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۱-۱- مرور ساختار
دیوارهـای جداکننـده کنـاف، دیوارهـای غیـر باربـری هسـتند که برای تقسـیم فضاهای داخلی سـاختمان اسـتفاده می شـوند. این سـاختارها شـامل قاب های 
فـوالدی سـبک، سـاخته شـده بـا مقاطـع U و C شـکل بـوده کـه صفحـات روکـش دار گچـی در یـک یا چنـد الیه، بـه وسـیله پیچ مخصـوص بـر روی آن ها 
نصـب می شـوند. درزهـای میـان ایـن صفحـات بـه وسـیله نـوار و بتونـه مخصوص درزگیـری شـده و بدیـن ترتیب سـطحی یکپارچه حاصل می شـود. سـطح 
بدسـت آمـده قابلیـت اجـرای رنـگ، کاغذ دیواری، کاشـی و پوشـش های دیگر را خواهد داشـت. فضـای خالی داخـل دیوار، امکان اسـتفاده از انـواع عایق های 

حرارتـی و صوتـی را فراهـم نمـوده و عبـور و دسترسـی به تأسیسـات الکتریکی و مکانیکی را میسـر می سـازد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱- معرفی

رانر سقف
متصل به سقف

درزگیرى
جهت به دست آوردن سطح یکنواخت

سازه نعل درگاه
با استفاده از رانرى که بال هاى آن در

دو سمت برش خورده و پس از خم
کردن به استاد مجاور متصل شده است،

ایجاد مى شود

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

استاد
استادها در فواصل معین در رانر کف و

رانر سقف قرار مى گیرند

عایق پشم معدنى
الیه پشم معدنى (مینرال پالس)

صفحه روکش دار گچى
این صفحات در یک یا چند الیه به وسیله

پیچ هاى مخصوص کناف به زیرسازى
فلزى متصل مى شوند

رانر کف
متصل به کف
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۱-2- تشریح مزایا
عملکـرد لرزه ای مناسـب*: عملکـرد لـرزه ای دیوارهـای جداکننـده کناف، بـدون شـک مهمترین 
مزیـت ایـن نـوع دیـوار بـه ویـژه در کشـور لـرزه خیـزی ماننـد ایـران محسـوب می شـود. دیوارهـای 
کنـاف بـه خوبـی می تواننـد در مقابـل نیروهـای زلزلـه در امتـداد عمـود بـر صفحـه خـود مقاومـت 
 5 g کننـد. محاسـبات نشـان می دهـد کـه دیوارهـای کنـاف در برابـر شـتاب هایی بـه بزرگی بیـش از
مقاومت دارند )این در حـــالی اســـت که شتـــاب مبنای طرح در زلزلـه خیزتـــرین مناطـق ایـران 
حداکثـر g 0/35می باشـد(. ایـن نـوع دیـوار دارای رفتـار میـان قابـی ایـده آل بـوده و کامـال انعطـاف 
پذیـر می باشـد. بـا اجـرای اتصـاالت مناسـب می تـوان ایـن دیوارهـا را از قاب هـای سـازه منفـک نمود 
تـا از اثـرات متقابـل بیـن دیوار و سـازه به طـور کامل جلوگیـری شـود. همچنین دیوار دچار شکسـت 

انفجـاری نشـده و آوار بـر جـای نمی گـذارد.

سـرعت اجرایـی بـاال: سـرعت اجرایـی بـاال از ویژگی هـای اصلـی دیـوار جداکننـده کنـاف اسـت. همچنیـن، دیوارهـای کنـاف دارای قابلیت رنـگ آمیزی 
بالفاصلـه پـس از خشـک شـدن بتونـه و یـا گچ پوششـی می باشـند که سـرعت اجـرای بـاال و در نتیجه کاهـش مدت زمـان اجرای پروژه در بازگشـت سـریع 

سـرمایه بسـیار موثر خواهـد بود.

اجرای بسیار آسان: اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار را از فروشگاه های مصالح 
تجهیزات ساختمانی خریداری نموده و با مطالعه دستور العمل های مربوطه و با استفاده ازابزار ساده نسبت به اجرای آن  اقدام می کنند.

دقـت بـاال در اجرا: به طور کلی سـاختارهای خشـک، از مصادیق سـاخت و سـاز صنعتـی بناها به شـمار می روند. به دلیل روش اجرایی آسـان و اسـتاندارد، 
خطاهـای اجرایـی و هزینه هـای ناشـی از آن کاهـش یافتـه و عملیـات اجرایـی بـا دور ریز بسـیار کم مصالح و صرفـه جویی در مصالـح، نیروی انسـانی و زمان 

همـراه خواهد بود. 

کاهـش بـار مرده سـاختمان: دیوارهـای کناف به طـور متوسـط 60 تا 90 درصد نسـبت بـه دیوارهای بنایی سـبک تر هسـتند. به لحاظ اقتصادی، سـبک 
سـازی موجـب می شـود کـه مخـارج تامین ایسـتایی سـازه کاهـش یابد. سـبک کردن اجـزای غیر سـازه ای، عالوه بر ایـن که نیروهـای جانبی ناشـی از زلزله 
را کاهـش می دهـد، نیـروی قائـم ناشـی از بـار مـرده وارده بـر سـاختمان را نیـز کاهـش داده، در نتیجـه پـی و مقاطـع مورد نیـاز تیر و سـتون بسـیار بهینه و 

می گردد*. اقتصـادی 

* برای اطالعات بیشتر به دفترچه »بهسازی لرزه ای ساختمان با کناف ایران« مراجعه شود.
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افزایـش سـطح مفیـد بنـا: حداقـل ضخامـت در دیوارهـای آجر فشـاری و یا بلـوک سـفالی به طـور معمـول حـدود 15 سـانتیمتر می باشـد؛ در حالی که 
حداقـل ضخامـت در دیـوار کنـاف حـدود 7/5 سـانتیمتر بـوده کـه اختـالف قابـل توجهـی اسـت. اسـتفاده از دیوارهای کنـاف به طور متوسـط باعـث افزایش 

سـطح مفیـد داخل سـاختمان بـه میـزان 10 درصد خواهد شـد. 

دسـتیابی بـه مشـخصات فنی مورد نیـاز طراح: رعایـت کمیت هـای مرتبط بـا فیزیـک سـاختمان )ماننـد عملکرد صوتـی، عملکـرد حرارتـی و رفتار 
جـداره در برابـر حریـق( و کمیت هـای مکانیکـی )ماننـد حداکثـر ارتفـاع مجـاز، ظرفیـت پذیرش بارهـای طـره ای و رفتار لـرزه ای( نقش بسـزایی در ایجاد 
شـرایط آسـایش و بهـره بـرداری مناسـب از فضـا دارنـد. کمیت هـای مذکـور در کلیـه سـاختارهای دیـوار جداکننده کنـاف مطابق بـا روش های اسـتاندارد 
آزمایـش شـده و از طریـق مـدارک و اسـناد فنـی ایـن شـرکت ارائـه می شـوند. بـه عـالوه، بـرای دسـتیابی بـه کمیت های خـاص، سـاختارهای ویـژه قابل 
طراحـی می باشـند. ایـن ویژگـی اجـازه می دهـد کـه طراحان و سـازندگان، معیارهـای فنی مـورد نظر خـود را در طراحی و اجرای سـاختمان پیاده سـازی 
نمـوده و کمیت هایـی نظیـر میـزان عبـور حـرارت و صـوت و مقاومـت در برابـر حریـق را تحت کنتـرل در آورند )امکانـی که غالبا بـرای سـاختارهای بنایی 

وجـود ندارد(.

قابلیت ترمیم و تعویض: با استفاده از ابزار ساده می توان دیوارهای کناف را به راحتی ترمیم یا قطعات آن را تعویض نمود.

دسترسـی و تعمیرات آسـان تأسیسـات: قرارگیـری تأسیسـات در فضای خالـی دیوار و دفن نشـدن آن در داخـل دیوار، عـالوه بر رفع مسـئله خوردگی 
و کاهـش هزینـه تعمیـرات، دسترسـی بـه تأسیسـات و تعمیرات و نگهـداری را در مرحلـه بهره برداری از سـاختمان نیز آسـان می نماید.

انعطاف معماری باال: این نوع دیوار قابلیت پذیرش انواع قوس و شکستگی ها را دارا می باشد. 

قابلیـت اجـرا بـر روی کـف تمام شـده: از قابلیت هـای این نـوع دیـوار، امکان اجـرای آن بـر روی کـف تمام شـده می باشـد. این قابلیـت، تغییـرات آتی 
معمـاری بنـا را بسـیار آسـان می نماید.

حمـل و نقـل آسـان و ارزان: مصالح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کم بوده کـه این امر موجـب کاهـش هزینه های حمل تـا کارگاه و 
تسـهیل در جابجایـی مصالـح در محل کارگاه می شـود.

اجـرای سـطوح وسـیع بـا حداقـل مصالـح مصرفـی: ایـن ویژگـی 
در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار در حـوزه سـاختمان سـازی بـوده و در 
جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع فناپذیـر معدنـی بسـیار مؤثـر می باشـد. 
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2-۱- صفحات روکش دار گچی )پنل گچی(
ایـن صفحـات دارای هسـته گچـی بـوده و سـطح و لبه هـای طولـی آن هـا با کاغـذ مخصوص پوشـانده 
 MR( مقاوم در برابـر رطوبت ،)GKB یـا RG( شـده اسـت. صفحـات روکش دار گچـی در انواع معمولی
یـا GKBI(، مقـاوم در برابـر حریـق )FR یـا GKF(، مقـاوم در برابر حریق و رطوبـت )FM یا GKFI( و 
مقـاوم در برابـر رطوبـت، آتـش و ضربه )Diamant( تولید و عرضه می شـوند. بسـته بـه عملکرد مورد 

نیـاز، در سیسـتم های کنـاف می تـوان از انواع صفحـات گچی اسـتفاده نمود.

پنـل گچی سـاده )RG یـا GKB(: پنل های گچی سـاده بـه طور عمومی در سیسـتم های سـاخت 
و سـاز خشـک کنـاف )ماننـد دیوارهـای جداکننـده، دیوارهـای پوششـی و سـقف های کاذب( مـوارد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکـش کرم رنـگ بـوده و در امتداد محور میانی پشـت 

آن هـا مهـر آبی کناف چاپ شـده اسـت.

پنـل گچـی مقـاوم در برابـر رطوبـت )MR یـا GKBI(: پنل هایی هسـتند که گـچ تشـکیل دهنده آن هـا با مـواد مقـاوم در برابـر رطوبت ترکیب شـده 
اسـت. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر رطوبـت در فضاهـای مرطـوب )ماننـد آشـپزخانه ها و سـرویس های بهداشـتی( مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن 

صفحـات دارای روکـش سـبز رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آن هـا مهـر آبی کناف چاپ شـده اسـت.

پنـل گچـی مقـاوم در برابر حریق )FR یـا GKF(: پنل هایی هسـتند که گچ تشـکیل دهنـده آن ها حاوی الیاف شیشـه می باشـد. پنل های گچـی مقاوم 
در برابـر حریـق در محل هایـی کـه نیـاز بـه محافظـت در برابـر حریق وجـود دارد )مانند پوشـش سـتون ها و تیرهای فـوالدی( مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 

ایـن صفحـات دارای روکـش صورتـی رنـگ بـوده و در امتـداد محور میانی پشـت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شـده اسـت.

پنـل گچـی مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت )FM یـا GKFI(: پنل هایی هسـتند که گـچ تشـکیل دهنده آن هـا حـاوی الیاف شیشـه و مـواد مقاوم 
در برابـر رطوبـت می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت در محیط هایـی که به طـور همزمان خـواص مقاومـت در برابر حریـق و رطوبت 
مـورد نیـاز باشـد )ماننـد چاه هـای تاسیسـاتی(، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ بـوده و در امتـداد محور میانی پشـت 

آن هـا مهـر قرمز کناف چاپ شـده اسـت.

پنـل گچـی دیامانـت )Diamant(: ایـن پنـل از یـک هسـته گچی اشـباع و روکش کاغـذی مقاوم در هر 2 سـمت آن تشـکیل شـده اسـت. ویژگی های 
ایـن پنـل باعـث شـده اسـت بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومـت مکانیکـی بـاال دسـت یافـت، در عیـن حال مـوارد مربـوط بـه عایق بنـدی صوتی، 

حرارتـی و مقاومـت در برابـر حریـق آن حفظ شـود.

)AQUAPANEL( 2-2- صفحات مسلح سیمانی آکواپنل
صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبـی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـای ویـژه و مـواد افزودنـی 
خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـای طولـی آن ها به وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده 
اسـت. ایـن صفحـات در انـواع خارجی، داخلی و اسـکای الیت تولید شـده کـه به ترتیـب در دیوارهای 
خارجـی )نمـا(، فضاهـای داخلـی و سـقف های کاذب کـه در معـرض رطوبـت بـا درصـد بـاال و یـا آب 

ریـزی مـداوم هسـتند )ماننـد آشـپزخانه های صنعتـی، اسـتخر و سـونا(، بـه کار می روند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- اجزای ساختار



8

دیوارهای جداکننده کناف

2-3- اجزای فلزی
پروفیل های کناف از شکل دهی ورق های فوالدی گالوانیزه به روش نورد سرد تولید می شوند:

سـازه C )اسـتاد(: سـازه اسـتاد، جزء عمودی سـاختار قاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل 
می دهـد. ایـن سـازه ها بـه صـورت قائـم و در فواصـل 30، 40 یـا 60 سـانتیمتر از یکدیگر نصب شـده 
و بـه عنـوان زیرسـازی بـرای نصـب پنل هـا عمـل می نماینـد. مقطع ایـن پروفیل C شـکل بـوده و در 
اندازه هـای 50، 70، 75 و 100 میلیمتـر )عمـق جـان( و در دو نـوع بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN و 

NF تولیـد و عرضه می شـود.

سـازهU )رانر(: سـازه رانر، جزء افقی سـاختار قاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل می دهد. 
ایـن سـازه در کـف و سـقف اجـرا شـده و بـه عنوان هـادی اسـتادها عمـل می نماید. بـه عـالوه، از این 
سـازه در بخش هـای افقـی بازشـوها نیـز اسـتفاده می شـود. مقطـع ایـن پروفیـل U شـکل بـوده و در 
اندازه هـای متناظـر بـا انواع اسـتاد )50، 70، 75 و 100 میلیمتر( و در دو نوع بر اسـاس اسـتانداردهای 

DIN و NF تولیـد و عرضـه می شـود.

سـازه UA : ایـن پروفیـل می توانـد بـه عنـوان جـزء عمـودی یـا افقـی در سـاختار دیـوار خشـک 
اسـتفاده شـود. سـازه مذکـور به طـور معمول اطـراف درهای بـا وزن بـاالی 25 کیلوگرم بـر متر مربع، 
بازشـوهای سـنگین بـا ابعـاد بزرگ و نامتعـارف در نمای سـاختمان و در اجـرای دیوارک کاربـرد دارد. 

سـازه UA توسـط نبشـی مخصـوص بـه رانـر کـف و سـقف متصل می شـود.

سـازه پشـتیبان )SP60(: از این سـازه جهت نصب لوله های آب سـرد و گرم و فاضالب، رادیاتورها 
و سـایر بارهای طره ای که وزن آن ها باید به اسـتادهای مجاور منتقل شـود، اسـتفاده می شـود.

 ،F47 بـا اسـتفاده از ایـن قطعـه اتصـال در ترکیـب بـا سـازه :)SC47( قطعـه اتصـال پشـتیبان
می تـوان سـازه پشـتیبان جهـت نصـب قوطی هـای بـرق فلـزی تامیـن نمـود.
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سـازه محافظ گوشـه )کرنر بید(: سـازه محافظ گوشـه، در کنج هـای خارجی دیوارهـا و محل هایی 
کـه در معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده شـده و عـالوه بـر ضربـه گیـری، لبه هایـی گونیـا و یکنواخت 

می نماید. ایجـاد 

سـازه محافـظ لبـه )جی بیـد(: از ایـن سـازه جهـت ایجـاد لبه هـای صـاف و یکنواخـت در انتهای 
آزاد پنل هـای گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه لبه عـالوه بر ایجـاد لبه هـای یکنواخت، از لبه هـای آزاد 

پنل هـا نیـز محافظـت می نماید.

سـازه درز انقطـاع: از ایـن سـازه جهـت ایجـاد درز انقطـاع در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، 
اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطـاع در اقسـام مختلـف بـرای انـواع کاربردهـا تولیـد می شـوند.

2-4- ادوات اتصال
 :)TB-TN( پیچ های اتصال پنل به سازه کناف
اتصال  برای  تیز(  )نوک   TN نوع  پیچ های  از 
تا 0/7  با ضخامت  صفحات گچی به سازه های 
میلیمتر و از پیچ های نوع TB )سرمته دار( برای 
با ضخامت  سازه های  به  گچی  اتصال صفحات 
بیش از 0/7 و کمتر از 2/25 میلیمتر استفاده 
یا  از دو  این که چنانچه پیچ  می شود )توضیح 
ضخامت  مجموع  نماید،  عبور  فلزی  الیه  چند 
در  پیچ  نوع  انتخاب  در  باید  را  فلزی  الیه های 
TB در طول های  و   TN پیچ های  نظر گرفت(. 
25، 35، 45، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند. 

پیچ پنل به سازه TB )سرمته دار(پیچ پنل به سازه TN )نوک تیز(
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پیچ هـای اتصـال سـازه بـه سـازه کناف 
)LB-LN(: از پیچ هـای نـوع LN )نـوک تیز( 
بـرای اتصـال سـازه های فلـزی بـا ضخامـت تا 
 LB 0/7 میلیمتـر بـه یکدیگـر و از پیچ های نوع
)سـرمته دار( بـرای اتصـال سـازه های فلـزی با 
ضخامـت بیش از 0/7 و کمتر از 2/25 میلیمتر 
بـه یکدیگر اسـتفاده می شـود )توضیـح این که 
مجمـوع ضخامـت الیه هـای فلـزی را بایـد در 
انتخـاب نـوع پیـچ در نظـر گرفـت(. پیچ هـای 
LN و LB بـه ترتیـب در طول هـای 9 و 9/5 

میلیمتـر عرضه می شـوند.

پیـچ اتصـال سـازه به سـاختار خشـک 
)نـوک   FN نـوع  پیچ هـای  از   :)FN( کنـاف 
تیـز( بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت 
خشـک  سـاختار های  بـه  میلیمتـر   0/7 تـا 
اسـتفاده می شـود. ویژگـی ایـن نـوع پیچ، سـر 
اتصـال  می دهـد  اجـازه  کـه  بـوده  آن  تخـت 
خوبـی میان سـازه و سـطح زیرین ایجاد شـود. 
اتصـال رانـر فوقانـی دیـوار کنـاف بـه سـقف 
کاذب کنـاف، از مـوارد کاربـرد پیچ FN اسـت. 
توجـه شـود که پیـچ FN، بـه زیرسـازی فلزی 

سـاختار خشـک متصـل می شـود )نـه بـه الیـه پوششـی تنهـا(. پیچ هـای FN در طول هـای 35 و 65 
میلیمتـر عرضـه می شـوند.

پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف )XTN(: از پیچ های XTN برای اتصال پنل های دیامانت 
به سازه های کناف استفاده می شود. پیچ های XTN در طول های 23 و 38 میلیمتر عرضه می گردد.

پیـچ و رول پـاگ: از ایـن عامل بـرای اتصـال اسـتادها و رانر ها بـه عناصـر پیرامونی دیوار اسـتفاده 
می شـود. بـرای ایـن منظـور، اسـتفاده از پیچ هـای گالوانیـزه و رول پالگ با قطـر حداقـل 4 میلیمتر و 

طـول حداقـل 50 میلیمتـر توصیـه می گردد. 

