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مقدمه

وجود منابع فراوان انرژي در کشــور و ارزان قيمت بودن آن باعث شــده تا در اکثر موارد مصرف انرژي به صورت
بيرويه افزايش يابد و به مقدار قابل توجهي نيز اتالف انرژي داشته باشيم.

وضعیت مصرف انرژی در بخشهای مختلف در ایران

ساختمانها از جمله مکانهايي هستند که انرژي به مقدار زيادي در آنها مصرف و اتالف ميشود .در حال حاضر
انرژي مصرفي در بخش ســاختمان و خانگي نزديک به  %30از کل مصرف انرژي در کشور را در بر ميگيرد ،که
بيشترين سهم را در ميان بخشهاي مختلف به خود اختصاص داده است .اين در حالي است که با رعايت الگوي
بهينة مصرف انرژي ،ميتوان  %35تا  %40از انرژي مصرفي در بخش ساختمان را کاهش داد .لذا عالوه بر کاهش
هزينهها ،از اســتفاده بيروية ذخائر پايانپذير انرژي جلوگيري شــده و آلودگيهاي زيست محيطي و پيامدهاي
ناگوار آن نيز به ميزان قابل مالحظهاي کاهش خواهد یافت.
در اکثر مناطق کشــورمان ،در بخش قابل توجهي از ســال شرايط دمايي در فضاي خارج به گونهاي اســت که نياز است با گرم يا سرد کردن فضاهاي کنترل شدة داخل
ساختمان ،شرايط آسايش حرارتي براي ساکنين و کاربران تأمين گردد .اين اقدام در اکثر موارد با مصرف بيش از حد انرژي صورت ميگيرد .هرچه ميزان انتقال حرارت
از پوســتة خارجي ســاختمان بيشتر باشد ،انرژي مورد نياز براي تأمين شرايط آســايش حرارتي افزونتر بوده و الزم است براي جبران انرژي هدر رفته ،به صورت مداوم
انرژي براي گرمايش يا ســرمايش مصرف شــود؛ در صورتيکه ميتوان با تمهيداتي ،انتقال حرارت از پوســتة خارجي ساختمان را کاهش داده و به ميزان قابل توجهي در
مصرف انرژي صرفهجويي کرد.
درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمانها  -تابستان

درصد تلفات حرارتی در پوسته ساختمانها  -زمستان

1

بهینهسازی مصرف انرژی

خواص حرارتي مواد و مصالح

ضريب هدايت حرارتي مواد
مقدار حرارتي که در مدت يک ثانيه از يک متر مربع مادة همگن به ضخامت يک متر در حالت پايدار
عبورکند و اختالفي برابر با يک درجه کلوين بين دماي دو سطح ماده ايجاد نمايد را ضريب هدايت
حرارتي آن ماده مينامند .ضريب هدايت حرارتي را با  λنشان ميدهند و واحد آن ،وات بر متر درجه
کلوين است [.]w/m.k

نوع مصالح

ضریب هدایت حرارتی
λ
[]w/m.k

■ هرچه ضريب هدايت حرارتي يک ماده کمتر باشد ،آن ماده عايق بهتري است.
مقاومت حرارتي يک اليه يا پوسته
نسـبت ضخامـت يـک اليـه (بر حسـب متر) بـه ضريـب هدايـت حرارتـي آن را مقاومـت حرارتي آن
اليـه مینامنـد [ .]R=d/λمقاومـت حرارتي را با  Rنشـان ميدهنـد و واحد آن ،متر مربـع درجه کلوين
بـر وات اسـت [ .]m2.k/wمقاومـت حرارتی يک پوسـتة تشـکيل شـده از چند اليه ،مسـاوی اسـت با
مجمـوع مقاومتهـای حرارتـی هـر يـک از اليههای تشـکيل دهندة آن پوسـته.

