باید ابعـاد قـاب پیرامونی دریچه
در نظر گرفته شـود .برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقویی و سـوهان
اسـتفاده میشود.
دریچـه در محـل خـود بـه نحـوی مسـتقر میشـود کـه لـوالی آن بـه
سـمت پاییـن قرار گیرد؛ سـپس به وسـیله پیـچ ( TBبه فواصـل حداکثر
 15سـانتیمتر) بـه پنـل نصب میشـود.
* جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع دریچه بازدید کناف ،با دایره
مهندسی فروش شرکت کناف تماس حاصل شود.
1

عالمت گذاری محل دریچه (با استفاده از قاب دریچه)
4

قرار دادن پنل دریچه در درون قاب
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2

برش محل دریچه
5

دریچه نصب شده

نکات
فنی

در هنـگام انتخـاب دریچـه بازدیـد ،بایـد بـه ضخامـت
الیههـای پوششـی توجـه نمـود.
در سـلولهای تـر ،نـوع لـوالی دریچـه متفـاوت بـوده و
بایـد از دریچه ویژه سـطوح کاشـی کاری شـده اسـتفاده
نمـود (در هنـگام نصـب دقت شـود که صفحـه متحرک
دریچـه بازدیـد بـه نحـوی بـا کاشـی پوشـش گـردد که
بندهـای آن بـا دیـوار هماهنگ باشـد).
در ساختارهای دارای کد حریق ،دریچه بازدید باید از نوع
مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود**.

** جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نصب دریچه بازدید در ساختارهای
دارای کد حریق ،با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل شود.
3

اتصال قاب دریچه

فانک هدننکادج یاهراوید

)دیدزاب( یسرتسد هچیرد بصن

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

درﯾﭽﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ

اﺳﺘﺎد
ﻗﺎب ﺑﻨﺪى
راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

اﺳﺘﺎد

اﺳﺘﺎد

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ
نصب دریچه در صورت برش سازه

نصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

اﺳـــﺘﺎد
)

راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي
)درﺻــﻮرت ﻟــﺰوم(

(

≥ 30
≤ 100
5

اﻧﺪازه درﯾﭽﻪ

اﻧﺪازه ﺑﺎزﺷـــﻮ

) + 2x5 mmاﻧﺪازه درﯾﭽﻪ=(

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾـــﺪ
ﺑــﺎ ﭘﻨـــﻞ  12/5م.م

5

اﺳـــﺘﺎد
راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي )درﺻــﻮرت ﻟــﺰوم(
جزئیات نصب دریچه بازدید

≥ 30
≤ 100

ﭘﻨـــﻞ

 5درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾـــﺪ
جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده
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۲۴۲۴.۳اجرای خروجی تهویه
بـرای اجـرای خروجـی تهویـه ،ابتدا بایـد یک قـاب کمکی با اسـتفاده از
قطعـات رانر و اسـتاد اجـرا نمود.
سـپس یـک قـاب چوبـی (ويژه نصـب کانال) توسـط پیچ به قـاب کمکی
متصـل میگردد.
پـس از تکمیـل مرحلـه قاببنـدی ،نصـب پنـل صـورت میگیـرد .برای
بـرش محـل دریچـه بـر روی پنـل ،از اره چاقویـی و سـوهان اسـتفاده
میشـود.
در انتها دریچه به وسیله پیچ یا میخ به قاب چوبی متصل میگردد.

(

)

TN

TB

)

جزئیات قاببندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما)

ﭘـــﺎﻧﭻ

جزئیات قاببندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (برش)

راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي

ﻗﺎب ﭼﻮﺑــﯽ
ﭘﯿـــﭻ TN

ﺑﺎزﺷـــﻮي
ﺗﻬﻮﯾـــﻪ

ﭘـــﺎﻧﭻ
ﻗﺎب ﭼﻮﺑــﯽ

اﺳـــﺘﺎد

 : aﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺎدﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

جزئیات قاببندی بازشوی تهویه در دیوار
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راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي
ﺑﺎزﺷـــﻮي ﺗﻬﻮﯾـــﻪ

ﭘﯿـــﭻ TB

اﺳـــﺘﺎد

اﺳـــﺘﺎد

a

(

b/2
a

a

a

b/2
b>a

a
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راد سوق راوید یارجا

۲۵۲۵.۳اجرای دیوار قوس دار
۱.۱.۲۵.۳اجرای زیرسازی
بـرای اجـرای زیرسـازی در دیوارهـای قـوس دار ،در رانرهـا برشهایی ایجاد
میشـود تـا بدیـن ترتیب سـازهای منعطف حاصل شـود .با اسـتفاده از عامل
اتصـال مناسـب ،رانرهـای برش خـورده با فواصـل حداکثر  30سـانتیمتر به
کـف و سـقف متصـل میشـوند .پـس از نصـب رانرهـا ،اسـتادها بـا فواصـل
حداکثـر  30سـانتیمتر در رانرهـا قـرار گرفتـه و توسـط پانـچ در جای خود
تثبیـت میگردند.
جهـت خـم کـردن صفحـات روکـشدار گچـی و اجرای سـطوح منحنـی ،از
روشهـای زیـر اسـتفاده میگردد:
۲.۲.۲۵.۳ایجاد قوس به روش خشک
از ایـن روش بـرای اجـرای قوسهـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده میشـود.
در ایـن روش ،قـوس بدسـت آمـده تابـع شـکل زیرسـازی خواهد بـود .برای
پوشـشکاری ،غالبـاً از پنلهـای کـم ضخامـت در چنـد الیه اسـتفاده شـده
کـه بـه صـورت افقـی نصـب میشـوند .صفحات گچـی با فشـار و بـه تدریج
بـر روی زیرسـازی خـم شـده و به وسـیله پیچ  TNبـر روی اسـتادها متصل
و محکـم میگردنـد.

TN

)

. 6/5

(

دیوار قوسدار (اجرا به روش خشک)
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 لودجودجدججدول شعاع قوس مجاز

شعاع قوس r
[]mm

ضخامت پنل d
[]mm

ﻃﻮل ﻗﻄﻌــﻪ ﺧﻢ ﺷــﻮﻧﺪه )(L

شعاع قوس مجاز
شـعاعهاي قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تر ،تابـع ضخامت صفحه
اسـت .شـعاع قـوس مجـاز را ميتوان بـا توجه به جـدول زير تعييـن نمود.

)در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟــﯽ ﭘﻨـــﻞ  ،ﺧﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷــﻮد(

۳.۳.۲۵.۳ايجاد قوس به روش تر
در ايـن روش ،از يـک قالـب مخصـوص (مطابـق شـکل) اسـتفاده ميشـود
و ميتـوان قوسهـاي بـا شـعاع کوچکتـری نسـبت بـه روش خشـک ايجـاد
نمـود .بـراي ايـن منظـور مراحـل زيـر انجام ميشـود:
صفحـه گچـي را بـر روي يـک شاسـي سـاخته شـده از سـازههاي کناف
(يـا مشـابه) بـه نحـوي قـرار داده که سـطحي که قـرار اسـت در معرض
فشـار قـرار گيـرد ،رو به باال باشـد .ابعاد شاسـي مذکـور بايد بـه گونهاي
باشـد کـه لبههـاي صفحـه از آن بيـرون بزنـد؛ بديـن ترتيب لبههـا آزاد
بـوده و آب اضافـه از لبههـا سـرريز ميشـود.
بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزني ،کاغـذ روکش سـطحي که قرار اسـت در
معـرض فشـار قرار گيـرد حفرهدار ميشـود (حرکـت غلطک بايـد در دو
جهـت طولـي و عرضـي پنل صـورت پذيرد).
سـطح مذکـور را بـه وسـيله آب پاش دسـتي يا غلطک حولـهاي خيس و
چنـد دقيقـه صبـر کـرده تا آب جذب پنل شـود .ايـن کار آن قـدر تکرار
ميشـود تـا پنل به حد اشـباع برسـد.
صفحـه اشـباع شـده بـر روي قالب مخصـوص قـرار داده شـده و لبههاي
دو سـر آن توسـط يـک قطعـه پروفيـل (فـک ثابـت) و يک قطعـه چوب
چهـار تراش (فـک متحـرک) مهار ميشـود.
دو عـدد سـازه بـر لبههـاي صفحـه قـرار داده شـده و به وسـيله چسـب
نـواري بـه يکديگـر محکـم ميشـوند .صفحـه مهار شـده از قالـب خارج
شـده و اجـازه داده میشـود کـه آب اضافـه خـود را از دسـت بدهـد.
صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب ميباشد.

ﻧﺒﺸــــﯽ
ﭘﻨـــﻞ

قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

d

قوس خشک

قوس تر

6.5

≤1000

≤300

9.5

≤2000

≤500

12.5

≤2750

r

≤1000

طول صفحه
طـول صفحـهاي کـه قـرار اسـت قـوس داده شـود را ميتـوان از رابطههـاي
زيـر تعييـن نمود:
 لودجودجدججدول طول خم شونده L

زاویه  180درجه
تمامی زاویههای تا  180درجه
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r. π
2

L= r. π
⍺ .r. π
180

=L

d

قوس کوژ و کاو

مثـال :بـراي اجـراي يـک نيـم دايره بـا شـعاع قـوس  50سـانتيمتر بايد از
پنل با ضخامت ( 9/5يا  )6/5ميليمتر و به طول (سـانتيمتر )50× 3/14 =157
اسـتفاده نمود.

طول قطعه خم شونده L
=L

ﻤ ﺖ ﺗﺤــﺖ ﻓﺸ
ﺳﺳ ﻤ ﺖ ﻧﻤﺎي ﮐ ـﺎرــﺎر
r

ـﺎر

ﺳ
ﺸـ
ﻤ ﺖ ﺗﺤــﺖ ﻓ
ﺳ ﻤ ﻧﻤﺎي ﮐـﺎر
ﺖ

* اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت میگیرد

زاویه  90درجه

ﻗﻔــﻞ ﭼﻮﺑــﯽ

نکته
فنی

بـراي ايجـاد قوسهـاي بـا شـعاع کوچـک ،ميتـوان از
صفحـات کـم ضخامت در چند اليه اسـتفاده نمـود .به طور
مثـال ،ميتـوان از دو اليـه پنل با ضخامـت  6/5ميليمتر به
جـاي يـک اليـه پنـل بـا ضخامـت  12/5ميليمتر اسـتفاده
نمود.
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۴.۴.۲۵.۳ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش
در ایـن روش ،کاغـذ روکـش یـک سـمت پنل بـه فواصـل کوتاه و به شـکل
شـیارهای مـوازی ،بـرش داده میشـود؛ در نتیجـه یک صفحـه انعطاف پذیر
بـه دسـت میآیـد .با اسـتفاده از ایـن روش ،قوسهای با شـعاع  50میلیمتر
و بیشـتر قابـل اجـرا میباشـند .بـرای اجـرای قـوس بـه ایـن روش ،مراحل
زیـر انجام میشـود:

پنل برش خورده با شیارهای موازی

r
r

بـا اسـتفاده از اره دوار ،بـر روی سـطح پنـل شـیارهای موازی بـه فواصل
کوتـاه ایجاد میشـود.
صفحـه شـیار خورده بـر روی قالـب مخصوص قرار داده شـده و شـیارها
توسـط بتونـه درزگیـر کنـاف کامال پر میشـوند.
پـس از خشـک شـدن بتونـه ،صفحـه از قالب خارج شـده و سـطح دیگر
آن توسـط بتونـه درزگیر یا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده ،به نحوی
کـه یک سـطح یکنواخـت و صاف حاصل شـود.
صفحه شکل یافته آماده نصب میباشد.

=

قوس کوژ و کار

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﮐﺎﻏﺬ روﮐﺶ ﭘﻨﻞ
ﮔﭻ ﭘﻮﺷﺸﻰ
ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﭘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

ﮐﺎﻏﺬروﮐﺶﭘﻨﻞ
ﮔﭻ ﭘﻮﺷﺸﻰ
ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﭘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

پوششکاری دو الیه و تک الیه

ﺗﺴﻤﻪ ﻓﻠﺰى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
درز ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎى  100م.م
و ﺿﺨﺎﻣﺖ  0/6م.م
)(Flex 100
TN

ﺗﺴﻤﻪ ﻓﻠﺰى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
درز ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎى  100م.م
و ﺿﺨﺎﻣﺖ  0/6م.م

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
ﭘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

اﺗﺼﺎل ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

)(Flex 100

ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ
TN

جزئیات درزگیری و اتصال لبهها با تسمه فلزی پشتیبان

ﮐﺎﻏﺬ روﮐﺶ ﭘﻨﻞ
)ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺎر ﻧﺨﻮرده( ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد

ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﮔﭻ ﭘﻮﺷﺸﻰ
ﯾﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

ﮐﺎﻏﺬ روﮐﺶ ﭘﻨﻞ
)ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺎر ﻧﺨﻮرده( ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد

TN

ﮐﺎﻏﺬ روﮐﺶ ﭘﻨﻞ)ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺎر ﻧﺨﻮرده(
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد

کنج قوس دار با پوشش دو الیه

کنج قوس دار با پوشش تک الیه
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۲۶۲۶.۳اجرای ابزار
۱.۱.۲۶.۳ابزار گچی
برای اجرای ابزار گچی (به روش تر) ،به روش زیر عمل میشود:
ابتـدا نـوار چسـب جداکننـده کنـاف (در یـک یـا چنـد ردیف) بـر روی
سـطح سـقف اجـرا شـده ،به نحـوی که کل سـطح تمـاس ابزار با سـقف
پوشـیده شـده و میـان ابـزار و سـقف انفصـال ایجاد شـود.
بـا اسـتفاده از مالـه یـا کاردک دندانه دار ،یـک الیه بتونـه درزگیر کناف
بـه صـورت شـانهای بر روی سـطح دیوار (در محـدوده اجرای ابـزار) اجرا
میشود.
پـس از خشـک شـدن الیه بتونـه ،ابـزار گچی بـه روش متـداول بر روی
آن اجـرا میشـود.
پـس از خشـک شـدن ابـزار ،اضافـات نـوار چسـب جداکننده به وسـیله
تیـغ برش جـدا میشـود.

