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بخش اول: سقف های کاذب يکپارچه کناف

1- معرفي
1-1- مرور ساختار

سـقف هاي کاذب يکپارچه کناف سـاختارهاي سـبکي هسـتند که به واسـطه تولید صنعتي، داراي مشـخصات فني اسـتاندارد بوده و جايگزين بسـیار مناسـبي 
براي سـقف هاي کاذب غیر اسـتاندارد سـاخته شـده با رابیتس و گچ مي باشـند. اين سـاختار شـامل زيرسـازي سـبک فوالدي معلق سـاخته شـده با مقاطع 
L ،U و C بـوده کـه صفحـات روکـش دار گچـي در يـک يـا دو اليـه، بـه وسـیله پیچ مخصـوص بـر روي آن ها نصب مي شـوند. درزهـاي میان ايـن صفحات به 
وسـیله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگیـري شـده و بديـن ترتیـب سـطحي يکپارچـه و بـدون درز حاصل مي شـود. سـطح بدسـت آمـده قابلیت اجـرای رنگ و 
پوشـش های ديگـر را خواهـد داشـت. فضـاي خالي پشـت سـقف کاذب، امکان اسـتفاده از انـواع عايق حرارتـي و صوتي را فراهـم نموده و عبور و دسترسـي به 

تأسیسـات الکتريکي و مکانیکي را میسـر مي سـازد.
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1-2- تشريح مزايا
سـرعت اجرايـي بـاال: اجراي سـريع و آسـان زيرسـازي و صفحـات، عوامل مهم در سـرعت باالي اجـراي اين سـاختار بوده، به طـوري که بـا حداقل نیروي 
انسـاني مي تـوان در کمتريـن زمـان ممکـن سـطوح وسـیعي را پوشـش داد. همچنین، سـقف هاي کاذب يکپارچـه کنـاف داراي قابلیت رنگ آمیـزي، بالفاصله 
پـس از خشـک شـدن بتونـه و يـا اليه پوششـی بـوده که سـرعت اجرای بـاال و در نتیجـه کاهش مدت زمان اجرای پروژه در بازگشـت سـريع سـرمايه بسـیار 

موثر خواهـد بود.

اجـرای آسـان: اجـرای سـاختارهای خشـک تـا حدی آسـان اسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای دنیا، افـراد معمولـی، اجـزای سـاختار را از فروشـگاه های 
تجهیـزات سـاختمانی خريـداری نمـوده و بـا مطالعـه دسـتورالعمل های مربوطـه و بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده نسـبت بـه اجـرای آن اقـدام می نماينـد.

دقـت بـاال در اجرا: به طور کلي، سـاختارهاي خشـک از مصاديق سـاخت و سـاز صنعتـي بناها به شـمار مي روند. به دلیل روش اجرايي آسـان و اسـتاندارد، 
خطاهـاي اجرايـي و هزينه هـاي ناشـي از آن کاهـش يافتـه و عملیـات اجرايـي بـا دور ريز بسـیار کم مصالح و صرفـه جويي در مصالـح، نیروي انسـاني و زمان 

است. همراه 

انعطـاف معمـاري بـاال: ايـن سـاختار از نظـر معماري بسـیار منعطـف بوده و در سـاخت سـقف هاي 
معلـق تزيینـي )دکوراتیـو( کاربـرد ويـژه دارد. بـدون شـک، خصوصیـت اخیـر مهمترين مزيت سـقف 
کاذب يکپارچـه کنـاف، بـه ويـژه در کشـوري بـا معمـاري غنـي همچـون ايران به شـمار مـي رود. اين 
سـاختار داراي قابلیـت پذيـرش انواع اشـکال، شکسـت ها و طرح هـاي تزئیني بوده که حتـي در مرحله 

بهـره بـرداري از بنـا نیز قابـل اجرا مي باشـند.

عـدم نيـاز بـه پيش بيني آويـز: در سـقف هاي کاذب معمولی، قبـل از اجراي سـقف نیاز به پیـش بیني آويز وجـود دارد، ولـي در سـقف های کاذب کناف 
آويـز گیـري جـزء خـود سـاختار بوده و پـس از اتمام کارهاي سـازه اي و تاسیسـاتي، به راحتي قابل اجرا اسـت. 

ايمـن در برابـر زلزلـه*: محاسـبات نشـان مي دهـد کـه سـقف هاي کاذب يکپارچه کناف بـه خوبي در برابر شـتاب هايـي به بزرگـي بیـش از g 0/5 از خود 
مقاومـت و پايـداري نشـان مي دهنـد )ايـن در حالـي اسـت کـه شـتاب مبناي طـرح در زلزلـه خیزترين مناطـق ايـران حداکثـر g 0/35مي باشـد(. مهمترين 
عوامـل در مقاومـت ايـن سـاختار در برابـر زلزلـه، سـبکي وزن آن و بهـره گیري از اتصاالت و مهارهاي اسـتاندارد و مسـتحکم مي باشـد. وزن اين نوع سـقف ها 
بسـیار کـم بـوده بـه طـوری کـه ايـن مقـدار براي سـاختار تک اليـه با پنـل 12/5 میلیمتـری کمتـر از 15 کیلوگـرم بر متـر مربع مي باشـد )با احتسـاب وزن 

زير سـازي(.

دسـتيابي بـه مشـخصات فنـي مورد نيـاز طراح: بـا توجه بـه بهره گیـري از اجـزاي اسـتاندارد و انجـام آزمايشـات در ايـن نـوع سـاختارها، کمیت هاي 
مرتبـط بـا فیزيـک سـاختمان )ماننـد عملکـرد صوتي، عملکـرد حرارتـي و مقاومت در برابـر آتش( از طريق مدارک فني شـرکت کناف در دسـترس مي باشـد. 
بـه عـالوه، بـراي دسـتیابي بـه کمیت هـاي خاص، سـاختارهاي ويژه قابـل طراحي مي باشـند. ايـن ويژگي اجازه مي دهـد که طراحـان و سـازندگان، معیارهاي 
فنـي مـورد نظـر خـود را در طراحـي و اجـراي بنـا پیاده سـازي نمـوده و با انتخاب سـاختار مـورد نظر، کمیت هايـي نظیر عبور حـرارت و صـوت و مقاومت در 

برابـر حريـق را تحـت کنتـرل در آورنـد )امکاني که غالبـا براي سـاختارهاي بنايي وجـود ندارد(.

* براي اطالعات بیشتر به دفترچه »بهسازي لرزه اي ساختمان با کناف ايران« مراجعه شود.
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2-1- صفحات روکش دار گچي )پنل گچی(
ايـن صفحـات داراي هسـته گچـي بـوده و سـطح و لبه هـاي طولـي آن هـا با کاغـذ مخصوص پوشـانده 
شـده اسـت. پنل هـای گچـي در انـواع معمولـي )RG يـا GKB(، مقـاوم در برابـر رطوبـت )MR يـا 
 )GKFI يـا FM( و مقـاوم در برابـر حريـق و رطوبـت )GKF يـا FR( مقـاوم در برابـر حريـق ،)GKBI
جهـت اسـتفاده در سـقف کاذب تولیـد مي شـوند. بسـته بـه عملکـرد مـورد نیـاز، مي تـوان از انـواع 

صفحـات گچـي در سیسـتم هاي کنـاف اسـتفاده نمـود.

2-2- صفحات مسلح سيماني )آکواپنل(
صفحـات مسـلح سـیماني آکواپنـل ترکیبـي از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـاي ويـژه و مـواد افزودنـي 
خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـاي طولـي آن بـه وسـیله شـبکه اي از الیاف شیشـه مسـلح شـده 
اسـت. ايـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای اليت تولید شـده 
و در فضاهايـي کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد باال )مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا( و 

يـا آب ريـزی مـداوم هسـتند )ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان(، بـه کار می روند.

2-3- اجزاي فلزي
پروفیل هاي کناف از شکل دهي ورق هاي فوالدي گالوانیزه به روش نورد سرد تولید مي شوند:

آويز نانيوس: از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده مي شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت 
زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه )حداکثر 4 متر( مي باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشکیل شده است:

قطعه اتصال سقفي )که از اين پس آويز گفته می شود(	�
قطعه افزايش طول 3 متری )براي افزايش ارتفاع آويز( 	�
قطعـه اتصـال بـه زيرسـازي: ايـن قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب )کـه از ايـن پس بـه ترتیـب رکاب و چنگک گفته می شـود( و براي سـازه هاي 	�

CD60 و F47 تولیـد و عرضـه مي شـود.

سوزن تنظیم ارتفاع )که از اين پس پین گفته می شود(	�
قطعه رابط ) برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يکديگر(	�

نکته: توصیه می شود پس از اجرای پین نانیوس، سر قسمت بلندتر مطابق شکل زير خم شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- اجزاي ساختار
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براکـت: زمانـي کـه فاصلـه سـقف کاذب بـا سـقف اصلـي کـم اسـت، از 
ايـن قطعـه جهـت اتصال زيرسـازي سـقف کاذب به سـقف اصلي اسـتفاده 
مي شـود. براکـت در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولیـد و 

عرضـه مي شـود.

سـازه تـراز: ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف، بـه ديـوار متصـل شـده و تـراز سـقف را 
مشـخص مي کنـد. همچنیـن، ايـن سـازه مي توانـد نقـش باربـر داشـته باشـد و بـه عنـوان تکیـه گاه 
در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد و يـا بـه عنـوان يـک عضـو الزامـي در سـاختارهاي داراي عايـق بندي 
صوتـي يـا داراي کـد حريـق نیـز بـه کار گرفته شـود. عالوه بـر کاربردهاي مذکـور، از اين سـازه جهت 
زيرسـازي در محـل شکسـت هاي سـقف نیـز اسـتفاده مي شـود. سـازه تـراز در دو نـوع بـا نام هـاي 

UD28 )بـا مقطـع ناودانـی( و L25 )بـا مقطـع نبشـی( تولیـد و عرضـه مي شـود.

سـازه سـقفی: ايـن سـازه جـزء اصلـي زيرسـازي سـقف هاي کاذب D112 را تشـکیل داده کـه بـه 
عنـوان سـازه باربـر و يـا سـازه پنـل خـور عمـل مي کند. مقطـع اين سـازه C شـکل بـوده و در دو نوع 

بـا نام هـاي CD60 و F47 تولیـد و عرضـه مي شـود.

قطعـه اتصـال طولـي: از ايـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه هاي باربر يـا پنـل خـور در امتـداد طولي 
يکديگـر اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولیـد و عرضـه 

مي شـود.
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قطعـه اتصـال کامـل: از ايـن قطعـه در سـقف هاي D112a جهـت اتصـال سـازه باربـر )فوقانـي( 
بـه سـازه پنـل خـور )تحتانـي( و ايجـاد يـک شـبکه اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي 

F47 تولیـد و عرضـه مي شـود. CD60 و  سـازه هاي 

قطعـه اتصـال نيمـه: از ايـن قطعـه در جايـي کـه اسـتفاده از قطعـه اتصـال کامـل مقـدور نباشـد، 
اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولیـد و عرضـه مي شـود.

سـازه محافـظ لبه )جی بيـد(: از اين سـازه جهت ايجـاد لبه هاي صـاف و يکنواخـت در انتهاي آزاد 
صفحـات گچـي اسـتفاده مي شـود. سـازه محافـظ لبـه عالوه بـر ايجـاد لبه هـاي يکنواخـت، از لبه هاي 
آزاد صفحـات نیـز محافظـت مي نمايـد. يکـی از کاربردهـای اين سـازه در فصل مشـترک سـقف کاذب 
بـا ديوارهاي کاشـي کاري شـده می باشـد. با اسـتفاده از اين سـازه، عـالوه بر کاهش مشـکالت اجرايي 
در عملیـات درزگیـري و رنـگ آمیـزي در فصـل مشـترک سـقف کاذب و سـطوح کاشـي کاري شـده، 

می تـوان يـک خـط سـايه زيبا در حاشـیه سـقف کاذب ايجـاد نمود.

سـازه درز انقطـاع: از ايـن سـازه جهت ايجـاد درز انقطاع در سـقف هاي پیوسـته با وسـعت زياد و يا 
در محـل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بر اثر شکسـت ديوار ايجاد مي شـود، اسـتفاده مي شـود. 

سـازه هاي درز انقطـاع در اقسـام مختلـف و براي انـواع کاربردها تولید مي شـوند.
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2-4- ادوات اتصال
پيچ هـاي اتصـال پنـل بـه سـازه کنـاف 
)TB-TN(: از پیچ هـاي نـوع TN )نـوک تیز( 
بـراي اتصـال صفحـات گچـي بـه سـازه هاي با 
ضخامـت تـا 0/7 میلیمتـر و از پیچ هـاي نـوع 
TB )سـرمته دار( بـراي اتصـال صفحـات گچي 
بـه سـازه هاي با ضخامـت بیـش از 0/7 و کمتر 
از 2/25 میلیمتـر اسـتفاده مي شـود )توضیـح 
ايـن کـه چنانچه پیـچ از دو يا چنـد اليه فلزی 
عبـور نمايـد، مجمـوع ضخامت اليه هـای فلزی 
را بايـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظـر گرفـت(. 
 ،35  ،25 طول هـاي  در   TB و   TN پیچ هـاي 

45، 55 و 70 میلیمتـر عرضـه مي شـوند.

پيچ هـاي اتصـال سـازه بـه سـازه کناف 
)LB-LN(: از پیچ هـاي نـوع LN )نـوک تیز( 
بـراي اتصـال سـازه هاي فلـزي بـا ضخامـت تا 
 LB 0/7 میلیمتـر بـه يکديگـر و از پیچ هاي نوع
)سـرمته دار( بـراي اتصـال سـازه هاي فلـزي با 
ضخامـت بیش از 0/7 و کمتر از 2/25 میلیمتر 
بـه يکديگر اسـتفاده مي شـود )توضیـح اين که 
مجمـوع ضخامـت اليه هـای فلـزی را بايـد در 
انتخـاب نـوع پیـچ در نظـر گرفـت(. پیچ هـاي 
LN و LB بـه ترتیـب در طول هـاي 9 و 9/5 

میلیمتـر عرضه مي شـوند.

پيـچ اتصال سـازه بـه سـاختار خشـک کنـاف )FN(: از پیچ هـاي نـوع FN )نـوک تیـز( براي 
اتصـال سـازه هاي فلـزي بـا ضخامت تا 0/7 میلیمتر به سـاختار های خشـک اسـتفاده مي شـود. ويژگی 
ايـن نـوع پیـچ، سـر تخـت آن بوده که اجـازه می دهـد اتصال خوبی میان سـازه و سـطح زيريـن ايجاد 
شـود. ايـن پیـچ بـه علـت داشـتن 2 روزه بـا انـدازه گام مختلـف باعـث می شـود، سـازه پشـت پنل به 
عقـب حرکـت نکـرده و اتصـال مناسـب ايجـاد گـردد. اتصال سـازه تراز به ديوار خشـک در سـقف های 
کاذب کنـاف، از مـوارد کاربـرد پیـچ FN اسـت. توجه شـود کـه پیچ FN، به زيرسـازی فلزی سـاختار 
خشـک متصـل می شـود )و نـه بـه اليه پوششـی تنهـا(. پیچ هـاي FN در طول هـای 23 و 38 میلیمتر 

تولیـد و عرضه مي شـوند.

پيـچ و رول پـالگ: از ايـن عامـل بـراي اتصـال سـازه تراز بـه ديوار زمینه اسـتفاده مي شـود. بـراي اين منظـور، اسـتفاده از پیچ هـاي گالوانیـزه و رول پالگ 
بـا قطـر حداقـل 4 میلیمتـر و طـول حداقـل 50 میلیمتر توصیـه مي گردد.

 پیچ پنل به سازه TB )سرمته دار(

 پیچ سازه به سازه LB )سرمته دار(

 FN پیچ سازه به ساختار خشک

 پیچ پنل به سازه TN )نوک تیز(

پیچ سازه به سازه LN )نوک تیز(
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مهار چکشي: از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.

مهارهـاي ويـژه اعضاي توخالـي: در صورتي کـه ايجاد اتصـال با يک عضـو توخالي مد نظر باشـد، 
عوامـل اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبـي و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نوع کاربـرد تعییـن مي شـود. نمونه هايـی از کاربردهاي 

ايـن ادوات بـه شـرح زير می باشـد:

- اتصال آويز سقف کاذب کناف به بلوک سقفي )اعم از سفالي يا سیماني( در سقف هاي تیرچه بلوکي
- اتصال قسمت فوقاني ديوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف

- آويزان نمودن يک چراغ سبک از سقف کاذب کناف
- نصب ريل پرده به سقف کاذب کناف

2-5- مصالح درزگيري*
ايـن مصالـح شـامل نـوار درزگیـر، نوار چسـب جدا کننـده )ترن فیکس(، سـازه يـا نوار محافظ گوشـه 

)کرنربیـد(، بتونـه درزگیـر )فوگـن فولر( و گچ پوششـی )ماسـتیک( کناف می باشـد.

2-6- مصالح تکميلی
خمير درزبند کناف: اين خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیراموني قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتي ساختار مي باشد.

پرايمـر زيـر رنـگ کنـاف )تيفن گرونـد(: براي آمـاده سـازي صفحـات گچی جهـت پذيـرش پوشـش هاي نهايـي )نظیر رنـگ روغنـی(، از پرايمـر تیفن 
گرونـد کناف اسـتفاده مي شـود.

* براي اطالعات بیشتر به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.
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سـاختار ايـن سـقف شـامل يـک زيرسـاري فـوالدي سـبک با سـازه گـذاري در دو جهـت )به صـورت متعامد( بـوده که پنل هـا در يک يـا دو اليه بـر روي آن 
نصـب مي شـوند. بـا توجـه بـه عملکـرد بـاالي سـقف کاذب D112a، می تـوان از ايـن نـوع سـقف کاذب در بسـیاري از فضاهـا و در طرح هاي تزئینـي متنوع 

و زيبـا اسـتفاده نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D112a -3 سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه 
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سـاختار ايـن سـقف شـامل يـک زيرسـاري فـوالدي سـبک بـا سـازه گـذاري در يـک جهـت بوده کـه پنل هـا در يک يـا دو اليـه بـر روي آن نصب مي شـوند. 
زمانـي کـه يـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرايـي بـاال و حداقـل مصالـح و هزينه مـد نظر باشـد، سـقف کاذب D112b کنـاف گزينه بسـیار مناسـبي خواهد 

بـود. بـه لحـاظ اجرايـي، توصیـه می شـود کـه از ايـن نـوع سـقف کاذب بـا در نظر گرفتن شـرايط زير اسـتفاده شـود:
سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع	�
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر 	�
ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتیمتر	�
سقف کاذب ساده و فاقد شکست	�

يـک نمونـه از کاربردهـای ايـن نـوع سـقف کاذب، در سـقف هاي تیرچـه بلـوک بـا بلوک هاي پلـي اسـتايرني در واحدهاي مسـکوني اسـت، که ارتفـاع آويز در 
آن معمـوال کـم بـوده و سـقف کاذب در يـک سـطح محـدود و فاقد شکسـت اجرا مي شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D112b -4 سقف کاذب با سازه گذاري يک طرفه 
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5-1- وسايل و ابزار
وسايل و ابزار شامل وسايل جابجايي پنل، ابزار برش، ابزار نصب و ابزار درزگیري مي باشند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5- روش اجرا

ريسمان رنگی حمل کننده پنل دستگیره حمل پنل

دستگاه برش قرقره ای سوهان گرد تیغ برش

رنده اره چاقويی دستگاه برش طولی
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قیچی گرد بر پخ زن

کرنربید کوب با چکش الستیکی جک نگهدارنده پنل انبر پانچ

غلتک سوزنی هم زن پیچ زن
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لیسه استیل کاردک پیچ گوشتی دار ظرف آماده سازی بتونه

ماله استیل کاردک زاويه دار خارجی کاردک زاويه دار داخلی

ساب دسته دار ساب ماله ای کمچه
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5-2- اجراي زيرسازي
قبـل از اجـراي زيرسـازي، بايـد فاصلـه آويزهـا، فاصله سـازه هاي باربـر و فاصله سـازه هاي پنل خور بر اسـاس نوع پوشـش کاری، رده وزني سـقف کاذب و نوع 

مقاومـت در برابـر حريـق )در صـورت اجراي سـاختارهاي داراي کد حريـق( و از طريق جداول مندرج در دفترچه اخیر اسـتخراج مي شـود.

D112a اجراي زيرسازي
اجـرای سـازه تـراز: بـه وسـیله ريسـمان رنگ پاش، خـط تراز سـقف کاذب بـر روي ديوار پیراموني مشـخص مي شـود. سـازه تـراز در محل خود به وسـیله 
عامـل اتصـال مناسـب و در فواصـل معیـن )مطابـق جـدول زير( بـه ديوار زمینـه متصل می گردد. توجه شـود کـه در کلیه سـاختارهای سـقف کاذب يکپارچه 

کنـاف، سـازه تـراز بـه دو صورت قابـل اجرا اسـت؛ باربر و غیـر باربر.

عامل اتصالديوار زمينه

فواصل عوامل اتصال )سانتيمتر(

UD28L25

اتصال غیرباربراتصال باربراتصال غیرباربراتصال باربر

پیچ TN يا FN کنافديوار خشک
601003060

پیچ و رول پالگديوار بنايی

100 mm

≥ 20

b

100 mm

c
≥ 20

a acb

≥ 20

100 mm

a a

         
          
      .  170 

TN

100 mm

150 mm ac

100 mm

a 100 mm

100 mm

b
(CD60)

100 mm
(F47)

150 mm
(CD60)

100 mm
(F47)

150 mm
(CD60)

100 mm
(F47)

   (                   )    :a

 

   

   (                    )         :c
   (              )          :b
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نکات فني: 
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي سازه تراز نبايد از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.	�
بـرای اتصـال سـازه تـراز بـه ديوار خشـک می تـوان از پیـچ TN يا FN اسـتفاده نمـود )پیچ ها به اسـتادها متصـل می گردنـد(. در صورتی که زيرسـازی در 	�

محـل اتصـال وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنـل گذاری، يک نوار تسـمه فـوالدی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامـت 0/6 میلیمتـر را به صورت 
سراسـری در تـراز مـورد نظـر بـه وسـیله پانـچ يا پـرچ بر روی اسـتادها اجـرا نمود تا زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.