پشم سنگ و پلیاستایرن

0/04

صفحه مسلح سیمانی

0/36

گچ و صفحه روکشدار گچی

0/25

بلوک سفالی

0/51

اندود سیمان

1/5

بلوک سبک سیمانی

0/17

بلوک  AACچگالی خشک750 kg/m3

0/2

■ مقاومت حرارتي ،قابليت عايق بودن (حرارتي) يک اليه يا پوسته را مشخص ميکند .هرچه مقاومت حرارتي يک اليه يا پوسته بيشتر باشد ،آن اليه يا پوسته عايق
بهتري است.
حل مثالهای عددی
مقاومت حرارتی  6سانتيمتر عايق پلیاستايرن با ضريب هدايت حرارتی  λ =0/04 w/m.kبرابر است با:
R=d/λ → R = 0/06 ÷ 0/04 = 1/5 m2.k/w
مقاومت حرارتی  6سانتيمتر بتن با ضريب هدايت حرارتی  λ =1/75 w/m.kبرابر است با:
R=d/λ → R = 0/06 ÷ 1/75 = 0/034 m2.k/w
حال اگر بخواهيم محاسبه کنيم که مقاومت حرارتی چند سانتيمتر بتن ،معادل مقاومت حرارتی  6سانتيمتر پلیاستايرن است ،خواهيم داشت:
=1/5 = d ÷ 1/75 → d
 2/62 m
يعنی مقاومت حرارتی  6سانتيمتر پلیاستايرن ،برابر با مقاومت حرارتی  262سانتيمتر بتن است.
■ استفاده از عايق حرارتی ،موجب صرفهجويي در مصرف مصالح ،افزایش سطح مفید زیربنا و کاهش وزن ساختمانها میشود.

دیوار
دیوار خشک با  8سانتیمتر عایق پشم سنگ 2 ،الیه صفحه روکشدار گچی 12/5میلیمتری
در داخل و یک الیه صفحه مسلح سیمانی  12/5میلیمتری در خارج

m2.k/w

0/0125
0/36

+

0/025
0/25

+

0/08
0/04

2/13

دیوار با بلوک سیمانی  2 ،49 x 14/5 x 20سانتیمتر اندود گچی در داخل و  3سانتیمتر
اندود سیمانی در خارج

0/03
1/5

+

0/02
0/57

+

0/15
0/51

0/34

0/03
1/5

+

0/02
0/57

+

0/145
0/17

0/91

 750 kg/m3و  2سانتیمتر اندود گچ در داخل و  3سانتیمتر اندود سیمان در خارج

0/03
1/5

+

+

0/10
0/2

0/56

دیوار با بلوک سفالی  15سانتیمتری 2 ،سانتیمتر اندود گچ در داخل و
 3سانتیمتر اندود سیمان در خارج

دیوار  10سانتیمتر با بلوک ( AACبتن هوادار اتو کالو شده) با چگالی خشک
* دیوار خشک ،دیوار جداکننده ساخت و ساز خشک
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محاسبه مقاومت حرارتی کل پوسته

ضریب هدایت حرارتی R

0/02
0/57
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[R]m2.k/w

2.5

دیوار با بلوک سیمانی سبک

دیوار خارجی خشک

نمودار مقایسه مقاومت حرارتی دیوارهای بنایی با دیوار خشک

محاسبه ضخامت معادل دیوارهای بنایی با دیوار خشک
دیوار

محاسبه مقاومت حرارتی کل پوسته

دیوار با بلوک سفالی 2،سانتیمتر اندود گچ در داخل و  3سانتیمتر اندود
سیمان در خارج
دیوار با بلوک سیمانی سبک 2 ،سانتیمتر اندود گچ در داخل و
 3سانتیمتر اندود سیمان در خارج

30

0/03
= 2/13
1/5

d
0/02
+
+
0/51
0/57

0/03
= 2/13
1/5

d
0/02
+
+
0/17
0/57

35
(بلوک سیمانی)

d
0/2

41
(بلوک )AAC

دیوار با بلوک  ،AACچگالی  750و  2سانتیمتر اندود گچ در داخل و
 3سانتیمتر اندود سیمان در خارج