تذکر

در ایـن روش ،ابـزار تنهـا بـه دیوار متصل اسـت؛ لذا اجرای
ابـزار بـا انـدازه و وزن غیـر متعـارف توصیـه نمیشـود .در
صـورت نیـاز ،بـرای ایجـاد اسـتحکام بیشـتر میتـوان در
محـل اسـتادها پیچهـای  TNاضافـی را به عنـوان گل میخ
اجـرا نمـود .در ایـن صـورت باید از پیـچ  TNبلند اسـتفاده
نمـود ،بـه نحـوی کـه ضمـن عبـور از الیههـای پوششـی و
نفـوذ در سـازه ،بخشـی از پیـچ از سـطح پنل بیـرون بماند.

۲.۲.۲۶.۳ابزار پیش ساخته
ایـن ابزارهـا از جنـس پلـی یورتـان یـا پلـی اسـتایرن بـوده کـه بـا چسـب
مناسـب (نظیـر چسـب چوب) بـر روی سـاختار نصب میشـوند .به واسـطه
تولیـد صنعتـی ایـن قطعـات ،سـطح زیـر کار بایـد صـاف و گونیا باشـد.

ابزار پیش ساخته گچی
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۲۷۲۷.۳اجرای دیوارک
بـرای اجـرای دیوارهـای کوتاهـی که به سـقف متصل نمیشـود (دیـوارک)،
بایـد بـا اسـتفاده از یـک سـازه کمکـی (قوطـی فـوالدی یـا پروفیـل ،)UA
سـر آزاد دیـوار را بـه سـاختارهای جانبـی (دیـوار ،سـتون و  )...متصل نمود.
سـازه مهـار کننـده بـر اسـاس دهانـه مـورد نظـر و از طریـق جـدول زیـر
انتخـاب میشـود .كاربـرد ويـژه ايـن سـاختار در محلهايـي اسـت كـه بـه
واسـطه محدوديتهاي اجرايي (مانند شـرايط سـقف اصلي و يا تاسيسـات)
امـكان امتـداد كامـل سـاختار ديـوار تـا سـقف اصلـي وجود نداشـته باشـد.

ديواركهـا در پروژههـاي بيمارسـتاني ،هتلهـا و سـاختمانهاي تجـاري،
كـه غالبـا داراي تاسيسـات متراكم و انبوه ميباشـند ،به طور گسـترده مورد
اسـتفاده قـرار ميگيرند.
نكتـه قابـل توجـه در اجراي سـاختار ديـوارك اين اسـت كه مسـائل مربوط
بـه عايـق بنـدي صوتـي ،آتشبنـدي و هوابنـدي (به ويـژه در سـرويسهاي
بهداشـتي كه منشـاء انتشـار هواي نامطبوع ميباشـند) در مبانـي طراحي و
اجراي سـقف كاذب لحاظ شـود.

اجرای دیوارک با پروفیل قوطی فوالدی

دﻫﺎﻧﻪ دﯾﻮارك
¥nH¼Äj pI\¶ Æoø oX¨Hke
][m

W112

""A

W111

Â§µ¨ ½pIw
)(Áj¯¼Î Âö¼¤

4

3

50 x 50

5.5

4.5

70 x 70

6.5

5

100 x 100

TB
LB

. 600

دﻫﺎﻧﻪ دﯾﻮارك

71/70

TN

"Detail "A

جزئیات دیوارک مستقل از سقف
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اجرای دیوارک با پروفیل UA

دﻫﺎﻧﻪ دﯾﻮارك

ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف
راﻧﺮ UW
ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA
راﻧﺮ UW

"Detail "B

ارﺗﻔﺎع دﯾﻮارك

اﺳﺘﺎد

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﻣﺠﺎز دﯾﻮارك
][m
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ 1

"Detail "A

CW

راﻧﺮ

UW

ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA

ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ
2x 12.5 mm

ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ
12.5 mm

ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق 2 mm

4.00

3.00

UA 50

5.50

4.50

UA 75

6.50

5.00

UA 100

 ≤ 4mارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز دﯾﻮارك) :ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ(
ﭘﺮوﻓﯿﻞ  UAﺑﺪون ادوات اﺗﺼﺎل
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﻰ و ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ

دﻫﺎﻧﻪ دﯾﻮارك

ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف

"Detail "B
راﻧﺮ

ﭘﯿﭻ

UW

ﭘﺮوﻓﯿﻞ

TB

راﻧﺮ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ
راﻧﺮ UW
UW

UA

راﻧﺮ

UW

اﺳﺘﺎد

CW

UA

"Detail "A
UW

ﭘﯿﭻ

LB

ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮى ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺖ
ﻧﺼﺐ ﻧﺒـﺸﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ UAﺑﻪ دﯾـﻮار ﺳﻨﺘﻰ
≥ 1 kN
≥ 2 kN

UA 50:
UA 75 / UA 100:

راﻧﺮ  UWﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﯾﻮار
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راﻧﺮ UW
ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﯾﻮار

ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ ﮐﻨﺎف
ﭘﯿﭻ رول ﭘﻼگ

 ≤ 4 mارﺗﻔﺎع دﯾﻮارك

راﻧﺮ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA
راﻧﺮ UW
ﻧﺒﺸﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ UA

ﭘﯿﭻ

LB
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کشخ یاهراوید میمرت

۲۸۲۸.۳ترمیم دیوارهای خشک
به طور کلی دیوارهای خشک ساختارهایی مستحکم با مقاومت باال در برابر
ضربه هستند .مقاومت این ساختارها در برابر ضربات متمرکز (نظیر ضربات
مشت بر سطح دیوار) و گسترده (نظیر ضربات بدن انسان بر سطح دیوار) بر
اساس استاندارد  DIN 4103محاسبه میشود .لیکن ممکن است این نوع
دیوارها در معرض ضربات نامتعارف قرار گرفته و دچار آسیب شوند که در
این حالت ،راه حلهای ترمیمی بسیار سادهای وجود دارد:
۱.۱.۲۸.۳ترمیم موضعی
در صورتـی کـه سـطح صفحـات گچـی دچار آسـیب موضعی شـده باشـند،
بخـش آسـیب دیـده بـه روش زیـر ترمیم میشـود:
1

پنل تخریب شده
4

عالمت گذاری محل استقرار قطعه ترمیمی بر روی دیوار
7

اجرای زیرسازی

در محـل آسـیب ،پنـل بـا اسـتفاده از اره چاقویـی بـرش داده شـده و
لبههـای آن بـه وسـیله سـوهان پرداخت میشـود تـا یک حفره با شـکل
هندسـی منظـم (ماننـد مربـع یا مسـتطیل) بدسـت آید.
در محـل حفـره ،بـا اسـتفاده از سـازه  Cیا  Uزیرسـازی انجام میشـود.
سـازهها در محـل مناسـب توسـط پیـچ  TNبـه صفحـه گچـی متصـل
میشـوند.
پـس از انجـام زیرسـازی ،یـک قطعـه پنـل (متناسـب بـا شـکل و ابعـاد
حفـره) توسـط پیـچ  TNبـه زیرسـازی متصـل میشـود.
در انتهـا ،درزگیـری انجـام و سـطح کار جهـت پذیـرش پوشـش نهایـی
آمـاده سـازی میشـود.

2

انـدازه گیـری محـل آسـیب دیـده جهـت تهیـه قطعـه پنل
جا یگز ین
5

برش محل آسیب دیده به شکل قطعه ترمیمی
8

قرار دادن قطعه پنل جایگزین در محل خود

3

قرار دادن قطعه ترمیمی بر روی محل آسیب دیده
6

قـرار دادن قطعـه پروفیـل در درون دیـوار بـه منظـور ایجاد
زیرسـازی در محـل آسـیب دیده
9

پیچ کردن قطعه ترمیمی
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10

بتونـه کاری درزهـا در محـل ترمیـم (بـا اسـتفاده از نـوار و
بتونـه درزگیـر کناف)

11

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهـت
پذیـرش پوشـش نهایـی

بـرای ترمیـم محلهـای آسـیب دیـده بـا ابعـاد کوچـک ،از وصلـه مخصـوص اسـتفاده میشـود؛ بدین
ترتیـب کـه ایـن وصلـه بـر روی محـل آسـیب دیده قـرار گرفتـه و بتونـه کاری میشـود.
1

قـرار دادن وصلـه مخصوص پشـت چسـب دار بـر روی محل
آسـیب دیده
3

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهـت
پذیـرش پوشـش نهایـی

2

اجرای بتونه بر روی وصله ترمیمی
4

رنگ آمیزی

۲.۲.۲۸.۳تعویض قطعات
در صورتـی کـه الیههـای پوششـی و یـا زیرسـازی فلـزی دچـار آسـیب گسـترده شـده باشـند ،بخش
آسـیب دیـده به سـادگی قابـل تعویـض خواهـد بود.
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۲۹۲۹.۳مبانی عملکردی ساختارها
۱.۱.۲۹.۳حداکثر ارتفاع مجاز ساختارهای دیوار جداکننده
 لودجودجدجارتفاع مجاز :بر اساس پروفیلهای DIN

استاد

Diamant
ارتفاع مجاز

ضخامت
الیه
پوششی
پنل
دیامانت

[]m
ساختار بدون کد حریق

[]mm
30

ساختار دارای کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

منطقه نصب 2
فاصله استادها

منطقه نصب 1
فاصله استادها

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[]cm

[]cm

[]cm

[]cm

40

60

30

40

60

30

40

60

30

40

60

W111.ir

CW 50
CW 75

12/5

CW 100

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5/80

5/40

4/75

5/80

5/40

4/75

5

5

4/75

5

5

4/75

7/70

7/20

6/55

7/70

7/20

6/55

5

5

5

5

5

5

W112.ir

CW 50
CW 75

2×12/5

CW 100

5/80

5/40

4/75

5/80

5/40

4/75

5/80

5/40

4/75

5/80

5/40

4/75

8/20

7/85

7/20

8/20

7/85

7/20

7

7

7

7

7

7

10

9/75

9/30

10

9/75

9/30

7

7

7

7

7

7

W113.ir

CW 50
CW 75

3×12/5

CW 100

8/45

8/15

7/65

8/45

8/15

7/65

6/50

6/05

5/20

6/50

6/05

5/20

10/40

10/20

9/85

10/40

10/20

9/85

8/75

8/40

7/70

8/75

8/40

7/70

12

11/85

11/50

12

11/85

11/50

9

9

9

9

9

9

W115.ir

CW 50
CW 75

2×12/5

CW 100

-

-

3/60

-

-

3/30

-

-

3/60

-

-

3/30

-

-

5

-

-

4/50

-

-

5

-

-

4/5

-

-

6

-

-

5/50

-

-

6

-

-

5/5

W116.ir

CW 50
CW 75
CW 100

2×12/5

-

-

4/50

-

-

4

-

-

4/5

-

-

4

-

-

6

-

-

5/50

-

-

6

-

-

5/5

-

-

6/50

-

-

6

-

-

6/5

-

-

6

منطقـه نصـب  :۱مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب  :۲مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محلهایی
کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.
ضخامت ورق استادها  ٠/۶میلیمتر است.

اطالعـات ارتفـاع مجاز دیـوار  W111.irبا فواصل اسـتاد  60سـانتیمتر
از یکدیگـر ،بـرای پنـل دیامانـت بـا ضخامـت  15میلیمتـر نیـز قابـل
اسـتفاده میباشـد.
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 لودجودجدجارتفاع مجاز :بر اساس پروفیلهای DIN

استاد

)GKB(I)/GKF(I
ارتفاع مجاز

ضخامت
الیه
پوششی

[]m
ساختار بدون کد حریق

)GKB(I
)GKF(I

[]mm
30

ساختار دارای کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

منطقه نصب 2
فاصله استادها

منطقه نصب 1
فاصله استادها

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[]cm

[]cm

[]cm

[]cm

40

60

30

40

60

30

40

60

30

40

60

W111.ir

CW 50
CW 75

12/5

CW 100

5

4

3

4/75

3/75

2/75

4

-

3

-

-

2/75

7

6

4/5

6/25

5/25

3/75

5

-

4/5

-

-

3/75

8

6/5

5

7/25

5/75

4/25

5/5

-

5

-

-

4/25

W112.ir

CW 50
CW 75

2×12/5

CW 100

6

5

4

5/5

4/5

3/5

6

5

4

5/5

4/5

3/5

7/5

6/5

5/5

7

6

5

7/5

6/5

5/5

7

6

5

9

7/5

6/5

8/5

7

5/75

9

7/5

6/5

8/5

7

5/75

W115.ir

CW 50
CW 75

2×12/5

CW 100

-

-

3/3

-

-

2/8

-

-

3/3

-

-

2/8

-

-

4/5

-

-

4

-

-

4/5

-

-

4

-

-

5/5

-

-

5

-

-

5/5

-

-

5

W116.ir

CW 50
CW 75
CW 100

2×12/5

-

-

4/5

-

-

4

-

-

4/5

-

-

4

-

-

6

-

-

5/5

-

-

6

-

-

5/5

-

-

6/5

-

-

6

-

-

6/5

-

-

6

منطقـه نصـب  :۱مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب  :۲مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محلهایی
کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.
ضخامت ورق استادها  ٠/۶میلیمتر است.
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 لودجودجدجارتفاع مجاز :بر اساس پروفیلهای NF

استاد

)GKB(I)/GKF(I
ارتفاع مجاز

ضخامت
الیه
پوششی

[]m
ساختار بدون کد حریق

)GKB(I
)GKF(I

[]mm
30

منطقه نصب 1
فاصله استادها

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[]cm

[]cm

40

60

30

40

60

W111.ir

C 50
C 70

12/5

C 100

2/85

*2/85

*2/2

-

-

-

4/25

3/75

3/15

4/25

3/25

-

5/8

5/25

4/5

5/8

5/25

4/5

W112.ir

C 50
C 70

2×12/5

C 100

3/55

3/2

*3/2

2/25

*2/25

-

5/1

4/5

3/7

5/1

4/5

-

6/95

6/3

5/35

6/95

6/3

5/35

W115.ir

C 50
C 70

2×12/5

C 100

3/5

3/15

*2/95

2/2

-

-

4/85

4/35

3/75

4/85

4/35

*2/25

6/45

5/85

5/05

6/45

5/85

5/05

W116.ir

C 50
C 70
C 100

2×12/5

4/1

3/6

2/95

4/1

2/6

*2/3

5/8

5/2

4/35

5/8

5/2

4/35

7/7

7/1

6/1

7/7

7/1

6/1

ارتفاعهـای مجـاز نشـانه گـذاری شـده بـا عالمـت (*) ،بـدون در نظـر
گرفتـن بـار کنسـولی محاسـبه شـدهاند.
ضخامت ورق استادها  ٠/۶میلیمتر است.
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۲.۲.۲۹.۳عایق صوتی ساختارهای دیوار جداکننده