درصورت بنايي بودن ديوار پیراموني، سازه تراز پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي شود. همچنین، بايد نوار چسب جداکننده در 	�
حد فاصل سازه تراز و ديوار قرار گیرد. درصورت نیاز به ايجاد خط سايه در فصل مشترک ديوار و سقف )به ويژه در ديوار هاي با پوشش کاشي يا سنگ( 
می توان پنل را با فاصله از ديوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله جی بید پوشش داد. در اين صورت استفاده از نوار چسب جداکننده الزم نخواهد بود. برای 

اتصال نبشی به ديوار بنايی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.

در لبه هاي باربر، نشیمن گاه سازه های پنل خور يا باربر بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 میلیمتر باشد.	�
در لبه هاي غیر باربر، حداکثر کنسول در سازه CD60 15 سانتیمتر، در سازه F47 10 سانتیمتر و در پنل گچی 10 سانتیمتر است.	�
در لبه هـاي غیـر باربـر، بکارگیـری سـازه تـراز اختیـاري اسـت؛ لیکـن نصـب آن اجراي سـقف را آسـان تـر می نمايد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصیه 	�

می شـود صفحـات در حاشـیه کار بـه آن پیچ شـوند.
برای باربر نمودن سازه تراز در محل اتصال به ديوار خشک يا حاشیه های  	�

باکس در سقف کاذب، استفاده از سازه UD28 با اتصال به سازه های 
عمودی در فواصل حداکثر 60 سانتیمتر پیشنهاد می گردد.

نصـب سـازه تـراز در سـقف هاي کاذبـي کـه داراي عملکـرد صوتـي و 	�
يـا کـد حريـق هسـتند الزامـي اسـت )چـه در لبه هـای باربـر و چـه در 

لبه هـای غیـر باربـر(.
در صـورت نیـاز بـه عايق بندی صوتی سـقف، قبـل از نصب سـازه تراز، 	�

دو رديـف خمیـر درزبنـد کنـاف بر جان آن اجرا مي شـود. عـدم رعايت 
جزئیـات اخیـر، سـهم زيادي در نقصـان عملکرد صوتي سـاختار خواهد 

داشت. 

   W611            

c

  
   

  

(  )       

(F47  CD60 )       
(F47  CD60 )      

150 mm (CD60)
100 mm (F47)

(  )      

LN 

150 mm (CD60) c

  
 

  

(  )       

     

(F47  CD60 )      
(F47  CD60 )       

100 mm (F47)

(L25  UD28 )      

LN 

آویز نانیوس

CD 60x27

UD
 28

x2
7

b

170170100

    ،     
          

     

oTµÃ±Ã¶ ¾M jI÷MHاتصال پنل به زیر سازى
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اجرای آويزها: به وسیله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي آويزها بر روي سقف اصلي مشخص مي شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آويز به سقف اصلي 
متصل مي شود. براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان از مهار چکشي )برای سقف های بتنی( و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي )برای 
بلوک هاي سقفي سفالي يا سیماني در سقف هاي تیرچه بلوک( استفاده نمود. فواصل آويزها بر اساس رده وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از 

طريق جداول مندرج در اين دفترچه استخراج مي شود. در صورت نیاز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانیوس استفاده مي شود.

بـه منظـور اجـرای پیـچ اولیـن آويـز در فاصلـه 10 سـانتیمتری از ديـوار، زمینه در سـقف های کاذب يکپارچه که معموال جای دسـت مناسـبی نداشـته يا پیچ 
کـردن بصورت مسـتقیم توسـط دسـتگاه پیـچ زن به راحتی امـکان پذير نمی باشـد، مـوارد زير پیشـنهاد می گردد:

1- اسـتفاده از کوپلینگ سـرکج. 2- باربر کردن نبشـی تراز و حذف اولین آويز در فاصله 10 سـانتیمتری. 3- اسـتفاده از رکاب نانیوس. 4- اسـتفاده از آويز 
ترکیبـی بـه همـراه بسـت اتصال کامل تا شـده )دوبـل( و براکـت و پیچ زنی از يک سـمت.

نکات فني:
قبـل از اجـراي هـر گونـه آويـز، بايـد وضعیـت سـقف اصلـي از نظـر اسـتحکام بررسـي شـود )بـه ويـژه در سـقف هاي تیرچـه بلـوک و سـقف هاي بتنـي(. 	�

همچنیـن، بـراي انتخـاب نـوع عامـل اتصـال، بايـد از مناسـب بـودن آن بـراي سـقف اصلـي اطمینـان حاصـل نمود.
آويزگیـري از عناصـر تاسیسـاتي موجـود در فضـاي پشـت سـقف کاذب تحـت هیـچ شـرايطي مجاز نبـوده و آويزهـا صرفا بايد به سـقف اصلي متصل شـوند. 	�

عـدم رعايـت اصـول اخیـر، می توانـد موجـب ناپايـداري سـقف کاذب و يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزش ها )ناشـی از تاسیسـات( و ايجاد تـرک در محل درزها شـود.
زمانـي کـه ارتفـاع آويزگیـری کم اسـت، از براکت جهت اتصال زيرسـازي به سـقف اصلي اسـتفاده مي شـود. بـراي اين منظـور، براکت توسـط عامل اتصال 	�

مناسـب بـه سـقف اصلـي متصل شـده و پروفیل هـاي باربر توسـط دو عدد پیچ LN بـه براکت متصل مي شـوند.
در صورت وجود ساختار بدون کد حريق و ارتفاع آويز گیري کمتر از 150 سانتیمتر مي توان از آويزهای ترکیبي زير به جاي آويز نانیوس استفاده نمود:	�

آويز ترکيبي 1: اين آويز ترکیبي از قطعه اتصال سقفي HT90 و سازه U50 ساخته مي شود. براي اين منظور، قطعه HT90 به سقف اصلی متصل شده و 
سازه U50 توسط دو عدد پیچ LN به آن متصل مي شود. انتهای سازه U50 به صورت زبانه بريده می شود تا بتواند سازه سقفی را در بر بگیرد. سازه سقفی به 

وسیله دو عدد پیچ LB به سازه U50 متصل مي شود.

آويـز ترکيبـي 2: ايـن آويـز ترکیبـي از قطعه اتصال سـقفي HT90، سـازه UH36 و براکت سـاخته مي شـود. براي اين منظـور، قطعه HT90 به سـقف اصلی 
متصـل شـده و سـازه UH36 توسـط دو عـدد پیـچ LN بـه آن متصـل مي شـود. بـراي اتصال سـازه سـقفی بـه اين آويـز ترکیبـي، از براکت اسـتفاده مي شـود؛ 
بديـن ترتیـب کـه براکـت مانند يک رکاب، سـازه سـقفی را احاطه کرده و توسـط دو عدد پیچ LN به سـازه UH36 متصل شـده و سـپس سـازه سـقفی توسـط 

دو عـدد پیـچ LN بـه براکت متصل مي شـود.

1 ÂLÃ¨oU qÄ»A

HT90 
LN 

LB 

U50      

2 ÂLÃ¨oU qÄ»A

HT90 
LN 

LN 

UH36      

LN 
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اجـرای سـازه های باربـر: سـازه هاي باربـر توسـط رکاب بـه آويـز متصل مي شـوند. با توجـه به تراز مـورد نظر، رکاب توسـط سـوزن تنظیـم ارتفاع بـه آويز 
متصـل مي شـود. سـازه باربر توسـط دو عـدد پیچ LN بـه رکاب متصل می شـود.

اجرای سازه های پنل خور: سازه هاي پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نیمه، به سازه هاي باربر متصل مي شوند.

مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

اتصال آويز به سقف اصلی

4

بستن رکاب

7

نصب سازه تراز

2

باز کردن رکاب

5

اتصال رکاب به آويز و رگالژ سقف توسط پین

8

خم کردن انتهای آويز

3

احاطه سازه توسط رکاب

6

LN اتصال سازه باربر به رکاب توسط پیچ

9
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سازه های باربر تکمیل شده

10

اجرای نوارچسب جداکننده

13

پنل گذاری تکمیل شده )به صورت حصیرچین(

16

اتصال سازه پنل خور به سازه باربر توسط قطعه اتصال کامل

11

استقرار پنل با استفاده از باالبر

14

درزگیری

17

زيرسازی تکمیل شده

12

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ کناف

15

برش اضافات نوار چسب جداکننده

18
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اجـراي زيرسـازي D112b: روش اجـراي زيرسـازي در سـقف D112b، مشـابه سـقف D112a اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت که سـازه گـذاري در يک جهت 
انجـام مي شـود. در اجـراي ايـن نـوع سـقف بايـد توجه نمود کـه براي اتصال سـازه ها بـه آويز، از چنگک اسـتفاده می شـود؛ زيرا در صـورت اسـتفاده از رکاب، 

اتصـال صفحـات به زيرسـازي به خوبـی صـورت نمی گیرد.

مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

استقرار چنگک

4

زيرسازی تکمیل شده

7

نصب سازه تراز

2

اتصال چنگک به آويز و رگالژ سقف توسط پین

5

استقرار پنل با استفاده از باالبر

8

اتصال آويز به سقف اصلی

3

LN اتصال سازه باربر به چنگک توسط پیچ

6

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ کناف

9
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افزايش طول سازه های سقفی: سازه هاي سقفی در طول 4 متر تولید مي شوند. براي افزايش طول اين نوع سازه ها، از قطعه اتصال طولي استفاده مي شود. 

نکتـه فنـی: در زمـان چیدمـان سـازه هـای سـقفی توجه شـود که افزايـش طول سـازه ها به صـورت حصیر چیـن اجرا شـود بطوريکـه محـل افزايش طول 
سـازه هـا در يک راسـتا قـرار نگیرد.

5-3- اجراي بازشوها
بازشـوهايي نظیـر دريچه هـاي بازديـد، خروجي هـاي تهويـه و چراغ هـاي تـوکار در سـقف هاي کاذب به سـادگي اجرا مي شـوند. در اجرای بازشـوها، مـوارد زير 

بايـد در نظر گرفته شـوند:
بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهیـدات مناسـب جهت حفظ اسـتحکام، يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت. قاعده کلي 	�

کار بـر ايـن اسـت کـه چنانچـه اجـرای بازشـو موجب قطع سـازه های سـقفی شـود، بايد از سـازه هاي کمکـي و آويزهـاي اضافه بـراي حفـظ يکپارچگي و 
ايسـتايي ساختار اسـتفاده نمود.

جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظـر گرفتـن حداقل فضاي تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي ايـن ادوات 	�
ضروري اسـت. 

چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنايي ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آويزهاي کمکي براي حفظ ايستايي ساختار ضروري خواهد بود.	�
برای دريچه هايی با ابعاد 40×40 و بزرگتر می بايست بطور جداگانه ای ازسقف اصلی آويزگیری صورت پذيرد. 	�
فاصله )دريچه( سقف کاذب تا ادوات پشت آن )تاسیسات( بايد بیشتر از 3 سانتیمتر باشد.	�

ــد  بازدیـ ــوي دریچه       جزئیـــات اجراي بازشـ

دریچه      
ــد بازدیـ

دریچه     
ــد بازدیـ
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5-4- اجرای اجزای بادبندی
در مـواردي کـه ديـوار کنـاف صرفـا به سـقف کاذب متصل مي شـود، اطمینان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبود حـرکات جانبي در آن ضروري اسـت. براي 	�

جلوگیـري از حـرکات جانبـي، بايـد اعضـاي بادبندي در اجراي زيرسـازي سـقف کاذب در نظر گرفته شـوند. به عـالوه، در چنین شـرايطي رعايت جزئیات 
مربـوط بـه عايق کاري صوتـي نیز توصیه مي شـود.

براي سقف هاي کاذب با سطوح گسترده و يکنواخت، اجراي عناصر بادبندي جهت مهار حرکات جانبي )براي مساحت حداکثر هر 25 متر مربع( توصیه مي گردد.	�
عضو بابندی از آويز سیمی به شماره گیج 12 ) قطر 2 میلیمتر( باشد.	�
حداکثر زاويه اجرای عضو بادبندی 45 درجه باشد.	�
محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آويزگیری و با فاصله حداکثر 800 میلیمتر از آويز باشد.	�

5-5- نصب اليه عايق
در صـورت نیـاز، نصـب اليـه عايـق در فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب صـورت مي گیـرد. اجـراي اين اليـه بايد بـه نحوی باشـد که شـکاف، درز و يـا فاصله 

خالـي بیـن قطعـات عايـق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصـول حصیرچینی در نصـب اليه عايـق بايد رعايت شـود. 

تذکر: در صورت اجرای اليه عايق، بايد وزن آن را در تعیین رده وزنی سقف کاذب در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز اليه عايق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.
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 .       04        
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* عضو بادبندى:
فاصله تا آویز ≤ 800 میلیمتر

زاویه ≤ 45 درجه
حداکثر ارتفاع دیوار 4 متر
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5-6- نصب صفحات 
در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب پنل ها اشاره شده است*.

بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بايـد پنل هـا بـه نحوي نصب شـوند که راسـتاي طولـي آن ها )لبه هـاي کارخانـه اي( عمود بر راسـتاي 	�
سـازه هاي پنـل خـور قـرار گیـرد. در ايـن حالـت، لبه هـاي برش خـورده در محـل سـازه هاي پنل خور قـرار می گیرنـد )به عنوان يـک قاعده همیشـگي در 

سـقف هاي کاذب، همـواره يـک سـازه بايد لبه بـرش خورده پنـل را پشـتیباني نمايد(.
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیچ مـورد مصرف 	�

بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود که پـس از عبـور از اليه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.
فاصلـه مجـاز اجـراي پیچ هـا بـر روي صفحـات گچي، 17 سـانتیمتر مي باشـد. در سـاختارهاي دو اليه، فاصله مجـاز اجراي پیچ هـا در اليه اول )اليه پوششـي 	�

زيريـن( را مي تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر )50 سـانتیمتر( افزايـش داد، مشـروط بـر اين کـه اليـه دوم )اليه پوششـي نهايي( در همـان روز نصب شـود. براي 
پوشـش کاری بـا صفحـات بـا ضخامـت 20 میلیمتـر و بیشـتر، اجراي پیچ هـا در اليـه اول را مي توان حداکثـر تا دو برابـر )30 سـانتیمتر( افزايش داد.

ساختار
سقف کاذب

اليه دوماليه اول**
عرض پنل***

[mm]
عرض پنل
[mm]

1200 600 1200 600 
--170150تک اليه
500300170150دو اليه

نکات فنی:
نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از يـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد 	�

طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعايـت ايـن اصـل موجـب ايجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.   
در کلیه ساختارهاي تک اليه و دو اليه، پنل ها بايد به صورت حصیرچین اجرا شوند. در ساختارهای سقف به جهت کاهش مصرف زيرسازی، فاصله دو درز 	�

نبايد کمتر از 50 سانتیمتر باشد )توصیه می شود مضربی از عدد 50 باشد(. عدم رعايت اصول حصیرچیني و امتداد يافتن درزها در طول يکديگر، موجب 
تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها مي شود.

صفحـات گچـی را بايـد بـا بـه کارگیـری اتصـاالت لغزشـی )ماننـد ايجـاد اتصال با خط سـايه يـا ترن فیکـس( از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشـد 	�
)بـه ويـژه در سـتون ها( و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زيـاد تولیـد می کننـد )نظیـر روشـنايي های بـزرگ بـا المپ هـای رشـته ای( جدا نمـود. عدم 

رعايـت جزئیـات اخیـر، موجـب ايجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.
توجه: براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9/5 میلیمتر و کمتر )که به طور کلي در ساختارهاي تزئیني کاربرد دارند(، با پشتیباني فني شرکت کناف تماس حاصل شود.

* جهت کسب اطالعات تکمیلي، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.
** در ساختارهای چنداليه، منظور از اليه اول، اليه زيرين می باشد.

*** پنل های با ضخامت 9/5 تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 25 میلیمتر با عرض 600 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.

12
00

12
00

12
00

12
00

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

سازه هاى پنل خور

الیـه دوم پنـل

الیـه اول پنـل

جزئیات حصیرچینى الیه هاى پوششى سقف
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5-7- اجراي درز انقطاع
 در سقف هاي پیوسته با وسعت زياد، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور معمول براي فواصل حداکثر هر 15 متر در هر يک از امتداد هاي طولي و يا عرضي سقف هاي 
پیوسته، درز انقطاع در نظر گرفته مي شود. همچنین، در محل هايي که يک سقف کاذب باريک بر اثر شکست ديوار ايجاد مي شود )نظیر محل تقاطع دو راهرو يا فصل 
مشترک يک سقف باريک با يک سقف وسیع(، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور کلی درزهای انقطاع )که درز کنترل نیز نامیده می شوند( براي ايجاد هماهنگي 

میان ساختار سقف کاذب و جابجايي هاي سازه اصلي بنا در نظر گرفته مي شوند. براي اجراي اين گونه درزها، روش هاي زير در دسترس مي باشد:
اجراي اتصاالت کشويي لغزان در ساختار سقف کاذب؛ که اغلب در ساختارهای دارای کد حريق مورد استفاده قرار می گیرند.	�
استفاده از سازه درز انقطاع: طیف گسترده ای از اين نوع سازه ها )به تناسب نوع کاربرد( در بازار وجود دارد. برخی سازه های درز انقطاع به صورت ورق 	�

خم شده »V« شکل بوده و برخی به صورت ترکیبي از آلومینیوم و الستیک می باشند که به صورت روکار يا توکار توسط پیچ به ساختار متصل می گردند.
استفاده از نوار الستیکي ويژه درز انقطاع.	�

تذکر: در اجرای درزهای انقطاع، عالوه بر ايجاد درز در اليه های پوششی بايد به تفکیک زيرسازی ساختار نیز توجه شود. 

5-8- درزگيري و آماده سازي
پـس از تکمیـل سـاختار، درزگیـري و آمـاده سـازي سـطح پنل هـا براي پذيـرش پوشـش نهايي )نظیر رنـگ( انجام مي شـود. جهـت درزگیري و آماده سـازي 

صفحـات، بـه دفترچـه »دسـتور العمل بـرش، نصب، درزگیـري و آماده سـازي صفحات روکـش دار گچي« رجوع شـود.

تذکـر: در سـاختارهای چنـد اليـه ای کـه دارای عملکـرد صوتـی و يـا دارای کـد حريق می باشـند، درزگیـری اليه های زيريـن با بتونـه درزگیر کنـاف الزامی 
اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر برای درزگیـری اليه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

     

a
>25

a ≤ 20 mmFR  
(     )

(   )      
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6-1- تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاري 
براي اين منظور از نمودار زير استفاده مي شود. بدين ترتیب که پس از تعیین نوع پوشش کاری بر روي محور X، از نقطه مربوطه عمودي بر خط مورب ترسیم و از 
محل تالقي اين دو خط، عمود ديگري بر محور Y ها ترسیم مي شود. محل تقاطع اين عمود با محور Y، نشانگر وزن سقف کاذب )وزن پنل + زيرسازي( مي باشد*.

6-2- محاسبه بارهاي اضافه
در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافـي )نظیـر اليـه عايـق، حـال چـه بـراي حفاظـت در برابر حريق باشـد و چه نباشـد(، بـار اضافـي اعمال شـده بايد در 

محاسـبه رده وزنـي سـقف کاذب لحـاظ گردد.
تذکر: حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عايق گذاري، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

6-3- تعيين رده وزني سقف کاذب 
حاصل جمع دو عدد به دست آمده در بندهاي 6-1و 6-2، رده وزني سقف کاذب خواهد بود.

6-4- تعيين فواصل مجاز
بـر اسـاس رده وزنـي محاسـبه شـده و نـوع مقاومـت در برابر حريـق؛ فواصل مجـاز آويزها، سـازه هاي باربر و سـازه هاي پنل خور بر اسـاس جـداول زير تعیین 

مي شـوند. فواصـل عناصر زيرسـازي، با حـروف اختصاري زيـر در جداول درج شـده اند:
a: فاصله آويز ها )دهانه تکیه گاهي سازه هاي باربر(

c: فاصله سازه هاي باربر )دهانه تکیه گاهي سازه هاي پنل خور(
b: فاصله سازه هاي پنل خور )دهانه تکیه گاهي پنل ها(

* به دلیل امکان تغییر وزن در برخی از پنل ها، قبل از تعیین وزن سقف کاذب با استفاده از نمودار 1، تماس با واحد پشتیبانی کناف توصیه می گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6- مباني طراحي زيرسازي
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ساختار با کد حريق از پايين سقف کاذبساختار بدون کد حريقفاصله
ساختار با کد حريق از پايين سقف کاذب و باالی سقف اصلی

ساختار با کد حريق از باالي سقف کاذب
ساختار با کد حريق از پايين و باالي سقف کاذب

c و a5 تعیین فاصله مجاز از جدول 1، 2، 4 يا
)DIN 18168 بر اساس استاندارد(

تعیین فاصله مجاز از جدول 2 يا 5
)DIN 18168 بر اساس استاندارد(

تعیین فاصله مجاز از جدول 3
)بر اساس مستندات حفاظت حريق(

b6 تعیین فاصله مجاز از جدول
)DIN 18181 بر اساس استاندارد(

تعیین فاصله مجاز از جدول 7 يا 8
)بر اساس مستندات حفاظت حريق(

تعیین فاصله مجاز از جدول 7
)بر اساس مستندات حفاظت حريق(

مثال 1: ساختار D112b با يک اليه پنل 12/5 میلیمتر و بدون کد حريق
رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 )بر اساس نوع پوشش کاری(، کمتر از 15 کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.

a: از جدول 5 )بر اساس رده وزني سقف کاذب(، 125سانتیمتر استخراج مي گردد.
b: از جدول 6 )بر اساس نوع پوشش کاری(، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.

lll با کد حريق 90 دقیقه از پايین سقف کاذب و باالي سقف اصلي از نوع D112b مثال 2: ساختار
پوشش کاری: از جدول 8 )بر اساس کد حريق و نوع سقف اصلي(، پوشش با يک اليه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 15 میلیمتر استخراج مي گردد.