دیوار با بلوک سفالی

دیوار با بلوک AAC
20

30

()cm

105/8
(بلوک سفالی)

= 2/13

1050 mm

ضخامت معادل d

410 mm

0/03
1/5

0/02
0/57

+

+

دیوار بلوک سیمانی سبک
20

30 mm

350 mm

20 mm

دیوارخشک
12/5 mm

2 x 12/5 mm

عایق
پشم سنگ

صفحه
مسلح سیمانی
1050 mm

410 mm

صفحات
روکشدار
گچی

350 mm
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انواع عايقکاري حرارتي در ساختمانها

(*)

عايقکاري حرارتي همگن
نوعي عايقکاري حرارتي است که در آن ،مصالح مصرفي در بخش اعظم پوسته داراي ضریب هدايت حرارتی کم ميباشند .يعني مصالح تشکيل دهندة ديوار ،خود داراي
خواص مناسب عايق حرارتي ميباشند .اين نوع ديوارها در صورت جذب رطوبت ،کارآيي خود را از نظر حرارتي از دست ميدهند.

نما

اندود داخلی

دیـوار بنایـی بـا بلـوک
بتـن سـبک یـا بلـوک
رس منبسـط شـده

خارج

داخل

عایق حرارتی همگن

■ ديوار دو اليه از مصالح بنایی با الیه میانی هوا یا عایق
در اين نوع ديوار ،عايق حرارتي بر روي ديوار داخلي نصب و سپس اليه خارجي با مصالح بنايي اجرا ميگردد .براي ديوارهايي که مقاومت حرارتي باال در آنها مورد نظر
نيست ،در اليه مياني فقط  10سانتيمتر اليه هوا در نظر گرفته ميشود .ضخامت تمام شدة ديوارها در اين حالت نسبتاً زياد بوده و اجراي چنين ساختارهايي دشوار
ميباشد.

دیوار با مصالح بنایی

اندود داخلی

دیوار با مصالح بنایی

نما

دیوار با مصالح بنایی

اندود داخلی
عایق حرارتی

الیه هوا
داخل

خارج

داخل

دیوار دو الیه از مصالح بنایی با الیه میانی هوا یا عایق

* بر گرفته از مبحث  19مقررات ملی ساختمان  -صرفه جویی در مصرف انرژی
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نما

دیوار با مصالح بنایی

الیه هوا

خارج
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عايقکاري حرارتي از خارج
اين نوع ساختار ،اينرسي حرارتي ساختمان را به حداکثر ميرساند و باعث ميشود که نوسانهاي دماي داخل ساختمان کاهش يابد و تنظيم دما به سادگي انجام پذيرد؛
زيرا انرژي حرارتي توسط جدارهها جذب ،و براي ايجاد تعادل حرارتي در محيط ،به تدريج آزاد ميشود .اين روش عايقکاري براي ساختمانهايي که به طور مداوم مورد
استفاده قرار ميگيرند مناسب است (مانند ساختمانهاي مسکوني).

اندود داخلی
انــدود ســیمانی بــر روی
شــبکه تــوری
دیوار با مصالح بنایی

عایق حرارتی

عامل اتصال
خارج

داخل

عایق حرارتی از خارج

عايقکاري حرارتي از داخل
اين نوع عايقکاري براي به حداقل رساندن اينرسي حرارتي ساختمانها انجام ميشود و براي ساختمانهايي که به طور منقطع مورد استفاده قرار ميگيرند مناسبترين
ساختار محسوب ميشود (مانند سالنهاي کنفرانس)؛ زيرا فضاي مورد نظر را ميتوان در زمان کوتاهي گرم يا سرد نمود.