 لودجلودجدجعایق صوتی و حرارتی :ساختارهای پیشنهادی کناف

ساختار

ضخامت
دیوار

اندازه
استاد

ضخامت الیه
پوششی

D

h

d

[]mm

[]mm

[]mm

وزن
[*]kg/m2

عایق
صوتی

ضخامت
الیه عایق

U

RW,R
[**]dB

ضریب
انتقال حرارت

[***]mm

])[W/(m2k

W111.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
d

60 cm

75

50

41

40

0/66

100

75

42
43

40
60

0/65
0/50

125

100

42
43
44

40
60
80

0/65
0/49
0/40

h
D

12/5

25

d
W112.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
60 cm

d

125

75

150

100

h
D

100

50

2×12/5

45

d

50

40

0/61

51
52

40
60

0/60
0/47

51
52
53

40
60
80

0/60
0/46
0/38

W115.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
60 cm

205

155

255

205

d

155

105

h
D

2×12/5

48

d

59

2×40

0/37

58
61

60
2×60

0/47
0/27

60
63

80
2×80

0/37
0/21

W116.ir

60 cm
d
h
D

≥220

≥170

d

* وزن بدون در نظر گرفتن الیه عایق
**  RW,Rشاخص افت صوت برای ساختار جداگر بر اساس  DIN4109بدون عبور
صوت از ساختارهای جانبی
*** الیه عایق مطابق با  DIN EN 13162مقاومـت موج طولی براساس r≥5
 kPa.s/m2:DIN EN 29053رده هدایت حرارتی040 :
92

2×12/5

49

52

40

0/60
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 لودجلودجدجعایق صوتی :دیوارهای جدا کننده با استفاده از پنل گچی دیامانت

ساختار

ضخامت
دیوار

اندازه
استاد

ضخامت الیه
پوششی

D
[]mm

h
[]mm

d
[]mm

وزن
[*]kg/m2

عایق
صوتی

RW,R
[]dB

ضخامت
الیه عایق
[**]mm

W111.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
d

60 cm

h
D
d

80

50

105

75

130

100

15

35

50

40

53

60

54

80

W112.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
60 cm

d

125

75

150

100

2×12/5

55

61

60

63

80

h
D

100

50

59

40

d

W113.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
60 cm

d

150

75

175

100

3×12/5

81

66

60

67

80

h
D

125

50

64

40

d

W115.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
60 cm

205

155

255

205

72

2×60

74

2×80

d

155

105

69

2×40

h
D

2×12/5

58

d

W116.ir

60 cm
d
h
D

≥220

≥170

2×12/5

59

62

40

d

* وزن بدون در نظر گرفتن الیه عایق
** الیـه عایـق مطابق بـا  DIN EN 13162مقاومت موج طولی براسـاس
r≥5 kPa.s/m2:DIN EN 29053
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۳.۳.۲۹.۳مقاومت در برابر حریق ساختارهای دیوار جداکننده

 لودجلودجدجمقاومت در برابر حریق :ساختارهای پیشنهادی DIN 4102-4

ساختار

نوع پنل

کد حریق

)GKF(I

ضخامت الیه
پوششی

حداقل
ضخامت عایق

حداقل چگالی
عایق

[]mm

[]mm

[]kg/m3

نوع
عایق

حداکثر
فاصله
استادها
CW

[]cm

Diamant

W111.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
a

F30

12/5

F60

15

40

30
-

پشم
معدنی

S

60

W112.ir / W115.ir / W116.ir

F30

a

GKB
)(RG

F60

2×12/5

40

30

2×12/5
40

40

15+12/5

a
F90
2×12/5

a

*2×18

F120

F180

عایق پشم معدنی بر اساس  DIN EN 13162بخش 3.1.1

 Sمصالح ساختمانی رده  Aبا نقطه ذوب بیش از 1000
درجه سانتیگراد بر اساس DIN 4102-17
* بــه عنــوان جایگزیــن میتــوان از ســه الیــه پنــل (GKF (FRو 12/5میلیمتــری
اســتفاده نمود.
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2×15

*25+12/5

40

100

60

50

80

30

40

-

40

40

60

100

80

50

60

100

80

50

پشم
معدنی

S

60
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 لودجلودجدجمقاومت در برابر حریق :ساختارهای پیشنهادی کناف

ساختار

کد حریق

نوع پنل

ضخامت
الیه
پوششی

[]mm

نوع
عایق

حداکثر
فاصله
استادها
CW

[]cm

W111.ir

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﯿـــﻦ اﺳــﺘﺎدﻫﺎ
a

F60

)GKF (I
)FR (FM

15

بدون
عایق

60

W112.ir / W115.ir / W116.ir

a

a

F120

)GKF (I
)FR (FM

2×15

بدون
عایق

60

a

سـاختارهای فـوق دارای گواهینامـه فنـی از مرکز تحقیقات ،راه ،مسـکن
و شهرسـازی بـوده و مورد تایید سـازمان آتش نشـانی هسـتند.
زیرسازی صرفا از نوع  CW/UWمیباشد.
در سـاختار تـک الیـه ،اجـرای سـازه پشـت بنـد در محل درزهـای افقی
الزامی اسـت.
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تذکر

96

نکتـه :ارتفـاع هـای مجاز منـدرج در جـداول مرجع فنی
شـرکت کنـاف بر اسـاس مبانی بارگـذاری در اسـتاندارد
 DIN4103محاسـبه شـدهاند کـه در ایـن محاسـبات
نـوع و ابعـاد سـازههای مصرفـی ،آرایـش زیرسـازی و
همچنیـن نـوع و ضخامت الیه های گچـی در نظر گرفته
شـده است.
خـواص منحصـر بـه فـرد فیزیکـی و ایسـتایی دیوارهـا
تنهـا در صـورت رعایـت جزئیـات اجرایی اسـتاندارد این
سیسـتم قابل دستیابی میباشـند .بنابراین حذف بخشی
از سـاختار دیـوار از جملـه زیرسـازی ،پنـل و  ...و یا عدم
رعایـت فواصـل مجـاز عناصر سـازنده دیـوار ،تاثیر منفی
در ایسـتایی سـاختارها خواهد داشـت.

۴ .۴دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و
آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

گچي
دارشرب
رادشکور تاحفص
يچگ صفحات روکش
برش

۱.۱.۴برش صفحات روکشدار گچي
۱.۱.۱.۴برش با استفاده از تيغ برش کناف و شمشه خط کشي
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسيله تيغ برش کناف يک شيار به عمق حدود  2ميليمتر ايجاد ميشود؛ به نحوی که کاغذ روکش کام ً
ال برش بخورد.
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل ،صفحه از محل شيار شکسته ميشود.
کاغذ پشت صفحه به وسيله تيغ برش بريده ميشود.
1

ایجاد شیار (برش کاغذ روکش) بر روی پنل

2

شکستن پنل در محل برش

3

برش کاغذ روکش پشت پنل

۲.۲.۱.۴برش با استفاده از اره دستي
هنگامـي کـه بـرش بـه یکـی از صورتهـای زیـر مـد نظـر باشـد ،از اره دسـتی (چـوب بـر) اسـتفاده
میشـود:
برش نوارهای با عرض کمتر از  5سانتيمتر.
برش به صورت « »Lيا « »Cشکل.
بـرش صفحـات مرکـب کنـاف (صفحـات مرکـب کنـاف ،پنلهـاي گچي هسـتند که سـطح پشـت
آنهـا توسـط يـک اليـه عایق پشـم معدنـی یـا پلي اسـتايرن پوشـيده شـدهاند).

برش پنل با اره دستی

۳.۳.۱.۴برش با استفاده از دستگاههاي برش طولي و برش قرقرهای
بـا اسـتفاده از ايـن ابـزار ،ميتـوان برشهايـي بـه عـرض  5تـا  60سـانتيمتر اجـرا نمود .ايـن ابزار امـکان برش صفحـات گچي را به صـورت نوارهـاي باريک
فراهـم ميکنـد ،کـه ايـن عمـل بـا تيـغ برش بسـيار دشـوار ميباشـد .مزيـت اصلي اسـتفاده از ايـن ابـزار ،افزايـش سـرعت کار (به ويـژه در سـريکاري) و
امـکان بـرش صفحـات بـه وسـيله يـک نفر ميباشـد .در ایـن روش به دلیل ایجاد شـیار در دو سـمت پنـل ،کيفيت بـرش افزايـش يافته و لبة بـرش خورده
ً
کاملا گونيـا خواهـد بـود .بـا دسـتگاه برش قرقـرهاي ،ميتـوان برشهـاي موجدار (بـا عرض کـم) نيز اجـرا نمود.
1

دستگاه برش طولی :جهــت برش پنــل به صــورت نـواری
و سـریکـاری بـا سـرعـت اجـرای بـاال

98

برش پنل با دستگاه برش طولی

2

شکستن پنل در محل برش

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
دار شرب
گچي
رادشکور تاحفص
يچگصفحات روکش
برش

1

دسـتگاه بـرش قرقـرهای :جهــت بـرش پنــل بـه صــورت
نــواری و سـریکــاری بــا سـرعــت اجــرای بـاال

برش پنل با دستگاه برش قرقرهای
1

اجرای برش موجدار با دستگاه برش قرقرهای

۴.۴.۱.۴اجراي پخ و پرداخت لبههاي برش خورده
تمامـــي لبههـــاي بـــرش خـــورده حتمـــاً بايـــد قبـــل از نصـــب ،پـــخ خـــورده و پرداخـــت شـــوند.
حـــذف هـــر يـــک از مراحـــل ذيـــل ،عمليـــات درزگيـــري را مختـــل نمـــوده ،در نتيجـــه کيفيـــت
نهايـــي کاهـــش خواهـــد یافـــت:

2

شکستن پنل در محل برش
2

جداکردن پنل از محل برش
1

لبه به وسيله رنده يکنواخت ميشود.
با استفاده از پخ زن ،لبه پخ زده ميشود.
بـه وسـيله سـاب مالـهاي ،هـر دو وجه عمـودي و مايل لبة پـخ خـورده پرداخت و کاغذهـای اضافه
نيز برداشـته ميشـود.
پرداخت لبه برش خورده با رنده
2

اجرای پخ با پخ زن

3

پرداخت وجه عمودی لبه پخ خورده با ساب مالهای

4

پرداخت وجه مایل لبه پخ خورده با ساب مالهای
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گچي
دارشرب
رادشکور تاحفص
يچگ صفحات روکش
برش

نکات
فنی

در هنـگام بـرش پنـل ،کاغـذ روکـش (در لبههـا) نبايد
آسـيب ببينـد .عـدم توجـه بـه ايـن موضـوع ،عمليـات
درزگيـري را دچـار مشـکل خواهـد نمـود.
دستگاه پخ زن داراي دو زاويه  22/5و  45درجه ميباشد.
از زاويه  22/5درجه براي صفحات با ضخامت تا 9/5
ميليمتر و از زاويه  45درجه براي صفحات با ضخامت
 12/5میلیمتر و بیشتر ،تا  18ميليمتر استفاده ميشود.
براي سهولت ،سرعت و ارتقا کيفيت اجراي پخ ،توصيه
ميشود که صفحات گچي بر روي ميز کار قرار داده شده
يا عمليات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.
به طور کلي استفاده از تيغ برش براي پخ زدن صفحات
گچي توصيه نميشود؛ زيرا مهارت نصاب در کيفيت پخ
اجرا شده تاثير زيادي خواهد داشت .چنانچه عرض پنل
به اندازهاي کم باشد (يک نوار باريک) که استفاده از
دستگاه پخ زن ميسر نباشد ،در چنين مواردي ناگزير به
وسيله تيغ برش ،پخ اجرا ميشود .براي اين منظور ،ابتدا
روي صفحه گچي و به فاصله  4ميليمتر از لبه ،يک خط
ترسيم شده و سپس به وسيله تيغ برش ،پخي يکنواخت
با زاويه  45درجه اجرا ميشود.

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمیباشد

4mm

چنانچـــه لبههـــاي پنلهـــای نصـــب شـــده پـــخ خـــورده
نباشـــند ،اجـــراي پـــخ بـــر روي آنهـــا بـــه وســـيله تيـــغ بـــرش
مجـــاز نميباشـــد؛ زيـــرا نـــوک تيـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـيب
خواهـــد رســـاند.
بايـــد فاصلـــة درز ميـــان دو صفحـــة مجـــاور  2ميليمتـــر و
پهنـــاي هـــر يـــک از پخهـــا در دو لبـــة مجـــاور  4ميليمتـــر
باشـــد.
همـــواره دو لبـــة مجـــاور بايـــد متجانـــس باشـــند؛ بديـــن معنـــي
ک ــه چنانچ ــه ي ــک لب ــة کارخانــهاي در مج ــاورت ي ــک لب ــة ب ــرش
خـــورده قـــرار گيـــرد ،ناگزيـــر لبـــة کارخانـــهاي نيـــز بايـــد بـــرش
بخ ــورد و کلي ــه مراح ــل پ ــخ زن ــي و پرداخ ــت ب ــر روي آن انج ــام
ش ــود.
در مح ــل دره ــا ،باي ــد صفح ــات گچ ــي ب ــه ص ــورت «  »Lش ــکل
و در محـــل پنجرههـــا ،تابلوهـــاي بـــرق و جعبههـــای آتـــش
نش ــاني ،ب ــه ص ــورت «  »Cش ــکل بري ــده ش ــوند .بدي ــن ترتي ــب
پـــس از نصـــب پنـــل ،درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب
بازشـــو ايجـــاد نمیشـــود .در صورتـــي کـــه جزئيـــات اخيـــر
رعاي ــت نش ــود ،در امت ــداد درزه ــای قائ ــم ت ــرک ايج ــاد خواه ــد
ش ــد.