عايق گذاري: بر اساس جدول 8، مجاز نمي باشد.
حداقل ارتفاع آويز: بر اساس جدول 8، 80 میلیمتر استخراج مي گردد.

رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 )بر اساس نوع پوشش کاری(، کمتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.
a: از جدول 5 )بر اساس رده وزني سقف کاذب(، 120 سانتیمتر انتخاب مي گردد.

b: از جدول 8 )بر اساس کد حريق(، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.
l با کد حريق 60 دقیقه از پايین سقف کاذب و باالي سقف اصلي از نوع D112a مثال 3: ساختار

پوشش کاری: از جدول 8 )بر اساس کد حريق و نوع سقف اصلي(، پوشش با دو اليه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 12/5 میلیمتر انتخاب مي گردد.
عايق گذاري: از جدول8، پشم معدني نوع S انتخاب مي شود.

حداقل ارتفاع آويز: از جدول 8 )بر اساس نوع پوشش کاری و نوع عايق گذاري انتخاب شده(، 80 میلیمتر استخراج مي گردد.
رده وزنـي سـقف کاذب: از نمـودار 1 )بـر اسـاس نـوع پوشـش کاری(، وزن سـقف کاذب )وزن پنـل + زيرسـازي( بـه طـور تقريبـي 28 کیلوگـرم بـر متر مربع 
اسـتخراج مي گـردد. بـا فـرض حداکثـر وزن مجـاز بـراي اليه عايق، يعنـي 5 کیلوگرم بـر متر مربـع، وزن کل سـقف کاذب )وزن پنل + زيرسـازي + عايق( 33 

کیلوگـرم بـر متـر مربـع خواهـد بـود. بدين ترتیـب رده وزني سـقف کاذب، کمتـر از 50 کیلوگـرم بر متـر مربع بـرآورد مي گردد.
c: از جدول 2 ، 60 سانتیمتر انتخاب مي گردد.

a: از جدول 2 )بر اساس فاصله سازه هاي باربر انتحاب شده و رده وزني سقف کاذب(، 75 سانتیمتر استخراج مي گردد.
b: از جدول 8 )بر اساس کد حريق و تعداد اليه ها(، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.

مثال 4: ساختار D112a با کد حريق 30 دقیقه از پايین سقف کاذب
پوشش کاری: از جدول 7 )بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق(، پوشش با يک اليه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 20 میلیمتر انتخاب مي گردد.

عايق گذاري: بر اساس جدول7، الزم نمي باشد.
رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 )بر اساس نوع پوشش کاری(، کمتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.

a: از جدول 2 )بر اساس رده وزني سقف کاذب(، 95 سانتیمتر انتخاب مي گردد.
c: از جدول 2 )بر اساس فاصله آويز انتحاب شده(، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.

b: از جدول 7 )بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق و نوع پوشش کاری انتخاب شده(، 60 سانتیمتر استخراج مي گردد.
مثال 5: ساختار D112a با کد حريق 90 دقیقه از پايین و باالي سقف کاذب

پوشش کاری: از جدول 7 )بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق(، پوشش با دو اليه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 20 میلیمتر انتخاب مي گردد.
عايق گذاري: بر اساس جدول7 ، دو اليه پشم معدني نوع S )به صورت سراسری( به ضخامت 60 میلیمتر و با چگالي 30 کیلوگرم بر متر مکعب الزم مي باشد.

a: از جدول 3 )بر اساس کد حريق(، 60 سانتیمتر استخراج مي گردد.
c: از جدول 3 )بر اساس کد حريق(، 75 سانتیمتر استخراج مي گردد.

b: از جدول 7 )بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق(، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.
درکلیه مثال های فوق، سازه های سقفی از نوع CD60 و آويزها از نوع نانیوس يا براکت فرض شده اند.	�
جداول فوق الذکر در بند 14 )اطالعات عملکردی ساختارها( در دسترس می باشند. 	�
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تذکـر مهـم: سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیات ويژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از اين نوع سـاختارها در پـروژه ها، هماهنگـي با دايره 
پشـتیباني فني شـرکت کنـاف ايران توصیه مي شـود.

7-1- سقف اصلی
در سقف های کاذب يکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق به دو دسته طبقه بندی می شوند:

سـقف های کاذبـی کـه بـه تنهايـی مقاومـت الزم را در برابـر حريق دارنـد. در اين حالـت، در صورتی که سـاختار دارای کـد حريق »از باالی سـقف کاذب« 	�
يـا »از پايیـن و بـاالي سـقف کاذب« باشـد، بايد سـقف اصلی )سـازه ای( نیز دارای کد حريق مشـابه باشـد.

سـقف های کاذبـی کـه کـد حريـق آن هـا در تلفیـق بـا مقاومت سـقف اصلی در برابـر حريـق، تعیین می شـود. اين راه حـل اقتصـادی تر بوده، مشـروط بر 	�
ايـن کـه سـقف اصلی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102 )بخـش 4( قابل طبقه بندی باشـد.

بر اساس اين استاندارد، سقف های سازه ای به صورت زير طبقه بندی می شوند:

I سقف های سازه ای نوع
سـقف های مرکـب، شـامل تیرهـای فـوالدی نمايان بـا ضريب مقطـع U/A≤300m-1 و پوشـش 	�

قطعـات پیـش سـاخته بتن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4028 يـا دال بتـن گازی مطابق با 
.DIN4223 اسـتاندارد

سـقف های تیرچـه بلـوک بـدون دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتن مسـلح مطابق با اسـتاندارد 	�
DIN1045 و بلوک هـای بتـن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4158 يـا بلوک هـای سـفالی 

.DIN4160 و DIN4159 مطابـق بـا اسـتانداردهای

سـقف های تیرچـه بلـوک بـا دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد 	�
DIN1045 و بلوک هـای بتـن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4158 يـا بلوک هـای سـفالی 

.DIN4160 و DIN4159 مطابـق بـا اسـتانداردهای

سقف های بتن مسلح با تیرهای فوالدی مدفون.	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7- ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حريق
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 II سقف های سازه ای نوع
سقف های مرکب، شامل تیرهای فوالدی نمايان با ضريب مقطع U/A≤300m-1 و پوشش:

�	.DIN1045 دال بتن سبک در جا اجرا شده مطابق با استاندارد
�	.DIN1045 دال پیش ساخته با پوشش بتن سازه ای در جا اجرا شده مطابق با استاندارد
قطعات پیش ساخته بتن مسلح يا بتن پیش تنیده. 	�

III سقف های سازه ای نوع
دال هـای يکپارچـه )بـدون قطعـات میانـی نظیـر بلوک هـای بتنی يا سـفالی( سـاخته شـده از بتن 	�

.DIN4227 و DIN1045 مسـلح يـا بتن پیـش تنیده مطابــق بـا اسـتانداردهای

قطعـات پیـش سـاخته بتن مسـلح يا بتـن پیش تنیـده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 و 	�
.DIN4227

سـقف های تیرچـه بلـوک، شـامل تیرچه هـای بتـن مسـلح و بلوک هـای بتنـی، هـر دو مطابـق بـا 	�
.DIN1045 اسـتاندارد 

سـقف های کنگـره ای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045، بـدون قطعـات میانـی، يـا با 	�
قطعـات میانـی سـاخته شـده از بتن اسـتاندارد.

�	.DIN1045 دال های تخت دو طرفه و سقف های قارچی ساخته شده از بتن مطابق با استاندارد
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7-2- عوامل اتصال
در سـاختارهاي داراي کـد حريـق »از پايیـن و بـاالي سـقف کاذب« يـا »از بـاالي سـقف کاذب«، بـرای اتصـال آويز به سـقف اصلی، اسـتفاده از عامـل اتصال 

داراي تايیديـه بـراي مصـرف در سـاختارهاي داراي کـد حريـق الزامـي اسـت. مهـار چکشـي کنـاف از جمله اين نـوع عوامل اتصال اسـت.

7-3- سازه تراز
اجرای سازه تراز در سقف هاي کاذبي که داراي کد حريق هستند الزامي است )چه در لبه های باربر و چه در لبه های غیر باربر(.

7-4- زيرسازی
حداقل ارتفاع آويز، فاصله آويزها و فاصله سازه ها بر اساس کد حريق مورد نظر تعیین می شود )به بخش اطالعات عملکردی ساختارها رجوع شود(.

7-5- تاسيسات
نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتـی مجـاز اسـت کـه کابل به صـورت تک بـوده و محل نفـوذ آن کامال توسـط مالت 	�

گـچ )يـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس( پر و مسـدود گردد. در صورتی که سـقف سـازه ای در سـاختار مقاوم در برابر حريق مشـارکت داشـته باشـد، حفره 
ايجـاد شـده بايـد با مالت سـیمانی کامـال پر و مسـدود گردد.

ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بايـد بـه ترتیبـی پوشـش و محافظت شـوند )يا از نـوع مقاوم در برابـر حريق انتخاب شـوند( 	�
کـه از محـل آن هـا منفـذی برای عبـور آتش ايجاد نشـود.

برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی )نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهويـه و شـوت های زبالـه(، میـان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتبـاط ايجـاد نموده و 	�
امـکان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم می نماينـد. بنابرايـن پوشـش و محافظت ايـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـي بـوده و در طرح سـاختمان بايد 

در نظـر گرفته شـود.
تاسیسات بايد به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حريق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمايند.	�
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7-6- اليه عايق
اليـه عايـق بايـد بـه گونـه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و يـا فاصله خالـی بین قطعات عايق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیر چینـی در نصب 	�

اليـه عايق بايد رعايت شـود.
ضخامـت، چگالـی و سـاير خـواص اليـه عايـق پشـم معدنـی مصرفـي بر اسـاس کد حريـق مورد نظـر تعییـن می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت 	�

از عايق هـای بـا مشـخصات خـاص اسـتفاده شـود )بـه عنوان مثـال، دارا بـودن دمـای ذوب باالتـر از 1000 درجـه سـانتیگراد(. در همین راسـتا، رجوع به 
جـداول مرتبـط در دفترچـه اخیـر و توجـه بـه تذکراتـی کـه در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.

نصـب عايـق در فضـای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب، بنا به نوع سـاختار ممکن اسـت اثر مثبـت )جلوگیـری از عبور حـرارت و افزايش مقاومت سـاختار 	�
در برابـر حريـق( يـا اثـر منفـی )تجمـع حرارت در فضای پشـت سـقف کاذب( بر عملکرد سـاختار در برابر حريق داشـته باشـد. بر همین اسـاس، در برخی 
سـاختارها اسـتفاده از اليـه عايـق مجـاز نمی باشـد. رجـوع بـه جـداول مرتبـط در دفترچه اخیـر و توجه به تذکراتـی که در اين خصوص ارائه شـده اسـت، 

الزامی اسـت.

7-7- اليه های پوششی
در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR يـا FM اسـتفاده مي شـود. ضخامت و تعـداد اليه های پوششـی بر اسـاس 

کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.
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7-8- درز انقطاع
در ساختارهای دارای کد حريق، درزهای انقطاع از طريق اجراي اتصاالت کشويي لغزان تامین می گردند.

7-9- بازشوها
در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق، يکـی از نقـاط ضعـف مهـم، بازشـوها می باشـند. مـواردی نظیـر روشـنايي هاي تـوکار، دريچه هـاي بازديـد، 
خروجي هـاي تهويـه، بلندگوهـای سـقفی و نازل هـای اطفـای حريـق بايـد با جزئیـات ويژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريق انتخاب شـوند.

7-10- درزگيری
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی که 	�

سـاختاری نفـوذ ناپذيـر و يکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بايـد کامال آتش بند شـود(.
توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ويژه داشته و درزها و سر پیچ ها بايد با بتونه درزگیر کناف کامال پر شوند.	�
در سـاختارهای چنـد اليـه، درزگیـری اليه هـای زيريـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری اليه هـای زيرين 	�

ندارد. ضـرورت 
محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر کناف کامال پر شود، به نحوی که هیچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. 	�

توجه شود که خمیر درزبندی که برای صدابندی به کار می رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر کناف کامال 
پوشانده شود. عدم رعايت جزئیات اخیر، موجب ذوب شدن خمیر درزبند و باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

7-11- گچ پوششی
در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای اليه گچ پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 میلیمتر بر کل سطح صفحات توصیه می شود.

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 
ــراي ســاختارهاي داراي کــد حــریق) (ب

>aa
>25 >25 >25

a

100 mm
a ≤ 20 mm

FR نــوار پنـــل

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم)  سازه     

ــیر) ــه درزگـ ــه وســـیله بتونــ ــال ب (اتصـ
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7-12- بارگذاری
در کلیـه سـاختارهای دارای کـد حريـق )بـه جـز سـاختار سـقف زير سـقف(، اتصـال بار به سـقف کاذب مجـاز نبوده و هـر گونه بـار فقط بايد به سـقف اصلي 

متصـل گردد.

7-13- اتصال سقف کاذب به ديوار
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حريـق 30 تـا 90 دقیقـه باشـد می تواند به ديـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ايـن که هر دو سـاختار 
دارای کـد حريـق مشـابه باشـند. در ايـن صـورت سـطح ديـوار )در محـل اتصـال( بايـد کامـال صـاف بـوده و اليه پوششـی سـقف بايد کامـال به آن بچسـبد و 
درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايـد بـا تمهیدات 

مناسـبی اصالح شـود.

نــوار پنـــل

FR پنـــل
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ

FR پنـــل

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

نــوار پنـــل

FR پنـــل

ــوار کنــاف  ــه دی ــقف کــاذب داراي کــد حــریق ب ــال س اتصـ
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(   )

≥ 25

≤ 20 mm ≥ 20 mm

FR 
(  )       

UD28      
     

(CD60)      
      
 

       
         
         

         
( )

         
( )

  

 

TN 
  

   

  

(F47  CD60)       

  
  

 

  

 
     

(F47  CD60)      

(F47  CD60)       

کامل
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7-14- اتصال ديوار به سقف کاذب
اتصـال ديوارهـای خشـک بـه سـقف کاذب دارای کـد حريـق بايد به نحوی باشـد کـه در صورت فروريـزی ديوار بـر اثر وقوع حريـق، نیروی اضافه ای از سـوی 

ديـوار بـه سـقف وارد نشـود. در اين رابطـه راه حل های زير وجـود دارد:

سـاختار بـا کـد حريـق از پايين سـقف کاذب: در اين حالت، اليه های پوششـی ديـوار نبايد به رانر سـقف متصل شـوند؛ لیکـن بايد تا سـقف کاذب ادامه 
يافتـه و کامال به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.

سـاختار بـا کـد حريـق از باالی سـقف کاذب/ سـاختار با کد حريـق از پاييـن و باالی سـقف کاذب: در ايـن حالت، ديـوار بايـد با اتصال کشـويی 
)بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر( به سـقف کاذب متصـل گردد.

نکتـه فنـی: در صورتـی کـه ديـوار دارای کـد حريـق باشـد، اتصـال آن به سـقف کاذب در صورتـی مجاز بـوده که سـقف کاذب با کـد حريق حداقـل برابر با 
آن طراحی شـود.

ــه رانــر ــچ ب ــال پیـ اتصـ عدم   

ــقف کــاذب  ــه س ــوار ب ــال دی اتصـ
ــایین) ــقف کــاذب داراي کــد حــریق از پــ ــراي س (ب

عضو بادبندى

ــقف کــاذب  ــه س ــوار ب ــال دی اتصـ
ــایین و بـــاال) ــقف کــاذب داراي کــد حــریق از بـــاال یــا از پــ ــراي س (ب

ــه رانــر    ــچ ب ــال پیـ اتصـ ــزانعدم    ــوئی لغ ــال کشــ اتصـ
ــقف کــاذب ــه س ب

عضو بادبندى



41

سقف های کاذب کناف

در هـر متـر مربـع از سـطح سـقف کاذب، مي تـوان بارهـاي نقطـه اي بـا وزن حداکثـر 5 کیلوگـرم را مسـتقیما به صفحـه گچي متصـل نمود )توضیـح اين که 
فاصلـه مرکـز ثقـل دو عـدد بـار نقطـه ای مجـاور بايـد از 100 سـانتیمتر بیشـتر باشـد(. الحاقاتـي بـا وزن بیـش از مقدار مذکـور بايد بـا آويزگیري مسـتقل از 

سـقف کاذب، مسـتقیما توسـط سـقف اصلـي حمـل شـوند. بـراي نصب الحاقـات به سـقف کاذب، عوامـل اتصال متنوعي در دسـترس اسـت. 

نکتـه فنـی: در صورتـی کـه الحاقاتي مانند روشـنايي های سـقفی به طور گسـترده در سـطح سـقف کاذب نصب شـوند، بايد بـار آن ها در محاسـبه رده وزني 
سـقف کاذب لحاظ شود.

نکتـه مهـم: تحـت هیـچ شـرايطي نبايـد عناصر تاسیسـاتي موجـود در فضاي پشـت سـقف کاذب، بـه سـاختار سـقف کاذب متصل شـوند و به آن بـار وارد 
نماينـد. چنیـن عناصـری بايـد بـا آويزهاي مسـتقل به سـقف اصلي متصل شـوند. عدم رعايـت اصول اخیـر می تواند موجب ناپايـداري سـقف کاذب و يا انتقال 

ارتعاشـات و لرزش هـا )ناشـي از تاسیسـات( و ايجاد تـرک در محل درزها شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- ضوابط بارگذاري
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9-1- اجرای شکست )باکس( و فناوري صفحات شيار خورده کناف
با استفاده از دستگاه مخصوص، صفحات گچي از يک سمت تحت زواياي 30 تا 120 درجه شیار زده می شوند و با استفاده از چسب مناسب )نظیر چسب چوب(، 
صفحات گچی را مي توان به سطوحي با  شکست هاي ظريف و زيبا و با وزن بسیار کم تبديل کرد. با استفاده از اين فناوري، مي توان پیچیده ترين طرح هاي 
معماري را با دقت، سرعت و کیفیت باال اجرا نمود و عمال کار با صفحات گچي به يک کار هنري و ذوقي ارتقاء مي يابد. اشکال بدست آمده با يک زيرسازي ساده 
فلزي و يا در مواردي بدون زيرسازي، در جاي خود نصب مي شوند. از ويژگي هاي اين فناوري، حذف نوار درزگیر در مرحله بتونه کاری و در نتیجه ارتقاء کیفیت 

کار تمام شده مي باشد. در اين بخش، نمونه هايي از کار با صفحات شیار خورده کناف و جزئیات اجرايی انواع شکست های متداول )باکس( ارائه شده است.

نکته فنی : در اجرای باکس های با ارتفاع کمتر از 60 سانتیمتر و عمق کمتر از 50 سانتیمتر، سازه گذاری الزم نبوده مگر آن که به لحاظ اجرايی ضرورت داشته باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9- اجراي سقف هاي تزئيني

 150 (CD60)

آویــز نــــانیوس 

ــه همراه  ــیر ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

L25 ــی نبشــ

c

 100 mm

 100 (F47)

(F47 یــا CD60) بـــاربر سازه     

(F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

(UH36 یــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 600 م.م ب

ــی  ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ یــا پیـ ــه وســـیله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

ــاکس گوشـــه (مقطــع)  بـ

    
 

L25 

L25 

   (       )

 

L25 

باکس گوشه (بدون سازه گذارى)

بتونه درزگیر به همراه نوار چسب جداکننده

نبشى

حـــداکثر 500 م.م
م.م

 60
0 

کثر
ـدا

حــ

نکته فنى:
در محل درز پنل ها، نیاز به سازه پشتیبان مى باشد.
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L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

  

  

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     
(F47  CD60)

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

L25 ــی نبشــ

L25 ــی نبشــ (F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     

(UH36 یــا F47 ، CD60) قــائم سازه     

≤ 600 ≤ 500

≤ 600

باکس گوشه (وسط) نما
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ــاکس گوشـــه  ــه بـ ــقف کــاذب ب ــال س اتصـ

L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

c

100 

150 (CD60)

آویــز نــــانیوس 

(F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

(UH36 یــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 600 م.م ب

ــی ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ یــا پیـ ــه وســـیله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پیـ

c
100 (F47)

(F47 یــا CD60) بـــاربر سازه     

سقف کاذب یکپارچه شیب دار زیر سقف سازه اى شیب دار

L25 ــی نبشــ

عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

رکاب (چنگک) نانیوس

قطعه اتصال سقفى نانیوس

مهار چکشى - عامل اتصال
قطعه رابط نانیوس

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

CD60 سازه باربر

اتصال آویز به رکاب نانیوس و سازه باربر

CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه پنل خور
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L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب
 

(UH36 یــا F47 ، CD60) 
قــائم سازه     

ـحداکثر 600 م.م فواصل  به 

ــی ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ یــا پیـ ــه وســـیله پ ب

م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

 
محــافظ گوشـــه
یــا نــوار)       ) سازه

LB ــچ پیـ

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

L25 ــی نبشــ

L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب

ــی ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ یــا پیـ ــه وســـیله پ ب

LB ــچ پیـ

D112 ــقف کــاذب س
(UH36 یــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداکثر 600 م.م ب

ــیه پلـــه اي  حاش طرح    

ــیه پلـــه اي  ــه حاش ــقف کــاذب ب ــال س اتصـ

L25ی نبـش
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(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

   

 

     

L25 

TN 

   (       )
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≤ 
60

      
              

       

≤ 
15

0

UD28     
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ــه شده    نــوار پنـــلچســـبیده  و منگنـ

D112  ــقف کــاذب س

ــی نحـوه  شـــیار زن پنـــل شـــیار خورده

TN ــچ پیـ

L25 ــی نبشــ

خط ســایه  ــا طرح     ــطح ب ــالف س اخت

پلـــه اي  ــا طرح     ــطح ب ــالف س اخت

UD28     

FN 

  

D112  (UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

(F47  CD60)       
.  500   

 

TN 
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L25 

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

 .       5/21   

   (       )

LB            

 

          
              
              LB

باکس وسط با نور مخفى

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

.   