اندود داخلی

نما

عایق حرارتی

دیوار با مصالح بنایی

خارج

داخل

عایق حرارتی از داخل
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ساختارهاي خشک در رابطه با عايقکاري حرارتي از داخل

 - 1ديوارهاي پوششي خشک
ديوارهاي پوششـي ،سـاختارهاي بسـيار مناسـبي جهـت عايقکاري
حرارتـي جدارههـاي سـاختمانهاي در حـال سـاخت و يا بهسـازي
حرارتـي جدارههـاي سـاختمانهاي در حـال بهرهبرداري ميباشـند*.
انواع سـاختارها در اين روش عايقکاري شـامل موارد زير ميباشـد:

دیوار پوششی بدون سازه

چسب گچی پنل

 -1-1ديوارهـاي پوششـي بـدون سـازه :در ايـن سـاختار،
از يـک اليـه صفحـه روکـشدار گچـي پوشـش شـده بـا اليـة
عایـق پلـي اسـتايرن يـا پشـم معدنـی (در ضخامتهـاي مختلـف)
اسـتفاده ميشـود .ایـن صفحـات بـه وسـيلة چسـب خميـري
مخصـوص اسـکیمالیت مسـتقیما بـه ديـوار زمينه متصل ميشـوند
(اسـکیمالیت از گـچ ويـژه و مواد افزودني خاص سـاخته ميشـود).
درزهـای ميـان ايـن صفحـات بـه وسـيلة نـوار و بتونـة مخصـوص
درزگيـری شـده ،بـه نحوی کـه در انتهـای کار يک سـطح يکپارچه
و بـدون درز حاصـل میگـردد.
مزيتهـای اصلـي اين سـاختار ،سـهولت و سـرعت در اجـرا ،قابليت
رنگآميـزی بالفاصلـه پـس از نصب و دورريـز کم مصالح ميباشـد.
بـه علاوه ،در ايـن سـاختار ميتـوان صفحـة گچـي را بـا فاصلـه
از ديـوار زمينـه اجـرا نمـود ,تـا ضمـن رفـع مشـکالت اجرايـي آن
(ماننـد ناشـاقولی و ناهمـواری) ،فضـای مناسـبی بـرای عبور آسـان
تأسيسـات الکتريکـي و مکانيکـي نيـز ايجاد گـردد**.
صفحات روکشدار گچی با الیه
عایق پلیاستایرن یا پشم سنگ

درزگیری

دیوار زمینه

عایق حرارتی

اسکیمالیت

صفحه گچی

دیوار پوششی بدون سازه
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نشاندن چانههای اسکیمالیت بر روی پنلها

اجـرای همزمـان نـازککاری و عایـقکاری بـا اسـتفاده از صفحات
گچـی عایقدار
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 -2-1ديوارهاي پوششي با سازه :در اين ساختار ،صفحات روکشدار
گچي بر روي زيرسازي فلزي پيچ ميشوند .اين زيرسازي ميتواند به
صورت متصل به ديوار يا مستقل از ديوار اجرا شود .در اين ساختار،
عايق حرارتي در فاصلة آزاد ميان صفحة روکشدار گچي و ديوار
زمينه ( 17تا  73ميليمتر) قرار داده ميشود.

دیوار پوششی با سازه

وجـود فاصلـة آزاد ،علاوه بر ايجاد فضاي مناسـب جهـت نصب الية
عايـق بـا ضخامتهـاي مختلـف؛ راهحـل مناسـبي جهـت غلبـه بـر
مشـکالت اجرايـي ديـوار زمينه مانند ناشـاقول بودن ديـوار و حذف
شـيارزني جهـت عبـور تأسيسـات الکتريکـي و مکانيکـي محسـوب
ميشـود .از مزايـاي ديگـر ايـن سـاختار ،امـکان اجـرا در ديوارهاي
بـا شـرايط زمينـه متفـاوت و اجراي پوشـشهاي بـا ارتفـاع  10متر
ميباشـد.