اجرای پخ با تیغ برش

تصویر اجرا شده یک درز با دولبه پخ خورده

4mm

45

2mm
یک درز با دولبه پخ خورده
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روش صحیح نصب پنل در محل بازشو

روش نادرست نصب پنل در محل بازشو
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۲.۲.۴نصب صفحات روکشدار گچي
۱.۱.۲.۴روش اجرا
در ساختارهای ديوار ،میتوان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارندة
پنل بر روي زيرسازي تکيه داد .مزيت اصلي استفاده از جک در نصب
صفحات گچي ،پيچ کاری توسط يک نفر (بدون نيروي کمکي) ميباشد.
در سـاختارهای سـقف ،میتـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از باالبر
نگهدارنـدة پنـل بر روي زيرسـازي قـرار داد.
بـراي دسـتيابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای ديـوار (به جهت
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنلهای
گچـی) ،بایـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند (راسـتاي
طولـي پنـل ،هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود).
بـراي دسـتيابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای سـقف ،بایـد
صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند (راسـتاي طولـي پنلها،
عمـود بـر راسـتاي سـازههاي پنـل خـور اجـرا شـود) .در ايـن حالـت،
لبههـاي بـرش خـورده در محل سـازههاي پنل خـور قـرار میگيرند (به
عنـوان يـک قاعـده هميشـگي در سـقفهاي کاذب ،همـواره يـک سـازه
بايـد لبـه بـرش خـورده پنـل را پشـتيباني نمايد).
در کليـه سـاختارهاي ديـوار و سـقف (تک اليـه و چند اليـه) پنلها بايد
به صـورت حصيرچين اجرا شـوند.
فاصلـه دو درز افقـی در زمـان حصیرچینـی در سـاختارهای دیـوار (تک
الیـه) حداقـل  ۴۰سـانتیمتر در نظـر گرفته شـود .در سـاختارهای چند
الیـه ایـن فاصلـه حداکثـر میتواند تـا  ۲۰سـانتیمتر کاهـش یابد.
در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زیرسازی ،فاصله دو درز
نباید کمتر از  ۵۰سانتیمتر باشد( .توصیه میشود مضربی از عدد  ۵۰باشد).
عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر،
موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها میشود.
بـراي حصـول اطمينـان از نفـوذ بتونـه ،الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2
ميليمتـر ميـان دو صفحـة مجاور در نظر گرفته شـود به نحوي که سـازه
زيريـن قابل رؤيت باشـد.
اتصال صفحات گچي به زيرسازي ،به وسيله پيچ مخصوص کناف و با
استفاده از دستگاه پيچ زن قابل تنظيم صورت ميگيرد.

نصب پنل بر روی زیرسازی ،با استفاده از جک و پیچ زن

1200

ﻋﺮض ﭘﻨـــﻞ

1200

ﻻﯾــﻪ دوم ﭘﻨـــﻞ

ﻻﯾــﻪ اول ﭘﻨـــﻞ

جزئیات حصیرچینی الیههای پوششی دیوار

ﺳﺎزه ﻫﺎى ﭘﻨﻞ ﺧﻮر
ﻻﯾـﻪ اول ﭘﻨـﻞ
1200

1200
1200

ﻋـــﺮض ﭘﻨــﻞ

ﻋـــﺮض ﭘﻨــﻞ

ﻻﯾـﻪ دوم ﭘﻨـﻞ

1200

جزئیات حصیرچینی الیههای پوششی سقف
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۲.۲.۲.۴فواصل مجاز
فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پيچهـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در
ســـاختارهاي ديـــوار  25ســـانتيمتر ميباشـــد .در ســـاختارهاي دو
اليـــه ،فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پيچهـــا در اليـــه اول را ميتـــوان
حداکثـــر تـــا ســـه برابـــر ( 75ســـانتيمتر) افزايـــش داد .در صـــورت
اســـتفاده از صفحـــات بـــا ضخامـــت  20میلیمتـــر و بیشـــتر ،فاصلـــه
مجـــاز اجـــرای پیچهـــا در الیـــه زیریـــن  60ســـانتیمتر و در الیـــه
نهایـــی  20ســـانتیمتر میباشـــد.
فاصله مجاز پيچ از لبه پنل 15 ،ميليمتر مي باشد.

15 mm

15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبههای کارخانهای و برش خورده
 لودجودجدجفواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارها
الیه اول*
عرض پنل**

ساختار
دیوار جداکننده

الیه دوم
عرض پنل

[]mm

الیه سوم
عرض پنل
[]mm

[]mm

1200

600

1200

600

1200

600

تک الیه

250

200

-

-

-

-

دو الیه

750

600

250

200

-

-

سه الیه

750

600

500

300

250

200

* در ساختارهای چندالیه ،منظور از الیه اول ،الیه زیرین میباشد.
** پنلهای با ضخامت  9/5تا  18میلیمتر با عرض  1200و پنلهای با ضخامت  20و  25میلیمتر با عرض  600میلیمتر به بازار عرضه میگردد.
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۳.۳.۲.۴نکات فني*

هرگـز از پيچهـاي خـودکار معمولي بـراي نصب صفحات گچي اسـتفاده
نشود.
هرگز از دريل براي پیچ زنی استفاده نشود.
ميـزان نفـوذ پيـچ بايـد بـه اندازهاي باشـد که سـر پيـچ ،هم سـطح پنل
تمـام شـود؛ زيـرا بيـرون زدگـي سـر پيـچ ،عمليـات درزگيـري را دچـار
مشـکل مينمايـد.
پيـچ بايـد بـه نحـوي اجـرا شـود که کاغـذ روکـش پنـل را بـرش ندهد
(يعنـي بيـش از حـد نفـوذ نکنـد)؛ زيـرا ايـن اليه بـه صورت واشـر عمل
نمـوده و بـا بـرش آن ،احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد
داشت.
پيـچ بايـد عمـود بـر سـطح پنل اجـرا شـود؛ زيـرا در صورتي کـه پيچ به
صـورت مايـل اجرا شـود ،کاغـذ روکش پنل آسـيب خواهـد ديد.
پيـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود که
پـس از عبـور از اليههاي پوششـي ،حداقـل  10ميليمتر در سـازه زيرين
نيـز نفـوذ کنـد .به عنـوان مثـال چنانچـه اليههاي پوششـي متشـکل از
دو عـدد پنـل  12/5ميليمتـري باشـد ،بـراي اليه اول پيچي بـا طول 25
ميليمتـر و بـراي اليـه دوم پيچـي بـا طـول  35ميليمتر مناسـب خواهد
بود.
بـراي اتصـال پنـل به سـازههاي با ضخامـت  0/7ميليمتـر و کمتر ،هرگز
از پيچهـاي سـرمتهدار اسـتفاده نشـود؛ زيرا اسـتفاده از چنيـن پيچهايي
موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده ،در نتيجـه اتصـال مناسـب
ايجـاد نميگردد.
بـراي اتصـال دو سـازه بـه يکديگـر ،هرگـز از پيچهـاي اتصـال پنـل بـه
سـازه اسـتفاده نشـود؛ زيـرا شـکل هندسـی سـر و رزوههـاي ايـن نـوع
پيچهـا بـا پيچهـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده ،در نتيجـه
اتصـال مناسـب ايجـاد نميگـردد.
در سـاختارهای چنـد الیـهاي كـه داراي عملكـرد صوتـي و يـا داراي كد
حريـق ميباشـند ،درزگيـري الیههـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر كنـاف
الزامـي اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگيـر بـراي درزگيري اليههـاي زيرين
ضـرورت ندارد.

* براي استفاده از پنلهاي با ضخامت  9/5ميليمتر و کمتر (که به طور کلي در ساختارهاي
تزئيني کاربرد دارند) ،با دايره پشتيباني فني شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.

اسـتفاده بيـش از حـد از ضايعـات پنـل مجـاز نميباشـد؛ زيـرا موجـب
تضعيـف سـاختار و نـزول کيفيـت کار ميشـود .همچنيـن توصيـه
میشـود کـه ضايعـات پنل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده نشـود و در کل
سـطح کار پخـش گـردد.
حتــي االمــکان ،انــدازه صفحــات بايــد متناســب بــا ارتفــاع ديــوار
انتخــاب شــود .در صــورت اســتفاده از صفحــات کوتــاه ،درز افقــی در
اليــه پوششــی ايجــاد شــده کــه در ســاختارهاي دیــوار تــک اليــه،
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت (در
صورتــی کــه فاصلــه اســتادها  40ســانتیمتر یــا کمتــر باشــد ،نیــازی بــه
اجــرای ســازه پشــت بنــد نمیباشــد).
بــراي ســهولت در نصــب صفحــات در ســاختارهاي ديــوار ،صفحــات
بايــد بــه انــدازه  1ســانتيمتر كوتاهتــر از ارتفــاع كــف تــا ســقف بــرش
داده شــوند.
در سـاختارهای ديـوار ،صفحـات نبايـد بـه رانـر فوقانی (سـقفی) متصل
شوند.
بــراي تاميــن ايســتايي در ســاختارهاي ديــوار ،حداقــل درگيــري
ميــان پنــل و بالهــاي رانــر بايــد  20ميليمتــر باشــد (عــاوه بــر
ايــن شــرط ،در ســاختارهاي ديــوار جداكننــده و ديــوار پوششــي ،بايــد
اســتادها بــه ترتيــب بــه ميــزان حداقــل  10و  20ميليمتــر بــا رانــر
درگيــر شــوند).
در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای ديـوار ،بايد به جهت اسـتادها
توجـه نمـود .همـواره صفحـات را بايـد در جهتـي نصـب نمـود کـه لبـه
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گيـرد .رعايت ايـن نکته به
نصـاب اجـازه ميدهـد کـه هنـگام پيـچ زني ،اسـتاد را مهـار نمـوده و از
چرخـش آن جلوگيـري نمايد.
بـه لحـاظ ايسـتايي،عايق بندي ،آتشبنـدي و هوابندی اجـراي صفحات
گچـي در كل ارتفاع ديوار الزامي اسـت.
در سـاختارهای سـقف ،نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و به
حاشـيهها ختـم شـود .همچنيـن میتوان نصـب صفحـات را از يک کنج
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی ،بـه طور همگن پوشـشکاری
را ادامـه داد .عـدم رعايـت جزئيـات اخير موجـب ايجاد ترک بـر اثر خيز
سـقف کاذب خواهد شـد.

اجرای صحیح پیچ

اجرای نادرست پیچ

پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل

(کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است)

(کاغذ روکش آسیب دیده است)

آسیب رسانده است
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 فانک کیتسام و ريگزرد هنوتب هيهت

۳.۳.۴تهيه بتونه درزگير و ماستیک کناف
۱.۱.۳.۴تهيه بتونه درزگير کناف
بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر ،بـه ازای هر  ۱۰کیلوگـرم پودر بتونـه ۹ ،الی ۱۰
لیتـر آب الزم اسـت و بـه ترتیـب زیر مخلوط میشـوند:
آب را داخـل ظـرف مخصـوص تهيه بتونـه ريخته و پودر بتونـه به آرامي
بـه آن اضافه ميشـود.
بـه مـدت  2تـا  3دقيقـه صبر کرده تا پـودر بتونه تمامي آب روي سـطح
را جـذب نمـوده و به حالت خميـري در آيد.
بـا اسـتفاده از کمچـه ،بتونـه را بـه مدت  1تـا  2دقيقه مخلـوط نموده تا
خميري يکدسـت حاصل شـود.
2

ریختن پودر بتونه در آب

ریختن آب در ظرف مناسب

104

ریختن آب در ظرف تهیه بتونه

3

4

خیس خوردن پودر بتونه

۲.۲.۳.۴تهيه ماستیک کناف
بـــرای تهیـــه ماســـتیک کنـــاف ،بـــه ازای هـــر  ۱۰کیلوگـــرم پـــودر
حـــدود  ۶الـــی  ۷لیتـــر آب الزم اســـت و بـــه ترتیـــب زیـــر مخلـــوط
ميشـــو ند :
آب را داخـل ظـرف مناسـبي ريختـه و پـودر ماسـتیک بـه آرامـي به آن
اضافـه ميشـود.
بـه مـدت  2تـا  3دقيقـه صبر کـرده تا پـودر ماسـتیک تمامـي آب روي
سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خميـري در آيد.
بـا اسـتفاده از همـزن الکتريکـي ،ماسـتیک را بـه مـدت  2تـا  3دقيقـه
مخلـوط کـرده تـا خميـري يکدسـت و آمـاده مصـرف شـود.
1

1

2

ریختن پودر ماستیک در آب

مخلوط کردن خمیر بتونه

نکته

توجـه شـود در صـورت اسـتفاده از سـاتن (بـه عنـوان
جایگزیـن پـودر ماسـتیک) ،روش تهیـه ایـن ملات نیـز
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در انتهـا مراحل
زیـر نیـز اضافـه خواهـد شـد:
پـس از بدسـت آمـدن خمیر سـاتن یک دسـت ،مجددا ً
بـه مـدت  2دقيقـه صبـر کـرده تـا فعـل و انفعـاالت
شـيميايي صـورت گيـرد.
مجـددا ً بـا اسـتفاده از همـزن الکتريکـي ،سـاتن را بـه
مـدت  2دقيقـه مخلـوط کـرده تا خميـر حاصلـه آمادة
مصرف شـود.
3

خیس خوردن پودر ماستیک
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 فانک کیتسام و ريگزرد هنوتب هيهت

4

مخلوط کردن خمیر ماستیک

6

5

رها کردن خمیر به مدت  2تا  3دقیقه
(مربوط به تهیه ساتن)

۳.۳.۳.۴نکات فني
قبـل از اجـرای بتونـه یـا ماسـتیک ،سـطح کار میبایسـت از هرگونـه
آلودگـی و گـرد و غبـار تمیـز شـود.
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهيه بتونه و ماسـتیک کناف بايـد کام ً
ال تميز و
عـاري از هـر گونـه مواد اضافـي و آلوده باشـد .بنابراين بهتر اسـت از آب
آشـاميدني براي اين منظور اسـتفاده شـود.
بـرای نگهـداری پـودر بتونـه و ماسـتیک ،میبایسـت کیسـهها در محـل
خشـک روی پالـت و بـه دور از آب ،رطوبـت ،آفتـاب و گرمـا قـرار گیرند.
زمـان مصـرف پـودر بتونه و ماسـتیک کناف (در بسـته بندي اسـتاندارد
و در شـرايط انبـارش متعـارف) 6 ،مـاه پـس از تاريـخ توليـد ميباشـد.
بديهـي اسـت که پـس از باز شـدن پاکت ،پـودر بتونه و ماسـتیک کناف
را بايـد ظـرف مدت کوتاهـي مصرف نمود (طـی حداکثر  7روز اسـتفاده
نمایید).
زمــان اســتفاده از خميــر بتونــه و ماســتیک کنــاف ،بــه ترتيــب و بــه
طــور میانگیــن  45و  220دقيقــه ميباشــد .زمانهــاي مذکــور در
شــرايط آزمايشــگاهي بــه دســت آمــده و بديهــي اســت بــا توجــه بــه
شــرايط محيطــي متغيــر خواهنــد بــود؛ بديــن معنــي کــه هــر چــه
درجــه حــرارت محيــط باالتــر و درصــد رطوبــت نســبي هــوا پايينتــر
باشــد (شــرايط آب و هوايــي گــرم و خشــک) ،زمانهــاي مذکــور
کاهــش خواهنــد يافــت.
بتونـه و ماسـتیک کنـاف در دمـاي  5درجـه سـانتيگراد و کمتـر از 40
درجـه سـانتیگراد قابل اجرا ميباشـند .اسـتفاده از اين مـواد در دماهاي
پايينتـر (بـه دليـل احتمـال يـخ زدگـي ملات) و در دماهـاي باالتر (به
دليـل احتمـال خشـک شـدن ملات ،پيـش از گيـرش شـيميايي) مجاز
نمیباشـد.
نســبت بــاالی آب بــه گــچ و نیــز انبــار کــردن طوالنــی مــدت گــچ
ســبب افزایــش زمــان گیــرش میگــردد .بدیــن معنــی کــه هرچــه
مــات رقیقتــری آمــاده گــردد بــه دلیــل افزایــش زمــان گیــرش،
مــدت طوالنیتــری در معــرض جریــان هــوا قــرار گرفتــه و قســمتی
از آب مــورد نیــاز جهــت کامــل شــدن گیــرش تبخیــر میشــود .در
ایــن حالــت مــات بــه جــای گیــرش ،خشــک میشــود و از اســتحکام
مناســبی برخــوردار نخواهــد بــود.
قـرار گرفتـن ملات در معـرض جریان باد نیز سـبب تبخیر آب سـطحی
ملات و مانـع از گیـرش آن میشـود .ایـن امـر باعـث جلوگیـری از
اسـتحکام ملات و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.

