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معرفی

 .۱.۱معرفی
بطـور كلـی اجزای تشـكیلدهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از صفحات روكشدار گچی يا مسـلح سـیمانی ،پروفیلهـای گالوانیزه سـرد نورد
شـده يا چـوب ،ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای يـاد شـده میتوان سـاختارهای مختلفی نظیـر ديوار جداكننده ،ديوار پوششـی ،سـقف كاذب و سیسـتمهای محافظـت در برابر حريق
تیر و سـتون و شـريانهای تاسیسـاتی را اجـرا نمود.
 .۲.۱مرور ساختار
 .۱.۲.۱سقف کاذب
س ــقفهاي كاذب س ــاختارهاي س ــبكي هس ــتند ك ــه ب ــه واس ــطه تولی ــد
صنعتـــي ،داراي مشـــخصات فنـــي اســـتاندارد بـــوده و جايگزيـــن بســـیار
مناســـبي بـــراي ســـقفهاي كاذب غیـــر اســـتاندارد ســـاخته شـــده بـــا
رابیتـــس و گـــچ ميباشـــند .ايـــن ســـاختارها بطـــور كلـــی بـــه انـــواع
يكپارچـــه و مشـــبک تقســـیمبندی میشـــوند.
سقف کاذب یكپارچه
شـامل زيرسـازي سـبک فوالدي معلق سـاخته شـده با مقاطع  L ،Uو  Cبوده
كـه صفحـات روكـشدار گچـي در يـک يـا دو اليـه ،به وسـیله پیـچ مخصوص
بـر روي آنهـا نصـب ميشـوند .درزهـاي میـان ايـن صفحـات به وسـیله نـوار و
بتونـه مخصـوص درزگیري شـده و بدين ترتیب سـطحي يكپارچـه و بدون درز
حاصل ميشـود .سـطح بدسـت آمـده قابلیت اجـراي رنﮓ و پوشـشهاي ديگر
را خواهـد داشـت .فضـاي خالـي پشـت سـقف كاذب ،امـكان اسـتفاده از انـواع
عايقهـای حرارتـي و صوتـي را فراهـم نموده و عبور و دسترسـي به تأسیسـات
الكتريكـي و مكانیكي را میسـر ميسـازد.

سقف کاذب مشبک
از شـبكه سـازههاي سـپري ( Tشـكل) و تايلهاي سقفي تشـكیل ميشوند.
شـبكه مذكـور بـه وسـیله آويزهـاي قابـل تنظیـم ،بـه سـقف اصلـي متصل
گرديـده و تايلهـا بـه صـورت وزني درون اين شـبكه قـرار ميگیرنـد .فضاي
خالـي پشـت سـقف كاذب ،امـكان اسـتفاده از اليـه عايـق را فراهـم نمـوده
و بديـن ترتیـب ميتـوان بـه مشـخصات عملكـردي نظیـر جـذب صـوت
بـاال دسـت يافـت .ويژگيهـاي مثبـت فـراوان ايـن نـوع سـقف كاذب باعث
گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري ،تجـاري ،درمانـي و آموزشـي
شـده اسـت .ايـن نـوع سـقف را ميتـوان به تنهايـي يـا در تركیب با سـقف
كاذب يكپارچـه اجـرا نمود.
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 .۳.۱تشریح مزایا
عملكرد لرزهای مناسب
محاس ــبات نش ــان ميده ــد ك ــه س ــاختارهای س ــاخت و س ــاز خش ــک در
برابـــر شـــتابهايي بـــه بزرگـــي بیـــش از  5 gمقاومـــت دارنـــد (ايـــن در
حــــالي اســـت كــه شتـــاب مبنــاي طــرح در لــرزه خیزتريــن مناطــق ايــران
حداكثـــر 0/35 gميباشـــد) .مهمتريـــن عوامـــل در مقاومـــت ســـقف كاذب
در برابـــر زلزلـــه ،ســـبكي وزن آن و بهرهگیـــري از اتصـــاالت و مهارهـــاي
اســـتاندارد و مســـتحكم ميباشـــد .وزن ايـــن نـــوع ســـقفها بســـیار كـــم
بـــوده بـــه طـــوري كـــه ايـــن مقـــدار بـــراي ســـاختار تـــک اليـــه بـــا پنـــل
 12/5میليمتـــري كمتـــر از  15كیلوگـــرم بـــر مترمربـــع ميباشـــد (بـــا
احتســـاب وزن زيـــر ســـازي).
سرعت اجرایی باال
ســـرعت اجرايـــي بـــاال يكـــی از ويژگيهـــاي اصلـــي ســـاختارهای ســـاخت
و س ــاز خش ــک اس ــت بطوريك ــه ب ــا حداق ــل نی ــروی انس ــانی میت ــوان در
كمتري ــن زم ــان ممك ــن س ــطوح وس ــیعی را پوش ــش داد .همچنی ــن ،اي ــن
س ــاختارها داراي قابلی ــت رن ــﮓ آمی ــزي بالفاصل ــه پ ــس از خش ــک ش ــدن
بتونـــه و يـــا گـــچ پوششـــي ميباشـــند كـــه ســـرعت اجـــراي بـــاال و در
نتیج ــه كاه ــش م ــدت زم ــان اج ــراي پ ــروژه در بازگش ــت س ــريع س ــرمايه
بس ــیار موث ــر خواه ــد ب ــود.
اجرای بسیار آسان
اجــرای ســاختارهای خشــک تــا حــدی آســان اســت كــه در بســیاری از
كشــورهای دنیــا ،مصرفكننــدگان اجــزای ســاختار را از فروشــگاههای مصالــح
تجهیــزات ســاختمانی خريــداری نمــوده و بــا مطالعــه دســتورالعملهای
مربوطــه و بــا اســتفاده از ابــزار ســاده نســبت بــه اجــرای آن اقــدام میكننــد.
دقت باال در اجرا
ب ــه ط ــور كل ــی س ــاختارهای خش ــک ،از مصادي ــق س ــاخت و س ــاز صنعت ــی
بناهـــا بـــه شـــمار میرونـــد كـــه بـــه دلیـــل روش اجرايـــی آســـان و
اســـتاندارد ،خطاهـــای اجرايـــی و هزينههـــای ناشـــی از آن كاهـــش يافتـــه
و عملی ــات اجراي ــی ب ــا دور ري ــز بس ــیار ك ــم مصال ــح و صرف ــه جوي ــی در
مصالـــح ،نیـــروی انســـانی و زمـــان همـــراه خواهـــد بـــود.
کاهش بار مرده ساختمان
ديوارهـای سـاخت و سـاز خشـک به طـور متوسـط  60تا  90درصد نسـبت به
ديوارهـای بنايـی سـبکتر هسـتند .به لحـاظ اقتصادی ،سـبک سـازی موجب
میشـود كـه مخـارج تامین ايسـتايی سـازه كاهش يابد .سـبک كـردن اجزای
غیرسـازهای ،عـالوه بـر ايـن كـه نیروهـای جانبـی ناشـی از زلزلـه را كاهـش
میدهـد ،نیـروی قائم ناشـی از بار مرده وارده بر سـاختمان را نیـز كاهش داده،
در نتیجـه باعـث كاهـش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسـیون ،تیرها
و سـتونها و بهـره وری اقتصـادی خواهد شـد.
افزایش سطح مفید بنا
حداقـل ضخامـت در ديوارهـای آجری و يا بلوک سـفالی به طـور معمول حدود
 15سـانتیمتر میباشـد؛ در حالی كـه حداقل ضخامت در ديوار خشـک حدود

 7/5سـانتیمتر بـوده كـه ايـن اختالف ،میـزان قابل توجهی اسـت .با اسـتفاده
از ديوارهای سـاخت و سـاز خشـک به طور متوسـط باعث افزايش سـطح مفید
داخل سـاختمان بـه میزان  10درصد خواهد شـد.
دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح
رعايــت كمیتهــاي مرتبــط بــا فیزيــک ســاختمان (ماننــد عملكــرد صوتــي،
حرارتــي و رفتــار جــداره در برابــر حريــق) و كمیتهــاي مكانیكــي (ماننــد
حداكثــر ارتفــاع مجــاز ،ظرفیــت پذيــرش بارهــاي طــرهاي و رفتــار لــرزهاي)
نقــش بســزايي در ايجــاد شــرايط آســايش و بهــره بــرداري مناســب از فضــا را
دارنــد .كمیتهــاي مذكــور در تمامــی ســاختارهای ســاخت و ســاز خشــک
مطابــق بــا روشهــاي اســتاندارد آزمايــش شــده و از طريــق مــدارک و اســناد
فنــي ايــن شــركت قابــل ارائــه میباشــند .بــه عــالوه ،بــراي دســتیابي بــه
كمیتهــاي خــاص ،ســاختارهاي ويــژه قابــل طراحــي ميباشــند .ايــن ويژگي
اجــازه ميدهــد كــه طراحــان و ســازندگان ،معیارهــاي فنــي مــورد نظــر خــود
را در طراحــي و اجــراي ســاختمان پیــاده ســازي نمــوده و كمیتهايــي نظیــر
میــزان عبــور حــرارت و صــوت و مقاومــت در برابــر حريــق را تحــت كنتــرل در
آورنــد (امكانــي كــه غالبــا بــراي ســاختارهاي بنايــي وجــود نــدارد).
قابلیت ترمیم و تعویض
بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده ميتـوان سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک را بـه
راحتـي ترمیـم يـا قطعـات آن را تعويـض نمود.
دسترسی و تعمیر آسان
قرارگیري تأسیسات در فضاي پشت سقفهای كاذب و نیز فضای خالي ديوارها
و دفن نشدن آن در داخل اين ساختارها ،عالوه بر رفع مسئله خوردگي و
كاهش هزينه تعمیرات ،دسترسي به تأسیسات ،تعمیرات و نگهداري در مرحله
بهرهبرداري از ساختمان را آسان مينمايد.
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قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده
از قابلیتهـای سـاختار ديـوار جداكننـده سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت و
سـاز خشـک  ،امـكان اجرای آن بـر روی كف تمام شـده میباشـد .اين قابلیت،
تغییـرات احتمالـی معمـاری بنـا را در حیـن بهره بـرداری آسـانتر مینمايد.
انعطاف معماری
اي ــن س ــاختارها از نظ ــر معم ــاري بس ــیار منعط ــف ب ــوده و قابلی ــت اج ــرای
انـــواع قـــوس و شكســـت را دارا میباشـــند .همچنیـــن ايـــن قابلیـــت در
ســـاخت ســـقفهاي معلـــق تزيینـــي (دكوراتیـــو) كاربـــرد ويـــژه دارد.
ب ــدون ش ــک ،خصوصی ــت اخی ــر مهمتري ــن مزي ــت س ــاختار س ــقف كاذب
يكپارچ ــه ،ب ــه وي ــژه در كش ــوري ب ــا معم ــاري غن ــي همچ ــون اي ــران ب ــه
شـــمار میـــرود .ايـــن ســـاختار داراي قابلیـــت پذيـــرش انـــواع اشـــكال و
طرحهـــاي تزئینـــي بـــوده كـــه حتـــي در مرحلـــه بهرهبـــرداري از بنـــا نیـــز
قابـــل اجـــرا ميباشـــند.
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اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک
گچی)
گچی)
(پنل
(پنل
گچی
گچی
روکشداردار
صفحات روکش
صفحات

 .۱.۲صفحات روکشدار گچی (پنل گچی)
ايــن صفحــات دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبههــای طولــی آنهــا
بــا كاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت .صفحــات روكــشدار گچــــی
در انــواع معمولــی (  RGيــا  ،)GKBمقــاوم در برابــر رطوبـــت (  MRيــا
 ،)GKBIمقــاوم در برابــر حريــق (  FRيــا  ،)GKFمقــاوم در برابــر حريــق و
رطوبــت (  FMيــا  )GKFIو مقــاوم در برابــر رطوبــت ،آتــش و ضربــه تولیــد
و عرضــه میشــوند .بســته بــه عملكــرد مــورد نیــاز ،در سیســتمهای
ســاخت و ســاز خشــک میتــوان از انــواع صفحــات گچــی اســتفاده نمــود.
در امتـداد محـور میانـی پشـت كلیـه پنلهـای گچـی اطالعاتـی نظیـر تاريخ،
سـاعت تولیـد ،نـوع و شـماره اسـتاندارد چاپ شـده اسـت.

 .۱.۱.۲پنل گچی ساده ( RGیا )GKB
پنلهــای گچــی ســاده بــه طــور عمومــی در سیســتمهای ســاخت و ســاز
خشــک (ماننــد ديوارهــای جداكننــده ،ديوارهــای پوششــی و ســقفهای
كاذب) مــوارد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ايــن صفحــات دارای روكــش كــرم
رنــﮓ میباشــند.

 .۲.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت ( MRیا )GKBI
پنلهايــی هســتند كــه گــچ تشــكیلدهنده آنهــا بــا مــواد مقــاوم در
برابــر رطوبــت تركیــب شــده اســت .پنلهــای گچــی مقــاوم در برابــر
رطوبــت در فضاهــای مرطــوب (ماننــد آشــپزخانهها و ســرويسهای
بهداشــتی) مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ايــن صفحــات دارای روكــش
ســبز رنــﮓ میباشــند.

 .۳.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر حریق ( FRیا )GKF
پنلهايـی هسـتند كه گـچ تشـكیلدهنده آنها حاوی الیاف شیشـه میباشـد.
پنلهـای گچـی مقـاوم در برابـر حريـق در محلهايـی كـه نیـاز بـه محافظـت
در برابـر حريـق وجـود دارد (مانند پوشـش سـتونها و تیرهای فـوالدی) مورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد .ايـن صفحـات دارای روكـش صورتی رنﮓ میباشـند.
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 .4.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت ( FMیا )GKFI
پنلهايـی هسـتند كـه گـچ تشـكیلدهنده آنهـا حـاوی الیـاف شیشـه و مواد
مقـاوم در برابـر رطوبـت میباشـد .پنلهـای گچـی مقـاوم در برابـر حريـق و
رطوبـت در محیطهايـی كـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومـت در برابر حريق
و رطوبـت مـورد نیـاز باشـد (ماننـد چاههـای تاسیسـاتی) ،مـورد اسـتفاده قرار
میگیرنـد .ايـن صفحـات دارای روكـش سـبز رنـﮓ میباشـند.

 .5.۱.۲پنل گچی مقاوم در برابر ضربه
ايـن پنـل از يک هسـته گچی اشـباع و روكش كاغـذی مقاوم در هر دو سـمت
آن تشـكیل شـده اسـت .ويژگیهـای ايـن پنـل باعـث شـده اسـت بتـوان بـه
سـاختاری بـا اسـتحكام و مقاومـت مكانیكـی بـاال دسـت يافـت ،در عیـن حال
مـوارد مربـوط بـه عايقبنـدی صوتـی ،حرارتـی و مقاومـت در برابـر حريـق آن
حفظ شـود.

 .6.۱.۲پنل گچی کلینیو ()Cleaneo
شـكاف و سـوراخ هـای موجـود بـر روی سـطح ايـن صفحات عـالوه بـر زيبايی
باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگیهـای صوتـی فضـای كار و محیـط زندگی را
كاهـش مـی دهـد .عـالوه بـر خـواص آكوسـتیكی ،نوعـی از ايـن پنـل حـاوی
زئولیـت ( )Zeoliteدر هسـته گچـی خـود مـی باشـد كه سـطح آالينـده های
موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار ،تریتیالمیـن ،آمونیـاک ،فرمالدهیدهـا،
بنـزن ،هیـدرو كربـن های آروماتیـک و هیدروكربن های كلـر موجود در محیط
زندگی را كاهـش میدهد.
 .۲.۲صفحات مسلح سیمانی
صفحات مسـلح سـیمانی تركیبی از سـیمان پرتلنـد ،پركنندههای ويـژه و مواد
افزودنـی خـاص بـوده كه پشـت و رو و لبههای طولی آنها به وسـیله شـبكهای
از الیـاف شیشـه مسـلح شـده اسـت .ايـن صفحـات در انـواع خارجـی و داخلی
تولیـد شـده كـه بـه ترتیـب در ديوارهـای خارجـی (نمـا) ،فضاهـای داخلـی و
سـقفهای كاذب كـه در معـرض رطوبـت بـا درصـد بـاال و يـا آبريـزی مـداوم
هسـتند (ماننـد آشـپزخانههای صنعتـی ،اسـتخر و سـونا) ،بـه كار میروند.

13

اجزاء سیستمهای ساخت و ساز خشک

اجزای فلزی*

 .۳.۲اجزای فلزی*
 .۱.۳.۲سازه زیرسازی سقفی
ايـن سـازه جـزء اصلي زيرسـازي سـقفهاي كاذب  D112را تشـكیل داده
كـه بـه عنـوان سـازه باربـر و يـا سـازه پنلخـور و يـا هـر دو آنهـا عمـل
ميكنـد .مقطـع اين سـازه  Cشـكل بـوده و در دو نوع با نامهـاي  CD60و
 F47تولید و عرضه ميشـود .سـازه های مذكور در سـاختار ديوار پوششـی
متصـل بـه ديـوار زمینه نیـز كاربـرد دارند.
 .۲.۳.۲سازه تراز سقف یكپارچه
ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف ،بـه ديـوار متصـل شـده و
تـراز سـقف را مشـخص ميكنـد .همچنین ،ايـن سـازه ميتواند نقـش باربر
داشـته باشـد و بـه عنـوان تكیـهگاه در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد و يـا به
عنـوان يـک عضو الزامـي در سـاختارهاي داراي عايق بندي صوتـي يا داراي
كـد حريـق نیـز بـه كار گرفتـه شـود .عـالوه بـر كاربردهـاي مذكـور ،از اين
سـازه جهت زيرسـازي در محل شكسـتهاي سـقف نیز اسـتفاده ميشـود.
سـازه تـراز در دو نـوع بـا نامهـاي ( UD28بـا مقطـع ناودانـی) و ( L25بـا
مقطـع نبشـی) تولیـد و عرضه ميشـود.
 .۳.۳.۲سازه محافظ گوشه ()Corner bead
سـازه محافـظ گوشـه ،در كنجهـای خارجـی ديوارهـا و محلهايـی كـه در
معـرض ضربـه هسـتند ،اسـتفاده شـده و عـالوه بـر ضربهگیـری ،لبههايـی
گونیـا و يكنواخـت ايجـاد مینمايـد.

 .4.۳.۲سازه محافظ لبه ()J-bead
از ايـن سـازه جهـت ايجـاد لبههـای صـاف و يكنواخـت در انتهـای آزاد
پنلهـای گچـی اسـتفاده میشـود .سـازه لبـه عـالوه بـر ايجـاد لبههـای
يكنواخـت ،از لبههـای آزاد پنلهـا نیـز محافظـت مینمايـد.

 .5.۳.۲سازه درز انقطاع
از ايـن سـازه جهـت ايجـاد درز انقطـاع در ديوارهـا و سـقفهای پیوسـته با
طول زياد ،اسـتفاده میشـود .سـازههای درز انقطاع در اقسـام مختلف برای
انـواع كاربردها تولید میشـوند.

* جهت اطالع از مشخصات فنی محصول ،به فصل آخر مراجعه نمايید.
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 .6.۳.۲نبشی تراز سقف مشبک
ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف ،بـه ديـوار متصل شـده و تراز
سـقف را مشـخص ميكنـد .همچنیـن ،ايـن سـازه ميتوانـد نقـش باربـري
داشـته باشـد و بـه عنـوان اولیـن تكیـهگاه در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد.
نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خـط سـايه ارائـه ميشـود (نـوع خط
سـايه دار ،يـک شـیار تزئینـي در محـل اتصـال بـه ديـوار ايجـاد ميكنـد)

 .4.۲اتصاالت فلزی
 .۱.4.۲براکت (اتصال مستقیم)
زمانـي كـه فاصلـه سـقف كاذب بـا سـقف اصلـي كـم اسـت ،از ايـن قطعـه
جهـت اتصـال زيرسـازي سـقف كاذب بـه سـقف اصلـي اسـتفاده ميشـود.
براكـت در دو نـوع ،براي سـازههاي  CD60و  F47تولید و عرضه ميشـود.

 .۲.4.۲قطعه اتصال طولي
از ايـن قطعـه جهـت اتصـال سـازههاي باربـر يـا پنلخـور در امتـداد طولي
يكديگـر اسـتفاده ميشـود .اين قطعـه در دو نـوع ،براي سـازههاي CD60
و  F47تولیـد و عرضـه ميشـود.

 .۳.4.۲قطعه اتصال کامل
از ايـن قطعـه در سـقفهاي  D112a.irجهت اتصال سـازه باربـر (فوقاني)
بـه سـازه پنـل خـور (تحتانـي) و ايجـاد يـک شـبكه اسـتفاده ميشـود .اين
قطعـه در دو نـوع ،بـراي سـازههاي  CD60و  F47تولید و عرضه ميشـود.

 .4.4.۲قطعه اتصال نیمه
از ايـن قطعـه در جايـي كـه اسـتفاده از قطعـه اتصـال كامل مقدور نباشـد،
اسـتفاده ميشـود .ايـن قطعـه ،بـراي سـازههاي  CD60و  F47تولیـد و
عرضـه ميشـود.
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آویزها

 .5.۲آویزها
 .۱.5.۲آویز سیمی
بـرای سـقف مشـبک ،آويزهـای مختلفـی وجـود دارد كـه معمـول تريـن آنها
آويـز بـا مفتـول گالوانیـزه (بـه قطـر  4میلیمتـر) و فنـر دوتايي (جهـت تنظیم
ارتفـاع) ميباشـد.

 .۲.5.۲آویز UH36
از ايـن پروفیـل جهـت آويزگیری در سـقفهای كاذب يكپارچـه (آويز تركیبی)
اسـتفاده میشـود .ايـن سـازه توسـط اتصـال  HT90به سـقف اصلی و توسـط
اتصـال مسـتقیم (براكت) به سـازه باربـر متصل میگـردد .حداكثـر ارتفاع آويز
اجـرا شـده با اين نـوع سـازه  1/5متر میباشـد.
 .۳.5.۲عامل اتصال HT90

از  HT90جهـت اتصـال آويـز سـیمی يـا آويز تركیبی (تشـكیل شـده از سـازه
 UH36يـا  )U50بـه سـقف اصلی اسـتفاده میشـود.

 .4.5.۲آویز نانیوس
از ايـن قطعـه جهـت اتصـال زيرسـازي سـقف كاذب يكپارچـه به سـقف اصلي
اسـتفاده ميشـود .خصوصیـات برجسـته فنـي آويـز نانیوس شـامل سـهولت و
سـرعت زيـاد در آويزگیـري ،مقاومـت در برابر زلزلـه ،مقاومـت در برابر حريق و
ارتفـاع آويـز قابـل توجـه (حداكثر  4متر) ميباشـد .آويـز نانیوس از اجـزاء زير
تشـكیل شـده است:
قطعه اتصال سقفي (كه از اين پس آويز گفته میشود)
قطعه افزايش طول  3متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
قطعـه اتصـال به زيرسـازي :اين قطعـه در دو نوع ركابدار و بـدون ركاب (كه
از ايـن پـس بـه ترتیـب ركاب و چنـگک گفتـه میشـود) و بـراي سـازههاي
 CD60و  F47تولیـد و عرضـه ميشـود.
سوزن تنظیم ارتفاع (كه از اين پس پین گفته میشود)
قطعه رابط (برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يكديگر)

نكته

min. 130 mm

min. 130 mm
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توصیـه میشـود پـس از اجـرای پیـن نانیـوس ،سـر قسـمت
بلندتـر مطابـق شـكل زيـر خـم شـود.
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اجزای سقف کاذب مشبک

 .6.۲اجزای سقف کاذب مشبک
 .۱.6.۲تایلهای سقفی
بـه طـور كلی تايلهـای سـقفی دارای ابعاد  60×60سـانتیمتر بـوده و به لحاظ
جنـس در دو نـوع گچـی و معدنی بـه بازار عرضـه میگردند.
تايلهـای معدنـی بـه صـورت پیـش رنـﮓ و تايلهـای گچـی به صـورت پیش
رنـﮓ ،روكـشدار يـا بدون روكـش تولید میشـوند .روكـش تايلهـای گچی از
جنـس پـی وی سـی (بـر روي تايل) و يـا آلومینیوم (بر پشـت تايل) میباشـد.
تايلهـاي بـا روكـش پـی وی سـی و تايلهـای پیـش رنـﮓ شـده نیـازي بـه
رنﮓآمیـزي نداشـته و بديـن ترتیـب سـرعت كار بـاال مـيرود .در مكانهايـي
كـه احتمـال تعـرق و ريـزش آب بـر پشـت تايـل وجـود دارد (ماننـد محـل
عبـور لولههـاي تاسیسـاتي و مناطـق شـرجي نظیـر شـمال يـا جنوب كشـور)،
تايلهـاي بـا روكـش آلومینیـوم اسـتفاده میشـوند .تايلهـاي بـدون روكـش،
داراي قابلیـت رنـﮓ آمیـزي بـوده و میتـوان بنا به هر سـلیقهای آنهـا را رنﮓ
نمود.
از نظـر خـواص صوتی ،تايلهای سـقفی در دو نوع سـاده (فاقـد خواص صوتي)
و آكوسـتیک (جـاذب صـوت) تولیـد ميشـود .تايلهـای آكوسـتیک غالبـا در
فضاهايـی نظیر سـینماها ،آمفـي تئاترها ،بانکها ،فروشـگاههای بـزرگ و دفاتر
كار مـورد اسـتفاده قـرار ميگیرنـد .تايلهـای آكوسـتیک در ردههـای جـذب
صـوت مختلـف و بـرای مصـارف گوناگـون تولید میشـوند.
 .۲.6.۲سازههای سپری
سـازههاي ايـن سیسـتم بـه صـورت سـپري ( Tشـكل) بـوده و در سـه طـول
اسـتاندارد  1200 ،3600و  600میليمتـر تولیـد میشـوند.
ويژگيهای شاخص سازههای اين ساختار شامل موارد زير است:
وجـود زبانههـای اتصال كشـويي (كلیک) در ابتـدا و انتهاي سـازه ،كه اجرای
زيرسـازی را سريع و آسـان مينمايد.
وجـود شـیارهاي قائـم در فواصـل منظم بر روي جان سـازه ،كـه محل دقیق
اتصـال سـازهها را مشـخص و حفظ ابعاد مـدوالر را تضمیـن مينمايد.
وجـود سـوراخهای مخصـوص آويزگیـری در فواصل منظم بر لبه جان سـازه،
كـه محـل اتصال آويزها را مشـخص و انـدازه گذاری را آسـان مينمايد.
سـطح زيريـن بـال ،كه نمای سـازه اسـت ،با يک اليـه ورق پیش رنﮓ شـده
روكش گرديده اسـت.
سـازه  :T3600ايـن سـازه ،جـزء اصلـي زيرسـازی را تشـكیل داده و وظیفـه
انتقـال بـار سـقف كاذب را بـه آويـز و در نتیجـه سـقف اصلـي بـه عهـده دارد.
سازه  :T1200اين سازه فرعی ،سازههاي  T3600را به يكديگر متصل ميكند.
سازه  :T600اين سازه فرعی ،سازههاي  T1200را به يكديگر متصل ميكند.
 .۳.6.۲گیره تایل
از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايلهـا در داخـل شـبكه اسـتفاده
ميشـود .بـا اسـتفاده از ايـن قطعه ،تايلهـا در مواقـع تكانهاي شـديد زلزله و
يـا زمانـی كـه در معـرض وزش و كوران بادهای شـديد قرار میگیرنـد (به ويژه
تايلهـای سـبک) ،در جـاي خـود ثابـت ميماننـد .گیرههـای تايـل در انـواع
مختلـف و بـا توجـه بـه نوع سـازه و ضخامـت تايـل تولید میشـوند.
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ادوات اتصال

 .7.۲ادوات اتصال
 .۱.7.۲پیچهای اتصال پنل به سازه ()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 كمتر از  2/25میلیمتر استفاده میشود
(توضیح اين كه چنانچه پیچ از دو يا چند اليه فلزی عبور نمايد ،مجموع ضخامت
اليههای فلزی را بايد در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت) .پیچهای  TNو  TBدر
طولهای  55 ،45 ،35 ،25و  70میلیمتر عرضه میشوند.
 .۲.7.۲پیچهای اتصال سازه به سازه ()LB-LN
از پیچهـای نـوع ( LNنـوک تیـز) بـرای اتصـال سـازههای فلـزی بـا ضخامـت
تـا  0/7میلیمتـر بـه يكديگـر و از پیچهـای نوع ( LBسـرمته دار) بـرای اتصال
سـازههای فلـزی بـا ضخامـت بیـش از  0/7و كمتـر از  2/25میلیمتـر بـه
يكديگـر اسـتفاده میشـود (توضیـح اين كـه مجمـوع ضخامت اليههـای فلزی
را بايـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظر گرفـت) .پیچهای  LNو  LBبـه ترتیب 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)

 .۳.7.۲پیچ اتصال سازه به ساختار خشک ()FN
از پیچهـای نـوع ( FNنـوک تیـز) بـرای اتصـال سـازههای فلـزی بـا ضخامـت
تـا  0/7میلیمتـر بـه سـاختارهای خشـک اسـتفاده میشـود .ويژگـی ايـن نوع
پیـچ ،سـر تخـت آن بوده كـه اجازه میدهـد اتصال خوبی میان سـازه و سـطح
زيريـن ايجـاد شـود .اتصـال رانر فوقانـی ديوار به سـقف كاذب ،از مـوارد كاربرد
پیـچ  FNاسـت .توجـه شـود كه پیچ  ،FNبه زيرسـازی فلزی سـاختار خشـک
متصـل میشـود (نـه بـه اليه پوششـی تنها) .پیچهـای  FNدر طولهـای  35و
 65میلیمتـر عرضـه میشـوند.
 .4.7.۲پیچ اتصال پنل مقاوم در برابر ضربه به سازههای ()TN
از پیچهای  TNبرای اتصال پنلهای مقاوم در برابر ضربه به سازهها استفاده میشود.
پیچهای  TNدر طولهای  23و  38میلیمتر عرضه میگردد.

پیچ پنل (مقاوم در برابر ضربه) به سازه TN

پیچ سازه به ساختار خشک FN

 .5.7.۲پیچ و رول پالگ
از ايـن عامـل بـرای اتصال اسـتادها و رانرهـا به عناصـر پیرامونی ديوار اسـتفاده
میشـود .بـرای ايـن منظور ،اسـتفاده از پیچهـای گالوانیـزه و رول پـالگ با قطر
حداقـل  4میلیمتـر و طـول حداقـل  50میلیمتـر توصیـه میگردد.
مهار چكشی

 .6.7.۲مهار چكشي
از اين ادوات براي اتصال آويز به سقفهاي بتني استفاده ميشود.
 .7.7.۲مهارهاي ویژه اعضاي توخالي
در صورتـي كـه ايجـاد اتصـال بـا يـک عضـو توخالـي مـد نظـر باشـد ،عوامـل
اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبـي و مهـار جمـع شـونده پیـچ روكا و
مهـار KM10مـورد اسـتفاده قـرار ميگیـرد .نـوع عامـل اتصـال بر اسـاس رده
بارگـذاري و نـوع كاربـرد تعییـن ميشـود.
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نوارها

 .8.۲نوارها
 .۱.8.۲نوار درزگیر
از نـوار درزگیـر (مـش فايبـرگالس و كاغذی) جهت مسـلح كردن محـل درز و
جلوگیـري از ايجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده ميشـود .عدم اسـتفاده از
نـوار درزگیـر ،باعـث به وجـود آمدن تـرک در محـل درزهای پنل خواهد شـد.

 .۲.8.۲نوار چسب جدا کننده ()Trenn-fix
زمانـي كـه دو سـاختار غیـر همجنـس بـه يكديگـر اتصال يابنـد ،به علـت اين
اختـالف ،تركـي نامنظـم و قابـل رؤيت در فصل مشـترک آنها ايجاد ميشـود.
بـراي جلوگیـري از ايجـاد چنیـن ترکهايـي ،در محلهايـي كـه سـاختارهاي
و بنايـي بـه يكديگـر ميرسـند ،از نـوار چسـب جداكننـده اسـتفاده ميشـود.
بديـن ترتیـب در فصل مشـترک دو سـاختار ،درزی مويین و نامحسـوس ايجاد
شـده و شـكل ظاهـري كار ارتقـا مييابـد .ايـن نوار از جنـس كاغـذ روغني (به
پهنـاي  6/5سـانتيمتر) بـوده كـه در پشـت آن ،يک اليه چسـب (بـه پهناي 1
سـانتيمتر) وجـود دارد.
 .۳.8.۲سازه (یا نوار) محافظ گوشه ()Corner bead
سـازه (يـا نـوار) محافـظ گوشـه ،در كنجهـاي خارجـي ديوارها و محلهايــي
كـه در معـرض ضربه هسـتند ،اسـتفاده مــيشود .كرنربید عـالوه بر ضربـه گیري،
لبههايـي گونیـا و يكنواخـت ايجـاد ميكنـد .كرنربیـد در دو نـوع فلـزي و
كاغـذي عرضـه ميشـود.

 .4.8.۲نوار عایق
ايـن نـوار بیـن سـطح اتصـال ديـوار بـا عناصـر پیرامونـی قـرار گرفتـه و هدف
اسـتفاده از آن ،بهبـود عملكـرد صوتـی سـاختار میباشـد .اين نـوار میتواند به
صـورت يـک تكـه باشـد و كل جان رانر را پوشـش دهـد يا به صـورت دو رديف
نـوار عايـق بـه عـرض  15میلـی متر ،زيـر رانر قـرار گیرد.
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مصالح تكمیلی

 .9.۲مصالح تكمیلی
 .۱.9.۲چسب کاشی
بـرای اجـرای كاشـی و سـنﮓ بـر روی ديوارهـای خشـک ،از چسـب كاشـی
اسـتفاده میشـود .چسـبهای كاشـی در ردههـای مقاومتـی مختلفـی تولیـد
شـده و نـوع چسـب كاشـی بـر اسـاس كاربـرد ،جنـس ،وزن و ابعـاد قطعـات
مـورد اسـتفاده انتخـاب میشـود.
 .۲.9.۲پرایمر زیر رنگ ()Tiefengrund
بـرای آمـاده سـازی صفحـات جهـت پذيـرش پوشـشهای نهايـی (نظیر رنﮓ
روغنـی ،كاغـذ ديـواری ،سـنﮓ و يـا كاشـی) در فضاهـای خشـک ،از پرايمـر
تیفنگرونـد اسـتفاده میشـود.
 .۳.9.۲بتونه درزگیر
بتونـه درزگیـر بـراي درزگیري صفحـات روكـشدار گچي به كار مـيرود .اين
بتونـه همـراه بـا نـوار درزگیـر اجرا شـده و بديـن ترتیب سـاختاري مسـلح و
مسـتحكم تشـكیل ميشـود .ايـن مالت به صـورت اليـهاي نازک بـا ضخامت
 1تـا  2میليمتـر اجـرا ميگـردد .در صـورت اجـراي بتونـه بـه شـكل چنـد
مرحلـه اي ،ميتـوان تـا ضخامـت حداكثـر  10میليمتـر از ايـن محصـول
اسـتفاده نمود.
 .4.9.۲ماستیک
ماسـتیک جهـت دسـتیابي بـه سـطحي صـاف و يكدسـت ،بـر روي سـطوح
ايجـاد شـده بـا پنلهـاي گچـي اجـرا ميشـود .سـطح به دسـت آمده بـا اين
محصـول ،زيرسـازي بسـیار مناسـبي براي پوشـش نهايي كار ايجـاد مینمايد.
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وسایل و ابزار

 .۱0.۲وسایل و ابزار

بولت كش

انبر پانچ

جـک نگهدارنـده پنـل :جهـت قـرار دادن موقـت پنـل روی
زيرسـازی ديـوار و انجـام عملیـات پیـچ زنـی

حملكننده پنل

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

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

كرنربیدكـوب بـا چكـش السـتیكی :جهـت نصـب سـازه
كرنربیـد فلـزی ( 31×31میلیمتـر) در گوشـههای خارجـی

همـزن :قطعـه اتصـال بـه دريـل جهـت تهیـه خمیرهـای
گچـــی يكــدست (پرلفیكــس ،ماســتیک)

پیچ زن

ريسمان رنگی

غلتک سوزنی
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وسایل و ابزار

دستگاه برش قرقرهای :جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـریكــاری بــا سـرعـت
اجــرای بــاال (بـرای برشهايی بـا حداكثر عـرض  12سـانتیمتر)

دستگاه برش طولی :جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـریكــاری بــا سـرعــت
اجــرای بــاال (بـرای برشهايـی بـا حداكثـر عـرض  60سـانتیمتر)

گرد بر

متر :جهت اندازهگیری و برش اجزا

كاتر پرگاری :جهت برش پنل به صورت دايره

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

اره :از اين وسیله برای برش پنل استفاده میشود

اره چاقويی

قیچی

سوهان گرد

رنده :جهـت صاف كردن لبـههای برش خـورده پنل
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كمچـه :وسـیلهای كارآمـد بـرای برداشـتن مالتهـای
مختلـف از ظـرف و نصـب در محـل مربـوط

لیسه استیل :جهـت بتـونهكاری سطـوح پنـل

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

كاردک زاويـه خارجـی :بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در
كنجهـای خارجـی

كاردک زاويـه داخلـی :بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در
كنجهـای داخلـــی

ساب دستهدار

ماله استیل :جهــت پـرداخــت سطــوح بـا قــابلیت نصـب
شـانههای مختلـف بـرای كاشیكـــاری ،اجـرای مـالت
سـیمانی (مالـه صفحات مسـلح سـیمانی مدل دندانـهدار) با
قابلیـت تعییـن ضخامـت مـالت

كاردک پیچگوشـتیدار :جهـت بتونـهكاری و درزگیـری
سـطوح پــنل (وجــود پیچگـوشتــی انتهايی جهت تنظیم
پیچهـا هنـگام بتونـهكاری بسـیار مفیـد میباشـد)

سـاب مالـهای :جهـت از بیـن بـردن پرزهـای اضافـه لبـه
پنـل كـه در مقطـع بـرش بـه وجود آمـده ،همچنیـن جهت
سـمباده زدن ســطوح درزگــیری شده
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 .۳سقفهای کاذب
 D112a.irسقف کاذب با سازهگذاري دو طرفه
 D112b.irسقف کاذب با سازهگذاري یک طرفه
 D131.irسقف خود ایستا
سقف مشبک

سقفهای کاذب

کاذب
هایکاذب
سقفهای
سقف

 .۱.۳سقفهای کاذب
 D112a.ir .۱.۱.۳سقف کاذب با سازهگذاري دو طرفه
ســـاختار ايـــن ســـقف شـــامل يـــک زيرســـازي فـــوالدي ســـبک بـــا
ســـازهگذاري در دو جهـــت (بـــه صـــورت متعامـــد) بـــوده كـــه پنلهـــا
در يـــک يـــا دو اليـــه بـــر روي آن نصـــب ميشـــوند .بـــا توجـــه بـــه
عملكـــرد بـــاالي ســـقف كاذب  ،D112a.irمیتـــوان از ايـــن نـــوع
ســـقف كاذب در بســـیاري از فضاهـــا و در طرحهـــاي تزئینـــي متنـــوع
و زيبـــا اســـتفاده نمـــود.