 
 (       )

LB   
        

 

          
              
              LB

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

 
 (       )

LB   
   

      

 

12/5



50

سقف های کاذب کناف

نصب جاپرده ای
جزئیـات نصـب ريـل پـرده در شـکل زير نشـان داده شـده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت درصورتیکه بـار وارد به سـقف در اثر وزن پـرده از 5 کیلوگـرم در هر متر 
طـول بیشـتر اسـت، می بايسـت بـا اسـتفاده از تمهیداتـی نظیـر اجـرای ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقويت زيرسـازی سـقف در آن قسـمت اقـدام نمود. در 

صـورت چنـد اليـه بـودن پرده هـا و داشـتن وزن نامتعـارف، توصیه می شـود از سـقف اصلی جهـت اجرای ريـل پرده اسـتفاده کرد.

  
TN 

  
       

   
    

   

               

    

L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

 ≤ 500 mm
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 ≤ 100 mm .    ≤ 100 mm .         

 ≤ 150 mm

      
.       2  

 ≤ 150 mm

      
.       2  

  ≤ 150 mm (CD60)
  ≤ 100 mm (F47)

  ≤ 150 mm (CD60)
  ≤ 100 mm (F47)

12/512/5
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9-2- ايجاد قوس به روش خشک
از ايـن روش بـراي اجـراي قوس هـاي بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده مي شـود. در اين روش، قوس به دسـت آمـده تابع شـکل زيرسـازي خواهد بود. براي پوشـش 

کاری، صفحـات گچـي بـا فشـار و بـه تدريـج بـر روي زيرسـازي خم شـده و به وسـیله پیچ TN، بـر روي سـازه ها متصل و محکـم مي گردند.

ــقف سینوســـــی  س

"E""D"

ــال نیمــه  ــه اتصـ قطع
ــابلن ــه شــ ــل ب متصـ

ــان ،  پنـــل گچــی ، نئوپــ ــابلن از جنس     شــ
الیـــی ــه چند     ام دي اف یــا تختـ

"D"
"E"
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(        )
c
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9-3- ايجاد قوس به روش تر
در ايـن روش، از يـک قالـب مخصـوص )مطابـق شـکل( اسـتفاده مي شـود و مي تـوان قوس هاي با شـعاع کوچکتری نسـبت به روش خشـک ايجاد نمـود. براي 

ايـن منظور مراحـل زير انجام مي شـود:

صفحـه گچـي را بـر روي يـک شاسـي سـاخته شـده از سـازه هاي کنـاف )يـا مشـابه( به نحوي قـرار داده که سـطحي کـه قرار اسـت در معرض فشـار قرار 	�
گیـرد، رو بـه بـاال باشـد. ابعـاد شاسـي مذکـور بايـد به گونه اي باشـد کـه لبه هـاي صفحه از آن بیـرون بزنـد؛ بدين ترتیـب لبه هـا آزاد بـوده و آب اضافه از 

لبه ها سـرريز مي شـود. 
بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزني، کاغـذ روکـش سـطحي کـه قـرار اسـت در معرض فشـار قـرار گیـرد حفـره دار مي شـود )حرکت غلطـک بايـد در دو جهت 	�

طولـي و عرضـي پنـل صـورت پذيرد(.
سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پـاش دسـتي يـا غلطک حولـه اي خیس و چنـد دقیقه صبر کـرده تا آب جذب پنل شـود. ايـن کار آن قدر تکرار مي شـود 	�

تـا پنل به حد اشـباع برسـد.
صفحـه اشـباع شـده بـر روي قالـب مخصـوص قرار داده شـده و لبه هاي دو سـر آن توسـط يـک قطعه پروفیـل )فک ثابـت( و يک قطعه چـوب چهار تراش 	�

)فـک متحرک( مهار مي شـود.
دو عـدد سـازه بـر لبه هـاي صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب نـواري به يکديگـر محکم مي شـوند. صفحه مهار شـده از قالـب خارج شـده و اجازه 	�

داده می شـود کـه آب اضافـه خود را از دسـت بدهد.
صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب مي باشد.	�

شـعاع قـوس مجـاز: شـعاع هاي قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تـر، تابع ضخامت صفحه اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را مي تـوان با توجه بـه جدول 
نمود. تعییـن  زير 

r شعاع قوس
[mm] d ضخامت پنل

[mm]
قوس تر قوس خشک

≤300 ≤1000 6.5

≤500 ≤2000 9.5

≤1000 ≤2750 12.5

اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت می گيرد

طول صفحه: طول صفحه اي که قرار است قوس داده شود را مي توان از رابطه هاي زير تعیین نمود:

L طول قطعه خم شونده

زاويه 90 درجه

زاويه 180 درجه

تمامی زاويه های تا 180 درجه

مثـال: بـراي اجـراي يـک نیـم دايره با شـعاع قـوس 50 سـانتیمتر بايد از پنـل با ضخامـت 9/5 )يـا 6/5( میلیمتر و بـه طـول )سـانتیمتر 157= 3/14 ×50( 
اسـتفاده نمود.
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نکتـه فنـي: بـراي ايجـاد قوس هـاي با شـعاع کوچک، مي تـوان از صفحـات کم ضخامـت در چند اليه اسـتفاده نمود. بـه طور مثـال، مي تـوان از دو اليه پنل 
بـا ضخامـت 6/5 میلیمتـر بـه جاي يک اليـه پنل با ضخامـت 12/5 میلیمتر اسـتفاده نمود.
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9-4- ايجاد قوس به روش برش کاغذ روکش
در ايـن روش، کاغـذ روکـش يـک سـمت پنـل بـه فواصـل کوتـاه و به شـکل شـیار هاي مـوازي، بـرش داده مي شـود؛ در نتیجـه يک صفحـه انعطـاف پذير به 

دسـت مي آيد.
براي اين منظور مراحل زير انجام مي شود:

با استفاده از اره دوار، بر روي سطح پنل شیارهاي موازي به فواصل کوتاه ايجاد مي شود.	�
صفحه شیار خورده بر روي قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر کناف کامال پر مي شوند.	�
پـس از خشـک شـدن بتونـه هـا، صفحـه از قالـب خـارج شـده و سـطح ديگر آن توسـط بتونـه درزگیر يا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، بـه نحوي که 	�

يـک سـطح يکنواخـت و صاف حاصل شـود.
صفحه شکل يافته آماده نصب مي باشد.	�

  S       
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9-5- اجراي ابزار
ابـزار گچـي: بـراي اجـراي ابـزار گچـي )بـه روش تر(، ابتـدا نوار چسـب جداکننده کنـاف )در يک يـا چند رديف( بر روي سـطح سـقف اجرا شـده، به نحوي 

کـه کل سـطح تماس ابزار با سـقف پوشـیده شـده و میـان ابزار و سـقف انفصال ايجاد شـود.

در صورتي که ديوار بنايي باشد:
ابزار گچي به روش متداول اجرا مي شود.	�
پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.	�

در صورتي که ديوار کناف باشد:
با استفاده از ماله يا کاردک دندانه دار، يک اليه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه اي بر روي سطح ديوار )در محدوده اجراي ابزار( اجرا مي شود.	�
پس از خشک شدن اليه بتونه، ابزار گچي به روش متداول بر روی آن اجرا مي شود. 	�
پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.	�

توجـه: در ايـن روش، ابـزار تنهـا بـه ديـوار متصل اسـت؛ لذا اجراي ابـزار با انـدازه و وزن غیر متعارف توصیه نمي شـود. در صـورت نیاز، برای ايجاد اسـتحکام 
بیشـتر می تـوان در محـل اسـتادها پیچ هـای TN اضافـی را بـه عنـوان گل میـخ اجرا نمـود. در اين صـورت بايد از پیـچ TN بلند اسـتفاده نمود، بـه نحوی که 

ضمـن عبـور از اليه های پوششـی و نفوذ در سـازه، بخشـی از پیچ از سـطح پنل بیـرون بماند.

ابـزار پيـش سـاخته: ايـن ابزارهـا از جنـس پلـي يورتـان يا پلـي اسـتايرن بـوده که با چسـب مناسـب )نظیر چسـب چوب( بـر روي سـاختار کنـاف نصب 
مي شـوند. بـه واسـطه تولیـد صنعتـي ايـن قطعات، سـطح زيـر کار بايد صـاف و گونیا باشـد.
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دريچه هـای بازديـد ويـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون )بـه لحـاظ شـکل، ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی( توسـط شـرکت کنـاف تولید و بـه بازار 
عرضـه می گـردد*.

روش نصب:
بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دريچـه و فاصلـه سـازه گـذاری، ممکـن اسـت دريچـه بازديد به صورت سـاده يـا با تعبیـه سـازه ها و آويزهـای کمکی نصب 	�

شـود )قـاب کمکـی، زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود که مسـیر سـازه ها قطع شـود يا فاصلـه میان لبـه قاب دريچـه و سـازه های پنل خـور مجـاور از اندازه 
مجـاز بیشـتر باشـد(. توجـه شـود کـه فاصلـه آزاد میـان لبـه قـاب دريچه و سـازه های پنل خـور مجـاور )حداقل در دو لبـه هم راسـتا( بايد بیـش از 30 و 

کمتـر از 100 میلیمتـر در نظر گرفته شـود.
بـرای بـرش محـل دريچـه بـر روی پنل، بايـد ابعاد قاب پیرامونـی دريچه در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقويی و سـوهان اسـتفاده 	�

. می شود
دريچه در محل خود مستقر و به وسیله پیچ TB )به فواصل حداکثر 15 سانتیمتر( به پنل نصب می شود.	�

نکات فنی:
در هنگام انتخاب دريچه بازديد، بايد به ضخامت اليه های پوششی توجه نمود.	�
در ساختارهای دارای کد حريق، دريچه بازديد بايد از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب و با جزئیات ويژه اجرا شود**.	�

* جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع دريچه بازديد کناف، با دايره مهندسی فروش شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.
** جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نصب دريچه بازديد در ساختارهای دارای کد حريق، با دايره پشتیبانی فنی شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10- نصب دريچه بازديد
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بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در پیشـانی سـقف کاذب، در مرحله زيرسـازی بايد يک قاب کمکی با اسـتفاده از قطعات نبشـی L25 و سـازه UH36 يا سـازه 
سـقفی )CD60 يـا F47( اجـرا نمـود. سـپس يـک قـاب چوبی )ويـژه نصب کانال( توسـط پیچ بـه قاب کمکی متصـل می گردد. پـس از تکمیـل مرحله قاب 
بنـدی، نصـب پنـل صـورت می گیـرد. بـرای بـرش محـل دريچـه بـر روی پنـل، از اره چاقويـی و سـوهان اسـتفاده می شـود. در انتها دريچـه به وسـیله پیچ يا 

میـخ بـه قاب چوبـی متصـل می گردد.

بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در سـطح سـقف کاذب، بـه روش مشـابه فوق عمل می شـود. در ايـن حالت با توجه بـه ابعـاد و موقعیت خروجی تهويـه و فاصله 
سـازه گـذاری، ممکـن اسـت تعبیه سـازه ها و آويزهـای کمکی )اضافـه بر سـازه های قاب بندی( الزم باشـد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11- اجرای خروجی تهويه

ــقف  ــانی س تهویـــه در پیشـــ ــوي دریچه       جزئیـــات اجراي بازشـ

(L25) بنـــدي قاب     ــی  نبشــ

قــائم سازه     

ــوي تهویـــه بازشـ

UH36  سازه     

ــی چوب قاب    

TN ــچ  پیـ

LB ــچ  پیـ
ــرچ یــا پ

م.م  ــه ضخامت 5/21       ــی L25پنـــل ب نبشــ (F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     

≤ 500

≤ 600

(F47 ، CD60 یــا
(UH36
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روش نصب روشنايی توکار مشابه اجرای خروجی تهويه در سطح سقف کاذب است، با اين تفاوت که نیازی به اجرای قاب چوبی نمی باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12- نصب روشنايی توکار

     

LB (F47  CD60)      
(F47  CD60)      
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بـه طـور کلـی، بـرای دسترسـي بـه فضاي تاسیسـاتي پشـت سـقف کاذب از دريچه های بازديد اسـتفاده می شـود؛ لیکـن ممکن اسـت در مواقع اضطـراري، به 
ناچـار صفحـات گچـی برش داده شـوند. در صورت برش کاري، ترمیم صفحات بسـیار آسـان اسـت:

13-1- ترميم موضعي*
در صورتي که برش کاري در سطح محدودی از صفحات پوششی صورت گرفته باشد، بخش برش خورده به روش زير ترمیم مي شود:

لبه های بخش برش خورده به وسیله سوهان پرداخت شده تا يک حفره با شکل هندسی منظم )مانند مربع يا مستطیل( بدست آيد. 	�
در محل حفره، با استفاده از سازه های سقفی زيرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند.	�
پس از انجام زيرسازی، يک قطعه پنل )متناسب با شکل و ابعاد حفره( توسط پیچ TN به زيرسازی متصل می شود.	�
در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذيرش پوشش نهايی آماده سازی می شود.	�

13-2- تعويض قطعات
در صورتی که برش کاري در سطح وسیعی صورت گرفته باشد، اليه پوششي به سادگي قابل جايگزينی خواهد بود.

* در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به دفترچه »ديوارهای جداکننده کناف« مراجعه شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13- ترميم سقف هاي کاذب يکپارچه کناف
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امـکان اجـرای يـک سـقف کاذب زيـر سـقف کاذب ديگـر در اين سیسـتم وجـود دارد. معمـوال زمانیکـه الزاماتی نظیـر مقاومـت در برابر حريـق و عايق صوتی 
بـاال و يـا طرح هـای دکوراتیـو توامـا در يک سـقف وجود داشـته باشـند، پیشـنهاد می گردد از سـاختار سـقف زير سـقف اسـتفاده گردد.

1 سقف کاذب يکپارچه D112 دارای کد حريق )سقف فوقانی(

نوع سقف کاذب D112a و نوع زيرسازی CD60 و آويز نانیوس
سـقف کاذب فوقانـی بايسـتی بطـور کامـل اجرا گـردد و حـذف يک يا 	�

چنـد المـان از سـقف ياد شـده مجاز نمی باشـد.
فواصل زيرسازی سازه های باربر و آويزهای سقف فوقانی از )جدول 2( 	�

اطالعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.

2 سقف کاذب يکپارچه D112 فاقد کد حريق )سقف زيرين(

CD60 و نوع زيرسازی D112 نوع سقف کاذب
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN می باشد.	�
محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقیقـا بايسـتی منطبق بـر سـازه های پنل 	�

خـور سـقف فوقانی باشـد.
حداکثـر وزن کل سـقف زيريـن بـه انضمـام متعلقـات آن، 15 کیلوگرم 	�

در هـر متـر مربـع در نظر گرفته شـود.

در صـورت اسـتفاده از پانل هـای آکوسـتیک Cleaneo در سـقف کاذب زيريـن، حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه پانل هـا 0/5 کیلوگـرم و حداکثر بار مجـاز وارده 
بـه سـازه ها 3 کیلوگرم می باشـد.

حداکثر فواصل سازه های پنل خور، باربر و آويزهای سقف زيرين

حداکثر فاصله سازه 
باربر سقف زيرين

c
 

حداکثر فاصله 
آويزها بر اساس 

رده وزنی حداکثر 
0.15kN

a

حداکثر فاصله سازه پنل خور
 سقف زيرين بر اساس نوع پنل

b  

پنل گچی
GKB(I)

Cleaneo

800800

500300 1000400

1200400

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14- سقف زير سقف

a

b

c

b

1

2

اربر
ى ب

ه ها
ساز

صله 
فا

فواصل سازه هاى پنل خور

فواصل سازه هاى پنل خور
سقف فوقانى و آویزهاى سقف زیرین

مثال: سقف کاذب یکپارچه D112 فاقد کد حریق
زیر سقف کاذب یکپارچه D112 داراى کد حریق از پایین سقف

1
2

پنل گچى

پنل گچى
CD60(براکت) اتصال مستقیم

FN پیچ چند منظوره

CD60سازه باربر

CD60سازه پنل خور

CD60سازه پنل خور

آویز نانیوس

پین نانیوس
رکاب (چنگک) نانیوس
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سقف کاذب D112a بدون کد حريق
حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه F47 و آويز ترکيبی

فاصله
c سازه های باربر 

[mm]

a فاصله آويزها 
[mm]

[kN/m2] رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/15 ≤ 0/30 ≤ 0/50 

500950750650
600900700600
700850700550
800800650-
900800600-
1000750--
1100750--

جدول 1

 سقف کاذب D112a بدون کد حريق يا دارای کد حريق از پايين سقف کاذب
حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه CD60 و آويز نانيوس يا براکت

فاصله
c سازه های باربر 

[mm]

a فاصله آويزها 
[mm]

[kN/m2] رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/15 ≤ 0/30 ≤ 0/50 

5001200950800
6001150900750
7001100850*700
8001050800*700
9001000800-
1000950750-
1100900*750-
1200900--

* در صورتی که فاصله سازه های پنل خور 800 میلیمتر باشد، معتبر نمی باشد.

جدول 2

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 میلیمتر می باشد.	�

نکتـه فنـی: زيرسـازی ترکیبـی زيـر )متشـکل از سـازه های F47 و CD60( بـرای سـقف های کاذب D112a بـا پوشـش يک اليـه پنـل 12/5 میلیمتری 
)سـاختار بـدون کـد حريق( قابـل اجرا می باشـد:

سازه پنل خور: F47 به فواصل50 سانتیمتر	�
سازه باربر: CD60 به فواصل 100 سانتیمتر	�
آويز: نانیوس، براکت يا آويز ترکیبی به فواصل 100 سانتیمتر	�

توضیح اين که سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل CD60 به سازه های باربر متصل می شوند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15- اطالعات عملکردي ساختارها
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سقف کاذب D112a دارای کد حريق از باالی سقف کاذب  
حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه CD60 و آويز نانيوس يا براکت

فاصله سازه های باربر
c

[mm]

فاصله آويزها
a

[mm]

کد حريق

از باالی سقف کاذب

اليه های عايق مورد نياز
برای مقاومت در برابر حريق

S پشم معدنی نوع 

حداقل ضخامت
[mm]

حداقل چگالی
[kg/m3]

850750F60 و F30

  40 )30(                            40 )60( 
             به عرض 150 میلیمتر    

             بر روی سازه های باربر
  40 )30(                            40 )60( 

150 mm

750600F90
40 )60(
40 )60(

40 )30(
40 )30(

جدول 3

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 میلیمتر می باشد.	�
اليه عايق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000
DIN 4102-17 درجه سانتیگراد مطابق با     

سقف کاذب D112a بدون کد حريق
حداکثر فاصله آويزها: سازه F47 و آويز ترکيبی

a فاصله آويزها 
[mm]

[kN/m2] رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/30 ≤ 0/15 

900 1100

جدول 4

سقف کاذب D112b بدون کد حريق يا کد حريق از پايين سقف کاذب
حداکثر فاصله آويزها: سازه CD60 و آويز نانيوس يا براکت

a فاصله آويزها 
[mm]

[kN/m2] رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/30 ≤ 0/15 

1200 1250

جدول 5
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سقف کاذب D112a/b بدون کد حريق
DIN 18181 حداکثر فاصله سازه های پنل خور: بر اساس

ضخامت پنل
[mm]

b فاصله سازه های پنل خور 
[mm]

12/5500 يا 12/5×2

15550

18600

20600

25800

جدول 6

سقف کاذب D112a دارای کد حريق از پايين و يا باالی سقف کاذب
مقاومت در برابر حريق: بدون درنظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

الزامات سقف اصلی

کد حريق از پايين سقف کاذب
کد حريق برای سقف اصلی الزامی نیست

کد حريق از باالی سقف کاذب
سقف اصلی بايد دارای کد حريق برابر با سقف 

کاذب باشد

حداقلکد حريق
ضخامت پنل

حداکثر فاصله
سازه های پنل خور

اليه عايق مورد نياز
برای مقاومت در برابر حريق

از پايین
سقف کاذب

از باالی
سقف کاذب

)GKF يا FR(
[mm]

b
[mm]

حداقل ضخامت
[mm]

حداقل چگالی
[kg/m3]

F30
20600

-

2×12/5500

F6018+15500

F90
2×20

500
25+18

F3015500 S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

F30F30

1860040 )60(40 )30(

2×12/5
500

+
S به عرض اليه پشم معدنی نوع 
150 میلیمتر بر روی سازه های باربر

F30F6018+1540 )60(40 )30(

F30F90
2×20

500
S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

25+182×40 )60(40 )30(

جدول 7

اليه عايق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000

DIN 4102-17 درجه سانتیگراد مطابق با     
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سقف کاذب D112a/b دارای کد حريق از پايين و باالی سقف کاذب
مقاومت در برابر حريق: با در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

ساختار

کد حريق

DIN 4102-4 نوع سقف اصلی بر اساس

حداقل
ضخامت پنل
)GKF يا FR(

حداکثر
فاصله سازه های 

پنل خور

اليه عايق پشم 
معدنی در فضای 
پشت سقف کاذب

حداقل فاصله 
ميان سقف کاذب 

و سقف اصلی

IIIIII

[mm]
b

[mm]
-a-

[mm]