زیرسازی فلزی

عایق حرارتی

صفحات روکشدار گچی

* علاوه بـر عايـقکاري حرارتـي ،از ايـن سـاختارها ميتـوان بـراي عايـقکاري
صوتـي سـاختمانها ،عایـقکاری دیوارهـا در برابـر رطوبـت و بخـار ،ایجـاد فضـای
درزگیری

تاسیسـاتی در دیوارهـا و دسـتیابی به پوشـشهای با کـد حریق نیز اسـتفاده نمود.
** قرارگيـري تأسيسـات در فضـاي خالي ديـوار و دفن نشـدن آن در داخل ديوار،
علاوه بر رفع مسـئله خوردگـي و کاهش هزينة تعميرات ،دسترسـي به تأسيسـات
و تعميـرات و نگهـداري را در مرحلـه بهرهبـرداري نیز آسـان ميکند.

نصب سریع و آسان

بازسازی و بهسازی حرارتی ساختمانهای قدیمی

عایقکاری حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان
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 - 2ديوار خارجی خشک با استفاده ا ز پنل سیمانی
سيسـتم ديـوار خارجـی خشـک بـا پنل سـیمانی  ،سـاختار بسـيار
مناسـبي جهـت سـاخت جدارههاي سـاختمانهاي در حـال احداث
ميباشـد .ايـن سـاختار متشـکل از قابهـای فـوالدی سـبک (بـه
عنـوان زيرسـازی) ،صفحـات روکـشدار گچـی (بـه عنوان پوشـش
داخلـی) ،صفحـات مسـلح سـيمانی (بـه عنـوان پوشـش خارجی) و
اليـة پشـم معدنـی (بـه عنـوان عايـق) میباشـد .اسـتفاده از اليـة
پشـم معدنـی ،به طور همزمـان موجب عايـقکاري حرارتی و صوتی
جـداره میشـود.
از جملـه مزايـای مهـم ديگـر ایـن ديـوار ،ايمنـی آن در برابـر زلزله
میباشـد *.

الیهگذاری داخلی از صفحات روکشدار گچی
عایق حرارتی و صوتی (پشم معدنی)
صفحه مسلح سیمانی

نوار و بتونه درزگیر

الیه آببند مخصوص

اندود پرداخت مخصوص

زیرسازی فوالدی سبک

شبکه توری فایبر گالس؛ مسلح کننده اندود پرداخت

 - 3سقف کاذب خشک
سـقف کاذب ،سـاختار بسـيار مناسـبي جهـت عايـقکاري و يـا
بهسـازي حرارتـي سـقف و کف سـاختمانها ،بـه ويژه سـقف نهايي
و پيلـوت ميباشـد .این سـاختار شـامل يک زيرسـازي فلزي اسـت
(متصـل بـه سـقف اصلـي) که صفحـات روکـشدار گچي به وسـيلة
پيـچ مخصـوص بـه آن متصـل ميشـوند .فضـاي خالي ميان سـقف
کاذب و سـقف اصلـي ،اجـراي عايـق حرارتـي بـا ضخامتهاي بيش
از  17ميليمتـر را امکانپذيـر ميسـازد (حداقـل فاصلـه ميـان
سـقف کاذب و سـقف اصلـي حـدود  17ميليمتـر ميباشـد).
اجراي سـريع و آسـان ،عبور آسـان تاسيسـات مکانيکي و الکتريکي،
انعطـاف معمـاري باال و امکان دسـتيابي بـه مشـخصاتي نظير عايق
صوتـي و مقاومـت در برابـر حريـق از ويژگيهـاي ايـن سـاختار
ميباشـد.

سقف یا کف

عامل اتصال

آویز

صفحه روکشدار گچی

* مزایای سیستمهای ساخت و ساز خشک را در رابطه با زلزله ،در دفترچه "طراحی ایمن زلزله" این شرکت مطالعه فرمایید.