مهارهـای ویـژه اعضای توخالـی: در صورتی کـه ایجاد اتصـال با یک عضـو توخالی مد نظر باشـد، 
عوامـل اتصـال گوناگونـی از جملـه مهار صلیبـی، مهار جمع شـونده، مهار حلزونی و قـالب ایکس مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. نـوع عامـل اتصال بر اسـاس رده بارگـذاری و نوع کاربرد تعیین می شـود.

2-5- مصالح درزگیری*
ایـن مصالـح شـامل نـوار درزگیـر، نوار چسـب جدا کننـده )ترن فیکس(، سـازه یـا نوار محافظ گوشـه 

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

* برای اطالعات بیشتر به دفترچه »دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی« 
رجوع شود.

پیچ سازه به سازه LB )سرمته دار(پیچ سازه به سازه LN )نوک تیز(

FN پیچ سازه به ساختار خشک XTN پیچ پنل )دیامانت( به سازه
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2-6- مصالح تکمیلی
نـوار فوم کنـاف: این نوار بین سـطح اتصـال دیوار بـا عناصـر پیرامونی قـرار گرفته و هدف اسـتفاده 
از آن، بهبـود عملکـرد صوتـی سـاختار می باشـد. ایـن نـوار مـی توانـد به صورت یـک تکه باشـد و کل 
جـان رانـر را پوشـش دهـد یـا بـه صـورت دو ردیف نـوار عایـق به عـرض 15 میلی متـر، زیر رانـر قرار 

گیرد.

پرایمـر زیـر رنـگ کنـاف )تیفـن گرونـد(: بـرای آمـاده سـازی صفحـات گچـی جهـت پذیرش 
پوشـش های نهایـی )نظیـر رنـگ روغنـی(، از پرایمـر تیفـن گرونـد کنـاف اسـتفاده می شـود. 

چسـب کاشـی کنـاف: بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بـر روی دیوارهای خشـک، از چسـب کاشـی 
کنـاف اسـتفاده می شـود. چسـب های کاشـی کنـاف در رده هـای مقاومتی مختلفـی تولید شـده و نوع 

چسـب کاشـی بـر اسـاس کاربـرد، جنـس، وزن و ابعـاد قطعات مـورد اسـتفاده انتخاب می شـود. 

عایـق رطوبتـی کناف )فلشـن دیشـت(: ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق هـای رطوبتی سـنتی 
ماننـد قیـر و گونـی یـا ایـزوگام می باشـد. مزیت اسـتفاده از عایـق رطوبتی کنـاف، ضخامت کم غشـاء 
حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیـه را در سـلول های تـر فراهم می سـازد )در 
صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی یا ایـزوگام، به دلیـل ضخامت زیاد الیـه عایق، باید از سـاختار دو الیه 
اسـتفاده نمـود(. از دیگـر مزایـای مهـم این محصول، امکان اجرای کاشـی )به وسـیله چسـب کاشـی( 

بر روی آن اسـت.
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در واقـع دیـوار جداکننـده W111، سـاختار پایـه دیوارهـای جداکننـده کناف می باشـد. سـاختار این 
دیـوار شـامل یـک ردیـف سـازه و یـک الیـه پنـل در هـر طـرف می باشـد. اسـتفاده از حداقـل مصالح 
ممکـن جهـت اجـرای دیـوار، سـطح اشـغال بسـیار کـم و سـادگی اجـرا از ویژگی هـای این نـوع دیوار 
می باشـند. دیـوار W111 بـرای تقسـیمات داخلـی واحد هـای مسـکونی، اداری و یا در هـر کاربری که 
اجـرای یـک دیـوار بـا سـرعت اجرایی بـاال و حداقـل مصالح و هزینـه مطرح باشـد، اسـتفاده می گردد.

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــال اتصـ عامل     
رانــر
 اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

اســـتاد

پشـــت بنـــد سازه     

پنـــل

 اســـتاد

رانــر
TN ــچ پیـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق یــا نــوار ع

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
اســـتاد

پنـــل
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

TN   ــچ پیـ  اســـتاد
رانــر

ــه  نــوار و بتونــ
پنـــل ــیر درزگـ

TN   ــچ پیـ

TN ــچ پیـ

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

رانــر

اســـتاد

ــیر ــه درزگـ بتونــ
نــوار پنـــل
ــال اتصـ عامل     
رانــر

اســـتاد
پنـــل

رانــر
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

پنـــل

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

درز افقـــی 

ــه کــف  ــال ب اتصـ T لاـــصتاهـ ــال گوشــ اتصـ

درز قــائم 

ــا خط ســایه  ــلی ب ــقف اصـ ــه س ــوار ب ــال دی اتصـ
ــراي ســاختارهاي داراي کــد حــریق)  (ب

ــانبی  ــایی جـ ــوار بنــ ــه دی ــال ب اتصـ

W111 دیوار جداکننده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W111 -3 دیوار جداکننده ساده



دیوارهای جداکننده کناف

۱3

W112 یـک دیـوار جداکننـده بـا قابلیت هـای فنی فراوان اسـت. سـاختار این دیوار شـامل یک ردیف 
سـازه و دو الیـه پنـل در هـر طـرف می باشـد. این نوع دیوار علی رغم وزن و سـطح اشـغال بسـیار کم، 
دارای مشـخصات عملکـردی بسـیار خوبـی بوده کـه بارزترین آن هـا مقاومت مکانیکی باالی آن اسـت. 
دیـوار W112 در محل هایـی کـه ارتفـاع بلنـد دیـوار مد نظر باشـد و یـا در محل هایی کـه در معرض 
ضربـه و یـا تحـت بارگـذاری سـنگ، کاشـی، کابینت و سـایر بارهـای طره ای هسـتند، بـه کار می رود. 
دیوارهـای البـی، راهرو، راه پله، آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی و مـدارس از جمله محل هایی هسـتند 
کـه ایـن سـاختار در آن هـا بـه کار مـی رود. عالوه بـر مقاومت مکانیکـی باال، ایـن سـاختار دارای عایق 

صوتـی بـاال و عملکرد مناسـب در برابـر حریق نیز می باشـد.

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــال اتصـ عامل     
رانــر
 اســـتاد

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

TN  ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

 اســـتاد
رانــر

TN ــچ پیـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نوارعـ

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
اســـتاد

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

TN ــچ پیـ اســـتاد
رانــر

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
TN ــچ پنـــلپیـ

TN ــچ پیـ
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

رانــر

اســـتاد

رانــر
اســـتاد

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع

مهار جمع شــونده

رانــر
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

T ــال اتصـ

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

درز افقـــی 

ــه کــف  ــال ب اتصـ ــال گوشـــه 135 درجه  اتصـ ــال گوشـــه  اتصـ

ــانبی  ــایی جـ ــوار بنــ ــه دی ــال ب اتصـ درز قــائم 

T ــال اتصـ

ــه ــال ورق فلـــزي ب اتصـ
ــانچ ــط پـ  اســـتاد توسـ
ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 200 × 200 م.م
ــیر ــه درزگـ بتونــ

نــوار محــافظ گوشـــه

ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 100 × 100 م.م

W112 دیوار جداکننده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W112 -4 دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال
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دیوارهای جداکننده کناف

دیـوار جداکننـده W115 در مـواردی اسـتفاده می شـود کـه عایق صوتـی قابل توجه مورد نظر باشـد. 
سـاختار ایـن دیـوار شـامل دو ردیـف سـازه و دو الیـه پنل در هـر طرف می باشـد. این دو ردیف سـازه 
بـه وسـیله نـوار فـوم کنـاف از یکدیگر جدا شـده کـه در جلوگیری از عبـور صدا از یک سـمت دیوار به 
سـمت دیگـر نقـش مهمـی دارد. همچنیـن نوع زیرسـازی بـه کار رفتـه در این دیـوار، امکان اسـتفاده 
از عایق هـای صوتـی را در دو الیـه امـکان پذیـر می سـازد کـه نتیجـه آن کاهـش قابل مالحظـه انتقال 
صوت از یک سـمت دیوار به سـمت دیگر می باشـد. W115 سـاختار بسـیار مناسـبی برای دیوارهای 
جداکننـده بیـن واحد هـای مسـکونی، اطاق هـای هتـل و بخش هـای مراقبـت ویـژه بیمارسـتان ها بـه 

شـمار می رود.
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W115 -5 دیوار جداکننده با عملکرد صوتی باال



دیوارهای جداکننده کناف

۱5

دیـوار جداکننـده W116 کنـاف، در محل هایـی نظیـر سـرویس های بهداشـتی کـه حجـم و تراکـم 
تاسیسـات زیـاد اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. سـاختار این دیـوار شـامل دو ردیف سـازه و دو 
الیـه پنـل در هـر طـرف می باشـد. ایـن دو ردیـف سـازه بـا فاصلـه از یکدیگـر اجرا شـده و با اسـتفاده 
از برش هایـی از پنـل، بـه یکدیگـر متصـل می شـوند. اجـرای دو ردیـف سـازه، امـکان عبور تاسیسـات 
مکانیکـی را بـدون تداخـل بـا زیرسـازی فلـزی امـکان پذیـر می سـازد. عـالوه بـر سـلول های تـر، این 
دیـوار در محـل قاب هـای بادبنـد دار نیـز بـه کار مـی رود )در ایـن حالـت، بادبند هـا در فاصلـه بین دو 

ردیـف سـازه قـرار می گیرند(.

 
     

   
     

  

 

 
TN  
.  12/5
.  300  

    

  
(  ) 

TN  

  
(  ) 

    

 
 

     
   

     
  

 

  

TN 

TN 

(  )   
    

     
        

     
 

     

TN 
   

TN 

   
.  12/5   
.  300   

 
 

     
 

. 
60

0 
.  

75
0 

.  
16

50
 . 

30
0 

       

              

   

    
     (       )            

W116 دیوار جداکننده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W116 -6 دیوار جداکننده تاسیساتی
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دیوارهای جداکننده کناف

7-۱- وسایل و ابزار
وسایل و ابزار شامل وسایل جابجایی پنل، ابزار برش، ابزار نصب و ابزار درزگیری می باشد.

ریسمان رنگی حمل کننده پنل دستگیره حمل پنل

دستگاه برش قرقره سوهان گرد تیغ برش

رنده اره چاقویی دستگاه برش طولی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7- روش اجرا



دیوارهای جداکننده کناف

۱7

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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دیوارهای جداکننده کناف

لیسه استیل کاردک پیچ گوشتی دار ظرف آماده سازی بتن

ماله استیل کاردک زاویه خارجی کاردک زاویه داخلی

ساب دسته دار ساب ماله ای کمچه



دیوارهای جداکننده کناف

۱9

7-2- اجرای زیرسازی
W112 و W111 اجرای زیر سازی

اجـرای رانرهـا: بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پاش، مسـیر عبور دیوار در کف مشـخص می شـود. بـرای بدسـت آوردن مسـیر عبور دیـوار در سـقف، می توان از 
تـراز لیـزری، اسـتاد و تـراز آبـی یـا شـاقول اسـتفاده نمود. بـا اسـتفاده از پیچ و رول پـالگ، رانرها به کف و سـقف متصل می شـوند. بـرای این منظـور، عوامل 
اتصـال در فواصـل حداکثـر 60 سـانتیمتر اجـرا می شـوند. همچنیـن، توجه شـود که فاصلـه اولین عامـل اتصال از انتهای سـازه نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر 

باشد.

نکات فنی:
قبـل از نصـب رانرهـا، نـوار فـوم کنـاف )یا دو ردیـف نوار فوم عایـق 15 میلیمتری یـا خمیر درزبند( بـر روی جان آن ها اجرا می شـود. عـدم رعایت جزئیات 	�

اخیر، سـهم زیادی در نقصان عملکرد صوتی سـاختار خواهد داشـت.
بـه طـور کلـی، دیـوار خشـک می توانـد روی کـف تمـام شـده و یـا کف سـازه ای )کـف تمام نشـده( اجـرا شـود. در صورت اجـرای دیـوار بر روی کـف تمام 	�

نشـده، مـوارد زیـر بایـد در نظر گرفته شـود:
کف باید کامال تراز و صاف باشد و در صورت وجود پستی و بلندی، باید با تمهیداتی وضعیت آن اصالح شود.ـ�
در طرفیـن دیـوار، بایـد تـا تـراز کـف سـازی نهایی، یک الیه نـوار فوم عایق اجرا شـود. بدیـن ترتیب از ایجـاد پل صوتی جلوگیری شـده، همچنیـن از نفوذ ـ�

رطوبـت مالت کف سـازی و آسـیب بـه صفحات جلوگیری می شـود.
کف سازی باید پس از اجرای صفحات صورت گرفته تا از دفن رانر در مالت کف سازی جلوگیری شود.ـ�

در مـواردی کـه بنـا بـه دالیـل اجرایـی، امـکان اتصـال رانـر به سـقف اصلی وجود نداشـته باشـد )بـه طور مثـال در سـقف های مرکـب و خرپایی(، می تـوان با 	�
اسـتفاده از اعضـا کمکـی )پـل(، ابتدا زیرسـازی مناسـبی در سـقف اصلی ایجاد نمود و سـپس رانر را بـه آن متصل نمـود. همچنین می توان ابتدا سـقف کاذب 
را اجـرا و سـپس رانرهـا را بـه آن متصـل نمـود. بـرای ایجـاد اتصال میـان رانر و سـقف کاذب می توان از مهارهـای ویژه اعضـای توخالی یا پیـچ FN )درصورت 
وجـود سـازه در محـل اتصـال(، اسـتفاده نمـود. در این حالت، اطمینان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبـود حرکات جانبی در آن ضروری اسـت. بـرای جلوگیری 
از حـرکات جانبـی، اجـرای اعضـای بادبنـدی در سـقف کاذب ضـروری خواهد بود. به عالوه، مسـائل مربـوط به عایق بنـدي صوتي، آتش بنـدي و هوابندي )به 

ویـژه در سـرویس هاي بهداشـتي که منشـاء انتشـار هـواي نامطبوع مي باشـند( بایـد در مباني طراحي و اجراي سـقف کاذب لحاظ شـود.

ــایق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
کفســــازي

اي کــف سازه     

اي  ــه کــف سازه      ــوار ب ــال دی اتصـ
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دیوارهای جداکننده کناف

در سـقف های تیرچـه بلـوک، چنانچـه رانرها در امتـداد بلوک ها قرار گرفته باشـند، می تـوان رانرها 	�
را بـا اسـتفاده از مهارهـای ویـژه اعضـای توخالی )نظیـر مهار جمع شـونده( به بلوک های سـیمانی 
یـا سـفالی متصـل نمـود. در صورتی که بلوک های سـیمانی یا سـفالی دارای مقاومت کافی نباشـند 
یـا در صورتـی کـه بلوک هـا از جنـس پلـی اسـتایرن باشـند، می تـوان رانرهـا را بـه وسـیله اعضـا 
کمکـی )پـل( بـه تیرچه هـا متصل نمـود. در غیـر این صـورت، بلوک ها باید از میان برداشـته شـده 
و رانرهـا مسـتقیما بـه دال بتنـی سـقف متصل شـوند. همچنین می تـوان ابتدا سـقف کاذب را اجرا 

و سـپس رانرهـا را بـه آن متصل نمود )شـرح در بنـد قبل(.

در صورتـي کـه بـه دلیـل محدودیت هـاي اجرایي )به طـور مثال وجود تاسیسـات متراکـم و انبوه( 	�
امـکان اتصـال رانـر به سـقف اصلي وجود نداشـته باشـد، مي تـوان از سـاختار »دیوارک« اسـتفاده 

نمود.

اجـرای اسـتادها: پـس از اجـرای رانرهـای کـف و سـقف، اسـتادها بـه طـور قائـم داخـل رانرهـا قـرار می گیرنـد. فاصله ایـن سـازه ها بنا بـه نوع سـاختار و 
عملکـرد مـورد نظـر می توانـد 30، 40 یـا 60 سـانتیمتر باشـد.

نکات فنی:
قبـل از نصـب اسـتادهای ابتـدا و انتهـای دیـوار، نـوار فـوم کنـاف )یـا دو ردیـف خمیـر درزبنـد( بـر روی جـان آن ها اجرا می شـود. عـدم رعایـت جزئیات 	�

اخیـر، سـهم زیـادی در نقصـان عملکـرد صوتی سـاختار خواهد داشـت. چنانچـه اعضای پیرامونـی دیوار از جنـس مصالح توپر باشـند )مانند سـتون بتونی 
یـا دیـوار بنایـی(، اسـتادهای ابتـدا و انتهـای دیـوار با اسـتفاده از پیـچ و رول پالگ بـه اعضای مذکـور متصـل می گردند. در صورتـی که اعضـای پیرامونی 
 TN دیـوار از جنـس مصالـح مجـوف باشـند )ماننـد دیوار خشـک(، اسـتادهای ابتـدا و انتهـای دیوار با اسـتفاده از مهارهـای ویژه اعضـای توخالی )یـا پیچ
درصـورت وجـود زیرسـازی فلـزی در محـل اتصـال( بـه اعضـای مذکور متصـل می گردنـد. در هر دو حالـت فوق الذکـر، عوامل اتصـال در فواصـل حداکثر 

60 سـانتیمتر بـه اعضـای پیرامونـی متصـل می شـود. توجـه شـود که فاصلـه اولین عامـل اتصال از انتهای سـازه نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشـد.
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بـرای سـهولت جایگیـری اسـتادها در رانرها، اسـتادها را می تـوان 5 میلیمتر کوتاه تـر از فاصله کف 	�
تـا سـقف بریـد. بدین ترتیب اسـتادها به نحوی اجرا می شـوند که بـاالی آن هـا دارای فاصله آزادی 

بـه میزان 5 میلیمتر با سـقف باشـد.
بـراي تامیـن ایسـتایي در سـاختارهاي دیـوار جداکننده، حداقـل درگیري میـان اسـتاد و رانر باید 	�

10 میلیمتـر باشـد )عـالوه بـر ایـن شـرط، باید پنـل نیز به میـزان حداقـل 20 میلیمتر با بـال رانر 
درگیر شـود(.

بـه طـور کلـی نیـازی نیسـت اسـتادها به رانرهـا متصـل گردنـد )اسـتادها می تواننـد به طـور آزاد 	�
در رانـر فوقانـی و تحتانـی قـرار گیرنـد(، زیـرا در نهایـت بـا نصب صفحـات، اسـتادها در جای خود 
تثبیـت می شـوند. امـا در صورتـی کـه به سـبب سلسـله مراتب اجرایـی قرار باشـد که اسـتادها در 

حالـت انتظـار بماننـد، می تـوان آن هـا را بـه وسـیله پانـچ بـه رانر کف و سـقف متصـل نمود.

TN ــچ پیـ
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

رانــر

اســـتاد

رانــر
اســـتاد

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

مهار جمع شــونده

T  ــال  اتصـ
فواصل مهار جمع شونده از یکدیگر

 60 سانتیمتر مى باشد.