F3020
15

500

مجاز نیست
بدون اليه عايق يا

G

-
40

F30
20

12/5
15

مجاز نیست
مجاز نیست

G

-
40
40

F30

20
12/5
15

12/5

مجاز نیست
مجاز نیست

G

G

-
40
40
80

F60

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

400
برای ساختارهای 

تک اليه
و 

500
برای ساختارهای 

دو اليه

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست

S

-
40
80
80

F60

25 )2×12/5(
20 )2×12/5(

15
20 )2×12/5(

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست

S

-
40
80
80

F60

20
15

12/5
15

مجاز نیست
مجاز نیست
مجاز نیست

S

-
40
80
80

F901550080مجاز نیست

جدول 8

اليه عايق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه   

      سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17؛ ضخامت حداقل 50 
     میلیمتر و چگالی حداقل 40 کیلوگرم بر متر مکعب

A مصالح ساختمانی رده G

a a a
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عايق صوتی سقف کاذب D112 بر اساس DIN 4109، ضميمه 1 و2 
RL,W,R: براساس ارتفاع آويز 400 ميليمتر* 

عايق صوتی طولی 

ساختار

ضخامت
 اليه پوششی

[mm]

RL,W,R

[dB]

اليه سراسری پشم معدنیبدون اليه پشم معدنی

 80 میلیمتر ≥ 40 میلیمتر ≥

اتصال ديوار جداکننده
 به سقف کاذب، با اليه

 پوششی پیوسته

تک اليه
≥ 12/5 میلیمتر

464748

دو اليه
≥ 12/5×2 میلیمتر

535454

اتصال ديوار جداکننده
 به سقف کاذب، با اليه 

پوششی منقطع

تک اليه
≥ 12/5 میلیمتر

485254

دو اليه
≥ 12/5×2 میلیمت

555757

اتصال ديوار جداکننده 
به سقف کاذب، با اليـه 
پوششی منقطع و کتیبه 

جاذب صوت**

≥ 400 mm

تک اليه
≥ 12/5 میلیمتر

60

اتصال ديوار جداکننده به 
 سقف اصلی، با جداسازی

 اليه پوششی و زير سازی 
سقف کاذب

دو اليه
≥ 12/5×2 میلیمت

5563

جداسازی فضای پشت 
سقف کاذب با استفاده از

 کتیبه ديوار خشک

تک اليه
≥ 12/5 میلیمتر

65

اتصال ديوار جداکننده به
 سقف اصلی، با اليه های 
 پوششی امتداد يافته تا

 سقف اصلی

تک اليه
≥ 12/5 میلیمتر

65

* درصورتی که ارتفاع آويز بیش از 400 میلیمتر باشد، میزان افت شدت صوت به اندازه 1 دسی بل کاهش می يابد.
r≤8 kPa.s/m3 دارای مقاومت موج طولی ،DIN EN 13162 کتیبه جاذب صوت به عرض حداقل 400 میلیمتر؛ ساخته شده از پشم معدنی مطابق با **
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1- معرفي
1-1- مرور ساختار

زمانـي کـه امـکان آويزگیـري وجـود نداشـته باشـد، از سـقف کاذب خود ايسـتای کناف اسـتفاده مي شـود. به لحاظ اجـزای مورد مصـرف و نوع سـاختار، اين 
نـوع سـقف کاذب مشـابه ديـوار جداکننـده کنـاف بـوده بـا اين تفـاوت که به صـورت افقي اجرا مي شـود. يـک نمونـه از کاربردهاي سـقف کاذب خود ايسـتا، 

در راهروهـاي هتل هـا و بیمارسـتان ها اسـت کـه حجـم تاسیسـات بسـیار باال بـوده و آويزگیـري امکان پذير نمی باشـد.

1-2- تشريح مزايا
بـدون شـک، مهمتريـن مزيـت سـقف های کاذب خـود ايسـتای کنـاف، عدم نیـاز به اجرای آويز اسـت. بـه عالوه، ايـن سـاختار دارای مزايای ديگر سـقف های 

کاذب کنـاف ماننـد سـرعت، سـهولت و دقـت باال در اجـرا و مقاومـت در برابر زلزله نیز می باشـد.

2- اجزای ساختار
اجزای مورد مصرف در سقف کاذب خود ايستای کناف مشابه ديوار جداکننده کناف است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش دوم: D131 سقف کاذب خود ايستا )بدون آويز(
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در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازه های اسـتاد تـک و دوتايـی اسـتفاده می شـود. بـرای پوشـش کاری می تـوان از پنل های بـا ضخامـت 12/5، 18 و 12/5×2 
میلیمتـر اسـتفاده نمـود و بـه کارگیـری اليـه عايق بـا وزن حداکثـر 5 کیلوگـرم بر متـر مربع مجاز می باشـد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- سقف کاذب خود ايستای بدون کد حريق

       

b

A

A

C

C

(2  1   )      
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≥ 
75

≤ 500b

اســـتاد
رانــر

RG ــه پنـــل 2 الی
م.م ــه ضخامت 5/21       ب

≤ 500

≥ 
62

,5

b ≤ 500b

م.م    ــه ضخامت 5/21       پنـــل RG ب

رانــر

ــک اســـتاد ت
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

ــه رانــر ــانی اســـتاد ب ــال فوقــ ــال ب اتصـ
ــچ       ــانچ یــا پیـ ــرچ ، پـ ــه وســـیله پ LBب

≥ 
68

≤ 600b ≤ 600b

ــه فواصـــل حـــداکثر 750 م.م ــچ LB ب پیـ

ســــقفی سازه      ــه عنوان       ــایی ب اســـتاد دوتـ

م.م ــه ضخامت 81       پنـــل RG ب

ــه رانــر ــتادها ب ــانی اس ــال فوقــ ــال هر دو ب اتصـ
ــچ       ــانچ یــا پیـ ــرچ ، پـ ــه وســـیله پ LBب

ــرش خورده  ــیري لبـــه ب ــال و درزگـ اتصـ
ــک) ت (سازه     

ــوار کنــاف  ــه دی ســــقفی ب ــال سازه      اتصـ

ــرش خورده  ــیري لبـــه ب ــال و درزگـ اتصـ
ــایی) دوتـ (سازه     
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در زيرسازی اين ساختار از سازه های استاد دوتايی استفاده می شود.

در ارتباط با پوشش کاری و اجرای اليه عايق دو امکان وجود دارد: 
پنل مقاوم در برابر حريق با ضخامت 18 میلیمتر و اليه عايق از پشم معدنی نوع G با ضخامت حداقل 40 میلیمتر	�
پنل مقاوم در برابر حريق با ضخامت 25 يا 12/5×2 میلیمتر، بدون نیاز به اجرای اليه عايق )استفاده از عايق با رده حداقل B2 مجاز می باشد(	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4- سقف کاذب خود ايستا با کد حريق 30 دقيقه از پايين سقف کاذب

      30       

b

D D

A

A
C

C

BB

(3   )      
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ــی  ــیري لبـــه طول ــال و درزگـ ــوار کنــاف اتصـ ــه دی ــراز بـــاربر ب ت ــال سازه      اتصـ

ــوار خشک    ــتادهاي دی ــه اس ــال رانــر ب اتصـ
FN ــچ پیـ ــه وســـیله 2 عدد    ب

م.م ــه ضخامت 52       پنـــل  FR ب

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

ــاق ات حـــداکثر عرض    

≥ 
75

ــه فواصـــل حـــداکثر 750 م.م ــچ LB ب پیـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ــایی ب اســـتاد دوتـ

م.م ــه ضخامت 52       پنـــل FR ب
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

≥ 
75

≤ 500b

اســـتاد
رانــر

م.م ــه ضخامت 5/21       ــه پنـــل FR ب 2 الی

≥ 
68

≤ 600b ≤ 600b

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

رانــر

م.م  حداقل 04      ــه ضخامت       ــالس A ب ــدنی ک ــایق پشـــم مع ع
م.م ــه ضخامت 81       پنـــل FR ب

ــه رانــر  ــتادها ب ــانی اس ــال فوقــ ــال هر دو ب اتصـ
ــچ       ــانچ یــا پیـ ــرچ ، پـ ــه وســـیله پ LBب

ــراي ســاختار داراي کــد حــریق) ــزامی ب (ال

ــرش خورده  ــیري لبـــه ب ــال و درزگـ ــوار کنــاف اتصـ ــه دی ســــقفی ب ــال سازه      اتصـ



78

سقف های کاذب کناف

در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازه های اسـتاد دوتايـی اسـتفاده می شـود که بـال آن ها توسـط نـواری از پنل مقـاوم در برابر حريـق به ضخامـت 25 میلیمتر 
و بـه پهنـای حداقـل 120 میلیمتـر محافظـت می شـود. بـرای پوشـش کاری از پنـل مقـاوم در برابر حريق بـا ضخامت 18 میلیمتر اسـتفاده می شـود.

در ارتباط با اجرای اليه عايق، به کارگیری يکی از دو گزينه زير الزامی است: 
پشم معدنی نوع S با ضخامت حداقل 60 میلیمتر و چگالی حداقل 30 کیلوگرم بر متر مکعب	�
پشم معدنی نوع S با ضخامت حداقل 40 میلیمتر و چگالی حداقل 40 کیلوگرم بر متر مکعب	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

)A 5- سقف کاذب خود ايستا با کد حريق30 دقيقه از پايين و باالی سقف کاذب )تيپ

(A )        30       

b

A

A
C

C

BB
D D

(4   )      
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ــی  ــیري لبـــه طول ــال و درزگـ ــوار کنــاف اتصـ ــه دی ــراز بـــاربر ب ت ــال سازه      اتصـ

ــرش خورده  ــیري لبـــه ب ــال و درزگـ ــوار کنــاف اتصـ ــه دی ســــقفی ب ــال سازه      اتصـ

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

ــوار خشک    ــتادهاي دی ــه اس ــال رانــر ب اتصـ
FN ــچ پیـ ــه وســـیله 2 عدد    ب

ــاق ات حـــداکثر عرض    

≥ 
93

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل
م.م  م.م و عرض 021     ــه ضخامت 52       ب

FR

م.م ــه ضخامت 81       پنـــل FR ب
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

≤ 600b

اســـتاد

پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل      
م.م م.م و عرض 06     ــه ضخامت 52       ب
FR

100
120

1010
≥ 

93

≤ 600b ≤ 600b

رانــر

م.م ــه ضخامت 81       پنـــل FR ب

پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل 
م.م  م.م و عرض 021     ــه ضخامت 52       ب

FR

ــدنی ــایق پشـــم مع ع
(مطــابق مشخصــات)
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در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازه های اسـتاد دوتايـی اسـتفاده می شـود که بـال آن ها توسـط نـواری از پنل مقـاوم در برابر حريـق به ضخامـت 25 میلیمتر 
و بـه پهنـای حداقـل 120 میلیمتـر محافظـت می شـود. بـرای پوشـش کاری از پنـل مقـاوم در برابـر حريق با ضخامـت 18 میلیمتر اسـتفاده می شـود. اجرای 

اليـه عايـق در ايـن سـاختار ضرورتـی نداشـته، لیکـن نصب اليه گسـترده محافـظ از پنل مقـاوم در برابر حريق بـه ضخامـت 12/5 میلیمتر الزامی اسـت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

)B 6- سقف کاذب خود ايستا با کد حريق 30 دقيقه از پايين و باالی سقف کاذب )تيپ

b

D D

A

A
C

C

BB

(5   )      

(B )        30       



81

سقف های کاذب کناف

                

      

          

        
FN     2  

 
            

     

≥ 
10

5,5

      
    .       5/21           
             

        

FR           
 .     021   .       52  

FR

              .       81   FR 
   

≤ 600b

           
 .     06   .       52  
FR

100
120

1010

≥ 
10

5.5

≤ 600b ≤ 600b

 
            

      
    .       5/21          

             
        

FR

           
 .     021   .       52  

FR

            .       81   FR 



82

سقف های کاذب کناف

7-1- اجراي زيرسازي
قبـل از اجـراي زيرسـازي، بايـد نـوع و آرايـش آن بـر اسـاس دهانـه سـقف، نوع پوشـش کاری، نـوع عايق گـذاري و نـوع مقاومـت در برابر حريـق )در صورت 

اجـراي سـاختارهاي داراي کـد حريـق( و از طريـق جـداول منـدرج در دفترچه اخیر اسـتخراج شـود.

اجـرای سـازه تـراز باربر: به وسـیله ريسـمان رنگ پاش، خـط تراز سـقف کاذب بـر روي ديوار پیراموني مشـخص مي شـود. سـازه U )به عنوان سـازه تراز 
باربـر( در محـل خـود بـه وسـیله عامـل اتصال مناسـب و در فواصـل معین )به شـرح زير( به ديـوار زمینه متصـل می گردد:

در صورتـي کـه ديـوار زمینـه بنايـي باشـد، عامـل اتصـال مناسـب پیچ و رول پـالگ بـوده و فاصله 	�
عوامـل اتصـال حداکثر 30 سـانتیمتر می باشـد.

در صورتـي کـه ديـوار زمینـه ديوار خشـک باشـد، عامـل اتصال مناسـب دو عـدد پیـچ FN بوده و 	�
فاصلـه عوامـل اتصـال حداکثر 60 سـانتیمتر می باشـد.

نکات فني:
در صورتی که دهانه سقف کاذب از 2/25 متر کمتر باشد، فواصل عوامل اتصال فوق را می توان دو برابر نمود.	�
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي سازه تراز نبايد از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.	�
درصـورت بنايـي بـودن ديـوار پیرامونـي، سـازه تـراز پـس از نـازک کاري و بـر روي پوشـش نهايـي گـچ ديوار اجـرا مي شـود. همچنیـن، بايد نوار چسـب 	�

جداکننـده کنـاف در حـد فاصـل سـازه تراز و ديـوار قـرار گیرد.
در صـورت نیـاز بـه عايـق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصـب سـازه تـراز، نوار فـوم )يـا دو رديف خمیـر درزبنـد( بر جـان آن اجرا مي شـود. عـدم رعايت 	�

جزئیـات اخیـر، سـهم زيـادي در نقصـان عملکرد صوتي سـاختار خواهد داشـت.

اجـرای سـازه های سـقفی: سـازه های C )بـه عنوان سـازه باربـر( در درون سـازه های تـراز قـرار مي گیرند. نشـیمن گاه سـازه های باربـر روی بال سـازه تراز 
بايـد حداقـل 30 میلیمتـر باشـد. فاصلـه ايـن سـازه ها بنا به نوع پوشـش کاری مي تواند 50 يا 60 سـانتیمتر باشـد. بسـته بـه عملکرد مورد نظر، ممکن اسـت 

سـازه ها بـه صـورت تک يـا دوتايي اجرا شـوند. 

نکات فنی:
در صـورت نیـاز بـه عايـق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصـب سـازه های سـقفی ابتـدا و انتهـای کار، نوار فـوم )يا دو رديـف خمیـر درزبند( بـر روی جان 	�

آن هـا اجـرا مي شـود. عـدم رعايـت جزئیـات اخیـر، سـهم زيـادي در نقصـان عملکـرد صوتـي سـاختار خواهد داشـت. چنانچـه اعضـاي پیراموني سـقف از 
جنـس مصالـح توپـر باشـد )ماننـد ديـوار بنايي(، سـازه های سـقفی ابتدا و انتهـای کار با اسـتفاده از پیـچ و رول پالگ به اعضـاي مذکور متصـل مي گردند. 
در صورتـي کـه اعضـاي پیرامونـي سـقف از جنـس مصالح مجوف باشـد )مانند ديوار خشـک(، سـازه های سـقفی ابتدا و انتهـای کار با اسـتفاده از مهارهای 
ويـژه اعضـای توخالـی )يـا پیـچ FN درصـورت وجـود اسـتاد در محـل اتصـال( به اعضـاي مذکـور متصـل مي گردند. در هـر دو حالـت فوق الذکـر، عوامل 
اتصـال در فواصـل حداکثـر 60 سـانتیمتر بـه اعضـاي پیرامونـي متصـل مي شـود. توجـه شـود کـه فاصله اولیـن عامل اتصـال از انتهای سـازه نبايـد از 10 

سـانتیمتر بیشـتر باشد.
براي سهولت جايگیري سازه های سقفی در سازه تراز، سازه های سقفی را مي توان 5 میلیمتر کوتاه تر از دهانه سقف بريد.	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7- روش اجرا
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بال هـای فوقانـی سـازه های سـقفی را بايـد بـه وسـیله پیـچ LB، پـرچ يا پانچ بـه بال فوقانی سـازه تـراز متصل نمـود )در صورت نصـب نوار محافـظ بال در 	�
سـاختار دارای کـد حريق، انجام ايـن اتصـال الزم نخواهد بود(.

در صـورت اجـرای سـازه های سـقفی بـه صـورت دوتايـي، جـان 	�
آن هـا بايـد توسـط پیـچ LB و در فواصـل حداکثر 75 سـانتیمتر به 

يکديگـر متصل شـوند.

نکتـه مهـم: افزايـش طـول سـازه های سـقفی تحـت هیچ شـرايطی 
مجـاز نمی باشـد.

               

30 mm

≤ 6
00 

mm

       
         ،   LB

≤ 6
00 

mm

30 mm

 
 

           
 .     021   .       52  
FR

≤ 750 mm

         
.  750   
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7-2- اجراي بازشوها
بازشوهايي نظیر دريچه هاي بازديد، خروجي هاي تهويه و چراغ هاي توکار در سقف هاي کاذب به سادگي اجرا مي شوند.

در اجرای بازشوها، موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:
بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهیـدات مناسـب جهت حفظ اسـتحکام، يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت. قاعده کلي 	�

کار بـر ايـن اسـت کـه چنانچـه اجـرای بازشـو موجـب قطع سـازه های سـقفی شـود، بايد از سـازه هاي کمکـي براي حفـظ يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار 
اسـتفاده نمود.

جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظـر گرفتـن حداقل فضاي تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي ايـن ادوات 	�
ضروري اسـت. 

چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنايي ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آويزهاي کمکي براي حفظ ايستايي ساختار ضروري خواهد بود.	�

A1A1

D1

D1

A2A2C3C3 C1C1

B1

B1

C2 / C4C2 / C4

B2 / B4

B2 / B4
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7-3- نصب اليه عايق
در صـورت نیـاز، نصـب اليـه عايـق در فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب صـورت مي گیـرد. اجـراي اين اليـه بايد بـه نحوی باشـد که شـکاف، درز و يـا فاصله 

خالـي بیـن قطعـات عايـق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصـول حصیرچینی در نصـب اليه عايـق بايد رعايت شـود.

تذکر: در صورت اجرای اليه عايق، بايد وزن آن را در تعیین نوع زيرسازی در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز اليه عايق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

7-4- نصب صفحات 
در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب صفحات روکش دار گچي اشاره شده است*.

بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بايـد صفحـات گچـي به نحـوي نصب شـوند که راسـتاي طولي آن هـا )لبه هـاي کارخانـه اي( عمود بر 	�
راسـتاي سـازه ها قـرار گیـرد. در ايـن حالـت، همـواره لبه هـاي بـرش خـورده در محل سـازه ها قـرار می گیرند. 

اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیچ مـورد مصرف 	�
بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود که پـس از عبـور از اليه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.

فاصلـه مجـاز اجـراي پیچ هـا بـر روي صفحـات گچي 17 سـانتیمتر مي باشـد. در سـاختارهاي دو اليـه، فاصله مجـاز اجراي پیچ هـا در اليـه اول را مي توان 	�
حداکثـر تـا سـه برابـر )50 سـانتیمتر( افزايـش داد، مشـروط بـر ايـن که اليـه دوم )اليه پوششـي نهايي( در همـان روز نصب شـود. براي پوشـش کاری با 

صفحـات بـا ضخامـت 20 میلیمتـر و بیشـتر، اجـراي پیچ هـا در اليـه اول را مي توان حداکثر تـا دو برابـر )30 سـانتیمتر( افزايش داد.

نکات فنی:
نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از يـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد 	�

طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعايـت جزئیـات اخیـر موجـب ايجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.   
در کلیـه سـاختارهاي تـک اليـه و چنـد اليـه، پانل هـا بايـد به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. در سـاختارهای سـقف به جهـت کاهش مصرف زيرسـازی، 	�

فاصلـه دو درز نبايـد کمتـر از 50 سـانتیمتر باشـد )توصیـه می شـود مضربی از عدد 50 باشـد(.
عدم رعايت اصول حصیرچیني و امتداد يافتن درزها در طول يکديگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها مي شود.	�

* جهت کسب اطالعات تکمیلي، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

ــی  ــه هاي پوششــ جزئیـــات حصـــــیرچینی الی

12
00

12
00

12
00

12
ــل00

پنـ
ض    

عر

ــل
پنـ

ض    
عر

ــه اول پنـــل الی

ــه دوم پنـــل الی



87

سقف های کاذب کناف

در صـورت اجـرای سـازه های سـقفی به صـورت دوتايـي، صفحات 	�
بايـد بـه هـر دو سـازه اتصـال يابنـد )توسـط پیـچ هايـي کـه بـه 

صـورت زيـگ زاگ اجـرا می شـوند(.

در صـورت نصـب نـوار محافـظ بـال در سـاختار دارای کـد حريـق 	�
از بـاال، از صفحـه گچـی مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 25 
میلیمتـر و بـه پهنـای حداقـل 120 میلیمتـر اسـتفاده می شـود. 
بـرای نصـب نـوار مذکـور بـر روی بـال سـازه های سـقفی، پیچ هـا 
بايـد بـه صورت زيـگ زاگ و در فواصل 25 سـانتیمتر اجرا شـوند.