مخلوط کردن مجدد خمیر ساتن

بتونـه و ماسـتیک کنـاف را نبايـد بـا سـاير مـوادي کـه باعـث ايجـاد
تغييـرات در خـواص شـيميايي و يـا مشـخصات فيزيکي ايـن محصوالت
ميگـردد ،ترکيـب نمـود.
ضخامـت ملات کار شـده اگـر از مقادیـر مجـاز بیشـتر و یا کمتر باشـد،
بـر روی اسـتحکام ملات اثـر میگذارد.
سطح زیر کار اگر متخلخل باشد ،سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که
بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر میگذارد.
ماسـتیک کنـاف را نميتـوان بـه عنـوان بتونـه درزگيـر در سـاختارهاي
خشـک اسـتفاده نمود.
هنگامـي کـه خميـر بتونـه يـا ماسـتیک کناف سـفت شـد ،نميتـوان با
اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد ،آن را براي اسـتفاده مجـدد آماده
نمـود (چنيـن مالتي غيـر قابل اسـتفاده ميباشـد).
هنگام کار با بتونه و ماستیک کناف ،مالتهای اضافه باقی مانده روی
ابزار (کاردک ،ليسه و ماله) را نبايد به مالت درون ظرف برگرداند؛ زيرا
باعث کوتاه شدن زمان گيرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.
ظـروف آماده سـازي ملات و ابزار کار ميبايسـت بالفاصله پـس از اتمام
کار بـا آب تميـز شسـته شـوند؛ در غيـر اين صورت مواد خشـک شـده و
تميزکاري دشـوار خواهد شـد.
ملات بایـد با توجه به مقدار نیاز و کاردک سـاخته شـود .از آمادهسـازی
ملات بیـش از مقدار مورد نیاز خودداری شـود.
مالت آماده نباید در معرض نور آفتاب و یا گرد و غبار محیط قرار گیرد.

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار
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۴.۴.۴ترفندهاي كارگاهي جهت بررسي كيفيت بتونه اجرا شده
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه كاردك ميچسـبد .بـراي درك
بهتـر ايـن حالـت ،ميتـوان بتونـه خـوب را به «ماسـت چكيـده» و بتونه
نامناسـب را بـه «ماسـت بريـده» يـا اصطالحـا «دانـه دانه» تشـبيه كرد.
توجـه شـود كـه زماني كه پـودر بتونـه با آب مخلـوط ميشـود ،مالت به
دسـت آمـده اصطالحا قدري «شـل» اسـت ،امـا پس از گذشـت حدود 2
تـا  3دقيقـه،بايـد قـوام يابـد .ايـن حالـت از نشـانههاي يـك بتونه خوب
اسـت .از نشـانههاي مثبـت ديگـر ،ميتـوان به حركـت روان خميـر بتونه
در زيـر كاردك در هنـگام اجـرا اشـاره نمود.

دست کشیدن بر روی سطح

اجرای مناسب

وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و يــا سســت بــودن ســطح بتونه،
از نشــانههاي گيــرش نامناســب آن اســت .بــراي بررســي كارگاهــي
ايــن موضــوع ،ميتــوان بــر روي ســطح بتونــه خشــك شــده دســت
كشــيد .در ايــن حالــت ســطح دســت بايــد بــه ميــزان قابــل قبولــي
تميــز بمانــد و حتــي االمــكان گــرد گــچ مشــاهده نشــود .همچنيــن
ميتــوان بــا ناخــن ،ســطح بتونــه را خــراش داد .در ايــن حالــت،ســطح
بتونــه بايــد داراي مقاومــت كافــي در برابــر ســايش باشــد (اصطالحــا
بايــد «اســتخواني» باشــد).

اجرای نامناسب

بـــرای بررســـی رفتـــار بتونـــه پـــس از رنـــگ آمیـــزی ،میتـــوان بـــا اســـتفاده از یـــک اســـفنج نمـــدار ســـطح بتونـــه را مرطـــوب نمـــود و در
واق ــع نقاش ــی ب ــا رن ــگ پای ــه آب را ش ــبیه س ــازی نم ــود .پ ــس از انج ــام ای ــن آزمای ــش ،نبای ــد تورم ــی در س ــطح بتون ــه مش ــاهده ش ــود
همچنیـــن بتونـــه بایســـتی از ســـطح کار شســـته و جـــدا نشـــود.

مرطوب کردن سطح دیوار با اسفنج نمدار
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يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد
گچي
درزگيري صفحات روکشدار

بتونه باید دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشـد .برای بررسـی
کارگاهـی ایـن خاصیـت میتـوان پـس از خشـک شـدن کامـل سـطح
بتونـه ،نـوار درزگیـر را در چنـد مقطع (در طول مسـیر درزگیری شـده)
بـرش داد و از طریـق کشـیدن نـوار درزگیر ،میـزان چسـبندگی بتونه را
بررسـی نمـود .در ایـن حالـت چنانچـه نـوار درزگیـر به راحتی از سـطح
پنـل جـدا گردد ،چسـبندگی صـورت نگرفته اسـت.
در هنـگام بررسـی کیفیـت درزگیـری ،سـایر مـوارد اجرایـی نظیـر تـراز
بـودن زیرسـازی ،اسـتحکام زیرسـازی ،اتصـال کامـل پنل به زیرسـازی،
متجانـس بـودن لبه هـای مجـاور (فابریک و غیـر فابریـک) ،حصیرچین
بـودن پنـل هـا و  ...نیـز بایسـتی کنتـرل گردد.

چسبندگی صورت گرفته است

۵.۵.۴درزگيري صفحات روکشدار گچي
۱.۱.۵.۴بررسيها و اقدامات اوليه
عمليات درزگیری باید پس از تغییر شکلهای ساختمانی صورت گیرد.
ً
کاملا تميز
قبـل از شـروع عمليـات درزگيري ،الزم اسـت تمامي سـطح
و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
وضعيـت کليـه پيچهـا از نظـر اجـراي صحيـح بررسـي شـود .در صورت
وجـود مشـکالتي از قبيـل پارگـي کاغـذ روکش پنـل ،بيرون زدگي سـر
پيچهـا و عـدم رعايـت فواصـل مجـاز ،معايـب بايـد بر طرف شـوند.
تمامي لبههاي برش خورده بررسي شوند .در صورت عدم اجراي پخ و یا
پرداخت ،بايد پنل از زيرسازي جدا و روي ميز کار (يا پالت) به وسيله
دستگاه پخ زن ،پخ زده شود و به وسيله ساب مالهای پرداخت شود.
درزهـاي ميـان صفحـات بررسـي شـوند .بايـد فاصلـهاي بـه انـدازه 2
ميليمتـر ميـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
در سـاختارهای دیـوار جداکننـده ،عملیـات درزگیری میبایسـت پس از
اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف دیوار انجام شـود.
۲.۲.۵.۴درزگيري لبههاي کارخانهاي (لبههاي برش نخورده)
مرحله اول
در اين مرحله ،درز پر گشته و نوار درزگير در محل خود تثبيت ميشود:
بـا اسـتفاده از کاردک پيـچ گوشـتي دار ،يـک اليـه بتونـه بـه پهناي 10
سـانتيمتر و ضخامـت  3ميليمتـر در محـل درز اجـرا ميشـود.
نکته
فنی

حرکت کاردک در اين مرحله بايد در جهت عمود بر درز باشد،
به نحوي که بتونه کام ً
ال در درز بين دو صفحه نفوذ کند.

توجه

گيـــرش نامناســـب و يـــا چســـبندگي نامناســـب بتونـــه
ميتوانـــد ناشـــي از مـــوارد متعـــدد اجرايـــي نظيـــر
اســـتفاده از آب نامناســـب ،طـــرح اختـــاط نامناســـب،
كش ــته كش ــي ،اج ــرا در دم ــاي محي ــط غي ــر مج ــاز و
يـــا آلودگـــي ســـطح كار باشـــد .همچنيـــن ميتوانـــد
بـــه علـــت خـــواص از دســـت رفتـــه پـــودر بتونـــه
باشـــد (بـــه طـــور مثـــال ،بـــر اثـــر شـــرايط انبـــارش
نامناســـب).

چسبندگی صورت نگرفته است

نوار درزگير بر روي بتونه قرار داده شده و به وسيله کاردک ،از باال به پايين روي
بتونه فشرده ميشود ،به نحوي که بتونههاي اضافي از طرفين نوار بيرون بزند.

نکته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی بايد توجه نمود که
مقطع نوار درزگير کناف داراي انحنا ميباشد؛ بدين معني که
يک سمت آن مقعر و سمت ديگر محدب ميباشد .توجه شود
که حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده
شود .اين کار اجازه ميدهد که حبابهاي هواي موجود در
بتونه ،از زير نوار خارج شوند .چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي
بتونه قرار داده شود ،حبابهاي هوا در زير نوار محبوس گشته،
در نتيجه چسبندگي الزم ميان نوار و بتونه برقرار نميشود.

اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار کشـيده و بالفاصلـه جمـع ميشـود.
حرکـت کاردک در ايـن قسـمت نيـز از بـاال بـه پاييـن ميباشـد.
نکته
فنی

در اين مرحله ،رطوبت زير و روي نوار درزگير يکسان شده و
از تغيير شکل و جدا شدن نوار جلوگيري ميشود.

کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.
نکته
فنی

بسته به شرايط محيطي ،ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا
 24ساعت طول بکشد .در صورتي که بتونه هر مرحله کام ً
ال خشک
نشود ،رطوبت اضافي توسط نوار درزگير جذب ،اتصال ميان نوار و
بتونه سست و نهايتاً نوار به صورت موضعي از بتونه جدا خواهد شد.
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مرحله دوم
در اين مرحله ،ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي يکپارچه ميشود:
با استفاده از ليسه يا ماله استيل ،يک اليه بتونه به پهناي  20سانتيمتر و ضخامتي که نوار درزگير محو شود ،بر روي اليه قبلي اجرا ميشود.
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.
با استفاده از ساب مالهاي ،سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار (اجرای الیه آماده سازی) آماده ميشود.

1

تـمیــز کــردن ســطح ،قبــل از بتـونــه کاری و یا اجرای
ماسـتیک بسـیار مهـم اسـت
4

مرحله اول درزگیری :اجرای الیه بتونه در محل درز (کاردک در
جهت عمـود بر درز کشیده میشود تا بتونه کامال در درز نفوذ کند)
7

مرطوب کردن سطح نوار با بتونههای اضافه
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2

بررسی بیرون زدگی پیچها با کاردک
5

مقطع نوار درزگیر (به انحنای آن توجه شود)
8

مرحلـه دوم درزگیـری :اجرای الیـه دوم بتونه بـه پهنای
 20سانتیمتر

3

فرو بردن سر پیچها با پیچ گوشتی پشت کاردک
6

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه
9

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب مالهای
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۳.۳.۵.۴درزگيري لبههاي برش خورده
کليـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگيـري لبههـاي کارخانـهاي ميباشـد ،بـا اين
تفـاوت کـه پهنـاي اليه بتونـه در مرحلـه دوم  30سـانتيمتر ميباشـد.

نکته
فنی

در بتونـه کاري درزهـاي بـرش خـورده ،اليـه دوم بتونـه
بـه ایـن دلیـل نسـبت بـه بتونـه کاري درزهـاي کارخانهاي
پهنتـر میباشـد کـه فرورفتگـي موجـود در لبههـاي
کارخانـه اي ،نـوار و بتونـه درزگيـر را در خـود جـاي داده و
بـر آمدگـي در محـل درز کمتـر ميباشـد؛ حـال آن که در
لبههـاي بـرش خـورده ،فرورفتگي مذکـور وجود نداشـته و
بـر آمدگـي در محل درز محسـوستر بوده و لـذا براي محو
کـردن ايـن برآمدگي ،نیـاز به اجـرای الیـه دوم بتونهکاری
بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

۴.۴.۵.۴درزگيـري کنجهـاي خارجـي بـا سـازه محافـظ گوشـه
(کرنربيـد فلـزي)
مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسيله مواد چربي زدا ،تميز ميشود.
سـازه محافـظ گوشـه روي کنـج ديـوار قـرار گرفتـه و به وسـيله چکش
الستيکي و دستــگاه کرنربيد کوب نصــب ميشــود .فاصلـــه ضربـات،
حـداکثــر  35سـانتيــمتر ميباشد.
نکته
فنی

1

در صورتـی که دسـتگاه کرنربيد کوب در دسـترس نباشـد،
سـازه محافـظ گوشـه را میتوان بـا بتونه نصـب نمود.