مشخص کردن محل نسب رانر کف با ریسمان رنگی

1

برش بال های رانر با قیچی

2

پـس از بـرش بال هـا، رانـر خم و راسـت شـده تـا از محل 
بخورد بـرش  جان 

3
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اجـرای نـوار عایـق )یـا دو ردیـف خمیـر سـیلیکون( بـر 
پشـت جـان رانـر کـف و سـقف

4

انتقـال تصویـر رانـر کـف به سـقف )با اسـتفاده از اسـتاد 
تراز( و 

7

اتصال رانر به سقف با رول پالگ

10

نصب رانر کف )سوراخ کردن رانر و کف(

5

مشخص کردن محل نصب رانر سقف با ریسمان رنگی

8

برش استاد با قیچی

11

اتصال رانر به کف با رول پالگ

6

نصب رانر سقف )سوراخ کردن رانر و سقف(

9

اجـرای دو ردیـف خمیـر سـیلیکون )یـا نـوار عایــق( بـر 
پشـت جـان اسـتادهای جانبـی

12



دیوارهای جداکننده کناف

23

نصـب اسـتاد بـر روی سـاختار جانبــی )ســوراخ کـردن 
اسـتاد و دیـوار(

13

زیرسازی تکمیل شده

16

بـــرای نصــب پنــل ها از پیــچ مخصــوص و دستــگاه 
پیــچ زن اسـتفاده مـی شـود

19

اتصال استاد به دیوار بنایی با رول پالگ

14

حمـل پنـل بـه سـادگی با گیـره مخصـوص و توسـط دو 
نفـر انجـام می شـود

17

نحـوه صحیـح در دسـت گرفتـن پیـچ زن )بـه صـورت 
عمـود بـر پنـل(

20

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

15

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

18

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

21
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پنـل بایـد در جهتـی نصـب شـود کـه لبـه آزاد آن بـه 
سـمت دهانـه بـاز اسـتاد قـرار گیـرد

22

اجرای عایق پشم معدنی در فـــواصل بین استادها )توجه شود 
که تاسیسـات در مرحله قبل اجرا شـده است(

25

اجـــرای الیــه دوم پنـل هـا؛ ســـاختار W112 )الیـه دوم 
نسـبت بـه الیـه اول بـه صـورت حصیرچیـن اجـرا می شـود(

28

اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی

23

اجــرای پنل ها در طرف دیگر دیــوار )پنــل ها نسبت به 
سـمت اول به صـورت حصیرچین اجرا می شـوند(

26

درزهــای افقـی به صـورت حصیرچـین نسبت به یکدیگر قرار 
می گیرنـد )به محل سـازه های پشـت بند توجه شـود( 

24

دیـوار تکمیل شـده )خروجــی های تاسیساتــی به وسـیله 
گردبـر یـا اره چاقویـی و سـوهان ایجـاد می شـوند(

27



دیوارهای جداکننده کناف

25

اجـرای زیـر سـازی W115 : در ایـن سـاختار از دو ردیف سـازه مسـتقل اسـتفاده شـده کـه این دو ردیف سـازه به وسـیله الیـه کشسـان از یکدیگر جدا 
می شـوند. بـرای ایـن منظـور می تـوان اسـتادهای مجـاور را بـه وسـیله قطعـات نـوار فـوم کنـاف از یکدیگـر جدا نمـود. قطعـات فـوم در فواصـل حداکثر 50 
سـانتیمتر بـر روی اسـتادهای یـک ردیف سـازه چسـبانده می شـوند و اسـتادهای مجاور، مماس بـر این قطعات قـرار می گیرنـد. بدین ترتیب فاصلـه دو ردیف 

سـازه، بـه انـدازه ضخامـت الیـه فـوم خواهد بود. سـایر جزئیـات اجرای سـازه ها ماننـد روش مشـروح درW111 و W112 می باشـد.

قاب پیرامونی اول تکمیل شده

1

برش نوارهای عایق

4

اجرای ردیف دوم استـادها

7

اجرای قاب پیرامونی دوم

2

اجرای ردیف اول استادها )به صورت شاقولی(

5

زیرسازی تکمیل شده

8

اجرای نوار عایق بر روی استادها

3

ردیف اول زیرسازی تکمیل شده

6

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

9
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نکتـه فنـی: در سـاختار W115، جداسـازی دو ردیـف سـازه به لحـاظ عایـق بندی صوتـی اهمیت 
ویـژه داشـته و بـه هیـچ وجـه نبایـد دو ردیف سـازه بـه یکدیگر متصل شـوند.

اجـرای عایـق پشـم معدنـی )بسـته بـه نظـر طـراح، الیه 
عایـق مـی توانـد در یـک یـا دو ردیـف اجرا شـود(

10

اجــرای پنــل ها در طرف دیگر دیــوار )پنـل ها نسبت به 
سـمت اول به صـورت حصیرچین اجرا می شـوند(

11

اجــرای الیـه دوم پنل هـا )الیـه دوم نسـبت بـه الیه اول 
بـه صـورت حصیرچیـن اجرا می شـود(

12

اسـتادها بـه یکدیگر متصـل نبوده و به وسـیله برش هایی 
از نـوار فـوم از یکدیگر جدا می شـوند
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اجـرای زیرسـازی W116 : در ایـن سـاختار، از دو ردیف سـازه متصل به هم اسـتفاده می شـود. برای این منظور، اسـتادها به وسـیله برش هایـی از پنل به 
یکدیگـر متصـل می شـوند. ایـن قطعـات دارای ضخامـت حداقـل 12/5میلیمتـر و به ارتفـاع حداقل 30 سـانتیمتر بوده که بـه فواصل 60 سـانتیمتر از یکدیگر 
توسـط حداقـل6 عـدد پیـچ TN بـر روی اسـتادها نصـب می شـوند. فاصلـه ردیف هـای سـازه و در نتیجه پهنـای قطعات اتصـال، تابـع حجم تاسیسـات و نوع 

ادواتـی اسـت کـه در دیـوار قـرار خواهند گرفت. سـایر جزئیـات اجرای سـازه ها مانند روش مشـروح در W111 و W112 می باشـد. 

می شـوند  اجـرا  یکدیگـر  از  فاصلـه  بـا  قـاب  ردیـف  دو 
دارد( بسـتگی  تاسیسـات  حجـم  بـه  قاب هـا  )فاصلـه 

1

اسـتادهای ردیـف اول و دوم بـه وسـیله برش هایی از پنل 
بـه یکدیگر متصل می شـوند

4

اجـــرای پنــل ها در طــرف دیگر دیوار )پنـل ها نسبت 
به سـمت اول به صـورت حصیرچین اجرا می شـوند(

7

اجرای ردیف اول استادها )به صورت شاقولی(

2

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

5

اجــرای الیـه دوم پنل ها )الیــه دوم نسـبت بـه الیه اول 
بـه صـورت حصیرچیـن اجرا می شـود(

8

اجرای ردیف دوم استادها

3

اجرای عایق پشم معدنی )پس از اجرای تاسیسات(

6

خروجی هــای تاسیســاتی بــه وســیله گردبــر ایجــاد 
ند می شــو

9
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نکته فنی: اولین قطعه اتصال را می توان در فاصله 75 سانتیمتری از کف اجرا نمود.

افزایش طول استاد
حتـی االمـکان، اندازه اسـتادها باید متناسـب بـا ارتفاع دیوار انتخاب شـود. بـرای این منظور، اسـتفاده 
از اسـتاد بـا طـول بلنـد و برش آن به طـول دلخواه راهکار مناسـبی خواهـد بود. در صورت اسـتفاده از 

اسـتادهای کوتـاه، افزایـش طول اسـتادها به یکـی از روش های زیـر امکان پذیـر خواهد بود:
همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل )1(	�
استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل )2(	�
استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل )3(	�
استفاده از برشی از پروفیل UA مطابق جدول همپوشانی و شکل )4(	�

برای اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاری 
مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ برای ایجاد اتصال استفاده نمود.

نکات فنی:
در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته، باید سازه گذاری به صورت حصیر چین انجام شود.	�
افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.	�
استادها تنها در جهت عمودی می توانند افزایش طول داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمی باشد.	�

استادuطول همپوشانی

50 cm

70(75) cm

100 cm

125 cm

150 cm

≤

≤

≤

≤

≤

C(W)/UA 50

C(W) /UA 70(75)

C(W)/UA 100

C(W)/UA 125

C(W)/UA 150

. 
60

0 
. 

75
0 

. 
16

50
 . 

30
0 

   

شـــکل4  شـــکل 3 شـــکل 2 شـــکل 1 
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 استاد2
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 استاد3

 استاد2
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u
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u
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پروفیل 
UA

پروفیل
UA 

رانـر

پروفیل
UA 

پروفیل
UA 

UA پروفیل
جهت همپوشانى
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7-3- اجرای بازشوها
بـرای ایجـاد یـک بازشـو )ماننـد چهـار چوب در، دریچـه بازدیـد، دریچه تهویـه، تابلوی برق و جعبـه آتش نشـانی( قاعده کلـی کار بر مبنای حفظ اسـتحکام، 
یکپارچگـی و ایسـتایی سـاختار از طریـق ایجـاد یـک قـاب متکـی به سـازه های مجاور می باشـد. توجه شـود که چنانچـه ابعاد بازشـو از فاصله میان دو اسـتاد 
تجـاوز نمایـد، بایـد از اسـتادهای کمکـی جهـت ایجـاد زیرسـازی برای پنل ها اسـتفاده نمـود. به عنوان یـک قاعده کلـی، در هیچ حالتـی نباید فاصلـه عناصر 

قائـم )کـه بـه عنـوان تکیـه گاه بـرای الیه های پوششـی عمل می کننـد( از فاصله اسـتاندارد تعریف شـده برای اسـتادگذاری تجـاوز نماید.

7-4- نصب صفحات
در این بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات روکش دار گچی اشاره شده است*.

در سـاختارهای دیـوار، توصیـه می گـردد کـه صفحـات گچـی )بـه دلیل بیشـتر بـودن مقاومـت طولی نسـبت به عرضـی( به صـورت عمودی نصب شـوند 	�
)راسـتای طولـی پنل، هم راسـتای اسـتاد اجرا شـود(.

اتصـال صفحـات گچـی بـه زیرسـازی، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت می گیرد. پیچ مـورد مصرف 	�
بـرای نصـب پنـل بایـد بـه نحـوی انتخاب شـود که پـس از عبـور از الیه های پوششـی، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زیرین نیز نفـوذ کند.

فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا بـر روی صفحـات گچـی 25 سـانتیمتر می باشـد. در سـاختارهای دو الیـه، فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا در الیـه اول )الیـه 	�
پوششـی زیریـن( را می تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر )75 سـانتیمتر( افزایـش داد. در صورت اسـتفاده از صفحـات با ضخامـت 20 میلیمتر و بیشـتر، فاصله 

مجـاز اجـرای پیچ هـا در الیـه زیریـن 60 سـانتیمتر و در الیـه نهایـی 20 سـانتیمتر می باشـد.
صفحات نباید به رانر فوقانی )سقفی( متصل شوند.	�

ساختار
دیوار جداکننده

الیه سومالیه دومالیه اول**

عرض پنل***
[mm]

عرض پنل
[mm]

عرض پنل
[mm]

1200600 12006001200600
----250200تک الیه
--750600250200دو الیه
750600500300250200سه الیه

* جهت کسب اطالعات تکمیلی، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی« رجوع شود.
** در ساختارهای چندالیه، منظور از الیه اول، الیه زیرین 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.

اســـتاد

دریچه     
ــد بازدیـ

اســـتاد
بنـــدي قاب     رانــر 

دریچه     
ــد بازدیـ

ــد   بازدیـ بنـــدي در محل نصـــب دریچه       قاب     جزئیـــات 
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 نکات فنی:
حتی االمکان، اندازه صفحات باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در 	�

صورت استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در الیه پوششی ایجاد شده که در 
ساختارهای تک الیه، اجرای سازه پشت بند در محل درزهای افقی الزامی است.

صورت 	� به  باید  صفحات  الیه،  چند  و  الیه  تک  ساختارهای  کلیه  در 
حصیرچین اجرا شوند. برای این منظور، فاصله دو درز باید حداقل 40 
امتداد  سانتیمتر در نظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و 
یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد 
ترک در محل درزها می شود.  در ساختارهای چند الیه، فاصله دو درز 

افقی می تواند تا 20 سانتی متر کاهش یابد.
محل 	� در  و  شکل   »L« صورت  به  گچی  صفحات  باید  درها،  محل  در 

بازشوهای بزرگ دیگر )نظیر تابلوی برق و جعبه آتش نشانی توکار(، به 
صورت »C« شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد 
در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات 

اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهای قائم ترک ایجاد خواهد شد.
بـه لحاظ ایسـتایي، عایق بنـدي صوتي، آتـش بندي و هوابنـدي، اجراي 	�

صفحات گچي در کل ارتفاع دیوار و امتداد آن ها در فضاي پشـت سـقف 
کاذب تـا سـقف اصلي الزامي اسـت. در صـورت فراهم نبودن شـرایط، به 
ویـژه وضعیـت تاسیسـات در پشـت سـقف کاذب،  مـي توان ابتدا سـقف 
کاذب را اجـرا و سـپس دیـوار جداکننـده را بـه آن متصل نمـود )در این 
حالـت مي باید با اسـتفاده از عناصر مهار بندي جانبي، اسـتحکام سـقف 
کاذب را تامیـن نمـود(. بـه عنـوان راه حـل دیگـر مـي تـوان از سـاختار 
»دیـوارک« اسـتفاده نمـود. در هـر دو روش بایـد مسـائل مربـوط بـه 
عایـق بنـدي صوتـي، آتش بنـدي و هوابندي )بـه ویژه در سـرویس هاي 
بهداشـتي که منشـاء انتشـار هواي نامطبوع مي باشـند( در مباني طراحي 
و اجـراي سـقف کاذب لحـاظ گردد. همچنین در سـاختارهای دوالیه، در 
صـورت عـدم امتـداد الیـه دوم صفحه روکشـدار گچـی تا سـقف اصلی، 
سـاختار مذکـور دیـوار تک الیه )W111( محسـوب خواهد شـد که این 

امـر بـر روی ظرفیـت باربری و ایسـتایی سـاختار تاثیر گذار می باشـد.

در هنـگام نصـب صفحـات، بایـد به جهت اسـتادها توجه نمـود. همـواره صفحات را بایـد در جهتی  §
نصـب نمـود کـه لبـه آزاد صفحـه به سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیرد. رعایـت این نکتـه به نصاب 

اجازه می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
براي  تامین ایستایي در ساختارهاي دیوار، حداقل درگیري میان پنل و بال هاي رانر باید 20 میلیمتر  §

باشد )عالوه بر این شرط، باید استادها به میزان حداقل 10 میلیمتر با رانر درگیر شوند(.
بـراي سـهولت در نصـب صفحـات در سـاختارهاي دیـوار، صفحـات بایـد بـه انـدازه 1 سـانتیمتر  §

کوتاهتر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.

توجه: برای استفاده از پنل های با ضخامت 9/5 میلیمتر و کمتر )که به طور کلی در ساختارهای تزئینی 
کاربرد دارند(، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

      

پنـل بایـد در جهتـی نصـب شـود کـه لبـه آزاد آن بـه 
سـمت دهانـه بـاز اسـتاد قـرار گیـرد

جزئیات حصیرچینى الیه هاى پوششى

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل الی پنـــل دوم ــه  الی
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7-5- نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
پس از نصب صفحات گچی در یک سمت، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نصب می شوند*. 

7-6- نصب الیه عایق
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی، اجـرای الیه عایق صـورت می گیرد. عایق مناسـب جهت دیوارهـای جداکننده کنـاف، عایق معدنی می باشـد. 

اجـرای ایـن مرحلـه بایـد بـه گونه ای باشـد کـه هیچ گونه شـکاف، درز و یـا فاصله خالـی بین قطعات عایق وجود نداشـته باشـد.

7-7- اجرای درز انقطاع
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت. به طـور معمول، بـرای فواصـل حداکثر هر 15 متـر در دیوارهای مسـتقیم و پیوسـته، 
یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. بـه طـور کلـی، درزهای انقطـاع )کـه درز کنترل نیـز نامیده می شـوند( بـرای ایجاد هماهنگـی میان سـاختار دیوار 

و جابجایی هـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه می شـود. بـرای اجـرای این گونـه درزهـا، روش های زیر در دسـترس می باشـد:

اجراي اتصاالت کشویي لغزان در ساختار دیوار؛ که غالباً در ساختارهای دارای کد حریق مورد استفاده قرار می گیرند.	�
اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ایـن 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 یـا توکار توسـط پیچ به سـاختار 
می گردند. متصـل 

تذکر: در اجرای درزهای انقطاع، عالوه بر ایجاد درز در الیه های پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.

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

        
    V        

a ≥ a a a ≤ 30 mm
≤ ≤
  

  (  )       

       

      TB 

  

      TN 
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7-8- تکمیل ساختار، درزگیری و آماده سازی
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی و اجـرای الیـه عایـق، پنل ها در سـمت دیگـر دیوار اجرا می شـوند. پـس از این مرحله، سـاختار دیـوار تکمیل 

گشـته و آمـاده درزگیری و آماده سـازی می باشـد*. 

تذکـر: در سـاختارهای چنـد الیـه ای کـه دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریق می باشـند، درزگیـری الیه های زیریـن با بتونـه درزگیر کنـاف الزامی 
اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر برای درزگیـری الیه هـای زیرین ضـرورت ندارد.

7-9- تمهیدات ویژه
در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیـز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای وجود داشـته باشـد، بایـد با اجرای جزئیـات ویژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل 
اتصـال دیـوار بـه سـقف اجـرا نمـود. توجـه شـود کـه در برخـی جزئیـات، از رانر ویـژه با بال بلند اسـتفاده شـده کـه در این صـورت، اسـتادها بایـد حداقل به 

انـدازه خیـز مـورد انتظار، کوتـاه تر بریده شـوند.

* جهت درزگیری و آماده سازی صفحات، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی« رجوع شود.

≥ 
20≥ 10

a
≥ 

a
a

 
      

     
   

      
  8  6

a = 10 to 30 mm

     
( 3dB          )      
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تذکـر مهـم: سـاختارهای دارای کـد حریـق دارای ضوابـط و جزئیات ویژه هسـتند؛ لـذا برای اسـتفاده از این نوع سـاختارها در پـروژه ها، هماهنگـی با دایره 
پشـتیبانی فنـی شـرکت کناف ایـران قویا توصیه می شـود.

8-۱- الیه های پوششی
در دیوارهایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـی نوع FR یا FM اسـتفاده می شـود. ضخامـت و تعداد الیه های پوششـی بر اسـاس کد 

حریـق مورد نظـر تعیین می شـود.

توجه: در زمان الیه گذاری، نکته بند 8-7 مد نظر قرارگیرد.

8-2- درز انقطاع
در ساختارهای دارای کد حریق، درزهای انقطاع از طریق اجرای اتصاالت کشویی لغزان تامین می گردند.

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 
(F30داراي کــد حــریق)

≥ 20 ≥ 20a a a ≤ 20 mm

اســـتاد
پنـــل

نــوار پنـــل
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

a20a20a
≥≥

a ≤ 20 mm

LB

اســـتاد

TN ــچ پیـ
نــوار پنـــل

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم) سازه     

ــه فواصـــل  ــچ      ب پیـ
حـــداکثر 500 م.م 

a 20 a 20 a
≥ ≥

a ≤ 20 mm

اســـتاد
UD     سازه

ــایق نــوار ع
نــوار پنـــل

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 
(F90داراي کــد حــریق)

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 
(F90داراي کــد حــریق)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق
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8-3- بازشوها
در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حریـق، یکـی از نقـاط ضعف مهم، بازشـوها می باشـند. مـواردی نظیر درهـا و دریچه های بازدیـد باید بـا جزئیات ویژه 

اجـرا و در برخـی مـوارد از نـوع مقـاوم در برابـر حریـق انتخاب شـوند و میزان مقاومت در برابر حریق مسـاوی با سـاختار دیوار داشـته باشـند.

8-4- تاسیسات
نفـوذ کابـل بـرق در دیوارهـای مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی مجـاز اسـت که کابل بـه صورت تـک بوده و محـل نفوذ آن کامال توسـط مـالت گچ )یا 	�

مـواد مشـابه نظیر پرلفیکـس( پر و مسـدود گردد.
در ساختارهای دارای کد حریق، باید محل قوطی های برق را با تمهیداتی در برابر نفوذ حریق محافظت نمود.	�

دیوارهـای جداکننـده بـا عایـق حداقـل B2 یـا بدون عایـق: در این نـوع سـاختارها، بایـد پشـت قوطی های بـرق را بـا اسـتفاده از صفحـات گچی یا 
مـالت گـچ، بـا ضخامـت معـادل الیه های پوششـی دیـوار، پوشـاند و محافظـت نمود. 