 D112b.ir .۲.۱.۳سقف کاذب با سازهگذاري یک طرفه
سـاختار ايـن سـقف شـامل يـک زيرسـازي فوالدي سـبک بـا سـازهگذاري
در يـک جهـت بـوده كـه پنلهـا در يـک يـا دو اليـه بـر روي آن نصـب
ميشـوند .زمانـي كـه يـک سـقف كاذب بـا سـرعت اجرايـي بـاال و حداقـل
مصالـح و هزينـه مـد نظـر باشـد ،سـقف كاذب  D112b.irگزينـه بسـیار
مناسـبي خواهـد بـود .بـه لحـاظ اجرايـي ،توصیـه میشـود كـه از ايـن نوع
سـقف كاذب بـا در نظـر گرفتـن شـرايط زيـر اسـتفاده شـود:
سطح سقف كاذب كمتر از  50مترمربع
دهانه سقف كاذب كمتر از  4متر
ارتفاع آويزگیری كمتر از  50سانتيمتر
سقف كاذب ساده و فاقد شكست
يـک نمونـه از كاربردهـای اين نوع سـقف كاذب ،در سـقفهاي تیرچه بلوک
بـا بلوکهـاي پلـي اسـتايرني در واحدهاي مسـكوني اسـت ،كه ارتفـاع آويز
در آن معمـوال كـم بـوده و سـقف كاذب در يـک سـطح محـدود و فاقـد
شكسـت اجرا ميشـود.
 .۳.۱.۳سقف زیر سقف یكپارچه
ايـــن نـــوع ســـقف تركیبـــی از يـــک ســـقف يكپارچـــه  D112a.irبـــه
عنـــوان اســـاس كار (ســـقف زيريـــن) و ســـقف دومـــی كـــه مجـــددا
میتوانـــد از نـــوع يكپارچـــه يـــا مشـــبک باشـــد ،تشـــكیل شـــده اســـت.
معمـــوال زمانیكـــه الزاماتـــی نظیـــر مقاومـــت در برابـــر حريـــق ،عايـــق
صوتـــی بـــاال و يـــا طرحهـــای دكوراتیـــو توامـــاً در يـــک ســـقف وجـــود
داشـــته باشـــد ،پیشـــنهاد میگـــردد از ســـاختار ســـقف زيـــر ســـقف
يكپارچـــه اســـتفاده شـــود.
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سقف

 .4.۱.۳سقف کاذب خود ایستای D131.ir
در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازههای اسـتاد تـک و دوتايـی اسـتفاده
میشـود .بـرای پوشـشكاری میتـوان از پنلهای بـا ضخامـت  18 ،12/5و
 2×12/5میلیمتـر اسـتفاده نمـود و به كارگیـری اليه عايق بـا وزن حداكثر
 5كیلوگـرم بـر مترمربـع مجاز میباشـد.
ايـــن ســـاختار دارای انـــواع مختلفـــی بـــوده و زمانـــی مـــورد اســـتفاده
قـــرار میگیردكـــه بـــه دلیـــل حجـــم تاسیســـات و يـــا عـــدم اطمینـــان
از اســـتحكام ســـقف اصلـــی (ســـازهای) ،امـــكان آويزگیـــری از آن ســـقف
وجـــود نداشـــته باشـــد.

 .5.۱.۳سقف زیر سقف خود ایستا
ايـن نـوع سـقف تركیبـی از يـک سـقف خـود ايسـتا  D131.irبـه عنـوان
اســاسكار (سـقف زيريـن) و سـقف دومـی كـه مجـددا میتوانـد از نـوع
يكپارچـه يـا مشـبک باشـد ،تشـكیل شـده اسـت.
معمـوال زمانیكـه بـه دلیـل حجـم تاسیسـات پشـت سـقف امـكان اجـرای
سـقف يكپارچـه وجود نداشـته باشـد و نیـز الزاماتـی نظیر مقاومـت در برابر
حريـق ،عايـق صوتـی باال و يـا طرح هـای دكوراتیـو همزمان در يک سـقف
وجـود داشـته باشـد ،پیشـنهاد میگـردد از سـاختار سـقف زير سـقف خود
ايسـتا اسـتفاده شود.

 .6.۱.۳معرفی سقف کاذب مشبک
سـقفهاي كاذب مشـبک ،از شـبكه سـازههاي سپري ( Tشـكل) و تايلهاي
سـقفی تشـكیل ميشـوند .شـبكه مذكور بـه وسـیله آويزهاي قابـل تنظیم،
بـه سـقف اصلـي متصل گرديـده و تايلها به صـورت وزنی درون اين شـبكه
قـرار ميگیرنـد .فضـاي خالـي پشـت سـقف كاذب ،امـكان اسـتفاده از اليه
عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتیـب میتـوان بـه مشـخصات عملكـردی
نظیـر جـذب صـوت بـاال دسـت يافـت .ويژگيهـاي مثبت فـراوان ايـن نوع
سـقف كاذب باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري ،تجـاري،
درمانـی و آموزشـي شـده اسـت .اين نوع سـقف را میتـوان به تنهايـي يا در
تركیـب بـا سـقف كاذب يكپارچـه يا خود ايسـتا اجـرا نمود.
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جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه

 .۲.۳جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه
جزئیات اجرایی سقف کاذب D112a.ir

فاصله اولین
سازه باربر از
ديوار

)150(CD60
)100 (F47

ه بین ربر
صل ی با
فا هها
ساز

فاصله

* ابعاد به میلیمتر

پنل

جزئیات اجرایی سقف کاذب D112b.ir

فا
صل
ه یب
ن
پنل سا
خور زه اه

* ابعاد به میلیمتر
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جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه
جزئیات اجرایی D112a.ir
اتصال به دیوار بنایی

اتصال به دیوار بنایی

)L25

(UD28

اتصال سازه باربر به براكت
توسط پیچ LN

اتصال و درزگیری لبه برش خورده

(CD60

اتصال و درزگیری لبه طولی

TN

)F47
كامل

نوار و بتونه درزگیر

اتصال به دیوار پوششی W611.ir
برای ساختارهای دارای كد حريق و عايقبندی صوتی الزامی است.

a

TN

(CD60

)F47

اتصال به دیوار پوششی W611.ir

c

)250 mm (CD60
)200 mm (F47

)150 mm (CD60
)100 mm (F47

چنكﮓ (ركاب)
نانیوس
كامل

چنكﮓ (ركاب) نانیوس

LN

()F47 CD60

(CD60

)F47
كامل

(CD60

(CD60

)F47

)F47

(UD28

)L25
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جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه

جزئیات اجرایی D112a.ir
اتصال و درزگیری لبه برش خورده

اتصال و درزگیری لبه طولی

كامل

چنگک (ركاب) نانیوس

چنگک (ركاب) نانیوس
كامل

()F47 CD60
()F47 CD60

TN

TN

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (ساختار دو الیه)

اتصال و درزگیری لبه طولی (ساختار دو الیه)

قطعه اتصال سقفی

قطعه اتصال سقفی

چنگک (ركاب) نانیوس

سوزن تنظیم ارتفاع

كامل

سوزن تنظیم ارتفاع

()F47 CD60
( )F47 CD60

30

(CD60
()F47 CD60

)F47

چنگک (ركاب) نانیوس

TN

TN

(CD60
(CD60

)F47

)F47
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جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه
جزئیات اجرایی D112b.ir
اتصال به دیوار بنایی

اتصال به دیوار بنایی

(UD28

)L25

اتصال و درزگیری لبه برش خورده

(CD60

اتصال و درزگیری لبه طولی

TN

)F47

اتصال به دیوار پوششی W611.ir

a

LN

(CD60

TN

)F47

اتصال به دیوار پوششی W611.ir

100 mm

)150 mm (CD60
)100 mm (F47

b
چنگک (ركاب) نانیوس

چنگک (ركاب) نانیوس

(CD60
(CD60

LN

)F47

)F47
(UD28

)L25
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جزئیات اجرایی سقف کاذب یكپارچه

جزئیات اجرایی D112b.ir
اتصال و درزگیری لبه برش خورده

اتصال و لبه درزگیری لبه طولی

قطعه اتصال سقفی

قطعه اتصال سقفی

چنگک (ركاب) نانیوس

سوزن تنظیم ارتفاع

سوزن تنظیم ارتفاع

چنگک (ركاب) نانیوس
LN

TN

(CD60

)F47

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (ساختار دو الیه)

(CD60

)F47

TN

اتصال و درزگیری لبه طولی (ساختار دو الیه)

چنگک (ركاب) نانیوس
چنگک (ركاب) نانیوس
LN

TN
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روش اجرا

 .۳.۳روش اجرا
 .۱.۳.۳اجراي زیرسازي
قبــل از اجــراي زيرســازي ،بايــد فاصلــه آويزهــا ،فاصلــه ســازههاي
باربــر و فاصلــه ســازههاي پنلخــور بــر اســاس نــوع پوشــشكاری ،رده
وزنــي ســقف كاذب و نــوع مقاومــت در برابــر حريــق (در صــورت اجــراي
ســاختارهاي داراي كــد حريــق) و از طريــق جــداول منــدرج در انتهــای
فصــل جــاری اســتخراج ميشــود.

جدول  :۱-5فواصل عوامل اتصال

 .۲.۳.۳اجراي زیرسازي D112a.ir

اجرای سازه تراز
بــه وســیله ريســمان رنــﮓاش ،خــط تــراز ســقف كاذب بــر روي ديــوار
پیرامونــي مشــخص ميشــود .ســازه تــراز در محــل خــود بــه وســیله
عامــل اتصــال مناســب و در فواصــل معیــن (مطابــق جــدول  )1-5بــه
ديــوار زمینــه متصــل میگــردد .توجــه شــود كــه در كلیــه ســاختارهای
ســقف كاذب يكپارچــه ،ســازه تــراز بــه دو صــورت قابــل اجــرا اســت؛
باربــر و غیــر باربــر.

a

a

c

c
≥ 20

100 mm

دیوار
زمینه

عامل
اتصال

ديوار
خشک

پیچ  TNيا FN

ديوار
بنايی

پیچ و رول پالگ

a

فواصل (سانتیمتر)
UD28

اتصال
باربر

اتصال
غیرباربر

60

a

L25

اتصال
باربر

100

30

b

≥ 20

≥ 20

100 mm

100 mm

اتصال
غیرباربر

60

b

TN

. 170

اتصال باربر

a

)(CD60
150 mm
)(F47
100 mm

100 mm

c

)(CD60
150 mm
)(F47
100 mm

100 mm

a

)(CD60
150 mm
)(F47
100 mm

100 mm

b

100 mm

اتصال غیر باربر

 :aفاصله آويزها (دهانه تكیه گاهی سازههای باربر)
 :cفاصله سازههای باربر (دهانه تكیه گاهی سازههای پنلخور)
 :bفاصله سازههای پنلخور (دهانه تكیه گاهی پنلها)
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b

نكات
فنی

در لبههـاي باربـر ،نشـیمنگاه سـازههای پنلخـور يـا
باربـر بـر روی بال سـازه تـراز بايـد حداقـل  20میليمتر
باشد.
در لبههاي غیر باربر ،حداكثر كنسـول در سـازه CD60
 15سـانتيمتر ،در سـازه  10 F47سـانتيمتر و در پنـل
گچی  10سـانتيمتر اسـت.
در لبههـاي غیـر باربـر ،بكارگیـری سـازه تـراز اختیـاري
اسـت؛ لیكـن نصـب آن اجـراي سـقف را آسـان تـر
مینمايـد .در صـورت وجود سـازه تـراز ،توصیه میشـود
صفحـات در حاشـیه كار بـه آن پیـچ شـوند.
بـرای باربـر نمودن سـازه تـراز در محـل اتصال بـه ديوار
خشـک يا حاشـیههای باكس در سـقف كاذب ،اسـتفاده
از سـازه  UD28بـا اتصـال بـه سـازههای عمـودی در
فواصـل حداكثـر  60سـانتیمتر پیشـنهاد میگـردد.
نصـب سـازه تراز در سـقفهاي كاذبي كـه داراي عملكرد
صوتـي و يـا كـد حريـق هسـتند الزامـي اسـت (چـه در
لبههـای باربـر و چـه در لبههـای غیـر باربر).
در صـورت نیـاز بـه عايقبنـدی صوتـی سـقف ،قبـل از
نصـب سـازه تـراز ،دو رديـف خمیـر درزبنـد بر جـان آن
اجـرا ميشـود .عـدم رعايت جزئیـات اخیر ،سـهم زيادي
در كاهـش عملكـرد صوتـي سـاختار خواهد داشـت.

،
CD 60x27

UD 28x27

فاصلـه اولیـن عامـل اتصـال از انتهاي سـازه تـراز نبايد از
 10سـانتيمتر بیشـتر باشد.
بـرای اتصال سـازه تراز به ديوار خشـک میتـوان از پیچ
 TNيـا  FNاسـتفاده نمـود (پیچهـا به اسـتادها متصل
میگردنـد) .در صورتـی كـه زيرسـازی در محـل اتصال
وجـود نداشـته باشـد ،میتوان قبـل از پنلگـذاری ،يک
نوار تسـمه فـوالدی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامت
 0/6میلیمتـر را بـه صورت سراسـری در تـراز مورد نظر
بـه وسـیله پانـچ يا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا
زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.
درصـورت بنايـي بـودن ديـوار پیراموني ،سـازه تراز پس
از نـازکكاري و بـر روي پوشـش نهايـي گچ ديـوار اجرا
ميشـود .همچنیـن ،بايد نوار چسـب جداكننـده در حد
فاصـل سـازه تـراز و ديـوار قـرار گیـرد .درصـورت نیـاز
بـه ايجـاد خـط سـايه در فصل مشـترک ديوار و سـقف
(بـه ويـژه در ديوارهـاي بـا پوشـش كاشـي يـا سـنﮓ)
میتـوان پنـل را بـا فاصلـه از ديـوار اجـرا نمـود و لبـه
آن را بـه وسـیله جـی بیـد پوشـش داد .در ايـن صورت
اسـتفاده از نـوار چسـب جداكننـده الزم نخواهـد بـود.
بـرای اتصـال نبشـی بـه ديـوار بنايـی اسـتفاده از پیـچ
درایوال مجـاز نمیباشـد.

100 170 170

oTµÃ±Ã¶ ¾M jI÷MH
اتصال پنل به زيرسازی

)150 mm (CD60
)100 mm (F47

c

LN

سازه پنل خور ( CD60يا )F47
( CD60

)F47

(

اتصال به ديوار بنايی با خط سايه

c

)150 mm (CD60
)100 mm (F47

آويز نانیوس

LN

( ) F47 CD60
( )F47 CD60
(
(UD28

اتصال به ديوار پوششی  W611.irبا خط سايه
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سقفهای کاذب

روش اجرا

اجرای آویزها
به وسیله ريسمان رنﮓپاش ،محل اجراي آويزها بر روي سقف اصلي مشخص
ميشود .با استفاده از عامل اتصال مناسب ،آويز به سقف اصلي متصل ميشود.
براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي ،ميتوان از مهار چكشي
(برای سقفهای بتنی) و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي (برای بلوکهاي
سقفي سفالي يا سیماني در سقفهاي تیرچه بلوک) استفاده نمود .فواصل
آويزها بر اساس رده وزني سقف كاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از
طريق جداول مندرج در انتهای فصل استخراج ميشود .در صورت نیاز به
افزايش ارتفاع آويز ،از قطعه رابط نانیوس استفاده ميشود.
بـه منظـور اجـرای پیـچ اولیـن آويـز در فاصلـه  10سـانتیمتری از ديـوار،
زمینـه در سـقفهای كاذب يكپارچـه كـه معمـوال جـای دسـت مناسـبی
نداشـته يـا پیچ كردن بصورت مسـتقیم توسـط دسـتگاه پیچ زن بـه راحتی
امـكان پذيـر نمیباشـد ،مـوارد زيـر پیشـنهاد میگـردد:
 -1اسـتفاده از كوپلینـﮓ سـركج -2 ،باربر كردن نبشـی تـراز و حذف اولین
آويز در فاصله  10سـانتیمتری -3 ،اسـتفاده از ركاب نانیوس -4 ،اسـتفاده
از آويـز تركیبـی بـه همـراه بسـت اتصـال كامـل تا شـده (دوبـل) و براكت و
پیـچ زنی از يک سـمت.

نكته

نكات
فنی

در صـورت وجـود سـاختار بـدون كـد حريـق و ارتفـاع
آويزگیـري كمتـر از  150سـانتيمتر ميتـوان از آويزهـای
تركیبـي زيـر بـه جـاي آويـز نانیـوس اسـتفاده نمـود:

قبـل از اجـراي هر گونه آويـز ،بايد وضعیت سـقف اصلي
از نظـر اسـتحكام بررسـي شـود (بـه ويژه در سـقفهاي
تیرچـه بلـوک و سـقفهاي بتنـي) .همچنیـن ،بـراي
انتخـاب نوع عامل اتصال ،بايد از مناسـب بـودن آن براي
سـقف اصلي اطمینـان حاصـل نمود.
آويزگیـري از عناصـر تاسیسـاتي موجود در فضاي پشـت
سـقف كاذب تحـت هیچ شـرايطي مجـاز نبـوده و آويزها
صرفـا بايـد بـه سـقف اصلـي متصل شـوند .عـدم رعايت
اصـول اخیـر ،میتوانـد موجـب ناپايداري سـقف كاذب و
يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزشهـا (ناشـی از تاسیسـات) و
ايجـاد تـرک در محل درزها شـود.
زمانـي كـه ارتفـاع آويزگیری كـم اسـت ،از براكت جهت
اتصـال زيرسـازي بـه سـقف اصلـي اسـتفاده ميشـود.
بـراي ايـن منظـور ،براكت توسـط عامـل اتصال مناسـب
به سـقف اصلـي متصل شـده و پروفیلهاي باربر توسـط
دو عـدد پیـچ  LNبـه براكـت متصل ميشـوند.

HT90
LN

آویـز ترکیبي  :۱ايـن آويز تركیبي از قطعه اتصال سـقفي  HT90و سـازه
 U50سـاخته ميشـود .بـراي ايـن منظـور ،قطعـه  HT90بـه سـقف اصلی
متصل شـده و سـازه  U50توسـط دو عدد پیچ  LNبه آن متصل ميشـود.
انتهـای سـازه  U50بـه صـورت زبانه بريده میشـود تا بتواند سـازه سـقفی
را در بـر بگیـرد .سـازه سـقفی بـه وسـیله دو عـدد پیـچ  LBبه سـازه U50
متصل ميشـود.

U50

LB

1 ÂLÃ¨oU qÄ»A
آويز تركیبی 1

آویــز ترکیبــي  :۲ايــن آويــز تركیبــي از قطعــه اتصــال ســقفي ،HT90
ســازه  UH36و براكــت ســاخته ميشــود .بــراي ايــن منظــور ،قطعــه
 HT90بــه ســقف اصلــی متصــل شــده و ســازه  UH36توســط دو عــدد
پیــچ  LNبــه آن متصــل ميشــود .بــراي اتصــال ســازه ســقفی بــه ايــن
آويــز تركیبــي ،از براكــت اســتفاده ميشــود؛ بديــن ترتیــب كــه براكــت
ماننــد يــک ركاب ،ســازه ســقفی را احاطــه كــرده و توســط دو عــدد پیــچ
 LNبــه ســازه  UH36متصــل شــده و ســپس ســازه ســقفی توســط دو
عــدد پیــچ  LNبــه براكــت متصــل ميشــود.

HT90
LN
UH36

LN

LN

2 ÂLÃ¨oU qÄ»A
آويز تركیبی 2
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افزایش طول آویز نانیوس
بـه طـور معمـول آويـز نانیـوس شـامل  3جزء اصلـی میباشـد .قطعـه آويز
(كـه در طـول هـای  100،80،60،40،20سـانتیمتری تولیـد و عرضـه
میگـردد)ركاب و يـا چنـگک و نهايتـاً پیـن.
در صـورت نیـاز بـه اجرای سـقف كاذب بـا ارتفاع بیشـتر از 1متـر و حداكثر
تـا  4متـر بايـد به ترتیـب زير عمـل نمود.
ابتــدا قطعــه آويــز را براســاس يكــی از طولهــای موجــود انتخــاب نمــوده
(توجــه شــود كــه در تمامــی طولهــای موجــود صرفــاً  20ســانتیمتر
انتهــای آويــز پانــچ شــده اســت و دارای ســوراخ تنظیــم میباشــد) .ســپس
بــا توجــه بــه طــول مــورد نیــاز ،قطعــه افزايــش طــول (ايــن قطعــه 3
متــری و تمــام پانــچ میباشــد) بــرش خــورده و بــه آويــز اصلــی اضافــه
میگــردد .توجــه شــود قطعــه افزايــش طــول و آويــز ،توســط دو عــدد
پیــن و رابــط  10ســانتیمتری بــه يكديگــر متصــل میشــوند و در نهايــت
ركاب و يــا چنــگک توســط پیــن ســوم بــه قطعــه افزايــش طــول متصــل
میگــردد.

قطعه آويز
پین
قطعه رابط
پین

قطعه افزايش طول

افزایش طول سازههای سقفی
سازههاي سقفی در طول  4متر تولید ميشوند .براي افزايش طول اين نوع
سازهها ،از قطعه اتصال طولي استفاده ميشود.

نكته
فنی

پین

در زمـان چیدمـان سـازه هـای سـقفی توجـه شـود كـه
افزايـش طـول سـازهها به صـورت حصیرچین اجرا شـود
بطوريكـه محـل افزايـش طـول سـازه هـا در يک راسـتا
قـرار نگیرد.
 افزايــش طــول ســازه در ســقف  D112b.irمجــاز
نمی با شــد .

ركاب

افزايش طول آويز نانیوس
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اجرای سازههای باربر
سـازههاي باربـر توسـط ركاب /چنـگک بـه آويـز متصـل ميشـوند .بـا توجه به تـراز مورد نظر ،ركاب توسـط سـوزن تنظیـم ارتفاع بـه آويز متصل ميشـود.
سـازه باربر توسـط دو عـدد پیچ  LNبـه ركاب متصل میشـود.
اجرای سازههای پنلخور
سازههاي پنلخور توسط قطعه اتصال كامل يا قطعه اتصال نیمه ،به سازههاي باربر متصل ميشوند.

1

مشخص كردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی
4

اتصال آويز به سقف اصلی
7

بستن ركاب

2

نصب سازه تراز
5

باز كردن ركاب
8

اتصال ركاب به آويز و رگالژ سقف توسط پین

3

خم كردن انتهای آويز
6

احاطه سازه توسط ركاب
9

اتصال سازه باربر به ركاب توسط پیچ

LN
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10

سازههای باربر تكمیل شده
13

اجرای نوارچسب جداكننده
16

پنلگذاری تكمیل شده (به صورت حصیرچین)

38

11

اتصـال سـازه پنلخـور بـه سـازه باربر توسـط قطعـه اتصال
كا مل
14

استقرار پنل با استفاده از باالبر
17

درزگیری

12

زيرسازی تكمیل شده
15

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ
18

برش اضافات نوار چسب جداكننده
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روش اجرا

 .۳.۳.۳اجراي زیرسازي D112b.ir
روش اجـــراي زيرســـازي در ســـقف  ،D112b.irمشـــابه سقــــــف  D112a.irاســـت؛ بـــا ايـــن تفـــاوت كـــه ســـازهگذاري در يـــک جهـــت انجـــام
مي شـــود.
در اجــراي ايــن نــوع ســقف بايــد توجــه نمــود كــه بــراي اتصــال ســازهها بــه آويــز ،از چنــگک اســتفاده میشــود؛ زيــرا در صــورت اســتفاده از ركاب،
اتصــال صفحــات بــه زيرســازي بــه خوبــی صــورت نمیگیــرد .همانگونــه كــه در ابتــدای فصــل اشــاره شــد ،ايــن نــوع ســقف كاذب بــا در نظــر گرفتــن
شــرايط زيــر اســتفاده میشــود:
سطح سقف كاذب كمتر از  50مترمربع
دهانه سقف كاذب كمتر از  4متر
ارتفاع آويزگیری كمتر از  50سانتيمتر
سقف كاذب ساده و فاقد شكست
1

مشخص كردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی
4

استقرار چنگک
7

زيرسازی تكمیل شده

2

نصب سازه تراز
5

اتصال چنگک به آويز و رگالژ سقف توسط پین
8

استقرار پنل با استفاده از باالبر

3

اتصال آويز به سقف اصلی
6

اتصال سازه باربر به چنگک توسط پیچ

LN

9

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ
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 .4.۳.۳اجراي بازشوها
بازشـوهايي نظیـر دريچههـاي بازديـد ،خروجيهـاي تهويـه و چراغهـاي
تـوكار در سـقفهاي كاذب بـه سـادگي اجـرا ميشـوند .در اجرای بازشـوها،
مـوارد زيـر بايـد در نظـر گرفته شـوند:
بـــرای ايجـــاد يـــک بازشـــو در ســـقف كاذب ،اســـتفاده از تمهیـــدات
مناســـب جهـــت حفـــظ اســـتحكام ،يكپارچگـــي و ايســـتايي ســـاختار
ضـــروري اســـت .قاعـــده كلـــي كار بـــر ايـــن اســـت كـــه چنانچـــه
اجـــرای بازشـــو موجـــب قطـــع ســـازههای ســـقفی شـــود ،بايـــد از
ســـازههاي كمكـــي و آويزهـــاي اضافـــه بـــراي حفـــظ يكپارچگـــي و
ايســـتايي ســـاختار اســـتفاده نمـــود.
جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـناييهاي سـقفي تـوكار ،در نظر
گرفتن حداقل فضاي تاسیسـاتی پشـت سـقف كاذب براي جاسـازي اين
ادوات ضروري اسـت.
چنانچه وزن ادواتی نظیر روشـناييها از میزان مجاز بیشـتر باشـد ،اسـتفاده
از آويزهـاي كمكي براي حفظ ايسـتايي سـاختار ضـروري خواهد بود.
بـرای دريچههايـی بـا ابعـاد  40×40سـانتيمتر و بزرگتـر میبايسـت
بطـور جداگانـهای ازسـقف اصلـی آويزگیـری صـورت پذيـرد.
فاصله (دريچه) سـقف كاذب تا ادوات پشـت آن (تاسیسـات) بايد بیشـتر
از  3سـانتیمتر باشد.

دريچه
بازديـــد

دريچه
بازديـــد

جزئیات اجرای بازشوی دريچه بازديد
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45°

45°

 .5.۳.۳اجرای اجزای بادبندی
در مـواردي كـه ديـوار خشـک صرفـا بـه سـقف كاذب متصـل ميشـود،
اطمینان از اسـتحكام سـقف كاذب و نبود حركات جانبي در آن ضروري
اسـت .بـراي جلوگیـري از حـركات جانبـي ،بايـد اعضـاي بادبنـدي در
اجراي زيرسـازي سـقف كاذب در نظر گرفته شـوند .به عـالوه ،در چنین
شـرايطي رعايـت جزئیـات مربـوط بـه عايـق كاري صوتـي نیـز توصیـه
ميشـود.
در بیمارسـتانها ،مـدارس و سـاير سـاختمانها بـا اهیمـت زيـاد ،اجـرای
عناصـر بادبنـدی قويـا توصیـه میگردد.
بـراي سـقفهاي كاذب بـا سـطوح گسـترده و يكنواخت ،اجـراي عناصر
بادبنـدي جهـت مهـار حـركات جانبي (بـراي مسـاحت حداكثـر هر 25
مترمربـع) توصیـه ميگردد.
عضو بابندی از آويز سیمی به شماره گیج  ( 12قطر  2میلیمتر) باشد.
حداكثر زاويه اجرای عضو بادبندی  45درجه باشد.
محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آويزگیری و با فاصله حداكثر 800
میلیمتر از آويز باشد.

 .6.۳.۳نصب الیه عایق
در صـورت نیـاز ،نصـب اليـه عايـق در فضـاي خالـي پشـت سـقف كاذب
صـورت ميگیـرد .اجـراي ايـن اليـه بايد بـه نحوی باشـد كه شـكاف ،درز و
يـا فاصلـه خالـي بیـن قطعات عايـق وجود نداشـته باشـد .همچنیـن ،اصول
حصیرچینـی در نصـب اليـه عايـق بايـد رعايت شـود.

تذکر

* عضو بادبندی:
فاصله تا آويز ≥  800میلی متر
زاويه ≥  45درجه
حداكثر ارتفاع ديوار  4متر

در صـورت اجـرای اليـه عايـق ،بايـد وزن آن را در تعیین رده
وزنـی سـقف كاذب در نظـر گرفـت .حداكثر وزن مجـاز اليه
عايـق 5 ،كیلوگـرم بر مترمربع اسـت.
اجزای بادبندی سقف

. 40
(

FN

)

اتصال ديوار به سقف كاذب با جزئیات عايقبندی صوتی ( به انفصال پنل سقف توجه شود)
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روش اجرا

 .7.۳.۳نصب صفحات
در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب پنلها اشاره شده است*.
براي دستیابي به حداكثر استحكام در ساختار ،بايد پنلها به نحوي نصب
شوند كه راستاي طولي آنها (لبههاي كارخانه اي) عمود بر راستاي سازههاي
پنلخور قرار گیرد .در اين حالت ،لبههاي برش خورده در محل سازههاي
پنلخور قرار میگیرند (به عنوان يک قاعده همیشگي در سقفهاي كاذب،
همواره يک سازه بايد لبه برش خورده پنل را پشتیباني نمايد).
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي ،بـه وسـیله پیـچ مخصـوص و بـا
اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیـم صـورت ميگیـرد .پیـچ مورد
مصـرف بـراي نصـب پنـل بايد به نحوي انتخاب شـود كه پـس از عبور از
اليههـاي پوششـي ،حداقـل  10میليمتـر در سـازه زيريـن نیـز نفـوذ كند.
فاصلــه مجــاز اجــراي پیچهــا بــر روي صفحــات گچــي 17 ،ســانتيمتر
ميباشــد .در ســاختارهاي دو اليــه ،فاصلــه مجــاز اجــراي پیچهــا در
اليــه اول (اليــه پوششــي زيريــن) را ميتــوان حداكثــر تــا ســه برابــر (50
ســانتيمتر) افزايــش داد ،مشــروط بــر ايــن كــه اليــه دوم (اليــه پوششــي
نهايــي) در همــان روز نصــب شــود .بــراي پوشــشكاری بــا صفحــات
بــا ضخامــت  20میليمتــر و بیشــتر ،اجــراي پیچهــا در اليــه اول را
ميتــوان حداكثــر تــا دو برابــر ( 30ســانتيمتر) افزايــش داد.

نكات
فنی

جدول  :۲-5فواصل مجاز اجرای پیچ در سقف كاذب يكپارچه

ساختار
سقف کاذب
تک اليه
دو اليه

الیه اول**
عرض پنل***
1200
170
500

[]mm

الیه دوم
عرض پنل

600

1200

150
300

170

[]mm

600

توجه

150

نصب صفحات بايد از وسط سقف آغاز و به حاشیهها ختم
شود .همچنین میتوان نصب صفحات را از يک كنج آغاز
نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی ،به طور همگن
پوششكاری را ادامه داد .عدم رعايت اين اصل موجب
ايجاد ترک بر اثر خیز سقف كاذب خواهد شد.
در كلیـه سـاختارهاي تـک اليـه و دو اليـه ،پنلهـا بايد
به صورت حصیرچین اجرا شـوند .در سـاختارهای سـقف
بـه جهـت كاهش مصرف زيرسـازی ،فاصلـه دو درز نبايد
كمتـر از  50سـانتیمتر باشـد (توصیـه میشـود مضربی
از عـدد  50باشـد) .عـدم رعايـت اصـول حصیرچینـي و
امتـداد يافتـن درزهـا در طـول يكديگر ،موجـب تضعیف
سـاختار و همچنیـن ايجـاد تـرک در محل درزها ميشـود.
صفحـات گچـی را بايـد با بـه كارگیری اتصاالت لغزشـی
(ماننـد ايجـاد اتصـال بـا خـط سـايه يا تـرن فیكـس) از
عناصـری كـه جنـس آنهـا گـچ نمیباشـد (به ويـژه در
سـتونها) و همچنیـن از عناصری كه حـرارت زياد تولید
میكننـد (نظیـر روشـناييهای بـزرگ بـا المپهـای
رشـتهای) جدا نمود .عـدم رعايت جزئیـات اخیر ،موجب
ايجـاد تـرک در اطـراف چنیـن عناصری میشـود.

بـراي اسـتفاده از پنلهـاي بـا ضخامت  9/5میليمتـر و كمتر
(كـه بـه طور كلـي در سـاختارهاي تزئینـي كاربرد دارنـد) ،با
پشـتیباني فني تماس حاصل شـود.

سازه های پنل خور
اليـه اول پنـل
1200
1200

عـــرض پنــل

1200

عـــرض پنــل

اليـه دوم پنـل

1200

جزئیات حصیرچینی اليههای پوششی سقف

* جهــت كســب اطالعــات تكمیلــي ،بــه مبحــث «دســتور العمــل بــرش ،نصــب ،درزگیــري
و آمــاده ســازي صفحــات روكــشدار گچــي» رجــوع شــود.
** در ساختارهای چنداليه ،منظور از اليه اول ،اليه زيرين میباشد.
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*** پنلهـای بـا ضخامـت  9/5تـا  18میلیمتـر با عـرض  1200و پنلهای بـا ضخامت 20
و  25میلیمتـر بـا عـرض  600میلیمتر بـه بازار عرضـه میگردد.

سقفهای کاذب

روش اجرا

 .8.۳.۳اجراي درز انقطاع
در ســـقفهاي پیوســـته بـــا وســـعت زيـــاد ،بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد
نم ــود .ب ــه ط ــور معم ــول ب ــراي فواص ــل حداكث ــر ه ــر  15مت ــر در ه ــر
يـــک از امتدادهـــاي طولـــي و يـــا عرضـــي ســـقفهاي پیوســـته ،درز
انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه ميشـــود .همچنیـــن ،در محـــل هايـــي كـــه
يـــک ســـقف كاذب باريـــک بـــر اثـــر شكســـت ديـــوار ايجـــاد ميشـــود
(نظیـــر محـــل تقاطـــع دو راهـــرو يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف
باريـــک بـــا يـــک ســـقف وســـیع) ،بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود .بـــه
ط ــور كل ــی درزه ــای انقط ــاع (ك ــه درز كنت ــرل نی ــز نامی ــده میش ــوند)
بـــراي ايجـــاد هماهنگـــي میـــان ســـاختار ســـقف كاذب و جابجاييهـــاي
س ــازه اصل ــي بن ــا در نظ ــر گرفت ــه ميش ــوند .ب ــراي اج ــراي اي ــن گون ــه
درزهـــا ،روشهـــاي زيـــر در دســـترس ميباشـــد:
اجـــراي اتصـــاالت كشـــويي لغـــزان در ســـاختار ســـقف كاذب؛ كـــه
اغلـــب در ســـاختارهای دارای كـــد حريـــق مـــورد اســـتفاده قـــرار
می گیرنـــد.
اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع :طیـف گسـتردهای از اين نوع سـازهها (به
تناسـب نـوع كاربـرد) در بـازار وجـود دارد .برخـی سـازههای درز انقطاع
بـه صـورت ورق خم شـده « »Vشـكل بـوده و برخی به صـورت تركیبي
از آلومینیـوم و السـتیک میباشـند كـه به صـورت روكار يا توكار توسـط
پیـچ به سـاختار متصـل میگردند.
استفاده از نوار الستیكي ويژه درز انقطاع.

a ≤ 20 mm

a

درز انقطاع با اتصال كشويی لغزان (بدون كد حريق)

درز انقطاع با نوار الستیكی

تذکر

>a

>25

a

در اجـرای درزهـای انقطـاع ،عـالوه بـر ايجـاد درز در
اليههـای پوششـی بايـد بـه تفكیک زيرسـازی سـاختار نیز
توجـه شـود.

نــوار پنـــل FR
(اتصـــال بــه وســـیله بتونــــه درزگـــیر)

100 mm

a ≤ 20 mm

(
>25

 .9.۳.۳درز انقطاع در ساختارهای دارای کد حریق
در سـاختارهای دارای كـد حريـق ،درزهای انقطاع از طريـق اجراي اتصاالت
كشـويي لغزان تامیـن میگردند.