مرحله دوم
بـا اسـتفاده از ليسـه يـا مالـه اسـتيل ،يـک اليـه بتونـه بـه پهنـاي 20
سـانتيمتر و ضخامتـي کـه سـازه محافـظ گوشـه محـو شـود ،بـر روي
کرنربيـد و در دو طـرف کنـج اجـرا ميشـود.
کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.
با اسـتفاده از سـاب ماله اي ،سـطح بتونة خشـک پرداخت شـده و براي
مرحلـه بعـدی کار (اجـرای الیه آماده سـازی) آماده ميشـود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب
2

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه
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۵.۵.۵.۴درزگيـري کنجهـاي خــارجي بـا نــوار محافـظ گوشــه
(کرنربيـد کاغـذي)
مرحله اول
نوار محافظ گوشه به وسيله دست از وسط تا زده ميشود.
بـــا اســـتفاده از کاردک پيـــچ گوشـــتيدار (يـــا ليســـه) ،يـــک اليـــه
بتونـــه بـــه پهنـــاي  10ســـانتيمتر و ضخامـــت  3ميليمتـــر ،بـــر دو
طـــرف کنـــج اجـــرا ميشـــود.
کرنربيـــد بـــر روي بتونـــه قـــرار داده شـــده و بـــا انگشـــت شـــصت و
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد ميشـــود ،بـــه نحـــوي کـــه بتونههـــاي
اضافـــي از طرفيـــن آن خـــارج شـــود.
1

نوار محافظ گوشه کناف

با استفاده از کاردک زاويه خارجي ،از باال به پايين روي نوار محافظ گوشه
کشيده تا سطح آن هموار و کنجي کام ً
ال گونيا و يکنواخت به دست آيد.
بـه وسـيله کاردک پيـچ گوشـتيدار (يـا ليسـه) ،اضافـات بتونه بـر روي
سـطح کرنربيـد کشـيده و بالفاصلـه جمـع ميشـود.
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.
مرحله دوم
ماننـد مرحلـه دوم در درزگيـري کنجهـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه
(کرنربيـد فلـزي) عمل ميشـود.
3

2

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

۶.۶.۵.۴درزگيري کنجهاي خارجي با نوار درزگير کاغذي
بـراي درزگيـري کنجهـاي خارجياي کـه در معـرض ضربه نيسـتند (مانند
کنجهـاي خارجـي در سـقفها) ،در صـورت وجـود مهـارت کافـي ،ميتوان
از نـوار درزگيـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمـود .کليـه مراحـل
اجـرا ماننـد درزگيـري کنجهـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه (کرنربيد
کاغـذي) ميباشـد.

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک زاویه
خا ر جی

1

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن
2

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه
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۷.۷.۵.۴درزگيـري کنجهـاي داخلـي  -فصل مشـترک دو سـاختار
خشـک
بـــراي درزگيـــري کنـــج داخلـــياي کـــه در فصـــل مشـــترک دو
س ــاختار خش ــک ق ــرار دارد (مانن ــد مح ــل تقاط ــع دو دي ــوار کن ــاف؛
يـــا يـــک ديـــوار و يـــک ســـقف کنـــاف) ،از نـــوار درزگيـــر کاغـــذي
اســـتفاده ميشـــود .کليـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگيـــري
کنجهـــاي خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه (کرنربيـــد کاغـــذي)
ميباشـــد ،بـــا ايـــن تفـــاوت کـــه از کاردک زاويـــه داخلـــي اســـتفاده
ميشـــو د .
1

خم کردن نوار درزگیر با دست

2

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازهها

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

۸.۸.۵.۴درزگيـري کنجهــاي داخلـي  -فصل مشــترک ساخــتار
خشــک و بنايـي
بـــراي درزگيـــري کنـــج داخلـــياي کـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار
خشـــک و بنايـــي قـــرار دارد (ماننـــد محـــل تقاطـــع يـــک ديـــوار کنـــاف
بـــا يـــک ديـــوار بنايـــي؛ يـــک ديـــوار کنـــاف بـــا يـــک ســـقف بنايـــي؛
يـــا يـــک ســـقف کنـــاف بـــا يـــک ديـــوار بنايـــي) ،از نـــوار چســـب جـــدا
کننـــده کنـــاف ( )Trenn-fixاســـتفاده ميشـــود؛ بديـــن ترتيـــب کـــه
قب ــل از عملي ــات نص ــب ،ن ــوار ت ــرن فيک ــس ب ــر روي س ــازه چس ــبانده
شـــده و پـــس از عمليـــات درزگيـــري و خشـــک شـــدن بتونـــه ،اضافـــات
آن بـــه وســـيله تيـــغ بـــرش جـــدا ميشـــود.
2

نکته
فنی

چنانچـــه از کاردک پيـــچ گوشـــتيدار (يـــا ليســـه) بـــراي
درزگيـــري کنجهـــاي داخلـــي اســـتفاده شـــود ،احتمـــال
پ ــاره ش ــدن ن ــوار درزگي ــر (توس ــط گوش ــة تي ــز کاردک)
وجـــود دارد؛ بنابرايـــن بـــراي جلوگيـــري از بـــروز ايـــن
مشـــکل ،درزگيـــري کنجهـــاي داخلـــي بايـــد صرفـــاً بـــه
وس ــيله کاردک زاوي ــه داخل ــي انج ــام ش ــود.

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

1

چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

3

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

4

بـرش اضافـات نوارچسـب جداکننـده پس از خشـک شـدن
بتو نه

111

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

 يچگ رادشکور تاحفص یزاس هدامآ
آماده سازی صفحات روکشدار گچي

۹.۹.۵.۴اجراي بتونه در محل پيچها
بتونه در محل پيچها نيز اجرا ميشود .بدين ترتيب که ابتدا با استفاده از
کاردک (يا ليسه) ،بتونه در جهت عمودی کشيده شده و سپس با حرکت
کاردک در جهت افقی ،بتونه جمع میشود .پس از خشک شدن بتونه ،سطح
آن به وسيله ساب مالهاي پرداخت ميشود.
1

اجرای بتونه در محل پیچها

نکته
فنی

در صورتـی کـه بتونـه در دو جهت متعامد کشـيده نشـود،
حفـره در محـل پيـچ به خوبـی پر نخواهد شـد.

2

پرداخت سطح بتونه خشک

۶.۶.۴آماده سازی صفحات روکشدار گچي
پـس از اتمـام مراحـل درزگيـري ،سـطوح ايجـاد شـده بـا پنـل گچـی بايد
بـرای پذيـرش پوشـش نهايـي (رنـگ ،کاغـذ ديـواری ،کاشـی ،)... ،آمـاده
سـازی شـوند .بسـته به نـوع پوشـش نهايي ،ممکن اسـت يک يـا ترکيبی از
اليههـای آمـاده سـازی زيـر بـر روی سـطح پنلهـا اجـرا شـود:
۱.۱.۶.۴اجرای ماستیک
بـراي دسـتيابي بـه بهتريـن نتيجـه در رنـگ آميـزي ،پـس از عمليـات
درزگيـري و قبـل از رنگ آميـزي ،يک اليه نازک پوششـي ( 1تا  2ميليمتر)
بـا ماسـتیک کنـاف روي تمـام سـطح کار اجـرا میشـود .اجـرای ایـن الیـه
موجب پوشـش اعوجاجهای احتمالی در کل سـطح کار میشـود و سـطحی
صـاف و یکدسـت جهـت ادامـه کار بـه وجـود خواهـد آمـد( .ضخامـت قابل
قبـول ،طـی یک یـا چنـد مرحلـه کاری قابل دسـتیابی اسـت).
۲.۲.۶.۴اجرای پرايمر
پس از عمليات درزگيري و قبل از کاشیکاری ،اجرای کاغذ ديواری يا رنگ
آميزي با رنگ روغنی ،اعمال اليه پرايمر* بر روي کل سطح کار الزم خواهد
بود .حذف اليه پرايمر موجب بروز مسايل زير خواهد شد:
در اجراي كاشي ،اتصال مناسب ميان چسب كاشي و پنل حاصل نشده،
كه نتيجه آن فروريزي كاشيها در دوره بهره برداري خواهد بود.
در صورت اقدام به جداسازي كاغذ ديواري در نوسازیهاي آينده ساختمان،
به كاغذ روكش پنل آسيب خواهد رسيد (توضيح اين كه اليه پرايمر موجب
ميشود كه كاغذ ديواري بدون آسيب به كاغذ روكش پنل ،از آن جدا شود).
در رنـگ آميـزي بـا رنـگ روغنـي ،حالـت سـايه و روشـن ايجـاد شـده،
همچنيـن چسـبندگي ميـان رنـگ و اليه ماسـتيك تضعيف خواهد شـد
(توضيـح ايـن كـه اجـراي پرايمـر موجـب يكسـان شـدن ميـزان جذب
سـطح پنـل و محلهـاي بتونهكاري شـده گرديده و از ايجاد حالت سـايه
و روشـن جلوگيـري مينمايـد).
* براي کسب اطالعات بيشتر در خصوص پرايمر مناسب برای هر يک از کاربردهای فوق
الذکر ،با دايره پشتيباني فني شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.
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اجرای ماستیک

اجرای الیه پرایمر بر روی ماستیک قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
یزاس هدامآ و يريگزرد يفيک حوطس

۷.۷.۴سطوح کيفي درزگيري و آماده سازی
بـراي يکسـان سـازي روش درزگيـری و آماده سـازی سـطوح ايجاد شـده با
پنـل گچـی ،مراحـل درزگيـری و نـوع الية آمـاده سـازی بـرای کاربردهای
مختلـف بـه شـرح زيـر توصيـه ميگـردد .اسـتفاده از سـطوح کيفـي زير در
ادبيـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفيد خواهـد بود.
 لودجودجدجمراحل درزگیری و الیه های آماده سازی بر اساس نوع سطوح کیفی
کاربرد

درزگیری
مرحله اول

الیه آمادهسازی
مرحله دوم

ماستیک

پرایمر

شماتیک
الیه الیهگذاری

دیوار موقت
(دیوارهای حائل کارگاهی،
اتاقکهای موقت)... ،

محلهایی که در دید نیست
(انباری ،خرپشته ،فضای پشت
سقف کاذب)... ،

کاشی کاری

رنگ پایه آب (پالستیک)

رنگ روغنی
 /پوششهای بافتدار
(کنیتکس ،رولکس ،رومالین)... ،
 /کاغذ دیواری
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سازی
 يچگ رادشکور تاحفص یزاس هدامآ
سطوح کيفي درزگيري و آماده

نکات
فنی
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اســـتفاده از پوشـــشهای قلیایـــی (نظیـــر رنگهـــای
آهکـــی و ســـیلیکاتی) بـــر روی صفحـــات گچـــی
مجـــاز نمیباشـــد.
بـــرای نصـــب کاغـــذ دیـــواری ،توصیـــه میگـــردد از
چســـب (CMC (Carboxyl Methyl Cellulose
اس ــتفاده نم ــود .همچنی ــن بای ــد از جری ــان مناس ــب
ه ــوا در محی ــط اطمین ــان حاص ــل نم ــود ت ــا چس ــب
مذک ــور ب ــه س ــرعت خش ــک ش ــود.

هنگامـی کـه کاغـذ روکـش پنل بر اثـر شـرایط نگهداری نامناسـب و
رطوبـت مـداوم دچـار کپـک زدگی شـده باشـد ،باید پنلها خشـک،
سـطح آنها از کپک پاکسـازی و کل سـطح پنلها آغشـته بـه پرایمر
گـردد .پـس از طی ایـن مراحـل ،میتوان پنلهـا را نصـب ،درزگیری
و بـرای پذیرش پوشـش نهایـی آماده سـازی نمود.
هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش
مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده باشد (زرد رنگ شده باشد) ،باید
کل سطح پنلها آغشته به پرایمر گردیده و سپس میتوان پنلها را
نصب ،درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.

۵ .۵اطالعات تکمیلی
زمانبندی اجرای پروژه با سیستمهای ساخت و ساز خشک
مباني انتخاب ساختار دیوارهای جداکننده
مشخصات محصوالت
آنالیز مصالح
خدمات فنی و مهندسی