بـرای دیوارهـای جداکننـده ای کـه صرفـا دارای یک ردیف سـازه هسـتند، می تـوان ناحیه پشـت قوطی برق را با اسـتفاده صفحـات گچی یا الیه پشـم معدنی 
بـه ترتیب زیر پوشـش داد:

صفحـات گچـی بـا ضخامـت معـادل الیه هـای پوششـی دیـوار، به ارتفـاع از کف تـا حداقـل 50 سـانتیمتر باالتـر از باالترین قوطی بـرق و از طرفیـن تا دو 	�
اسـتاد مجـاور، بـه وسـیله بتونـه درزگیـر کنـاف یـا با اسـتفاده از پیـچ پنل بـه پنل کنـاف، بـر روی صفحه پشـتی دیوار اجرا می شـود.

الیـه پشـم معدنـی از نـوع S، بـه ارتفـاع از کـف تا حداقل 50 سـانتیمتر باالتر از باالتریـن قوطی برق و از طرفین تا دو اسـتاد مجاور، بر روی صفحه پشـتی 	�
دیـوار اجـرا می شـود )بـه نحـوی کـه در جـای خـود محکـم و ثابت بمانـد(. حاصل ضـرب ضخامـت الیه پشـم معدنی مصرفـی )بـه سـانتیمتر( در چگالی 
آن )بـه کیلوگـرم بـر متـر مکعـب( بایـد حداقـل 180 شـود. توجه شـود که قسـمت فشـرده شـده الیـه عایق در پشـت قوطـی بـرق، بایـد دارای ضخامت 

حداقـل 30 میلیمتر باشـد. 

مثال: الیه پشم معدنی )نوع S( به ضخامت 6 سانتیمتر و با چگالی 30 کیلوگرم بر متر مکعب )180=30 × 6( مناسب است.
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اسـتاندارد  اسـاس  بـر  شـده  سـاخته  جداکننـده  دیوارهـای 
DIN4102-4، دارای عایـق پشـم معدنـی با نقطـه ذوب حداقل 

سـانتیگراد: درجـه   ۱000
الیـه عایـق تعریف شـده بـرای حفاظـت در برابر حریـق، به طـور معمول و 
بـر اسـاس اسـتاندارد اجرا شـده، بـا این توضیح که قسـمت فشـرده شـده 
الیـه عایـق در پشـت قوطی برق، بایـد دارای ضخامت حداقـل 30 میلیمتر 

باشد.

نکتـه مهـم: در دیوارهـای دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریق، 
نصـب پشـت بـه پشـت قوطی هـای بـرق مجاز نیسـت.

8-5- الیه عایق
یکـی از نـکات قابـل توجـه در اجـرای الیـه عایـق، مهـار آن در مقابـل فـرو افتادگـی اسـت. برای حصـول اطمینـان از اسـتقرار الیـه عایق در محـل خود، 	�

تخته هـای عایـق بایـد بین اسـتادها فشـرده شـوند.
توصیـه می شـود کـه از الیـه عایـق بـه صورت یکپارچه اسـتفاده شـود. در صورت وجـود درز انقطاع، نباید شـکاف، درز و یـا فاصله خالی بیـن قطعات عایق 	�

وجـود داشـته باشـد. همچنین، اصول حصیـر چینی در نصـب الیه عایق باید رعایت شـود.
ضخامـت، چگالـی و سـایر خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی مصرفی بر اسـاس کد حریـق مورد نظـر تعیین می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت از 	�

عایق هـای بـا مشـخصات خاص اسـتفاده شـود )به عنوان مثـال، دارا بودن دمـای ذوب باالتـر از 1000 درجه سـانتیگراد(*.

* در همین راستا، رجوع به جداول مرتبط در همین دفترچه و توجه به تذکراتی که در این خصوص ارائه شده است، الزامی است.

ــرق در  ــی هاي ب نصـــب غــیر مجاز قوط
ــوتی ــایق صـ داراي کــد حــریق و یــا ع دیوارهاي         

ــرق ــی ب قوط

ــدنی ــایق پشـــم مع ع
                  فشـــرده

ــرق ــی ب قوط

(≥ 30mm)

ــدنی ــه پشـــم مع نحـوه  قرارگــــیري الی
ــرق ــی ب در پشـــت قوط
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8-6- درزگیری
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بایـد به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی که 	�

سـاختاری نفـوذ ناپذیـر و یکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بایـد کامال آتش بند شـود(. 
توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ویژه داشته و درزها و سر پیچ ها باید با بتونه درزگیر کناف کامال پر شوند.	�
در سـاختارهای چنـد الیـه، درزگیـری الیه هـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری الیه هـای زیرین 	�

ندارد. ضـرورت 
محـل اتصـال دیـوار بـه عناصـر پیرامونـی بایـد بـا بتونـه درزگیر کنـاف کامال پر شـود، به نحـوی که هیچ گونـه روزنـه ای برای نفـوذ حریق وجود نداشـته 	�

باشـد. توجـه شـود کـه نـوار فومـی )یـا خمیـر درزبند( که بـرای صدابندی بـه کار مـی رود، باید حداقـل از نوع B2 بـوده و بـه ضخامت حداقـل 5 میلیمتر 
توسـط بتونـه درزگیـر کنـاف کامال پوشـانده شـود. عـدم رعایت جزئیات اخیـر، موجب ذوب شـدن نوار فوم )یـا خمیر درزبنـد( و باز شـدن روزنه ای جهت 

نفـوذ آتش خواهد شـد.

8-7- گچ پوششی
در ساختارهای دارای کد حریق، اجرای الیه گچ پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 میلیمتر بر کل سطح صفحات توصیه می شود.

8-8- بارگذاری
در ساختارهای دارای کد حریق، اتصال بار به دیوار مجاز نبوده و هر گونه بار فقط باید به سازه بنا متصل گردد.

8-9- اتصال سقف کاذب به دیوار
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حریـق 30 تـا 90 دقیقـه باشـد می تواند به دیـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ایـن که هر دو سـاختار 
دارای کـد حریـق مشـابه باشـند. در ایـن صـورت سـطح دیـوار )در محـل اتصـال( بایـد کامـال صـاف بـوده و الیه پوششـی سـقف باید کامـال به آن بچسـبد و 
درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حریـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح دیـوار صاف نباشـد، بایـد 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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8-۱0- اتصال دیوار به سقف کاذب
اتصـال دیوارهـای خشـک بـه سـقف کاذب دارای کـد حریـق، بایـد به نحوی باشـد که در صـورت فروریزی دیوار بـر اثر وقوع حریـق، نیروی اضافه ای از سـوی 

دیـوار بـه سـقف وارد نشـود. در این رابطـه راه حل های زیـر وجود دارد:

سـاختار بـا کـد حریـق از پایین سـقف کاذب: در این حالـت، الیه های پوششـی دیـوار نبایـد به رانـر فوقانـی متصل شـوند؛ لیکـن باید تا سـقف کاذب 
ادامـه یافتـه و کامـال به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.

سـاختار بـا کـد حریـق از باالی سـقف کاذب/ سـاختار با کد حریـق از پاییـن و باالی سـقف کاذب: در ایـن حالت، دیـوار بایـد با اتصال کشـویی 
)بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر( به سـقف کاذب متصـل گردد.

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

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

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

عضو بادبندى
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در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیـز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای وجود داشـته باشـد، باید با جزئیـات ویژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل اتصال 
دیـوار بـه سـقف اجـرا نمـود. توجـه شـود کـه در برخـی جزئیـات، از رانر ویـژه با بال بلند اسـتفاده شـده کـه در ایـن صورت، اسـتادها بایـد حداقل بـه اندازه 

خیـز مـورد انتظار، کوتـاه تر بریده شـوند. 

نکتـه فنـی: در صورتـی کـه دیـوار جداکننـده دارای کـد حریق باشـد، اتصـال آن بـه سـقف کاذب در صورتی مجاز بـوده کـه سـقف کاذب دارای کد حریق 
معادل یا بیشـتر باشـد.

8-۱۱- اتصـال دیوار به کف
در دیوارهـای دو الیـه، در صورتـی کـه الیـه دوم بـا فاصلـه از کـف اجـرا شـود )نظیـر حالتـی کـه قرنیـز تـوکار یـا عایـق کاری سـرویس های بهداشـتی اجرا 

می شـود(، بایـد یـک الیـه نـوار محافـظ از پنـل معـادل الیـه پوششـی، در داخـل رانـر و پشـت الیـه اول اجرا شـود.

10
≥ 

a
20

a
a

≥
≥

     
 

      

a = 10 to 20 mm

a = 10 to 30 mm

  

  

20
10

≥ 
a

a
a

≥
≥

     

 

a = 10 to 20 mm

a = 10 to 30 mm

  

  

      
(         )

      
(         )

≥ 
25

         
          
 (     ) 

   

 
     

 
(    )

      
(  )



40

دیوارهای جداکننده کناف

9-۱- بارگذاری سبک و نیمه سنگین
ظرفیـت باربـری دیوارهـای کنـاف بـر اسـاس خـروج از مرکزیـت بـار و بـا 

توجـه بـه نمودارهـای زیـر تعییـن می شـود. 

 DIN 18183 ظرفیت باربری دیوارهای خشـک بر اسـاس اسـتانداردهای
و DIN 4103 و با در نظر گرفتن فرضیات زیر محاسـبه شـده اسـت:

خـروج از مرکزیـت بـار، حداکثـر 30 سـانتیمتر )بـه طـور مثـال، عمق 	�
قفسـه حداکثـر 60 سـانتیمتر؛ توضیح ایـن که خـروج از مرکزیت، برابر 

بـا نصف عمق قفسـه اسـت(
بـازوی لنگـر، حداقـل 30 سـانتیمتر )بـه طـور مثـال، ارتفـاع قفسـه 	�

سـانتیمتر(  30 حداقـل 
تعداد ادوات اتصال، حداقل دو عدد	�
فاصله ادوات اتصال، حداقل 7/5 سانتیمتر	�

بـر اسـاس نمودارهـای بارگـذاری رو بـه رو، بارهای طره ای تـا 85 کیلوگرم 
بـر متـر طـول دیـوار در سـاختار دیوارهـای W111 و W115 و بارهـای 
طـره ای تـا 115 کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار در سـاختار دیوارهـای 
W112 و W116 بـه طـور مسـتقیم و در هـر نقطـه ای بـر روی صفحـه 

گچـی )بـدون نیـاز بـه سـازه پشـتیبان( قابـل حمل می باشـند. 
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9- نصب بارهای طره ای
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مثال ۱: تعیین وزن مجاز قفسه ای به عمق 30 سانتیمتر و عرض 80 سانتیمتر بر روی دیوار جداکننده تک الیه کناف
مطابـق بـا نمـودار 1، بـر محـور افقـی و از نقطـه 30 سـانتیمتر کـه نمایشـگر عمق قفسـه می باشـد، عمودی ترسـیم می شـود تا خط مـورب مربـوط به عرض 
قفسـه 80 سـانتیمتر را قطـع کنـد. از محـل تقاطـع، خـط افقـی بـر محـور قائـم کـه نمایشـگر بـار مجـاز قفسـه می باشـد، ترسـیم می شـود. همـان گونه که 
مالحظـه می شـود، وزن مجـاز قفسـه 50 کیلوگـرم بـوده کـه در محـدوده ای قـرار دارد که حداقـل دو عدد عامـل اتصال مجاز )نظیـر مهار جمع شـونده( مورد 

نیـاز اسـت. فاصلـه ایـن دو عامل اتصـال نباید از 7/5 سـانتیمتر کمتر باشـد.

مثال 2: تعیین وزن مجاز قفسه ای به عمق 45 سانتیمتر و عرض 80 سانتیمتر بر روی دیوار جداکننده دو الیه کناف
مطابـق بـا نمـودار 2، بـر محـور افقـی و از نقطـه 45 سـانتیمتر کـه نمایشـگر عمق قفسـه می باشـد، عمودی ترسـیم می شـود تا خط مـورب مربـوط به عرض 
قفسـه 80 سـانتیمتر را قطـع کنـد. از محـل تقاطـع، خـط افقـی بـر محـور قائـم کـه نمایشـگر بـار مجـاز قفسـه می باشـد، ترسـیم می شـود. همـان گونه که 

مالحظـه می شـود، وزن مجـاز قفسـه 65 کیلوگـرم بـوده کـه در محـدوده ای قـرار دارد کـه حداقـل دو نقطه اتصـال مورد نیاز اسـت.

نصب بارهایي نظیر قاب عکس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرویس بهداشتی بر روي دیوارهاي کناف به سادگي قابل انجام است. براي این منظور، طیف وسیعي 
از عوامل اتصال وجود دارد که نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذاري و نوع کاربرد انتخاب مي گردد:

قـاب X )ایکـس(: بـراي نصـب الحاقاتـي ماننـد قاب عکـس و سـاعت بـر روی دیوارهای کنـاف، از 
قـالب هـاي موسـوم بـه ایکس اسـتفاده مي شـود. از مزایاي قالب ایکس، سـهولت نصب آن مي باشـد. 
بـراي ایـن منظـور، میـخ قالب بـه راحتي و در نقطـه دلخواه داخل صفحه گچي فرو نشـانده مي شـود. 
قالب هـای ایکـس در سـه نـوع تـک، دو و سـه میخ عرضه شـده که بـه ترتیـب دارای ظرفیـت باربری 

5، 10 و 15 کیلوگـرم می باشـند.

مهـار جمـع شـونده: این نـوع مهارهـا در دو نوع فلـزي و پالسـتیکي، و در طول های مختلف بـرای دیوارهای یـک و چند الیه تولید می شـوند )توجه شـود که 
در هنـگام انتخـاب مهـار، بایـد تعـداد و ضخامـت الیه های پوششـی دیـوار در نظر گرفته شـود(. برخی کاربردهای مهارهای جمع شـونده به شـرح زیر می باشـد:

اتصال دیوار کناف به بلوک های سیمانی یا سفالی در سقف های تیرچه بلوک	�
اتصال دیوار کناف به سقف کاذب کناف	�
نصب قفسه های آشپزخانه بر دیوار کناف	�

ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده به شرح زیر می باشد:
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده فلزی )قطر پیچ: M5 و M6( برای دیوارهای تک الیه* و دو الیه به ترتیب 30 و 50 کیلوگرم می باشد.	�
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده پالستیکی )قطر: Ø8 و Ø10 ( برای دیوارهای تک الیه* و دو الیه به ترتیب 25 و 40 کیلوگرم می باشد.	�

* ضخامت هر الیه پنل: 12/5 م.م

مهار جمع شونده فلزی )دیواردو الیه(مهار جمع شونده فلزی )دیوار تک الیه(مهار جمع شونده پالستیکیمهار حلزونی فلزیبولت کش

قالب ایکس
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نکتـه اجرایـی: مهـار جمـع شـونده فلزی بـه دو صورت قابل نصب اسـت؛ بـا بولت کش و بـدون آن. در صورتـی که بولت کش در دسـترس نباشـد، می توان 
بـا اسـتفاده از یـک پیـچ گوشـتی و قطعـه متصـل شـونده )یا با اسـتفاده از یک پیچ گوشـتی و یک خـط کش فلزی( مطابق شـکل زیـر عمل نمود.

روش ۱: نصب با بولت کش

روش2: نصب بدون بولت کش

نکته اجرایی: روی محل کاشی کاری شده حتما با بولت کش مهار زده شود.

مهـار صلیبی: کاربـرد این نـوع مهارها مشـابه بـا مهارهای جمع شـونده 
اسـت. مهارهـای صلیبـی در انـواع و انـدازه هـای متنـوع تولیـد می شـوند. 
ظرفیـت باربـری مهارهـای صلیبـی کنـاف بـر حسـب نـوع بیـن 20 تا 30 
کیلوگـرم می باشـد. از نظـر سـاختار، مهارهـای صلیبـی در دو نـوع ثقلی و 
فنـری دسـته بنـدی می شـوند. توجه شـود کـه در نـوع ثقلـی، در صورتی 
کـه انتهـای صلیبی شـکل رو بـه پایین قرار گیـرد، مهار قابل اجـرا نخواهد 

بود. 

مهار صلیبی فنری
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مهـار لگـن روشـویی: ایـن نـوع مهـار بـه شـکل صلیبـی بـوده و ویـژه نصـب لگن هـای روشـویی 
می باشـد. ظرفیـت باربـری ایـن نـوع مهـار 180 کیلوگـرم می باشـد. در مواردی کـه تـراورس در دیوار 
پیـش بینـی نشـده باشـد بـه جای پیـچ روکا، می تـوان لگـن روشـویی را به وسـیله مهار صلیبـی ویژه 

)نظیـر KM10 شـرکت فیشـر( بـه دیـوار متصـل نمود.

نکتـه: در صـورت اسـتفاده از مهـار لگن روشـویی )KM10( دیوار می بایسـت دو الیه بـا حداقل 140 
میلیمتـر عمق تو خالی باشـد.

ــوند.  ــد می ش ــتیکی تولی ــزی و پالس ــوع فل ــا در دو ن ــوع مهاره ــن ن ــی: ای ــار حلزون مه
ظرفیــت باربــری مهارهــای حلزونــی بــرای دیوارهــای تــک الیــه و دو الیــه* بــه ترتیــب 8 
و 11 کیلوگــرم می باشــد. برخــی کاربردهــای مهارهــای حلزونــی بــه شــرح زیــر می باشــد:

نصب قفسه های کوچک )نظیر جعبه کمک های اولیه( بر دیوار کناف	�
نصب سازه تراز سقف های کاذب کناف به دیوار کناف	�
نصب قرنیزهای چوبی و پلیمری به دیوار کناف	�

نکته: توجه شود که مهارهای حلزونی برای نصب بارهای دینامیکی و سطوح کاشی کاری شده مناسب نمی باشند.
تذکـر: ظرفیت هـای ذکـر شـده مربـوط به خـود عامل اتصال اسـت، نه سـاختار خشـک. همچنیـن، ظرفیت های باربـری ممکن اسـت در محصـوالت تولیدی 

شـرکت های مختلـف، متفـاوت باشـد. بنابرایـن، ظرفیـت باربری اعالم شـده از سـوی شـرکت تولید کننده حاکـم بر طـرح خواهد بود. 

9-2- بارگذاری سنگین**
بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN 18183 و DIN 4103، نصـب بارهـای طـره ای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهـای 1 و 2، بـه طـور مسـتقیم بر روی 
صفحـات گچـی مجـاز نمی باشـد. بر اسـاس اسـتانداردهای مذکور، بارهـای طره ای بزرگتـر از مقادیر منـدرج در نمودارهای فـوق و کوچکتر )یا مسـاوی( 150 
کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار )خـروج از مرکزیـت بار، حداکثر 30 سـانتیمتر( باید توسـط سـازه های پشـتیبان به اسـتادهای مجـاور منتقل شـود. رادیاتورها 

و لگن هـای روشـویی دیـواری از این دسـته بارها هسـتند.

9-3- بارگذاری نامتعارف**
بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN 18183 و DIN 4103، حداکثـر بـار طـره ای کـه می تـوان بـه وسـیله سـازه پشـتیبان بـه اسـتادهای مجاور منتقـل نمود، 
150 کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار بـوده )خـروج از مرکزیت بـار، حداکثر 30 سـانتیمتر( و بارهـای بیش از این مقدار باید توسـط سـازه ای مسـتقل از دیوار، 

بـه بدنـه اصلـی سـاختمان وارد شـود. توالت هـای فرنگی دیـواری از این دسـته بارها هسـتند.