>25

)

>25

سازه محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم)

a

درز انقطاع با اتصال كشويی لغزان (برای ساختارهای دارای كد حريق)

 .۱0.۳.۳درزگیري و آمادهسازي
پـس از تكمیـل سـاختار ،درزگیـري و آمـاده سـازي سـطح پنلهـا بـراي
پذيـرش پوشـش نهايـي (نظیـر رنـﮓ) انجـام ميشـود .جهـت درزگیـري و
آمـاده سـازي صفحات ،بـه مبحث «دسـتور العمل برش ،نصـب ،درزگیري و
آمـاده سـازي صفحـات روكـشدار گچـي» رجوع شـود.

تذکر

در سـاختارهای چنـد اليهای كه دارای عملكـرد صوتی و يا
دارای كـد حريـق میباشـند ،درزگیـری اليههـای زيرين با
بتونـه درزگیـر الزامـی اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگیر برای
درزگیـری اليههـای زيرين ضـرورت ندارد.
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مباني طراحي زیرسازي

 .4.۳مباني طراحي زیرسازي
 .۱.4.۳تعیین وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوششکاري
براي اين منظور از نمودار زير استفاده ميشود .بدين ترتیب كه پس از تعیین نوع پوششكاری بر روي محور  ،Xاز نقطه مربوطه عمودي بر خط مورب ترسیم و از
محل تالقي اين دو خط ،عمود ديگري بر محور Yها ترسیم ميشود .محل تقاطع اين عمود با محور  ،Yنشانگر وزن سقف كاذب (وزن پنل  +زيرسازي) ميباشد*.

* به دلیل امكان تغییر وزن در برخی از پنلها ،قبل از تعیین وزن سقف كاذب با استفاده از نمودار  ،1تماس با واحد پشتیبانی توصیه میگردد.
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تعیین وزن سقف كاذب بر اساس نوع پوششكاري

 .۲.4.۳محاسبه بارهاي اضافه
در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافي (نظیـر اليه عايق ،حـال چه براي
حفاظـت در برابـر حريـق باشـد و چـه نباشـد) ،بار اضافـي اعمال شـده بايد
در محاسـبه رده وزنـي سـقف كاذب لحاظ گردد.
تذکر

حداكثـر بـار مجـاز وارده بـر اثـر عايقگـذاري 5 ،كیلوگـرم
بـر مترمربع اسـت.

 .۳.4.۳تعیین رده وزني سقف کاذب
حاصـل جمـع دو عـدد بـه دسـت آمـده در بندهـاي  1-4-5و  ،2-4-5رده
وزنـي سـقف كاذب خواهـد بود.
44

 .4.4.۳تعیین فواصل مجاز
بـــر اســـاس رده وزنـــي محاســـبه شـــده و نـــوع مقاومـــت در
برابـــر حريـــق؛ فواصـــل مجـــاز آويزهـــا ،ســـازه هاي باربـــر و
ســـازه هاي پنل خـــور بـــر اســـاس مـــوارد منـــدرج در جـــدول
 3 -5تعییـــن مي شـــوند.
فواصـــل عناصـــر زيرســـازي ،بـــا حـــروف اختصـــاري زيـــر درج
شـــد ه ا ند :
 :aفاصله آويزها (دهانه تكیهگاهي سازههاي باربر)
 :cفاصله سازههاي باربر (دهانه تكیهگاهي سازههاي پنلخور)
 :bفاصله سازههاي پنلخور (دهانه تكیهگاهي پنلها)

سقفهای کاذب

مباني طراحي زیرسازي

جدول  :۳-5راهنمای تعیین فواصل مجاز زيرسازی سقف كاذب
فاصله

ساختار بدون کد حریق

تعیین فاصله مجاز از جدول  11-5 ،9-5 ،8-5يا 12-5
aوc
(بر اساس استاندارد )DIN 18168
b

تعیین فاصله مجاز از جدول 13-5
(بر اساس استاندارد )DIN 18181

ساختار با کد حریق از باالي سقف کاذب
ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب
ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب و باالی سقف اصلی ساختار با کد حریق از پایین و باالي سقف کاذب
تعیین فاصله مجاز از جدول  9-5يا 12-5
(بر اساس استاندارد )DIN 18168

تعیین فاصله مجاز از جدول 10-5
(بر اساس مستندات حفاظت حريق)

تعیین فاصله مجاز از جدول  14-5يا 15-5
(بر اساس مستندات حفاظت حريق)

تعیین فاصله مجاز از جدول 14-5
(بر اساس مستندات حفاظت حريق)

مثال *۱

ساختار  D112b.irبا یک الیه پنل  ۱۲/5میلیمتر و بدون کد حریق
رده وزنـي سـقف كاذب :از نمـودار ( 1بر اسـاس نوع پوشـشكاری) ،كمتر از
 15كیلوگـرم بـر مترمربع اسـتخراج ميگردد.
 :aاز جدول( 11-5بر اساس رده وزني سقف كاذب)110،سانتيمتر استخراج ميگردد.
 :bاز جدول ( 13-5بر اساس نوع پوششكاری) 50 ،سانتيمتر استخراج ميگردد.
مثال ۲
سـاختار  D112b.irبـا کد حریـق  90دقیقه از پایین سـقف کاذب
و باالي سـقف اصلـي از نوع lll
پوشـشكاری :از جـدول ( 15-5بـر اسـاس كـد حريـق و نـوع سـقف اصلـي)،
پوشـش بـا يـک اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت  15میليمتر
اسـتخراج ميگـردد.
عايقگذاري :بر اساس جدول  ،15-5مجاز نميباشد.
حداقل ارتفاع آويز :بر اساس جدول  80 ،15-5میليمتر استخراج ميگردد.
رده وزنــي ســقف كاذب :از نمــودار ( 1بــر اســاس نــوع پوشــشكاری)،
كمتــر از  30كیلوگــرم بــر مترمربــع اســتخراج ميگــردد.
 :aاز جـدول ( 12-5بـر اسـاس رده وزنـي سـقف كاذب) 120 ،سـانتيمتر
انتخـاب ميگـردد.
 :bاز جدول ( 15-5بر اساس كد حريق) 50 ،سانتيمتر استخراج ميگردد.
مثال ۳
سـاختار  D112a.irبـا کد حریـق  60دقیقه از پایین سـقف کاذب
و باالي سـقف اصلـي از نوع l
پوشـشكاری :از جـدول ( 15-5بـر اسـاس كـد حريـق و نـوع سـقف اصلـي)،
پوشـش بـا دو اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت  12/5میليمتر
انتخـاب ميگـردد.
عايقگذاري :از جدول  ،15-5پشم معدني نوع  Sانتخاب ميشود.
حداقـل ارتفـاع آويـز :از جـدول ( 15-5بـر اسـاس نـوع پوشـشكاری و نوع
عايقگـذاري انتخـاب شـده) 80 ،میليمتـر اسـتخراج ميگـردد.
رده وزنــي ســقف كاذب :از نمــودار ( 1بــر اســاس نــوع پوشــش كاری)،
وزن ســـقف كاذب (وزن پنـــل  +زيرســـازي) بـــه طـــور تقريبـــي 28
كیلوگـــرم بـــر مترمربـــع اســـتخراج ميگـــردد .بـــا فـــرض حداكثـــر
وزن مجـــاز بـــراي اليـــه عايـــق ،يعنـــي  5كیلوگـــرم بـــر مترمربـــع،
وزن كل س ــقف كاذب (وزن پن ــل  +زيرس ــازي  +عاي ــق)  33كیلوگ ــرم
ب ــر مترمرب ــع خواه ــد ب ــود .بدي ــن ترتی ــب رده وزن ــي س ــقف كاذب،
كمتـــر از  50كیلوگـــرم بـــر مترمربـــع بـــرآورد ميگـــردد.
 :cاز جدول  60 ، 9-5سانتيمتر انتخاب ميگردد.

 :aاز جـدول ( 9-5بـر اسـاس فاصلـه سـازههاي باربـر انتخـاب شـده و رده
وزنـي سـقف كاذب) 75 ،سـانتيمتر اسـتخراج ميگـردد.
 :bاز جـدول ( 15-5بـر اسـاس كـد حريـق و تعـداد اليهها) 50 ،سـانتيمتر
اسـتخراج ميگردد.
مثال 4
ساختار  D112a.irبا کد حریق  ۳0دقیقه از پایین سقف کاذب
پوشـشكاری :از جـدول ( 14-5بـر اسـاس كد و نـوع مقاومـت در برابر حريق)،
پوشـش بـا دو اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت  12/5میليمتر
انتخـاب ميگردد.
عايقگذاري :بر اساس جدول  ،14-5الزم نميباشد.
رده وزنـي سـقف كاذب :از نمـودار ( 1بر اسـاس نوع پوشـشكاری) ،كمتر از
 30كیلوگـرم بـر مترمربع اسـتخراج ميگردد.
 :aاز جـدول ( 9-5بـر اسـاس رده وزنـي سـقف كاذب) 75 ،سـانتيمتر انتخاب
ميگـردد.
 :cاز جـدول ( 9-5بـر اسـاس فاصلـه آويـز انتحاب شـده) 100 ،سـانتيمتر
اسـتخراج ميگـردد.
 :bاز جـدول ( 14-5بـر اسـاس كـد و نـوع مقاومـت در برابـر حريـق و نـوع
پوشـشكاری انتخـاب شـده) 50 ،سـانتيمتر اسـتخراج ميگـردد.
مثال 5
ساختار  D112a.irبا کد حریق  90دقیقه از پایین و باالي سقف
کاذب
پوشـشكاری :از جـدول ( 14-5بـر اسـاس كد و نـوع مقاومـت در برابر حريق)،
پوشـش بـا دو اليه پنل مقـاوم در برابر حريق به ضخامـت  20میليمتر انتخاب
مي گردد.
عايقگـذاري :بـر اسـاس جـدول  ،14-5دو اليه پشـم معدني نـوع ( Sبه صورت
سراسـری) بـه ضخامـت  60میليمتـر و با چگالـي  30كیلوگرم بـر متر مكعب
الزم ميباشـد.
 :aاز جدول ( 10-5بر اساس كد حريق) 60 ،سانتيمتر استخراج ميگردد.
 :cاز جدول ( 10-5بر اساس كد حريق) 75 ،سانتيمتر استخراج ميگردد.
 :bاز جـدول ( 14-5بـر اسـاس كـد و نـوع مقاومـت در برابـر حريـق)50 ،
سـانتيمتر اسـتخراج ميگـردد.
جـداول فـوق الذكـر در بنـد ( 13-5اطالعـات عملكردی سـاختارها) در
دسـترس میباشـند.

* در مثال  ،1سازههای سقفی از نوع  F47و آويزها از نوع آويز تركیبی فرض شده است.
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 .5.۳ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق
تذکر
مهم

ساختارهاي داراي كد حريق داراي ضوابط و جزئیات ويژه هستند؛
لذا براي استفاده از اين نوع ساختارها در پروژه ها ،هماهنگي با
دايره پشتیباني فني توصیه ميشود.

 .۱.5.۳سقف اصلی
در سـقفهای كاذب يكپارچـه ،سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق بـه دو
دسـته طبقهبنـدی میشـوند:
ســقفهای كاذبــی كــه بــه تنهايــی مقاومــت الزم را در برابــر حريــق
دارنــد .در ايــن حالــت ،در صورتــی كــه ســاختار دارای كــد حريــق «از
بــاالی ســقف كاذب» يــا «از پايیــن و بــاالي ســقف كاذب» باشــد ،بايــد
ســقف اصلــی (ســازهای) نیــز دارای كــد حريــق مشــابه باشــد.

سـقفهای كاذبـی كـه كـد حريـق آنهـا در تلفیـق بـا مقاومـت سـقف
اصلـی در برابـر حريـق ،تعیین میشـود .ايـن راه حل اقتصادی تـر بوده،
مشـروط بـر ايـن كـه سـقف اصلـی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102
(بخـش  )4قابـل طبقهبنـدی باشـد.

جدول  :4-5طبقهبندی سقفهای سازهای بر اساس استاندارد DIN4102

سقف

شكل

سقف

شكل

سقفهای سازهای نوع I

سقفهای سازهای نوع II
سقفهای مركب ،شامل تیرهای فوالدی نمايان با ضريب مقطع  U/A≤300m-1و پوشش

سـقفهای مركـب ،شـامل تیرهای
فـوالدی نمايـان بـا ضريـب مقطع

ـ دال بتـن سـبک در جـا اجـرا
شـده مطابـق بـا اسـتاندارد
.D I N 1 0 4 5
ـ دال پیش سـاخته با پوشش بتن
سـازهای در جا اجرا شـده مطابق
با استاندارد .DIN1045
ـ قطعـات پیـش سـاخته بتـن
مسـلح يـا بتـن پیـش تنیـده.

 U/A≤300m-1و پوشـش قطعات
پیـش سـاخته بتـن سـبک مطابـق
بـا اسـتاندارد  DIN4028يـا دال
بتـن گازی مطابـق بـا اسـتاندارد
.DIN4223

سـقفهای تیرچـه بلـوک بـا دال
پوششـی ،شـــامل تیرچـــههای
بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد
 DIN1045و بلوکهـای بتـن
سبـــک مطابـــق با استـــاندارد
 DIN4158يـا بلوکهـای سـفالی
مطابـق با اسـتانداردهای DIN4159
و .DIN4160

سقفهای سازهای نوع III
دالهای يكپارچه (بدون قطعات
میانی نظیر بلوکهای بتنی يا سفالی)
ساخته شده از بتن مسلح يا بتن
پیش تنیده مطابـق با استانداردهای
 DIN1045و .DIN4227
سـقفهای تیرچـه بلـوک ،شـامل
تیرچههـای بتـن مسـلح و بلوکهای
بتنـی ،هـر دو مطابـق بـا اسـتاندارد
.DIN1045

سـقفهای تیرچـه بلـوک بـدون
دال پوششـی ،شـامل تیرچههـای
بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد
 DIN1045و بلوکهـای بتـن
سبــک مطابــق بـا استانــــدارد
 D I N 4 1 5 8يا بلـــــوکهای
سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای
 DIN4159و .DIN4160

قطعات پیش ساخته بتن مسلح يا بتن
پیش تنیـده مطابق با اسـتانداردهای
 DIN1045و .DIN4227

سـقفهای بتن مسـلح بـا تیرهای
فـوالدی مدفون.

سقفهای كنگرهای بتن مسلح مطابق
با استاندارد ،DIN1045بدون قطعات
میانی ،يا با قطعــات میانــی ساخته
شده از بتن استاندارد.
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 .۲.5.۳عوامل اتصال
در ســـاختارهاي داراي كـــد حريـــق «از پايیـــن و بـــاالي ســـقف كاذب»
يـــا «از بـــاالي ســـقف كاذب» ،بـــرای اتصـــال آويـــز بـــه ســـقف اصلـــی،
اس ــتفاده از عام ــل اتص ــال داراي تايیدي ــه ب ــراي مص ــرف در س ــاختارهاي
داراي كـــد حريـــق الزامـــي اســـت .مهـــار چكشـــي از جملـــه ايـــن نـــوع
عوامـــل اتصـــال اســـت.
 .۳.5.۳سازه تراز
اجــرای ســازه تــراز ( )UD28در ســقفهاي كاذبــي كــه داراي كــد حريــق
هســتند الزامــي اســت (چــه در لبههــای باربــر و چــه در لبههــای غیــر
باربــر).
 .4.5.۳زیرسازی
حداقــل ارتفــاع آويــز ،فاصلــه آويزهــا و فاصلــه ســازهها بــر اســاس كــد
حريــق مــورد نظــر تعییــن میشــود (بــه بخــش  13-5اطالعــات عملكــردی
ســاختارها رجــوع شــود) .آويزهــا و پروفیلهــای مــورد اســتفاده در ايــن
ســقفها بــه ترتیــب ،نانیــوس و  CD60میباشــد.

 .5.5.۳تاسیسات
نفـوذ كابـل برق در سـقفهای كاذب مقاوم در برابر حريـق در صورتی مجاز
اسـت كـه كابـل بـه صورت تـک بـوده و محل نفـوذ آن كامال توسـط مالت
گـچ (يـا مواد مشـابه نظیـر پرلفیكس) پـر و مسـدود گـردد .در صورتی كه
سـقف سـازهای در سـاختار مقـاوم در برابر حريق مشـاركت داشـته باشـد،
حفـره ايجـاد شـده بايـد با مالت سـیمانی كامال پـر و مسـدود گردد.
ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايیها و بلندگوهـای سـقفی تـوكار بايـد بـه
ترتیبـی پوشـش و محافظـت شـوند (يـا از نـوع مقـاوم در برابـر حريـق
انتخـاب شـوند) كـه از محـل آنهـا منفـذی بـرای عبور آتـش ايجاد نشـود.
برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی (نظیـر داكتهـای بـرق ،كانالهـای تهويه
و شـوتهای زبالـه) ،میـان طبقـات و فضاهـای سـاختمان ارتبـاط ايجاد
نمـوده و امـكان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم مینماينـد .بنابرايـن
پوشـش و محافظـت ايـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـي بوده و در
طـرح سـاختمان بايـد در نظـر گرفته شـود.
تاسیســات بايــد بــه نحــوی بــه ســقف ســازهای مهــار و محافظــت
گردنــد كــه در طــول حريــق ســقوط نكــرده و بــار اضافــی بــه ســقف
كاذب وارد ننماينــد.
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.

H
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)≤ 250 mm (CD60
)≤ 200 mm (F47

)≤ 250 mm (CD60
)≤ 200 mm (F47

كتیبه تفكیک كننده فضای تاسیساتی پشت سقف كاذب (برای جزئیات اجرايی با دايره پشتیبانی فنی تماس حاصل شود)
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 .6.5.۳الیه عایق
اليـه عايـق بايـد بـه گونـهای اجـرا شـود كـه شـكاف ،درز و يـا فاصله
خالـی بیـن قطعـات عايـق وجـود نداشـته باشـد .همچنیـن ،اصـول
حصیرچینـی در نصـب اليـه عايـق بايـد رعايـت شـود.
ضخامت ،چگالی و ساير خواص اليه عايق پشم معدنی مصرفي بر اساس كد
حريق مورد نظر تعیین میشود .در برخی ساختارها ،ممكن است از عايقهای
با مشخصات خاص استفاده شود (به عنوان مثال ،دارا بودن دمای ذوب باالتر
از  1000درجه سانتیگراد) .در همین راستا ،رجوع به جداول مرتبط در مبحث
اخیر و توجه به تذكراتی كه در اين خصوص ارائه شده است ،الزامی است.
نصب عايق در فضای تاسیساتی پشت سقف كاذب ،بنا به نوع ساختار ممكن

است اثر مثبت (جلوگیری از عبور حرارت و افزايش مقاومت ساختار در برابر
حريق) يا اثر منفی (تجمع حرارت در فضای پشت سقف كاذب) بر عملكرد
ساختار در برابر حريق داشته باشد .بر همین اساس ،در برخی ساختارها
استفاده از اليه عايق مجاز نمیباشد .رجوع به جداول مرتبط در مبحث اخیر و
توجه به تذكراتی كه در اين خصوص ارائه شده است ،الزامی است.
 .7.5.۳الیههای پوششی
در سـقف هايـي كـه كـد حريـق در آنهـا مطـرح اسـت ،از صفحـات گچـي
نـوع  FR ،FMيـا مقـاوم در برابـر ضربه اسـتفاده ميشـود .ضخامـت و تعداد
اليههـای پوششـی بـر اسـاس كـد حريـق مـورد نظـر تعیین میشـود.

500 500 500 500 500 500

100

FR

FR

c

c

c

c

(

FR
FR

. 25
. 18

TN

()CD60

. 600

. 1200

. 25

. 18

)150 (CD60
)100 (F47

)LN

UD28

(

)

ساختار نمونه :سقف كاذب مقاوم در برابر حريق با كد  F90از پايین

 .8.5.۳بازشوها
در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حريق ،يكی از نقاط ضعف مهم ،بازشوها
میباشند .مواردی نظیر روشناييهاي توكار ،دريچههاي بازديد ،خروجيهاي
تهويه ،بلندگوهای سقفی و نازلهای اطفای حريق بايد با جزئیات ويژه اجرا
و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب شوند.
 .9.5.۳درزگیری
در ساختارهای دارای كد حريق ،درزگیری بسیار حائز اهمیت است .كلیه
منافذ و راههای عبور آتش بايد به طور كامل پر شوند ،به نحوی كه ساختاری
نفوذ ناپذير و يكپارچه حاصل شود (ساختار بايد كامال آتشبند شود).
توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچها اهمیت ويژه داشته و
درزها و سر پیچها بايد با بتونه درزگیر كامال پر شوند.
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در ساختارهای چند اليه ،درزگیری اليههای زيرين با بتونه درزگیر الزامی است.
استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری اليههای زيرين ضرورت ندارد.
محل اتصال سقف كاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر كامال پر
شود ،به نحوی كه هیچگونه روزنهای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد.
توجه شود كه خمیر درزبندی كه برای صدابندی به كار میرود ،بايد حداقل
از نوع  B2بوده و به ضخامت حداقل  5میلیمتر توسط بتونه درزگیر كامال
پوشانده شود .عدم رعايت جزئیات اخیر ،موجب ذوب شدن خمیر درزبند و
باز شدن روزنهای جهت نفوذ آتش خواهد شد.
 .۱0.5.۳گچ پوششی (ماستیک)
در ساختارهای دارای كد حريق ،اجرای اليه گچ پوششی ماستیک به ضخامت
حداقل  2میليمتر بر كل سطح صفحات توصیه میشود.

سقفهای کاذب

ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

 .۱۱.5.۳بارگذاری
در كلیه ساختارهای دارای كد حريق (به جز ساختار سقف زير سقف) ،اتصال بار
به سقف كاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي متصل گردد.
نــوار پنـــل

 .۱۲.5.۳اتصال سقف کاذب به دیوار
هـر گونـه سـاختار سـقف كاذب كه دارای كـد حريق  30تا  90دقیقه باشـد
میتوانـد بـه ديـوار جداكننـده متصـل شـود ،مشـروط بـر ايـن كـه هـر دو
سـاختار دارای كـد حريـق مشـابه باشـند .در ايـن صورت سـطح ديـوار (در
محـل اتصـال) بايـد كامـال صاف بـوده و اليه پوششـی سـقف بايـد كامال به
آن بچسـبد و درزگیـری شـود ،بـه نحوی كه هیـچ گونه روزنهای بـرای نفوذ
حريـق وجـود نداشـته باشـد .در صورتی كه سـطح ديـوار صاف نباشـد ،بايد
بـا تمهیدات مناسـبی اصالح شـود.

پنـــل FR

بتونــــه درزگـــیر

پنـــل FR

عايق پشم معدنی

()CD60

پنـــل FR

پنـــل FR

بتونه درزگیر

FR

(

)

UD28

بتونــــه درزگـــیر

نــوار پنـــل
پنـــل FR

پنـــل FR

بتونــــه درزگـــیر

≥ 25
≤ 20 mm ≥ 20 mm
اتصال سقف كاذب دارای كد حريق به ديوار بنايی (دارای خط سايه)

اتصال سقف كاذب دارای كد حريق به ديوار

كامل
سازه باربر ( CD60يا )F47

(CD60

سازه پنل خور ( CD60يا )F47

)F47
TN

اتصال سقف كاذب دارای كد حريق به ديوار (لغزان)

اتصال سقف كاذب دارای كد حريق به ديوار (لغزان)
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ضوابط بارگذاري

 .۱۳.5.۳اتصال دیوار به سقف کاذب
اتص ــال ديواره ــای خش ــک ب ــه س ــقف كاذب دارای ك ــد حري ــق باي ــد ب ــه
نح ــوی باش ــد ك ــه در ص ــورت فروري ــزی دي ــوار ب ــر اث ــر وق ــوع حري ــق،
نی ــروی اضاف ــهای از س ــوی دي ــوار ب ــه س ــقف وارد نش ــود .در اي ــن رابط ــه
راهحلهـــای زيـــر وجـــود دارد:
ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب
در ايــن حالــت ،اليههــای پوششــی ديــوار نبايــد بــه رانــر فوقانــی متصــل
شــوند؛ لیكــن بايــد تــا ســقف كاذب ادامــه يافتــه و كامــال بــه آن بچســبند
و درزگیــری شــوند.
سـاختار با کـد حریق از باالی سـقف کاذب /سـاختار بـا کد حریق
از پایین و باالی سـقف کاذب
در ايــن حالــت ،ديــوار بايــد بــا اتصــال كشــويی (بــا امــكان حركــت حداقــل
 15میلیمتــر) بــه ســقف كاذب متصــل گــردد.

نكته
فنی

در صورتـی كـه ديـوار دارای كد حريق باشـد ،اتصـال آن به
سـقف كاذب در صورتـی مجاز بـوده كه سـقف كاذب با كد
حريـق حداقـل برابر با آن طراحی شـود.

 .6.۳ضوابط بارگذاري
در هــر مترمربــع از ســطح ســقف كاذب ،ميتــوان بارهــاي نقطــهاي بــا وزن
حداكثــر  5كیلوگــرم را مســتقیما بــه صفحــه گچــي متصــل نمــود (توضیــح
ايــن كــه فاصلــه مركــز ثقــل دو عــدد بــار نقطــهای مجــاور بايــد از 100
ســانتيمتر بیشــتر باشــد) .الحاقاتــي بــا وزن بیــش از مقــدار مذكــور بايــد
بــا آويزگیــري مســتقل از ســقف كاذب ،مســتقیما توســط ســقف اصلــي
حمــل شــوند .بــراي نصــب الحاقــات بــه ســقف كاذب ،عوامــل اتصــال
متنوعــي در دســترس اســت.
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نكته
فنی

در صورتـی كـه الحاقاتـي ماننـد روشـناييهای سـقفی بـه
طـور گسـترده در سـطح سـقف كاذب نصـب شـوند ،بايـد
بـار آنهـا در محاسـبه رده وزني سـقف كاذب لحاظ شـود.

نكته
مهم

تحـت هیـچ شـرايطي نبايـد عناصـر تاسیسـاتي موجـود
در فضـاي پشـت سـقف كاذب ،بـه سـاختار سـقف كاذب
متصـل شـوند و بـه آن بـار وارد نماينـد .چنیـن عناصـری
بايـد بـا آويزهـاي مسـتقل بـه سـقف اصلـي متصل شـوند.
عـدم رعايـت اصـول اخیـر میتوانـد موجـب ناپايـداري
سـقف كاذب و يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزشهـا (ناشـي از
تاسیسـات) و ايجـاد تـرک در محـل درزهـا شـود.

عضو بادبندی

عدم اتصـال پیچ بــه رانــر

اتصال ديوار به سقف كاذب (برای سقف كاذب دارای كد حريق از پايین)

عضو بادبندی

عدم اتصـــال پیـــچ بــه رانــر

اتصـــال كشــــوئي لغــزان
بــه ســقف كــاذب

اتصال ديوار به سقف كاذب (برای سقف كاذب دارای كد حريق از باال يا از پايین و باال)

انواع ادوات اتصال ويژه اجزای توخالی

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

 .7.۳جزئیات اجراي سقفهاي تزئیني
 .۱.7.۳اجرای شكست (باکس) و فناوري صفحات شیار خورده
بـــا اســـتفاده از دســـتگاه مخصـــوص ،صفحـــات گچـــي از يـــک ســـمت
تحـــت زوايـــاي  30تـــا  120درجـــه شـــیار زده میشـــوند و بـــا
اســـتفاده از چســـب مناســـب (نظیـــر چســـب چـــوب) ،صفحـــات گچـــی
را ميتـــوان بـــه ســـطوحي بـــا شكســـتهاي ظريـــف و زيبـــا و بـــا وزن
بســـیار كـــم تبديـــل كـــرد .بـــا اســـتفاده از ايـــن فنـــاوري ،ميتـــوان
پیچیـــده تريـــن طرحهـــاي معمـــاري را بـــا دقـــت ،ســـرعت و كیفیـــت
ب ــاال اج ــرا نم ــود و عم ــال كار ب ــا صفح ــات گچ ــي ب ــه ي ــک كار هن ــري
ارتقـــاء مييابـــد .اشـــكال بدســـت آمـــده بـــا يـــک زيرســـازي ســـاده
فلـــزي و يـــا در مـــواردي بـــدون زيرســـازي ،در جـــاي خـــود نصـــب
ميشـــوند .از ويژگيهـــاي ايـــن فنـــاوري ،حـــذف نـــوار درزگیـــر در

مرحلـــه بتونـــهكاری و در نتیجـــه ارتقـــاء كیفیـــت كار تمـــام شـــده
ميباشـــد .در ايـــن بخـــش ،نمونههايـــي از كار بـــا صفحـــات شـــیار
خـــورده و جزئیـــات اجرايـــی انـــواع شكســـتهای متـــداول (باكـــس)
ارائـــه شـــده اســـت.

در اجـرای باكسهـای بـا ارتفـاع كمتـر از  60سـانتیمتر و
عمـق كمتـر از  50سـانتیمتر ،سـازهگذاری الزم نبـوده مگـر
آن كـه بـه لحـاظ اجرايـی ضرورت داشـته باشـد.

نكته
فنی

باکس گوشه (بدون سازهگذاری)

نكته فنی :در محل درز پنلها ،نیاز
به سازه پشتیبان میباشد.

L25

حـــداكثر  500م.م
حـــداكثر  600م.م
L25

(

نبشی L25
بتونه درزگیر به همراه نوار چسب جداكننده

)

باکس گوشه (مقطع)
)150 (CD60
)100 (F47

c

بتونــــه درزگـــیر بــه همراه
نوارچســب جداكننـــده
سازه قــائم ( F47 ، CD60يــا )UH36
بــه فواصـــل حـــداكثر  600م.م

آويــز نــــانیوس
سازه بـــاربر ( CD60يــا )F47
سازه پنـــلخور ( CD60يــا )F47
بــه فواصـــل حـــداكثر  500م.م
100 mm

پیـــچ TN
بــه فواصـــل حـــداكثر  170م.م
پنـــل بــه ضخامت  12/5م.م

نبشــــي L25

سازه (يــا نــوار) محــافظ گوشـــه
اتصـــال سازه ها بــه نبشــــي
بــه وســـیله پــرچ يــا پیـــچ LB

51

سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

باکس گوشه  -برش

c

c

TN

. 170
(F47 ، CD60

. 600

(CD60يا )F47

(

)

()F47 CD60
. 500

L25

)UH36

LB

. 12 / 5

باکس وسط  -برش

c

(F47 ، CD60

. 600

L25

()F47 CD60
. 500

(

TN

. 12/5

. 170

LB

باکس گوشه (وسط)  -نما
≤ 600

نبشــــي L25

سازه قــائم ( F47 ، CD60يــا )UH36

سازه پنـــل خور ( CD60يــا )F47
≤ 500
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پنـــل بــه ضخامت  12/5م.م

)

نبشــــي L25

≤ 600

)UH36

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

اتصال سقف کاذب به باکس گوشه
)150 (CD60
)100 (F47

c

c

پیـــچ LB

نبشــــي L25

سازه قــائم ( F47 ، CD60يــا )UH36
بــه فواصـــل حـــداكثر  600م.م
آويــز نــــانیوس
سازه بـــاربر ( CD60يــا )F47

سازه پنـــلخور ( CD60يــا )F47
بــه فواصـــل حـــداكثر  500م.م

100

پیـــچ TN
بــه فواصـــل حـــداكثر  170م.م
نبشــــي L25
پنـــل بــه ضخامت  12/5م.م
بتونــــه درزگـــیر بــه همراه نوارچســب جداكننـــده

سازه (يــا نــوار) محــافظ گوشـــه
اتصـــال سازه ها بــه نبشــــي
بــه وســـیله پــرچ يــا پیـــچ LB

اتصال سقف کاذب به باکس گوشه

≤ 50

آويز نانیوس

آويز نانیوس

ســازه بـاربــر
( F47يا (CD60
ســازه پنل خور
( F47يا (CD60

≤ 150

آويز نانیوس

a
آويز نانیوس

بتونه درزگیر به انضمام نوار درزگیر
≤ 150

a

پیــچ FN

≤ 50

پروفیل  UD28يا رانــر 50

≤ 1500

پیــچ TN

ســازه بـاربــر
بست اتصال كامل

پنل
پروفیل  CD60يا استاد 50
پروفیل  UD28يا استاد 50

ســازه پنل خور
( F47يا (CD60

پنل

پیــچ TN

)≤ 150 (CD60
)≤ 100 (F47
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تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

اتصال سقف کاذب به باکس گوشه  -جدا کننده دارای کد حریق

حداكثر ارتفاع ((H

 1400م.م در صورت استفاده از 1xFR12.5
 1000م.م در صورت استفاده از 2xFR12.5

بتونه درزگیر
نوار فوم عايق
اتصال اسـتاد  CWبه رانــر UW
عامل اتصال مناسب
اسـتاد CW
عايق پشم معدنی در صورت نیاز

آويز نانیوس
بست اتصال كامل
((CD60
ســازه بـاربــر
((CD60

رانــر UW

ســازه پنل خور ((CD60
پروفیل UD28
پیــچ FN
پیــچ TN
≤ 250

≤ 150

سقف کاذب یكپارچه شیبدار زیر سقف سازهای شیبدار
عامل اتصال
قطعه اتصال سقفی نانیوس

قطعه رابط نانیوس
مهار چكشی  -عامل اتصال
قطعه اتصال سقفی
سوزن تنظیم ارتفاع

قطعه اتصال سقفی
ركاب (چنگک) نانیوس

سازه پنلخور CD60
سازه باربر CD60

اتصال آويز به ركاب نانیوس و سازه باربر
سازه پنلخور CD60
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سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

طرح حاشیه پلهای

پیـــچ LB

نبشــــي L25

سازه قــائم
( F47 ، CD60يــا )UH36
به فواصل حـداكثر  600م.م
سازه (يــا نــوار)
محــافظ گوشـــه

پیـــچ TN

بــه فواصـــل حـــداكثر  170م.م

پنـــل بــه ضخامت  12/5م.م
اتصـــال سازه ها بــه نبشــــي
بــه وســـیله پــرچ يــا پیـــچ LB

سازه پنـــلخور ( CD60يــا )F47
بــه فواصـــل حـــداكثر  500م.م

نــوار و بتونــــه درزگـــیر

نبشــــي L25

بتونــــه درزگـــیر بــه همراه نوارچســب جداكننـــده

اتصال سقف کاذب به حاشیه پلهای

نبشـيL25

پیـــچ LB

ســقف كــاذب D112

سازه قــائم ( F47 ، CD60يــا )UH36
بــه فواصـــل حـــداكثر  600م.م

اتصـــال سازه ها بــه نبشــــي
بــه وســـیله پــرچ يــا پیـــچ LB
سازه پنـــلخور ( CD60يــا )F47
بــه فواصـــل حـــداكثر  500م.م

نبشــــي L25

بتونــــه درزگـــیر بــه همراه نوارچســب جداكننـــده
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

باکس گوشه با نور مخفی

c

L25

() UH36 U50
. 600
LB

()F47 CD60
. 500

TN

. 12/5

باکس وسط با نور مخفی

(U50

(

)

. 170

LB

c

(U50

)UH36
. 600

)UH36
. 600

LB

(

(

)

()F47 CD60
. 500

TN

. 12/5

. 170
LB

LB

اختالف سطح با طرح خط سایه

طاق با نور مخفی

ســقف كــاذب D112
TN

(
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)

L25

چســـبیده و منگنـــه شده

نــوار پنـــل

نحـوه شـــیار زنــي

)

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

نصب جاپردهای
جزئیـات نصـب ريل پرده در شـكل زير نشـان داده شـده اسـت .الزم به ذكر
اسـت درصورتیكـه بـار وارد به سـقف در اثر وزن پـرده از  5كیلوگـرم در هر
متـر طـول بیشـتر اسـت ،میبايسـت بـا اسـتفاده از تمهیداتی نظیـر اجرای

ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقويت زيرسـازی سـقف در آن قسـمت اقدام
نمـود .در صـورت چنـد اليه بـودن پردهها و داشـتن وزن نامتعـارف ،توصیه
میشـود از سـقف اصلـی جهت اجـرای ريل پـرده اسـتفاده كرد.

جزئیات نصب ریل پرده

c

≤ 500 mm

(F47 ، CD60

)UH36
. 600
L25

TN

()F47 CD60
. 500
. 12/5

(

)

. 170
LB

پوشش تیر با طرح برجسته پلهای

(F47 ، CD60

D112

. 600

)UH36

TN

()F47 CD60
. 500
FN
UD28
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

باکس با تیغههای افقی

TN

. 170

LB

()F47 CD60
. 500

(F47 ، CD60

. 600

اختالف سطح با نور مخفی

TN

طرح نور مخفی با تیغههای افقی
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)UH36

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

سقف کاذب با تیغههای قائم

UD28
≤ 150

سقف کنگرهدار

چسبیده و منگنه شده

سقف کاذب با تیغههای قائم

≤ 60

قطـعات پیـش ساختـه در محل كـارگاه سوراخ شـده
و توسـط پیــچ به ســـازه پنل خور متصل می گردند.
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

انواع کنسول

. 12/5

≤ 100 mm

. 12/5

≤ 100 mm

≤ 150 mm

. 2

. 2

)≤ 150 mm (CD60
)≤ 100 mm (F47

60

≤ 150 mm

)≤ 150 mm (CD60
)≤ 100 mm (F47

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

 .۲.7.۳نحوه شیار زنی
1x 90°

1x 90°

1x 90°

2x 90°

2x 90°

2x 90°

4x 90°

3x 90°

3x 90°

نوار پنل2x 60° + 2x 90° +

1x 45° + 1x 90°

2 + 2 90° miters

2 + 2 90°

1+1 90°

3 + 2 90°

2 + 1 90°

2 + 1 90°

نوار پنل4x 90° +
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

 .۳.7.۳ایجاد قوس به روش خشک
از ايـن روش بـراي اجـراي قوسهـاي بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده ميشـود .در ايـن روش ،قـوس بـه دسـت آمـده تابـع شـكل زيرسـازي خواهـد بـود .بـراي
پوشـشكاری ،صفحـات گچـي بـا فشـار و بـه تدريـج بـر روي زيرسـازي خـم شـده و بـه وسـیله پیـچ  ،TNبـر روي سـازهها متصـل و محكـم ميگردنـد.