در صـورت نصـب اليـه گسـترده محافـظ در سـاختار دارای کـد حريـق از بـاال، از صفحـه گچی مقـاوم در برابر حريـق به ضخامـت 12/5 میلیمتر اسـتفاده 	�
می شـود. بـرای نصـب اليـه مذکـور نیـازی بـه اتصـال پیچـی نبـوده، لیکن اجـراي صفحـات بايد به نحوی باشـد کـه شـکاف، درز و يـا فاصله خالـي میان 

آن هـا و میـان صفحـات و عناصـر پیرامونـی وجـود نداشـته باشـد. همچنیـن، لبه های بـرش خـورده بايد در محل سـازه های سـقفی قـرار گیرند.
صفحـات گچـی را بايـد بـا بـه کارگیـری اتصـاالت لغزشـی )ماننـد ايجـاد اتصال با خط سـايه يـا ترن فیکـس( از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشـد 	�

)بـه ويـژه در سـتون هـا( و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زيـاد تولیـد می کنند )نظیـر روشـنايي های بزرگ بـا المپ های رشـته ای(، جدا نمـود. عدم 
رعايـت جزئیـات اخیـر، موجـب ايجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.

     
         

170

170

340 mm

  

 

ســــقفی  ــه سازه      ــال ب ــال نــوار محــافظ ب جزئیـــات اتصـ

500 mm

250

TN ــچ پیـ
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7-5- اجراي درز انقطاع
در سـقف هاي پیوسـته بـا طـول زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طـور معمول بـراي فواصل حداکثـر هر 15 متـر در امتداد طولي سـقف هاي پیوسـته، 
درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي شـود. همچنیـن، در محـل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بـر اثر شکسـت ديـوار ايجـاد مي شـود )نظیر محـل تقاطع دو 
راهـرو يـا فصـل مشـترک يـک سـقف باريـک با يک سـقف وسـیع(، بايـد درز انقطـاع ايجاد نمـود. به طـور کلی درزهـای انقطـاع )کـه درز کنترل نیـز نامیده 

می شـوند( بـراي ايجـاد هماهنگـي میـان سـاختار سـقف کاذب و جابجايي هـاي سـازه اصلـي بنـا در نظر گرفته مي شـوند.

براي اجراي اين گونه درزها، روش هاي زير در دسترس مي باشد:
اجراي اتصاالت کشويي لغزان در ساختار سقف کاذب؛ که غالباً در ساختارهای دارای کد حريق مورد استفاده قرار می گیرند.	�
اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ايـن نـوع سـازه ها )به تناسـب نوع کاربـرد( در بازار وجـود دارد. برخی سـازه های درز انقطـاع به صورت 	�

ورق خـم شـده »V« شـکل بـوده و برخـی بـه صـورت ترکیبـي از آلومینیـوم و السـتیک می باشـند کـه به صـورت روکار يـا توکار توسـط پیچ به سـاختار 
می گردند. متصـل 

استفاده از نوار الستیکي ويژه درز انقطاع.	�

تذکر: در اجرای درزهای انقطاع، عالوه بر ايجاد درز در اليه های پوششی بايد به تفکیک زيرسازی ساختار نیز توجه شود.  

7-6- درزگيري و آماده سازي
پس از تکمیل ساختار، درزگیري و آماده سازي سطح صفحات براي پذيرش پوشش نهايي )نظیر رنگ( انجام مي شود*.

تذکـر: در سـاختارهای چنـد اليـه ای کـه دارای عملکـرد صوتـی و يـا دارای کـد حريق می باشـند، درزگیـری اليه های زيريـن با بتونـه درزگیر کنـاف الزامی 
اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر برای درزگیـری اليه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

* جهت درزگیري و آماده سازي صفحات، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 
(Aــپ ــقف کــاذب - تیـ ــایین و بـــاالي س ــه از پــ ــا کــد حــریق 30 دقیقـ ــتا ب ــقف کــاذب خود ایســ (س

a  ≤ 20 mm
≤ 100 ≤ 100

≥ 25 a a≥ 25

م.م ــه ضخامت 81       ــیرنــوار پنـــل FR ب ــه درزگـ ــا بتونــ ــال ب اتصـ

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم) سازه     
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7-7- تمهيدات ويژه
در صـورت نیـاز بـه اجـرای سـقف های بـا دهانـه بیـش از مقاديـر مجاز منـدرح در جـداول، می توان از عناصـر باربر میانی )مانند شاسـی کشـی و يـا ايجاد 	�

کتیبـه باربر( اسـتفاده نمود.

در محـل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بـر اثـر شکسـت ديوار ايجـاد مي شـود )نظیر محـل تقاطـع دو راهرو يـا فصل مشـترک يک سـقف باريک با 	�
يـک سـقف وسـیع(، بـا توجـه بـه اجـرای درز انقطـاع و تفکیـک سـازه ای سـاختار، بايـد از عناصر سـازه ای کمکـی )مانند ايجـاد پل بـا اسـتفاده از مقاطع 

فـوالدی( اسـتفاده نمود.

نکته مهم: طراحی عناصر سازه ای فوق الذکر بايد توسط مهندس محاسب سازه صورت گیرد.

ــه بـــاربر  ــه کتیبـــ ــتا ب ــقف کــاذب خود ایســ ــال س اتصـ
شــود) ــره پشــــــــتیبانی فـــنی تمــاس حاصل      ــا دای ــراي جزئیـــات اجــرایی ب (ب

ــه) ــه اســـتاد کتیبـــ ــل ب ــچ FN (متصـ پیـ

اســـتاد
م.م   ــه ضخامت 52       پوشـــش محــافظ از نــوار پنـــل FR ب

م.م   ــه ضخامت 81       پنـــل FR ب

ــه بـــاربر کتیبـــ
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مشـخص کـردن محل نصب سـازه تـراز باربر با ريسـمان 
نگی ر

1

استقرار سازه های سقفی

4

استقرار پنل با استفاده از باالبر

7

نصب سازه تراز باربر

2

اتصال بال های فوقانی سازه سقفی به سازه تراز باربر

5

اتصال پنل به زيرسازی توسط پیچ کناف

8

اجرای سازه سقفی دوتايی

3

زيرسازی تکمیل شده

6

درزگیری

9
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تذکـر مهـم: سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیات ويژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از اين نوع سـاختارها در پـروژه ها، هماهنگـي با دايره 
پشـتیباني فنـي شـرکت کناف ايـران قويا توصیه مي شـود.

8-1- سقف اصلی
در صورتی که ساختار دارای کد حريق از باالی سقف کاذب باشد، بايد سقف اصلی )سازه ای( نیز دارای کد حريق مشابه باشد.

8-2- زيرسازی
در کلیه ساختارهاي داراي کد حريق از سازه های سقفی دوتايی استفاده می شود.	�
در ساختارهاي داراي کد حريق از باالي سقف کاذب، از پوشش های اضافه برای محافظت سازه ها در برابر حريق استفاده می شود.	�

8-3- تاسيسات
نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتـی مجـاز اسـت کـه کابل به صـورت تک بـوده و محل نفـوذ آن کامال توسـط مالت 	�

گـچ )يـا مواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس( پر و مسـدود گردد. 
ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بايـد بـه ترتیبـی پوشـش و محافظت شـوند )يا از نـوع مقاوم در برابـر حريق انتخاب شـوند( 	�

کـه از محـل آن هـا منفـذی برای عبـور آتش ايجاد نشـود.
برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی )نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهويـه و شـوت های زبالـه(، میـان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتبـاط ايجـاد نموده و 	�

امـکان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم می نماينـد. بنابرايـن پوشـش و محافظت ايـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـي بـوده و در طرح سـاختمان بايد 
در نظـر گرفته شـود.

تاسیسات بايد به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حريق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمايند.	�

8-4- اليه عايق
اليـه عايـق بايـد بـه گونـه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و يـا فاصله خالـی بین قطعات عايق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیر چینـی در نصب 	�

اليـه عايق بايد رعايت شـود.
ضخامـت، چگالـی و سـاير خـواص اليـه عايـق پشـم معدنـی مصرفـي بر اسـاس کد حريـق مورد نظـر تعییـن می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت 	�

از عايق هـای بـا مشـخصات خـاص اسـتفاده شـود )بـه عنوان مثـال، دارا بـودن دمـای ذوب باالتـر از 1000 درجـه سـانتیگراد(. در همین راسـتا، رجوع به 
جـداول مرتبـط در دفترچـه اخیـر و توجـه بـه تذکراتـی کـه در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.

8-5- اليه های پوششی
در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR يـا FM اسـتفاده مي شـود. ضخامت و تعـداد اليه های پوششـی بر اسـاس 

کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.

8-6- درز انقطاع
در ساختارهای دارای کد حريق، درزهای انقطاع از طريق اجراي اتصاالت کشويي لغزان تامین می گردند.

8-7- بازشوها
در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق، يکـی از نقـاط ضعـف مهـم، بازشـوها می باشـند. مـواردی نظیـر روشـنايي هاي تـوکار، دريچه هـاي بازديـد، 
خروجي هـاي تهويـه، بلندگوهـای سـقفی و نازل هـای اطفـای حريـق بايـد با جزئیـات ويژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريق انتخاب شـوند.

8-8- سازه های کمکی
در صورتی که سـاختار دارای کد حريق از باالی سـقف کاذب باشـد، سـازه های کمکی بايد توسـط سـاختار محافظتی با کد مشـابه، در برابر حريق محافظت 

شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حريق
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8-9- درزگيری
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی که 	�

سـاختاری نفـوذ ناپذيـر و يکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بايـد کامال آتش بند شـود(.
توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ويژه داشته و درزها و سر پیچ ها بايد با بتونه کناف کامال پر شوند.	�
در ساختارهای چند اليه، درزگیری اليه های زيرين با بتونه درزگیر کناف الزامی است. استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری اليه های زيرين ضرورت ندارد.	�
محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه کناف کامال درزگیری شود، به نحوی که هیچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. 	�

توجه شود که نوار فومی )يا خمیر درزبند( که برای صدابندی به کار می رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه 
درزگیر کناف کامال پوشانده شود. عدم رعايت جزئیات اخیر، موجب ذوب شدن نوار فوم )يا خمیر درزبند( و باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

8-10- گچ پوششی
در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای اليه گچ پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 میلیمتر بر کل سطح صفحات توصیه می شود.

8-11- بارگذاری
در کلیه ساختارهای دارای کد حريق )به جز در ساختار سقف زير سقف(، اتصال بار به سقف کاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي متصل گردد.

8-12- عناصر پيرامونی
در صورتی که ساختار سقف کاذب دارای کد حريق باشد، عناصری که سقف به آن ها متصل می شود نیز بايد دارای کد حريق با مقاومت حداقل 30 دقیقه باشند.	�
سـطح ديـوار پیرامونـی )در محـل اتصـال( بايـد کامـال صـاف بـوده و اليه پوششـی سـقف بايـد کامال بـه آن بچسـبد و درزگیری شـود، به نحـوی که هیچ 	�

گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايد بـا تمهیدات مناسـبی اصالح شـود.

              
(A  -        30       )

≥ 5≤ 20

.       52   FR  
TN 

(  )       

≤ 20≥ 5

.       52   FR  
     

 

             
(A  -        30       )
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در هـر متـر مربـع از سـطح سـقف کاذب، مي تـوان بارهـاي نقطـه اي بـا وزن حداکثـر 5 کیلوگـرم را مسـتقیما به صفحـه گچي متصـل نمود )توضیـح اين که 
فاصلـه مرکـز ثقـل دو عـدد بـار نقطـه ای مجـاور بايـد از 100 سـانتیمتر بیشـتر باشـد(. الحاقاتـي بـا وزن بیـش از مقدار مذکـور بايد بـا آويزگیري مسـتقل از 

سـقف کاذب، مسـتقیما توسـط سـقف اصلـي حمـل شـوند. بـراي نصب الحاقـات به سـقف کاذب، عوامـل اتصال متنوعي در دسـترس اسـت.

نکتـه فنـی: در صورتـی کـه الحاقاتـي مانند روشـنايي های سـقفی به طور گسـترده در سـطح سـقف کاذب نصب شـوند، بايد دهانـه مجاز سـقف کاذب با در 
نظـر گرفتن بـار اضافه تعیین شـود.

نکتـه مهـم: تحـت هیـچ شـرايطي نبايـد عناصر تاسیسـاتي موجـود در فضاي پشـت سـقف کاذب، بـه سـاختار سـقف کاذب متصل شـوند و به آن بـار وارد 
نماينـد. چنیـن عناصـری بايـد بـا آويزهاي مسـتقل به سـقف اصلي متصل شـوند. عدم رعايـت اصول اخیـر می تواند موجب ناپايـداري سـقف کاذب و يا انتقال 

ارتعاشـات و لرزش هـا )ناشـي از تاسیسـات( و ايجـاد ترک در محل درزها شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9- ضوابط بارگذاري
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زمانیکـه بـه لحـاظ اجرايـی امـکان آويزگیـری از سـقف اصلـی وجود نداشـته باشـد و الزاماتی نظیـر مقاومت در برابـر حريق و عايـق صوتی باال و يـا طرح های 
دکوراتیو تواما در يک سـقف وجود داشـته باشـند، پیشـنهاد می گردد از سـاختار سـقف زير سـقف خود ايسـتا اسـتفاده گردد.

1 سقف کاذب يکپارچه D131 دارای کد حريق )سقف فوقانی(

CW/UW و نوع پروفیل فلزی (A تیپ) D131 نوع سقف کاذب
سقف کاذب خود ايستا بايستی به طور کامل )زيرسازی و اليه گذاری( 	�

اجرا شود و حذف يک يا چند المان از اين سقف مجاز نمی باشد.
اطالعات 	�  )6 )جدول  از  ايستا  خود  سقف  دهانه  مجاز  عرض  حداکثر 

عملکردی ساختارها استخراج گردد.

2 سقف کاذب يکپارچه با رده وزنی حداکثر 15 کيلونيوتن بر متر مربع

CD60 فاقد کد حريق و نوع پروفیل فلزی D112 نوع سقف کاذب
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN می باشد.	�
محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقیقـا بايسـتی منطبق بـر سـازه های پنل 	�

خـور سـقف فوقانی D131 باشـد.
حداکثـر وزن کل سـقف زيريـن بـه انضمـام متعلقـات آن، 15 کیلوگرم 	�

در هـر متـر مربـع در نظر گرفته شـود.

در صـورت اسـتفاده از پانل هـای آکوسـتیک Cleaneo در سـقف کاذب زيريـن، حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه پانل هـا 0/5 کیلوگـرم و حداکثر بار مجـاز وارده 
بـه سـازه ها 3 کیلوگرم می باشـد.

ايستا و سـازه های  حداکثـر فاصله سازه های )CW( سـقف خود 
)D112( سقف زيرين CD60 پنل خور و باربر

حداکثر فاصله 
سازه های باربر

[mm]

c  

حداکثر فاصله آويزها بر 
اساس رده وزنی حداکثر 

0.15kN/m2

و سازه های
سقف خود ايستا

a

حداکثر فاصله سازه پنل خور
b  

پنل گچی
GKB(I)

Cleaneo

1000600
500300

1200500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10- سقف زير سقف خود ايستا

b b

c

a

1

2

فاصله سازه هاى سقف خود ایستا

فاصله سازه هاى پنل خور

اربر
ى ب

ه ها
ساز

صله 
فا

مثال: سقف کاذب یکپارچه D112 فاقد کد حریق زیر سقف کاذب
        یکپارچه D113 داراى کد حریق از پایین سقف

2
1

CW استاد

اتصال مستقیم (براکت)

پنل گچى

FN پیچ چند منظوره
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سقف کاذب D131 دارای کد حريق از پايين و يا باالی سقف کاذب
مقاومت در برابر حريق: بدون در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

الزامات سقف اصلی

کد حريق از پايين سقف کاذب
کد حريق برای سقف اصلی الزامی نیست

حداقلکد حريق
ضخامت پنل

حداکثر
فاصله سازه ها

اليه عايق مورد نياز
برای مقاومت در برابر حريق

کد حريق از باالی سقف کاذب
سقف اصلی بايد دارای کد حريق برابر با 

سقف کاذب باشد
از پايین

سقف کاذب
از باالی

سقف کاذب
)GKF يا FR(

[mm]
b

[mm]
حداقل ضخامت

[mm]
حداقل چگالی

[kg/m3]

F30

18600
G  اليه سراسری پشم معدنی نوع

40-

2×12/5500
بدون عايق

يا
B2 عايق حداقل

FR 25mm

F30F3018600
S اليه سراسری پشم معدنی نوع  

4040
يا

6030

FR 25mm

F30F30

18
+

12/5
پشت سقف کاذب

600
بدون عايق

يا
B2 عايق حداقل

FR 25mm

F60F60

2×12/5
+

12/5
پشت سقف کاذب

500
S اليه سراسری پشم معدنی نوع  

4040

 

اليه عايق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه
   سانتیگراد مطابق با DIN 4102-17؛ ضخامت حداقل 50 

   میلیمتر و چگالی حداقل 40 کیلوگرم بر متر مکعب

A مصالح ساختمانی رده G

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11- اطالعات عملکردي ساختارها
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سقف کاذب D131 بدون کد حريق
NF حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های

استاد

سازه تک

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

سازه دوتايی

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

500500600

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

+ بار عايق18+ بار عايق12/5×2+ بار عايق12/5+ بار عايق12/5×2+ بار عايق12/5

C502/32/051/751/62/72/52/32/22/42/25

C702/952/72/32/13/43/152/952/83/052/85

C1003/63/32/92/654/153/853/63/453/73/5

بار عايق: 5 کیلوگرم بر متر مربع

جدول 1

سقف کاذب D131 بدون کد حريق
DIN حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های

استاد

سازه تک

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

سازه دوتايی

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

500500600

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

+ بار عايق18+ بار عايق12/5×2+ بار عايق12/5+ بار عايق12/5×2+ بار عايق12/5

CW502/52/52/25232/752/52/252/752/25

CW703/2532/752/53/753/53/2533/253

CW1003/753/53/2534/2543/753/543/5

بار عايق: 5 کیلوگرم بر متر مربع

جدول 2

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 میلیمتر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�
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سقف کاذب D113 دارای کد حريق از پايين سقف کاذب
 DIN حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های

استاد

سازه دوتايی

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

500600

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

18 يا 12/525×2

2 x CW 502/252/25

2 x CW 7533

2 x CW 1003/53/5

دهانه های فوق با درنظر گرفتن بار عايق 5 کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شده اند

جدول 3

)A دارای کد حريق از پايين و باالی سقف کاذب )تيپ D131 سقف کاذب
DIN حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های

استاد

سازه دوتايی

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

600

ضخامت پنل
[mm]

18

2 x CW 502/25

2 x CW 753

2 x CW 1003/5

دهانه های فوق با درنظر گرفتن بار عايق 5 کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شده اند

جدول 4

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 میلیمتر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�
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)B دارای کد حريق از پايين و باالی سقف کاذب )تيپ D131 سقف کاذب
DIN حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های

استاد

سازه دوتايی

حداکثر دهانه سقف
[m]

b فاصله سازه ها 
[mm]

600

ضخامت پنل
[mm]

+ بار عايق18

2 x CW 502/252/25

2 x CW 7532/75

2 x CW 1003/53/25

بار عايق: 5 کیلوگرم بر مترمربع

جدول 5

سقف زير سقف خودايستا
DIN حداکثر دهانه سقف کاذب بر اساس پروفيل های

استاد
)سازه دوتايی(

[m] حداکثر دهانه سقف
بر اساس نوع سقف خود ايستا

سقف خود ايستا
فاقد کد حريق

سقف خود ايستا
دارای کد حريق 30 دقيقه

پنل گچی
GKB (I)GKF (I)

A تيپ
GKF (I)

2 x CW 502/452/251/90

2 x CW 753/052/802/40

2 x CW 1003/603/302/85

جدول 6

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 میلیمتر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هیچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�
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1- معرفی
1-1- مرور ساختار

سـقف هاي کاذب مشـبک کناف، از شـبکه سـازه هاي سـپري )T شـکل( و تايل هاي سـقفی تشـکیل مي شـوند. شـبکه مذکور به وسـیله آويزهاي قابل تنظیم، 
بـه سـقف اصلـي متصـل گرديـده و تايل هـا بـه صـورت وزنی درون اين شـبکه قـرار مي گیرنـد. فضاي خالي پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از اليه عايق 
را فراهـم نمـوده و بديـن ترتیـب می تـوان بـه مشـخصات عملکـردی نظیـر جـذب صـوت باال دسـت يافـت. ويژگي هـاي مثبت فـراوان ايـن نوع سـقف کاذب 
باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري، تجـاري، درمانی و آموزشـي شـده اسـت. اين نوع سـقف را می توان بـه تنهايي يا در ترکیب با سـقف کاذب 

يکپارچـه کناف اجـرا نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش سوم: سقف کاذب مشبک کناف

(T3600) Â±ÅH ½pIw

þ£w nIM ÏI£TºH ¾ÿÃË» ®ÃÎ»oQ ¸ÄH

þ£w ¾\ÃTº nj » q@Ä»A ¾M Hn JlI¨

jnHj ½k¿ø ¾M Â±ÅH

pHoU ½pIw

þ£w pHoU nj ½pIw ¸ÄH

j¼{ Â¶ Ho]H JlI¨

´ÃÊ¹U o¹Î IM qÄ»A

½qÃºH¼²I¬ ¸@ÀA Ï¼@Tÿ¶ pH q@Ä»A ¸ÄH

¾ÃL÷U o@¹Î ô@w¼U ·A ÌIÿUnH » ½j¼M

j¼{ Â¶ ´ÃÊ¹U ,·A Á»n oM ½k{

(T1200) ÂøoÎ ½pIw

(T3600) Â@±ÅH ÁIÀ ½pI@w ,®ÃÎ»o@Q ¸ÄH

k¹¨ Â¶ ®@~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

(T600) ÂøoÎ ½pIw

(T1200) ÂøoÎ ÁIÀ ½pIw ,®ÃÎ»oQ ¸ÄH

k¹¨ Â¶ ®~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

nI¿¶ Ï¼Tÿ¶

þ£w Â@LºI] RI¨oe Ïo@T¹¨ S¿]

¾²q²p ·I¶p nj

(60x60) cm ®ÄIU

®iHj Âºp» Rn¼Å ¾M RIdÿÅ ¸ÄH

kºoÃ¬ Â¶ nHo@¤ ÁoPw ÁIÀ ½pI@w
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1-2- تشريح مزايا
نصـب سـريع و آسـان: اجـراي سـريع و آسـان زيرسـازي، قـرار دادن تايل ها به صـورت وزنی )بـدون نیاز بـه اجرای پیـچ( و عدم نیـاز به درزگیـری و رنگ 
آمیـزی، عوامـل مهـم در سـرعت بـاالي اجـراي ايـن سـاختار بـوده به طوري کـه با حداقـل نیروي انسـاني مي تـوان در کمترين زمان ممکن سـطوح وسـیعي 

را پوشـش داد. سـرعت اجرايـي بـاال در کاهش هزينه هاي زمان و بازگشـت سـريع سـرمايه بسـیار مؤثر اسـت.