* ضخامت هر الیه پنل: 12/5 م.م
** برای بارگذاری سنگین یا بارگذاری نامتعارف با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

)KM10( مهار لگن روشویی

رولپالگ حلزونی
فلزی

رولپالگ حلزونی 
پالستیکی )دوالیه(

رولپالگ حلزونی 
پالستیکی )تک الیه(
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۱0-۱- لوله کشی
جهـت اجـرای لوله هـای آب و فاضـالب کـه در مسـیرهای قائـم قـرار دارنـد، از سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. ایـن سـازه بـه عنـوان یـک صفحه 
مونتـاژ عمـل کـرده کـه لوله هـا و زانویی هـا بـر روی آن نصب می شـود. این سـازه پشـتیبان توسـط پیـچ LN کناف، به اسـتادهای مجـاور متصل می شـود. در 
دیوارهـای تاسیسـاتی، بـرای عبـور تاسیسـات افقـی بیـن دو ردیـف سـازه می توان یـک قطعه سـازه C یا U را به اسـتادهای دو طـرف متصل نمود و از بسـت 

مناسـب جهـت مهار لوله هـا اسـتفاده نمود.

SP60 اتصال لوله های تاسیساتی به سازه پشتیبان اتصـال سازه پشتیبـان SP60 بـه استـادهـای مجـاور

LN 
 

SP60      

     

LB 

 

     

LB 

 

        

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱0- اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
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نکات فنی:
جهـت اجـرای خروجـی لوله هـای آب و فاضـالب در صفحـات، از گردبر اسـتفاده می شـود. انـدازه قطر گردبـر باید 10 میلیمتـر از قطر لوله خروجی بیشـتر 	�

باشـد. درز بیـن لولـه خروجـی و بخـش برش خورده، به وسـیله خمیر درزبند مناسـب )نظیر چسـب سـیلیکون( درزبندی می شـود.
در صورتـی کـه قطـر خروجـی از 16 سـانتیمتر بیشـتر باشـد، خروجی مذکور بازشـو تلقی شـده و از قواعـد اجرای بازشـوها پیروی می کنـد. در این حالت، 	�

بایـد اطـراف خروجـی توسـط یک قاب سـاخته شـده با سـازه های C و U تقویت شـده، تا یکپارچگی و انسـجام سـاختار حفظ شـود.
در صـورت قرارگیـری سـازه پشـتیبان در مجـاورت اسـتاد اول متصـل بـه دیـوار، از یـک قطعـه رانر کمکـی )به طـول حداقل 30 سـانتیمتر( بـرای اتصال 	�

سـازه پشـتیبان اسـتفاده می شـود. بـرای ایـن منظـور، رانـر کمکـی موقتـا به وسـیله پانـچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب صفحـات، اتصال 
نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد.

۱0-2- نصب روشویی
بـرای نصـب لگـن روشـویی )اعـم از دیـواری و پایـه دار(، از یک قطعه چـوب عمل آوری شـده به طول 
56 )36 بـرای اسـتاد گـذاری بـا فاصلـه 40 سـانتیمتر(، ارتفـاع 30 و ضخامـت 4 سـانتیمتر اسـتفاده 
می شـود. ایـن تختـه چوبـی کـه اصطالحـا »تـراورس« نامیـده می شـود، بـه وسـیله پیـچ TN35 بـه 
فواصـل حداکثـر 5 سـانتیمتر بـه اسـتادهای طرفیـن متصـل می شـود. در صـورت اسـتفاده از قطعات 
چوبـی بـا ضخامـت کمتـر )نظیـر تختـه چنـد الیـی چوبی بـه ضخامـت 20 میلیمتـر(، می تـوان از دو 

قطعـه نبشـی L25 بـرای نصـب تـراورس به سـازه های مجـاور اسـتفاده نمود.
پـس از نصـب تـراورس، بایـد عامـل اتصـال ویـژه نصـب روشـویی )مطابـق تصویـر مقابل( به تـراورس 
متصـل شـود. حداقـل قطـر و طـول مناسـب بـرای ایـن عامـل اتصـال بـه ترتیـب 8 و 135 میلیمتـر 

می باشـد. 
در مـواردی کـه تـراورس در دیـوار پیـش بینی نشـده باشـد، می تـوان لگن روشـویی را به وسـیله مهار 

صلیبـی ویـژه )نظیر KM10 شـرکت فیشـر( به دیـوار موجود متصـل نمود. 

LN 

  
      

SP60      

SP60        

 

≥ 300 mm

اتصال ویژه نصب روشویی )روکا(
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جزییات نصب لگن روشویى (با تراورس کم ضخامت) و لوله هاى تاسیساتى
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اتصـال قطعات نبشـی L25 به استادهای مجـاور 

1

ایجاد خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر

4

L25 اتصال تراورس )تخته چند الیی( به قطعات نبشی

2

اتصال مهار روشویی به تراورس

5

تعیین محل خروجی های تاسیساتی

3

اجرای خمیر درزبند در اطراف خروجی های تاسیساتی

6
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۱0-3- نصب فاش تانک توکار
بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف، در سـرویس های بهداشـتی )اعـم از ایرانـی و فرنگـی( می تـوان فـالش تانـک تـوکار نصـب نمـود. 
ایـن قابلیـت، بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیـت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار مـی رود. برای ایـن منظور، مخـزن آب به وسـیله عامـل اتصال مناسـب به 

اسـتادهای مجـاور متصـل می شـود )در صـورت نیـاز می تـوان از سـازه های کمکـی L ،C یـا U اسـتفاده نمـود(.

  

L25 

      
 ( .  100   )

LB

  

    

 

         

L25 

     
( .  100   )
LB

L25   LB 

جزییات نصب فالش تانک توکار و توالت ایرانى
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۱0-4- نصب توالت فرنگی دیواری
بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری، از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن توالـت فرنگـی به کـف و سـازه های مجاور 
)قوطـی فـوالدی( منتقـل می شـود. سـازه پشـتیبان مذکـور دارای جزئیات بسـیار سـاده ای بـوده و می تـوان آن را به صـورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده 

از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطـی، ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.

 

TB 

LB 

 

 

  

LB 

TB 

جزییات نصب فالش تانک توکار و توالت فرنگى دیوارى
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۱۱-۱- کف سازی
در صورتـی کـه دیـوار بـر روی کـف تمـام نشـده اجـرا شـده باشـد، از یک 
الیـه نـوار فـوم جهـت جداسـازی کـف سـازی و صفحـات گچـی اسـتفاده 
شـده تـا بدیـن وسـیله از نفـوذ رطوبـت مـالت کـف سـازی و آسـیب بـه 
صفحـات جلوگیـری شـود. بـرای این منظور، از یـک الیه نوار فـوم عایق به 
عـرض حداقـل 30 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود کـه در زیر رانر اجرا شـده 

و تـا روی پاشـنه دو سـمت دیـوار امتـداد می یابـد.

پـس از تکمیـل سـاختار دیـوار، کـف سـلول تر با مالت ماسـه و سـیمان با 
شـیب مناسـب کـف سـازي شـده به نحـوي کـه سـطح حاصلـه یکپارچه، 
مسـتحکم، صـاف، عـاري از آلودگي و آمـاده پذیرش الیه عایق باشـد. پس 
از اجـرای کـف سـازی، عایـق کاری کـف انجام می شـود. بـرای عایق کاری 

کـف، بـه دو روش زیـر می توان عمـل نمود:

۱۱-2- عایق کاری با قیر و گونی یا ایزوگام
در صورتـی کـه از قیـر و گونی یا ایزوگام اسـتفاده شـود، بـه دلیل ضخامت 
زیـاد الیـه عایـق، بایـد از سـاختار دو الیـه اسـتفاده نمـود. در ایـن حالت، 
الیـه دوم پوششـی )صفحـه روئیـن( بـا فاصلـه از کـف اجـرا شـده تـا الیه 
عایـق در فرورفتگـی بـه وجـود آمـده جاسـازی شـود و برجسـتگی ایجـاد 

. ید ننما

۱۱-3- عایق کاری با عایق رطوبتی کناف*
مزیـت  می باشـد.  سـنتی  رطوبتـی  عایق هـای  جایگزیـن  محصـول،  ایـن 
اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت کم غشـاء حاصل از آن اسـت 
)حـدود 2 تـا 3 میلیمتـر( کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیـه را در 
سـلول های تـر فراهـم می سـازد. از دیگر مزایـای مهم این محصـول، امکان 
اجرای کاشـی )به وسـیله چسـب کاشـی پایه سـیمانی( بر روی آن اسـت.
بـرای اجـرای ایـن نـوع عایـق، ابتـدا سـطح کار آمـاده سـازی و سـپس بـا 
عایـق رطوبتـی کناف پوشـش داده می شـود به نحـوی که الیـه عایق، کف 
را بـه طـور کامـل پوشـش داده و تـا ارتفاع مورد نظـر بر روی دیـوار امتداد 
یابـد. نقـاط حسـاس ماننـد کنج هـا و آب روهـا بـا اسـتفاده از الیـه الیافی 

مخصوص مسـلح می شـوند.

به  آن،  اجرای  نحوه  و  محصول  این  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   *
کاتالوگ »عایق آبی کناف ایران« رجوع شود.

ــایق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
کفســــازي

اي کــف سازه     

اي  ــه کــف سازه      ــوار ب ــال دی اتصـ

 
(    )

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

ــتی کنــاف ــایق رطوبــ ع
ــرایمر)  (یــا پـ

ــی کاشـ
ــی کاشـ چسب    

ــه درزبنـــد فتیلـــ
ــایق نــوار ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

درزبنـــد خمیر     
ــده الیـــاف مســـلح کننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
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قطعـات پـالک )نظیـر کاشـی، سـنگ و آجـر پـالک( بـا وزن حداکثر 40 کیلوگـرم بر متر مربع با اسـتفاده از چسـب کاشـی کناف بـر روی دیوارهای خشـک 
اجـرا می شـوند. قطعـات سـنگین تـر بایـد بـه صورت مسـتقل از دیـوار و با اسـتفاده از اتصـاالت مکانیکی بـه بدنه اصلی سـاختمان متصـل گردند تا بـار آن ها 
بـه دیـوار کنـاف وارد نشـود )اجرای خشـک(. چسـب های کاشـی کناف از نوع پایه سـیمانی بـوده و در رده هـای مقاومتی مختلف تولید می شـوند. نوع چسـب 

کاشـی مـورد مصـرف بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن و ابعـاد قطعات مورد اسـتفاده انتخاب می شـود*. 
قبـل از اجـرای چسـب کاشـی، سـطح پنل هـا از هـر گونـه چربـی و گـرد و غبار پاک سـازی شـده و یک الیـه پرایمر مناسـب بـر روی آن اجرا می شـود. برای 
ایـن منظـور، می تـوان از پرایمـر تیفـن گرونـد کنـاف یـا عایـق رطوبتی کنـاف رقیق شـده )با نسـبت 1پیمانـه عایق رطوبتـی به 4پیمانـه آب( اسـتفاده نمود. 

بنـا بـه دالیل زیـر، اجـرای الیه پرایمـر ضروری می باشـد:
الیـه پرایمـر، موجـب کنتـرل میـزان نفوذپذیـری و خاصیـت جـذب سـطح پنـل می شـود. بدین ترتیـب آب موجود در مالت چسـب کاشـی، جـذب کاغذ 	�

روکـش صفحـات نشـده، رطوبـت کافـی بـرای آب گیـری )هیدراسـیون( ذرات سـیمانی حفـظ و از »سـوختن« مالت جلوگیری می شـود.
عبور پرایمر از کاغذ روکش و نفوذ آن در هسته گچی صفحات، موجب بهبود چسبندگی کاغذ روکش به سطح هسته گچی می شود.	�
الیه پرایمر به عنوان یک کلید شیمیایی عمل نموده و باعث افزایش قدرت چسبندگی چسب کاشی به سطح پنل ها می شود.	�

پـس از نصـب سـنگ یـا کاشـی، بندکشـی بـا اسـتفاده از مالت بندکشـی کناف صـورت می گیـرد. مالت های بندکشـی کنـاف دارای پایه سـیمانی بـوده و در 
رنگ هـای متنـوع تولید می شـوند*. 

نکات فنی: 
در نصـب سـنگ و کاشـی، می تـوان بـا حفـظ فواصل متعـارف اسـتادها )60 سـانتیمتر(، از یک الیه صفحـه گچی با ضخامـت 18میلیمتر به جـای دو الیه 	�

صفحـه گچـی بـه ضخامـت 12/5 میلیمتـر اسـتفاده نمـود. همچنیـن، در صـورت تقلیـل فواصل اسـتادها بـه 40 سـانتیمتر، می تـوان از یک الیـه صفحه 
گچـی بـا ضخامـت 12/5یـا 15 میلیمتـر به جـای دو الیه صفحـه گچی بـه ضخامـت 12/5 میلیمتر اسـتفاده نمود.

در دیوارهایی که با سنگ و کاشی پوشش می شوند، استفاده از صفحات گچی با لبه گونیا )VK( توصیه می شود. در صورت استفاده از صفحات گچی با لبه 	�
پخ دار )AK(، باید صفحات با بتونه و نوار درزگیر کناف درزگیری شوند )در ساختارهای دو الیه، استفاده از نوار درزگیر در الیه زیرین الزم نیست(.

توصیه می گردد که عملیات نصب کاشی با بند صورت پذیرد و از چسباندن لبه های کاشی ها به یکدیگر خودداری شود.	�
در سلول های تر، توصیه می شود که کاشی کاری پس از اجرای عایق رطوبتی کف و پوشش نهایی کف انجام شود.	�
در محـل تقاطـع دیـوار بـا دیـوار یـا دیـوار با کـف، برای جلوگیـری از ایجـاد ترک بایـد فاصله ای در نظـر گرفته شـود )چفت(. پـس از اتمام کاشـی کاری، 	�

تقاطع هـای مذکـور به وسـیله خمیـر درزبند مناسـب )نظیر چسـب سـیلیکون( درزبندی می شـوند.

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

 چسب K1 Flex کناف
جهـت نصب کاشـی های معمولی و گرانیتــی، سـرامیک، 
موزاییک و سنــگ های طبیعــی سنگین بــا ابعاد بزرگ 
بـر روی دیـوار و کــف های پـر رفـت و آمــد و همچنین 
در محل هایـی کـه درصـد رطوبـت باالسـت یـا شـرایط 

غوطـه وری وجـود دارد )مانند سـونا و اسـتخر(

 چسب K1 Plus کناف
جهـت نصـب کاشـی های معمولـی و گرانیتی، سـرامیک، 
مــوزاییک و سنگ هــای طبیعــی بــا ابعــاد کـوچک و 

متوسـط بـر روی دیـوار و کف هــای پـر رفـت و آمـد
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برای اجرای قرنیز سنگی بر روی دیوار خشک، از چسب کاشی استفاده می شود )قبل از اجرای چسب، پرایمر اعمال می شود(.	�
برای اجرای قرنیز چوبی بر روی دیوار خشک، از چسب چوب و پیچ TN استفاده می شود.	�
برای اجرای قرنیز پی وی سـی بر روی دیوار خشـک، از چسـب فوری و سـیلیکون اسـتفاده می شـود. برای قرنیزهای پی وی سـی که به صورت کشـویی 	�

)یـا کلیـک( اجـرا می شـوند، قطعه کشـویی به وسـیله پیچ TN به سـاختار دیوار متصل می شـود.
بـرای اجـرای قرنیـز بـه صـورت تـوکار، باید از سـاختار دو الیه اسـتفاده نمود. در ایـن حالت، الیه دوم پوششـی )صفحه روئیـن( با فاصله از کف اجرا شـده 	�

تـا قرنیـز در فرورفتگی به وجود آمده جاسـازی شـود.
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بـرای نصـب رادیاتـور بـر دیوارهـای کنـاف، از سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن رادیاتـور بـه سـازه های دیـوار منتقل 
می شـود. سـازه پشـتیبان بـه وسـیله پیـچ LN به اسـتادهای مجاور متصل می شـود. هـر یک از قالب هـای نگه دارنـده رادیاتور، توسـط 4 عدد پیچ سـرمته دار 

به سـازه پشـتیبان متصل می شـود.

"D"

"D"SP60      
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دیوار مناسب جهت نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، ساختار W116 مي باشد. استفاده از این ساختار اجازه مي دهد که جعبه آتش نشاني یا تابلوی 
برق در عمق دیوار نفوذ کرده و جاسازي شود. همچنین با استفاده از این نوع دیوار، فضاي خالي جهت عبور تاسیسات مربوطه تامین مي شود.

۱5-۱- اجراي قاب پیراموني
بـرای نصـب جعبـه آتـش نشـاني و تابلـوی بـرق تـوکار، ابتـدا بایـد یـک قـاب اجـرا نمـود. بـرای سـهولت در اجـرای قـاب بازشـو، توصیـه می شـود کـه ابتدا 
اسـتادهای طرفیـن بازشـو در جـای خـود قـرار گرفتـه و سـپس اسـتادهای دیگر اجـرا شـوند. عناصر افقی بـاال و پایین قـاب را دو عـدد رانر تشـکیل می دهد. 
طـول ایـن رانرهـا، بـه انـدازه عـرض بازشـو بـه اضافـه 40 سـانتیمتر در نظر گرفته مي شـود. به انـدازه 20 سـانتیمتر از هـر انتها، بال هـا به صورت فارسـي بر 
بـرش خـورده و دو سـر رانـر خـم مـي شـود. ایـن دو رانر در بخـش فوقانـي و تحتانی قاب قـرار گرفته و بـا اسـتفاده از پانچ موقتا به اسـتادهاي مجـاور متصل 

می شـوند کـه در هنـگام نصـب صفحـات، اتصـال نهایـی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد.
نکته فنی: در صورتی که عرض بازشو بیشتر از فاصله استاندارد استادگذاری باشد، باید از استاد کمکی در فاصله میان دو استاد اصلی استفاده نمود. 

۱5-2- تقویت قاب پیراموني )فقط برای جعبه آتش نشانی(
بـراي حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار )بـه ویـژه در هنگام بـروز حوادث، کـه نیروي زیادي بـه جعبه آتش نشـانی وارد مي شـود(، اسـتادها در طرفین 
جعبـه آتـش نشـانی توسـط رانـر تقویـت مـي گردند. رانـر تقویتی، در کل طول اسـتاد اجرا می شـود )بـا این توضیح کـه برای سـهولت در نصب، رانـر تقویتی 
را می تـوان قـدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکند(. بـرای این منظـور، رانر تقویتی در سـمت تاسیسـاتی توسـط پیچ LB و در سـمت 

نمـا موقتـا توسـط پـرچ بـه اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنگام نصـب صفحات، اتصـال نهایی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد.

۱5-3- نصب جعبه
پـس از اجـراي قـاب پیرامونـي، جعبـه آتـش نشـانی یا تابلـوی برق به وسـیله پیچ LB از سـطح داخلي خود به قـاب پیراموني متصل شـده، که ایـن کار تعمیر 

و نگهـداري آن را در زمـان بهره برداري آسـان مي کند.

۱5-4- نصب صفحات
بـرای پوشـش کاری فضـاي اطـراف جعبـه آتـش نشـاني، از پنـل FM اسـتفاده می شـود، تـا در زمان بهره بـرداري، دیـوار در مقابـل حریق و رطوبـت مقاومت 
کافـي داشـته باشـد )بـرای پوشـش کاری فضـاي اطـراف تابلـوی بـرق لزومی به اسـتفاده از پنـل مقـاوم در برابر رطوبت نمی باشـد(. دقت شـود کـه در محل 

بازشـو، بایـد الیـه پوششـي نهایـي به صورت 'C' شـکل بریده شـود.
نکته فنی: نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار، تابع قواعد مربوط به بارهای طره ای می باشد.
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نکته فنی: نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار، تابع قواعد مربوط به بارهای طره ای می باشد.
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۱6-۱- سیم کشی
در دیوارهـای کنـاف، سـیم کشـی بـه روش معمـول )لوله خرطومـی یا فلزی( صـورت می گیرد. برای عبور تاسیسـات افقی، بازشـوهایی بر روی اسـتادها وجود 
دارد. عـالوه بـر بازشـوهای کارخانـه ای موجـود بـر روی اسـتادها، می تـوان بـر روی این سـازه ها بازشـوهای اضافی جهـت عبور تاسیسـات ایجاد نمـود. ابعاد و 

تعـداد بازشـوهای اضافی بر اسـاس جـدول زیر تعیین می شـود.