سقف سینوسی

""D

""E

""E

""D
قطعــه اتصـــال نیمــه
متصـــل بــه شــــابلن
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شــــابلن از جنس پنـــل گچــي  ،نئوپــــان ،
ام دي اف يــا تختـــه چند اليـــي

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

سقف قوسی

سازه باربر خم شده
با شعاع قوس مورد نیاز

سازه پنل خور
پنل گچی خم شده

پنل گچی خم شده

قطعه پیش ساخته چسبیده
سازه پنل خور
پیــچ TN
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

سقف گنبدی

(

64

c

)

سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

سقف گنبدی

ارتفــاع
قطــر قــوس
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سقفهای کاذب

تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

 .4.7.۳ایجاد قوس به روش تر
در ايـــن روش ،از يـــک قالـــب مخصـــوص (مطابـــق شـــكل) اســـتفاده
ميشـــود و ميتـــوان قوسهـــاي بـــا شـــعاع كوچكتـــری نســـبت بـــه
روش خشـــک ايجـــاد نمـــود .بـــراي ايـــن منظـــور مراحـــل زيـــر انجـــام
مي شـــود:
صفح ــه گچ ــي را ب ــر روي ي ــک شاس ــي س ــاخته ش ــده از س ــازههاي
ســـبک فـــوالدی (يـــا مشـــابه) بـــه نحـــوي قـــرار داده كـــه ســـطحي
ك ــه ق ــرار اس ــت در مع ــرض فش ــار ق ــرار گی ــرد ،رو ب ــه ب ــاال باش ــد.
ابعـــاد شاســـي مذكـــور بايـــد بـــه گونـــهاي باشـــد كـــه لبههـــاي
صفحـــه از آن بیـــرون بزنـــد؛ بديـــن ترتیـــب لبههـــا آزاد بـــوده و آب
اضافـــه از لبههـــا ســـرريز ميشـــود.
بـــا اســـتفاده از غلطـــک ســـوزني ،كاغـــذ روكـــش ســـطحي كـــه
قـــرار اســـت در معـــرض فشـــار قـــرار گیـــرد حفـــرهدار ميشـــود
(حركـــت غلطـــک بايـــد در دو جهـــت طولـــي و عرضـــي پنـــل
صـــورت پذيـــرد).
ســـطح مذكـــور را بـــه وســـیله آب پـــاش دســـتي يـــا غلطـــک
حول ــهاي خی ــس و چن ــد دقیق ــه صب ــر ك ــرده ت ــا آب ج ــذب پن ــل
شـــود .ايـــن كار آن قـــدر تكـــرار ميشـــود تـــا پنـــل بـــه حـــد
اشـــباع برســـد.
صفحـــه اشـــباع شـــده بـــر روي قالـــب مخصـــوص قـــرار داده شـــده
و لبههـــاي دو ســـر آن توســـط يـــک قطعـــه پروفیـــل (فـــک
ثاب ــت) و ي ــک قطع ــه چ ــوب چه ــار ت ــراش (ف ــک متح ــرک) مه ــار
مي شـــود.
دو ع ــدد س ــازه ب ــر لبهه ــاي صفح ــه ق ــرار داده ش ــده و ب ــه وس ــیله
چس ــب ن ــواري ب ــه يكديگ ــر محك ــم ميش ــوند .صفح ــه مه ــار ش ــده
از قال ــب خ ــارج ش ــده و اج ــازه داده میش ــود ك ــه آب اضاف ــه خ ــود
را از دس ــت بده ــد.
صفحـــه خشـــک بـــه شـــكل قالـــب مـــورد نظـــر در آمـــده و آمـــاده
نصـــب ميباشـــد.
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هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

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 تعییـن نمود.
جدول  :5-5شعاع قوس مجاز
شعاع قوس r
[]mm

ضخامت پنل d
[]mm

6.5

قوس خشک

قوس تر

≤1000

≤300

12.5

≤2750

طول صفحه
طـول صفحـهاي كـه قـرار اسـت قـوس داده شـود را ميتـوان از رابطههـاي
زيـر تعییـن نمود:
جدول  :6-5طول قطعه خم شونده L

طول قطعــه خم شــونده )(L

اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت میگیرد.

(در جهت طولــي پنـــل  ،خم انجام مي شــود)

9.5

≤2000

≤500
≤1000

قفــل چوبــي

طول قطعه خم شونده L

نبشــــي

زاويه  90درجه
زاويه  180درجه

پنـــل

تمامی زاويههای تا  180درجه

مثال :براي اجراي يک نیم دايره با شعاع قوس  50سانتيمتر بايد از پنل
با ضخامت ( 9/5يا  )6/5میليمتر و به طول (سانتيمتر )50× 3/14 =157
استفاده نمود.

نكته
فنی

قالب ويژه شكل دهی صفحات گچی

d

براي ايجاد قوسهاي با شعاع كوچک ،ميتوان از صفحات
كم ضخامت در چند اليه استفاده نمود .به طور مثال ،ميتوان
از دو اليه پنل با ضخامت  6/5میليمتر به جاي يک اليه پنل با
ضخامت  12/5میليمتر استفاده نمود.

r

م ت تحــت فش
سس م ت نماي كـ ارــار
r

ـار

س
شـ
م ت تحــت ف
س م نماي كـار
ت

d

قوس كوژ و كاو

مثال
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تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

جزئیات اجرایی کمان (آرک)

پروفیلCD60
پیچ TN

پروفیل CD60خم شده
پنل خم شده
نوار درزگیر به انضمام بتونه درزگیر
پنل برش خورده

پیچ LN

پروفیلUD28

بتونه درزگیر به انضمام
نوار چسـب جـداكننده
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سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

جزئیات اجرایی کمان (آرک)

پروفیـل

پیچ TN

CD60

پیچ TN
تسمه فلزی پشتیبان درز به پهنای 100م.م
و ضخات  0/6م.م ()Flex 100
دو اليه پنل  6/5م.م خم شده
(چسبیده و منگنه شده)

پنل شیار خورده

پروفیـل CD60

پروفیـل

پیچ TN

Flex100
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تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

اختالف سطح با قوس  Sشكل

LN

. 100
))Flex 100

. 0/6

LB

S
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سقفهای کاذب

هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

طرح حاشیه با قوس  90درجه

D112
LB

. 100
))Flex 100
90

. 0/6

طرح نور خفی حاشیه با قوسهای  90درجه

90
. 100
))Flex 100

. 0/6

. 0/6

90
. 100
))Flex 100

. 0 /6
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تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

 .5.7.۳ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش
در ايــن روش ،كاغــذ روكــش يــک ســمت پنــل بــه فواصــل كوتــاه و بــه
شــكل شــیارهاي مــوازي ،بــرش داده ميشــود؛ در نتیجــه يــک صفحــه
انعطافپذيــر بــه دســت ميآيــد.
براي اين منظور مراحل زير انجام ميشود:
بـا اسـتفاده از اره دوار ،بـر روي سـطح پنـل شـیارهاي موازي بـه فواصل
كوتـاه ايجاد ميشـود.
صفحـه شـیار خورده بـر روي قالـب مخصوص قرار داده شـده و شـیارها
توسـط بتونـه درزگیـر كامال پر ميشـوند.
پـــس از خشـــک شـــدن بتونههـــا ،صفحـــه از قالـــب خـــارج شـــده و
س ــطح ديگ ــر آن توس ــط بتون ــه درزگی ــر ي ــا گ ــچ پوشش ــی ماس ــتیک
پوشـــیده شـــده ،بـــه نحـــوي كـــه يـــک ســـطح يكنواخـــت و صـــاف
حاص ــل ش ــود.
صفحه شكل يافته آماده نصب ميباشد.

شیارهــا با بتــونه
درزگیر پر می شوند
پنل با شیارهای موازی
سازه نگهدارنده

قالب ويژه شكل دهی صفحات گچی

r
r

=

پنل برش خورده با شیارهای موازی

قوس كوژ و كاو

پوششكاری دو اليه

پوششكاری تک اليه

. 100

. 0/6

)(Flex 100
TN

جزئیات درزگیری و اتصال لبهها با تسمه فلزی پشتیبان

72

. 100

. 0/6

)(Flex 100
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هاي تزئیني
سقفهاي
اجرايسقف
جزئیاتاجراي
جزئیات

طرح حاشیه با قوس کاو

. 100

. 0/6

)(Flex 100

پوشش تیر با طرح قوسی

D112

. 100
))Flex 100

(

. 0/6

)
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تزئیني
هايتزئیني
سقفهاي
جزئیات اجراي سقف

 .6.7.۳اجراي ابزار
ابزار گچي
براي اجراي ابزار گچي (به روش تر) ،ابتدا نوار چسب جداكننده (در يک يا
چند رديف) بر روي سطح سقف اجرا شده ،به نحوي كه كل سطح تماس ابزار
با سقف پوشیده شده و میان ابزار و سقف انفصال ايجاد شود.
در صورتي كه ديوار بنايي باشد:
ابزار گچي به روش متداول اجرا ميشود.
پـس از خشـک شـدن ابـزار ،اضافـات نـوار چسـب جداكننده به وسـیله
تیـغ برش جـدا ميشـود.
در صورتي كه ديوار ساخت و ساز خشک باشد:
با استفاده از ماله يا كاردک دندانه دار ،يک اليه بتونه درزگیر به صورت
شانهاي بر روي سطح ديوار (در محدوده اجراي ابزار) اجرا ميشود.
پـس از خشـک شـدن اليه بتونـه ،ابـزار گچي بـه روش متـداول بر روی
آن اجـرا ميشـود.
پـس از خشـک شـدن ابـزار ،اضافـات نـوار چسـب جداكننده به وسـیله
تیـغ برش جـدا ميشـود.

توجه

در اين روش ،ابزار تنها به ديوار متصل است؛ لذا اجراي
ابزار با اندازه و وزن غیرمتعارف توصیه نميشود .در صورت
نیاز ،برای ايجاد استحكام بیشتر میتوان در محل استادها
پیچهای  TNاضافی را به عنوان گل میخ اجرا نمود .در اين
صورت بايد از پیچ  TNبلند استفاده نمود ،به نحوی كه
ضمن عبور از اليههای پوششی و نفوذ در سازه ،بخشی از
پیچ از سطح پنل بیرون بماند.

ابزار پیش ساخته
اين ابزارها از جنس پلي يورتان يا پلي استايرن بوده كه با چسب مناسب
(نظیر چسب چوب) بر روي ساختار ساخت و ساز خشک نصب ميشوند.
به واسطه تولید صنعتي اين قطعات ،سطح زير كار بايد صاف و گونیا باشد.

ابزار پیش ساخته گچی
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نصب دریچه دسترسی (بازدید)

 .8.۳نصب دریچه دسترسی (بازدید)
دريچههـای بازديـد ويـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون (به لحاظ
شـكل ،ابعـاد و خصوصیـات عملكـردی) تولیـد و به بـازار عرضـه میگردد*
.
روش نصب:
بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دريچـه و فاصلـه سـازهگذاری ،ممكـن
اسـت دريچـه بازديـد بـه صورت سـاده يـا بـا تعبیـه سـازهها و آويزهای
كمكـی نصـب شـود (قـاب كمكـی ،زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود كـه
مسـیر سـازهها قطـع شـود يـا فاصله میـان لبه قـاب دريچه و سـازههای
پنلخـور مجـاور از انـدازه مجـاز بیشـتر باشـد) .توجـه شـود كـه فاصله
آزاد میـان لبـه قـاب دريچـه و سـازههای پنلخـور مجـاور (حداقـل در
دو لبـه هـم راسـتا) بايـد بیـش از  30و كمتـر از  100میلیمتـر در نظر
گرفته شـود.
بـرای بـرش محـل دريچه بـر روی پنل ،بايد ابعـاد قـاب پیرامونی دريچه
در نظر گرفته شـود .برای برشـكاری و پرداخت از اره چاقويی و سـوهان
اسـتفاده میشود.
دريچـه در محـل خود مسـتقر و به وسـیله پیـچ ( TBبه فواصـل حداكثر
 15سـانتیمتر) بـه پنـل نصب میشـود.

نكات
فنی

در هنـگام انتخـاب دريچـه بازديـد ،بايـد بـه ضخامـت
اليههـای پوششـی توجـه نمـود.
در سـاختارهای دارای كـد حريـق ،دريچه بازديـد بايد از
نـوع مقـاوم در برابـر حريـق انتخـاب و بـا جزئیـات ويژه
اجرا شـود**.

* جهت كسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع دريچه بازديد ،با دايره مهندسی فروش
تماس حاصل شود.
** جهت كسب اطالعات بیشتر در خصوص نصب دريچه بازديد در ساختارهای دارای كد
حريق ،با دايره پشتیبانی فنی تماس حاصل شود.

جزئیات اجرای بازشوی دريچه بازديد

≥ 30 mm

(CD60

)F47

5
≥ 30
≤ 100

5

)+ 2x5 mm

(

≥ 30
≤ 100

جزئیات نصب دريچه بازديد
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نصب دریچه دسترسی (بازدید)

 .۱.8.۳راهنمای نصب دریچههای دسترسی

1

تعیین محل نصب دريچه و ترسیم ابعاد بر روی پنل
4

قرارگیری قاب پیرامونی دريچه
7

نصب دريچه

76

2

بـرشكاری محـل نصـب دريچـه (جهـت سـهولت نصب هر
وجـه  5میلیمتـر بزرگتـر بـرش داده شـود)
5

تنظیم و ثابت كردن محل نصب دريچه
8

اتصال كابل مفتول محافظ

3

تمییز كردن لبههای برش خورده پنل
6

ثابت كردن قاب توسط پیچ به فواصل هر  15سانتیمتر
9

درزگیری و رنﮓآمیزی

سقفهای کاذب

اجرای خروجی تهویه

 .9.۳اجرای خروجی تهویه
بـرای اجـرای خروجی تهويه در پیشـانی سـقف كاذب ،در مرحله زيرسـازی
بايـد يـک قاب كمكی با اسـتفاده از قطعات نبشـی  L25و سـازه  UH36يا
سـازه سـقفی ( CD60يـا  )F47اجـرا نمـود .سـپس يک قاب چوبـی (ويژه
نصـب كانـال) توسـط پیچ بـه قاب كمكـی متصل میگـردد .پـس از تكمیل
مرحلـه قاببنـدی ،نصـب پنـل صـورت میگیـرد .بـرای برش محـل دريچه
بـر روی پنل ،از اره چاقويی و سـوهان اسـتفاده میشـود .در انتهـا دريچه به
وسـیله پیـچ يـا میخ بـه قاب چوبـی متصـل میگردد.

نبشی قاب بندی
()L25

بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در سـطح سـقف كاذب ،به روش مشـابه فوق
عمـل میشـود .در ايـن حالت بـا توجه به ابعـاد و موقعیت خروجـی تهويه و
فاصلـه سـازهگذاری ،ممكـن اسـت تعبیه سـازهها و آويزهای كمكـی (اضافه
بـر سـازههای قاببندی) الزم باشـد.

UH36
L25

(

)
(CD60

)F47

جزئیات نصب دريچه تهويه در پیشانی سقف
≤ 600

بازشـــوي تهويـــه

سازه قــائم
( F47 ، CD60يــا
)UH36
قاب چوبــي
سازه UH36

پیـــچ TN
پیـــچ LB
يــا پــرچ

سازه پنـــل خور ( CD60يــا )F47
≤ 500

پنـــل بــه ضخامت  12/5م.م

نبشــــي L25

نبشــــي قاب بنـــدي ()L25

جزئیات اجرای بازشوی دريچه تهويه در پیشانی سقف
c

≤ 500 mm

c

(F47 ، CD60

. 600

پیچ  TNبه فواصل حداكثر  170م.م
. 12/5

)UH36

L25

LB

()F47 CD60
. 500

جزئیات نصب دريچه تهويه سقفی (بدون برش سازههای سقفی)
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نصب روشنایی توکار

 .۱0.۳نصب روشنایی توکار
روش نصـب روشـنايی تـوكار مشـابه اجرای خروجی تهويه در سـطح سـقف
كاذب اسـت ،بـا ايـن تفـاوت كـه نیازی بـه اجرای قـاب چوبی نمیباشـد.

نوار و بتونه درزگیر

بیرون زدگی سقف متناسب
با اندازه روشنايی مورد نظر

جزئیات اجرای بازشوی روشنايی سقفی توكار

جزئیات نصب روشنايی سقفی توكار (بدون برش سازههای سقفی)

LB
(CD60

جزئیات نصب روشنايی سقفی توكار
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)F47

(CD60

)F47
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هاي کاذب یكپارچه
سقفهاي
ترمیمسقف
ترمیم

جزئیات نصب روشنايی سقفی توكار (بدون برش سازههای سقفی)

جزئیات نصب روشنايی سقفی توكار

 .۱۱.۳ترمیم سقفهاي کاذب یكپارچه
بـه طـور كلـی ،بـرای دسترسـي به فضاي تاسیسـاتي پشـت سـقف كاذب از
دريچههـای بازديد اسـتفاده میشـود؛ اما ممكن اسـت در مواقـع اضطراري،
بـه ناچـار صفحـات گچـی بـرش داده شـوند .در صـورت بـرشكاري ،ترمیم
صفحات بسـیار آسـان است:
 .۱.۱۱.۳ترمیم موضعي*

در صورتـي كـه برشكاري در سـطح محـدودی از صفحات پوششـی صورت
گرفتـه باشـد ،بخـش برش خـورده بـه روش زير ترمیم ميشـود:
لبههـای بخـش بـرش خـورده بـه وسـیله سـوهان پرداخت شـده تا يک
حفـره بـا شـكل هندسـی منظـم (مانند مربـع يا مسـتطیل) بدسـت آيد.

در محـل حفـره ،بـا اسـتفاده از سـازههای سـقفی زيرسـازی انجـام
میشـود .سـازهها در محـل مناسـب توسـط پیـچ  TNبـه صفحـه گچی
متصـل میشـوند.
پـس از انجـام زيرسـازی ،يـک قطعـه پنـل (متناسـب بـا شـكل و ابعـاد
حفـره) توسـط پیـچ  TNبـه زيرسـازی متصـل میشـود.
در انتهـا ،درزگیـری انجـام و سـطح كار جهـت پذيرش پوشـش نهايی
آمادهسـازی میشـود.
 .۲.۱۱.۳تعویض قطعات
در صورتـی كـه بـرشكاري در سـطح وسـیعی صـورت گرفتـه باشـد ،اليـه
پوششـي بـه سـادگي قابـل جايگزينـی خواهـد بـود.

* در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به مبحث «ديوارهای جداكننده» مراجعه شود.
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سقف زیر سقف

 .۱۲.۳سقف زیر سقف
امـــكان اجـــرای يـــک ســـقف كاذب زيـــر ســـقف كاذب ديگـــر در ايـــن
سیســـتم وجـــود دارد .معمـــوال زمانیكـــه الزاماتـــی نظیـــر مقاومـــت در
برابـــر حريـــق و عايـــق صوتـــی بـــاال و يـــا طرحهـــای دكوراتیـــو توامـــا
در يـــک ســـقف وجـــود داشـــته باشـــند ،پیشـــنهاد میگـــردد از ســـاختار
ســـقف زيـــر ســـقف اســـتفاده گـــردد.

1

سقف کاذب یكپارچه  D112a.irدارای کد حریق
(سقف فوقانی)

نوع سقف كاذب  D112a.irو نوع زيرسازی  CD60و آويز نانیوس
سـقف كاذب فوقانـی بايسـتی بطـور كامـل اجـرا گـردد و حـذف يـک يا
چنـد المـان از سـقف ياد شـده مجـاز نمیباشـد.
فواصل زيرسازی سازههای باربر و آويزهای سقف فوقانی از (جدول )9-5
اطالعات عملكردی ساختارها استخراج گردد.

2

مثال :سقف كاذب يكپارچه  D112فاقد كد حريق
زير سقف كاذب يكپارچه  D112دارای كد حريق از پايین سقف

a

فواصل سازه های پنل خور
سقف فوقانی و آويزهای سقف زيرين

سقف کاذب یكپارچه  D112a.irفاقد کد حریق
(سقف زیرین)

1

نوع سقف كاذب  D112a.irو نوع زيرسازی CD60
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی ،پیچ چند منظوره  FNمیباشد.
محـل ايـن اتصال و آويزهـا دقیقا بايسـتی منطبق بر سـازههای پنلخور
سـقف فوقانی باشد.
حداكثـر وزن كل سـقف زيرين بـه انضمام متعلقـات آن 15 ،كیلوگرم در
هـر مترمربع در نظر گرفته شـود.

در صـورت اسـتفاده از پنلهـای آكوسـتیک در سـقف كاذب زيرين ،حداكثر
بـار مجـاز وارده بـه پنلهـا  0/5كیلوگـرم و حداكثـر بـار مجـاز وارده بـه
سـازهها  3كیلوگـرم میباشـد.

2

فا

صله

c
ساز
هه
ای

با

ربر

b
فواصل سازه های پنل خور

سقف زير سقف

 .۱.۱۲.۳حداکثــر فواصــل ســازههای پنلخــور ،باربــر و
آویزهــای ســقف زیریــن

آويز نانیوس

جدول  :7-5حداكثر فواصل سازهها

c

0.15kN

a

1000

400

1200

400

* ضخامت ورق 0/6 F47میلیمتر است.
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سازه پنل خورCD60

پنل گچی

b
پنل گچی
)GKB(I

500

پنلهای
آكوستیک

300

2

800

800

پین نانیوس
ركاب (چنگک) نانیوس

سازه باربرCD60

1

حداکثر فاصله سازه
باربر سقف زیرین

حداکثر فاصله
آویزها بر اساس
رده وزنی حداکثر

حداکثر فاصله سازه پنلخور
سقف زیرین بر اساس نوع پنل

b

سازه پنل خورCD60

جزيیات اجرايی سقف زير سقف

اتصال مستقیم (براكت)CD60

پیچ چند منظوره FN

پنل گچی

سقفهای کاذب

اطالعات عملكردي ساختارها

 .۱۳.۳اطالعات عملكردي ساختارها
 .۱.۱۳.۳سـقف کاذب  D112a.irبـدون کـد حریـق (سـازه  F47و
آویـز ترکیبی)
جدول  :8-5حداكثر فاصله سازههای باربر و آويزها

فاصله آويزها a

فاصله
سازههای باربر c
[]mm

 .۲.۱۳.۳سـقف کاذب  D112a.irبـدون کد حریق یـا دارای کد حریق
از پایین سـقف کاذب (سـازه  CD60و آویز نانیـوس یا براکت)
جدول  :9-5حداكثر فاصله سازههای باربر و آويزها

فاصله آويزها a

فاصله
سازههای باربر c

[]mm
رده وزنی سقف كاذب []kN/m2
≤ 0/15

≤ 0/30

≤ 0/50

500

950

750

650

600

900

700

600

700

850

700

550

800

800

650

-

900

800

600

-

1000

750

-

-

1100

750

-

-

[]mm

500
600
700
800
900
1000
1100
1200

[]mm

رده وزنی سقف كاذب []kN/m2
≤ 0/15

≤ 0/30

≤ 0/50

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
900

950
900
850
800
800
750
*750
-

800
750
*700
*700
-

* در صورتی كه فاصله سازههای پنلخور  800میلیمتر باشد ،معتبر نمیباشد.

 .۳.۱۳.۳سقف کاذب  D112a.irدارای کد حریق از باالی سقف کاذب
(سازه  CD60و آویز نانیوس یا براکت)
جدول  :۱0-5حداكثر فاصله سازههای باربر و آويزها
فاصله سازههای باربر
c

فاصله آویزها
a

[]mm

[]mm

850

750

750

600

الیههای عایق مورد نیاز
برای مقاومت در برابر حریق
پشم معدنی نوع S

کد حریق
از باالی سقف كاذب

حداقل ضخامت

3

[]mm

و

F60

F30

F90

توضیـح ايـن كه سـازههای پنلخور توسـط قطعـه اتصال كامـل  CD60به
سـازههای باربـر متصل میشـوند.
ضخامت ورق سازههای سقفی  0/6میلیمتر میباشد.
بخش
3.1.1
اليه عايق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162
 Sمصالح ساختمانی رده  Aبا نقطه ذوب حداقل 1000
درجه سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17

[ ]kg/m

(40 )60
به عرض  150میلیمتر
بر روی سازههای باربـر
(40 )60
(40 )60
(40 )60

نكته
فنی

حداقل چگالی

(40 )30

150 mm

(40 )30
(40 )30
(40 )30

زيرسـازی تركیبـی زيـر (متشـكل از سـازههای  F47و
 )CD60بـرای سـقفهای كاذب  D112a.irبـا پوشـش
يـک اليـه پنـل  12/5میلیمتـری (سـاختار بـدون كـد
حريـق) قابـل اجـرا میباشـد:
سازه پنلخور F47 :به فواصل 50سانتیمتر
سازه باربر CD60 :به فواصل  100سانتیمتر
آويـز :نانیـوس ،براكـت يـا آويـز تركیبی بـه فواصل 100
سـانتیمتر
81

سقفهای کاذب

اطالعات عملكردي ساختارها

 .4.۱۳.۳سـقف کاذب  D112b.irبـدون کـد حریـق ،سـازه  F47و
آویـز ترکیبی

 .5.۱۳.۳سـقف کاذب  D112b.irبـدون کـد حریق یا کـد حریق از
پاییـن سـقف کاذب ،سـازه  CD60و آویز نانیوس یـا براکت

فاصله آویزها a

فاصله آویزها a

جدول  :۱۱-5حداكثر فاصله آويزها

جدول  :۱۲-5حداكثر فاصله آويزها

[]mm

[]mm
رده وزنی سقف كاذب []kN/m2

رده وزنی سقف كاذب []kN/m2

≤ 0/15

≤ 0/30

≤ 0/15

≤ 0/30

1100

900

1250

1200

 .6.۱۳.۳سقف کاذب  D112a.irو  D112b.irبدون کد حریق
جدول  :۱۳-5حداكثر فاصله سازههای پنلخور :بر اساس DIN 18181

ضخامت پنل

فاصله سازههای پنلخور b

[]mm

[]mm

 12/5يا 2×12/5

500

15

550

18

600

20

600

25

800

 .7.۱۳.۳سـقف کاذب  D112a.irدارای کـد حریـق از پایین و یا باالی
سـقف کاذب ،بـدون درنظر گرفتن مقاومت سـقف اصلی
جدول  :۱4-5مقاومت در برابر حريق

الزامـــات سقــــف اصلـــی؛
کد حریق از پایین سقف کاذب
(كد حريق برای سقف اصلی الزامی نیست)
کد حریق از باالی سقف کاذب
(سقف اصلی بايد دارای كد حريق برابر با سقف كاذب باشد)

کد حریق
از پايین
سقف كاذب

از باالی
سقف كاذب

F30
F60

( FRيا )GKF

b

حداقل ضخامت

حداقل چگالی

[]mm

[]mm

[]mm

[]kg/m3

20

600

2×12/5

500

18+15

500

2×20

F90

25+18
F30

ضخامت ورق سازههای سقفی  0/6میلیمتر میباشد.

حداقل
ضخامت پنل

حداکثر فاصله
سازههای پنلخور

F30

F30

F60

F60

F90

F90

15
18

600

2×12/5

500

18+15
2×20
25+18

-

500
500

اليه سراسری پشم معدنی نوع S
(40 )60

اليه پشم معدنی نوع  Sبه عرض
 150میلیمتر بر روی سازههای باربر
(40 )60

500

+

(40 )30

(40 )30

اليه سراسری پشم معدنی نوع S
(2×40 )60

(40 )30

اليه عايق پشم معدنی مطابق با  DIN EN 13162بخش 3.1.1

 Sمصالح ساختمانی رده  Aبا نقطه ذوب حداقل  1000درجه سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17
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الیه عایق مورد نیاز
برای مقاومت در برابر حریق

سقفهای کاذب

اطالعات عملكردي ساختارها

 .8.۱۳.۳سقف کاذب  D112a.irو  D112b.irدارای کد حریق از
پایین و باالی سقف کاذب با در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی
جدول  :۱5-5مقاومت در برابر حريق

کد حریق
نوع سقف اصلی بر اساس DIN 4102-4

ساختار

II

I

حداقل
ضخامت پنل
( FRيا )GKF

حداکثر
فاصله سازههای
پنلخور

III

الیه عایق پشم
معدنی در فضای
پشت سقف کاذب

b

-a[]mm

[]mm

[]mm

حداقل فاصله
میان سقف کاذب
و سقف اصلی

a

a

a

مجاز نیست
بدون اليه عايق يا

20
15

F30

G

مجاز نیست
مجاز نیست
G

40
40

20
12/5
15
12/5

مجاز نیست
مجاز نیست
G

40
40
80

2×15
(25 )2×12/5
(20 )2×12/5
(25 )2×12/5

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست
S

40
80
80

20
12/5
15

F30

F30

F60

(25 )2×12/5
(20 )2×12/5
15
(20 )2×12/5

F60

40

F60

20
15
12/5
15

F90

15

500

G

400
برای ساختارهای
تک اليه
و
500
برای ساختارهای
دو اليه

500

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست
S

40
80
80

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست
S

40
80
80

مجاز نیست

80

اليه عايق پشم معدنی مطابق با  DIN EN 13162بخش 3.1.1
 Sمصالح ساختمانی رده  Aبا نقطه ذوب حداقل  1000درجه سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17؛

ضخامت حداقل  50میلیمتر و چگالی حداقل  40كیلوگرم بر متر مكعب

 Gمصالح ساختمانی رده A
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اطالعات عملكردي ساختارها
 .9.۱۳.۳عایق صـوتی ســقف کــاذب  D112a.irبـر اسـاس DIN
 ،4109ضمیمه  ۱و۲
جدول  :۱6-5عايق صوتی طولی

L,W,R

 :Rبراساس ارتفاع آويز  400میلیمتر*

RL,W,R

ضخامت
الیه پوششی

ساختار

[]mm

اتصال ديوار جداكننده
به سقف كاذب ،با اليه
پوششی پیوسته

اتصال ديوار جداكننده
به سقف كاذب ،با اليه
پوششی منقطع

[]dB

بدون اليه پشم معدنی

اليه سراسری پشم معدنی
 40میلیمتر ≤

 80میلیمتر ≤

تک اليه
≤  12/5میلیمتر

46

47

48

دو اليه
≤  2×12/5میلیمتر

53

54

54

تک اليه
≤  12/5میلیمتر

48

52

54

دو اليه
≤  2×12/5میلیمتر

55

57

57

≥ 400 mm

اتصال ديوار جداكننده
به سقف كاذب ،با اليـه
پوششی منقطع و كتیبه
جاذب صوت**

تک اليه
≤  12/5میلیمتر

اتصال ديوار جداكننده به
سقف اصلی ،با جداسازی
اليه پوششی و زيرسازی
سقف كاذب

دو اليه
≤  2×12/5میلیمتر

جداسازی فضای پشت
سقف كاذب با استفاده از
كتیبه ديوار خشک

تک اليه
≤  12/5میلیمتر

65

اتصال ديوار جداكننده به
سقف اصلی ،با اليههای
پوششی امتداد يافته تا
سقف اصلی

تک اليه
≤  12/5میلیمتر

65

* درصورتی كه ارتفاع آويز بیش از  400میلیمتر باشد ،میزان افت شدت صوت به اندازه  1دسی بل كاهش میيابد.

60

63

55

** كتیبه جاذب صوت به عرض حداقل  400میلیمتر؛ ساخته شده از پشم معدنی مطابق با  ،DIN EN 13162دارای مقاومت موج طولی r≤8 kPa.s/m3
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سقفهای کاذب

 ۱۳۱.سقف کاذب خود ایستا (بدون آویز)
معرفي
معرفيD131.ir

 .۱4.۳معرفي  D131.irسقف کاذب خود ایستا (بدون آویز)
 .۱.۱4.۳مرور ساختار
زماني كه امكان آويزگیري وجود نداشته باشد ،از سقف كاذب خود ايستا استفاده
ميشود .به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار ،اين نوع سقف كاذب مشابه
ديوار جداكننده بوده با اين تفاوت كه به صورت افقي اجرا ميشود .يک نمونه از
كاربردهاي سقف كاذب خود ايستا ،در راهرو هتلها و بیمارستانها است كه حجم
تاسیسات بسیار باال بوده و آويزگیري امكان پذير نمیباشد.
 .۲.۱4.۳تشریح مزایا
بدون شک ،مهمترين مزيت سقفهای كاذب خود ايستا ،عدم نیاز به اجرای آويز
است .به عالوه ،اين ساختار دارای مزايای ديگر سقفهای كاذب مانند سرعت،
سهولت و دقت باال در اجرا و مقاومت در برابر زلزله نیز میباشد.
 .۳.۱4.۳اجزای ساختار
اجزای مورد مصرف در سقف كاذب خود ايستا مشابه ديوار جداكننده است.

85

سقفهای کاذب

سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق

 .۱5.۳ســقف کاذب خــود ایســتای بــدون
کــد حریــق
در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازههای
اسـتاد تـک و دوتايـی اسـتفاده میشـود .بـرای
پوشـشكاری میتـوان از پنلهـای بـا ضخامـت
 18 ،12/5و  2×12/5میلیمتـر اسـتفاده نمـود
و بـه كارگیـری اليـه عايـق بـا وزن حداكثـر 5
كیلوگـرم بـر مترمربـع مجـاز میباشـد.

حداكثر عر

v

مطـابق با

ض اتاق (

يا )20-5
ول 19-5
جد

اتصال سازه سقفی به دیوار خشک (برش )A-A
اســـتاد
رانــر

≥ 75
 2اليــه پنـــل RG

بــه ضخامت  12/5م.م

b ≤ 500

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (سازه تک) (برش )C-C
اســـتاد تــک
بــه عنوان سازه ســــقفي

اتصـــال بــال فوقــــاني اســـتاد بــه رانــر

بــه وســـیله پــرچ  ،پـــانچ يــا پیـــچ LB

استاد دوتايی به عنوان سازه سقفی
پیچ  LBبه فواصل حداكثر  750م.م

رانــر

اتصال هر دو بال فوقانی استادها
به رانر به وسیله پرچ ،پانچ يا پیچ LB

≥ 62,5

≥ 68

پنـــل  RGبــه ضخامت  12/5م.م
b ≤ 500

86

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (سازه دوتایی) (برش )C-C

b ≤ 500

پنـــل  RGبــه ضخامت  18م.م
b ≤ 600

b ≤ 600

سقفهای کاذب

سقف کاذب خود ایستا با کد حریق  ۳0دقیقه از پایین سقف کاذب

 .۱6.۳ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد
حریــق  ۳0دقیقــه از پاییــن ســقف کاذب
در زيرســـازی ايـــن ســـاختار از ســـازههای
اســـتاد دوتايـــی اســـتفاده میشـــود.
در ارتبـــاط بـــا پوشـــشكاری و اجـــرای اليـــه
عايـــق دو امـــكان وجـــود دارد:
پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت 18
میلیمتـر و اليـه عايـق از پشـم معدنـی نـوع
 Gبـا ضخامـت حداقـل  40میلیمتـر
پنل مقاوم در برابر حريق با ضخامت  25يا
 2×12/5میلیمتر ،بدون نیاز به اجرای اليه
عايق (استفاده از عايق با رده حداقل  B2مجاز
میباشد)

ثر عرض
حـداك

اتصال و درزگیری لبه طولی (برش )B-B

ل )21-5
ق با جدو
ـاب

اتاق (مط

اتصال سازه تراز باربر به دیوار خشک (برش )D-D

اتصـــال رانــر بــه اســتادهاي ديــوار خشک

پیـــچ  LBبــه فواصـــل حـــداكثر  750م.م
اســـتاد دوتـــايي بــه عنوان سازه ســــقفي

بــه وســـیله  2عدد پیـــچ FN

≥ 75

استاد دوتايی به
عنوان سازه سقفی

پنـــل  FRبــه ضخامت  25م.م
حـــداكثر عرض اتــاق

نــوار و بتونــــه درزگـــیر
پنـــل  FRبــه ضخامت  25م.م

اتصال سازه سقفی به دیوار خشک (برش )A-A

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (برش )C-C
اتصال هر دو بال فوقانی استادها به رانر
به وسیله پرچ ،پانچ يا پیچ LB

اســـتاد دوتـــايي
بــه عنوان سازه ســــقفي

اســـتاد
رانــر

رانــر
≥ 68

≥ 75

پنـــل  FRبــه ضخامت  18م.م
عــايق پشـــم معــدني كــالس  Aبــه ضخامت حداقل 40م.م
(الــزامي بــراي ســاختار داراي كــد حــريق)
≤ 600

b

≤ 600

b

 2اليــه پنـــل  FRبــه ضخامت  12/5م.م
b ≤ 500
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))
سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳0دقیقه از پایین و باالی سقف کاذب (تیپ A

 .۱7.۳ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد
حریــق ۳0دقیقــه از پاییــن و باالی ســقف
کاذب (تیــپ )A
در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازههای اسـتاد
دوتايـی اسـتفاده میشـود كـه بـال آنها توسـط
نـواری از پنـل مقـاوم در برابر حريـق به ضخامت
 25میليمتـر و بـه پهنای حداقـل  120میليمتر
محافظـت میشـود .بـرای پوشـشكاری از پنـل
مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت  18میلیمتر
اسـتفاده میشـود.
در ارتبـاط بـا اجـرای اليـه عايـق ،بـه كارگیـری
يكـی از دو گزينـه زيـر الزامـی اسـت:
پشم معدنی نوع  Sبا ضخامت حداقل  60میلیمتر
و چگالی حداقل  30كیلوگرم بر مترمكعب
پشم معدنی نوع  Sبا ضخامت حداقل  40میلیمتر
و چگالی حداقل  40كیلوگرم بر مترمكعب

ثر عرض
حـداك

اتصال و لبه درزگیری لبه طولی (برش )B-B

اتاق (مط

اتصال سازه تراز باربر به دیوار خشک (برش )D-D

پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل FR
بــه ضخامت  25م.م و عرض  120م.م

اســـتاد دوتـــايي
بــه عنوان سازه ســــقفي

ل )22-5
ق با جدو
ـاب

اتصـــال رانــر بــه اســتادهاي ديــوار خشک

بــه وســـیله  2عدد پیـــچ FN

≥ 93

اســـتاد دوتـــايي
بــه عنوان
سازه ســــقفي
نــوار و بتونــــه درزگـــیر
پنـــل  FRبــه ضخامت  18م.م

حـــداكثر عرض اتــاق

اتصال سازه سقفی به دیوار خشک (برش )A-A

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (برش )C-C
پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل FR
بــه ضخامت  25م.م و عرض  120م.م

رانــر

120
100

10

عــايق پشـــم معــدني
(مطــابق مشخصــات)

10

پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل FR

بــه ضخامت  25م.م و عرض  60م.م

≥ 93

اســـتاد

پنـــل  FRبــه ضخامت  18م.م
≤ 600
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b

≤ 600

≤ 600

b

b

سقفهای کاذب

 ۳0دقیقه از پایین و باالی سقف کاذب (تیپ ))B
حریق۳0
کدحریق
ایستاباباکد
خودایستا
کاذبخود
سقفکاذب
سقف

 .۱8.۳ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد
حریــق  ۳0دقیقــه از پاییــن و بــاالی
ســقف کاذب (تیــپ )B
در زيرســـازی ايـــن ســـاختار از ســـازههای
اســـتاد دوتايـــی اســـتفاده میشـــود كـــه بـــال
آنه ــا توس ــط ن ــواری از پن ــل مق ــاوم در براب ــر
حريـــق بـــه ضخامـــت  25میليمتـــر و بـــه
پهنـــای حداقـــل  120میليمتـــر محافظـــت
میشـــود .بـــرای پوشـــشكاری از پنـــل مقـــاوم
در برابـــر حريـــق بـــا ضخامـــت  18میلیمتـــر
اســـتفاده میشـــود .اجـــرای اليـــه عايـــق در
اي ــن س ــاختار ضرورت ــی نداش ــته ،لیك ــن نص ــب
اليـــه گســـترده محافـــظ از پنـــل مقـــاوم در
برابـــر حريـــق بـــه ضخامـــت  12/5میليمتـــر
الزامـــی اســـت.