حـذف عمليلـت رنـگ آميـزي: در صـورت اسـتفاده از تايل هـای پیش رنگ شـده و يـا تايل هـای روکـش دار، عملیـات رنگ آمیـزی به طـور کامل حذف 
شـده و بديـن ترتیـب زمان اجـراي کار کاهش خواهـد يافت. 

دسترسـي آسـان بـه فضـاي تاسيسـاتي: با توجـه به ايـن کـه تايل هاي سـقفي تنهـا بـه واسـطه وزن خـود در درون شـبکه معلـق قـرار دارنـد، امکان 
دسترسـي سـريع و آسـان به فضای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب با برداشـت تايل ها میسـر مي گردد. اين ويژگی، تعمیر و نگهداري تاسیسـات را در مرحله 

بهره برداری از سـاختمان بسـیار آسـان می سـازد.

تعميـر و نگهـداري آسـان: در صـورت آسـیب ديدگی تايل هـا، نیازی بـه انجام عملیـات تعمیری يـا ترمیمی نبـوده و صرفا بـا برداشـت و جايگزينی تايل 
هـا، آسـیب ديدگـی بر طرف می شـود.

تنظيـم شـرايط آکوسـتيکي فضـا*: يکـی از کاربرد هـای متـداول اين نـوع سـقف، تنظیم شـرايط آکوسـتیکی فضـا از طريق جذب صـوت اسـت. در اين 
حالـت از تايل هـای آکوسـتیک )جـاذب صوت( اسـتفاده می شـود.

ايران«  با کناف  به دفترچه »بهسازي صوتي ساختمان  بیشتر  اطالعات  براي   *
رجوع شود.
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2-1- تايل های سقفی 
تايل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به 

ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف* تولیـد و به بازار عرضـه می گردند.

تايل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تايل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار يا بدون 
روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تايل های گچی از جنس پی وی سـی )بـر روي تايل( و يـا آلومینیوم 
)بـر پشـت تايـل( می باشـد. تايل هـاي بـا روکـش پی وی سـی و تايل هـای پیش رنگ شـده نیـازي به 
رنـگ آمیـزي نداشـته و بديـن ترتیـب سـرعت کار بـاال مـي رود. در مـکان هايـي کـه احتمـال تعرق و 
ريـزش آب بـر پشـت تايل وجـود دارد )ماننـد محل عبـور لوله هاي تاسیسـاتي و مناطق شـرجي نظیر 
شـمال يـا جنـوب کشـور(، تايل هاي بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تايل هاي بـدون روکش، 

داراي قابلیـت رنـگ آمیـزي بـوده و می تـوان بنا بـه هر سـلیقه ای آن ها را رنـگ نمود. 

از نظـر خـواص صوتـی، تايل هـای سـقفی در دو نـوع سـاده )فاقـد خـواص صوتي( و آکوسـتیک )جاذب صـوت( تولید مي شـود. تايل هـای آکوسـتیک غالبا در 
سـاختمان هايـي نظیـر سـینماها، آمفـي تئاترهـا، بانک ها، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مورد اسـتفاده قـرار مي گیرند. تايل هـای آکوسـتیک در رده های 

جـذب صـوت مختلف و بـرای مصـارف گوناگون تولید می شـوند.

2-2- آويز
بـراي ايـن سـاختار آويزهـای مختلفی وجـود دارد که معمـول ترين آن ها آويـز با مفتـول گالوانیزه )به 

قطـر 4 میلیمتـر( و فنـر دوتايي )جهـت تنظیم ارتفاع( مي باشـد.

2-3- نبشی تراز
ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف، به ديـوار متصل شـده و تراز سـقف را مشـخص مي کند. 
همچنین، اين سـازه مي تواند نقش باربري داشـته باشـد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشـیه سـقف 
عمـل نمايـد. نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خط سـايه ارائه مي شـود )نوع خط سـايه دار، يک 

شـیار تزئینـي در محـل اتصال بـه ديوار ايجـاد مي کند(.

* شرکت کناف ای.ام.اف از زير مجموعه هاي شرکت کناف بوده و طیف وسیعي از تايل هاي معدني را در طرح هاي گوناگون تولید و عرضه مي کند. براي اطالعات بیشتر به کاتالوگ »محصوالت 
شرکت کناف ای.ام.اف ايران« رجوع شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- اجزاي ساختار
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2-4- سازه های سپری
سازه هاي اين سیستم به صورت سپري )T شکل( بوده و در سه طول استاندارد 3600، 1200 و 600 میلیمتر تولید می شوند.

ويژگي های شاخص سازه های اين ساختار شامل موارد زير است:
وجود زبانه های اتصال کشويي )کلیک( در ابتدا و انتهاي سازه، که اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي نمايد. 	�
وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدوالر را تضمین مي نمايد.	�
وجود سوراخ های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نمايد.	�
سطح زيرين بال، که نمای سازه است، با يک اليه ورق پیش رنگ شده روکش گرديده است.	�

سازه T3600: اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.

سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه هاي T3600 را به يکديگر متصل مي کند.

سازه T600: اين سازه فرعی، سازه هاي T1200 را به يکديگر متصل مي کند.

2-5- گيره تايل
از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايل ها در داخل شـبکه اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از اين 
قطعـه، تايل هـا در مواقـع تکان هـاي شـديد زلزلـه و يـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای 
شـديد قـرار می گیرنـد )بـه ويـژه تايل های سـبک(، در جـاي خود ثابـت مي ماننـد. گیره هـای تايل در 

انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تايـل تولید می شـوند.

2-6- سازه درز انقطاع
در صـورت نیـاز بـه اجـراي درز انقطـاع در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطـاع مخصـوص اسـتفاده 

مي شـود.
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3-1- اجرای نبشي تراز 
بـه وسـیله ريسـمان رنـگ پـاش، خط تراز سـقف کاذب بـر روي ديوار پیراموني مشـخص مي شـود. نبشـی تراز در محـل خود به وسـیله عامل اتصال مناسـب 

و در فواصـل معیـن بـه ديـوار زمینـه متصـل می گـردد. توجه شـود که سـازه تراز بـه دو صـورت قابل اجرا اسـت؛ باربر و غیـر باربر.

عامل اتصالديوار زمينه
فواصل عوامل اتصال )سانتيمتر(

اتصال غير باربراتصال باربر

پیچ TN يا FN کنافديوار خشک
3060

پیچ و رول پالگديوار بنايی

نکات فني: 
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي نبشی تراز نبايد از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.	�
در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های سپری بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 میلیمتر باشد.	�
حداکثر کنسول در سازه سپری 10 سانتیمتر است. بنابراين در صورت اجرای لبه غیر باربر، اولین آويز بايد در فاصله حداکثر 10 سانتیمتر از ديوار اجرا شود.	�
بـرای اتصـال نبشـی تـراز بـه ديوار خشـک می تـوان از پیچ TN يـا FN اسـتفاده نمود )پیچ ها به اسـتادها متصـل می گردنـد(. در صورتی که زيرسـازی در 	�

محـل اتصـال وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنـل گذاری، يک نوار تسـمه فـوالدی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامـت 0/6 میلیمتـر را به صورت 
سراسـری در تـراز مـورد نظـر بـه وسـیله پانچ يـا پرچ بر روی اسـتادها اجـرا نمود تا زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.

درصورت بنايي بودن ديوار پیراموني، نشبی تراز پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي شود.	�
درگوشه ها، نبشي تراز بايد به دقت فارسي بر شده يا از قطعه زاويه داخلی يا خارجی استفاده شود.	�
در صورت ناصاف بودن ديوار زمینه، استفاده از نبشي با خط سايه توصیه مي گردد.	�

3-2- اجرای آويزها 
بـه وسـیله ريسـمان رنـگ پـاش، محـل اجـراي آويزها بر روي سـقف اصلي مشـخص مي شـود. با اسـتفاده از عامل اتصـال مناسـب، آويزها در فواصـل حداکثر 
120 سـانتیمتر بـه سـقف اصلـي متصـل مي شـوند. بـراي اين منظور و بسـته به نوع و شـرايط سـقف اصلي، مي تـوان از مهار چکشـي )برای سـقف های بتنی( 

و يـا مهارهـاي ويـژه اعضـاي توخالي )برای بلوک هاي سـقفي سـفالي يا سـیماني در سـقف هاي تیرچـه بلوک( اسـتفاده نمود.

نکات فني: 
از نظـر تئـوری محدوديتـی بـرای حداکثـر ارتفاع آويزگیری در سـقف های مشـبک وجود نـدارد اما 	�

ازآنجايیکـه افزايـش ارتفـاع آويزهـا موجـب افزايش بـازوی لنگـر و همچنین تغییرات طـول مقاطع 
بـر اثـر انقبـاض و انبسـاط و بعضـاً اعوجـاج در سـقف می گـردد، حداکثـر ارتفـاع قابـل دسـتیابی 
بـا آويزهـای سـیمی  100 سـانتیمتری کنـاف بـه قطـر 4 میلیمتـر و فنـر دوبـل، 180 سـانتیمتر 

می باشـد.
افزودن آويز سیمی به جهت افزايش طول آويز، به هیچ وجه مجاز نمی باشد. 	�
قبـل از اجـراي هـر گونـه آويـز، بايـد وضعیت سـقف اصلي از نظر اسـتحکام بررسـي شـود )به ويژه 	�

در سـقف هاي تیرچـه بلـوک و سـقف هاي بتنـي(. همچنیـن، بـراي انتخاب نـوع عامل اتصـال، بايد 
از مناسـب بـودن آن براي سـقف اصلـي اطمینان حاصـل نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- روش اجرا

فاصله عامل اتصال
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در لبه های باربر و غیر باربر، فاصله مجاز اولین آويز از ديوار به ترتیب حداکثر 40 و 10 سانتیمتر 	�
 10 حداکثر  فاصله  در  آويز  اجراي  باربر،   غیر  لبه  از  استفاده  در صورت  که  اين  توضیح  می باشد. 
سانتیمتري از ديوار در کلیه سازه هاي اصلي و فرعي منتهي به نبشي تراز الزامي است. در اين حالت،  
با توجه به اين که سازه هاي فرعي فاقد سوراخ براي آويزگیري مي باشند، بايد در محل کارگاه سوراخ 

هايي بر روي آن ها ايجاد نمود.

براي آويزگیري با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر، استفاده از مفتول گالوانیزه با قطر حداقل 2 میلیمتر 	�
) يا 1/5 میلیمتر بصورت دوبل تابیده شده( - مشروط بر اين که فاصله آويزها از يکديگر به 60 
سانتیمتر کاهش يابد - بالمانع است. در صورت آويزگیري با ارتفاع بیش از 20 سانتیمتر،  ممکن 
است در زمان بهره برداري،  مفتول فوق الذکر دچار تغییر شکل )کرنش طولي( شده و سقف کاذب 

از رگالژ خارج شود.  

نکتـه مهـم: آويزگیـري از عناصـر تاسیسـاتي موجـود در فضـاي پشـت سـقف کاذب تحـت هیچ شـرايطي مجـاز نبـوده و آويزها صرفـا بايد به سـقف اصلي 
)سـازه اي( متصـل شـوند. عـدم رعايـت اصـول اخیـر می تواند موجـب ناپايداري سـقف کاذب شـود.

T3600 3-3- اجرای سازه های اصلي
در لبه جان اين سازه، سوراخ هايي به فواصل معین جهت اتصال به آويز تعبیه شده است. در انتهای آويز 
يک خم )قالب( وجود دارد که با عبور اين خم از سوراخ های موجود، اتصال میان آويز و سازه بر قرار 

می شود. سازه هاي T3600 در فواصل 120 سانتیمتر به موازات يکديگر اجرا می شوند.
نکات فنی:

فاصله اولین سازه T3600 از ديوار حداکثر 60 سانتیمتر مي باشد.	�
برای اتصال طولی سازه ها، در ابتدا و انتهاي هر سازه يک زبانه اتصال کشويي )کلیک( وجود دارد که 	�

با فرو رفتن زبانه های مذکور در يکديگر، سازه ها درگیر و اتصال طولی میان آن ها برقرار می گردد.
اجراي آويز اضافه در محل اتصال دو سازه اصلی ضروري است.	�
سـازه های T3600 می بايسـت بـه صـورت حصیـر چیـن اجرا شـوند. در واقـع محل کلیک هـا در دو 	�

سـازه مجـاور نبايـد در يک راسـتا )يـک خط( قـرار گیرند.

 محل اتصال
دو قطعه پروفیل

T3600

T600

T1200

آرایش زیرسازى قسمتى از سقف کاذب مشبک

(کلیک)
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40cm = لبه باربر
10cm = لبه غیر باربر
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T1200 3-4- اجرای سازه هاي فرعي
پـس از اجـراي سـازه هاي اصلـي T3600، ايـن سـازه ها توسـط سـازه هاي فرعـي T1200 )که عمود 
بـر سـازه هاي اصلـي اجرا می شـود( بـه يکديگر متصـل مي گردند. بـرای اين منظـور، شـیارهاي قائمی 
بـه فواصـل معیـن بـر روي جـان سـازه اصلـی تعبیـه شـده کـه سـازه هاي T1200 در فواصـل 60 
سـانتیمتر بـه مـوازات يکديگـر و از طريق شـیارهای موجـود، به سـازه های T3600 متصل می شـوند.

T600 3-5- اجرای سازه هاي فرعي
پس از اجراي سازه هاي فرعي T1200، اين سازه ها توسط سازه هاي فرعي T600 )که موازی سازه هاي 
به فواصل معین  قائمی  اين منظور، شیارهاي  برای  به يکديگر متصل مي گردند.  اجرا می شود(  اصلي 
بر روي جان سازه T1200 تعبیه شده که سازه هاي T600 از طريق شیارهای موجود، به سازه های 
 60× 60 ابعاد  به  چشمه هايی  ترتیب  بدين  می کنند.  تقسیم  نیم  دو  به  را  آن ها  و  متصل   T1200

سانتیمتر حاصل گرديده که تايل ها در درون آن ها قرار می گیرند.

نکتـه فنـی: در حالتـی کـه سـازه سـپري ادامه پیـدا نمي کنـد، زبانـه اتصال انتهايي سـازه، بسـته به نوع سـازه سـپری در شـیار سـازه مقابل قـرار گرفته و 
خـم يـا قفـل )کلیـک( می شـود. بـا خم کـردن ايـن زبانه )قفـل شـدن آن(، سـازه در جاي خـود ثابـت مي ماند.

3-6- اجرای اجزای بادبندی
بـراي سـقف هاي کاذب بـا سـطوح گسـترده، اجراي عناصـر بادبندي جهـت مهار حـرکات جانبي )براي مسـاحت حداکثر هـر 25 متر مربع( توصیـه مي گردد. 

بـرای ايـن منظـور، می تـوان از مفتـول گیـج 12 )قطر 2 میلیمتر( اسـتفاده نمـود. عضو بادبندی بايسـتی با زاويـه حداکثر 45 درجـه اجرا گردد.

3-7- اجراي درز انقطاع
در سـقف هاي پیوسـته بـا وسـعت زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طور معمـول براي فواصـل حداکثر هـر 15 متر در هر يـک از امتداد هـاي طولي و يا 
عرضـي سـقف هاي پیوسـته، درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي شـود. همچنیـن، در محـل هايي که يـک سـقف کاذب باريک بر اثر شکسـت ديوار ايجاد مي شـود 
)نظیـر محـل تقاطـع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يـک سـقف باريک با يک سـقف وسـیع(، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمود. بـه طور کلـی درزهای انقطـاع )که 
درز کنتـرل نیـز نامیـده می شـوند( بـراي ايجـاد هماهنگـي میـان سـاختار سـقف کاذب و جابجايي هاي سـازه اصلي بنـا در نظر گرفته مي شـوند. بـراي اجراي 

ايـن گونـه درزها در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطاع مخصوص اسـتفاده مي شـود.

3-8- تنظيم ارتفاع سقف )رگالژ(
آويـز سـقف مشـبک کنـاف دارای فنـر تنظیـم ارتفـاع می باشـد. بـا فشـردن بال هاي فنـر مذکور به سـمت يکديگـر، مفتول آويـز آزاد شـده و می تـوان ارتفاع 

آويـز را بـه راحتـی تنظیـم نمـود. پـس از اتمام عملیـات تايل گـذاری بصورت شـطرنجی، ارتفاع سـقف مجـددا تنظیـم )رگالژ( می گردد.

3-9- نصب اليه عايق
تايل هـای گچـي آکوسـتیک دارای سـوراخ بـوده و از طريـق هدايـت امواج صوتی به فضای پشـت سـقف، انرژی صوتـی را کاهش می دهند. در صورت اسـتفاده 

از اليـه پشـم سـنگ در پشـت تايـل ها، میزان جـذب صوت در تايل های گچی آکوسـتیک بـه میزان قابـل توجهی افزايـش خواهد يافت.

تذکر: در صورت اجرای اليه عايق، بايد وزن آن را در تعیین نوع زيرسازی در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز اليه عايق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

3-10- تايل گذاري 
پـس از اجـراي زيرسـازی فلـزی، تايل هـاي مـورد نظـر در درون شـبکه ها قـرار داده می شـوند )در صـورت نیـاز می تـوان از گیره هـای مخصـوص نگـه دارنـده 
تايـل اسـتفاده نمـود(. بـرای حفـظ تمیـزی تايل ها، توصیه می شـود کـه در هنگام بـرش کاري و نصب از دسـتکش کار تمیز اسـتفاده شـود. همچنین، جهت 

کنتـرل نشسـت اولیـه سـقف کاذب، تايل گـذاری بصورت شـطرنجی صـورت می پذيـرد )مانند تصوير شـماره 10(.
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3-11- ساير نکات اجرايي
ايجاد 	� است.  اي  ويژه  اهمیت  داراي  تايل ها  آرايش  کاذب،  نوع سقف  اين  بودن  مدوالر  واسطه  به 

اندازه هاي برابر در حاشیه های سقف، در زيبايي کار تمام شده اهمیت ويژه اي دارد؛ لذا در زمان 
تقسیم فضای سقف، توصیه می شود که اندازه گذاری ها از وسط فضای مورد نظر انجام شود.

توجـه گـردد کـه ابعـاد تايل هايـی کـه در حاشـیه قـرار می گیرنـد نبايدکمتـر از نصـف يـک تايـل 	�
باشـند. کامل 

بـرای رفـع مشـکالت هندسـی حاشـیه سـقف کاذب، می تـوان در پیرامـون کار از سـقف کاذب 	�
يکپارچـه )بـه صورت باکس( و در وسـط کار از سـقف کاذب مشـبک اسـتفاده نمـود. در اين حالت، 
بـا انـدازه گـذاری مناسـب می تـوان سـقف مشـبک را بـدون نیـاز بـه بـرش کاري و بـا حفـظ ابعاد 

مـدول اجـرا نمود. 
در اجـرای سـقف کاذب مشـبک، مکان يابـي روشـنايي ها، ادوات اطفاي حريـق و دريچه هاي تهويه 	�

در محـل مناسـب، بايد پیش بیني شـود.
سازه های سپری بر روی نبشی تراز قرارمی گیرند. حداقل 2/3 سازه سپری بايستی بر روی نبشی تراز قرارگیرد.	�

24

24

≥16

≥16

سازه هاى سپرى بر روى نبشى تراز
قرار مى گیرند

واحدها به میلیمتر
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در سـقف های کاذب مشـبک، می تـوان شکسـت هاي بـا زاويـه حداکثـر 45 درجـه اجـرا نمـود. سـازه هاي فوقانـي و تحتاني در اين شکسـت ها سـازه اصلی 	�
)T3600( بـوده و تنهـا يـک رديـف تايـل را می تـوان در اين محل اجـرا نمود.

برای ايجاد اختالف سطح میان دو سقف کاذب مشبک، می توان در محل تالقی دو سقف از يک کتیبه استفاده نمود.	�
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مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

HT90 اتصال آويز به قطعه

4

T1200 اجرای سازه های فرعی

7

نصب سازه تراز پس از تعیین خط تراز سقف

2

آويزهای تکمیل شده

5

T600 اجرای سازه های فرعی

8

اتصال قطعه HT90 به سقف اصلی

3

T3600 اجرای سازه های اصلی

6

زيرسازی تکمیل شده

9
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تايل گذاری شطرنجی جهت ايجاد نشست اولیه

10

نحوه عبور تايل از میان سازه ها

13

تنظیم ارتفاع سقف

11

قرار دادن تايل در شبکه

14

قراردادن گیره های مخصوص نگهدارنده تايل

12
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ظرفیـت باربـري زيرسـازی، بـه مشـخصات هندسـی سـازه هاي سـپري و نحـوه ترکیب آن ها بـا يکديگر بسـتگی دارد. لـذا بر اسـاس رده وزنـی تايل مورد 	�
مصـرف )گچـی، معدنـی، فلـزی يـا چوبی(، نـوع و نحـوه ترکیب سـازه ها تعییـن می گردد. 