تعداداستاد
الیه های پوششی

حداکثر
بازشوهای اضافی

C(W) 70(75)/100
1 عدد برای هر استادتک الیه

2 عدد برای هر استادچند الیه

C(W) 501 عدد برای هر استادچند الیه

۱6-2- نصب کلید، پریز و جعبه تقسیم
نصب قوطی های برق در دیوارهای کناف به دو روش صورت می گیرد:

نصـب قوطی هـای بـرق فلزی تـوکار: مزیت ایـن روش، ایسـتایی بسـیار خـوب قوطـی و اسـتقامت و دوام در زمان بهـره بـرداری می باشـد. در این روش 
 x 70 )عـرض( x 40 )اسـتفاده می شـود. قوطـی برق هـای فلـزی متـداول در بـازار، دارای ابعاد )عمـق F47 و سـازه SC47 از قطعـه اتصـال سـازه پشـتیبان
)ارتفـاع( 70 میلیمتـر بـوده کـه عمدتـا در دیوارهـای بنایـی اسـتفاده می شـود. بـه دلیـل فراوانـی و آشـنایی پیمانـکاران تاسیسـاتی با ایـن نوع قوطـی برق، 
اسـتفاده از آن در دیوارهـای خشـک نیـز معمـول شـده اسـت. بـرای دیوارهـای تک الیـه می تـوان از قوطی های برق بـه عمق 40 میلیمتر اسـتفاده نمـود؛ اما 
بـرای دیوارهـای دو الیـه، اسـتفاده از قوطی هـای بـرق بـا عمـق 60 میلیمتر توصیـه می گردد. نکتـه مهم در اسـتفاده از قوطی هـای برق با عمـق 60 میلیمتر، 
وجـود فاصلـه 25 میلیمتـری میـان ورودی لولـه بـرق و لبـه قوطی می باشـد. فاصله مذکـور، داخل ضخامت صفحـات نفوذ کـرده و اتصال مناسـب میان کلید 

و پریـز بـا قوطی بـرق را امـکان پذیـر می نماید.

ــاد مجاز بازشــوهاي   ابع
ــتادها ــافی در اس ــاتی اضـ تاسیســــ

بازشوى کارخانه اى موجود
بر روى استاد

b
2x

 b

≤ b -20 mm

≤
≥

≥
b≤

2x
 b≥ 10

≥ 10

b

2x
 b≥

≤ 
b

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱6- اجرای تاسیسات الکتریکی
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روش نصب:
سازه پشتیبان )شامل قطعه اتصال SC47 و سازه F47( به وسیله پیچ LN به استادهای مجاور متصل می شود.	�
قوطی برق به وسیله پیچ LB به سازه پشتیبان متصل می شود.	�
در محـل قوطـی بـرق، پنـل بـه وسـیله گردبـر بـرش داده می شـود. انـدازه قطـر گردبـر بایـد به گونـه ای انتخاب شـود که سـطح بـرش خورده بـه صورت 	�

یـک دایـره محـاط در قوطی بـرق در آید.
با استفاده از اره چاقویی و سوهان، حفره موجود به صورت یک مربع شکل داده می شود.	�

           

300 mm

LN          
F47     

SC47    

LB 
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(   )

           
(   )

            
(   )

           
(   )

  LN 

SC47  

F47     LB 

  LN 

SC47  

F47     LB 

  

F47     SC47  

LN 

LB 

40 mm
≥ 12.5 mm

  

F47     SC47  LB 

LN 

60 mm
≥ 25 mm



60

دیوارهای جداکننده کناف

نصـب قوطی هـای بـرق ویـژه دیـوار خشـک: در ایـن روش، از قوطی هـای پالسـتیکی کـه ویـژه ایـن نـوع دیوارهـا طراحـی و تولید شـده اند اسـتفاده 
می شـود.

این روش دارای مزایای زیر است:

حذف سازه پشتیبان	�
نصب آسان در هر نقطه از دیوار 	�
قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد الیه های پوششی دیوار	�
عمق نفوذ کم	�
تولید قوطی ها به صورت چند تایی و متصل به هم	�

 F47 به صورت کشویـی در سـازه SC47 قطعه اتصــال
قـرار می گیرد

1

تاسیسات تکمیل شده

4

اتصـال سـازه پشتیبـان به استادهای مجـاور

2

خروجی های تاسیسـاتی به وسـیله اره چاقویی و سـوهان 
بـا  فلـزی  بـرق  قوطی هـای  نصـب  )در  می شـود  ایجـاد 
سـازه پشـتیبان، بـرش کاری خروجـی قبـل از نصب پنل 

صـورت می گیـرد(

5

اتصال قوطی برق به سازه پشتیبان

3

ــه ســازه  ــرق می توانـــد پــس از نصــب پنــل، ب قوطــی ب
پشتیبـــان متصــل شــود

6
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روش نصب:
مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه گچی تعیین می شود.	�
صفحه گچی به وسیله گردبر برش داده می شود )با قطر متناسب با قوطی برق مورد مصرف(.	�
ایـن نـوع قوطـی دارای دو عـدد گیـره بـوده کـه بـه وسـیله پیـچ، قابـل تنظیم می باشـد. بـا اسـتفاده از یـک پیچ گوشـتی، فک هـای گیره ها جمع شـده و 	�

قوطـی بـرق بـا پنل درگیـر و بـه آن متصل می شـود.

نکات فنی:
جهت برش پنل در محل قوطی برق، باید از ابزار و روش اجرایی مناسب استفاده نمود؛ در غیر این صورت، کیفیت کار به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت.	�
در دیوارهـای خشـک، بایـد از نصـب پشـت بـه پشـت قوطی هـای بـرق پرهیـز نمود. عـدم رعایت ایـن نکتـه، عملکـرد دیـوار را در برابر حریـق و صوت، به 	�

میـزان قابـل توجهی کاهـش خواهد داد.

خروجی هــای تاسیســاتی بــه وســیله گردبــر ایجــاد 
ند می شــو

1

گیره ها توسط پیچ گوشتی جمع می شوند

4

گیره هـای متحـرک قوطـی بـرق توسـط پیـچ گوشتــی 
تنظیـم می باشـند قابـل 

2

گیره هـا بـا پنـل درگیـر شــده و قوطـــی بـرق در جای 
خـود محکـم می شـود

5

در حالــــی کــه گیره هــا بــاز هســتند، قوطــــی بـــرق در 
ــرد ــرار می گی ــود ق محــل خ

3

پس از نصب قوطی، پریز برق نصب می شود

6
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۱7-۱- آماده سازی چهارچوب
در ایـران، غالبـا از مقاطـع فلـزی بـاز بـرای چهارچـوب در اسـتفاده می شـود. 
قبـل از نصـب چنین چهارچـوب هایی، پیش بینی هـای زیـر الزم خواهد بود:

اندازه دهانه باز مقطع فلزی باید متناسب با ضخامت دیوار باشد.	�
در دو عضـو قائـم چهارچـوب، حداقـل سـه عـدد صفحـه فلـزی )در 	�

هـر طـرف( بـه وسـیله اتصـال جوشـی تعبیـه می شـود. همچنیـن یک 
عـدد صفحـه فلـزی در عضـو افقـی چهارچوب تعبیـه می گـردد. ارتفاع 
ایـن صفحـات حداقـل 10سـانتیمتر، عـرض آن هـا متناسـب بـا عرض 
چهارچـوب  ورق  بـا ضخامـت  معـادل  آن هـا  و ضخامـت  چهارچـوب 
)حـدود 2 میلیمتـر( می باشـد )شـکل مقابـل، موقعیت اتصـال صفحات 

فلـزی بـه چهارچـوب را نمایـش می دهـد(. تعبیـه ایـن صفحـات، بـرای نصـب چهارچـوب بـه قـاب پیرامونـی الزم اسـت.

۱7-2- اجرای قاب پیرامونی
برای نصب چهارچوب در، باید یک بازشو به ترتیب زیر اجرا نمود: 

در مجـاورت چهارچـوب، بخشـی از رانـر کـف )بـه انـدازه 20 سـانتیمتر( بـرش خـورده و رو به بـاال خم می شـود )در صورتی کـه رانر بر روی کف سـازه ای 	�
اجـرا شـده باشـد، نیـازی بـه برش آن نیسـت، چـرا که پـس از اجرای کفسـازی، این بخـش از رانـر در کف دفن خواهد شـد(. 

اسـتادها در رانـر سـقف و کـف و خم هـا قـرار می گیرنـد. بـاالی اسـتادها بـه وسـیله پیـچ LB به رانر سـقف پیچ شـده و پاییـن آن هـا موقتا به وسـیله پانچ 	�
بـه رانـر کـف و خم هـا متصـل می گـردد کـه در هنگام نصـب صفحـات، اتصـال نهایی پایین اسـتادها توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد. 

در بخـش فوقانـی قـاب، از یـک قطعـه رانـر بـه عنوان نعل درگاه اسـتفاده می شـود. طول این سـازه، به اندازه عرض بازشـو بـه اضافه 40 سـانتیمتر در نظر 	�
گرفتـه می شـود. بـه انـدازه 20 سـانتیمتر از هـر انتهـا، بال هـا بـه صورت فارسـی بر برش خورده و دو سـر رانـر رو به پایین خم می شـوند )جهـت برش بال 
رانـر بایـد بـه نحـوی باشـد کـه زائـده به وجود آمـده، بر روی اسـتاد تکیه داشـته باشـد(. عضو حاصلـه به نحـوی در بخش فوقانی قـاب قرار داده می شـود 

کـه دهانـه بـاز آن رو بـه سـقف باشـد. این نعـل درگاه با اسـتفاده از پانچ به اسـتادهای مجاور متصل می شـود.
دو قطعـه اسـتاد بـه عنـوان زیرسـازی در محل کتیبه نصب می شـود. برای این منظور دو قطعه اسـتاد به انـدازه ارتفاع کتیبه منهای 5 میلیمتر )برای سـهولت اجرا( 	�

در رانـر نعـل در گاه و رانـر سـقف قـرار می گیرنـد. این دو سـازه به رانر ها متصل نمی شـوند تا در هنگام نصب صفحات، قابلیت جابجایی و تنظیم داشـته باشـند. 

۱7-3- نصب چهارچوب
چهارچـوب در توسـط پیـچ LB، در محـل صفحـات نصـب بـه اسـتادهای طرفیـن متصـل می گـردد. از نظـر سلسـله مراتب اجرایـی، ابتـدا یک اسـتاد به طور 
شـاقول نصـب و چهارچـوب در محـل خود مسـتقر می شـود. سـپس اسـتاد دوم نصب و چهارچـوب به صورت شـاقول و تراز به هر دو اسـتاد متصـل می گردد. 

در انتهـا نعـل درگاه در محـل خـود مسـتقر و به اسـتادها و چهارچوب متصل می شـود.

۱7-4- تقویت قاب پیرامونی
بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار )بـه ویـژه جهت جلوگیـری از انتقال لرزش های ناشـی از باز و بسـته شـدن در(، اسـتادها در طرفیـن چهارچوب 
توسـط رانـر تقویـت می گردنـد. رانـر تقویتـی، در کل طـول اسـتاد اجـرا می شـود )با ایـن توضیح کـه برای سـهولت در نصـب، رانر تقویتـی را می تـوان قدری 
کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکنـد(. بـرای ایـن منظـور، رانـر تقویتـی موقتا توسـط پـرچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب 

صفحـات، اتصـال نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد.
توضیح: مراتب فوق الذکر برای درهای با وزن حداکثر 25 کیلوگرم و ابعاد متعارف مناسب است. برای اجرای درهای با وزن و ابعاد نامتعارف، استفاده از پروفیل 
UA و یا سازه کشي فوالدی و انتقال بار به بدنه اصلي ساختمان الزم خواهد بود )به طور معمول از قوطی فوالدی استفاده می شود( در صورت استفاده از پروفیل 
قوطی فوالدی تعیین مقطع مورد نیاز جهت سازه مذکور، بر حسب بار در مورد مصرف و ارتفاع طبقه و بدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف در تحمل بارها، 

توسط طراح می باید تعیین گردد )در واقع، سازه مورد نظر مانند ستونی است که دیوار کناف به آن منتهی گردیده است(.

۱7-5- نصب صفحات
دقت شود که در محل بازشو، باید پنل به صورت »L« شکل بریده شود.

صــفحه نصـــب

چهارچوب در

محل قرارگــــیري صــفحات نصـــب 
 در چهارچوب هاي فلـــزي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱7- نصب چهارچوب در
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≤ 3abb b b b≤ 5ab

aa a aaa a aaa a a aa a a

≤ 6.50 m≤ 600 m
≤ 4.00 m

  (UW) و (UA) حداکثر دهانه در با پروفیل هاى

دیواردهانه دردیوار

بدون محدودیت ارتفاع
ارتفاع دیوار
ارتفاع دیوار

UA پروفیل

UA پروفیل

پروفیل UW به عنوان سازهپروفیل UA به عنوان سازه

3a تا :
4a تا :
5a تا :

فاصله بین پروفیل ها

دیواردهانه دردیوار

بدون محدودیت ارتفاع
فاصله بین پروفیل ها

UW پروفیل

CW پروفیل
فاصله بین پروفیل ها

TB پیچ

UW پروفیل

UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچوب در

پنل گچى کناف

چهارچوب در با پروفیل W113 -(UA) بدون کد حریق چهارچوب در با پروفیل W115 -(UA) بدون کد حریق

رى
راس

 س
یق

 عا
وار

ن

TB پیچ
پنل گچى کناف

UW پروفیل

UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچوب در

رى
راس

 س
یق

 عا
وار

ن
 در

فاع
 ارت

داد
امت

در 

چهارچوب در با پروفیل W116 -(UA) بدون کد حریق

 UW پروفیل

 UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچـوب در

TB پیچ
پنل گچى کناف

 نبشى پروفیل (UA) در چهارچوب باال و پایین در

جدول حداکثر وزن در

CW پروفیل

CW

≤25kg

UA 50

≤50kg

UA 75

≤75kg

UA 100

≤100kg

UA 125

≤125kg

UA 150

≤150kg

UA پروفیل
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UA اجرای در با سازه های
برای درهای با وزن باالتر از 25 کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، عالوه بر اجرای سازه کشی فوالدی، می توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود.

بـرش انتهـای رانرهـای کـف )در محـل بازشـوی در( بـه 
انـدازه 20 سـانتیمتر

1

نصب استاد اول

4

استقرار چهارچوب در

7

نصب رانر کف

2

اتصال پایین استاد با پانچ

5

نصب استاد دوم

8

خم کردن انتهای رانر کف

3

LB اتصال باالی استاد با پیچ

6

اتصال پایین استاد با پانچ

9
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LB اتصال باالی استاد با پیچ

10

چهـارچــوب توســط پیچ LB در محـل صفحـات نصـب 
بـه اسـتادها متصل می شـود

13

خم کردن انتهای رانر نعل درگاه

16

اتصال چهارچوب به استاد اول

11

ــورت  ــه ص ــل درگاه ب ــر نع ــای ران ــذاری انته ــت گ عالم
ــانتیمتر( ــدازه 20 س ــه ان ــی بر )ب فارس

14

استقرار رانر نعل درگاه

17

اتصال چهارچوب به استاد دوم

12

برش انتهای رانر نعل درگاه

15

اتصال رانر نعل درگاه به استادها با پانچ

18
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استقرار استادهای کتیبه 

19

رانر تقویتی توسط پرچ به استاد متصل می شود 

22

زیرسازی تکمیل شده

25

تقویت استاد اول با رانر

20

قاب بندی و تقویت بازشوی در تکمیل شده

23

 L اجـرای پنـل اول دور چهارچـوب )پنل هـا بـه صـورت
داده می شـوند( بـرش 

26

تقویت استاد دوم با رانر

21

اجرای استادهای دیوار

24

اجرای پنل دوم دور چهارچوب

27
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پنل گذاری در یک سمت دیوار تکمیل شده

28

اجرای پنل چهارم دور چهارچوب

31

عایق گـذاری  از  پـس  دور چهـارچوب  پنـل سـوم  اجـرای 
)پنل ها نسبت به سمت اول بصـورت حصیرچین اجرا می شوند(

29

تکمیـل  و  پنـل در حاشـیه دور چهارچـوب  زنـی  پیـچ 
پوشـش کاری

32

پیچ زنی پنل در حاشیه دور چهارچوب

30
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دریچه هـای بازدیـد ویـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون )بـه لحـاظ شـکل، ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی( توسـط شـرکت کنـاف تولید و بـه بازار 
عرضـه می گردنـد*.

روش نصب:
بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دریچـه و فاصلـه سـازه گذاری، ممکن اسـت دریچـه بازدید بـه صورت سـاده یا بـا تعبیه یک قـاب کمکی نصب شـود )قاب 	�

کمکـی، زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود کـه مسـیر اسـتادها قطع شـود یا فاصلـه میان لبـه قاب دریچـه و اسـتادهای مجـاور از اندازه مجاز بیشـتر باشـد(. 
در صـورت نیـاز، ابتـدا قـاب کمکـی بـا اسـتفاده از دو قطعـه رانـر )متصل به اسـتادهای طرفیـن( اجرا می شـود. توجه شـود که فاصلـه آزاد میـان لبه قاب 

دریچـه و سـازه های مجـاور )حداقـل در دو لبـه هـم راسـتا( بایـد بیـش از 30 و کمتـر از 100 میلیمتر در نظر گرفته شـود.
بـرای بـرش محـل دریچـه بـر روی پنل، بایـد ابعاد قاب پیرامونـی دریچه در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقویی و سـوهان اسـتفاده 	�

. می شود
دریچـه در محـل خـود بـه نحوی مسـتقر می شـود که لـوالی آن به سـمت پایین قرار گیرد؛ سـپس به وسـیله پیچ TB )بـه فواصل حداکثر 15 سـانتیمتر( 	�

بـه پنل نصب می شـود.