ثر عرض
حـداك

اتصال و درزگیری لبه طولی (برش )B-B

ل )23-5
ق با جدو
ـاب

اتاق (مط

اتصال سازه تراز باربر به دیوار خشک (برش )D-D

. 25

استاد دوتايی به عنوان سازه سقفی

FR

FR

. 120

≥ 105,5

پوشش محافظ در سراسر سطح از پنلFR
به ضخامت  12/5م.م؛ پنل ها محكم و بدون
فاصله در كنار يكديگر قرار گرفته و نیازی
به اتصال با پیچ نیست

2

FN

. 18

اتصال سازه سقفی به دیوار خشک (برش )A-A

اتصال و درزگیری لبه برش خورده (برش )C-C
پوشش محافظ در سراسر سطح از پنل  FRبه ضخات  12/5م.م؛ پنل ها محكم
و بدون فاصله در كنار يكديگر قرار گرفته و نیازی به اتصال با پیچ نیست
به عنوان سـازه سقـفی

120
100

10

. 25

FR

. 60

10

≥ 105.5

. 25
FR

≤ 600

b

≤ 600

b

. 120

رانر

پنل  FRبه ضخامت  18م.م

≤ 600

b
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سقفهای کاذب
روش اجرا

 .۱9.۳روش اجرا
 .۱.۱9.۳اجراي زیرسازي
قبـل از اجـراي زيرسـازي ،بايد نوع و آرايش آن بر اسـاس دهانه سـقف ،نوع
پوشـشكاری ،نـوع عايقگـذاري و نـوع مقاومـت در برابر حريـق (در صورت
اجـراي سـاختارهاي داراي كد حريـق) و از طريق جـداول مندرج در مبحث
اخیر اسـتخراج شود.
اجرای سازه تراز باربر
بــه وســیله ريســمان رنــﮓ پــاش ،خــط تــراز ســقف كاذب بــر روي ديــوار
پیرامونــي مشــخص ميشــود .ســازه ( UW/Uبــه عنــوان ســازه تــراز
باربــر) در محــل خــود بــه وســیله عامــل اتصــال مناســب و در فواصــل
معیــن (بــه شــرح زيــر) بــه ديــوار زمینــه متصــل میگــردد:
در صورتــي كــه ديــوار زمینــه بنايــي باشــد ،عامــل اتصــال مناســب پیــچ
و رول پــالگ بــوده و فاصلــه عوامــل اتصــال حداكثــر  30ســانتيمتر
میباشــد.
در صورتـي كـه ديـوار زمینـه ديوار خشـک باشـد ،عامل اتصال مناسـب
دو عـدد پیـچ  FNبـوده و فاصلـه عوامـل اتصـال حداكثر  60سـانتيمتر
میباشـد.

اجرای سازههای سقفی
ســـازههای ( CW/Cبـــه عنـــوان ســـازه باربـــر) در درون ســـازههای
تـــراز قـــرار ميگیرنـــد .نشـــیمنگاه ســـازههای باربـــر روی بـــال ســـازه
تـــراز بايـــد حداقـــل  30میليمتـــر باشـــد .فاصلـــه ايـــن ســـازهها بنـــا
بـــه نـــوع پوشـــشكاری ميتوانـــد  50يـــا  60ســـانتيمتر باشـــد .بســـته
ب ــه عملك ــرد م ــورد نظ ــر ،ممك ــن اس ــت س ــازهها ب ــه ص ــورت ت ــک ي ــا
دوتاي ــي اج ــرا ش ــوند.

نكات
فنی

در صورت نیاز به عايقبندی صوتی سقف ،قبل از نصب
سازههای سقفی ابتدا و انتهای كار ،نوار فوم (يا دو رديف
خمیر درزبند) بر روی جان آنها اجرا ميشود .عدم رعايت
جزئیات اخیر ،سهم زيادي در كاهش عملكرد صوتي
ساختار خواهد داشت .چنانچه اعضاي پیراموني سقف
از جنس مصالح توپر باشد (مانند ديوار بنايي) ،سازههای
سقفی ابتدا و انتهای كار با استفاده از پیچ و رول پالگ
به اعضاي مذكور متصل ميگردند .در صورتي كه اعضاي
پیراموني سقف از جنس مصالح مجوف باشد (مانند ديوار
خشک) ،سازههای سقفی ابتدا و انتهای كار با استفاده از
مهارهای ويژه اعضای توخالی (يا پیچ  FNدرصورت وجود
استاد در محل اتصال) به اعضاي مذكور متصل ميگردند.
در هر دو حالت فوق الذكر ،عوامل اتصال در فواصل حداكثر
 60سانتيمتر به اعضاي پیراموني متصل ميشود .توجه
شود كه فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه نبايد از 10
سانتيمتر بیشتر باشد.
براي سهولت جايگیري سازههای سقفی در سازه تراز،
سازههای سقفی را ميتوان  5میليمتر كوتاه تر از دهانه
سقف بريد.

پیچ و رول پالگ  /پیچ FN

نكات
فنی
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در صورتـی كـه دهانـه سـقف كاذب از  2/25متـر كمتر
باشـد ،فواصـل عوامـل اتصـال فـوق را میتـوان دو برابر
نمود.
فاصلـه اولیـن عامل اتصال از انتهاي سـازه تـراز نبايد از
 10سـانتيمتر بیشـتر باشد.
درصـــورت بنايـــي بـــودن ديـــوار پیرامونـــي ،ســـازه
ت ــراز پ ــس از ن ــازکكاري و ب ــر روي پوش ــش نهاي ــي
گـــچ ديـــوار اجـــرا ميشـــود .همچنیـــن ،بايـــد نـــوار
چســـب جداكننـــده در حـــد فاصـــل ســـازه تـــراز و
ديـــوار قـــرار گیـــرد.
در صـــورت نیـــاز بـــه عايقبنـــدی صوتـــی ســـقف،
قب ــل از نص ــب س ــازه ت ــراز ،ن ــوار ف ــوم (ي ــا دو ردي ــف
خمی ــر درزبن ــد) ب ــر ج ــان آن اج ــرا ميش ــود .ع ــدم
رعايـــت جزئیـــات اخیـــر ،ســـهم زيـــادي در كاهـــش
عملك ــرد صوت ــي س ــاختار خواه ــد داش ــت.

بالهــای فوقانــی ســازههای ســقفی را بايــد بــه وســیله پیــچ  ،LBپــرچ
يــا پانــچ بــه بــال فوقانــی ســازه تــراز متصــل نمــود (در صــورت نصــب
نــوار محافــظ بــال در ســاختار دارای كــد حريــق ،انجــام ايــن اتصــال
الزم نخواهــد بــود).
در صـورت اجـرای سـازههای سـقفی بـه صـورت دوتايـي ،جـان آنهـا
بايـد توسـط پیـچ  LBو در فواصـل حداكثـر  75سـانتيمتر بـه يكديگـر
متصل شـوند.

سقفهای کاذب

روش اجرا

افزايـش طول سـازههای سـقفی تحت هیچ شـرايطی مجاز
نمی باشد.

نكته
مهم

m
0m
0
6

≤

≤ 750 mm

30 mm

LB

. 750

،

جزئیات سازه سقفی دوتايی

 .۲.۱9.۳اجراي بازشوها
بازشـوهايي نظیـر دريچههـاي بازديـد ،خروجيهـاي تهويـه و چراغهـاي
تـوكار در سـقفهاي كاذب بـه سـادگي اجـرا ميشـوند.
در اجرای بازشوها ،موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:
بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف كاذب ،اسـتفاده از تمهیدات مناسـب
جهـت حفـظ اسـتحكام ،يكپارچگـي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت.
قاعـده كلـي كار بـر ايـن اسـت كـه چنانچـه اجرای بازشـو موجـب قطع
سـازههای سـقفی شـود ،بايد از سـازههاي كمكي براي حفظ يكپارچگي
و ايسـتايي سـاختار اسـتفاده نمود.
جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر چراغهـای سـقفي تـوكار ،در نظـر
گرفتـن حداقـل فضـاي تاسیسـاتی پشـت سـقف كاذب بـراي جاسـازي
ايـن ادوات ضـروري اسـت.
چنانچـه وزن ادواتـی نظیر چراغها از میزان مجاز بیشـتر باشـد ،اسـتفاده
از آويزهـاي كمكي براي حفظ ايسـتايي سـاختار ضـروري خواهد بود.

. 25

m
m
0
60

LB
FR

. 120

≤

30 mm

اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر

D1
D1

B2 / B4

A2

A2

C2 / C4

C2 / C4

C1

C1

C3

C3

A1

A1

B1
B1
B2 / B4

جانمايی عناصر الحاقی سقف
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جزئیات نصب دریچه بازدید
Type A

Type B
≤ 600 mm
TB

FR

(

)TN

≥5

TB

450 mm

6

FR

(

6

Type B

. 170

Type A

)TN

≥5

TB

≤ 1500 mm

6

جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار

6

جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار

≤ 400 mm

≤ 1000 mm

FR

≤ 600 mm
25

25

. 400 ×1000
. 25

. 170

از پنل FR

. 400 ×1000
. 25

25
≥H

چـراغ تـوكــار
بــرش B1-B1
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چـراغ تـوكــار

بــرش C1-C1

(
. 200 × 200

)

سقفهای کاذب

نصب الیه عایق

 .۲0.۳نصب الیه عایق
در صـــورت نیـــاز ،نصـــب اليـــه عايـــق در فضـــاي خالـــي پشـــت ســـقف
كاذب صـــورت ميگیـــرد .اجـــراي ايـــن اليـــه بايـــد بـــه نحـــوی باشـــد
كـــه شـــكاف ،درز و يـــا فاصلـــه خالـــي بیـــن قطعـــات عايـــق وجـــود
نداشـــته باشـــد .همچنیـــن ،اصـــول حصیرچینـــی در نصـــب اليـــه عايـــق
بايـــد رعايـــت شـــود.

تذکر

فاصله مجاز اجراي پیچها بر روي صفحات گچي  17سانتيمتر ميباشد.
در ساختارهاي دو اليه ،فاصله مجاز اجراي پیچها در اليه اول را ميتوان
حداكثر تا سه برابر ( 50سانتيمتر) افزايش داد ،مشروط بر اين كه اليه
دوم (اليه پوششي نهايي) در همان روز نصب شود .براي پوششكاری با
صفحات با ضخامت  20میليمتر و بیشتر ،اجراي پیچها در اليه اول را
ميتوان حداكثر تا دو برابر ( 30سانتيمتر) افزايش داد.

در صـورت اجـرای اليـه عايـق ،بايـد وزن آن را در تعییـن
نـوع زيرسـازی در نظـر گرفـت .حداكثـر وزن مجـاز اليـه
عايـق 5 ،كیلوگـرم بـر مترمربـع اسـت.

 .۲۱.۳نصب صفحات
در ايـن بخـش صرفـا بـه برخـي از اصـول نصـب صفحـات روكـشدار گچي
اشـاره شـده است*.
بـراي دسـتیابي بـه حداكثـر اسـتحكام در سـاختار ،بايد صفحـات گچي
بـه نحـوي نصب شـوند كه راسـتاي طولـي آنهـا (لبههـاي كارخانه اي)
عمـود بـر راسـتاي سـازهها قرار گیـرد .در ايـن حالـت ،همـواره لبههاي
بـرش خـورده در محـل سـازهها قـرار میگیرند.
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي ،بـه وسـیله پیـچ مخصـوص و بـا
اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیـم صـورت ميگیـرد .پیـچ مورد
مصـرف بـراي نصـب پنـل بايد به نحوي انتخاب شـود كه پـس از عبور از
اليههـاي پوششـي ،حداقـل  10میليمتـر در سـازه زيريـن نیـز نفـوذ كند.

نكات
فنی

* جهت كسب اطالعات تكمیلي ،به مبحث «دستور العمل برش ،نصب ،درزگیري و آماده
سازي صفحات روكشدار گچي» رجوع شود.

نصـــب صفحـــات بايـــد از وســـط ســـقف آغـــاز
و بـــه حاشـــیه ها ختـــم شـــود .همچنیـــن
می تـــوان نصـــب صفحـــات را از يـــک كنـــج
آغـــاز نمـــوده و در هـــر دو امتـــداد طولـــی
و عرضـــی ،بـــه طـــور همگـــن پوشـــش كاری
را ادامـــه داد .عـــدم رعايـــت جزئیـــات اخیـــر
موجـــب ايجـــاد تـــرک بـــر اثـــر خیـــز ســـقف
كاذب خواهـــد شـــد.
در كلیـــه ســـاختارهاي تـــک اليـــه و چنـــد اليـــه،
پنلهـــا بايـــد بـــه صـــورت حصیرچیـــن اجـــرا
شـــوند .در ســـاختارهای ســـقف بـــه جهـــت كاهـــش
مصـــرف زيرســـازی ،فاصلـــه دو درز نبايـــد كمتـــر از
 50ســـانتیمتر باشـــد (توصیـــه میشـــود مضربـــی
از عـــدد  50باشـــد).
عـــدم رعايـــت اصـــول حصیرچینـــي و امتـــداد
يافتـــن درزهـــا در طـــول يكديگـــر ،موجـــب
تضعیـــف ســـاختار و همچنیـــن ايجـــاد تـــرک در
محـــل درزهـــا مي شـــود.

1200

عرض پنـــل

1200

1200

عرض پنـــل

اليــه دوم پنـــل

1200

اليــه اول پنـــل

جزئیات حصیرچینی اليههای پوششی
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سقفهای کاذب

نصب صفحات

در صـورت اجـرای سـازههای سـقفی بـه صـورت دوتايـي ،صفحـات بايد
بـه هـر دو سـازه اتصـال يابند (توسـط پیچهايي كـه به صـورت زيگزاگ
اجرا میشـوند).
170

در صـورت نصـب نـوار محافـظ بـال در سـاختار دارای كد حريـق از باال،
از صفحـه گچـی مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت  25میليمتـر و به
پهنـای حداقـل  120میليمتر اسـتفاده میشـود .برای نصب نـوار مذكور
بـر روی بـال سـازههای سـقفی ،پیچهـا بايـد بـه صـورت زيگـزاگ و در
فواصـل  25سـانتيمتر اجرا شـوند.

170
250

پیـــچ TN

340 mm

500 mm

جزئیات اتصال نوار محافظ بال به سازه سقفی

جزئیات اتصال اليههای پوششی به سازههای سقفی دوتايی

در صـورت نصـب اليـه گسـترده محافظ در سـاختار دارای كـد حريق از
بـاال ،از صفحـه گچـی مقـاوم در برابر حريـق به ضخامـت  12/5میليمتر
اسـتفاده میشـود .بـرای نصـب اليـه مذكـور نیـازی بـه اتصـال پیچـی
نبـوده ،لیكـن اجـراي صفحـات بايـد بـه نحوی باشـد كـه شـكاف ،درز و
يـا فاصلـه خالـي میـان آنها و میـان صفحـات و عناصـر پیرامونی وجود
نداشـته باشـد .همچنیـن ،لبههای برش خـورده بايد در محل سـازههای
سـقفی قـرار گیرند.

صفح ــات گچ ــی را باي ــد ب ــا ب ــه كارگی ــری اتص ــاالت لغزش ــی (مانن ــد
ايجـــاد اتصـــال بـــا خـــط ســـايه يـــا تـــرن فیكـــس) از عناصـــری
كـــه جنـــس آنهـــا گـــچ نمیباشـــد (بـــه ويـــژه در ســـتونها) و
همچنیـــن از عناصـــری كـــه حـــرارت زيـــاد تولیـــد میكننـــد (نظیـــر
روشـــناييهای بـــزرگ بـــا المپهـــای رشـــته ای) ،جـــدا نمـــود.
عـــدم رعايـــت جزئیـــات اخیـــر ،موجـــب ايجـــاد تـــرک در اطـــراف
چنیـــن عناصـــری میشـــود.

 .۱.۲۱.۳اجراي درز انقطاع
در ســـقفهاي پیوســـته بـــا طـــول زيـــاد ،بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد
نمـــود .بـــه طـــور معمـــول بـــراي فواصـــل حداكثـــر هـــر  15متـــر در
امتـــداد طولـــي ســـقفهاي پیوســـته ،درز انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه
ميش ــود .همچنی ــن ،در محلهاي ــي ك ــه ي ــک س ــقف كاذب باري ــک ب ــر
اث ــر شكس ــت دي ــوار ايج ــاد ميش ــود (نظی ــر مح ــل تقاط ــع دو راه ــرو
يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف باريـــک بـــا يـــک ســـقف وســـیع)،
بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود .بـــه طـــور كلـــی درزهـــای انقطـــاع
(كـــه درز كنتـــرل نیـــز نامیـــده میشـــوند) بـــراي ايجـــاد هماهنگـــي
میـــان ســـاختار ســـقف كاذب و جابجاييهـــاي ســـازه اصلـــي بنـــا در
نظـــر گرفتـــه ميشـــوند.

بـــراي اجـــراي ايـــن گونـــه درزهـــا ،روشهـــاي زيـــر در دســـترس
مي با شـــد :
اجـراي اتصـاالت كشـويي لغـزان در سـاختار سـقف كاذب؛ كـه غالباً در
سـاختارهای دارای كـد حريـق مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.
اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع :طیـف گسـتردهای از اين نوع سـازهها (به
تناسـب نـوع كاربـرد) در بـازار وجـود دارد .برخـی سـازههای درز انقطاع
بـه صـورت ورق خم شـده « »Vشـكل بـوده و برخی به صـورت تركیبي
از آلومینیـوم و السـتیک میباشـند كـه به صـورت روكار يا توكار توسـط
پیـچ به سـاختار متصـل میگردند.
استفاده از نوار الستیكي ويژه درز انقطاع.

تذکر

94

در اجـرای درزهـای انقطـاع ،عـالوه بـر ايجـاد درز در
اليههـای پوششـی بايـد بـه تفكیک زيرسـازی سـاختار نیز
توجـه شـود.

سقفهای کاذب
نصب صفحات

نــوار پنـــل  FRبــه ضخامت  18م.م

اتصـــال بــا بتونــــه درزگـــیر

سازه محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم)
a ≤ 20 mm

≥ 25 a ≥ 25 a
≤ 100

≤ 100

درز انقطاع با اتصال كشويی لغزان (سقف كاذب خود ايستا با كد حريق  30دقیقه از پايین و باالی سقف كاذب  -تیپ )A

 .۲.۲۱.۳درزگیري و آماده سازي
پـس از تكمیـل سـاختار ،درزگیـري و آمـاده سـازي سـطح صفحـات بـراي
پذيـرش پوشـش نهايـي (نظیـر رنـﮓ) انجـام ميشـود*.

تذکر

در سـاختارهای چنـد اليهای كه دارای عملكـرد صوتی و يا
دارای كـد حريـق میباشـند ،درزگیـری اليههـای زيرين با
بتونـه درزگیـر الزامـی اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگیر برای
درزگیـری اليههـای زيرين ضـرورت ندارد.

در محلهايـي كـه يـک سـقف كاذب باريک بر اثر شكسـت ديـوار ايجاد
ميشـود (نظیـر محـل تقاطـع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يک سـقف
باريـک بـا يک سـقف وسـیع) ،با توجه بـه اجـرای درز انقطـاع و تفكیک
سـازهای سـاختار ،بايـد از عناصـر سـازهای كمكـی (ماننـد ايجـاد پـل با
اسـتفاده از مقاطـع فـوالدی) اسـتفاده نمود.

 .۳.۲۱.۳تمهیدات ویژه
در صـورت نیـاز بـه اجـرای سـقفهای بـا دهانـه بیـش از مقاديـر مجـاز
منـدرج در جـداول ،میتـوان از عناصـر باربـر میانی (مانند شاسیكشـی
و يـا ايجـاد كتیبه باربـر) اسـتفاده نمود.

كتیبـــــه بـــاربر

پیـــچ ( FNمتصل به اسـتاد كتیبه)
اســـتاد
پوشـش محـافظ از نوار پنـل FR
بــه ضخامت  25م.م

پنـل  FRبــه ضخامت  18م.م

اتصال سقف كاذب خود ايستا به كتیبه باربر

(برای جزئیات اجرایی با دایره پشتیبانی فنی تماس حاصل شود)

* جهت درزگیري و آماده سازي صفحات ،به مبحث «دستور العمل برش،
نصب ،درزگیري و آماده سازي صفحات روكشدار گچي» رجوع شود.

سازههای كمكی

نكته
مهم

طراحـی عناصـر سـازهای فـوق الذكـر بايد توسـط مهندس
محاسـب سـازه صـورت گیرد.
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سقفهای کاذب

نصب صفحات

مشخص كردن محل نصب سازه تراز باربر با ريسمان رنگی
4
1

استقرار سازههای سقفی
7

استقرار پنل با استفاده از باالبر
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نصب سازه تراز باربر
5
2

اتصال بالهای فوقانی سازه سقفی به سازه تراز باربر
8

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ

اجرای سازه سقفی دوتايی
6

3

زيرسازی تكمیل شده
9

درزگیری

سقفهای کاذب

ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

 .۲۲.۳ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

تذکر
مهم

سـاختارهاي داراي كـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیـات
ويـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ايـن نوع سـاختارها در
پروژههـا ،هماهنگـي بـا دايره پشـتیباني فني شـركت ايران
قويـا توصیـه ميشـود.

 .۱.۲۲.۳سقف اصلی
در صورتـی كـه سـاختار دارای كـد حريـق از باالی سـقف كاذب باشـد ،بايد
سـقف اصلـی (سـازه ای) نیـز دارای كد حريق مشـابه باشـد.
 .۲.۲۲.۳زیرسازی
در كلیـه سـاختارهاي داراي كـد حريـق از سـازههای سـقفی دوتايـی
اسـتفاده میشـود.
در سـاختارهاي داراي كـد حريـق از باالي سـقف كاذب ،از پوشـشهای
اضافـه بـرای محافظـت سـازهها در برابـر حريق اسـتفاده میشـود.
 .۳.۲۲.۳تاسیسات
نفـوذ كابـل بـرق در سـقفهای كاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتی
مجـاز اسـت كـه كابل بـه صورت تک بـوده و محل نفوذ آن كامال توسـط
مـالت گـچ (يـا مواد مشـابه نظیر چسـب گچی پنـل) پر و مسـدود گردد.
ادوات نفــوذی نظیــر چراغهــا و بلندگوهــای ســقفی تــوكار بايــد بــه
ترتیبــی پوشــش و محافظــت شــوند (يــا از نــوع مقــاوم در برابــر حريــق
انتخــاب شــوند) كــه از محــل آنهــا منفــذی بــرای عبــور آتــش ايجــاد
نشــود.
برخــی مســیرهای تاسیســاتی (نظیــر داكتهــای بــرق ،كانالهــای
تهويــه و شــوتهای زبالــه) ،میــان طبقــات و فضاهــای ســاختمان
ارتبــاط ايجــاد نمــوده و امــكان نفــوذ و ســرايت آتــش را فراهــم
مینماينــد .بنابرايــن پوشــش و محافظــت ايــن گونــه مســیرها دارای
اهمیــت اساســي بــوده و در طــرح ســاختمان بايــد در نظــر گرفتــه
شــود.
تاسیســات بايــد بــه نحــوی بــه ســقف ســازهای مهــار و محافظــت
گردنــد كــه در طــول حريــق ســقوط نكــرده و بــار اضافــی بــه ســقف
كاذب وارد ننماينــد.
 .4.۲۲.۳الیه عایق
اليـه عايـق بايد بـه گونهای اجرا شـود كه شـكاف ،درز و يـا فاصله خالی
بیـن قطعـات عايق وجود نداشـته باشـد .همچنیـن ،اصـول حصیرچینی
در نصـب اليـه عايـق بايد رعايت شـود.
ضخامــت ،چگالــی و ســاير خــواص اليــه عايــق پشــم معدنــی مصرفــي
بــر اســاس كــد حريــق مــورد نظــر تعییــن میشــود .در برخــی
ســاختارها ،ممكــن اســت از عايقهــای بــا مشــخصات خــاص اســتفاده
شــود (بــه عنــوان مثــال ،دارا بــودن دمــای ذوب باالتــر از  1000درجــه
ســانتیگراد) .در همیــن راســتا ،رجــوع بــه جــداول مرتبــط در مبحــث
اخیــر و توجــه بــه تذكراتــی كــه در ايــن خصــوص ارائــه شــده اســت،
الزامــی اســت.

 .5.۲۲.۳الیههای پوششی
در سـقفهايي كـه كـد حريـق در آنهـا مطـرح اسـت ،از صفحـات گچـي
نـوع  FRيـا  FMاسـتفاده ميشـود .ضخامـت و تعـداد اليههای پوششـی بر
اسـاس كـد حريـق مـورد نظـر تعیین میشـود.
 .6.۲۲.۳درز انقطاع
در سـاختارهای دارای كـد حريـق ،درزهای انقطاع از طريـق اجراي اتصاالت
كشـويي لغزان تامیـن میگردند.
 .7.۲۲.۳بازشوها
در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق ،يكـی از نقـاط ضعـف مهم،
بازشـوها میباشـند .مـواردی نظیـر چراغهـای تـوكار ،دريچههـاي بازديـد،
خروجيهـاي تهويـه ،بلندگوهـای سـقفی و نازلهـای اطفـای حريـق بايد با
جزئیـات ويـژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريـق انتخاب
شوند.
 .8.۲۲.۳سازههای کمكی
در صورتـی كـه سـاختار دارای كـد حريـق از بـاالی سـقف كاذب باشـد،
سـازههای كمكـی بايـد توسـط سـاختار محافظتـی بـا كـد مشـابه ،در برابر
حريـق محافظـت شـوند.
 .9.۲۲.۳درزگیری
در سـاختارهای دارای كـد حريـق ،درزگیـری بسـیار حائز اهمیت اسـت.
كلیـه منافـذ و راههـای عبـور آتـش بايـد بـه طـور كامـل پـر شـوند ،به
نحـوی كه سـاختاری نفـوذ ناپذير و يكپارچه حاصل شـود (سـاختار بايد
كامـال آتشبند شـود).
توجـه بـه درزهـای میـان صفحـات و محـل نفـوذ پیچهـا اهمیـت ويـژه
داشـته و درزهـا و سـر پیچهـا بايـد بـا بتونـه درزگیـر كامـال پـر شـوند.
در ساختارهای چند اليه ،درزگیری اليههای زيرين با بتونه درزگیر الزامی
است .استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری اليههای زيرين ضرورت
ندارد.
محل اتصال سقف كاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر كامال
درزگیری شود ،به نحوی كه هیچ گونه روزنهای برای نفوذ حريق وجود
نداشته باشد .توجه شود كه نوار فومی (يا خمیر درزبند) كه برای
صدابندی به كار میرود ،بايد حداقل از نوع  B2بوده و به ضخامت حداقل
 5میلیمتر توسط بتونه درزگیر كامال پوشانده شود .عدم رعايت جزئیات
اخیر ،موجب ذوب شدن نوار فوم (يا خمیر درزبند) و باز شدن روزنهای
جهت نفوذ آتش خواهد شد.
 .۱0.۲۲.۳گچ پوششی
در سـاختارهای دارای كـد حريـق ،اجـرای اليـه گـچ پوششـی ماسـتیک به
ضخامـت حداقـل  2میليمتـر بـر كل سـطح صفحـات توصیـه میشـود.
 .۱۱.۲۲.۳بارگذاری
در كلیه ساختارهای دارای كد حريق (به جز در ساختار سقف زير سقف)،
اتصال بار به سقف كاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي
متصل گردد.
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ضوابط بارگذاري

 .۱۲.۲۲.۳عناصر پیرامونی
در صورتـی كه سـاختار سـقف كاذب دارای كد حريق باشـد ،عناصری كه
سـقف بـه آنهـا متصـل میشـود نیـز بايـد دارای كـد حريق بـا مقاومت
حداقـل  30دقیقه باشـند.
ســطح ديــوار پیرامونــی (در محــل اتصــال) بايــد كامــال صــاف بــوده و
اليــه پوششــی ســقف بايــد كامــال بــه آن بچســبد و درزگیــری شــود ،به
نحــوی كــه هیــچ گونــه روزنــهای بــرای نفــوذ حريــق وجــود نداشــته
باشــد .در صورتــی كــه ســطح ديــوار صــاف نباشــد ،بايــد بــا تمهیــدات
مناســبی اصــالح شــود.

. 25

FR

FR

TN

(

)

≥5

≤ 20

≤ 20

. 25

≥5

اتصال سازه سقفی به ديوار بنايی با خط سايه (سقف كاذب خود ايستا با كد حريق  30دقیقه

اتصال سازه تراز باربر به ديوار بنايی با خط سايه (سقف كاذب خود ايستا با كد حريق 30

از پايین و باالی سقف كاذب  -تیپ )A

دقیقه از پايین و باالی سقف كاذب  -تیپ )A

 .۲۳.۳ضوابط بارگذاري
در هـر مترمربـع از سـطح سـقف كاذب ،ميتـوان بارهـاي نقطـهاي بـا وزن
حداكثـر  5كیلوگرم را مسـتقیما بـه صفحه گچي متصل نمـود (توضیح اين
كـه فاصلـه مركـز ثقل دو عـدد بار نقطـهای مجاور بايـد از  100سـانتيمتر
بیشـتر باشـد) .الحاقاتـي بـا وزن بیـش از مقـدار مذكـور بايـد بـا آويزگیري
مسـتقل از سـقف كاذب ،مسـتقیما توسـط سـقف اصلي حمل شـوند .براي
نصـب الحاقـات بـه سـقف كاذب ،عوامل اتصال متنوعي در دسـترس اسـت.
نكته
فنی

در صورتـی كـه الحاقاتـي ماننـد چراغهـای سـقفی بـه طور
گسـترده در سـطح سـقف كاذب نصـب شـوند ،بايـد دهانـه
مجـاز سـقف كاذب با در نظـر گرفتن بار اضافه تعیین شـود.

انواع ادوات اتصال ويژه اجزای توخالی
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نكته
مهم

تحــت هیــچ شــرايطي نبايــد عناصــر تاسیســاتي موجــود
در فضــاي پشــت ســقف كاذب ،بــه ســاختار ســقف
كاذب متصــل شــوند و بــه آن بــار وارد نماينــد .چنیــن
عناصــری بايــد بــا آويزهــاي مســتقل بــه ســقف اصلــي
متصــل شــوند .عــدم رعايــت اصــول اخیــر میتوانــد
موجــب ناپايــداري ســقف كاذب و يــا انتقــال ارتعاشــات و
لرزشهــا (ناشــي از تاسیســات) و ايجــاد تــرک در محــل
درزهــا شــود.
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سقف زیر سقف خود ایستا

 .۲4.۳سقف زیر سقف خود ایستا
زمانیكـه بـه لحـاظ اجرايـی امـكان آويزگیری از سـقف اصلی وجود نداشـته
باشـد و الزاماتـی نظیـر مقاومـت در برابـر حريـق و عايـق صوتـی بـاال و يـا
طرحهـای دكوراتیـو توامـا در يـک سـقف وجـود داشـته باشـند ،پیشـنهاد
میگـردد از سـاختار سـقف زيـر سـقف خـود ايسـتا اسـتفاده گـردد.

1

سقف کاذب یكپارچه  D131.irدارای کد حریق
(سقف فوقانی)

نوع سقف كاذب ) D131.irتیپ  (Aو نوع پروفیل فلزی CW/UW

سقف كاذب خود ايستا بايستی به طور كامل (زيرسازی و اليه گذاری)
اجرا شود و حذف يک يا چند المان از اين سقف مجاز نمیباشد.
حداكثر عرض مجاز دهانه سقف خود ايستا از (جدول  )24-5اطالعات
عملكردی ساختارها استخراج گردد.

2

a
فاصله سازه های سقف خود ايستا

سقف کاذب یكپارچه با رده وزنی حداکثر
 0/۱5کیلونیوتن بر مترمربع

1

 cها
ا زه
س
صله
فا

 .۱.۲4.۳حداکثــر فاصلـه سـازههای ( )CWســقف خـود ایسـتا
و ســازههای پنلخـور و باربـر  CD60سـقف زیریـن
( )D112a.ir

ی با

در صـورت اسـتفاده از پنلهـای آكوسـتیک در سـقف كاذب زيرين ،حداكثر
بـار مجـاز وارده بـه پنلهـا  0/5كیلوگـرم و حداكثـر بـار مجـاز وارده بـه
سـازهها  3كیلوگـرم میباشـد.

ربر

نوع سقف كاذب  D112a.irفاقد كد حريق و نوع پروفیل فلزی CD60
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی ،پیچ چند منظوره  FNمیباشد.
محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقیقـا بايسـتی منطبق بـر سـازههای پنلخور
سـقف فوقانی  D131.irباشـد.
حداكثـر وزن كل سـقف زيرين بـه انضمام متعلقـات آن 15 ،كیلوگرم در
هـر مترمربع در نظر گرفته شـود.