عایقکاری سقف ساختمان
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الیه هوا

عایقکاری پیلوت

زیرسازی فلزی

پیچ اتصال

الیه عایق
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دیوار خارجی ساختمان
چسب سیمانی مخصوص

الیه عایق
شبکه توری فایبرگالس
بست پالستیکی Termofix

چسب سیمانی مخصوص

رنگ یا پوشش استاندارد
نمای خارجی

ديوار گرم ()Warm Wall
دیـوار گـرم ،سـاختار بسـيار مناسـبي جهـت عايـقکاري حرارتـي جدارههـاي
سـاختمان از خـارج ميباشـد .در ايـن سـاختار ،از عايـق حرارتـی پلياسـتايرن به
علـت سـبکي وزن و عـدم جـذب آب اسـتفاده ميشـود* .قطعات عايق به وسـيلة
چسـب سـیمانی مخصـوص و بسـتهاي پالسـتيکي ويـژه  Termofixبـه ديـوار زمينه
متصـل ميشـوند (چسـب سـیمانی مخصـوص از سـيمان ،اليـاف و مـواد افزودنـي
خـاص سـاخته ميشـود) .بعـد از نصـب عايـق حرارتـي ،مجـددا ً يـک اليـه اندود
چسـب سـیمانی مخصوص به ضخامـت حـدود  5ميليمتر به وسـيله ماله شـانهاي
بـر روي عايـق اجرا و شـبکة توري از جنـس الياف شيشـه ( )Fiberglassبر روي
ايـن اليـه فشـرده ميشـود تـا به انـدازة یک سـوم ضخامت اليـه در آن فـرو برود.
در انتهـا ،سـطح کار بـه وسـيلة مالـه پرداخـت و پس از خشـک شـدن به وسـيلة
رنـگ يـا پوشـشهاي اسـتاندارد نمـاي خارجي پوشـانده ميشـود.
سـهولت و سـرعت در اجرا ،کاهش نوسـانات دماي داخل سـاختمان و سـهولت در
تنظيـم دمـای محيـط از جمله مزايای اين سـاختار میباشـند.
* در ايـن سـاختار از قطعـات فشـرده عايقهـاي معدنـي نيـز ميتـوان اسـتفاده نمـود کـه در ايـن
صـورت ،بـه واسـطة آسـيبپذير بـودن اين نـوع عايقهـا در برابر رطوبـت ،پيشبيني اليـة آببند بر
روي سطح عايق ضروري خواهد بود.

نشاندن چانههای چسب سیمانی مخصوص بر روی قطعات عایق

نصب قطعات عایق بر روی دیوار زمینه

نصب بستهای Termofix

اجرای اندود چسب سیمانی مخصوص
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خدمات فنی و مهندسی

مشـاوره در انتخـاب سـاختار :گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،انتخـاب سـاختار مناسـب میباشـد .هـر یـک از سـاختارها دارای
قابلیتهـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحـی میباید مشـخصات عملکـردی آن سـاختار مانند قابلیتهـای فیزیکـی و مکانیکی تعییـن کننده از قبیـل مقاومت
اسـتاتیکی ،میـزان عایـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفته شـود .به عنـوان مثال ،بـرای انواع دیـوار (دیوارهـای جداکننـده داخلی،
دیوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی ،دیـوار راهروهـا ،دیـوار سـلولهای تـر و  )...سـاختارهای مختلفی وجود دارد کـه با توجه به شـرایط و نـوع کاربری ،باید
سـاختار مناسـب انتخـاب و بهکار گرفته شـود.
اجرای دورههای آموزشی :1با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستمهای ساخت و ساز خشک ،این شرکت اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و استقرار کارشناس در شهرهای مختلف
کشور نموده ،تا مطالب فنی و روشهای صحیح نصب در قالب دورههای آموزشی کوتاه مدت به گروههای نظارتی و اجرایی ارایه گـردد .در حال حاضر ،دورههای آموزشـی که توسط آکادمی این شرکت ارایه میشود به
شرح زیر میباشد:

نــام دوره

نــام دوره

تعـداد روز

تعـداد روز

آشنایی با محصوالت ساخت و ساز خشک

1

سیستمهای ویژه مهندسین

5

نصب دیوارهای جداکننده

4

درزگیری و آماده سازی سطوح

1

نصب سقفهای کاذب

4

ویژه نقاشان

1

نصب دیوارهای پوششی

3

ویژه تاسیسات

1

دکوراتیو

3

دورههای تخصصی

1

دوره تکمیلی

5

دوره فراگیر

-

بازرسـی فنـی پروژههـا :بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت اجرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،بازرسـی فنـی پروژههـا توسـط واحد بازرسـی و
آمـوزش صـورت میپذیـرد .ایـن بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحـل مختلف عملیـات اجرایی (زیرسـازی ،پنلگـذاری ،درزگیـری و نـازککاری) انجـام میپذیرد.
پاسـخگویی بـه اسـتعالمهای فنـی :در صـورت وجـود هرگونه ابهـام فنی در هر یـک از مراحـل طراحی ،اجـرا ،بهرهبرداری و تعمیرات سیسـتمهای سـاخت و سـاز
خشـک ،دایـره پشـتیبانی فنـی آمادگـی ارائـه راهنماییهـا ،جزئیات فنـی ،راه حلها و رفـع ابهامهای فنـی را دارد.
نکات مهم:
 - 1انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهـم پیـش از اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک بوده و بـه ویژه بـرای تهیه اسـناد منــاقصات و برای
تعییـن مبنـای قیمتگـذاری الزم خواهـد بـود .لـذا بـه کارفرمایـان محتـرم توصیه میشـود که پیش از هر اقدامی ،با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت تمـاس حاصل
فرمـوده تـا راهنماییهـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نمایند.
 - 2بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه میشـود کـه پیـش از آغاز عملیات اجرایی ،دسـتگاه نظـارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان ،به این شـرکت
معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفهای مجریان سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک را (قبـل و حین عملیـات اجرایی) از طریـق کنتـرل گواهینامههای
آموزشـی بررسـی نماينـد .گواهینامههای معتبر دارای شـماره ثبت مخصوص در شـرکت میباشـند.
 - 3عوامـل نصـب سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،از طریـق بازدیدهـای ادواری مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار میگیرند .بـه کارفرمایان محترم توصیه میشـود
کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرایـی ،رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت اسـتعالم فرمایند.
 - 4کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژههـای خـود در برنامـه بازرسـی فنـی ،الزم اسـت مراتـب را پیـش از آغـاز عملیـات اجرایی ،به صـورت مکتـوب و با ذکر
مشـخصات کامـل پروژه بـه دایره بازرسـی و آمـوزش اعلام فرمایید.
 - 5ایـن شـرکت طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عملکردی ،روشهـای نصب و اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیرات سیسـتمهای سـاخت
و سـاز خشـک را در اختیـار دارد .لـذا در صـورت تمایـل ،دسـتاندرکاران محتـرم صنعـت سـاختمان میتواننـد بـا دایـره مهندسـی فـروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا
راهنماییهـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نماینـد.

 - 1براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش تماس حاصل نماييد.
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اطالعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها ،آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است .خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت بوده و در اين
راستا ،اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد .اين دفترچه ،معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس ،استناد يا استفاده از نسخه هاي پيش از آن
امكان پذير نميباشد .شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچههاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است .اطالعات اين دفترچه غيرقابل تغيير ميباشد ،بدين
معنا كه هرگونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح ،تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده ،مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني اخذ شده باشد .تمامي محصوالت
جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.
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