در صورت اجرای اليه عايق، بايد وزن آن را در تعیین نوع زيرسازی در نظر گرفت )حداکثر وزن مجاز اليه عايق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است(.	�
براي ساختارهای دارای کد حريق و همچنین برای محیط های با شرايط خورندگي باال، سازه هاي سپری داراي مشخصات خاص مي باشند. 	�

5- ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حريق*
در صـورت نیـاز بـه خـواص آکوسـتیکی در زون هـای حريـق، می تـوان از تايل هـای جـاذب صـوت معدنـی )AMF( اسـتفاده نمـود. در غیـر اين صـورت و در 
صـورت تمايـل بـه اجـرای سـقف کاذب مشـبک بـا تايـل گچی سـوراخ دار، بايد از سـاختار »سـقف زير سـقف« اسـتفاده نمـود. در اين سـاختار، ابتدا سـقف 
کاذب يکپارچـه يـا خـود ايسـتای مقـاوم در برابـر حريـق اجـرا گرديـده و سـپس سـقف کاذب مشـبک در زير آن نصب می شـود )آويزهای سـقف مشـبک، به 
زيرسـازی فلـزی سـقف کاذب فوقانـی متصـل می شـوند(. در اين سـاختار، وزن سـقف کاذب مشـبک )به انضمـام اليه عايق، در صـورت وجود( تـا حداکثر 15 
کیلوگـرم بـر متـر مربـع مجـاز بـوده کـه بايـد در طراحی زيرسـازی سـقف کاذب فوقانی لحـاظ شـود. مقاومت سـقف کاذب فوقانـی، تعیین کننـده کد حريق 

کل سـاختار می باشـد.

6- ضوابط بارگذاري 
بارهـاي نقطـه اي بـا وزن کمتـر از 500 گـرم )نظیـر روشـنايي هاي کوچـک( را مي تـوان مسـتقیما بـه تايـل وارد نمـود. بـار الحاقاتـي کـه وزن آن هـا بیش از 

مقـدار مذکـور اسـت )ماننـد روشـنايي های 60×60 سـانتیمتر(، بايـد بـا آويزهـای کمکـی به سـقف اصلي منتقل شـود.

نکتـه فنـی: بارهـای نقطـه ای تـا حداکثـر 5 کیلوگـرم را می تـوان مسـتقیما بر روی سـازه های سـپری وارد کـرد. بديـن منظـور از گیره های مخصـوص آويز 
بـار اسـتفاده می گـردد. توجـه گـردد کـه بـه ازای هـر گیره، يـک عدد آويـز اضافـی در سـاختار درنظر گرفته شـود.

* برای کسب اطالعات بیشتر با دايره پشتیبانی فنی شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4- مباني طراحي زيرسازي*
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ايـن بخـش ارائـه کننـده راهبردهايـی جهـت انتخـاب صحیح سـاختار، برای پاسـخ گويی بـه عملکردهای مـورد نظر طـراح می باشـد. توضیح اين که شـرکت 
کنـاف يـک تولیـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد که اطالعـات عملکـردی و اجرايی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه ها قـرار دهد. بديهی اسـت 
کـه مشـاور طـرح، بـر اسـاس مقـررات ملـی و يا بیـن المللی سـاختمانی و با در نظـر گرفتـن الزامات طرح، نسـبت بـه »انتخاب سـاختار« اقـدام می نمايد. در 
ايـن راسـتا، دايـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کنـاف ايـران آمادگی کامـل دارد تا بـرای عملکردهای خـاص، مشـاوره های الزم را به طراحـان محتـرم ارائه دهد.

عواملي که در انتخاب ساختار سقف هاي کاذب کناف موثر است شامل موارد زير مي باشد:

1- کاربري فضا
کاربـري فضـا در انتخـاب سـاختار سـقف کاذب موثر اسـت. بـه طور مثال، در يک سـاختمان مسـکوني، سـقف کاذب يکپارچـه و در يک بیمارسـتان )با توجه 

به انبوه تاسیسـات موجود در فضاي پشـت سـقف کاذب(، سـقف کاذب مشـبک مناسـب خواهد بود.

2- انعطاف معماري
 شـکل پذيـري و قابلیت هـاي تزئینـي در سـقف هاي يکپارچه، در مقايسـه با سـقف هاي مشـبک بسـیار بیشـتر اسـت. بنابراين، چنانچـه انعطاف معمـاري باال 

مـد نظر باشـد، گزينه مناسـب سـقف کاذب يکپارچـه خواهد بود.

3- دسترسي آسان به تاسيسات
در صورتي که دسترسـي آسـان و بدون محدوديت به فضاي تاسیسـاتي پشـت سـقف کاذب مطرح باشـد، سـقف کاذب مشـبک انتخاب مناسـب خواهد بود؛ 
چـرا کـه در ايـن سـقف، تايل هـا بـه صورت وزني در درون شـبکه سـازه ها قـرار گرفته و برداشـت و جابجايـي آن ها به سـادگي صورت مي گیرد. در سـقف هاي 

کاذب يکپارچـه، دسترسـي بـه فضـاي پشـت سـقف کاذب به صورت محـدود و از طريق دريچه هاي بازديد میسـر اسـت.

4- سرعت اجرا
در فضاهايي که سـرعت اجراي بسـیار باال مد نظر باشـد، بهترين انتخاب سـقف کاذب مشـبک اسـت. سـرعت اجراي باال، جزء خصوصیات ذاتي اين سـاختار 
اسـت. همچنیـن، تايل هـاي ايـن نـوع سـقف عمومـاً پیش رنگ شـده يـا داراي روکـش PVC بوده و بديـن ترتیـب عملیات رنـگ آمیزي حذف و سـرعت کار 

بـاال مي رود.

5- سقف هاي ترکيبي
بـا ترکیـب سـقف هاي ثابـت و مشـبک، مي تـوان بـه يـک سـاختار کارآمـد بـا انعطـاف پذيري بـاال دسـت يافـت و از مزاياي هـر دو نوع سـقف بهره مند شـد. 
در اين نوع سـاختار، مشـکالت هندسـي حاشـیه کار با اسـتفاده از سـقف کاذب يکپارچه مرتفع شـده و در وسـط کار مي توان از سـقف کاذب مشـبک، بدون 

نیـاز بـه بـرش کاري و بـا حفظ ابعاد مـدول، اسـتفاده نمود.

6- شکست ها
در صـورت وجـود شکسـت در طـرح سـقف کاذب، بهتريـن انتخـاب سـقف کاذب يکپارچـه اسـت. توجـه شـود کـه در غالب مـوارد، بايـد از سـازه ها و قطعات 

اضافـي در محـل شکسـت ها اسـتفاده نمود.

D112b 7- سقف هاي
قبل از انتخاب سقف کاذب نوع D112b، بايد به توصیه ها و مالحظات مربوط به آن توجه نمود.

8- سقف کاذب با صفحات سيماني کناف*
بـا اسـتفاده از صفحـات سـیماني AQUAPANEL، مي تـوان سـقف هاي کاذب را در فضاهـاي خـارج از سـاختمان و يـا در فضاهـاي داخلـي سـاختمان کـه 

رطوبـت محیـط زيـاد اسـت و يـا شـرايط آب ريـزی مـداوم وجـود دارد )نظیـر آشـپزخانه های صنعتـی، اسـتخر و سـونا(، اجـرا نمود.

* براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص سقف هاي کاذب با صفحات سیماني کناف، به کاتالوگ های »سقف های کاذب آکواپنل اسکای اليت و ساختارهای داخلی آکواپنل« رجوع شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش چهارم: مباني انتخاب ساختار
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9- سقف هاي تيرچه بلوک با بلوک پلي استايرنی )يونوليت(
بـا توجـه بـه ضعـف پلـي اسـتايرن در مقابـل حريـق، مطابـق مقـررات سـاختمانی بايد سـقف هاي تیرچـه بلوک بـا بلوک هـای از جنس پلي اسـتايرن توسـط 

سـقف کاذب مناسـب، در مقابـل حريـق مقـاوم سـازي شـوند. در ايـن حالـت، آويزهـا بايد بـه تیرچه ها يـا دال بتنـي میاني متصل شـوند.

10- مقاومت در برابر حريق
در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـي نـوع FR يـا FM اسـتفاده مي شـود. تعـداد و ضخامت اليه هـای پوششـی، حداقل 
ارتفـاع آويـز، فاصلـه آويزهـا، فاصلـه سـازه هـا، ضخامت و خواص اليه عايق پشـم سـنگ و مشـخصات سـقف اصلـی و عناصر پیرامونـی، با توجه بـه کد حريق 

مـورد نظـر تعییـن مي شـود. عـالوه بـر اين مـوارد، ضوابـط مرتبط بـا سـاختارهای دارای کد حريـق )منـدرج در دفترچـه اخیر( بايـد در نظر گرفته شـوند.
تذکـر مهـم: سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیات ويژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از اين نوع سـاختارها در پـروژه ها، هماهنگـي با دايره 

پشـتیباني فنـي شـرکت کناف ايـران قويا توصیه مي شـود.

11- عملکرد صوتي
عواملـي همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات، ضخامـت و خواص اليه عايق پشـم سـنگ مصرفي، وضعیت اتصـال ديوار جداکننـده به سـقف کاذب و جزئیات 
اجرايـي عايـق کاري، در میـزان عبـور صـوت از طريـق سـقف کاذب موثر اسـت. در صورت نیـاز به اجرای اليـه عايق در فضاي پشـت سـقف کاذب، وزن مجاز 
آن بايـد در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن، در صـورت وجـود کـد حريـق، ممکـن اسـت محدوديت هايـي از نظـر اسـتفاده از اليه عايـق و يـا رده مقاومتي اليه 

عايـق در برابر حريق، وجود داشـته باشـد.
در صورتـي کـه در يـک فضـا جـذب صـوت مـد نظـر باشـد، اسـتفاده از تايل هـاي جـاذب صـوت )آکوسـتیک( توصیـه مي گـردد. در صورتـي کـه از تايل هاي 
آکوسـتیک گچـي اسـتفاده شـود، اسـتفاده از عايـق معدني در فضاي پشـت سـقف کاذب در افزايش ضريب جذب بسـیار موثـر خواهد بود. عالوه بـر تايل هاي 

گچـي کنـاف، شـرکت کنـاف اي.ام.اف )Knauf AMF( نیـز طیـف وسـیعي از تايل هـاي معدنـي را بـا ضرايب جـذب متفاوت ارائـه مي کند.
نکتـه فنـی: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی اليه هـای الیافـی نظیر پشـم های معدنـی، ناشـی از بـه ارتعـاش در آمدن الیـاف بر اثـر برخـورد امـواج صوتی و 
تبديـل انـرژی ايـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمايی اسـت. با توجه بـه عدم وجـود الیاف در پلـی اسـتايرن، اين مواد عايـق صوتی مناسـبی نبوده 

و صرفـا اسـتفاده از عايق هـای معدنـی بـرای ايـن منظور توصیه می شـود.

12- فضاهاي مرطوب
در فضاهـای مرطـوب )نظیـر حمـام و آشـپزخانه در منـازل مسـکونی( از صفحات نـوع MR يا FM اسـتفاده مي شـود. در صورتي که رطوبـت محیط زياد و 	�

يا شـرايط آب ريزی مداوم وجود داشـته باشـد )نظیر سـرويس های بهداشـتی عمومی، آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخرها و فضاهای خارجی سـاختمان(، 
اسـتفاده از صفحات سـیماني AQUAPANEL و اسـکای اليت الزم خواهد بود.

استفاده از سقف های مشبک در سلول های تر توصیه نمی شود. سقف های چنین فضاهايی بايد به صورت يکپارچه و بدون درز اجرا گردند.	�
در اسـتخرها، اسـتفاده از صفحـات سـیماني توصیـه مي شـود. بـه عـالوه، بـا توجه بـه وجود شـرايط خورندگي خـاص در چنیـن فضاهايي )يـون آزاد کلر(، 	�

اسـتفاده از سـازه هاي پوشـش يافتـه بـا مـواد مقـاوم در برابـر ايـن گونـه شـرايط خورندگـي در زيرسـازي سـقف کاذب قويا توصیـه مي شـود. همچنین، با 
تمهیدات مناسـبي )نظیر هوابندی سـقف کاذب، تهويه فضای پشـت سـقف کاذب و کنترل شـرايط دمايی فضای پشـت سـقف کاذب( بايد از تجمع بخار 

و بـروز میعان در پشـت سـقف کاذب جلوگیري شـود.

13- شرايط آويزگيري
قبـل از اجـراي سـقف کاذب مي بايسـت از اسـتحکام سـقف اصلـي جهـت اجـراي آويـز اطمینـان حاصـل نمـود. در صـورت وجـود ضعـف، بايـد تمهیدات 	�

مناسـبي جهـت اسـتحکام بخشـیدن بـه محل اتصـال آويزهـا در نظـر گرفت.
بـراي انتخـاب نـوع عامـل اتصـال، بايـد از مناسـب بـودن آن بـراي نوع سـقف اصلـي اطمینـان حاصل نمـود. همچنیـن، در برخـي سـاختارهاي داراي کد 	�

حريـق، عوامـل اتصـال نیـز بايـد از نـوع ويـژه و مقـاوم در برابر حريق باشـند. 
در فضاهايـي کـه امـکان اجـراي آويـز وجـود نـدارد )مانند راهروهاي بیمارسـتان و هتل که تراکم تاسیسـات باال اسـت يا در مکان هايی که سـقف سـازه ای 	�

بسـیار سسـت اسـت(، اسـتفاده از سـقف هاي کاذب خود ايسـتا توصیه می شود.
بـه توصیه هـای مرتبـط بـا ارتفـاع آويـز در سـاختار D112b و همچنیـن در هنـگام اسـتفاده از آويـز ترکیبي بايـد توجه نمـود. چنانچه ارتفـاع آويزگیري 	�

بیـش از مقاديـر مجـاز باشـد، اجـراي زيرسـازي کمکي )نظیر شاسـی کشـي فـوالدی( الزم خواهد بود.
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14- بازشوها
در صـورت نیـاز بـه اجـراي مـواردي نظیـر دريچه هـاي بازديـد، خروجي هـاي تهويـه و چراغ هـاي تـوکار، بايـد پیـش بیني هـاي الزم جهـت حفظ اسـتحکام، 
يکپارچگـي و ايسـتايي سـقف کاذب در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن فضـای تاسیسـاتی الزم بـرای جاسـازي ادوات نفـوذی نظیر روشـنايي هاي سـقفي توکار 
ضـروري اسـت. توجـه شـود کـه در سـاختارهاي داراي کـد حريـق، بازشـوها نیـز بايـد با جزئیـات ويـژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابـر حريق 

انتخاب شـوند.

15- درزهای انقطاع
در سـقف هاي پیوسـته بـا وسـعت زيـاد )حداکثـر هـر 15 متـر در هر يـک از امتدادهـای سـقف( و در محل هايي کـه يک سـقف کاذب باريک بر اثر شکسـت 

ديـوار ايجـاد مي شـود، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. توجه شـود کـه در سـاختارهاي داراي کد حريـق، درزهـای انقطاع با جزئیـات ويژه اجرا می شـوند.

16- عناصر بادبندي
در مـواردي کـه ديـوار کنـاف صرفـا بـه سـقف کاذب متصـل مي شـود، بـراي ايجـاد اسـتحکام و جلوگیـري از حـرکات جانبـي در سـقف کاذب، بايـد اعضـاي 
بادبنـدي در زيرسـازي سـقف کاذب اجـرا شـوند. همچنین براي سـقف هاي کاذب با سـطوح گسـترده و يکنواخت، اجـراي عناصر بادبندي جهـت مهار حرکات 

جانبـي )بـراي مسـاحت حداکثر هـر 25 متر مربـع( توصیـه مي گردد.

17- بارهاي خارجي وارد بر سقف 
بارهـاي خارجـي وارده بـر سـقف کاذب بايـد در مرحلـه طراحي زيرسـازي سـقف در نظـر گرفته شـوند. در صورت تجـاوز از میزان مجـاز، اين گونـه بارها بايد 
مسـتقل از سـقف کاذب و مسـتقیما بـه سـقف اصلـی متصـل شـوند. همچنیـن، در کلیـه سـاختارهای دارای کد حريق )به جز در سـاختار سـقف زير سـقف(، 

اتصـال بـار بـه سـقف کاذب مجـاز نبـوده و هر گونـه بار فقـط بايد به سـقف اصلي متصـل گردد.

استاندارد ملی 21083:
بـا توجـه بـه بنـد 3، پیوسـت الف، اسـتاندارد ملی شـماره 21083 ، نصـب سـقف کاذب را زمانی می توان آغـاز کرد که سـاختمان يا محوطه مربـوط به آن در 
برابـر آب و يـا بـاد درزبنـدی شـده و نصب شیشـه ها و پنجره ها انجام شـده باشـد. توصیه می گردد که سـاخت و سـازهای تـر، پیش از نصب به پايان برسـند.
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مشـاوره در انتخاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و ساز خشـک، انتخاب ساختار مناسـب می باشد. هر يک از سـاختارها دارای 
قابلیت هـای ويـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحی می بايد مشـخصات عملکردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزيکی و مکانیکـی تعیین کننـده از قبیل 
مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عايـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حريـق در نظـر گرفته شـود. بـه عنوان مثـال، برای انـواع ديـوار )ديوارهای 
جداکننـده داخلـی، ديوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، ديـوار راهروهـا، ديوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجود دارد کـه با توجه 

بـه شـرايط و نـوع کاربری، بايد سـاختار مناسـب انتخـاب و به کار گرفته شـود.

اجـرای دوره هـای آموزشـی*: بـا توجـه به اهمیـت فـراوان امر آمـوزش در تحقق اجرای کیفی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کناف ايـران اقدام 
بـه تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای مختلف کشـور نموده، تـا مطالب فنـی و روش های صحیح نصـب در قالب دوره های آموزشـی 
کوتـاه مـدت بـه گروه هـای نظارتـی و اجرايـی ارايه گــردد. در حـال حاضر، دوره های آموزشــی که توسـط آکادمی کناف ايران ارايه می شـود به شـرح زير می باشـد:

تعـداد روزنــام دورهتعـداد روزنــام دوره
5سیستم های کناف ويژه مهندسین1آشنايی با محصوالت کناف
1درزگیری و آماده سازی سطوح4نصب ديوارهای جداکننده

1ويژه نقاشان4نصب سقف های کاذب

1ويژه تاسیسات3نصب ديوارهای پوششی

دوره های تخصصی: آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی 3دکوراتیو
پالستر، هراديزاين

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـی فنـی پروژه هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحت و کیفیت اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه ها توسـط کادر فنی 
شـرکت کنـاف ايـران صـورت می پذيرد. اين بازرسـی به صـورت ادواری و در مراحل مختلف عملیـات اجرايی )زيرسـازی، پنل گذاری، درزگیـری و نازک کاری( 

می پذيرد. انجـام 

پاسـخگويی بـه اسـتعالم های فنـی: در صـورت وجـود هرگونـه ابهـام فنـی در هـر يـک از مراحـل طراحـی، اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، دايـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کنـاف ايـران آمادگـی ارائـه راهنمايی هـا، جزئیـات فنـی، راه حل هـا و رفـع ابهام هـای فنـی را دارد.

نکات مهم:
1 - انتخاب سـاختار مناسـب جزء مراحل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بوده و به ويژه برای تهیه اسـناد منــاقصات و 
بـرای تعییـن مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهـد بـود. لـذا به کارفرمايـان محترم توصیه می شـود که پیش از هر اقدامی، با دايــره مهندسـی فــروش شـرکت 

کنـاف ايـران تمـاس حاصل فرموده تـا راهنمايی هـای الزم را در ايـن ارتباط دريافـت نمايند.
2 - بـه کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرايی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ويـژه کارفرمايان، به 
شـرکت کنـاف ايـران معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیت صالحیت حرفه ای مجريان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرايی( از 

طريـق کنتـرل گواهینامه هـای آموزشـی بررسـی نماينـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف ايران می باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طريـق بازديدهـای کادر فنـی شـرکت کناف ايـران مورد ممیـزی و ارزيابـی فنی قـرار می گیرند. به 
کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرايـی، رتبه فنی عاملین را از دايره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ايران اسـتعالم فرمايند.

4 - کارفرمايـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنی شـرکت کناف ايـران، الزم اسـت مراتب را پیـش از آغاز عملیـات اجرايی، 
بـه صـورت مکتـوب و بـا ذکر مشـخصات کامل پـروژه بـه دايره بازرسـی و آموزش شـرکت کناف ايـران اعـالم فرمايید.

5 - شـرکت کنـاف ايـران طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عملکـردی، روش هـای نصـب و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیـرات 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمايـل، دسـت اندر کاران محترم صنعت سـاختمان می تواننـد با دايره مهندسـی فروش 

شـرکت کنـاف ايـران تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمايی هـای الزم را در اين ارتبـاط دريافـت نمايند.

* براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف ايران تماس حاصل نمايید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خدمات فنی و مهندسی
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شرکت کناف ايران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد 
کیفي محصوالت بوده و در اين راستا، اين شرکت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمینه خود بوده 
و بر اين اساس، استناد يا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذير نمي باشد. شايان ذکر است که آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شرکت قرار داشته و نیز از طريق تماس با واحد پشتیباني 
فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدين معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي يا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي يا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تايیديه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شرکت کناف ايران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر يا استفاده غیر از اين 

محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه اين شرکت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفريقا(، باالتر 
از پل میرداماد، بن بست قباديان شرقی، پالک 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتريان: 88202371

کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 33584711-5 

فکس: 33583595
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