2

b

b

فاصله سازه های پنل خور

مثال :سقف كاذب يكپارچه  D112.irفاقد كد حريق زير سقف كاذب يكپارچه D113.ir

دارای كد حريق از پايین سقف

استاد CW

جدول  :۱7-5حداكثـر فواصل سازهها

[]mm

و سازههای
سقف خود ایستا
a

1000

600

1200

500

پنل گچی
)GKB(I

500

پنلهای
آكوستیک

2

c

0.15kN/m2

1

حداکثر فاصله
سازههای باربر

حداکثر فاصله آویزها بر
اساس رده وزنی حداکثر

حداکثر فاصله سازه پنلخور
b

اتصال مستقیم (براكت)

300

پیچ چند منظوره FN

پنل گچی
جزئیات اجرايی
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اطالعات عملكردي ساختارها

 .۲5.۳اطالعات عملكردي ساختارها
 .۱.۲5.۳سـقف کاذب  D131.irدارای کـد حریـق از پاییـن و یـا
بـاالی سـقف کاذب
جدول  :۱8-5مقاومت در برابر حريق :بدون در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی
الزامات سقف اصلی
کد حریق

کد حریق از پایین سقف کاذب
كد حريق برای سقف اصلی الزامی نیست
کد حریق از باالی سقف کاذب
سقف اصلی بايد دارای كد حريق برابر با
سقف كاذب باشد

از پايین
سقف كاذب

از باالی
سقف كاذب

حداقل
ضخامت پنل

حداکثر
فاصله سازهها

( FRيا )GKF

b

[]mm

18

[]mm

600

الیه عایق مورد نیاز
برای مقاومت در برابر حریق

حداقل چگالی

حداقل ضخامت

3

[ ]kg/m

[]mm

اليه سراسری پشم معدنی نوع G
-

40

F30

2×12/5

بدون عايق
يا
عايق حداقل B2

500

FR 25mm

اليه سراسری پشم معدنی نوع S
F30

F30

18

600

18
+
12/5
پشت سقف كاذب

600

2×12/5
+
12/5
پشت سقف كاذب

500

40
60

يا

40
30

FR 25mm

F30

F30

بدون عايق
يا
عايق حداقل B2

FR 25mm

F60

F60

اليه سراسری پشم معدنی نوع S
40

اليه عايق پشم معدنی مطابق با  DIN EN 13162بخش 3.1.1
 Sمصالح ساختمانی رده  Aبا نقطه ذوب حداقل  1000درجه سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17؛  Gمصالح ساختمانی رده A

ضخامت حداقل  50میلیمتر و چگالی حداقل  40كیلوگرم بر متر مكعب

100

40
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اطالعات عملكردي ساختارها

 .۲.۲5.۳سقف کاذب  D131.irبدون کد حریق
جدول  :۱9-5حداكثر دهانه سقف :بر اساس پروفیلهای NF

سازه تک

سازه دوتایی

حداكثر دهانه سقف

حداكثر دهانه سقف

[]m

استاد

[]m

فاصله سازهها b

فاصله سازهها b

[]mm

[]mm

500

500

600

ضخامت پنل

ضخامت پنل

ضخامت پنل

[]mm

[]mm

[]mm

12/5

 +بار عايق

2×12/5

 +بار عايق

12/5

 +بار عايق

2×12/5

 +بار عايق

18

 +بار عايق

C50

2/3

2/05

1/75

1/6

2/7

2/5

2/3

2/2

2/4

2/25

C70

2/95

2/7

2/3

2/1

3/4

3/15

2/95

2/8

3/05

2/85

C100

3/6

3/3

2/9

2/65

4/15

3/85

3/6

3/45

3/7

3/5

بار عايق 5 :كیلوگرم بر مترمربع

 .۳.۲5.۳سقف کاذب  D131.irبدون کد حریق
جدول  :۲0-5حداكثر دهانه سقف :بر اساس پروفیلهای DIN

سازه تک

سازه دوتایی

حداكثر دهانه سقف

حداكثر دهانه سقف

[]m

[]m

فاصله سازهها b

فاصله سازهها b

[]mm

[]mm

استاد

500

500

600

ضخامت پنل

ضخامت پنل

ضخامت پنل

[]mm

[]mm

[]mm

12/5

 +بار عايق

2×12/5

 +بار عايق

12/5

 +بار عايق

2×12/5

 +بار عايق

18

 +بار عايق

CW50

2/5

2/5

2/25

2

3

2/75

2/5

2/25

2/75

2/25

CW75

3/25

3

2/75

2/5

3/75

3/5

3/25

3

3/25

3

CW100

3/75

3/5

3/25

3

4/25

4

3/75

3/5

4

3/5

بار عايق 5 :كیلوگرم بر مترمربع

ضخامت ورق سازههای سقفی  0/6میلیمتر میباشد.
افزايش طول سازههای سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمیباشد.
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اطالعات عملكردي ساختارها

 .4.۲5.۳سقف کاذب  D113.irدارای کد حریق از پایین سقف کاذب
جدول  :۲۱-5حداكثر دهانه سقف :بر اساس پروفیلهای DIN

 .5.۲5.۳سـقف کاذب  D131.irدارای کـد حریـق از پایین و باالی
سـقف کاذب (تیپ )A
جدول  :۲۲-5حداكثر دهانه سقف :بر اساس پروفیلهای DIN

سازه دوتایی

سازه دوتایی

حداكثر دهانه سقف

حداكثر دهانه سقف
[]m

[]m

فاصله سازهها b

فاصله سازهها b
استاد

[]mm

600

500

600

ضخامت پنل

ضخامت پنل

[]mm

[]mm

[]mm

2×12/5

 18يا 25

18

ضخامت پنل

2 x CW 50

2/25

2/25

2 x CW 50

2/25

2 x CW 75

3

3

2 x CW 75

3

2 x CW 100

3/5

3/5

2 x CW 100

3/5

دهانههای فوق با درنظر گرفتن بار عايق  5كیلوگرم بر مترمربع محاسبه شدهاند

 .6.۲5.۳سـقف کاذب  D131.irدارای کـد حریـق از پایین و باالی
سـقف کاذب (تیپ )B
جدول  :۲۳-5حداكثر دهانه سقف :بر اساس پروفیلهای DIN

سازه دوتایی
حداكثر دهانه سقف
[]m

فاصله سازهها b
استاد

[]mm

600
ضخامت پنل
[]mm

18

 +بار عايق

2 x CW 50

2/25

2/25

2 x CW 75

3

2/75

2 x CW 100

3/5

3/25

بار عايق 5 :كیلوگرم بر مترمربع

ضخامت ورق سازههای سقفی  0/6میلیمتر میباشد.
افزايش طول سازههای سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمیباشد.
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استاد

[]mm

دهانههای فوق با درنظر گرفتن بار عايق  5كیلوگرم بر مترمربع محاسبه شدهاند

سقفهای کاذب

اطالعات عملكردي ساختارها

 .7.۲5.۳سقف زیر سقف خودایستا
جدول  :۲4-5حداكثر دهانه سقف كاذب بر اساس پروفیلهای DIN
حداکثر دهانه سقف []m
بر اساس نوع سقف خود ایستا

سقف خود ایستا
فاقد کد حریق
پنل گچی

سقف خود ایستا
دارای کد حریق  ۳0دقیقه
)GKF (I

تیپ A
)GKF (I

1/90

استاد
(سازه دوتایی)

)GKB (I

2 x CW 50

2/45

2/25

2 x CW 75

3/05

2/80

2/40

2 x CW 100

3/60

3/30

2/85

ضخامت ورق سازههای سقفی  0/6میلیمتر میباشد.
افزايش طول سازههای سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمیباشد.
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معرفی سقف کاذب مشبک

 .۲6.۳معرفی سقف کاذب مشبک
 .۱.۲6.۳مرور ساختار
سـقفهاي كاذب مشـبک ،از شـبكه سـازههاي سپري ( Tشـكل) و تايلهاي
سـقفی تشـكیل ميشـوند .شـبكه مذكور بـه وسـیله آويزهاي قابـل تنظیم،
بـه سـقف اصلـي متصل گرديـده و تايلها به صـورت وزنی درون اين شـبكه
قـرار ميگیرنـد .فضـاي خالـي پشـت سـقف كاذب ،امـكان اسـتفاده از اليه
عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتیـب میتـوان بـه مشـخصات عملكـردی
نظیـر جـذب صـوت بـاال دسـت يافـت .ويژگيهـاي مثبت فـراوان ايـن نوع
سـقف كاذب باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري ،تجـاري،
درمانـی و آموزشـي شـده اسـت .اين نوع سـقف را میتـوان به تنهايـي يا در
تركیـب بـا سـقف كاذب يكپارچه اجـرا نمود.

 .۲.۲6.۳تشریح مزایا
حـذف عملیـات رنـگ آمیـزي :در صـورت اسـتفاده از تايلهـای پیش
رنـﮓ شـده و يـا تايلهـای روكـشدار ،عملیـات رنـﮓ آمیزی به طـور كامل
حـذف شـده و بديـن ترتیـب زمـان اجـراي كار كاهش خواهـد يافت.
دسترسـي آسـان به فضاي تاسیسـاتي :بـا توجه بـه اين كـه تايلهاي
سـقفي تنهـا بـه واسـطه وزن خود در درون شـبكه معلـق قرار دارنـد ،امكان
دسترسـي سـريع و آسـان بـه فضـای تاسیسـاتی پشـت سـقف كاذب بـا
برداشـت تايلها میسـر ميگـردد .اين ويژگـی ،تعمیر و نگهداري تاسیسـات
را در مرحلـه بهرهبـرداری از سـاختمان بسـیار آسـان میسـازد.
تعمیـر و نگهـداري آسـان :در صورت آسـیب ديدگـی تايلها ،نیـازی به
انجـام عملیـات تعمیـری يا ترمیمـی نبوده و صرفـا با برداشـت و جايگزينی
تايلهـا ،آسـیب ديدگـی برطرف میشـود.
تنظیـم شـرایط آکوسـتیكي فضـا* :يكـی از كاربردهـای متـداول اين
نـوع سـقف ،تنظیـم شـرايط آكوسـتیكی فضـا از طريـق جذب صوت اسـت.
در ايـن حالـت از تايلهـای آكوسـتیک (جـاذب صـوت) اسـتفاده میشـود.

* براي اطالعات بیشتر به مبحث «بهسازي صوتي ساختمان» رجوع شود.

سازه اصلی ()T3600
اين پروفیل وظیفه انتقال بار سقف كاذب
را به آويز و در نتیجه سقف اصلی به عهده دارد.

مفتول مهار
جهت كنترل حركات جانبی
سقف در زمان زلزله

سازه تراز
اين سازه در تراز سقف كاذب
اجرا میشود.

سقف كاذب مشبک
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تایل ()60x60 cm
اين صفحات به صورت وزنی داخل سازههای
سپری قرار میگیرند.
سازه فرعی ()T600
اين پروفیل ،سازههای فرعی ()T1200
را به يكديگر متصل میكند.

سازه فرعی ()T1200
اين پروفیل ،سازههای اصلی ()T3600
را به يكديگر متصل میكند.

آویز با فنر تنظیم
اين آويز از مفتول آهن گالوانیزه بوده و ارتفاع
آن توسط فنر تعبیه شده بر روی آن ،تنظیم
میشود.

سقفهای کاذب

روش اجرا

 .۲7.۳روش اجرا
 .۱.۲7.۳اجرای نبشي تراز
بــه وســیله ريســمان رنــﮓ پــاش ،خــط تــراز ســقف كاذب بــر روي ديــوار
پیرامونــي مشــخص ميشــود .نبشــی تــراز در محــل خــود بــه وســیله
عامــل اتصــال مناســب و در فواصــل معیــن بــه ديــوار زمینــه متصــل
میگــردد .توجــه شــود كــه ســازه تــراز بــه دو صــورت قابــل اجــرا اســت؛
باربــر و غیــر باربــر.

 .۲.۲7.۳اجرای آویزها
بـه وسـیله ريسـمان رنـﮓ پـاش ،محل اجـراي آويزها بـر روي سـقف اصلي
مشـخص ميشـود .بـا اسـتفاده از عامـل اتصـال مناسـب ،آويزهـا در فواصل
حداكثـر  120سـانتيمتر به سـقف اصلي متصل ميشـوند .بـراي اين منظور
و بسـته بـه نـوع و شـرايط سـقف اصلـي ،ميتـوان از مهـار چكشـي (بـرای
سـقفهای بتنـی) و يـا مهارهـاي ويـژه اعضـاي توخالـي (بـرای بلوکهـاي
سـقفي سـفالي يـا سـیماني در سـقفهاي تیرچه بلـوک) اسـتفاده نمود.

جدول  :۲5-5فواصل عوامل اتصال
دیوار زمینه

عامل اتصال

ديوار خشک

پیچ  TNيا FN

ديوار بنايی

پیچ و رول پالگ
فاص

له عام

نكات
فنی
اجرای
نبشی
تراز

فواصل عوامل اتصال (سانتیمتر)
اتصال باربر

اتصال غیر باربر

30

60

ل
اتصال

فاصلـه اولین عامـل اتصال از انتهاي نبشـی تـراز نبايد از
 10سـانتيمتر بیشـتر باشد.
در لبههـای باربـر ،نشـیمنگاه سـازههای سـپری بر روی
بـال سـازه تـراز بايد حداقـل  20میليمتر باشـد.
حداكثـر كنسـول در سـازه سـپری  10سـانتيمتر اسـت.
بنابرايـن در صـورت اجرای لبه غیـر باربر ،اولیـن آويز بايد
در فاصلـه حداكثـر  10سـانتيمتر از ديـوار اجرا شـود.
بـرای اتصال نبشـی تراز به ديوار خشـک میتـوان از پیچ
 TNيـا  FNاسـتفاده نمـود (پیچهـا بـه اسـتادها متصل
میگردنـد) .در صورتـی كـه زيرسـازی در محـل اتصـال
وجـود نداشـته باشـد ،میتـوان قبـل از پنلگـذاری ،يک
نـوار تسـمه فـوالدی گالوانیزه بـه عـرض 100و ضخامت
 0/6میلیمتـر را بـه صـورت سراسـری در تـراز مورد نظر
بـه وسـیله پانـچ يـا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا
زيرسـازی در تمـام نقـاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.
درصورت بنايي بودن ديوار پیراموني ،نشبی تراز پس از
نازکكاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا ميشود.
درگوشـهها ،نبشـي تـراز بايد به دقت فارسـي بُر شـده يا
از قطعـه زاويه داخلی يا خارجی اسـتفاده شـود.
در صـورت ناصـاف بودن ديوار زمینه ،اسـتفاده از نبشـي
با خـط سـايه توصیـه ميگردد.

نكات
فنی
اجرای
آویز

از نظر تئوری محدوديتی برای حداكثر ارتفاع آويزگیری
در سقفهای مشبک وجود ندارد اما ازآنجايیكه افزايش
ارتفاع آويزها موجب افزايش بازوی لنگر و همچنین
تغییرات طول مقاطع بر اثر انقباض و انبساط و بعضاً
اعوجاج در سقف میگردد ،حداكثر ارتفاع قابل دستیابی
با آويزهای سیمی  100سانتیمتری به قطر  4میلیمتر و
فنر دوبل 180 ،سانتیمتر میباشد.
افـزودن آويـز سـیمی بـه جهـت افزايش طـول آويـز ،به
هیـچ وجه مجـاز نمیباشـد.
قبـل از اجـراي هر گونه آويـز ،بايد وضعیت سـقف اصلي
از نظـر اسـتحكام بررسـي شـود (بـه ويژه در سـقفهاي
تیرچـه بلـوک و سـقفهاي بتنـي) .همچنیـن ،بـراي
انتخـاب نوع عامل اتصال ،بايد از مناسـب بـودن آن براي
سـقف اصلي اطمینـان حاصـل نمود.

عدم امكان افزودن آويز سیمی

فارسی بُر كردن نبشی تراز
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در لبههای باربر و غیر باربر ،فاصله مجاز اولین آويز از ديوار به ترتیب
حداكثر  40و  10سانتیمتر میباشد.
براي آويزگیري با ارتفاع كمتر از  20سانتيمتر ،استفاده از مفتول
گالوانیزه با قطر حداقل  2میليمتر ( يا  1/5میلیمتر بصورت دوبل تابیده
شده)  -مشروط بر اين كه فاصله آويزها از يكديگر به  60سانتيمتر كاهش
يابد  -بالمانع است .در صورت آويزگیري با ارتفاع بیش از  20سانتيمتر،
ممكن است در زمان بهرهبرداري ،مفتول فوقالذكر دچار تغییر شكل
(كرنش طولي) شده و سقف كاذب از رگالژ خارج شود.

نكته
مهم

لبه باربر = 40cm
لبه غیر باربر = 10cm
X

آويزگیـري از عناصـر تاسیسـاتي موجـود در فضـاي پشـت
سـقف كاذب تحت هیچ شـرايطي مجاز نبوده و آويزها صرفا
بايـد به سـقف اصلـي (سـازهاي) متصل شـوند .عـدم رعايت
اصـول اخیـر میتواند موجـب ناپايداري سـقف كاذب شـود.

 .۳.۲7.۳اجرای سازههای اصلي T3600
در لبـه جـان ايـن سـازه ،سـوراخهايي بـه فواصـل معین جهـت اتصال بـه آويز
تعبیـه شـده اسـت .در انتهـای آويز يک خم (قـالب) وجود دارد كه بـا عبور اين
خم از سـوراخهای موجود ،اتصال میان آويز و سـازه بر قرار میشـود .سـازههاي
 T3600در فواصـل  120سـانتيمتر بـه موازات يكديگر اجرا میشـوند.

نكات
فنی

فاصله اولین سازه  T3600از ديوار حداكثر  60سانتيمتر
ميباشد.
بـرای اتصـال طولی سـازهها ،در ابتـدا و انتهاي هر سـازه
يـک زبانه اتصال كشـويي (كلیـک) وجـود دارد كه با فرو
رفتـن زبانههـای مذكـور در يكديگـر ،سـازهها درگیـر و
اتصـال طولی میـان آنهـا برقـرار میگردد.
اجراي آويز اضافه در محل اتصال دو سازه اصلی ضروري است.
سـازههای  T3600میبايسـت بـه صـورت حصیـر چین
اجـرا شـوند .در واقـع محل كلیکهـا در دو سـازه مجاور
نبايـد در يک راسـتا (يـک خط) قـرار گیرند.

1200 mm
600 mm

محل اتصال
دو قطعه پروفیل
( T3600كلیک)

پروفیل T3600

پروفیل T600

پروفیل T1200

3600 mm

آرايش زيرسازی قسمتی از سقف كاذب مشبک
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600 mm
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روش اجرا

 .4.۲7.۳اجرای سازههاي فرعي T1200
پـس از اجـراي سـازههاي اصلـي  ،T3600ايـن سـازهها توسـط سـازههاي
فرعـي ( T1200كـه عمـود بـر سـازههاي اصلي اجرا میشـود) بـه يكديگر
متصـل ميگردنـد .بـرای ايـن منظـور ،شـیارهاي قائمـی به فواصـل معین
بـر روي جـان سـازه اصلـی تعبیه شـده كـه سـازههاي  T1200در فواصل
 60سـانتيمتر بـه مـوازات يكديگـر و از طريـق شـیارهای موجـود ،بـه
سـازههای  T3600متصـل میشـوند.
 .5.۲7.۳اجرای سازههاي فرعي T600
پــس از اجــراي ســازههاي فرعــي  ،T1200ايــن ســازهها توســط
ســازههاي فرعــي ( T600كــه مــوازی ســازههاي اصلــي اجــرا میشــود)
بــه يكديگــر متصــل ميگردنــد .بــرای ايــن منظــور ،شــیارهاي قائمــی بــه
فواصــل معیــن بــر روي جــان ســازه  T1200تعبیــه شــده كــه ســازههاي
 T600از طريــق شــیارهای موجــود ،بــه ســازههای  T1200متصــل و
آنهــا را بــه دو نیــم تقســیم میكننــد .بديــن ترتیــب چشــمههايی بــه
ابعــاد  60× 60ســانتيمتر حاصــل گرديــده كــه تايلهــا در درون آنهــا
قــرار میگیرنــد.

 .6.۲7.۳اجرای اجزای بادبندی
بـــراي ســـقف هاي كاذب بـــا ســـطوح گســـترده ،اجـــراي عناصـــر
بادبنـــدي جهـــت مهـــار حـــركات جانبـــي (بـــراي مســـاحت حداكثـــر
هـــر  25مترمربـــع) توصیـــه ميگـــردد .بـــرای ايـــن منظـــور،
میتـــوان از مفتـــول گیـــج ( 12قطـــر  2میلیمتـــر) اســـتفاده
نمـــود .عضـــو بادبنـــدی بايســـتی بـــا زاويـــه حداكثـــر  45درجـــه
اجـــرا گـــردد.
 .7.۲7.۳اجراي درز انقطاع
در ســـقف هاي پیوســـته بـــا وســـعت زيـــاد ،بايـــد درز انقطـــاع
ايجـــاد نمـــود .بـــه طـــور معمـــول بـــراي فواصـــل حداكثـــر هـــر
 15متـــر در هـــر يـــک از امتداد هـــاي طولـــي و يـــا عرضـــي
ســـقف هاي پیوســـته ،درز انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه مي شـــود.
همچنیـــن ،در محل هايـــي كـــه يـــک ســـقف كاذب باريـــک بـــر
اثـــر شكســـت ديـــوار ايجـــاد مي شـــود (نظیـــر محـــل تقاطـــع دو
راهـــرو يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف باريـــک بـــا يـــک ســـقف
وس ــیع) ،باي ــد درز انقط ــاع ايج ــاد نم ــود .ب ــه ط ــور كل ــی درزه ــای
انقطـــاع (كـــه درز كنتـــرل نیـــز نامیـــده می شـــوند) بـــراي ايجـــاد
هماهنگـــي میـــان ســـاختار ســـقف كاذب و جابجايي هـــاي ســـازه
اصلـــي بنـــا در نظـــر گرفتـــه مي شـــوند .بـــراي اجـــراي ايـــن گونـــه
درزه ــا در س ــقف مش ــبک ،از س ــازه درز انقط ــاع مخص ــوص اس ــتفاده
مي شـــو د .

نكته
فنی

در حالتی كه سازه سپري ادامه پیدا نميكند ،زبانه اتصال
انتهايي سازه ،بسته به نوع سازه سپری در شیار سازه مقابل
قرار گرفته و خم يا قفل (كلیک) میشود .با خم كردن اين
زبانه (قفل شدن آن) ،سازه در جاي خود ثابت ميماند.

 .9.۲7.۳نصب الیه عایق
تايلهــای گچــي آكوســتیک دارای ســوراخ بــوده و از طريــق هدايــت امــواج
صوتــی بــه فضــای پشــت ســقف ،انــرژی صوتــی را كاهــش میدهنــد .در
صــورت اســتفاده از اليــه پشــم ســنﮓ در پشــت تايلهــا ،میــزان جــذب
صــوت در تايلهــای گچــی آكوســتیک بــه میــزان قابــل توجهــی افزايــش
خواهــد يافــت.

تذکر

در صـورت اجـرای اليـه عايـق ،بايـد وزن آن را در تعییـن
نـوع زيرسـازی در نظـر گرفـت .حداكثـر وزن مجـاز اليـه
عايـق 5 ،كیلوگـرم بـر مترمربـع اسـت.

 .۱0.۲7.۳تایل گذاري
پـس از اجـراي زيرسـازی فلزی ،تايلهاي مـورد نظر در درون شـبكهها قرار
داده میشـوند (در صـورت نیـاز میتـوان از گیرههـای مخصوص نگـه دارنده
تايـل اسـتفاده نمـود) .بـرای حفـظ تمیـزی تايلهـا ،توصیه میشـود كه در
هنـگام بـرشكاري و نصـب از دسـتكش كار تمیز اسـتفاده شـود .همچنین،
جهـت كنتـرل نشسـت اولیـه سـقف كاذب ،تايلگـذاری بصورت شـطرنجی
صـورت میپذيرد.

 .8.۲7.۳تنظیم ارتفاع سقف (رگالژ)
آويــز ســقف مشــبک دارای فنــر تنظیــم ارتفــاع میباشــد .بــا فشــردن
بالهــاي فنــر مذكــور بــه ســمت يكديگــر ،مفتــول آويــز آزاد شــده و
میتــوان ارتفــاع آويــز را بــه راحتــی تنظیــم نمــود .پــس از اتمــام عملیــات
تايــل گــذاری بصــورت شــطرنجی ،ارتفــاع ســقف مجــددا تنظیــم (رگالژ)
میگــردد.
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 .۱۱.۲7.۳سایر نكات اجرایي
بـه واسـطه مـدوالر بـودن اين نـوع سـقف كاذب ،آرايـش تايلهـا داراي
اهمیـت ويـژهاي اسـت .ايجـاد اندازههاي برابر در حاشـیههای سـقف ،در
زيبايـي كار تمـام شـده اهمیت ويـژهاي دارد؛ لذا در زمان تقسـیم فضای
سـقف ،توصیـه میشـود كـه اندازهگذاریهـا از وسـط فضـای مـورد نظر
انجام شـود.
توجـه گـردد كـه ابعـاد تايلهايـی كـه در حاشـیه قـرار میگیرنـد نبايد
كمتـر از نصـف يـک تايـل كامل باشـند.
برای رفع مشـكالت هندسـی حاشـیه سـقف كاذب ،میتوان در پیرامون
كار از سـقف كاذب يكپارچه (به صورت باكس) و در وسـط كار از سـقف
كاذب مشـبک اسـتفاده نمـود .در ايـن حالـت ،بـا اندازهگـذاری مناسـب
میتـوان سـقف مشـبک را بـدون نیـاز بـه بـرشكاري و بـا حفـظ ابعـاد
مـدول اجـرا نمود.
در اجـرای سـقف كاذب مشـبک ،مكانيابـي روشـناييها ،ادوات اطفـاي
حريـق و دريچههـاي تهويـه در محـل مناسـب ،بايـد پیشبیني شـود.
سـازههای سـپری بـر روی نبشـی تراز قـرار میگیرند .حداقـل  2از بال
سـازه نبشـی بايسـتی توسط سـازه سـپری در بر گرفته شود3 .
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در سـقفهای كاذب مشـبک ،میتـوان شكسـتهاي بـا زاويـه حداكثـر  45درجـه اجـرا نمـود .سـازههاي فوقانـي و تحتانـي در اين شكسـتها سـازه اصلی
( )T3600بـوده و تنهـا يـک رديـف تايـل را میتـوان در ايـن محل اجـرا نمود.

برای ايجاد اختالف سطح میان دو سقف كاذب مشبک ،میتوان در محل تالقی دو سقف از يک كتیبه استفاده نمود.

1

مشخص كردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

2

نصب سازه تراز پس از تعیین خط تراز سقف

3

اتصال قطعه  HT90به سقف اصلی
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4

اتصال آويز به قطعه HT90

7

اجرای سازههای فرعی T1200

10

تايلگذاری شطرنجی جهت ايجاد نشست اولیه
13

نحوه عبور تايل از میان سازهها
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5

آويزهای تكمیل شده
8

اجرای سازههای فرعی T600

11

تنظیم ارتفاع سقف
14

قرار دادن تايل در شبكه

6

اجرای سازههای اصلی T3600

9

زيرسازی تكمیل شده
12

قراردادن گیرههای مخصوص نگهدارنده تايل
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طراحيزیرسازي*
زیرسازي
مبانيطراحي
مباني
 .۲8.۳مباني طراحي زیرسازي*

ظرفیـت باربـري زيرسـازی ،به مشـخصات هندسـی سـازههاي سـپري و
نحـوه تركیـب آنهـا بـا يكديگـر بسـتگی دارد .لـذا بـر اسـاس رده وزنی
تايـل مـورد مصـرف (گچـی ،معدنـی ،فلـزی يـا چوبـی) ،نـوع و نحـوه
تركیـب سـازهها تعییـن میگـردد.
در صـورت اجـرای اليـه عايـق ،بايـد وزن آن را در تعیین نوع زيرسـازی
در نظـر گرفـت (حداكثـر وزن مجـاز اليه عايـق 5 ،كیلوگرم بـر مترمربع
است).
بـراي سـاختارهای دارای كـد حريـق و همچنیـن بـرای محیطهـای بـا
شـرايط خورندگـي بـاال ،سـازههاي سـپری داراي مشـخصات خـاص
مي باشـند.

 .۳0.۳ضوابط بارگذاري
بارهـاي نقطـهاي بـا وزن كمتـر از  500گـرم (نظیـر روشـناييهاي كوچک)
را ميتـوان مسـتقیما بـه تايـل وارد نمـود .بـار الحاقاتي كـه وزن آنها بیش
از مقـدار مذكـور اسـت (ماننـد روشـناييهای  60×60سـانتيمتر) ،بايـد بـا
آويزهـای كمكـی بـه سـقف اصلي منتقل شـود.

نكته
فنی

بارهـای نقطـهای تـا حداكثـر  5كیلوگـرم را میتـوان
مسـتقیما بـر روی سـازههای سـپری وارد كـرد .بديـن
منظـور از گیرههـای مخصـوص آويز بـار اسـتفاده میگردد.
توجـه گـردد كـه بـه ازای هـر گیره ،يـک عدد آويـز اضافی
در سـاختار درنظـر گرفتـه شـود.

 .۲9.۳ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق*

در صـورت نیـاز بـه خـواص آكوسـتیكی در زونهـای حريـق ،میتـوان از
تايلهـای جـاذب صـوت معدنـی اسـتفاده نمـود .در غیـر ايـن صـورت و در
صـورت تمايـل بـه اجرای سـقف كاذب مشـبک بـا تايـل گچی سـوراخ دار،
بايـد از سـاختار «سـقف زير سـقف» اسـتفاده نمـود .در ايـن سـاختار ،ابتدا
سـقف كاذب يكپارچـه يـا خود ايسـتای مقـاوم در برابر حريق اجـرا گرديده
و سـپس سـقف كاذب مشـبک در زيـر آن نصـب میشـود (آويزهای سـقف
مشـبک ،بـه زيرسـازی فلـزی سـقف كاذب فوقانـی متصـل میشـوند) .در
ايـن سـاختار ،وزن سـقف كاذب مشـبک (بـه انضمـام اليه عايـق ،در صورت
وجـود) تـا حداكثـر  15كیلوگرم بر مترمربـع مجاز بوده كه بايـد در طراحی
زيرسـازی سـقف كاذب فوقانـی لحـاظ شـود .مقاومـت سـقف كاذب فوقانی،
تعییـن كننـده كـد حريق كل سـاختار میباشـد.

* برای كسب اطالعات بیشتر با دايره پشتیبانی فنی شركت تماس حاصل شود.

استاندارد ملی :۲۱08۳
بـا توجـه بـه بنـد  ،3پیوسـت الف ،اسـتاندارد ملی شـماره  ، 21083نصب سـقف كاذب را زمانـی میتوان آغاز كرد كه سـاختمان يـا محوطه مربوط
بـه آن در برابـر آب و يـا بـاد درزبنـدی شـده و نصـب شیشـهها و پنجرههـا انجـام شـده باشـد .توصیه میگردد كه سـاخت و سـازهای تـر ،پیش از
نصـب به پايان برسـند.
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 .۳۱.۳جزئیات اجرایی سقف مشبک
اتصال سقف مشبک توسط سازه تراز نبشی به دیوار زمینه

اتصال سقف مشبک توسط سازه تراز ( Shadowlineنبشی با خط سایه)

پروفیل سپری

تايل

پروفیل سپری

تايل
نبشی با خط سايه

نبشی تراز

shadowline

اتصال سقف مشبک به باکس گوشه توسط نبشی تراز

پروفیل سپری آويز نانیوس
پیچ چندمنظوره FN
به فواصل  300م.م

اتصال سقف مشبک به باکس گوشه توسط نبشی تراز با خط سایه

آويز نانیوس
پیچ چندمنظوره FN
به فواصل  300م.م

CD60/F47

CD60/F47
تايـل
نبـشی تراز
پنل

L25/UD28
پیچ TN
عامل اتصال مناسب

جزئیات سقف مشبک

آويز سیمی
و فنر دوبل

تايل

پروفیل سپری
T3600
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تايـل
سازه نبـشی
با خط سايه

پنل
L25/UD28
پیچ TN
عامل اتصال مناسب

امتداد سقف مشبک با سقف یكپارچه

پروفیل سپری

تايل
نبشی تراز
عامل اتصال مناسب

آويز سیمی
و فنر دوبل

تايل
پروفیل سپری
T3600

آويز نانیوس

پروفیل
CD60/F47

پنل
L25/UD28
نوارچسب جداكننده و بتونه درزگیر
عامل اتصال مناسب

 .4دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و
آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

گچي
دارگچي
روکشدار
برش صفحات روکش

 .۱.4برش صفحات روکشدار گچي
 .۱.۱.4برش با استفاده از تیغ برش و شمشه خط کشي
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسیله تیغ برش يک شیار به عمق حدود  2میلیمتر ايجاد ميشود؛ به نحوی كه كاغذ روكش كام ً
ال برش بخورد.
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد كردن ضربه به پشت پنل ،صفحه از محل شیار شكسته ميشود.
كاغذ پشت صفحه به وسیله تیغ برش بريده ميشود.
1

ايجاد شیار (برش كاغذ روكش) بر روی پنل

2

شكستن پنل در محل برش

3

برش كاغذ روكش پشت پنل

 .۲.۱.4برش با استفاده از اره دستي
هنگامـي كـه بـرش بـه يكـی از صورتهـای زيـر مـد نظـر باشـد ،از اره دسـتی (چـوب بـر) اسـتفاده
می شـود:
برش نوارهای با عرض كمتر از  5سانتیمتر.
برش به صورت » »Lيا « »Cشكل.
بـرش صفحـات مركـب (صفحات مركب ،پنلهاي گچي هسـتند كه سـطح پشـت آنها توسـط يک
اليه عايق پشـم معدنی يا پلي اسـتايرن پوشـیده شـدهاند).

برش پنل با اره دستی

 .۳.۱.4برش با استفاده از دستگاههاي برش طولي و برش قرقرهای
بـا اسـتفاده از ايـن ابـزار ،ميتـوان برشهايـي بـه عـرض  5تا  60سـانتیمتر اجـرا نمود .ايـن ابزار امـكان برش صفحـات گچي را بـه صورت نوارهـاي باريک
فراهـم ميكنـد ،كـه ايـن عمل با تیغ برش بسـیار دشـوار ميباشـد .مزيـت اصلي اسـتفاده از اين ابزار ،افزايش سـرعت كار (بـه ويژه در سـريكاري) و امكان
بـرش صفحـات بـه وسـیله يـک نفـر ميباشـد .در ايـن روش به دلیـل ايجاد شـیار در دو سـمت پنل ،كیفیـت برش افزايـش يافتـه و لبة برش خـورده كام ً
ال
گونیـا خواهـد بـود .بـا دسـتگاه برش قرقـرهاي ،ميتـوان برشهاي مـوجدار (با عرض كـم) نیز اجـرا نمود.
1

دستگاه برش طولی :جهــت برش پنــل به صــورت نـواری
و سـریكـاری بـا سـرعـت اجـرای بـاال
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2

شكستن پنل در محل برش
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1

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

برش پنل با دستگاه برش قرقرهای
1

اجرای برش موجدار با دستگاه برش قرقرهای

 .4.۱.4اجراي 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 ،عملیـــات درزگیـــري را مختـــل نمـــوده ،در نتیجـــه كیفیـــت
نهايـــي كاهـــش خواهـــد يافـــت:

2

شكستن پنل در محل برش
2

جداكردن پنل از محل برش
1

لبه به وسیله رنده يكنواخت ميشود.
با استفاده از پخ زن ،لبه پخ زده ميشود.
بـه وسـیله سـاب مالـهاي ،هـر دو وجه عمـودي و مايل لبة پـخ خـورده پرداخت و كاغذهـای اضافه
نیز 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 مايل لبه پخ خورده با ساب مالهای
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نكات
فنی

در هنـگام بـرش پنـل ،كاغـذ روكـش (در لبههـا) نبايد
آسـیب ببینـد .عـدم توجـه بـه ايـن موضـوع ،عملیـات
درزگیـري را دچـار مشـكل خواهـد نمـود.
دستگاه پخ زن داراي دو زاويه  22/5و  45درجه ميباشد.
از زاويه  22/5درجه براي صفحات با ضخامت تا 9/5
میلیمتر و از زاويه  45درجه براي صفحات با ضخامت
 12/5میلیمتر و بیشتر ،تا  18میلیمتر استفاده ميشود.
براي سهولت ،سرعت و ارتقا كیفیت اجراي پخ ،توصیه
ميشود كه صفحات گچي بر روي میز كار قرار داده شده
يا عملیات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.
به طور كلي استفاده از تیغ برش براي پخ زدن صفحات
گچي توصیه نميشود؛ زيرا مهارت نصاب در كیفیت پخ
اجرا شده تاثیر زيادي خواهد داشت .چنانچه عرض پنل
به اندازهاي كم باشد (يک نوار باريک) كه استفاده از
دستگاه پخ زن میسر نباشد ،در چنین مواردي ناگزير به
وسیله تیغ برش ،پخ اجرا ميشود .براي اين منظور ،ابتدا
روي صفحه گچي و به فاصله  4میلیمتر از لبه ،يک خط
ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش ،پخي يكنواخت
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 وســـیله تیـــغ بـــرش
مجـــاز نميباشـــد؛ زيـــرا نـــوک تیـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـیب
خواهـــد رســـاند.
بايـــد فاصلـــة درز میـــان دو صفحـــة مجـــاور  2میلیمتـــر و
پهنـــاي هـــر يـــک از پخ هـــا در دو لبـــة مجـــاور  4میلیمتـــر
باشـــد.
همـــواره دو لبـــة مجـــاور بايـــد متجانـــس باشـــند؛ بديـــن معنـــي
ك ــه چنانچ ــه ي ــک لب ــة كارخان ــهاي در مج ــاورت ي ــک لب ــة ب ــرش
خـــورده قـــرار گیـــرد ،ناگزيـــر لبـــة كارخانـــهاي نیـــز بايـــد بـــرش
بخ ــورد و كلی 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 ــكل
و در محـــل پنجرههـــا ،تابلوهـــاي بـــرق و جعبههـــای آتـــش
نش ــاني ،ب ــه ص ــورت «  »Cش ــكل بري ــده ش ــوند .بدي ــن ترتی ــب
پـــس از نصـــب پنـــل ،درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب
بازشـــو ايجـــاد نمیشـــود .در صورتـــي كـــه جزئیـــات اخیـــر
رعاي ــت نش ــود ،در امت ــداد درزه ــای قائ ــم ت ــرک ايج ــاد خواه ــد
ش ــد.

اجرای پخ با تیغ برش

تصوير اجرا شده يک درز با دولبه پخ خورده

4mm

45

2mm
يک درز با دولبه پخ خورده
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 .۲.4نصب صفحات روکشدار گچي
 .۱.۲.4روش اجرا
در ساختارهای ديوار ،میتوان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارندهی
پنل بر روي زيرسازي تكیه داد .مزيت اصلي استفاده از جک در نصب صفحات
گچي ،پیچ كاری توسط يک نفر (بدون نیروي كمكي) ميباشد.
در سـاختارهای سـقف ،میتـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از باالبر
نگهدارنـدة پنـل بر روي زيرسـازي قـرار داد.
بـراي دسـتیابي بـه حداكثـر اسـتحكام در سـاختارهای ديـوار (بهجهـت
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنلهای
گچـی) ،بايـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند (راسـتاي
طولـي پنـل ،هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود).
بـراي دسـتیابي بـه حداكثـر اسـتحكام در سـاختارهای سـقف ،بايـد
صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند (راسـتاي طولـي پنلها،
عمـود بـر راسـتاي سـازههاي پنلخـور اجـرا شـود) .در ايـن حالـت،
لبههـاي بـرش خـورده در محـل سـازههاي پنلخـور قـرار میگیرند (به
عنـوان يـک قاعـده همیشـگي در سـقفهاي كاذب ،همـواره يـک سـازه
بايـد لبـه بـرش خـورده پنـل را پشـتیباني نمايد).
در كلیـه سـاختارهاي ديـوار و سـقف (تک اليـه و چند اليـه) پنلها بايد
به صـورت حصیرچین اجرا شـوند.
فاصلـه دو درز افقـی در زمان حصیرچینی در سـاختارهای ديـوار (تک اليه)
حداقـل  40سـانتیمتر درنظـر گرفته شـود .در سـاختارهای چنـد اليه اين
فاصلـه حداكثـر میتواند تا  20سـانتیمتر كاهـش يابد.
در ساختارهای سقف كاذب به جهت كاهش مصرف زيرسازی ،فاصله دو درز
نبايد كمتر از  50سانتیمتر باشد( .توصیه میشود مضربی از عدد  50باشد).
عدم رعايت اصول حصیرچینی و امتداد يافتن درزها در طول يكديگر،
موجب تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها میشود.
بـراي حصـول اطمینـان از نفـوذ بتونـه ،الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2
میلیمتـر میـان دو صفحـة مجـاور در نظـر گرفتـه شـود بـه نحـوي كـه
سـازه زيريـن قابـل رؤيت باشـد.
اتصال صفحات گچي به زيرسازي ،به وسیله پیچ مخصوص و با استفاده از
دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت ميگیرد.