نکات فنی:
در هنگام انتخاب دریچه بازدید، باید به ضخامت الیه های پوششی توجه نمود.	�
در سـلول های تـر، نـوع لـوالی دریچـه متفاوت بوده و باید از دریچه ویژه سـطوح کاشـی کاری شـده اسـتفاده نمـود )در هنگام نصب دقت شـود که صفحه 	�

متحـرک دریچـه بازدیـد به نحوی با کاشـی پوشـش گردد که بندهـای آن با دیوار هماهنگ باشـد(.
در ساختارهای دارای کد حریق، دریچه بازدید باید از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود**.	�

دایره  با  کناف،  بازدید  دریچه  انواع  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   *
مهندسی فروش شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱8- نصب دریچه بازدید
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اســـتاد

دریچه     
ــد بازدیـ

اســـتاد
بنـــدي قاب     رانــر 

دریچه     
ــد بازدیـ

ــد   بازدیـ جزئیـــات نصـــب دریچه      

5

≥ 
30

≤ 
10

0
 (=

    
    

    
    

    
  +

 2x
5 m

m)
5

≥ 
30

≤ 
10

0

اســـتاد

بنـــدي قاب      رانــر 
 (درصــورت لــزوم)

ــد بازدیـ دریچه      
ــا پنـــل 12/5 م.م  ب

پنـــل

ــو
شـ

باز
زه       

دا
ان

  
  

 
چه

دری
زه       

دا
ان

  
  

 
چه

دری
زه       

دا
ان

بنـــدي (درصــورت لــزوم) قاب     رانــر 
ــداســـتاد بازدیـ دریچه       5

ــد   بازدیـ بنـــدي در محل نصـــب دریچه       قاب     جزئیـــات 
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عالمت گذاری محل دریچه )با استفاده از قاب دریچه(

1

قرار دادن پنل دریچه در درون قاب

4

برش محل دریچه

2

دریچه نصب شده

5

اتصال قاب دریچه

3
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برای اجرای خروجی تهویه، ابتدا باید یک قاب کمکی با استفاده از قطعات رانر و استاد اجرا نمود.	�
سپس یک قاب چوبی )ویژه نصب کانال( توسط پیچ به قاب کمکی متصل می گردد.	�
پس از تکمیل مرحله قاب بندی، نصب پنل صورت می گیرد. برای برش محل دریچه بر روی پنل، از اره چاقویی و سوهان استفاده می شود.	�
در انتها دریچه به وسیله پیچ یا میخ به قاب چوبی متصل می گردد.	�

                    

    

TB 

 

     

 

     

     

         

      

 

 
(     )

 
(     )

 

     

  

TN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱9- اجرای خروجی تهویه
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بنـــدي قاب     رانــر 

اســـتاد

ــی چوب قاب    

TB ــچ پیـ

ــانچ پـ

ــوي تهویـــه بازشـ

a

b/2b/2

a b>a

بنـــدي قاب     رانــر 

اســـتاد

ــی چوب قاب    

TN ــچ پیـ

ــوي  بازشـ
تهویـــه

اســـتاد

ــانچ پـ

a a a

ــوار   ــوي تهویـــه در دی بنـــدي بازشـ قاب     جزئیـــات 



دیوارهای جداکننده کناف

77

20-۱- اجرای زیرسازی
بـرای اجـرای زیرسـازی در دیوارهـای قـوس دار، در رانرهـا برش هایـی ایجـاد می شـود تـا بدیـن ترتیـب سـازه ای منعطـف حاصل شـود. بـا اسـتفاده از عامل 
اتصـال مناسـب، رانرهـای بـرش خـورده بـا فواصـل حداکثر 30 سـانتیمتر بـه کف و سـقف متصل می شـوند. پس از نصـب رانرها، اسـتادها با فواصـل حداکثر 

30 سـانتیمتر در رانرهـا قـرار گرفتـه و توسـط پانـچ در جای خـود تثبیـت می گردند.
جهت خم کردن صفحات روکش دار گچی و اجرای سطوح منحنی، از روش های زیر استفاده می گردد:

20-2- ایجاد قوس به روش خشک
از ایـن روش بـرای اجـرای قوس هـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده می شـود. در ایـن روش، قـوس بدسـت آمده تابع شـکل زیرسـازی خواهـد بود. برای پوشـش 
کاری، غالبـاً از پنل هـای کـم ضخامـت در چنـد الیه اسـتفاده شـده که بـه صورت افقی نصب می شـوند. صفحـات گچی با فشـار و به تدریج بر روی زیرسـازی 

خـم شـده و بـه وسـیله پیچ TN بـر روی اسـتادها متصل و محکـم می گردند.

    (    )      

        

  

TN 

.  6/5    
(    )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20- اجرای دیوار قوس دار
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20-3- ایجاد قوس به روش تر
در ایـن روش، از یـک قالـب مخصـوص )مطابـق شـکل زیـر( اسـتفاده می شـود و می تـوان قوس هـای بـا شـعاع کمتـری نسـبت به روش خشـک ایجـاد نمود. 

بـرای ایـن منظـور مراحل زیـر انجام می شـود:

صفحه گچی را بر روی یک شاسی ساخته شده از سازه های کناف )یا مشابه( به نحوی قرار داده که سطحی که قرار است در معرض فشار قرار گیرد، رو به 	�
باال باشد. ابعاد شاسی مذکور باید به گونه ای باشد که لبه های پنل از آن بیرون بزند؛ بدین ترتیب لبه های پنل آزاد بوده و آب اضافه از لبه ها سرریز می شود. 

بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزنی، کاغـذ روکـش سـطحی کـه قـرار اسـت در معرض فشـار قـرار گیـرد حفـره دار می شـود )حرکت غلطـک بایـد در دو جهت 	�
طولـی و عرضـی پنـل صـورت پذیرد(.

سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پـاش دسـتی یـا غلطـک حوله ای خیـس و چند دقیقـه صبر کرده تـا آب جذب پنل شـود. ایـن کار آن قدر تکرار می شـود 	�
تـا پنل به حد اشـباع برسـد.

صفحـه اشـباع شـده بـر روی قالـب مخصـوص قرار داده شـده و لبه های دو سـر آن توسـط یـک قطعه پروفیـل )فک ثابـت( و یک قطعه چـوب چهار تراش 	�
)فـک متحرک( مهار می شـود.

دو عـدد سـازه بـر لبه هـای صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب نـواری به یکدیگـر محکم می 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 می باشد.	�

 ویــژه شـــکل دهی صــفحات گچــی 

ــی قفــل چوب
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شـعاع قـوس مجـاز: شـعاع های قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تـر، تابع ضخامت صفحه اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را می تـوان با توجه بـه جدول 
نمود. تعییـن  زیر 

r شعاع قوس

[mm]
d ضخامت پنل

[mm]
قوس خشکقوس تر

≤300

≤500

≤1000

≤1000

≤2000

≤2750

6.5

9.5

12.5

اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت می گیرد

طول صفحه: طول صفحه ای که قرار است قوس داده شود را می توان از رابطه های زیر تعیین نمود:

L طول قطعه خم شونده

r. πزاویه 90 درجه
L=

2

L= r. π  زاویه 180 درجه

⍺ .r. πتمامی زاویه های تا 180 درجه
L=

180

 )50 x 3/14 =157 مثـال: بـرای اجـرای یـک نیـم دایـره با شـعاع قوس 50 سـانتیمتر بایـد از پنل بـا ضخامت 9/5 )یـا 6/5( میلیمتـر و به طـول )سـانتیمتر
اسـتفاده نمود.

نکتـه فنـی: بـرای ایجـاد قوس هـای با شـعاع کوچک، می تـوان از صفحـات کم ضخامـت در چند الیه اسـتفاده نمود. بـه طور مثـال، می تـوان از دو الیه پنل 
بـا ضخامـت 6/5 میلیمتـر بـه جای یک الیـه پنل با ضخامـت 12/5 میلیمتر اسـتفاده نمود.

20-4- ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش
در ایـن روش، کاغـذ روکـش یـک سـمت پنـل بـه فواصـل کوتـاه و به شـکل شـیار های مـوازی، بـرش داده می شـود؛ در نتیجـه یک صفحـه انعطـاف پذیر به 
دسـت می آیـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش، قوس هـای بـا شـعاع 50 میلیمتر و بیشـتر قابل اجـرا می باشـند. برای اجـرای قوس به ایـن روش، مراحل زیـر انجام 

می شـود:

با استفاده از اره دوار، بر روی سطح پنل شیارهای موازی به فواصل کوتاه ایجاد می شود.	�
صفحه شیار خورده بر روی قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر کناف کامال پر می شوند. 	�
پـس از خشـک شـدن بتونـه، صفحـه از قالـب خارج شـده و سـطح دیگر آن توسـط بتونـه درزگیر یا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، به نحـوی که یک 	�

سـطح یکنواخـت و صاف حاصل شـود.
صفحه شکل یافته آماده نصب می باشد.	�

کــوژ و کــاو  قوس    

d

rr

d
فشـــارسمت     تحــت

شـــارسمت    
ف تحــت

نماي     کــار سمت     

نماي      کــارسمت     
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8۱

2۱-۱- ابزار گچی
برای اجرای ابزار گچی )به روش تر(، به روش زیر عمل می شود:

ابتـدا نـوار چسـب جداکننـده کنـاف )در یـک یـا چند ردیف( بر روی سـطح سـقف اجرا شـده، به نحوی که کل سـطح تماس ابزار با سـقف پوشـیده شـده 	�
و میـان ابزار و سـقف انفصال ایجاد شـود.

با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک الیه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه ای بر روی سطح دیوار )در محدوده اجرای ابزار( اجرا می شود.	�
پس از خشک شدن الیه بتونه، ابزار گچی به روش متداول بر روی آن اجرا می شود.	�
پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا می شود.	�

تذکـر: در ایـن روش، ابـزار تنهـا بـه دیـوار متصل اسـت؛ لذا اجـرای ابزار با انـدازه و وزن غیـر متعارف توصیه نمی شـود. در صـورت نیاز، برای ایجاد اسـتحکام 
بیشـتر می تـوان در محـل اسـتادها پیچ هـای TN اضافـی را بـه عنـوان گل میـخ اجرا نمـود. در این صـورت باید از پیـچ TN بلند اسـتفاده نمود، بـه نحوی که 

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

2۱-2- ابزار پیش ساخته
ایـن ابزارهـا از جنـس پلـی یورتـان یـا پلـی اسـتایرن بـوده کـه بـا چسـب مناسـب )نظیر چسـب چـوب( بـر روی سـاختار نصب می شـوند. بـه واسـطه تولید 

صنعتـی ایـن قطعـات، سـطح زیـر کار باید صـاف و گونیا باشـد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2۱- اجرای ابزار
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بـرای اجـرای دیوارهـای کوتاهـی کـه بـه سـقف متصل نمی شـود )دیـوارک(، باید بـا اسـتفاده از یک سـازه کمکی )قوطـی فوالدی یـا پروفیل UA(، سـر آزاد 
دیـوار را بـه سـاختارهای جانبـی )دیـوار، سـتون و ...( متصـل نمـود. سـازه مهـار کننـده بـر اسـاس دهانه مـورد نظـر و از طریق جـدول زیر انتخاب می شـود. 
کاربـرد ویـژه ایـن سـاختار در محل هایي اسـت کـه به واسـطه محدودیت هاي اجرایي )مانند شـرایط سـقف اصلي و یا تاسیسـات( امکان امتداد کامل سـاختار 
دیـوار تـا سـقف اصلـي وجود نداشـته باشـد. دیوارک هـا در پروژه هاي بیمارسـتاني، هتل ها و سـاختمان هاي تجـاري، که غالبا داراي تاسیسـات متراکـم و انبوه 

مي باشـند،  بـه طور گسـترده مورد اسـتفاده قـرار مي گیرند.
نکتـه قابـل توجـه در اجـراي سـاختار دیوارک این اسـت که مسـائل مربوط به عایق بنـدي صوتي، آتش بنـدي و هوابندي )به ویژه در سـرویس هاي بهداشـتي 

که منشـاء انتشـار هواي نامطبوع مي باشـند( در مباني طراحي و اجراي سـقف کاذب لحاظ شـود.

اجرای دیوارک با پروفیل قوطی فوالدی

71/70
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22- اجرای دیوارک



دیوارهای جداکننده کناف

83

UA اجرای دیوارک با پروفیل

الیه پوششى
 12.5 mm

الیه پوششى
 2x 12.5 mm 2 mm

[m]

UA   50

UA   75

UA 100

3.00

4.50

5.00

4.00

5.50

6.50

ضخامت ورق

Detail "A" Detail "B"

UA 50: ≥ 1 kN 
UA 75 / UA 100: ≥ 2 kN

Detail "B"

Detail "A"

≤ 
4 m

دهانه دیوارك

دهانه دیوارك

4m ≥ ارتفاع مجاز دیوارك: (ارتفاع بیشتر بنابر درخواست)
پروفیل UA بدون ادوات اتصال

دسترسى به عایق صوتى و یا حرارتى با این ساختار امکان پذیر نمى باشد

حداکثر عرض مجاز دیوارك

منطقه نصب 1

ك
وار

 دی
فاع

ارت

UW رانر

CW استادUW رانر

UW رانر

TB پیچ

LB پیچ

LB پیچ

پنل گچى کناف

پنل گچى کناف

پنل گچى کناف
پیچ رول پالگ

UA پروفیل

UW رانر
UW رانر

UW رانر

CW استاد

 UW رانر
جهت اتصال به دیوار

UW رانر
UA پروفیل UA پروفیل

UW رانر

حداقل ظرفیت باربرى عامل اتصال جهت
نصب نبـشى پروفیل UA به دیـوار سنتى

UW رانر
UA پروفیل

رانر UW جهت اتصال به دیوار

UA نبشى پروفیل

UA پروفیل

برش عمودى دیوارك مستقل از سقف

دهانه دیوارك

ك
وار

 دی
فاع

ارت
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بـه طـور کلـی دیوارهـای خشـک سـاختارهایی مسـتحکم بـا مقاومـت بـاال در برابـر ضربه هسـتند. مقاومـت ایـن سـاختارها در برابر ضربـات متمرکـز )نظیر 
ضربـات مشـت بـر سـطح دیـوار( و گسـترده )نظیـر ضربات بدن انسـان بر سـطح دیـوار( بر اسـاس اسـتاندارد DIN 4103 محاسـبه می شـود. لیکـن ممکن 
اسـت ایـن نـوع دیوارهـا در معـرض ضربـات نامتعـارف قرار گرفته و دچار آسـیب شـوند کـه در این حالـت، راه حل های ترمیمی بسـیار سـاده ای وجـود دارد:

23-۱- ترمیم موضعی
در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

در محـل آسـیب، پنـل بـا اسـتفاده از اره چاقویـی بـرش داده شـده و لبه هـای آن بـه وسـیله سـوهان پرداخـت می شـود تـا یـک حفره با شـکل هندسـی 	�
منظـم )ماننـد مربـع یا مسـتطیل( بدسـت آید. 

در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند.	�
پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل )متناسب با شکل و ابعاد حفره( توسط پیچ TN به زیرسازی متصل می شود.	�
در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود.	�

پنل تخریب شده

1

عالمـت گـذاری محـل اسـتقرار قطعـه ترمیمـی بـر روی 
ر دیوا

4

انـدازه گیـری محل آسـیب دیـده جهت تهیـه قطعه پنل 
جایگزین

2

برش محل آسیب دیده به شکل قطعه ترمیمی

5

قرار دادن قطعه ترمیمی بر روی محل آسیب دیده

3

قـرار دادن قطعـه پروفیل در درون دیوار بـه منظور ایجاد 
زیرسـازی در محل آسـیب دیده

6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23- ترمیم دیوارهای خشک



دیوارهای جداکننده کناف

85

اجرای زیرسازی

7

بتونـه کاری درزهـا در محـل ترمیـم )با اسـتفاده از نوار و 
کناف( درزگیـر  بتونه 

10

قرار دادن قطعه پنل جایگزین در محل خود

8

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهت 
پذیـرش پوشـش نهایی

11

پیچ کردن قطعه ترمیمی

9
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بـرای ترمیـم محل هـای آسـیب دیـده بـا ابعـاد کوچـک، از وصلـه مخصـوص اسـتفاده می شـود؛ بدیـن ترتیب که ایـن وصله بـر روی محل آسـیب دیـده قرار 
گرفتـه و بتونـه کاری می شـود.

23-2- تعویض قطعات
در صورتی که الیه های پوششی و یا زیرسازی فلزی دچار آسیب گسترده شده باشند، بخش آسیب دیده به سادگی قابل تعویض خواهد بود.

قـرار دادن وصلـه مخصـوص پشـت چسـب دار بـر روی 
محـل آسـیب دیـده

1

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهت 
پذیـرش پوشـش نهایی

3

اجرای بتونه بر روی وصله ترمیمی

2

رنگ آمیزی

4
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این بخش ارائه کننده راهبردهایی جهت انتخاب صحیح ساختار، برای پاسخ گویی به عملکردهای مورد نظر طراح می باشد. توضیح این که شرکت کناف یک 
تولید کننده بوده و خود را مکلف می داند که اطالعات عملکردی و اجرایی ساختارهای خود را در اختیار پروژه ها قرار دهد. بدیهی است که مشاور طرح، بر 
اساس مقررات ملی و یا بین المللی ساختمانی و با در نظر گرفتن الزامات طرح، نسبت به »انتخاب ساختار« اقدام می نماید. در این راستا، دایره پشتیبانی فنی 

شرکت کناف ایران آمادگی کامل دارد تا برای عملکردهای خاص، مشاوره های الزم را به طراحان محترم ارائه دهد.
عواملی که در انتخاب ساختار دیوارهای جدا کننده کناف موثر است شامل موارد زیر می باشد:

24-۱- مقاومت مکانیکی
ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مورد نظـر طراح، در تعـداد و ضخامت صفحات، اندازه اسـتادها، فاصله اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه تاثیر می گـذارد. در برخی موارد، 

برای بدسـت آوردن ارتفاع بیشـتر ممکن اسـت از دو عدد اسـتاد به صورت [] اسـتفاده شـود.

منطقه نصب: کاربری فضا و محل قرارگیری دیوار، در ارتفاع مجاز آن تعیین کننده است. حداکثر ارتفاع با توجه به منطقه نصب 1و2 متفاوت می باشد: 
منطقه نصب 1: مناطقی که تجمع افراد در آن ها کم است.

منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آن ها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

مقاومت در برابر ضربه: برای ایجاد مقاومت در برابر ضربه، راه حل های زیر در دسترس است:
افزایش تعداد الیه های پوششی	�
افزایش ضخامت الیه های پوششی	�
کاهش فاصله سازه ها	�
استفاده از پنل با مقاومت مکانیکی باالتر مانند پنل گچی دیامانت	�

نصـب بارهـای طـره ای: هر یـک از سـاختارهای دیوار خشـک کنـاف دارای مقاومت مکانیکـی ویژه خود می باشـند. بـرای انتخاب سـاختار، باید بـه بارهای 
طـره ای کـه قـرار اسـت بـر روی دیوار نصب شـود، توجه نمود. قفسـه آشـپزخانه، ادوات سـرویس بهداشـتی، رادیاتـور، جعبه آتـش نشـانی روکار و تابلوی برق 

روکار از جملـه ایـن نـوع بارهـا هسـتند. بـرای نصب برخی بارهـا، اعضای پشـتیبان بایـد در مرحله طراحی سـاختار در نظر گرفته شـوند.

24-2- عملکرد صوتی
عواملـی همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات، انـدازه اسـتادها و ضخامت و خواص الیه عایق پشـم معدنـی مصرفی، در میـزان عبور صوت دیوار موثر هسـتند. 
همچنیـن، جزئیـات اجرایـی )ماننـد جداسـازی دو ردیف سـازه در دیـوار W115( در عملکـرد صوتی جـداره تاثیر خواهد داشـت. در تعیین سـاختار دیوارها، 
توجـه بـه حداقـل عایـق صوتـی مجـاز ضـروری اسـت. ارزش حداقـل عایـق صوتـی مجـاز دیـوار، بـا توجه بـه عملکـرد سـاختار، از مبحـث 18 مقـررات ملی 

سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می باشـد.

تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی الیه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد که باید آن ها را در نظر گرفت.
توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی الیه های الیافـی نظیر پشـم های معدنی، ناشـی از بـه ارتعاش در آمـدن الیاف بـر اثر برخـورد امواج صوتـی و تبدیل 
انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایی اسـت. با توجه به عـدم وجود الیـاف در پلی اسـتایرن، این مـواد عایق صوتی مناسـبی نبـوده و صرفا 

اسـتفاده از عایق هـای معدنـی برای ایـن منظور توصیه می شـود.

24-3- مقاومت در برابر حریق
در دیوارهایـی کـه در آن هـا کـد حریـق مطـرح می باشـد، از صفحـات گچـی نـوع FR یـا FM اسـتفاده می شـود. تعـداد و ضخامـت الیه هـای پوششـی، اندازه 
و فواصـل سـازه ها و ضخامـت و خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بـا توجـه بـه کد حریـق و ارتفـاع مورد نظـر تعیین می شـود. عـالوه بر ایـن موارد، 

ضوابـط مرتبـط بـا سـاختارهای دارای کـد حریـق )منـدرج در دفترچـه اخیر( بایـد در نظر گرفته شـوند.