لیمکت تاعالطا

کشخ زاس و تخاس یاهمتسیس اب هژورپ یارجا یدنبنامز

۱.۱.۵زمانبندی اجرای پروژه با سیستمهای ساخت و ساز خشک
سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک سالهاسـت که در کشـورهای پیشـرفته
شـناخته شـده و مورد اسـتفاده قرار میگیرد .در کشـور ما به نظر میرسـد
دلیـل اصلـی مقاومـت مالکیـن و کارفرمایان در اسـتفاده از این سیسـتمها ،
عدم آشـنایی بـا مزیتهـای آنهـا در پروژهها میباشـد.
هـدف از ارائـه ایـن فصـل روشـن تـر شـدن این مسـاله اسـت که علاوه بر
مزیتهـای سـازه ای ،فنـی و کیفـی ،سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
در مقایسـه بـا مصالـح سـنتی (بنایـی) ،تاثیـر بسـزایی نیـز در کاهـش وزن
و سـختی و هزینههـای سـازهای ،مدیریـت پـرت و حمـل مصالـح ،نظـارت
کیفـی دقیـق تـر ،و از همـه مهمتر منجر به افزایش سـرعت اجـرای پروژهها
خواهـد شـد .کـه در نهایـت بصـورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم بهـره وری
اقتصـادی را بـه همـراه خواهد داشـت.
در ادامه به برخی از مزایای سیستمهای ساخت و ساز خشک نسبت به مصالح
بنایی که تاثیر بسیاری در برنامه زمانبندی پروژه خواهند داشت (خصوصا در
کارگاههای ساختمانی) اشاره میگردد و با ارائه نمودار برنامه زمانبندی یک
پروژه فرضی ،تقدم و تاخر و مدت زمان اجرای سیستمهای ساخت و ساز
خشک با دیگر فعالیتهای اجرایی مرتبط نشان داده خواهد شد.
سهولت و سرعت در اجرا
در مقایسه با ساختارهای بنایی ،ساختارهای کناف عالوه بر عدم نیاز به
جوشکاری و همچنین صرف زمان جهت خشک شدن مالتهای تر ،این
امکان را فراهم میکنند تا اجرای سریع و آسان تاسیسات مکانیکی و برقی
در فضای از پیش تعیین شده (بدون نیاز به عملیات شیارزنی و ترمیم) با
سهولت و سرعت باال انجام شود .در نتیجه میتوان گفت اجرای سیستمهای
ساخت و ساز خشک کناف نسبت به انواع سیستمهای بنایی ،حدودا  3تا 4
برابر از سرعت بیشتری برخوردار میباشند.
از سـوی دیگـر بـا افزایش سـرعت اجـرای پروژه ،مـدت زمان توقف سـرمایه
بـه میـزان قابل توجهـی کاهش خواهـد یافت.
کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
ساختارهای ساخت و ساز خشک ( از ابتدای تا انتها) توسط حداقل یک
گروه سه نفره متشکل از استادکار ،شاگرد ماهر و شاگرد نیمه ماهر قابل اجرا
خواهد بود .این در حالیست که به عنوان مثال جهت اجرای یک سقف کاذب
رابیتس و گچ به گروههای چند نفره از جمله جوشکار ،رابیتسکار و گچ کار
نیاز خواهد بود .از همه مهمتر سیستمهای سنتی بطور غیر مستقیم نیروهای
متعدد دیگری به منظور انتقال مصالح به پای کار ،نظافت و حمل نخاله به
خارج از محل کارگاه را درگیر خود خواهند کرد.
صرفه جویی كلی در مصالح ساختمانی و کاهش نخاله
چنانچه طراحی سازه پروژه بر اساس سیستمهای ساخت و ساز خشک
صورت گرفته باشد ،این امر به دلیل وزن کم ساختارها باعث صرفه جویی در
میزان مصرف مصالح به خصوص فوالد و سیمان مصرفی خواهد شد.
همچنیـن میـزان تولیـد نخالـه در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک در
مقایسـه بـا سـاختارهای سـنتی بسـیار کمتـر میباشـد ،کـه این امـر عالوه
بـر مسـائل زیسـت محیطـی و صرفـه جویـی در مصـرف بـی رویـه منابـع
ملـی باعـث کاهـش هزینههای حمـل مصالح ،نظافـت محـل کار ،بارگیری و
خـروج نخالـه از کارگاه تـا محـل تخلیـه نیـز میگـردد.
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حمل سریع و آسان
بـه واسـطه وزن و حجـم کـم و همچنیـن نوع بسـتهبندی (صنعتـی) مصالح
سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،تعداد دفعات حمل ،بارگیری و تخلیه
در مقایسـه بـا سـاختارهای بنایی بـه مراتب کاهـش خواهد یافت.
همچنیـن میـزان آسـیب وارده به مصالح در مسـافتهای طوالنـی نیز کمتر
خواهـد بود.
حذف صرف زمان برای خشک شدن مصالح
مصالـح بنایـی (خصوصاً در ماههای سـرد سـال) نیاز به صـرف زمان طوالنی
تـری جهت خشـک شـدن دارنـد .در مناطق سردسـیر و فصول سـرد سـال
الزم اسـت محیـط کار گـرم باشـد زیـرا در شـرایط آب و هوایـی سـرد ،آب
ملات گـچ قبل از انبسـاط و سـخت شـدن گـچ ،یـخ زده و فعـل و انفعاالت
شـیمیایی بمنظور سـخت شـدن ملات متوقف میگـردد .پس از آب شـدن
یـخ ،گـچ فاسـد شـده و با توقـف فرآینـد افزایش حجـم گچ ،در سـطح تمام
شـده گـچ کاری ،تـرک ایجاد میشـود.
بــا توجــه بــه ماهیــت سیســتمهای ســاخت و ســاز خشــک میتــوان
گفــت ایــن سیســتمها نیــازی بــه صــرف زمــان بــرای خشــک شــدن
نداشــته و در فصــول ســرد ســال مشــکالت اجرایــی کمتــری دارنــد
همچنیــن بالفاصــه پــس از نصــب ،امــکان رنــگ آمیــزی بــر روی ســطح
آنهــا وجــود داشــته و باعــث ایجــاد وقفــه در پیشــبرد برنامــه زمانبنــدی
پــروژه نخواهــد شــد.
اجرای همزمان با تاسیسات
در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک امـکان اجـرای همزمـان تأسیسـات
مکانیکـی و برقـی وجـود دارد و برخلاف سیسـتمهای سـنتی(بنایی) کـه
جهـت عبـور تاسیسـات نیـاز بـه تخریب و شـیار زنی در سـاختار میباشـد،
تاسیسـات بـه راحتـی از فضـای خالـی درون سـاختارهای یـاد شـده عبـور
کـرده و بـه همـان میـزان سـرعت اجـرا افزایـش خواهـد یافت.
بــه عبــارت دیگــر در صــورت اســتفاده از سیســتمهای ســنتی (مصالــح
بنایــی) ابتــدا بایســتی قبــل از شــروع تاسیســات ســاختار بنایــی اجــرا
شــود .ســپس شــیار زنــی انجــام گیــرد .در نهایــت پــس از اجــرای
تاسیســات مجــددا ســاختار ترمیــم شــده و نــازک کاری انجــام شــود تــا
پــس از خشــک شــدن ســطح کار آمــاده عملیــات رنــگ آمیــزی گــردد
(عملیاتــی زمــان بــر).
در حالیکـه در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،ابتـدا عملیـات اجرای
تاسیسـات آغـاز و یـا توامـا بـا اجـرای سـاختارها انجـام میگیرد(همزمان با
اجـرای سـازهگذاری سـاختارهای کنـاف) و سـپس الیـه پوششـی نصـب و
عملیـات درزگیـری و رنـگ آمیـزی اجرا میشـود.
در ادامـه ،جهـت سـهولت برنامـه ریـزی و کاهـش مـدت زمـان اجـرای یک
پـروژه سـاختمانی کـه بـا اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
سـاخته شـده اسـت ،یـک برنامـه زمانبنـدی سـاختمانی  5طبقـه (مطالعـه
مـوردی) ارائـه گردیـده اسـت .مـدت زمـان اجـرای سیسـتمهای سـاخت
و سـاز خشـک و ارتبـاط آن بـا فعالیتهـای مرتبـط بصـورت شـماتیک در
نمـودار مشـخص شـده اسـت .ایـن نمـودار میتوانـد در تهیـه دقیـق تـر و
مدلسـازی فرآیندهـای برنامـه زمانبنـدی پروژههـا بـا در نظـر گرفتن تقدم
و تاخـر فعالیتهـای مرتبـط بـا اجرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
کمـک رسـان مهندسـین در ایـن حوزه باشـد.

ﺷـﺮح ﻋﻤﻠـﯿﺎت اﺟـﺮاﯾﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى ﻓﺎز  1و 2

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه اى ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﯾﺎﻓﺘﻰ

اﺧﺬ ﻣﺠﻮز

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه

اﺟﺮاى ﺧﺎك ﺑﺮدارى و ﭘﻰ ﮐﻨﻰ

اﺟﺮاى ﺷﺎﻟﻮده )ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن(

اﺟﺮاى اﺳﮑﻠﺖ

اﺟﺮاى ﺳﻘﻒ ﺳﺎزه اى

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﻰ

اﺟﺮاى دﯾﻮارﻫﺎى ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه )ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ(

اﺟﺮاى ﮐﻔﺴﺎزى

ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﻰ ﮐﺎرى ﺑﺪﻧﻪ

اﺟﺮاى ﻧﻤـﺎى ﺧـﺎرﺟﻰ )ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ(
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۲.۲.۵مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جداکننده
این بخش ارائه کننده راهبردهایی جهت انتخاب صحیح ساختار ،برای
پاسخگویی به عملکردهای مورد نظر طراح میباشد .توضیح این که شرکت
کناف یک تولید کننده بوده و خود را مکلف میداند که اطالعات عملکردی و
اجرایی ساختارهای خود را در اختیار پروژهها قرار دهد .بدیهی است که مشاور
طرح ،بر اساس مقررات ملی و یا بین المللی ساختمانی و با در نظر گرفتن
الزامات طرح ،نسبت به «انتخاب ساختار» اقدام مینماید .در این راستا ،دایره
پشتیبانی فنی شرکت کناف آمادگی کامل دارد تا برای عملکردهای خاص،
مشاورههای الزم را به طراحان محترم ارائه دهد.
عواملـی کـه در انتخـاب سـاختار دیوارهـای جـدا کننـده کنـاف موثر اسـت
شـامل مـوارد زیـر میباشـد:
۱.۱.۲.۵مقاومت مکانیکی
ارتفـاع مجـاز :ارتفـاع مـورد نظـر طـراح ،در تعـداد و ضخامـت صفحـات،
انـدازه اسـتادها ،فاصلـه اسـتادها و تعـداد ردیـف سـازه تاثیـر میگـذارد .در
برخـی مـوارد ،بـرای بدسـت آوردن ارتفـاع بیشـتر ممکـن اسـت از دو عـدد
اسـتاد به صـورت ][ اسـتفاده شـود.
منطقـه نصـب :کاربری فضـا و محـل قرارگیـری دیـوار ،در ارتفاع مجـاز آن
تعییـن کننـده اسـت .حداکثـر ارتفاع بـا توجه بـه منطقه نصـب 1و 2متفاوت
میباشـد:
منطقه نصب  :1مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب  :2مناطقـی که تجمـع افـراد در آنها زیاد اسـت و محلهایی
کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.
مقاومـت در برابـر ضربه :برای ایجـاد مقاومت در برابر ضربـه ،راه حلهای
زیر در دسـترس است:
افزایش تعداد الیههای پوششی
افزایش ضخامت الیههای پوششی
کاهش فاصله سازه ها
استفاده از پنل با مقاومت مکانیکی باالتر مانند پنل گچی دیامانت
نصـب بارهای طـرهای :هر یک از سـاختارهای دیوار خشـک کنـاف دارای
مقاومـت مکانیکـی ویـژه خـود میباشـند .بـرای انتخـاب سـاختار ،بایـد بـه
بارهـای طـرهای که قرار اسـت بـر روی دیوار نصب شـود ،توجه نمود .قفسـه
آشـپزخانه ،ادوات سـرویس بهداشـتی ،رادیاتـور ،جعبه آتش نشـانی روکار و
تابلـوی بـرق روکار از جملـه ایـن نوع بارها هسـتند .برای نصـب برخی بارها،
اعضـای پشـتیبان بایـد در مرحلـه طراحی سـاختار در نظر گرفته شـوند.
۲.۲.۲.۵عملکرد صوتی
عواملـی همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات ،انـدازه اسـتادها و ضخامـت و
خـواص الیـه عایق پشـم معدنی مصرفـی ،در میـزان عبور صوت دیـوار موثر
هسـتند .همچنیـن ،جزئیـات اجرایـی (ماننـد جداسـازی دو ردیف سـازه در
دیـوار  )W115.irدر عملکـرد صوتـی جداره تاثیر خواهد داشـت .در تعیین
سـاختار دیوارهـا ،توجـه به حداقـل عایق صوتـی مجاز ضروری اسـت .ارزش
حداقـل عایـق صوتـی مجـاز دیوار ،بـا توجه بـه عملکـرد سـاختار ،از مبحث
 18مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج میباشـد.
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در صـورت وجـود کد حریـق ،ممکن اسـت الزاماتـی از نظر
رده مقاومتـی الیـه عایق در برابر حریق وجود داشـته باشـد
کـه بایـد آنها را در نظـر گرفت.

توضیـح :بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی الیههـای الیافـی نظیر پشـمهای
معدنـی ،ناشـی از بـه ارتعـاش در آمـدن الیـاف بـر اثـر برخورد امـواج صوتی
و تبدیـل انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایـی اسـت.
بـا توجـه بـه عـدم وجـود الیـاف در پلـی اسـتایرن ،ایـن مـواد عایـق صوتی
مناسـبی نبـوده و صرفـا اسـتفاده از عایقهـای معدنـی بـرای ایـن منظـور
توصیـه میشـود.
۳.۳.۲.۵مقاومت در برابر حریق
در دیوارهایـی کـه در آنهـا کـد حریـق مطـرح میباشـد ،از صفحـات گچی
نـوع  FRیـا  FMاسـتفاده میشـود .تعـداد و ضخامـت الیههـای پوششـی،
انـدازه و فواصـل سـازهها و ضخامـت و خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی
مصرفـی بـا توجـه به کـد حریـق و ارتفاع مـورد نظـر تعیین میشـود .عالوه
بـر ایـن مـوارد ،ضوابـط مرتبط بـا سـاختارهای دارای کد حریـق (مندرج در
دفترچـه اخیـر) بایـد در نظـر گرفته شـوند.

تذکر
مهم

سـاختارهای دارای کـد حریـق دارای ضوابـط و جزئیـات
ویـژه هسـتند؛ لـذا برای اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در
پروژههـا ،هماهنگـی بـا دایره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف
قویـا توصیه میشـود.

۴.۴.۲.۵عملکرد حرارتی
دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حد فاصـل فضاهای کنترل شـده (به لحاظ
حرارتـی) قـرار میگیرنـد؛ لیکـن چنانچـه در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل
نشـده یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد ،تعبیـه عایـق پشـم معدنـی در
سـاختار ضـروری خواهـد بـود .عواملـی همچون تعـداد و ضخامـت صفحات،
انـدازه اسـتادها و ضخامـت و خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی مصرفی ،در
میـزان عایـق حرارتـی دیوار موثر هسـتند .ارزش حداقل عایـق حرارتی مجاز
دیـوار ،بـا توجـه بـه عملکرد سـاختار ،از مبحـث  19مقررات ملی سـاختمان
ایـران قابل اسـتخراج میباشـد.
تذکـر :در صـورت وجـود کـد حریـق ،ممکـن اسـت الزاماتـی از نظـر رده
مقاومتـی الیـه عایـق در برابـر حریـق وجـود داشـته باشـد ،کـه بایـد آنها را
در نظـر گرفـت.

نکته
فنی

در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و
بخـار در سـاختارهای عایقبنـدی حرارتـی ،ممکـن اسـت
پیـش بینیهـای الزم جهـت كنتـرل و دفـع رطوبـت از
طریـق ايجـاد تهويـه و يا تعبیـه الیههای ویـژه بخاربند و يا
زهکـش ،الزم باشـد (توضیـح این که پشـم معدنـی در برابر
رطوبـت آسـیب پذیر اسـت).