نصب پنل بر روی زيرسازی ،با استفاده از جک و پیچ زن
عرض پنـــل
1200

1200

اليــه اول پنـــل

اليــه دوم پنـــل

جزئیات حصیرچینی اليههای پوششی ديوار

سازه های پنل خور
اليـه اول پنـل
1200

1200
1200

عـــرض پنــل

عـــرض پنــل

اليـه دوم پنـل

1200

جزئیات حصیرچینی اليههای پوششی سقف
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 .۲.۲.4فواصل مجاز
فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچهـــا بـــر روي صفحـــات روكـــشدار گچـــي
در ســـاختارهاي ســـقف  17ســـانتیمتر ميباشـــد .در ســـاختارهاي
دو اليـــه ،فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچهـــا در اليـــه اول (اليـــه زيريـــن)
را ميتـــوان حداكثـــر تـــا ســـه برابـــر ( 50ســـانتیمتر) افزايـــش
داد ،مشـــروط بـــر ايـــن كـــه اليـــه دوم (اليـــه پوششـــي نهايـــي) در
هم ــان روز نص ــب ش ــود .ب ــراي پوش ــشكاری ب ــا صفح ــات ب ــا ضخام ــت
 20میلیمتـــر و بیشـــتر ،اجـــراي پیچهـــا در اليـــه اول را ميتـــوان
حداكثـــر تـــا دو برابـــر ( 30ســـانتیمتر) افزايـــش داد.

فاصل ــه مج ــاز اج ــراي پیچه ــا در لب ــه كنجه ــاي بیرون ــي س ــاختارهاي
ديـــوار پوششـــي بـــا ســـازه مســـتقل از ديـــوار زمینـــه 20 ،ســـانتیمتر
ميباشـــد.
فاصله مجاز پیچ از لبه پنل 15 ،میلیمتر ميباشد.

فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچهـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در
ســـاختارهاي ديـــوار  25ســـانتیمتر ميباشـــد .در ســـاختارهاي
دو اليـــه ،فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچهـــا در اليـــه اول را ميتـــوان
حداكث ــر ت ــا س ــه براب ــر ( 75س ــانتیمتر) افزاي ــش داد .مش ــروط ب ــر
اينكــه اليــه دوم (اليــه پوشــش نهايــی) در همــان روز نصــب گــردد .در
صـــورت اســـتفاده از صفحـــات بـــا ضخامـــت  20میلیمتـــر و بیشـــتر،
فاصلـــه مجـــاز اجـــرای پیچهـــا در اليـــه زيريـــن  60ســـانتیمتر و در
اليـــه نهايـــی  20ســـانتیمتر میباشـــد.

15 mm

15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبههای كارخانهای و برش خورده

جدول  :۱-7فواصل مجاز اجرای پیچ در سقف
الیه دوم
عرض پنل

الیه اول*
عرض پنل**

ساختار
سقف کاذب

[]mm

[]mm

1200

600

1200

600

تک اليه

170

150

-

-

دو اليه

500

300

170

150

* در ساختارهای چنداليه ،منظور از اليه اول ،اليه زيرين میباشد.
** پنلهای با ضخامت  9/5تا  18میلیمتر با عرض  1200و پنلهای با ضخامت  20و  25میلیمتر با عرض  600میلیمتر به بازار عرضه میگردد.
جدول  :۲-7فواصل مجاز اجرای پیچ در ديوارها
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 اليه

250

200

-

-

-

-

دو اليه

750

600

250

200

-

-

سه اليه

750

600

500

300

250

200

* در ساختارهای چنداليه ،منظور از اليه اول ،اليه زيرين 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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دار گچي
روکشدار
صفحاتروکش
نصبصفحات
نصب

 .۳.۲.4نكات فني*

هرگـز از پیچهـاي خـودكار معمولي بـراي نصب صفحات گچي اسـتفاده
نشود.
هرگز از دريل براي پیچ زنی استفاده نشود.
میـزان نفـوذ پیـچ بايـد بـه اندازهاي باشـد كه سـر پیـچ ،هم سـطح پنل
تمـام شـود؛ زيـرا بیـرون زدگـي سـر پیـچ ،عملیـات درزگیـري را دچـار
مشـكل مينمايـد.
پیـچ بايـد بـه نحـوي اجـرا شـود كه كاغـذ روكـش پنـل را بـرش ندهد
(يعنـي بیـش از حـد نفـوذ نكنـد)؛ زيـرا ايـن اليه بـه صورت واشـر عمل
نمـوده و بـا بـرش آن ،احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد
داشت.
پیـچ بايـد عمـود بـر سـطح پنل اجـرا شـود؛ زيـرا در صورتي كـه پیچ به
صـورت مايـل اجرا شـود ،كاغـذ روكش پنل آسـیب خواهـد ديد.
پیـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود كه
پـس از عبـور از اليههـاي پوششـي ،حداقل  10میلیمتر در سـازه زيرين
نیـز نفـوذ كنـد .به عنـوان مثـال چنانچـه اليههاي پوششـي متشـكل از
دو عـدد پنـل  12/5میلیمتـري باشـد ،بـراي اليـه اول پیچـي بـا طـول
 25میلیمتـر و بـراي اليـه دوم پیچـي بـا طـول  35میلیمتـر مناسـب
خواهـد بود.
بـراي اتصـال پنـل بـه سـازههاي بـا ضخامـت  0/7میلیمتـر و كمتـر،
هرگـز از پیچهـاي سـرمتهدار اسـتفاده نشـود؛ زيـرا اسـتفاده از چنیـن
پیچهايـي موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده ،در نتیجـه اتصـال
مناسـب ايجـاد نميگـردد.
بـراي اتصـال دو سـازه بـه يكديگـر ،هرگـز از پیچهـاي اتصـال پنـل بـه
سـازه اسـتفاده نشـود؛ زيـرا شـكل هندسـی سـر و رزوههـاي ايـن نـوع
پیچهـا بـا پیچهـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده ،در نتیجـه
اتصـال مناسـب ايجـاد نميگـردد.
در سـاختارهای چنـد اليـهاي كـه داراي عملكـرد صوتـي و يـا داراي
كـد حريـق ميباشـند ،درزگیـري اليههـای زيريـن بـا بتونـه درزگیـر
الزامـي اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگیر بـراي درزگیري اليههـاي زيرين
ضــرورت ندارد.

* براي استفاده از پنلهاي با ضخامت  9/5میلیمتر و كمتر (كه به طور كلي در ساختارهاي
تزئیني كاربرد دارند) ،با دايره پشتیباني فني شركت تماس حاصل شود.

اسـتفاده بیـش از حـد از ضايعـات پنـل مجـاز نميباشـد؛ زيـرا موجـب
تضعیـف سـاختار و نـزول كیفیـت كار ميشـود .همچنیـن توصیـه
میشـود كـه ضايعـات پنل بـه صـورت متمركز اسـتفاده نشـود و در كل
سـطح كار پخـش گـردد.
حتــي االمــكان ،انــدازه صفحــات بايــد متناســب بــا ارتفــاع ديــوار
انتخــاب شــود .در صــورت اســتفاده از صفحــات كوتــاه ،درز افقــی در
اليــه پوششــی ايجــاد شــده كــه در ســاختارهاي ديــوار تــک اليــه،
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت (در
صورتــی كــه فاصلــه اســتادها  40ســانتیمتر يــا كمتــر باشــد ،نیــازی
بــه اجــرای ســازه پشــت بنــد نمیباشــد).
بــراي ســهولت در نصــب صفحــات در ســاختارهاي ديــوار ،صفحــات
بايــد بــه انــدازه  1ســانتیمتر كوتاهتــر از ارتفــاع كــف تــا ســقف بــرش
داده شــوند.
در سـاختارهای ديـوار ،صفحـات نبايـد بـه رانـر فوقانی (سـقفی) متصل
شوند.
بــراي تامیــن ايســتايي در ســاختارهاي ديــوار ،حداقــل درگیــري
میــان پنــل و بالهــاي رانــر بايــد  20میلیمتــر باشــد (عــالوه بــر
ايــن شــرط ،در ســاختارهاي ديــوار جداكننــده و ديــوار پوششــي ،بايــد
اســتادها بــه ترتیــب بــه میــزان حداقــل  10و  20میلیمتــر بــا رانــر
درگیــر شــوند).
در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای ديـوار ،بايد به جهت اسـتادها
توجـه نمـود .همـواره صفحـات را بايـد در جهتـي نصـب نمـود كـه لبـه
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیـرد .رعايت ايـن نكته به
نصـاب اجـازه ميدهـد كـه هنـگام پیـچ زني ،اسـتاد را مهـار نمـوده و از
چرخـش آن جلوگیـري 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
حاشـیهها ختـم شـود .همچنیـن میتوان نصـب صفحـات را از يک كنج
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی ،بـه طور همگن پوشـشكاری
را ادامـه داد .عـدم رعايـت جزئیـات اخیر موجـب ايجاد ترک بـر اثر خیز
سـقف كاذب خواهد شـد.

اجرای صحیح پیچ

اجرای نادرست پیچ

پیچی كه به صورت مايل اجرا شده و به كاغذ روكش پنل

(كاغذ و روكش به صورت واشر درآمده است)

(كاغذ روكش آسیب ديده است)

آسیب رسانده است
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تهیه بتونه درزگیر و ماستیک

 .۳.4تهیه بتونه درزگیر و ماستیک
 .۱.۳.4تهیه بتونه درزگیر
بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر ،بـه ازای هر  10كیلوگـرم پودر بتونـه 9 ،الی 10
لیتـر آب الزم اسـت و بـه ترتیـب زير مخلوط میشـوند:
آب را داخـل ظـرف مخصـوص تهیه بتونـه ريخته و پودر بتونـه به آرامي
بـه آن اضافه ميشـود.
بـه مـدت  2تـا  3دقیقـه صبر كرده تا پـودر بتونه تمامي آب روي سـطح
را جـذب نمـوده و به حالت خمیـري در آيد.
بـا اسـتفاده از كمچـه ،بتونـه را بـه مدت  1تـا  2دقیقه مخلـوط نموده تا
خمیري يكدسـت حاصل شـود.
2

ريختن پودر بتونه در آب

ريختن آب در ظرف مناسب

120

ريختن آب در ظرف تهیه بتونه

3

4

خیس خوردن پودر بتونه

 .۲.۳.4تهیه ماستیک
بـــرای تهیـــه ماســـتیک ،بـــه ازای هـــر  10كیلوگـــرم پـــودر حـــدود 6
الـــی  7لیتـــر آب الزم اســـت و بـــه ترتیـــب زيـــر مخلـــوط ميشـــوند:
آب را داخـل ظـرف مناسـبي ريختـه و پـودر ماسـتیک بـه آرامـي به آن
اضافـه ميشـود.
بـه مـدت  2تـا  3دقیقـه صبر كـرده تا پـودر ماسـتیک تمامـي آب روي
سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آيد.
بـا اسـتفاده از همـزن الكتريكـي ،ماسـتیک را بـه مـدت  2تـا  3دقیقـه
مخلـوط كـرده تـا خمیـري يكدسـت و آمـاده مصـرف شـود.

1

1

2

ريختن پودر ماستیک در آب

مخلوط كردن خمیر بتونه

نكته

توجـه شـود در صـورت اسـتفاده از اسـكیماليت (بـه عنوان
جايگزيـن پـودر ماسـتیک) ،روش تهیـه ايـن مـالت نیـز
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ايـن تفـاوت كـه در انتهـا مراحل
زيـر نیـز اضافـه خواهد شـد:
پـس از بدسـت آمـدن خمیـر اسـكیماليت يک دسـت،
مجـددا ً بـه مـدت  2دقیقه صبر كرده تا فعـل و انفعاالت
شـیمیايي صورت گیرد.
مجـددا ً بـا اسـتفاده از همـزن الكتريكـي ،اسـكیماليت
را بـه مـدت  2دقیقـه مخلـوط كـرده تـا خمیـر حاصله
آمـادة مصرف شـود.
3

خیس خوردن پودر ماستیک
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تهیه بتونه درزگیر و ماستیک

4

مخلوط كردن خمیر ماستیک

6

5

رها كردن خمیر به مدت  2تا  3دقیقه
(مربوط به تهیه اسكیماليت)

 .۳.۳.4نكات فني
قبـل از اجـرای بتونـه يـا ماسـتیک ،سـطح كار میبايسـت از هرگونـه
آلودگـی و گـرد و غبـار تمیز شـود.
ً
كامـال تمیـز و
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیـه بتونـه و ماسـتیک بايـد
عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد .بنابراين بهتر اسـت از
آب آشـامیدني بـراي ايـن منظور اسـتفاده شـود.
بـرای نگهـداری پـودر بتونه و ماسـتیک ،میبايسـت كیسـهها در محل
خشـک روی پالـت و بـه دور از آب ،رطوبـت ،آفتاب و گرما قـرار گیرند.
زمـان مصـرف پـودر بتونـه و ماسـتیک (در بسـته بنـدي اسـتاندارد و
در شـرايط انبـارش متعـارف) 6 ،مـاه پـس از تاريـخ تولیـد ميباشـد.
بديهـي اسـت كـه پـس از باز شـدن پاكت ،پـودر بتونـه و ماسـتیک را
بايـد ظـرف مـدت كوتاهي مصـرف نمود (طـی حداكثر  7روز اسـتفاده
نما يید ) .
زمــان اســتفاده از خمیــر بتونــه و ماســتیک ،بــه ترتیــب و بــه طــور
میانگیــن  45و  220دقیقــه ميباشــد .زمانهــاي مذكــور در
شــرايط آزمايشــگاهي بــه دســت آمــده و بديهــي اســت بــا توجــه
بــه شــرايط محیطــي متغیــر خواهنــد بــود؛ بديــن معنــي كــه هــر
چــه درجــه حــرارت محیــط باالتــر و درصــد رطوبــت نســبي هــوا
پايینتــر باشــد (شــرايط آب و هوايــي گــرم و خشــک) ،زمانهــاي
مذكــور كاهــش خواهنــد يافــت.
بتونـه و ماسـتیک در دمـاي  5درجـه سـانتیگراد و كمتـر از  40درجه
سـانتیگراد قابـل اجـرا ميباشـند .اسـتفاده از ايـن مـواد در دماهـاي
پايینتـر (بـه دلیـل احتمـال يـخ زدگـي مـالت) و در دماهـاي باالتـر
(بـه دلیـل احتمـال خشـک شـدن مـالت ،پیش از گیـرش شـیمیايي)
مجـاز نمیباشـد.
نســبت بــاالی آب بــه گــچ و نیــز انبــار كــردن طوالنــی مــدت گــچ
ســبب افزايــش زمــان گیــرش میگــردد .بديــن معنــی كــه هرچــه
مــالت رقیقتــری آمــاده گــردد بــه دلیــل افزايــش زمــان گیــرش،
مــدت طوالنیتــری در معــرض جريــان هــوا قــرار گرفتــه و قســمتی از
آب مــورد نیــاز جهــت كامــل شــدن گیــرش تبخیــر میشــود .در ايــن
حالــت مــالت بــه جــای گیــرش ،خشــک میشــود و از اســتحكام
مناســبی برخــوردار نخواهــد بــود.
قـرار گرفتـن مـالت در معـرض جريـان بـاد نیـز سـبب تبخیـر آب
سـطحی مـالت و مانـع از گیـرش آن میشـود .ايـن امـر باعـث
جلوگیـری از اسـتحكام مـالت و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.

مخلوط كردن مجدد خمیر اسكیماليت

بتونـه و ماسـتیک را نبايـد بـا سـاير موادي كـه باعث ايجـاد تغییرات
در خـواص شـیمیايي و يـا مشـخصات فیزيكـي ايـن محصـوالت
ميگـردد ،تركیـب نمـود.
ضخامـت مـالت كار شـده اگـر از مقاديـر مجـاز بیشـتر و يـا كمتـر
باشـد ،بـر روی اسـتحكام مـالت اثـر میگـذارد.
سطح زير كار اگر متخلخل باشد ،سبب كوتاه شدن زمان گیرش شده كه
بر روی خواص مكانیكی از جمله چسبندگی و استحكام اثر میگذارد.
ماسـتیک را نميتـوان بـه عنـوان بتونه درزگیر در سـاختارهاي خشـک
اسـتفاده نمود.
هنگامـي كـه خمیـر بتونـه يا ماسـتیک سـفت شـد ،نميتوان بـا اضافه
نمـودن آب و هـم زدن مجـدد ،آن را بـراي اسـتفاده مجدد آمـاده نمود
(چنیـن مالتـي غیرقابل اسـتفاده ميباشـد).
هنگام كار با بتونه و ماستیک ،مالتهای اضافه باقی مانده روی ابزار
(كاردک ،لیسه و ماله) را نبايد به مالت درون ظرف برگرداند؛ زيرا باعث
كوتاه شدن زمان گیرش بتونه يا ماستیک درون ظرف خواهد شد.
ظـروف آمـاده سـازي مـالت و ابـزار كار ميبايسـت بالفاصلـه پـس از
اتمـام كار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر اين صورت مواد خشـک
شـده و تمیـزكاري دشـوار خواهد شـد.
مـالت بايـد بـا توجـه بـه مقـدار نیـاز و كاردک سـاخته شـود .از
آمادهسـازی مـالت بیـش از مقـدار مـورد نیـاز خـودداری شـود.
مالت آماده نبايد در معرض نور آفتاب و يا گرد و غبار محیط قرار گیرد.

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام كار
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ترفندهاي کارگاهي جهت بررسي کیفیت بتونه اجرا شده

 .4.4ترفندهاي کارگاهي جهت بررسي کیفیت بتونه اجرا شده
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه كاردک ميچسـبد .بـراي درک
بهتـر ايـن حالـت ،ميتـوان بتونـه خـوب را به «ماسـت چكیـده» و بتونه
نامناسـب را بـه «ماسـت بريـده» يـا اصطالحـا «دانـه دانه» تشـبیه 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  3دقیقـه ،بايـد قـوام يابـد .ايـن حالـت از نشـانههاي يـک بتونه خوب
اسـت .از نشـانههاي مثبـت ديگـر ،ميتـوان به حركـت روان خمیـر بتونه
در زيـر كاردک در هنـگام اجـرا اشـاره نمود.

دست كشیدن بر روی سطح

اجرای مناسب

وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و يــا سســت بــودن ســطح بتونه،
از نشــانههاي گیــرش نامناســب آن اســت .بــراي بررســي كارگاهــي
ايــن موضــوع ،ميتــوان بــر روي ســطح بتونــه خشــک شــده دســت
كشــید .در ايــن حالــت ســطح دســت بايــد بــه میــزان قابــل قبولــي
تمیــز بمانــد و حتــي االمــكان گــرد گــچ مشــاهده نشــود .همچنیــن
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 يـــک اســـفنج نمـــدار ســـطح بتونـــه را مرطـــوب نمـــود و در
واق ــع نقاش ــی ب ــا رن ــﮓ پاي ــه آب را ش ــبیه س ــازی نم ــود .پ ــس از انج ــام اي ــن آزماي ــش ،نباي ــد تورم ــی در س ــطح بتون ــه مش ــاهده ش ــود
همچنیـــن بتونـــه بايســـتی از ســـطح كار شســـته و جـــدا نشـــود.

مرطوب كردن سطح ديوار با اسفنج نمدار
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بتونه بايد دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشـد .برای بررسـی
كارگاهـی ايـن خاصیـت میتـوان پـس از خشـک شـدن كامـل سـطح
بتونـه ،نـوار درزگیـر را در چنـد مقطع (در طول مسـیر درزگیری شـده)
بـرش داد و از طريـق كشـیدن نـوار درزگیر ،میـزان چسـبندگی بتونه را
بررسـی نمـود .در ايـن حالـت چنانچـه نـوار درزگیـر به راحتی از سـطح
پنـل جـدا گردد ،چسـبندگی صـورت نگرفته اسـت.
در هنـگام بررسـی كیفیـت درزگیـری ،سـاير مـوارد اجرايـی نظیـر تـراز
بـودن زيرسـازی ،اسـتحكام زيرسـازی ،اتصـال كامـل پنل به زيرسـازی،
متجانـس بـودن لبـه هـای مجـاور (فابريـک و غیرفابريـک) ،حصیرچین
بـودن پنلهـا و  ...نیـز بايسـتی كنتـرل گـردد.

چسبندگی صورت گرفته است

 .5.4درزگیري صفحات روکشدار گچي
 .۱.5.4بررسيها و اقدامات اولیه
عملیات درزگیری بايد پس از تغییر شكلهای ساختمانی صورت گیرد.
ً
كامـال تمیز
قبـل از شـروع عملیـات درزگیري ،الزم اسـت تمامي سـطح
و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
وضعیـت كلیـه پیچهـا از نظـر اجـراي صحیـح بررسـي شـود .در صورت
وجـود مشـكالتي از قبیـل پارگـي كاغـذ روكش پنـل ،بیرون زدگي سـر
پیچهـا و عـدم رعايـت فواصـل مجـاز ،معايـب بايـد بر طرف شـوند.
تمامي لبههاي برش خورده بررسي شوند .در صورت عدم اجراي پخ و
يا پرداخت ،بايد پنل از زيرسازي جدا و روي میزكار (يا پالت) به وسیله
دستگاه پخ زن ،پخ زده شود و به وسیله ساب مالهای پرداخت شود.
درزهـاي میـان صفحـات بررسـي شـوند .بايـد فاصلـهاي بـه انـدازه 2
میلیمتـر میـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
در سـاختارهای ديـوار جداكننـده ،عملیـات درزگیری میبايسـت پس از
اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف ديوار انجام شـود.
 .۲.5.4درزگیري لبههاي کارخانهاي (لبههاي برش نخورده)
مرحله اول
در اين مرحله ،درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت ميشود:
با اسـتفاده از كاردک پیچ گوشـتي دار ،يک اليه بتونه به پهناي  10سـانتیمتر
و ضخامـت  3میلیمتر در محل درز اجرا ميشـود.
نكته
فنی

حركت كاردک در اين مرحله بايد در جهت عمود بر درز باشد،
به نحوي كه بتونه كام ً
ال در درز بین دو صفحه نفوذ كند.

توجه

گیـــرش نامناســـب و يـــا چســـبندگي نامناســـب بتونـــه
ميتوانـــد ناشـــي از مـــوارد متعـــدد اجرايـــي نظیـــر
اســـتفاده از آب نامناســـب ،طـــرح اختـــالط نامناســـب،
كش ــته كش ــي ،اج ــرا در دم ــاي محی ــط غی ــر مج ــاز و
يـــا آلودگـــي ســـطح كار باشـــد .همچنیـــن ميتوانـــد
بـــه علـــت خـــواص از دســـت رفتـــه پـــودر بتونـــه
باشـــد (بـــه طـــور مثـــال ،بـــر اثـــر شـــرايط انبـــارش
نامناســـب).

چسبندگی صورت نگرفته است

نوار درزگیر بر روي بتونه قرار داده شده و به وسیله كاردک ،از باال به پايین روي
بتونه فشرده ميشود ،به نحوي كه بتونههاي اضافي از طرفین نوار بیرون بزند.

نكته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر كاغذی بايد توجه نمود كه
مقطع نوار درزگیر داراي انحنا ميباشد؛ بدين معني كه يک
سمت آن مقعر و سمت ديگر محدب ميباشد .توجه شود كه
حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده شود.
اين كار اجازه ميدهد كه 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
نتیجه چسبندگي الزم میان نوار و بتونه برقرار نميشود.

اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار كشـیده و بالفاصلـه جمـع ميشـود.
حركـت كاردک در ايـن قسـمت نیـز از بـاال بـه پايیـن ميباشـد.
نكته
فنی

در اين مرحله ،رطوبت زير و روي نوار درزگیر يكسان شده و
از تغییر شكل و جدا شدن نوار جلوگیري ميشود.

كار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور كامل خشک شود.
نكته
فنی

بسته به شرايط محیطي ،ممكن است خشک شدن كامل بتونه تا
 24ساعت طول بكشد .در صورتي كه بتونه هر مرحله كام ً
ال خشک
نشود ،رطوبت اضافي توسط نوار درزگیر جذب ،اتصال میان 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 مستحكم و با صفحات گچي يكپارچه ميشود:
با استفاده از لیسه يا ماله استیل ،يک اليه بتونه به پهناي  20سانتیمتر و ضخامتي كه نوار درزگیر محو شود ،بر روي اليه قبلي اجرا ميشود.
كار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور كامل خشک شود.
با استفاده از ساب مالهاي ،سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی كار (اجرای اليه آماده سازی) آماده ميشود.

1

تـمیــز كــردن ســطح ،قبــل از بتـونــه كاری و يا اجرای
ماسـتیک بسـیار مهـم اسـت
4

مرحله اول درزگیری :اجرای اليه بتونه در محل درز (كاردک در
جهت عمـود بر درز كشیده میشود تا بتونه كامال در درز نفوذ كند)
7

مرطوب كردن سطح نوار با بتونههای اضافه
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2

بررسی بیرونزدگی پیچها با كاردک
5

مقطع نوار درزگیر (به انحنای آن توجه شود)
8

مرحلـه دوم درزگیـری :اجرای اليـه دوم بتونه بـه پهنای
 20سـانتیمتر

3

فرو بردن سر پیچها با پیچ گوشتی پشت كاردک
6

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه
9

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب مالهای
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 .۳.5.4درزگیري لبههاي برش خورده
كلیـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگیـري لبههـاي كارخانـهاي ميباشـد ،بـا اين
تفـاوت كـه پهنـاي اليـه بتونـه در مرحلـه دوم  30سـانتیمتر ميباشـد.

نكته
فنی

در بتونـهكاري درزهـاي بـرش خـورده ،اليـه دوم بتونـه
بـه ايـن دلیـل نسـبت بـه بتونـهكاري درزهـاي كارخانهاي
پهنتــر میباشـد كـه فرورفتگـي موجــود در لبــههاي
كارخانـه اي ،نـوار و بتونـه درزگیـر را در خـود جـاي داده
و برآمدگـي در محـل درز كمتـر ميباشـد؛ حـال آن كه در
لبههـاي بـرش خـورده ،فرورفتگي مذكـور وجود نداشـته و
برآمدگـي در محـل درز محسـوستر بـوده و لذا بـراي محو
كـردن ايـن برآمدگي ،نیـاز به اجـرای اليـه دوم بتونهكاری
بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

 .4.5.4درزگیـري کنجهـاي خارجـي بـا سـازه محافـظ گوشـه
(کرنربیـد فلـزي)
مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربي زدا ،تمیز ميشود.
سـازه محافـظ گوشـه روي كنـج ديـوار قـرار گرفتـه و به وسـیله چكش
الستیكي و دستــگاه كرنربید كوب نصــب ميشــود .فاصلـــه ضربـات،
حـداكثــر  35سـانتیمتر ميباشـد.
نكته
فنی

1

در صورتـی كه دسـتگاه كرنربید كوب در دسـترس نباشـد،
سـازه محافـظ گوشـه را میتوان بـا بتونه نصـب نمود.

مرحله دوم
با اسـتفاده از لیسـه يا ماله اسـتیل ،يک اليه بتونه به پهناي  20سـانتیمتر
و ضخامتي كه سـازه محافظ گوشـه محو شـود ،بر روي كرنربید و در دو
طـرف كنج اجرا ميشـود.
كار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور كامل خشک شود.
با اسـتفاده از سـاب ماله اي ،سـطح بتونة خشـک پرداخت شـده و براي
مرحلـه بعـدی كار (اجـرای اليه آماده سـازی) آماده ميشـود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه كرنربیدكوب
2

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه
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 .5.5.4درزگیـري کنجهـاي خــارجي بـا نــوار محافـظ گوشــه
(کرنربیـد کاغـذي)
مرحله اول
نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده ميشود.
بـــا اســـتفاده از كاردک پیـــچ گوشـــتيدار (يـــا لیســـه) ،يـــک اليـــه
بتونـــه بـــه پهنـــاي  10ســـانتیمتر و ضخامـــت  3میلیمتـــر ،بـــر دو
طـــرف كنـــج اجـــرا ميشـــود.
كرنربیـــد بـــر روي بتونـــه قـــرار داده شـــده و بـــا انگشـــت شـــصت و
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد ميشـــود ،بـــه نحـــوي كـــه بتونههـــاي
اضافـــي از طرفیـــن آن خـــارج شـــود.
1

نوار محافظ گوشه

با استفاده از كاردک زاويه خارجي ،از باال به پايین روي نوار محافظ گوشه
كشیده تا سطح آن هموار و كنجي كام ً
ال گونیا و يكنواخت به دست آيد.
بـه وسـیله كاردک پیـچ گوشـتيدار (يـا لیسـه) ،اضافـات بتونه بـر روي
سـطح كرنربیـد كشـیده و بالفاصلـه جمـع ميشـود.
كار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور كامل خشک شود.
مرحله دوم
ماننـد مرحلـه دوم در درزگیـري كنجهـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه
(كرنربیـد فلـزي) عمل ميشـود.
3

2

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

 .6.5.4درزگیري کنجهاي خارجي با نوار درزگیر کاغذي
بـراي درزگیـري كنجهـاي خارجياي كـه در معـرض ضربه نیسـتند (مانند
كنجهـاي خارجـي در سـقفها) ،در صـورت وجـود مهـارت كافـي ،ميتوان
از نـوار درزگیـر كاغـذي بـه جـاي كرنربیـد اسـتفاده نمـود .كلیـه مراحـل
اجـرا ماننـد درزگیـري كنجهـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه (كرنربید
كاغـذي) ميباشـد.

تثبیـت و شـكل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا كاردک زاويه
خا ر جی

1

خم كردن نوار درزگیر با دستگاه تازن
2

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه
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 .7.5.4درزگیـري کنجهـاي داخلـي  -فصل مشـترک دو سـاختار
خشـک
بـــراي درزگیـــري كنـــج داخلـــي اي كـــه در فصـــل مشـــترک دو
ســـاختار خشـــک قـــرار دارد (ماننـــد محـــل تقاطـــع دو ديـــوار يـــا
يـــک ديـــوار و يـــک ســـقف) ،از نـــوار درزگیـــر كاغـــذي اســـتفاده
مي شـــود .كلیـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگیـــري كنج هـــاي
خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه (كرنربیـــد كاغـــذي) مي باشـــد،
بـــا ايـــن تفـــاوت كـــه از كاردک زاويـــه داخلـــي اســـتفاده مي شـــود.

1

خم كردن نوار درزگیر با دست

2

شكستن نوار چسب جداكننده پس از نصب سازهها

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

 .8.5.4درزگیـري کنجهــاي داخلـي  -فصل مشــترک ساخــتار
خشــک و بنایـي
بـــراي درزگیـــري كنـــج داخلـــياي كـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار
خش ــک و بناي ــي ق ــرار دارد (مانن ــد مح ــل تقاط ــع ي ــک دي ــوار ب ــا ي ــک
ديـــوار بنايـــي؛ يـــک ديـــوار بـــا يـــک ســـقف بنايـــي؛ يـــا يـــک ســـقف
بـــا يـــک ديـــوار بنايـــي) ،از نـــوار چســـب جـــدا كننـــده ()Trenn-fix
اســـتفاده ميشـــود؛ بديـــن ترتیـــب كـــه قبـــل از عملیـــات نصـــب،
ن ــوار ت ــرن فیك ــس ب ــر روي س ــازه چس ــبانده ش ــده و پ ــس از عملی ــات
درزگی ــري و خش ــک ش ــدن بتون ــه ،اضاف ــات آن ب ــه وس ــیله تی ــغ ب ــرش
جـــدا ميشـــود.
2

نكته
فنی

چنانچـــه از كاردک پیـــچ گوشـــتيدار (يـــا لیســـه) بـــراي
درزگیـــري كنجهـــاي داخلـــي اســـتفاده شـــود ،احتمـــال
پ ــاره ش ــدن ن ــوار درزگی ــر (توس ــط گوش ــة تی ــز كاردک)
وجـــود دارد؛ بنابرايـــن بـــراي جلوگیـــري از بـــروز ايـــن
مشـــكل ،درزگیـــري كنجهـــاي داخلـــي بايـــد صرفـــاً بـــه
وس ــیله كاردک زاوي ــه داخل ــي انج ــام ش ــود.

تثبیت و شكل دهی نوار درزگیر با كاردک زاويه خارجی

1

چسباندن نوار ترن فیكس بر روی سازه

3

بتونه كاری در فصل مشترک ديوار خشک و سقف بنايی

4

بـرش اضافـات نوارچسـب جداكننـده پس از خشـک شـدن
بتو نه
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 .9.5.4اجراي بتونه در محل پیچها
بتونه در محل پیچها نیز اجرا ميشود .بدين ترتیب كه ابتدا با استفاده از
كاردک (يا لیسه) ،بتونه در جهت عمودی كشیده شده و سپس با حركت
كاردک در جهت افقی ،بتونه جمع میشود .پس از خشک شدن بتونه ،سطح
آن به وسیله ساب مالهاي پرداخت ميشود.
1

اجرای بتونه در محل پیچها

نكته
فنی

در صورتـی كـه بتونـه در دو جهت متعامد كشـیده نشـود،
حفـره در محـل پیـچ به خوبـی پر نخواهد شـد.

2

پرداخت سطح بتونه خشک

 .6.4آماده سازی صفحات روکشدار گچي
پـس از اتمـام مراحـل درزگیـري ،سـطوح ايجاد شـده بـا پنل گچی بايـد برای
پذيـرش پوشـش نهايـي (رنﮓ ،كاغـذ ديواری ،كاشـی ،)... ،آمادهسـازی شـوند.
بسـته بـه نـوع پوشـش نهايـي ،ممكـن اسـت يـک يـا تركیبـی از اليههـای
آمـاده سـازی زيـر بـر روی سـطح پنلهـا اجرا شـود:
 .۱.6.4اجرای ماستیک
براي دسـتیابي بـه بهترين نتیجه در رنﮓ آمیزي ،پـس از عملیات درزگیري
و قبـل از رنـﮓ آمیـزي ،يـک اليـه نـازک پوششـي ( 1تـا  2میلیمتـر) بـا
ماسـتیک روي تمـام سـطح كار اجـرا میشـود .اجـرای ايـن اليـه موجـب
پوشـش اعوجاجهای احتمالی در كل سـطح كار میشـود و سـطحی صاف و
يكدسـت جهـت ادامه كار بـه وجود خواهد آمـد( .ضخامت قابـل قبول ،طی
يـک يـا چند مرحلـه كاری قابل دسـتیابی اسـت).
 .۲.6.4اجرای پرایمر
پـس از عملیـات درزگیــري و قبل از كاشیـكاری ،اجـرای كاغذ ديـــواری
يا رنﮓآمیزي با رنﮓ روغنی ،اعمال اليه پرايمر* بر روي كل سطح كار الزم
خواهد بود .حذف اليه پرايمر موجب بروز مسايل زير خواهد شد:
در اجراي كاشي ،اتصال مناسب میان چسب كاشي و پنل حاصل نشده،
كه نتیجه آن فروريزي كاشيها در دوره بهره برداري خواهد بود.
در صورت اقدام به جداسازي كاغذ ديواري در نوسازیهاي آينده ساختمان،
به كاغذ روكش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح اين كه اليه پرايمر موجب
ميشود كه كاغذ ديواري بدون آسیب به كاغذ روكش پنل ،از آن جدا شود).
در رنـﮓ آمیـزي بـا رنـﮓ روغنـي ،حالـت سـايه و روشـن ايجـاد شـده،
همچنیـن چسـبندگي میـان رنـﮓ و اليه ماسـتیک تضعیف خواهد شـد
(توضیـح ايـن كـه اجـراي پرايمـر موجـب يكسـان شـدن میـزان جذب
سـطح پنـل و محلهـاي بتونهكاري شـده گرديده و از ايجاد حالت سـايه
و روشـن جلوگیـري مينمايـد).
* براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص پرايمر مناسب برای هر يک از كاربردهای فوق الذكر،
با دايره پشتیباني فني شركت تماس حاصل شود.
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سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی

 .7.4سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی
بـراي يكسـان سـازي روش درزگیـری و آماده سـازی سـطوح ايجاد شـده با
پنـل گچـی ،مراحـل درزگیـری و نـوع الية آمـاده سـازی بـرای كاربردهای
مختلـف بـه شـرح زيـر توصیـه ميگـردد .اسـتفاده از سـطوح كیفـي زير در
ادبیـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفید خواهـد بود.
جدول  :۳-7مراحل درزگیری و اليه های آمادهسازی بر اساس نوع سطوح كیفی
کاربرد

درزگیری
مرحله اول

الیه آمادهسازی
مرحله دوم

ماستیک

پرايمر

شماتیک
الیه الیهگذاری

ديوار موقت
(ديوارهای حائل كارگاهی،
اتاقکهای موقت)... ،

محلهايی كه در ديد نیست
(انباری ،خرپشته ،فضای پشت
سقف كاذب)... ،

كاشی كاری

رنﮓ پايه آب (پالستیک)

رنﮓ روغنی
 /پوششهای بافتدار
(كنیتكس ،رولكس ،رومالین)... ،
 /كاغذ ديواری
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اســـتفاده از پوشـــشهای قلیايـــی (نظیـــر رنﮓهـــای
آهكـــی و ســـیلیكاتی) بـــر روی صفحـــات گچـــی
مجـــاز نمیباشـــد.
بـــرای نصـــب كاغـــذ ديـــواری ،توصیـــه میگـــردد از
چســـب (CMC )Carboxyl Methyl Cellulose
اس ــتفاده نم ــود .همچنی ــن باي ــد از جري ــان مناس ــب
ه ــوا در محی ــط اطمین ــان حاص ــل نم ــود ت ــا چس ــب
مذك ــور ب ــه س ــرعت خش ــک ش ــود.