تذکر مهم: ساختارهای دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند؛ لذا برای استفاده از این نوع ساختارها در پروژه ها، هماهنگی با دایره پشتیبانی 
فنی شرکت کناف ایران قویا توصیه می شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24- مبانی انتخاب ساختار
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24-4- عملکرد حرارتی
دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل شـده )به لحـاظ حرارتی( قـرار می گیرنـد؛ لیکن چنانچـه در حد فاصـل فضاهای کنترل نشـده 
یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد، تعبیـه عایق پشـم معدنـی در سـاختار ضـروری خواهد بـود. عواملی همچـون تعـداد و ضخامت صفحـات، اندازه اسـتادها 
و ضخامـت و خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی، در میـزان عایـق حرارتی دیـوار موثـر هسـتند. ارزش حداقل عایـق حرارتی مجـاز دیوار، بـا توجه به 

عملکـرد سـاختار، از مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می باشـد.

تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی الیه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد، که باید آن ها را در نظر گرفت.

نکتـه فنـی: در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتی، ممکن اسـت پیـش بینی هـای الزم جهت 
کنتـرل و دفـع رطوبـت از طریـق ایجـاد تهویـه و یـا تعبیـه الیه هـای ویـژه بخاربنـد و یـا زهکـش، الزم باشـد )توضیح این که پشـم معدنـی در برابـر رطوبت 

آسـیب پذیر اسـت(.

24-5- دیوار سلول تر
نکاتی که در تعیین جزئیات فنی این نوع دیوار موثر است شرایط رطوبت محیط و حجم و تراکم تاسیسات مکانیکی است:

در فضاهـای مرطـوب از در دو الیـه صفحـه MR یـا FM بـا ضخامـت 12/5 میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل 60 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود. به عنوان 	�
 MR بـا ضخامـت 18 میلیمتـر با اسـتادگذاری به فواصـل 60 سـانتیمتر یا یک الیـه صفحه FM یـا MR سـاختار جایگزیـن، می تـوان از یـک الیـه صفحـه
یـا FM بـا ضخامـت 12/5 یـا 15 میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل 40 سـانتیمتر اسـتفاده نمـود. در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد اسـت و یا شـرایط 

آب ریـزی مـداوم وجـود دارد، اسـتفاده از یـک الیه صفحه سـیمانی AQUAPANEL Indoor بـا ضخامت 12/5 میلیمتر الزامی اسـت*.
حجـم و تراکـم تاسیسـات مکانیکـی ) بـه خصـوص انـدازه لوله هـای فاضـالب(، اندازه اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه و فاصله آن هـا را تعیین خواهـد نمود. 	�

ممکـن اسـت حجـم تاسیسـات بـه گونـه ای باشـد کـه نیـاز بـه اسـتفاده از دو ردیف سـازه باشـد. ایـن دو ردیف سـازه با فاصلـه از یکدیگـر اجرا شـده و با 
اسـتفاده از برش هایـی از صفحـات، بـه یکدیگـر متصل می شـوند**.

24-6- دیوار در محل بادبند
بـرای قاب هـای بادبنـد دار، دیـوار بایـد بـا اسـتفاده از دو ردیف سـازه اجرا 
شـود. ایـن دو ردیـف سـازه در طرفیـن بادبنـد قـرار گرفتـه و بـه وسـیله 
دیـوار  )ماننـد  می شـوند  متصـل  یکدیگـر  بـه  صفحـات  از  برش هایـی 

می شـود(. عمـل   W116 تاسیسـاتی 

24-7- دیوار میان قابی***
و  مهـم  سـاختمان های  در  ایـران،  زلزلـه  نامـه 2800  آییـن  اسـاس  بـر 
بلنـد مرتبـه، دیوارهایـی کـه درون قاب هـای سـازه قـرار می گیرنـد بایـد 
بـا جزئیـات ویـژه ای اجـرا شـوند. جزئیـات اجرایـی ایـن نـوع دیوارهـا بـه 
گونـه ای اسـت کـه در هنگام وقوع زلزلـه، دیوار دخالتی در حـرکات جانبی 
سـازه نداشـته و با اسـتفاده از اتصاالت کشـویی لغزان، به صورت مسـتقل 

از قـاب سـازه ای عمـل می نمایـد.

* بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه کاتالـوگ »سـاختارهای داخلـی آکواپنـل« 
شـود. رجوع 

** به دیوار تاسیساتی W116 رجوع شود.
*** برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ساختار مناسب برای دیوار میان قابی، 

با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

       

a ≥ 20 a ≥ 20 a a ≤ 20 mm

TN 
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24-8- دیوار چاه آسانسور*
چاه هـای آسانسـور جـزء زون هـای حریـق به شـمار می رونـد، بنابرایـن دیوارهای چاه آسانسـور بر اسـاس 
ضوابـط و جزئیـات مربوط به سـاختارهای مقـاوم در برابر حریق طراحی و اجرا می شـوند. بـرای این منظور 
می توان از سـاختارهای دیوار پوششـی مسـتقل از دیوار زمینه اسـتفاده نمود. در صورتی که پوشـش کاری 
از دو سـمت دیوار مد نظر باشـد، می توان از سـازه امگا به عنوان اسـتاد اسـتفاده نمود. بدین ترتیب اجرای 
الیه های پوششـی سـمت تاسیسـاتی دیوار، از سـمت داخل سـاختمان امـکان پذیر خواهد بـود. در صورت 

نیـاز می تـوان پشـت این سـازه را به وسـیله نـواری از صفحه گچی مقـاوم در برابر حریـق حفاظت نمود.

24-9- دیوار خارجی**
دیوار خارجی کناف، در نمای ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته و ساختار کلی آن مشابه دیوار جداکننده 

داخلی کناف است، اما الیه خارجی آن را صفحات سیمانی مسلح آکواپنل خارجی تشکیل می دهد.

24-۱0- دیوار بین دو ساختمان
بـرای دیـوار بین دو سـاختمان می توان از سـاختارهای دیوار پوششـی مسـتقل از دیوار زمینه اسـتفاده 
نمـود. در صورتـی کـه پوشـش کاری از دو سـمت دیـوار مـد نظـر باشـد، می تـوان از سـازه امـگا بـه 
عنـوان اسـتاد اسـتفاده نمـود. بدیـن ترتیب اجـرای الیه های پوششـی خارجـی دیوار، از سـمت داخل 

سـاختمان امـکان پذیر خواهـد بود.

24-۱۱- دیوار ویژه اتاق رادیوگرافي***
در این روش دو ردیف دیوار پوششي پشت به پشت یکدیگر به نحوي اجرا مي گردند که استادهاي آن ها 
رو به روي یکدیگر قرار نگیرند )بدین ترتیب فواصل تکیه گاهي الیه سربی کاهش یافته و ورق سربي دچار 
 2 x 3 فروافتادگي نمي شود(. ورق سربي به وسیله پیچ به همراه یک قطعه ورق سربي به ابعاد حداقل

سانتیمتر )به عنوان واشر( به استادها متصل مي گردد. نکته قابل توجه این 
است که واشر مذکور باید به نحوي خم و برگردانده شود که به طور کامل 
محل نفوذ پیچ را پوشش دهد. متذکر مي گردد که پس از اجراي دیوار، 
باید از طریق آزمایشات پرتونگاري، از نفوذ ناپذیري آن در برابر تشعشعات 

اطمینان حاصل نمود.

24-۱2- بازشوها
در صورت نیاز به اجرای مواردی نظیر در، دریچه بازدید و جعبه آتش نشانی 
توکار در دیوارهای کناف، باید پیش بینی های الزم جهت حفظ استحکام، 
یکپارچگی و ایستایی ساختار در نظر گرفته شود. همچنین فضای تاسیساتی 
الزم برای جاسازی ادوات نفوذی نظیر جعبه آتش نشانی توکار ضروری است. 
توجه شود که در ساختارهای دارای کد حریق، بازشوها باید با جزئیات ویژه اجرا 

و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند.

24-۱3- درزهای انقطاع
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع )بـرای حداکثـر هر 15 متـر( ایجاد نمـود. توجه شـود کـه در سـاختارهای دارای کد حریـق، درزهای 

انقطـاع بـا جزئیات ویـژه اجرا می شـوند.

* برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ساختار مناسب برای دیوار چاه آسانسور، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.
** برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دیوارهای خارجی کناف، به کاتالوگ »ساختارهای خارجی با آکواپنل« رجوع شود.
*** برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دیوار ویژه اتاق رادیوگرافی، به کاتالوگ »بیمارستان و مراکز درمانی« رجوع شود.
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DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های

استادساختار

ضخامت
الیه

پوششی
GKB(I)
GKF(I)

[mm]

ارتفاع مجاز
[m]

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

304060304060304060304060

W111

CW 50

12/5

5434/753/752/754-3--2/75

CW 75764/56/255/253/755-4/5--3/75

CW 10086/557/255/754/255/5-5--4/25

W112

CW 50

2×12/5

6545/54/53/56545/54/53/5

CW 757/56/55/57657/56/55/5765

CW 10097/56/58/575/7597/56/58/575/75

W115

CW 50

2×12/5

--3/3--2/8--3/3--2/8

CW 75--4/5--4--4/5--4

CW 100--5/5--5--5/5--5

W116

CW 50

2×12/5

--4/5--4--4/5--4

CW 75--6--5/5--6--5/5

CW 100--6/5--6--6/5--6

منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25- مبانی عملکردی ساختار ها
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NF ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های

استادساختار

ضخامت
الیه

پوششی
GKB(I)
GKF(I)

[mm]

ارتفاع مجاز
[m]

ساختار بدون کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

304060304060

W111

C 50

12/5

2/85*2/85*2/2---

C 754/253/753/154/253/25-

C 1005/85/254/55/85/254/5

W112

C 50

2×12/5

3/553/2*3/22/25*2/25-

C 755/14/53/75/14/5-

C 1006/956/35/356/956/35/35

W115

C 50

2×12/5

3/53/15*2/952/2--

C 754/854/353/754/854/35*2/25

C 1006/455/855/056/455/855/05

W116

C 50

2×12/5

4/13/62/954/12/6*2/3

C 755/85/24/355/85/24/35

C 1007/77/16/17/77/16/1

ارتفاع های مجاز نشانه گذاری شده با عالمت )*(، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده اند.	�
ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.	�
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DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های

استادساختار

ضخامت
الیه

پوششی
پنل

دیامانت
[mm]

ارتفاع مجاز
[m]

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

304060304060304060304060

W111

CW 50

12/5

444444444444

CW 755/805/404/755/805/404/755/805/404/755/805/404/75

CW 1007/707/206/557/707/206/557/707/206/557/707/206/55

W112

CW 50

2×12/5

5/805/404/755/805/404/755/805/404/755/805/404/75

CW 758/207/857/208/207/857/208/207/857/208/207/857/20

CW 100109/759/30109/759/30109/759/30109/759/30

W113

CW 50

3×12/5

8/458/157/658/458/157/658/458/157/658/458/157/65

CW 7510/4010/209/8510/4010/209/8510/4010/209/8510/4010/209/85

CW 1001211/8511/501211/8511/501211/8511/501211/8511/50

W115

CW 50

2×12/5

--3/60--3/30--3/60--3/30

CW 75--5--4/50--4--4

CW 100--6--5/50--4/50--4/50

W116

CW 50

2×12/5

--4/50--4--4--4

CW 75--6--5/50--4--4

CW 100--6/50--6--4/5--4/5

منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.	�
اطالعات ارتفاع مجاز دیوار W111 با فواصل استاد 60 سانتیمتر از یکدیگر، برای پنل دیامانت با ضخامت 15 میلیمتر نیز قابل استفاده می باشد. 	�
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نکتـه: ارتفـاع هـای مجـاز منـدرج در جـداول مرجع فنی شـرکت کناف ایران بر اسـاس مبانـی بارگذاری در اسـتاندارد DIN4103 محاسـبه شـده اند که در 
ایـن محاسـبات نـوع و ابعـاد سـازه هـای مصرفی، آرایش زیرسـازی و همچنیـن نوع و ضخامـت الیه های گچی در نظر گرفته شـده اسـت. 

خواص منحصر به فرد فیزیکی و ایستایی دیوارها تنها در صورت رعایت جزئیات اجرایی استاندارد این سیستم قابل دستیابی می باشند. بنابراین حذف بخشی از 
ساختار دیوار از جمله زیرسازی، پنل و ... و یا عدم رعایت فواصل مجاز عناصر سازنده دیوار، تاثیر منفی در ایستایی ساختارها خواهد داشت. 
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عایق صوتی و حرارتی: ساختارهای پیشنهادی کناف

ساختار

ضخامت
دیوار
D

[mm]

اندازه
استاد

h

[mm]

ضخامت الیه 
پوششی

d

[mm]

وزن

*[kg/m2]

عایق
صوتی
RW,R

**[dB]

ضخامت
الیه عایق

***[mm]

عایق
حرارتی

U

[W/(m2k)]

W111

60 cm

h D
d

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

7550

12/525

41400/66

1007542
43

40
60

0/65
0/50

125100
42
43
44

40
60
80

0/65
0/49
0/40

W112

60 cm

d
h D

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

10050

2×12/545

50400/61

1257551
52

40
60

0/60
0/47

150100
51
52
53

40
60
80

0/60
0/46
0/38

W115

60 cm

d
d

h D

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ
155105

2×12/548

592×400/37

20515558
61

60
2×60

0/47
0/27

25520560
63

80
2×80

0/37
0/21

W116

60 cm

d
d

h D

  

220≥170≥2×12/54952400/60

* وزن بدون در نظر گرفتن الیه عایق
** RW,R شاخص افت صوت برای ساختار جداگر بر اساس DIN4109 بدون عبور صوت از ساختارهای جانبی

*** الیه عایق مطابق با DIN EN 13162 ـ مقاومت موج طولی براساس r≤5 kPa.s/m2:DIN EN 29053  ـ رده هدایت حرارتی: 040
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عایق صوتی: دیوارهای جدا کننده با استفاده از پنل گچی دیامانت

ساختار

ضخامت
دیوار
D

[mm]

اندازه
استاد

h

[mm]

ضخامت الیه 
پوششی

d

[mm]

وزن

*[kg/m2]

عایق
صوتی
RW,R

[dB]

ضخامت
الیه عایق

**[mm]

W111

60 cm

h D
d

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

8050

1535

5040

105755360

1301005480

W112

60 cm

d
h D

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ
10050

2×12/555

5940

125756160

1501006380

W113

d
h D

d

60 cm
ــتادها ــن اس 12550فاصـــله بیـ

3×12/581

6440

150756660

1751006780

W115

60 cm

d
d

h D
ــتادها ــن اس 155105فاصـــله بیـ

2×12/558

692×40

205155722×60

255205742×80

W116

60 cm

d
d

h D

  

220≥170≥2×12/5596240

* وزن بدون در نظر گرفتن الیه عایق
r≤5 kPa.s/m2:DIN EN 29053 ـ مقاومت موج طولی براساس DIN EN 13162 الیه عایق مطابق با **
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DIN 4102-4 مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی

کد حریقساختار
نوع پنل

ضخامت 
الیه 

پوششی
[mm]

حداقل 
ضخامت 

عایق
[mm]

حداقل 
چگالی
عایق

[kg/m3]

نوع
عایق

حداکثر
فاصله

استادها
[cm] GKF(I)Diamant

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

W111
F3012/5

40

30

پشم
معدنی

S

60

F6015-

W112 / W115 / W116

a
  

a
  

a
  

F30GKB
(RG)

2×12/54030

F602×12/5
4040

F90

15+12/5

2×12/5

40100

6050

8030

40-

F120

*2×184040

2×15
60100

8050

F180
*25+12/5

60100

8050

عایق پشم معدنی بر اساس DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب بیش از 1000    

DIN 4102-17 درجه سانتیگراد بر اساس       

* به عنوان جایگزین می توان از سه الیه پنل )GKF )FR 12/5 میلیمتری استفاده نمود.
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مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی کناف

نوع پنلکد حریقساختار

ضخامت
 الیه

 پوششی
[mm]

نوع
عایق

حداکثر
 فاصله
استادها
[cm]

W111

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

F60
GKF (I)
FR (FM)

15

بدون
60عایق

W112 / W115 / W116

a
  

a
  

a
  

F120
GKF (I)
FR (FM)

2×15

* در ساختار تک الیه، اجرای سازه پشت بند در محل درزهای افقی الزامی است.
ساختارهای فوق دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی بوده و مورد تایید سازمان آتش نشانی هستند.	�
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خدمات فنی و مهندسی

مشـاوره در انتخاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و ساز خشـک، انتخاب ساختار مناسـب می باشد. هر یک از سـاختارها دارای 
قابلیت هـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحی می باید مشـخصات عملکردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزیکی و مکانیکـی تعیین کننـده از قبیل 
مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عایـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفته شـود. بـه عنوان مثـال، برای انـواع دیـوار )دیوارهای 
جداکننـده داخلـی، دیوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجود دارد کـه با توجه 

بـه شـرایط و نـوع کاربری، باید 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 ایـران 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 اجرایـی ارایه گــردد. در حـال حاضر، دوره های آموزشــی که توسـط آکادمی کناف ایران ارایه می شـود به شـرح زیر می باشـد:

تعـداد روزنــام دورهتعـداد روزنــام دوره
5سیستم های کناف ویژه مهندسین1آشنایی با محصوالت کناف
1درزگیری و آماده سازی سطوح4نصب دیوارهای جداکننده

1ویژه نقاشان4نصب سقف های کاذب
1ویژه تاسیسات3نصب دیوارهای پوششی

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

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسی فنی پروژه ها: برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه ها توسط کادر فنی شرکت کناف 
ایران صورت می پذیرد. این بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات اجرایی )زیرسازی، پنل گذاری، درزگیری و نازک کاری( انجام می پذیرد.

پاسخگویی به استعام های فنی: در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و تعمیرات سیستم های ساخت و ساز 
خشک، دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران آمادگی ارائه راهنمایی ها، جزئیات فنی، راه حل ها و رفع ابهام های فنی 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 ویژه برای تهیه اسـناد منــاقصات و 
بـرای تعییـن مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهـد بـود. لـذا به کارفرمایـان محترم توصیه می شـود که پیش از هر اقدامی، با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت 

کنـاف ایـران تمـاس حاصل فرموده تـا راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
2 - بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرایی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان، به 
شـرکت کنـاف ایـران معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیت صالحیت حرفه ای مجریان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرایی( از 

طریـق کنتـرل گواهینامه هـای آموزشـی بررسـی نماینـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف ایران می باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طریـق بازدیدهـای کادر فنـی شـرکت کناف ایـران مورد ممیـزی و ارزیابـی فنی قـرار می گیرند. به 
کارفرمایـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرایـی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ایران اسـتعالم فرمایند.

4 - کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنی شـرکت کناف ایـران، الزم اسـت مراتب را پیـش از آغاز عملیـات اجرایی، 
بـه صـورت مکتـوب و بـا ذکر مشـخصات کامل پـروژه بـه دایره بازرسـی و آموزش شـرکت کناف ایـران اعـالم فرمایید.

5 - شـرکت کنـاف ایـران 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 تمایـل، دسـت اندر کاران محترم صنعت سـاختمان می تواننـد با دایره مهندسـی فروش 

شـرکت کنـاف ایـران تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمایی هـای الزم را در این ارتبـاط دریافـت نمایند.

* براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمایید.
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد 
کیفي محصوالت بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده 
و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني 
فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ایران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این 

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

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

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

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

فکس: 33583595
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