لیمکت تاعالطا

هدننکادج یاهراوید راتخاس باختنا ینابم

۵.۵.۲.۵دیوار سلول تر
نکات ــی ک ــه در تعیی ــن جزئی ــات فن ــی ای ــن ن ــوع دی ــوار موث ــر اس ــت
شـــرایط رطوبـــت محیـــط و حجـــم و تراکـــم تاسیســـات مکانیکـــی
اســـت:
در فضاهـای مرطـوب از در دو الیـه صفحه  MRیـا  FMبا ضخامت 12/5
میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل  60سـانتیمتر اسـتفاده میشـود .به
عنـوان سـاختار جایگزیـن ،میتـوان از یـک الیـه صفحـه  MRیـا FM
بـا ضخامـت  18میلیمتـر بـا اسـتادگذاری بـه فواصـل  60سـانتیمتر یـا
یـک الیـه صفحـه  MRیـا  FMبـا ضخامـت  12/5یـا  15میلیمتـر بـا
اسـتادگذاری بـه فواصـل  40سـانتیمتر اسـتفاده نمـود .در فضاهایی که
رطوبـت محیـط زیـاد اسـت و یـا شـرایط آب ریـزی مـداوم وجـود دارد،
اسـتفاده از یـک الیـه صفحـه سـیمانی  AQUAPANEL Indoorبـا
ضخامـت  12/5میلیمتـر الزامی اسـت*.
حجــم و تراکــم تاسیســات مکانیکــی (بــه خصــوص انــدازه لولههــای
فاضــاب) ،انــدازه اســتادها و تعــداد ردیــف ســازه و فاصلــه آنهــا را
تعییــن خواهــد نمــود .ممکــن اســت حجــم تاسیســات بــه گونــهای
باشــد کــه نیــاز بــه اســتفاده از دو ردیــف ســازه باشــد .ایــن دو ردیــف
ســازه بــا فاصلــه از یکدیگــر اجــرا شــده و بــا اســتفاده از برشهایــی از
صفحــات ،بــه یکدیگــر متصــل میشــوند**.
۶.۶.۲.۵دیوار در محل بادبند
بـرای قابهـای بادبنـد دار ،دیـوار بایـد بـا اسـتفاده از دو ردیـف سـازه اجرا
شـود .ایـن دو ردیـف سـازه در طرفیـن بادبنـد قـرار گرفتـه و بـه وسـیله
برشهایـی از صفحـات بـه یکدیگر متصل میشـوند (مانند دیوار تاسیسـاتی
 W116.irعمـل میشـود).
۷.۷.۲.۵بازشوها
در صـــورت نیـــاز بـــه اجـــرای مـــواردی نظیـــر در ،دریچـــه بازدیـــد و
جعبـــه آتـــش نشـــانی تـــوکار در دیوارهـــای کنـــاف ،بایـــد پیـــش
بینیهـــای الزم جهـــت حفـــظ اســـتحکام ،یکپارچگـــی و ایســـتایی
ســـاختار در نظـــر گرفتـــه شـــود .همچنیـــن فضـــای تاسیســـاتی الزم
بـــرای جاســـازی ادوات نفـــوذی نظیـــر جعبـــه آتـــش نشـــانی تـــوکار
ض ــروری اس ــت .توج ــه ش ــود ک ــه در س ــاختارهای دارای ک ــد حری ــق،
بازشـــوها بایـــد بـــا جزئیـــات ویـــژه اجـــرا و در برخـــی مـــوارد از نـــوع
مقـــاوم در برابـــر حریـــق انتخـــاب شـــوند.
۸.۸.۲.۵درزهای انقطاع
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد ،بایـد درز انقطـاع (بـرای حداکثـر هر
 15متـر) ایجـاد نمـود .توجـه شـود کـه در سـاختارهای دارای کـد حریـق،
درزهـای انقطـاع بـا جزئیـات ویـژه اجرا میشـوند.
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۳.۳.۵مشخصات محصوالت
 لودجودجدجمشخصات فنی پنلها
ابعاد
پنل

[]mm

[]mm

kg/m2

9/5
12/5
15
18

7/3
7/8
12/00
14/60

770
780
800
810

12/5
15
18

8/60
12/00
14/60

800
800
810

12/5
15
18

10/10
12/00
14/60

780
800
810

12/5
15
18

10/10
12/00
14/60

800
800
810

12/5

12/8

≤1000

wRG

1200

2400-3000

MR

()GKBI

FR

()kg/m3

طول و عرض

ضخامت

()GKB

()GKF

وزن
تقریبی

حداقل
چگالی

FM

()GKFI

2500

Diamant

ضریب
هدایت
حرارتی

λ
)W/(m.K

0/25

0/27

استاندارد
تولید

EN520
ISIR14818
DIN18180

EN520
ISIR14818
DIN18180

1200

ﻃﻮﻟﻰ
ﻋﺮﺿﻰ

HRAK
VK

0/23

12/5

8/4

760

ﻃﻮﻟﻰ
و
ﻋﺮﺿﻰ

0/23

1188

UFF

12/5

8/3

760

0/23

1188
2400

Cleaneo
Slotline
B5

ﻃﻮﻟﻰ
12/5

8/6

760

0/23

1200
2400

AQUAPANEL

1200
120

ﻋﺮﺿﻰ

VK

EN14190
DIN18180

2376

Cleaneo
Standard
Square
8/18Q

12/5

9/3

760

ﻃﻮﻟﻰ

AK

1200
2376

Cleaneo
Alternating
Circular
12/20/66R

2376

Cleaneo
Random
Plus
12/20/35R

نوع لبه

داخلی 12/5
خارجی 12/5
اسکای الیت 8

11
16
10/5

750
1150
1230

0/35

AK

ﻋﺮﺿﻰ

VK

ﻃﻮﻟﻰ

Essy
Edge

ﻋﺮﺿﻰ

VK
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 لودجودجدجمشخصات فنی پروفیلهای گالوانیزه
ابعاد
استاندارد
تولید

EN14195
ISIRI13035

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

EN14195
ISIRI13035

وزن تقریبی

طول

لبه برگشتی
) S(

kg/m

]mm[

]mm[

0/38
0/575
0/725
0/867

5
3000

0/716
0/834
0/951

)h1 - h2(
±0/5
]mm[

بال

جان
)b(

ضخامت
)t(

]mm[

]mm[

39 - 41
34 - 36
39 - 41
39 - 41

26
46/8
68/8
98/8

نوع
پروفیل

تصویر

C26
C50
C70
C100

h2

0/6

b

47 - 49

48/8
73/8
98/8

0/37

28

28

0/6

UD28

0/33

17

36

0/55

UH36

6

t

CW50
CW75
CW100

h1

h1

-

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

0/404
0/491
0/608

28/8

48
70
100

0/5

U50
U70
U100

0/589
0/720
0/824

38/8

50
75
100

0/6

UW50
UW75
UW100

40

48/8
73/8
98/8

2

UA50
UA75
UA100

27

60

EN14195
DIN18182-1

1/905
2/296
2/686

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

0/57

4000
-

6
EN14195
ISIRI13035

0/45

EN14195
ISIRI13035

0/22
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-

47

-

24/5

t

CD60

0/6
17/5

b

h
b

s

t

F47

0/6

L25

t

b
b

لیمکت تاعالطا
حلاصم زیلانآ

۴.۴.۵آنالیز مصالح
۱.۱.۴.۵ساختارهای دیوار جداکننده

 لودجودجدجمیزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار دیوار جداکننده
واحد

مصالح

W111.ir

W112.ir

W115.ir

W116.ir

زیرسازی
پروفیل گالوانیزه
نوار عایق*
پشت چسبدار

سازه C / CW
سازه U / UW

متناسب با جان رانر
یا عرض  15میلیمتر

متر طول

متر طول

میخ مهار فوالدی سقفی
اتصال زیر سازی
به سازه اصلی

m6×35mm

پیچ و رولپالگ

2

2

4

4

0/7

0/7

1/4

1/4

1/2

1/2

2/7

2/4

2/4

2/4

5/4

4/9

0/7

0/7

1/4

1/4

عدد
0/7

m6×60mm

0/7

1/4

1/4

الیه گذاری
صفحات روکشدار
گچی

پنل گچی

مترمربع

TN25

انواع پیچ

TN35

عدد

TN45

2

4

4

4/1

24

12

12

25

-

24

24

24

-

-

-

-

پوشش نهایی
بتونه درزگیر
مصالح درزگیری
و پوشش نهایی

ماستیک
نوار درزگیر

کیلوگرم
مترطول

0/65

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1/5

1/5

1/5

1/5

* فواصل سازههای استاد  60 ،سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
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2.75 m

ب ــرآورد مصال ــح ب ــا ف ــرض ی ــک دی ــوار مس ــتقیم (ب ــدون شکس ــت) ب ــه
ط ــول  4مت ــر ،ارتف ــاع  2/75مت ــر و مس ــاحت  11مترمرب ــع محاس ــبه
ش ــده اس ــت.
عوامـــل اتصـــال ابتـــدا و انتهـــای دیـــوار در محاســـبات منظـــور نشـــده
اســـت.
در بخـش نـوار عایـق پشـت چسـبدار ،دو روش ارائـه شـده که بر حسـب
موجـودی کاال در پـروژه یکـی از آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

4.00 m

لیمکت تاعالطا

یسدنهم و ینف تامدخ

۵.۵.۵خدمات فنی و مهندسی
مشـاوره در انتخـاب سـاختار :گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتمهای
سـاخت و سـاز خشـک ،انتخـاب سـاختار مناسـب میباشـد .هـر یـک از
سـاختارها دارای قابلیتهـای ویژه خـود بوده که در مرحلـه طراحی میباید
مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابلیتهـای فیزیکـی و مکانیکـی
تعییـن کننـده از قبیـل مقاومـت اسـتاتیکی ،میـزان عایق حرارتـی و صوتی
و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفتـه شـود .بـه عنـوان مثال،
بـرای انـواع دیـوار (دیوارهـای جداکننده داخلـی ،دیوارهـای جداکننده بین
دو واحـد آپارتمانـی ،دیـوار راهروهـا ،دیوار سـلولهای تر و  )...سـاختارهای
مختلفـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه شـرایط و نوع کاربـری ،باید سـاختار
مناسـب انتخـاب و بـهکار گرفته شـود.
اجـرای دورههای آموزشـی :بـا توجه بـه اهمیت فـراوان امر آمـوزش در
تحقـق اجـرای کیفـی سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،شـرکت کنـاف
اقدام به تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای
مختلـف کشـور نمـوده ،تـا مطالب فنـی و روشهـای صحیح نصـب در قالب
دورههـای آموزشـی کوتـاه مـدت بـه گروههـای نظارتـی و اجرایـی ارایـه
گــردد .در حـال حاضر ،دورههای آموزشــی که توسـط آکادمـی کناف ارایه
میشـود بـه شـرح روبـرو میباشـد:
بازرسـی فنـی پروژههـا :بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت
اجـرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،بازرسـی فنـی پروژهها توسـط
کادر فنـی شـرکت کنـاف صـورت میپذیرد .این بازرسـی به صـورت ادواری
و در مراحـل مختلـف عملیـات اجرایی (زیرسـازی ،پنلگـذاری ،درزگیری و
نـازککاری) انجـام میپذیرد.
پاسـخگویی به اسـتعالمهای فنی :در صورت وجـود هرگونـه ابهام فنی
در هـر یـک از مراحـل طراحی ،اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیرات سیسـتمهای
سـاخت و سـاز خشـک ،دایـره پشـتیبانی فنی شـرکت کنـاف آمادگـی ارائه
راهنماییهـا ،جزئیـات فنـی ،راه حلهـا و رفـع ابهامهای فنـی را دارد.

نکات
مهم

نــام دوره

تعـداد روز

آشنایی با محصوالت کناف

1

نصب دیوارهای جداکننده

4

نصب سقفهای کاذب

4

نصب دیوارهای پوششی

3

دکوراتیو

3

دوره تکمیلی

5

سیستمهای کناف ویژه مهندسین

5

درزگیری و آماده سازی سطوح

1

ویژه نقاشان

1

ویژه تاسیسات

1

دورههای تخصصی :آکواپنل ،ای.ام.اف ،گاردکس ،کلینیو ،ورمی
پالستر ،هرادیزاین

هر محصول
 1روز

دوره فراگیر

-

* براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش شركت كناف تماس حاصل نماييد.

انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک بـوده و به ویـژه برای تهیه اسـناد
منــاقصات و بـرای تعییـن مبنـای قیمتگـذاری الزم خواهـد بـود .لذا بـه کارفرمایـان محترم توصیه میشـود که پیش از هـر اقدامی ،با دایــره
مهندسـی فــروش شـرکت کنـاف تماس حاصل فرمـوده تـا راهنماییهـای الزم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
بـه کارفرمایـان محتـرم توصیه میشـود که پیش از آغاز عملیات اجرایی ،دسـتگاه نظارت خود را جهـت گذراندن دوره آموزشـی ویژه کارفرمایان،
بـه شـرکت کنـاف معرفـی نمـوده؛ همچنین وضعیت صالحیت حرفهای مجریان سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک را (قبـل و حین عملیات
اجرایی) از طریق کنترل گواهینامههای آموزشـی بررسـی نمايند .گواهینامههای معتبر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف میباشـند.
عوامـل نصب سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،از طریق بازدیدهای کادر فنی شـرکت کنـاف مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار میگیرند .به
کارفرمایـان محتـرم توصیـه میشـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرایی ،رتبه فنـی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت کناف اسـتعالم
فرمایند.
کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیری پروژههای خود در برنامه بازرسـی فنی شـرکت کناف ،الزم اسـت مراتب را پیش از آغاز عملیـات اجرایی ،به
صـورت مکتـوب و با ذکر مشـخصات کامل پروژه به دایره بازرسـی و آموزش شـرکت کنـاف اعالم فرمایید.
شـرکت کنـاف طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنی مربـوط به مشـخصات عملکـردی ،روشهای نصـب و اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیرات
سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد .لـذا در صـورت تمایـل ،دسـتاندرکاران محتـرم صنعـت سـاختمان میتواننـد بـا دایره
مهندسـی فـروش شـرکت کنـاف تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنماییهـای الزم را در این ارتبـاط دریافـت نمایند.
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اطالعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها ،آزمايشها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است .خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد
كيفي محصوالت بوده و در اين راستا ،اين شركت اين حق را براي خود محفوظ ميدارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد .اين دفترچه ،معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده
و بر اين اساس ،استناد يا استفاده از نسخههاي پيش از آن امكانپذير نميباشد .شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچههاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني
فني قابل استعالم است .اطالعات اين دفترچه غير قابل تغيير ميباشد ،بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح ،تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده،
مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت كناف ايران اخذ شده باشد .تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين
محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا) ،باالتر
از پل میرداماد ،بن بست قبادیان شرقی ،پالک 19
كارخانه :تهران ،كيلومتر  23جاده خراسان
تلفــن دفترمرکــزی88207929 :
فكس مهندسي فروش88203315 :
فكس پشـتیبانی فنـی88203126 :
فكس آموزش و بازرسی88207698 :
فكس امـور مشـتریان88202371 :
info@knauf.ir

www.knauf.ir