هنگامـی كـه كاغـذ روكـش پنل بر اثـر شـرايط نگهداری نامناسـب و
رطوبـت مـداوم دچـار كپـک زدگی شـده باشـد ،بايد پنلها خشـک،
سـطح آنها از كپک پاكسـازی و كل سـطح پنلها آغشـته بـه پرايمر
گـردد .پـس از طی ايـن مراحـل ،میتوان پنلهـا را نصـب ،درزگیری
و بـرای پذيرش پوشـش نهايـی آماده سـازی نمود.
هنگامی كه كاغذ روكش پنل بر اثر شرايط نگهداری نامناسب و تابش
مداوم نور خورشید تغییر رنﮓ داده باشد (زرد رنﮓ شده باشد) ،بايد
كل سطح پنلها آغشته به پرايمر گرديده و سپس میتوان پنلها را
نصب ،درزگیری و برای پذيرش پوشش نهايی آماده سازی نمود.

 .5اطالعات تكمیلی
مشخصات محصوالت
آنالیز مصالح
زمانبندی اجرای پروژه با سیستمهای ساخت و ساز خشک
مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جداکننده
مباني انتخاب ساختار دیوارهای پوششی
مباني انتخاب ساختار سقفهای کاذب
خدمات فنی و مهندسی

اطالعات تكمیلی

کاذب
هایکاذب
سقفهای
مباني انتخاب ساختار سقف

 .۱.5مباني انتخاب ساختار سقفهای کاذب
ايـن بخـش ارائـه كننـده راهبردهايـی جهـت انتخـاب صحیـح سـاختار،
بـرای پاسـخ گويـی بـه عملكردهـای مـورد نظـر طـراح میباشـد .ايـن
شـركت يـک تولیـد كننـده بـوده و خـود را مكلـف میدانـد كـه اطالعات
عملكـردی و اجرايـی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژهها قـرار دهد.
بديهـی اسـت كه مشـاور طـرح ،بر اسـاس مقـررات ملـی و يـا بینالمللی
سـاختمانی و بـا در نظـر گرفتـن الزامـات طـرح ،نسـبت بـه «انتخـاب
سـاختار» اقـدام مینمايـد .در ايـن راسـتا ،دايره پشـتیبانی فنـی آمادگی
كامـل دارد تـا بـرای عملكردهای خـاص ،مشـاورههای الزم را به طراحان
محتـرم ارائـه دهد.
عواملـي كـه در انتخـاب سـاختار سـقفهاي كاذب موثر اسـت شـامل موارد
زير ميباشـد:
 .۱.۱.5کاربري فضا
كاربـري فضـا در انتخـاب سـاختار سـقف كاذب موثـر اسـت .به طـور مثال،
در يـک سـاختمان مسـكوني ،سـقف كاذب يكپارچـه و در يـک بیمارسـتان
(بـا توجـه به انبوه تاسیسـات موجود در فضاي پشـت سـقف كاذب) ،سـقف
كاذب مشـبک مناسـب خواهـد بود.
 .۲.۱.5انعطاف معماري
شـكلپذيري و قابلیتهـاي تزئینـي در سـقفهاي يكپارچـه ،در مقايسـه با
سـقفهاي مشـبک بسـیار بیشـتر اسـت .بنابراين ،چنانچه انعطـاف معماري
بـاال مـد نظر باشـد ،گزينه مناسـب سـقف كاذب يكپارچـه خواهد بود.
 .۳.۱.5دسترسي آسان به تاسیسات
در صورتـي كـه دسترسـي آسـان و بـدون محدوديـت بـه فضاي تاسیسـاتي
پشـت سـقف كاذب مطـرح باشـد ،سـقف كاذب مشـبک انتخـاب مناسـب
خواهـد بـود؛ چـرا كـه در ايـن سـقف ،تايلهـا بـه صـورت وزنـي در درون
شـبكه سـازهها قـرار گرفتـه و برداشـت و جابجايـي آنها به سـادگي صورت
ميگیـرد .در سـقفهاي كاذب يكپارچـه ،دسترسـي به فضاي پشـت سـقف
كاذب بـه صـورت محـدود و از طريـق دريچههـاي بازديـد میسـر اسـت.
 .4.۱.5سرعت اجرا
در فضاهايـي كـه سـرعت اجراي بسـیار بـاال مد نظر باشـد ،بهتريـن انتخاب
سـقف كاذب مشـبک اسـت .سـرعت اجراي بـاال ،جزء خصوصیـات ذاتي اين
سـاختار اسـت .همچنیـن ،تايلهـاي اين نوع سـقف عموماً پیش رنﮓ شـده
يـا داراي روكـش  PVCبـوده و بديـن ترتیـب عملیات رنﮓ آمیـزي حذف و
سـرعت كار باال ميرود.
 .5.۱.5سقفهاي ترکیبي
بــا تركیــب ســقفهاي ثابــت و مشــبک ،ميتــوان بــه يــک ســاختار
كارآمــد بــا انعطافپذيــري بــاال دســت يافــت و از مزايــاي هــر دو نــوع
ســقف بهرهمنــد شــد .در ايــن نــوع ســاختار ،مشــكالت هندســي حاشــیه
كار بــا اســتفاده از ســقف كاذب يكپارچــه مرتفــع شــده و در وســط كار
ميتــوان از ســقف كاذب مشــبک ،بــدون نیــاز بــه بــرشكاري و بــا حفــظ
ابعــاد مــدوالر اســتفاده نمــود.
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 .6.۱.5شكستها
در صـورت وجـود شكسـت در طـرح سـقف كاذب ،بهتريـن انتخـاب سـقف
كاذب يكپارچـه اسـت .توجـه شـود كـه در غالـب مـوارد ،بايـد از سـازهها و
قطعـات اضافـي در محـل شكسـتها اسـتفاده نمـود.
 .7.۱.5سقفهاي D112b.ir

قبـل از انتخـاب سـقف كاذب نـوع  ،D112b.irبايـد بـه توصیههـا و
مالحظـات مربـوط بـه آن توجـه نمـود.

 .8.۱.5سقف کاذب با صفحات سیماني
بـا اسـتفاده از صفحـات سـیماني ،ميتـوان سـقفهاي كاذب را در فضاهـاي
خـارج از سـاختمان و يـا در فضاهـاي داخلي سـاختمان كـه رطوبت محیط
زيـاد اسـت و يـا شـرايط آب ريزی مـداوم وجـود دارد (نظیر آشـپزخانههای
صنعتی ،اسـتخر و سـونا) ،اجـرا نمود.
 .9.۱.5سقفهاي تیرچه بلوک با بلوک پلي استایرنی (یونولیت)
بـا توجـه به ضعف پلي اسـتايرن در مقابل حريق ،مطابق مقررات سـاختمانی
بايـد سـقفهاي تیرچـه بلوک بـا بلوکهـای از جنس پلي اسـتايرن توسـط
سـقف كاذب مناسـب ،در مقابـل حريـق مقاوم سـازي شـوند .در اين حالت،
آويزهـا بايـد به تیرچههـا يـا دال بتني میاني متصل شـوند.
 .۱0.۱.5مقاومت در برابر حریق
در سقفهايي كه كد حريق در آنها مطرح است ،از صفحات گچي نوع FR
يا  FMاستفاده ميشود .تعداد و ضخامت اليههای پوششی ،حداقل ارتفاع
آويز ،فاصله آويزها ،فاصله سازه ها ،ضخامت و خواص اليه عايق پشم سنﮓ
و مشخصات سقف اصلی و عناصر پیرامونی ،با توجه به كد حريق مورد نظر
تعیین ميشود .عالوه بر اين موارد ،ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای كد
حريق (مندرج در دفترچه اخیر) بايد در نظر گرفته شوند.

تذکر
مهم

سـاختارهاي داراي كـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیـات
ويـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ايـن نوع سـاختارها در
پروژههـا ،هماهنگـي بـا دايـره پشـتیباني فني شـركت قويا
توصیـه ميشـود.

 .۱۱.۱.5عملكرد صوتي
عواملـي همچـون تعـداد و ضخامـت صفحات ،ضخامـت و خواص اليه عايق پشـم
سـنﮓ مصرفي ،وضعیت اتصال ديوار جداكننده به سـقف كاذب و جزئیات اجرايي
عايـق كاري ،در میـزان عبـور صـوت از طريـق سـقف كاذب موثر اسـت .در صورت
نیـاز بـه اجرای اليه عايق در فضاي پشـت سـقف كاذب ،وزن مجـاز آن بايد در نظر
گرفته شـود .همچنین ،در صورت وجود كد حريق ،ممكن اسـت محدوديت هايي
از نظـر اسـتفاده از اليـه عايـق و يـا رده مقاومتي اليه عايـق در برابر حريـق ،وجود
داشته باشد.
در صورتــي كــه در يــک فضــا جــذب صوت مــد نظــر باشــد ،اســتفاده از تايلهاي
جــاذب صــوت (آكوســتیک) توصیــه ميگــردد .در صورتــي كــه از تايلهــاي
آكوســتیک گچــي اســتفاده شــود ،اســتفاده از عايــق معدنــي در فضــاي پشــت
ســقف كاذب در افزايــش ضريــب جــذب بســیار موثــر خواهــد بــود.

اطالعات تكمیلی

های کاذب
سقفهای
ساختارسقف
انتخابساختار
مبانيانتخاب
مباني

 .۱۲.۱.5فضاهاي مرطوب
در فضاهـای مرطـوب (نظیـر حمام و آشـپزخانه در منازل مسـكونی) از
صفحـات نـوع  MRيـا  FMاسـتفاده ميشـود .در صورتـي كـه رطوبـت
محیـط زيـاد و يـا شـرايط آب ريـزی مـداوم وجود داشـته باشـد (نظیر
سـرويسهای بهداشـتی عمومـی ،آشـپزخانههای صنعتـی ،اسـتخرها
و فضاهـای خارجـی سـاختمان) ،اسـتفاده از صفحـات سـیماني الزم
خواهـد بود.

نكته
فنی

بـه طـور كلـی عملكـرد صوتـی اليههـای الیافـی نظیـر
پشـمهای معدنـی ،ناشـی از بـه ارتعـاش در آمـدن الیـاف
بـر اثـر برخـورد امـواج صوتـی و تبديـل انـرژی ايـن امواج
بـه انـرژی مكانیكـی و سـپس گرمايـی اسـت .بـا توجـه به
عـدم وجـود الیـاف در پلی اسـتايرن ،اين مـواد عايق صوتی
مناسـبی نبـوده و صرفـا اسـتفاده از عايقهـای معدنی برای
ايـن منظـور توصیـه میشـود.

اســتفاده از ســقفهای مشــبک در ســلولهای تــر توصیــه نمیشــود.
ســقفهای چنیــن فضاهايــی بايــد بــه صــورت يكپارچــه و بــدون درز
اجــرا گردنــد.
در استخرها ،استفاده از صفحات سیماني توصیه ميشود .به عالوه ،با
توجه به وجود شرايط خورندگي خاص در چنین فضاهايي (يون آزاد
كلر) ،استفاده از سازههاي پوشش يافته با مواد مقاوم در برابر اين گونه
شرايط خورندگي در زيرسازي سقف كاذب قويا توصیه ميشود .همچنین،
با تمهیدات مناسبي (نظیر هوابندی سقف كاذب ،تهويه فضای پشت سقف
كاذب و كنترل شرايط دمايی فضای پشت سقف كاذب) بايد از تجمع بخار
و بروز میعان در پشت سقف كاذب جلوگیري شود.
 .۱۳.۱.5شرایط آویزگیري
قبــل از اجــراي ســقف كاذب ميبايســت از اســتحكام ســقف اصلــي
جهــت اجــراي آويــز اطمینــان حاصــل نمــود .در صــورت وجــود ضعــف،
بايــد تمهیــدات مناســبي جهــت اســتحكام بخشــیدن بــه محــل اتصــال
آويزهــا در نظــر گرفــت.
بــراي انتخــاب نــوع عامــل اتصــال ،بايــد از مناســب بــودن آن بــراي نــوع
ســقف اصلــي اطمینــان حاصــل نمــود .همچنیــن ،در برخي ســاختارهاي
داراي كــد حريــق ،عوامــل اتصــال نیــز بايــد از نــوع ويــژه و مقــاوم در
برابــر حريــق باشــند.
در فضاهايـي كـه امـكان اجـراي آويـز وجـود نـدارد (ماننـد راهروهـاي
بیمارسـتان و هتـل كـه تراكم تاسیسـات بـاال اسـت يـا در مكانهايی كه
سـقف سـازهای بسـیار سسـت اسـت) ،اسـتفاده از سـقفهاي كاذب خود
ايسـتا توصیـه میشـود.
ســـاختار
در
آويـــز
ارتفـــاع
بـــا
مرتبـــط
بـــه توصیههـــای
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و همچنیـــن در هنـــگام اســـتفاده از آويـــز تركیبـــي بايـــد توجـــه
نم ــود .چنانچ ــه ارتف ــاع آويزگی ــري بی ــش از مقادي ــر مج ــاز باش ــد،
اجـــراي زيرســـازي كمكـــي (نظیـــر شاسیكشـــي فـــوالدی) الزم
خواهـــد بـــود.

 .۱4.۱.5بازشوها
در صـــورت نیـــاز بـــه اجـــراي مـــواردي نظیـــر دريچههـــاي بازديـــد،
خروجيهـــاي تهويـــه و چراغهـــاي تـــوكار ،بايـــد پیـــش بینيهـــاي
الزم جهـــت حفـــظ اســـتحكام ،يكپارچگـــي و ايســـتايي ســـقف كاذب در
نظ ــر گرفت ــه ش ــود .همچنی ــن فض ــای تاسیس ــاتی الزم ب ــرای جاس ــازي
ادوات نفـــوذی نظیـــر روشـــناييهاي ســـقفي تـــوكار ضـــروري اســـت.
توجـــه شـــود كـــه در ســـاختارهاي داراي كـــد حريـــق ،بازشـــوها نیـــز
بايـــد بـــا جزئیـــات ويـــژه اجـــرا و در برخـــی مـــوارد از نـــوع مقـــاوم در
برابـــر حريـــق انتخـــاب شـــوند.
 .۱5.۱.5درزهای انقطاع
در ســـقف هاي پیوســـته بـــا وســـعت زيـــاد (حداكثـــر هـــر  15متـــر
در هـــر يـــک از امتدادهـــای ســـقف) و در محـــل هايـــي كـــه يـــک
ســـقف كاذب باريـــک بـــر اثـــر شكســـت ديـــوار ايجـــاد مي شـــود،
بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود .توجـــه شـــود كـــه در ســـاختارهاي
داراي كـــد حريـــق ،درزهـــای انقطـــاع بـــا جزئیـــات ويـــژه اجـــرا
می شـــو ند .
 .۱6.۱.5عناصر بادبندي
در مـــواردي كـــه ديـــوار صرفـــا بـــه ســـقف كاذب متصـــل مي شـــود،
بـــراي ايجـــاد اســـتحكام و جلوگیـــري از حـــركات جانبـــي در ســـقف
كاذب ،بايـــد اعضـــاي بادبنـــدي در زيرســـازي ســـقف كاذب اجـــرا
شـــوند .همچنیـــن بـــراي ســـقفهاي كاذب بـــا ســـطوح گســـترده و
يكنواخ ــت ،اج ــراي عناص ــر بادبن ــدي جه ــت مه ــار ح ــركات جانب ــي
(بـــراي مســـاحت حداكثـــر هـــر  25مترمربـــع) توصیـــه ميگـــردد.
 .۱7.۱.5بارهاي خارجي وارد بر سقف
بارهـــاي خارجـــي وارده بـــر ســـقف كاذب بايـــد در مرحلـــه طراحـــي
زيرس ــازي س ــقف در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند .در ص ــورت تج ــاوز از می ــزان
مجـــاز ،ايـــن گونـــه بارهـــا بايـــد مســـتقل از ســـقف كاذب و مســـتقیما
بـــه ســـقف اصلـــی متصـــل شـــوند .همچنیـــن ،در كلیـــه ســـاختارهای
دارای ك ــد حري ــق (ب ــه ج ــز در س ــاختار س ــقف زي ــر س ــقف) ،اتص ــال
ب ــار ب ــه س ــقف كاذب مج ــاز نب ــوده و ه ــر گون ــه ب ــار فق ــط باي ــد ب ــه
ســـقف اصلـــي متصـــل گـــردد.
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های ساخت و ساز خشک
سیستمهای
زمانبندی اجرای پروژه با سیستم

 .۲.5زمانبندی اجرای پروژه با سیستمهای ساخت و ساز خشک
سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک سالهاسـت كه در كشـورهای پیشـرفته
شـناخته شـده و مورد اسـتفاده قرار میگیرد .در كشـور ما به نظر میرسـد
دلیـل اصلـی مقاومـت مالكیـن و كارفرمايان در اسـتفاده از اين سیسـتمها ،
عدم آشـنايی بـا مزيتهـای آنهـا در پروژهها میباشـد.
هـدف از ارائـه ايـن فصـل روشـن تـر شـدن اين مسـاله اسـت كه عـالوه بر
مزيتهـای سـازه ای ،فنـی و كیفـی ،سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
در مقايسـه بـا مصالـح سـنتی (بنايـی) ،تاثیـر بسـزايی نیـز در كاهـش وزن
و سـختی و هزينههـای سـازهای ،مديريـت پـرت و حمـل مصالـح ،نظـارت
كیفـی دقیـق تـر ،و از همـه مهمتر منجر به افزايش سـرعت اجـرای پروژهها
خواهـد شـد .كـه در نهايـت بصـورت مسـتقیم و يا غیرمسـتقیم بهـره وری
اقتصـادی را بـه همـراه خواهد داشـت.
در ادامه به برخی از مزايای سیستمهای ساخت و ساز خشک نسبت به مصالح
بنايی كه تاثیر بسیاری در برنامه زمانبندی پروژه خواهند داشت (خصوصا در
كارگاههای ساختمانی) اشاره میگردد و با ارائه نمودار برنامه زمانبندی يک
پروژه فرضی ،تقدم و تاخر و مدت زمان اجرای سیستمهای ساخت و ساز
خشک با ديگر فعالیتهای اجرايی مرتبط نشان داده خواهد شد.
سهولت و سرعت در اجرا
در مقايسه با ساختارهای بنايی ،ساختارهای ساخت و ساز خشک عالوه بر
عدم نیاز به جوشكاری و همچنین صرف زمان جهت خشک شدن مالتهای
تر ،اين امكان را فراهم میكنند تا اجرای سريع و آسان تاسیسات مكانیكی
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 نسبت به انواع سیستمهای بنايی ،حدودا
 3تا  4برابر از سرعت بیشتری برخوردار میباشند.
از سـوی ديگـر بـا افزايش سـرعت اجـرای پروژه ،مـدت زمان توقف سـرمايه
بـه میـزان قابل توجهـی كاهش خواهـد يافت.
کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
ساختارهای ساخت و ساز خشک ( از ابتدای تا انتها) توسط حداقل يک
گروه سه نفره متشكل از استادكار ،شاگرد ماهر و شاگرد نیمه ماهر قابل اجرا
خواهد بود .اين در حالیست كه به عنوان مثال جهت اجرای يک سقف كاذب
رابیتس و گچ به گروههای چند نفره از جمله جوشكار ،رابیتسكار و گچ كار
نیاز خواهد بود .از همه مهمتر سیستمهای سنتی بطور غیر مستقیم نیروهای
متعدد ديگری به منظور انتقال مصالح به پای كار ،نظافت و حمل نخاله به
خارج از محل كارگاه را درگیر خود خواهند كرد.
صرفه جویی کلی در مصالح ساختمانی و کاهش نخاله
چنانچه طراحی سازه پروژه بر اساس سیستمهای ساخت و ساز خشک
صورت گرفته باشد ،اين امر به دلیل وزن كم ساختارها باعث صرفه جويی در
میزان مصرف مصالح به خصوص فوالد و سیمان مصرفی خواهد شد.
همچنیـن میـزان تولیـد نخالـه در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک در
مقايسـه بـا سـاختارهای سـنتی بسـیار كمتـر میباشـد ،كـه اين امـر عالوه
بـر مسـائل زيسـت محیطـی و صرفـه جويـی در مصـرف بـی رويـه منابـع
ملـی باعـث كاهـش هزينههای حمـل مصالح ،نظافـت محـل كار ،بارگیری و
خـروج نخالـه از كارگاه تـا محـل تخلیـه نیـز میگـردد.
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حمل سریع و آسان
بـه واسـطه وزن و حجـم كـم و همچنیـن نوع بسـتهبندی (صنعتـی) مصالح
سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،تعداد دفعات حمل ،بارگیری و تخلیه
در مقايسـه بـا سـاختارهای بنايی بـه مراتب كاهـش خواهد يافت.
همچنیـن میـزان آسـیب وارده به مصالح در مسـافتهای طوالنـی نیز كمتر
خواهـد بود.
حذف صرف زمان برای خشک شدن مصالح
مصالـح بنايـی (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 كار گـرم باشـد زيـرا در شـرايط آب و هوايـی سـرد ،آب
مـالت گـچ قبل از انبسـاط و سـخت شـدن گـچ ،يـخ زده و فعـل و انفعاالت
شـیمیايی بمنظور سـخت شـدن مـالت متوقف میگـردد .پس از آب شـدن
يـخ ،گـچ فاسـد شـده و با توقـف فرآينـد افزايش حجـم گچ ،در سـطح تمام
شـده گـچ كاری ،تـرک ايجاد میشـود.
بــا توجــه بــه ماهیــت سیســتمهای ســاخت و ســاز خشــک میتــوان
گفــت ايــن سیســتمها نیــازی بــه صــرف زمــان بــرای خشــک شــدن
نداشــته و در فصــول ســرد ســال مشــكالت اجرايــی كمتــری دارنــد
همچنیــن بالفاصــه پــس از نصــب ،امــكان رنــﮓ آمیــزی بــر روی ســطح
آنهــا وجــود داشــته و باعــث ايجــاد وقفــه در پیشــبرد برنامــه زمانبنــدی
پــروژه نخواهــد شــد.
اجرای همزمان با تاسیسات
در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک امـكان اجـرای همزمـان تأسیسـات
مكانیكـی و برقـی وجـود دارد و برخـالف سیسـتمهای سـنتی(بنايی) كـه
جهـت عبـور تاسیسـات نیـاز بـه تخريب و شـیار زنی در سـاختار میباشـد،
تاسیسـات بـه راحتـی از فضـای خالـی درون سـاختارهای يـاد شـده عبـور
كـرده و بـه همـان میـزان سـرعت اجـرا افزايـش خواهـد يافت.
بــه عبــارت ديگــر در صــورت اســتفاده از سیســتمهای ســنتی (مصالــح
بنايــی) ابتــدا بايســتی قبــل از شــروع تاسیســات ســاختار بنايــی اجــرا
شــود .ســپس شــیار زنــی انجــام گیــرد .در نهايــت پــس از اجــرای
تاسیســات مجــددا ســاختار ترمیــم شــده و نــازکكاری انجــام شــود تــا
پــس از خشــک شــدن ســطح كار آمــاده عملیــات رنــﮓ آمیــزی گــردد
(عملیاتــی زمــان بــر).
در حالیكـه در سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،ابتـدا عملیـات اجرای
تاسیسـات آغـاز و يـا توامـا بـا اجـرای سـاختارها انجـام میگیـرد (همزمان
بـا اجـرای سـازهگذاری سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک) و سـپس اليه
پوششـی نصـب و عملیـات درزگیـری و رنـﮓ آمیـزی اجرا میشـود.
در ادامـه ،جهـت سـهولت برنامـه ريـزی و كاهـش مـدت زمـان اجـرای يک
پـروژه سـاختمانی كـه بـا اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
سـاخته شـده اسـت ،يـک برنامـه زمانبنـدی سـاختمانی  5طبقـه (مطالعـه
مـوردی) ارائـه گرديـده اسـت .مـدت زمـان اجـرای سیسـتمهای سـاخت
و سـاز خشـک و ارتبـاط آن بـا فعالیتهـای مرتبـط بصـورت شـماتیک در
نمـودار مشـخص شـده اسـت .ايـن نمـودار میتوانـد در تهیـه دقیـق تـر و
مدلسـازی فرآيندهـای برنامـه زمانبنـدی پروژههـا بـا در نظـر گرفتن تقدم
و تاخـر فعالیتهـای مرتبـط بـا اجرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک
كمـک رسـان مهندسـین در ايـن حوزه باشـد.
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زمانبندی اجرای پروژه با سیستمهای ساخت و ساز خشک

نمودار برنامه زمانبندی (مطالعه موردی :ساختمان  5طبقه)
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مشخصات محصوالت

 .۳.5مشخصات محصوالت
جدول  :۱-8مشخصات 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

RG

1200

2400-3000

MR

()GKBI

FR

)(kg/m3

طول و عرض

ضخامت

()GKB

()GKF

وزن
تقریبی

حداقل
چگالی

FM

()GKFI

2500

مقاوم در برابر ضربه

ضریب
هدایت
حرارتی

λ
)W/(m.K

0/25

0/27

استاندارد
تولید

EN520
ISIR14818
DIN18180

EN520
ISIR14818
DIN18180

1200

طولی
عرضی

HRAK

VK

0/23

12/5

8/4

760

طولی
و
عرضی

0/23

1188

UFF

12/5

8/3

760

0/23

1188
2400

Cleaneo
Slotline
B5

طولی
12/5

8/6

760

0/23

1200
2400

صفحات مسلح سیمانی

1200
136

عرضی

VK

EN14190
DIN18180

2376

Cleaneo
Standard
Square
8/18Q

12/5

9/3

760

طولی

AK

1200
2376

Cleaneo
Alternating
Circular
12/20/66R

2376

Cleaneo
Random
Plus
12/20/35R

نوع لبه

داخلی 12/5
خارجی 12/5

11
16
10/5

750
1150
1230

0/35

AK

عرضی

VK

طولی

Essy
Edge

عرضی

VK
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مشخصات محصوالت

جدول  :۲-8مشخصات فنی پروفیلهای گالوانیزه
ابعاد
تصویر

نوع
پروفیل
(نام اسمی)

h2

C26
C50
C70
C100

t

ضخامت
()t

جان
()b

[]mm

[]mm

)(h1 - h2
±0/5
[]mm

26
46/8
68/8
98/8

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

0/6

b

[]mm

[]mm

kg/m

5
3000

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

48/8
73/8
98/8

47 - 49

UD28

0/6

28

28

0/37

UH36

0/55

36

17

0/33

CW50
CW75
CW100

h1

بال

لبه برگشتی
() S

طول

وزن تقریبی

h1

0/716
0/834
0/951

6

EN14195
ISIRI13035

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

EN14195
ISIRI13035

b

t

U50
U70
U100

0/5

48
70
100

28/8

0/404
0/491
0/608

UW50
UW75
UW100

0/6

50
75
100

38/8

0/589
0/720
0/824

UA50
UA75
UA100

2

48/8
73/8
98/8

40

60

27

CD60

h

4000
-

1/905
2/296
2/686

0/57

s

0/6

b

b

L25

0/6

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

EN14195
DIN18182-1

EN14195
ISIRI13035
DIN18182-1

6

t

F47

t

استاندارد
تولید

47

17/5

24/5

-

-

0/45

EN14195
ISIRI13035

0/22

EN14195
ISIRI13035

b
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مشخصات محصوالت

جدول  :۳-8مشخصات فنی تايلهای گچی
ابعاد اسمی

وزن تقریبی

سطح
سوراخ شدهتایل
%

ضریب
جذب صوت
αw

ساده

7/7

0

-

6-18

7

8/7

0/50

8-18

6/5

15/5

0/60

8-12-36

6/7

12/6

0/60

نوع
تایل

طول و عرض
[]mm

ضخامت

2

kg/m

[]mm

600

9/5

مقاومت در برابر
رفتار
رطوبت
در برابر حریق

تا  60درصد

A2-S1,d0

تا  50درصد

600

138

8-12-50

6/7

13/1

0/55

12-25

5/9

23

0/60

6-96

5/8

17/85

0/40

تايلهای طرحدار

7/7

0

-

تا  60درصد
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مشخصات محصوالت

جدول  :4-8مشخصات فنی سازههای سپری
نوع
پروفیل

طول

ابعاد مقطع
[]mm

37

T3600
22 x 150

75

75

150

وزن تقریبی

[]mm

kg/m

3600

0/33

24

29

T1200

300

300

300

1200

300

0/26

24

29

T600

300

600

300

0/26

24

19

19

0/19

24
نبشی
تراز

24

3000
24

24

0/21

24
24
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آنالیز مصالح

 .4.5آنالیز مصالح
 .۱.4.5ساختارهای سقف کاذب یكپارچه

جدول  :5-8میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار سقف كاذب يكپارچه
واحد

مصالح

D112a.ir

D127.ir -Cleaneo

D112b.ir

زیر سازی
3/4

2/2

2/2

4/6

4/8

سازه CD60/F47

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

-

H×2/7

-

-

-

رانر UH36

H×1/9

-

-

-

-

-

آويز نانیوس*

-

H×1/9

-

2/7

1/4

1/4

-

-

4

4/3

-

-

-

-

-

-

0/9

1

2/7

-

سازه UD28 / L25
رانر U50

پروفیل
و اتصاالت
گالوانیزه

متر طول

اتصال كامل CD60/F47
اتصال مستقیم CD60/F47

2/6
عدد

1/9

بست اتصال طولی CD60/F47

0/7

اتصال سقفی HT90

نوار چسب
جدا كننده

ترن فیكس

1/9
متر طول

0/8

0/8

0/8

1/9

2/7

2/7

1/4

1/5

1/5

1/4

1/4

1/5

1/5

پیچ LN9

12

3/8

11

5

2/8

2/8

پنل گچی

1

1

1

1

m6×35mm

پیچ و رولپالگ

عدد

m6×60mm

صفحات
روكشدار
گچی

انواع پیچ

-

0/8

میخ مهار فوالدی سقفی
اتصاالت زير سازی

-

پنل كلینیو
لبه UFF

0/8

1

مترمربع

پنل كلینیو
لبه AK
TN25

1
عدد

17

17

25

17

24

پوشش نهایی

مصالح درزگیری و
پوشش نهايی

بتونه درزگیر

كیلوگرم

0/35

0/35

-

0/35

ماستیک

كیلوگرم

0/5

0/5

-

-

نوار درزگیر

مترطول

1/1

1/1

-

1/1

ترياس

كیلوگرم

-

-

0/1

ابعاد سقف  5×5متر به مساحت  25مترمربـع در نظر گرفتـه شده است.
در ساختارهای  :D112فواصل باربر  ،100آويز  75و پنل خور 50سانتیمتر
و ضخـامت ورقـهای سقفی  0/6میلیمتر در نظر گـرفته شده است.

* آويز نانیوس حداقل شامل سه جز (آويز ،پین و ركاب  /چنگک) میباشد.
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اطالعات تكمیلی
آنالیز مصالح

 .۲.4.5ساختارهای سقف کاذب مشبک

جدول  :6-8میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار سقف مشبک
واحد

مصالح

پروفیل T24/T15

اولترا الین

زیر سازی
پروفیل 3600
پروفیل 1200

پروفیل
و اتصاالت
گالوانیزه

پروفیل 600

متر طول

پروفیل L / W

آويز سیمی فنر دوبل*

عدد

اتصال سقفی HT90

میخ مهار فوالدی سقفی
m6×35mm

اتصاالت
زير سازی

1

1

1/2

1/2

1

1

0/8

0/8

1

1

1

1

1

1

عدد

پیچ و رولپالگ

1/5

m6×60mm

1/5

الیه گذاری
تايل گچی يا معدنی

مترمربع

1

گیره پشت تايل

عدد

در صورت نیاز

1

ابعـاد سـقف  5×5متـر بـه مسـاحت  25مترمربـع و بـه روش قرينـه يابی
محاسـبه شـده است.

* آويز سیمی حداقل شامل دو عدد آويز سیمی و يک عدد بست فنر دوبل میباشد.
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 .5.5خدمات فنی و مهندسی
مشـاوره در انتخاب سـاختار :گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتمهای
سـاخت و سـاز خشـک ،انتخـاب سـاختار مناسـب میباشـد .هـر يـک از
سـاختارها دارای قابلیتهـای ويـژه خـود بـوده كـه در مرحلـه طراحـی
میبايـد مشـخصات عملكـردی آن سـاختار ماننـد قابلیتهـای فیزيكـی و
مكانیكـی تعییـن كننـده از قبیل مقاومت اسـتاتیكی ،میـزان عايق حرارتی
و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حريـق در نظـر گرفتـه شـود .بـه
عنـوان مثـال ،بـرای انواع ديـوار (ديوارهـای جداكننـده داخلـی ،ديوارهای
جداكننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی ،ديـوار راهروهـا ،ديوار سـلولهای تر
و  )...سـاختارهای مختلفـی وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه شـرايط و نـوع
كاربـری ،بايـد سـاختار مناسـب انتخـاب و بـهكار گرفته شـود.

بازرسـی فنـی پروژههـا :بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و كیفیـت
اجـرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،بازرسـی فنـی پروژههـا توسـط
كادر فنـی صـورت میپذيـرد .ايـن بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحـل
مختلـف عملیـات اجرايـی (زيرسـازی ،پنلگـذاری ،درزگیـری و نـازکكاری)
انجـام میپذيـرد.
پاسـخگویی به اسـتعالمهای فنی :در صورت وجـود هرگونـه ابهام فنی
در هـر يـک از مراحـل طراحی ،اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیرات سیسـتمهای
سـاخت و سـاز خشـک ،دايـره پشـتیبانی فنـی آمادگـی ارائـه راهنمايیهـا،
جزئیـات فنـی ،راه حلهـا و رفـع ابهامهای فنـی را دارد.

اجـرای دورههای آموزشـی :با توجـه به اهمیـت فراوان امـر آموزش در
تحقـق اجـرای كیفـی سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،شـركت اقدام
بـه تاسـیس مراكـز آموزشـی مجهـز و اسـتقرار كارشـناس در شـهرهای
مختلـف كشـور نمـوده ،تـا مطالب فنـی و روشهای صحیح نصـب در قالب
دورههـای آموزشـی كوتـاه مـدت بـه گروههـای نظارتـی و اجرايـی ارايـه
گــردد .در حـال حاضـر ،دورههـای آموزشــی كه توسـط واحد بازرسـی و
آمـوزش ارايـه میشـود بـه شـرح زير میباشـد:
نــام دوره

تعـداد روز

آشنايی با محصوالت

1

نصب ديوارهای جداكننده

4

نصب سقفهای كاذب

4

نصب ديوارهای پوششی

3

دكوراتیو

3

دوره تكمیلی

5

سیستمهای ساخت و ساز خشک ويژه مهندسین

5

درزگیری و آماده سازی سطوح

1

ويژه نقاشان

1

ويژه تاسیسات

1

دورههای تخصصی

1

دوره فراگیر

-

* براي كسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش تماس حاصل نمايید.

نكات
مهم

انتخاب سـاختار مناسـب جـزء مراحل بسـیار مهم پیش
از اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک بـوده
و بـه ويـژه بـرای تهیـه اسـناد منــاقصات و بـرای تعیین
مبنـای قیمتگـذاری الزم خواهد بود .لذا بـه كارفرمايان
محتـرم توصیـه میشـود كـه پیـش از هـر اقدامـی ،بـا
دايــره مهندسـی فــروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا
راهنمايیهـای الزم را در ايـن ارتبـاط دريافـت نماينـد.
بـه كارفرمايـان محتـرم توصیـه میشـود كـه پیـش از
آغـاز عملیـات اجرايـی ،دسـتگاه نظـارت خـود را جهـت
گذرانـدن دوره آموزشـی ويـژه كارفرمايـان ،بـه شـركت
معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفـهای
مجريـان سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک را (قبل و
حیـن عملیـات اجرايـی) از طريق كنتـرل گواهینامههای
آموزشـی بررسـی نماينـد .گواهینامههـای معتبـر دارای
شـماره ثبـت در شـركت میباشـند.
عوامـل نصـب سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک،
از طريـق بازديدهـای كادر فنـی شـركت مـورد ممیـزی
و ارزيابـی فنـی قـرار میگیرنـد .بـه كارفرمايـان محتـرم
توصیـه میشـود كـه پیـش از آغـاز عملیـات اجرايـی،
رتبـه فنی عاملیـن را از دايره مهندسـی فروش اسـتعالم
فرمايند.
كارفرمايـان محتـرم؛ بـرای قرارگیری پروژههـای خود در
برنامـه بازرسـی فنی شـركت ،الزم اسـت مراتـب را پیش
از آغـاز عملیـات اجرايـی ،بـه صـورت مكتـوب و بـا ذكر
مشـخصات كامـل پـروژه بـه دايـره بازرسـی و آمـوزش
اعـالم فرمايید.
ايـن شـركت طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی
مربـوط بـه مشـخصات عملكـردی ،روشهـای نصـب و
اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیـرات سیسـتمهای سـاخت و
سـاز خشـک را در اختیـار دارد .لـذا در صـورت تمايـل،
دسـتاندركاران محتـرم صنعـت سـاختمان میتواننـد
بـا دايـره مهندسـی فـروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا
راهنمايیهـای الزم را در ايـن ارتبـاط دريافـت نماينـد.

QM-KI-MA-CA-006

اطالعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها ،آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است .خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه
و رشد كيفي محصوالت بوده و در اين راستا ،اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد 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 نسخه هاي 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 غيرقابل 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 اخذ شده باشد .تمامي محصوالت 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.

دفتــر مرکــزی :تهــران ،خیابــان نلســون مانــدال
(آفریقــا) ،باالتــر از پــل میردامــاد ،بــن بســت قبادیــان
شــرقی ،پــاک 19
تلفن88207929 :
فكس مهندسي فروش88203315 :
فكس امـور مشـتریان88202371 :
كارخانه :تهران ،كيلومتر  23جاده خراسان
تلفن36849033 :
فكس36849455 :
www.kplusi.ir
info@kplusi.ir

